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I
Ц)ес1 киііз, вав киііз, зе§$а— а]ьз. Коіссіз
Мізка іоко ліаліьзкэі сіа кьк ѵопкэі ІІсэігькьзіэ до! ^осі, зэгэіьзіэ— кькіатьз Азіьз
Мізкаіэ — сіазкьк. Роздіі лагосі, пет ѵьіэ о2
іир Эіік каза когэ, тэсіік іэіэл ігал теідіса
ригкт ѵипсіаіэ — кодок ѵьіэ, огзад іи]э. Матьз еь§і$ зо^аіьзіэ. Милаз ]и сіьлэ ѵаіэ, эсі-'
ѵа Іокіаз §огіэ. Эпі §'оггэ, азьл ^оггэ, а еь^ьз детьлиіа 02 гаіеіі То тигькэз то^Цдік
ѵьіэ лэвэіэль, Іо с!ги§ кькэ.
Киііз сіасіа Міхаііо, киііз Магіп іоіка. Вьсі
кегкиьп роко]дік сіьлэ 1з$эі$эль. Ѵэіізэ ѵэѵѵег
ліэззегкэі, і пі]э $орзэ, ропсіізэ роппегэз сіа
каддегзз-ді кь]ль.
Мізка іода родсііз сішпа]іпь. Зет]а ьзьі,
пзаііззег идэ!э§. Асьз зі]а тесіпасіогпэ]. 5 із і
а]ьз ѵізіаііз киѵіэддіз:
— Те, Мізка, кэ2аід іи]э Іоал. Реііз Міз
ка эіэгэ, тигьккег Тазкепі казіьіэпь. Над-рэ
зеідіп сіоліэт, іо ко §экьі зесіль. Зеірілэз кьк $игз
ѵегзіа, зеіріпзад кьк $игз ѵегзіа. Ред^аіз§' 02
род: веіеі ролсіа коіэ ѵезіьль і ргоризк рспсіа коіэ ѵезіьль.
3

І.)ьг кьѵ/із Мізка, ѵізіаііз:
А исэііккегьйіо веідіп ірэ?
— Не-]а шипап-вь?
.. - А іпь] Іоаз? Рыа зе|э —тепэ 02 калаіэ.
$ега1эпь тигьккел:
— Нек Мізка, іеиві коѵ§аз §-огіыі рикаѵпь. Не іекосі рггегэп §'огка вегіапь. Вьсіть
езз ѵо ѵііок, зек типам.
А Мізка от. ѵегіі тигьккегіэ. Аз?э, Тазкепі-—папа каг пегмі? 02 роѵ. Ропсіьіаз роѵпь пеѵипка, зеіэп-гэ а$зэ эЫэ:
— Рез1і$, есі іе де пьѵка. $егаѵпь 02 ропсІэ, изаѵпь тес1а$ап. Вьсіза §чшпп а]ь{ іир
§эгіп р1и§эп, ѵэѵѵег кигап сіос}сіаѵпь. росісіег іоко іепьі.іееа, изьп іепэ ьзьі тогі 02 ѵэі
Вига ропсІіз сіита^пь Мізка.
О2 рек ]игі§ Тазкепі -• цаца каг.
Ропсіаз §іппел-эп Іьсісіыіь: кьк ?игз ѵегзіа —
зоѵ$ет ави ьіьп.
Росіэп-кэ — ьіьп. Рик§ьпь-кэ си^ипка ѵь1э — киігп Іипэп Іев^ап. А ргоризк зоѵ§ет 02
коѵ.
Кагаіазэ, гопкаок типа, зиазэ: „есі ѵэг2ЭІэ, ргйег, ека еь§іа1і§ Мівка. Зэкьра зраг
Вьсізэп кізкаегпаз зьп рисі 02 1о“ . Ѵазэіазэ
ѵа^опіз, кьк Іипзэ і коготіпа ѵьіьп оѵпь ро2аз. Ка]1із зі]а риег ѵьіэ саѵкап роггегіа,—
ека итэІ2ьк коготІпа$§,— $о-гэ ег й§аѵ ..
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Кщаііз Карпіхіп $ег]ога сіги^зэ, гасіиі^із.
— Мипат кькэп іекэі!
— Кьісэ?
—- Тазкепіэ дадіэ. Кькьзіэ ^ахагьк. Текэі
піь] Іоаз — т е оізаіа. Мекэі Іоаз — іе оізаіап.
Езіэп §о-ді о§ ѵегтэ ѵегдсьпь.
$ег}ога згаги ег ѵегіі.
— А гегпь-кэ ропсіаз?
— 2 ег ^огиптаз зопьі
— А заісіаііег-кэ ѵэііазэ?
— Мцэ га^эдік пь дьпі§.
Зеі'іога ро1і§. Оискіьзііз пы рьекьп кькі§,
ропсііз ваііпь:
— І^еі, Мізка, о§ ѵегтэ гпиппь зеісіпэз.
Мізка регпараза$із:
— Ѵоі і іеп, ти патэ, іоко еп роѵ. Эпі
§эгс! аппіа вьсііаьп, гп]а огэ ѵэііэ. ТэсЗазэ, віо
т і еь$а1і§§е2, падок §еіазэ.
— 1 1 сэіэ$ т і, роѵпь ропсіаш.
Мівка ропсііз ѵі$іаѵ1ьпь: зоѵ$ет ави исэіэ§.
Еіа де весІа, віо Зегрга іо тгьк §ос!эп, вьсі
іаьп Мізка Іоаз адьз: си^ипка ѵь1і$ тезіа козваз, оіігіів ]иа§аз. Ави-есі, росііко, пьѵкаег пі]а!
ІІтэІ Іоаз — іегрііазэі'Си§ипка ѵь1і$ ѵавэіазэ —
зогоѵпо — кькіэ деті$ роѵпь. (Лгазэ азьіэ?,
шьтсіакэ росіэп коЬгІазэ. Кьз іоко па^аідіккег сіи^сіазэ ѵізэіпь, вэга каіазэ.
— А вэг кэг вегіат? — ]иаііз $ег]оха.
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— Ваг ші дога вег^эідат. ЗеЗдіп типпь —
ипа-ипа, до! Іип, зеЗдіпзад ипа-ипа, до! Іип.
Э кіат кьксіаз й т і — і Зытаз, тесівь зэкъ!
ег ѵэѵ.
5 егіога1эп гас!$адаз §іппег эгрзэ.
— Ме рис! ѵегта пэвэЗпь!
— Рис! 02 коѵ. Мысріаіэпь, кіпіэп ипа.
Ѵ еііат зекі кькі§, кэг іи] вига Іэсітаіат.
— Оаѵа], Мізка, декіпіэ де ѵі§і:а$пь!
-— Оаѵа]!
— Те іэйап сЗа т е , зе$$а декіп. Цаказазэ
Ковка Ѵа$какэі, а азпьз вьзь^аііз роіэпь.
КьЗдэ пькэі типап зеідіп?
•—■ А іе он роѵ?
— Мьрз т е п ь т роѵпь! Ме то^Цдік ѵьіэ
оізэгпаз типа.
II
Магпьз кгэѵаЗ ѵьіьп гивЗіз. Тотгьк Ресіка кьзкаѵііз зрэ росіиЫ, §и]із этэ дид, когіз дад. 8 эгэЗ Лавка кегіз риэѵэ] рі-за! — $о]эт ропсіа ѵоговерегэз 1ь]1ьпь, с1ита]ііз:
„Ура к и іт э .- рэіа. РІдэЗіка Ресікаіэ (За татэіэ §еіа. Эк, ^и!иэз-вь ѵоі и?кэіпь!“
Рьгіз Мізка еь§- кегкиэ, варка рэіідіэт,
Зіппег зиѵіэЬт. Згаги ропсііз ѵадкізпь ьзьЗ тигьк ѵьіэ і коккег пш/ьктог пэѵ]эіэ.
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—- Тс ть], гпат, ки]1ап?
— Ог ѵегті$$ь т е п ь т эпі, годок.
— А т е тэсіа Тавкепіэ дадіэ ѵёііьпь.
-— Кьеэш Тавкепі?
— Каг зеіеэт е т , — кьк $игз ѵёгзіа Іа§ад,
і дадьз зеі^іп эс|с}эп сіопіэт.
Ваіііз Мізка зрокоіпэіа, кэ?,аіпто2, кьз
ъзьі тигьк.
М атьз ѵі'зэііз §іппег зиѵіэЬщэп.
—- Ѵе§і§ ваііап, т ь ^ а — о§ ѵегэгі т е іепэ!
Ропсііз Мізка §эг$эп-вэг$эд ѵі$іа§пь. іа§эс! зеідіп ипа і дадьз §‘огзэз. Эірьгіз ро^аз
ѵа]пь киіт сіаз іипі (пагэзпэ зосіііз сіаз Іипі,
тесі т а т ь з вигагьк ѵегіііз). Ѵі$іа§із вига,
іор кді^а зэгіі. I т ь і т.игьккегзад кьііз, і ть]
адьз с1ита]йз— вьсізэп ѵі$Ыіз. Зеісіпэз ипаипа, доі Іип, зе1сіп$ад ипа-ипа, до} Іип.
— Те, т а т , еп роѵ.
— А §огіэ-кэ оп вегі?
— Вег^эіда.
— Ѵізэі, годок, орегэп 02 ропсіь и2;$ыіь,
іоко іе ]ь1і§ і ропсіап сіита^пь. Мигьккег і
(о ог типа.
— Мигьккегіэ, т а т , итэігьк. Веіеі пьіэ
ргоризкэп коіэ, а т і Зегіогакэі: вьсіэппьз §іппег озьд дев$і§атэ. $о-ді, те$$а, декіпіэ еіо
оегдь. Кьісэ Ве& аэз Лазкакэі: ьзіап? А т е
к§' рОѴ7,Ь,
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— Ыо, ѵізэі, Міза. Кгізіа-гасЦ кога, еп к а]
когошіпа ѵьіэ. Лед т і 1 и]і, ьзкэѵіад оізэ — іогк§ад. Еиеее кок ѵьіэ кіпіэ-кэ іигвьісь, гаесі рик$эИзэ вигЦкІаэ. Мь] т е ропсіа кегпь, кьз эіп ат коісса,
— Еп роѵ, т э т , о§ и§.
Резіьзііз Мізка ціпкэттег, тьззегьз выэШЭ§, 1Т1І2 І5 .
— ІЛтэіэз, согіЛег!
N0 86ІЭП-2Э а§зэ эіэііз.
— Эпі де кэзьі, кэтЬ §‘ р02;э.
Кэзіі$апа ригі гифаИз кігрір ѵьіьп, рьгіадэд
огорэ о$іа рі$кэііз, эзэііз гетедоѵэі іь ѵьіэ,
тесі ег эз. КЛзйз ігэрірэ зоѵ, вига кэгіаііз игэІок, тесі ег кі§§ь. Кьрз кисІеЦ? §егок пагараз: іееа-іа ть]кэ Іоаз іи] ѵьіьп! Аіьз рокоЕ
пэ] рьг'зі? кегіз: типэ вагагэ, 1е1е§аэ рикіэ
о§, коіозо, о^овіа. Ксіозо Мізкаіэ 02 коѵ, а
§еф к коѵ$аз.
М атьз кьзкіз ршЛ-Ьгік тезэк, рикйз эЬгтэсіэгзап сіэтаззег.
— Эіікьз іы таз, Міза?
— Ѵаі кькэ, кьк$із 02 кі$§ь. ГЛоѵсІь, деэікосі іоггег ропдазэ зеіаѵпь.
ѴегШз т а т .
— I гвьі, Міза. Вьсізэп во$, т ь і зеіазэ.
Ыоѵсіь, іи§эп типёакэ ѵаі ад— кэ?ат.
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Сэѵііз диіапьл аз ѵьѵ$із піашьз ргпэз
ёа ѵипс1ь8 Ііз §эг(і ть§'зэ тезэк ѵьіэ.
Саркіз Лагка кегпь риэѵэі рьзаІ, сііѵиіір т э п ѵізэіьзііз ѵопьз ѵьіэ.
— Мізк!
— Но?
— 1 $ег]ога типа іекэі?
Мізка зь ег $еі. Реііз кагіаэ, доззэѵіьвііз.
— Ѵоісіак еь§іэп оіэш!
Коіозо ѵаіа^сэ, с!и§а ѵаіаіір, а ѵэѵ ави, і
тэз ави. Озгьк кигэ^ег ^оісізэ, реіик вьсі
§огві$ ькзіз, эпі іоко зіоввег сіа коготіпа
итэіік. Но, дет. Ѵеііа-кэ Тазкепіэ вига —
(Зеіо 1э$а1аз. МесІрегѵо, роѵпь 02 коѵ. Мипэль тэсііккег, і Мізка рез1і$аз. Зьіэд іоко
§осМе2 іееаэ$, изьп зі]э і ьзьі тогі 02 ѵэі.

Ш
Вэга тигьккег Тазкепі іь!і§ ваііэпь. Вег§'а1ізэ ёишаегэп адзьѵіэш §э§эг, кьѵгізэ ѵіпо§гаё засМег ]ь1і$, сігагдііізэ а$пьзэ кьк зогіа
зо§сііэп: роііѵлэр сіа во§аглэр Эол ави ьзьі.
Каі! А зесіль §экьі: веіеі коіэ, ргоризк коіэ.
Мізка ег роѵ.
Кьз зкагкіьл, зь озьп зиіаііз Тазкелі— дада
каг. Ѵіпо^гасі засісіег — ѵо! $текэп ро2Э и ф к
?ерэкоііьль. $о ді, кь$$этэл-кэ, декіп 02 караѵ
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Ваііізэ лшхькке/, зеі^іп ѵогсШк-рэ эсфэп
вопьі — рэЙпь ѵептіап, ~ і еіаі$ ег роѵ Мізка.
ЫаІ|е, ]ие2 етэ§, кьз ■ ті]ап. А зіз-кэ, ро?э
кирафьпь.
Кэг $еф га кагтэйз кііфггег іь1і$, кэпа
сіьпэі: коѵ§аз типпь, Мізка і зеіэп ег роѵгь.
— КІГ§І2262-2Э—ойг, тьі пьі§ роѵпь.
— А поѵсіь, пі]а де ойг?
— Зеідіп аззьіат. Эпі ѵі§іа1азэ, ть] 02 коѵ.
IV
Ьввегьп ег ѵэѵ декьеэт зит. Рьсіьп довоьп §ьІізэ ьвзаггег. Оѵсіэгьпгьк зіп^із ІеІе^гаі
ргоѵоіока, зіоввег дигаіізэ озіад §аг ѵізэтэп.
Зіоввег за]ыі—зіапсіа. Зіапсіаьп — си^ипка.
Мізка кькі§ аззьііз зі]э, кэг а]ьзкэ1: Зашагаэ
ѵеііізэ. Іщегезпо]! Кьззэ ѵіМаз загед кигэп.
Тгиваіз—еьп, кьз §'ог Гопй$э, і рзіап зиідаіэ.
Мипіз Мізка а^ьз редгакыі, ]ьа§эт заісіаізкэ] гетедзп, оЬп эѵйіз раікаэп. Зріпа за]ьп
рий іэгік тезэк. Рьеказ гпэсіік тезэк, татьз
§'эгО ть§із ѵигэт. Оэгсі тезэкьп ѵэздіі
кэгіоѵэі, кгигка ігэрі? зоіэп, іигипоѵэі дад
кизэк і вавьзіэп ѵа2 ]ивка, кэсіэ коіэ ѵигаѵпь
кагьп.
Зегфга типіз кэшіэ§ 8иІ§а Іарэіэі МиСцэі ьзьі діпкэттег вавьз ки| сиікіегкэі
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эзаіізэ реіроп ѵьіьп. ТЦпкэштег вегсіэ, ігивкаэ
каЦэтэп кзгіаіэтэз кьк кэгіда.
Мипізэ і ваііізэ—эіатэсіэз де даркыіь. Ропсіаз-кэ эіъз зо^аѵпь —тэсіьз сіоігоп ѵеііэіпь зь
Зэгьп. I Кіпіэ зеіазэ озгьк, іапзэіпь зэгі.
Кэг ть(;сі$із и$э!ік зіапсіа, Зегрга §огэірз:
— Ѵізэі, Мізка, т е еьпок кагаіі: Еіа де
трап ди§’ипка?
Мізка рикііз кьтэз ѵьіаз кі, разкэііз
сиддег.
— Эпі вьсізэп си^ипка ті]ап. Кэсіа ѵьіэ.
Іезіат озгьк, зеіэп і ти п ат.
— А ипа пра?
— Кьксіаз §'э§'эг. — Те озыі ропсІап тиішь?
— А-а.
Зеірогка зьддэѵііз.
— Ме зо ді о§ роѵ. Кьпып ѵегзіа пшпітэ,
а коккег ег тьзэ. Ропсіат загеддег. тега]Іпь!
— Мепагп за ^ ег киггькэз іеіэпза.
— Ме І02Э ки?а ропсіа озкаѵпь
Мізка зоѵеіірііз:
— О г коѵ іегтаздь— итзкька тьзап.
Рикзізо тьзок ѵьіэ зоісізпь. Кьзкізэ игэѵ
зоіэп, оІзаИзэ іш іто к ѵьіэ, 5 ег]огка ^огэі^із:
— Мепат зоіьз ипагьк Іеіэпза.
— А дад іепаі е т ?
-—-Рикііз т а т э до| кагіоѵка.
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— Кагіоѵкаэп оп рэі, цац коіэ.
— Кьііз т е возіа?
Мівка тіг§ъгі<рз.
Зь тезэкьп ки]Нз іигипіз цац іог. Виг
ѵэіі-вь, і $ег)02а1эп-кэ ѵэіі-вь іигипі? рэгаІэт цац іог. Зек кькпаппьзіэп эітыпсіаэп, а
эпі ави ѵь^осіа. Кигісэѵіазэ киіт тьтсіаізэп—
коіс^аз зьпьз.
— Мь,{а іс цац еп воз идэіікэ?
$егрга крНз кьпэгп ѵьіаз, цатіаііз іи гіиі.
Зіппег зьіэп Іоізэ §'агіэтэз, иѵдэгіз іырьз
§'0Г2ьпь Іэзэісіз. Ѵізэіьзііз зь Іарэіэ, к ьір
коісдіз Дегеѵца, цеДкі і дазоѵца 02 іьсіаѵ. Ьв
§э§'эг сіа іе|е§таі зіоввег. Вегіпь-кэ вэг—гьіэззіз оп-ці Гок.
2 аІ Іоіз Мізкаіэ іогіьз.
Тэсіѵьіаз изіз ваііэт— оізаѵпь эіатэсііэ^
$е^із цаці$ идэіік Іогок.
-— Ыа! Ьокіат зіапсіаэ—зеіап.Те (іішіаЦап.
цац т е п ь т гаі?
Зегргка ег і зь зек
$оіпь зі}а ѵегтіз ипагьк іипіза, а Мізка §ёііз иріік кгэзкі. Ог ропсіэ зеіаѵпь зіапсіаыі—
ѵіддіз азьіэ?, ІЧоззэѵііз езэ эіры зеі^іпіац,
кьіеэ коісдз Дегеѵца, зэкьіа Іоѵгізіз,
— Те щ.ь] зэкьіа Іоіаіап?
— Еіэ т е зіз... пагозпо.
• — Роѵгіп?
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-Кіо, роѵ?і! Мъ]і$ гпегіып роѵпь?
— Эпі §о-гц§огЬз оп Іок гьЬззіз . Кьіпаз
кэіппег зоіазэ...
ІЧоззэѵИз $ег]ога ^з§'эг, а Мізка ѵізйегап
роЫэ:
— кокіап Зеіітоѵ кьгазэз— зеідіп гиЦккег орегпаз рикаізпь. Неѵагьп тигькііз ѵэѵ
шьгскіізз і а$зэ цеѵпа пеѵпа іоко ег ѵрэ.
Се^сіз Зегрга, рик$із— коккег кизщіэтэпроіэтэп ѵізэіьзііз іогіьз ѵъіэ.
— Те кьпьт Іип $о]1э§ ѵегтап оѵпь? іиаііз Мізка.
— А 1е?
— Киігп Іип ѵегта.
$ег]02а зэкьіа 1оѵ?і$із.
— Ме кьк 1ип$а ипагьк о§ кгріі.
А ипа-]а ѵаЬ§ оіап?
— кип.
— іееа. Ме Іип оіа сіа езэ зьп.
Кэг ѵеззізэ тьзок сіьпі§, $ег]ога ѵі^сізіэ^
ѵі$іа1із:
— Ме Іогэ оіа Іип сіа эзэ цеѵипка...

V
Ѵоі і аззьѵіэт еіЩипка. Вьсіза иіідаэп
коіозоег ѵьіьп зиіаіэпь кегкиех, вьсі кегки$ац
ѵізэідэпь оііг. Кегкиегьп зезкьі, тигьккег
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щкаегкэі карпь коготіпа ѵьіэ, эіашэсЫ
рик$эіэпь, пѵсіэг$ад дид§аІь8 Іэпь. ѴеѵІэг$ад
иѵдэгэ Іевгэпь тезэккег, саідіккег, сіэгаоѵэ]
зиткаег. Коготіпа кига заісіаі різзаіэп ѵеііэіэ
§огэп ідкаег ѵьіэ тигьккегкэі ькзьзіэ:
— Ог іи] іаі$э!
Ѵэііазэ эіік коготіпа ѵь1і§, пра тэсіік
ѵьіэ каіэпь. Вэга ѵеѵс!эг§ад иѵсіэгэ т е 8 эккег
и$а1эпь, взга рі8 8 а|эп заісіаі ькзэ:
— Ог іи] іаідэ!
Мівка іогэ тэсііз коготіпа ѵьіэ ка]пь,
таіэгьк оііг сіьпэ, по ог-кэ іи]— ог і кар коіэ
ргаѵііо іэсіпь. $еірога1э дік ѵегэгііэт. Ѵізэіэ
кькпап §іпэп, тезіаі$ оп кьзкь.
— Мьііэ прэ с1ид§-а1эгіь зеідіпі??
— Ог іір зеіэп—кагоппэр Аззап,— заісіаі
різзаіэп.
I къ к тезэка тигькіэ зік ѵегэгііэт.
Вокѵьѵііз зарказэ і иг вэгэ, согьіа ропсііз
сіитаііпь:
— Кьідэ сессэѵіпь?
К и іт коготіпа ѵьіьп ѵэіі вьсПаьп ог іи].
Саркі$із ѵосіокаска заіэ ь1і$ ѵа^опэ, зеідіп,
поѵсіь, рогэ. Мівка ідсіэісіз тигьк $эгьп,
$ег]огазэ іегтэіэ:
— Мипат соггьк, еп ко^рдь!
А $ег]ога і ѵегэгіпь дет ог ѵегть.
Ѵе$кьі1адьп — аззьѵіьіэт іоггег, виідаіа-

14

пьп—аззьѵіьізт Іоггег. Ыь р о з а с і з і о в в е з
киіт ргоѵоіоказп—Ыэп кькіатьзэп
кьк расЗьп. ${ек1оэѵэ] заггег эваіэпь, гогоккег ѵьіьп огзэпь. Кьк тигьк Іопаггегэп
типізэ. Вьсііаьп кэгкКэ] роіозаег ^ к а егэ п
2 е1эіэта$. Расітіз 5 ег]ога эіік роіоза вегсіэ,
а оззадаз ѵе$кьіа зь ѵьіэ вь§ъ11сіз эзыііэт
кегки, коіозоегзп зигіэ.
— Оаѵііаз, гопка, тип!
Каіэ тигьк кьк тезэкэп коготіпа ѵьіэ,
Мівка зь ззгэ, кь? кап, ѵеѵсіэгэ.
— Те кьідэ?
— ТаБкепЬ ші $ег]0 2 какэ1;.
— Ьездь со22ьк, еіа де Тазкепіэ!
— А кьідэ-пэ, раредка?
— Зівігэ! Зівігэ! Седсэѵі!
Зіикдіііз Мізкаіэп $э1э т , ]иг$і кьз іогіэп
зиѵііз. КьіэпЗівіг? К ьеэт §івіг? Асьз коготіпа
ѵьіьп рикаіэ, Зегрга коіозоез сіьпэі коіга$э.
— Каі, Зег]огка, ка]!
Мэсііз киідізпь Зегргка ѵа^оп вегсіэ, а
ѵа^оп ропсііз типпь.
— Ваіивкоег!
Коіэгіэ Зеідога коіозо зэгь.п, 02 коіссь.
Мьзіз, р г 1ге$іісэ, зіппег ^исіыідізэ.
— Оп ѵэі! Логіьз ропсіа Мізкаіэп зэіэт
ропсііз ѵі$пь рпа: іогкзаз.І §огіэ типпь роѵ^аз.
Мипікэ-кэ седсэѵіпь, сіоітап. Эррэп дога
ѵьіыі
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ѵа&огі пшпэ: коготіпа М(а$1э, коіозоег
зіикэіэпь.
Зи^$із коккегэп Зегіогка, іагэѵісіз одпаіигэп.
— Тогк§із эпі!
Ѵізэіэ Мізка зіапсіа ѵьіэ, и$эт Зегрга
ѵьіэ, іэдтіз эіатэсіэз де даркыіь ваііэт іьіі§.
Мь] кегпь? Коѵ§аз вегіпь тэсі зіадсіа$ад. А
ѵа§оп дги§ га^тіз, зиѵііз. Ыа&е, ѵидэііз
тъ}-кэ. Кьзкьзііз озіад эірыі$, реііісьзііз
тэдік іи] кига. Езэ кьзкьзііз озіад, вэга ролсііз типпь тэдік іи] кща. Ѵіі типдаіз эіэг
тэдзгэ вег^эідіз. Кьзкіз зіапсіа за]і$ ьіэ
•—- зиѵііз. Ьезіз сіик тазьпа, тэсізгэ ропсііз
типпь зь дьп$ад.
Кьк тезэкэп тигьк ѵісі^э.
— Ак, дедізіэі ѵьп! Ме дита]іі еіа— $івігэ
кьзказ...
Мізка гасЗиіісэ.
Коіэгіі зіапсіаэ, а $ег]огка ави. Коіэгііз
зеісіп, кьідэ Зеі'іѳгка и$із, і тезіа зі]а ави.
Ѵоі іор езіэп і іор езіэп. Ѵеііэііз-ѵеіІэііз,
эсіѵа аззіз іогізэ зігеіоспэ] видка дьпіз. Зегргка
т э г іэ т ргзэ різэззег коіазэ, §оггэ.
Мізкаіэ итэі Іоіз.
— Мьіа ^оггап?
— Эзііп іе тепэ.
— Ѵізсьпь ропдат эіатзд ропда, р,а1а т
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виггька іи], кэсіа ТавкепЬ, ѵе$!§ зе§$а о§ рик$э
Ѵіс?і§, т е зіапсіаэ коіга$а, кьѵгьзіа, ть] тигьккег ваііэпь. Некь1?э еп тип, оѵ езіэп.
Ог р і тэсіцоз: Мізка—ѵогак. Зегргка
Ь 2 т і||ь 8 ііз видка вегдэ да зіппегзэ кип.із.
— Эк, дигак! Мьііэ §ог1і$ ѵэш ?
$о]пь тэдэ-вь, §ог2Э-вь. Ѵипэіаз Мізка
зь ]ь1і§, рик$аз эіпаз да типаз, а зі]а і іи]
02 іэд, кь? §огЬ типпь. Кэі і Ьдіз-вь—ог
іи]: іокіап кьгаззз—зеіэп гиЦккег. Ьзьі тигьккегэз ѵіііэпь, исоЦк гопкаэз ц ет 02 зиіаѵ,
зек-гэ— §тегі
А §огіьп паііе дита]іэпь: кэг $ег)02ка ІокІаз? Ѵеііэіэ т а т э ]Э2эі, ѵі$1аѵ1э:„ Зегргка т і]ап Тазкепіэдадіэтипіз. 11 Вавэ, рогаіир 02 ѵегт ь ѵісеі$пь—киіаз. Виг вавизка. $ег]02аэз декэг ег ѵагііь. I т а т э іого виг. А ]иьз кьеэт!
Вьдза §'огит ро?э кира]1 сьпь, кэвь де еь§.
Зіапсіаэ рыэ гьі, $эд еьзіапэп ра$1а$эпь
риег, зіоввег ѵьіьп ропдізэ зоісьпь зіекіооѵэі
заггег, видкаьп $1епа за]ьп кіп-кэ зіикэіьзіз:
— Бпг! Б и т !
А Мізка ог Іок. Рик$аз эіпаз і типаз.
Вэга §іепа за]ьп кіпкэ зіикэіьзіэ:
— Б и т ! Б ггг!

Мэдіз $егіогка эзьпэі доззэѵіпь, а видка
дьпэі— сидоѵіззо візіппега: рькіііэ, §ъта1э,
Гика]іэ. Ѵеѵдзг$ад вісіггег изаіэпь. Кьз
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іьгкдііаз затэ] видка дьпьп, вок$із еьп —ѵе$
кьіа $ег]огка ѵьіэ. Коіэгііз $ег)огка видка
сіьпі? і зитказэ діпкэттегэл ѵипэііз.

VI
Міяка еэе кьк деіо кегіз: іиі іэдіз Та8 кепіэ і пап когка когіз §эгдагте]ед1і$. Кэі
ть] ]ь1і§ $о коѵ§э азіьі дита]Ьь. Над ави,
дед^а ави, 5 ег]огка декьіэд ег ѵэѵіь. Коѵ§аз
ѵетьздь деѵидка, т е д ог-гэ шь?—зіавть. $иІьздз Міза когосказэ 2ерэ—кькі§ кигідэѵіьвііз — дитаііьзііз:
— $еіа зьіэ деѵпа-деѵла, §эѵ?ьпь. Зьвэг§ад ѵезіаз.
Мэдіз зек-гэ видка дьлэ коіэгіль, да $іл
ѵьіаз и§із эзьпьп 1еІе§гар арагаі. Ідіегезлэ]!
к-епіа зь рьекі§ додкот реіэ, і то гі дидлаз
зіикэііэ. Мэдік то гі реі дьльл ігивкаэп ргоѵоіка ки^а ваііэ. Э ы ѵізэііз Мівка і ог іэд,
кьз когказэ этаз §и]ь8 дз. Тэдѵьіаз и§1з еь§
$ег]02ка, зіьд ролдіз тидііль:
— Мьіа §о]і?
Коіэгііз зь тезіэ, кьідэ $ег]огка коіддіз,
а Зегргка ави. Ѵоі і эіік эзьла видка зі]а...
АЦ тэдік, ѵадкі§э еіа ѵьіэ. Мь] еіеэтьз? Неѵилка зи§§ьзііз. Вег^эідіз тэдіарэіэ— ьв ѵьіэ
реііз. Ізаз кида додкот ѵізэ, іэіі? зиіаіэ ть18
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зок ѵе§(ьп, ѵшіо Мівка ѵьіо. 0 1 .Іг ог іьсіаѵ. Тс
ко БІапсіа ваіъп тоіоіокэп гѵапэіэпь сіа капаѵа
ьп кіпка §оггэ,га^эдік вівэісів таіэгьк,а капаѵа
ьп іпка сеіасіоккегкэі. $эгапьв віок кизэ-ді«Іиг$
ідкаіэп зи^вэт. Лигэп каськаііаз^а сіа дигэііэ
— Се1а44е2 т ё п а т гпПэрег, кьі^а т і ап
ти патэ Ірапкаі?— А Мівка сіита]ііз:
— А кьіса типа?
Вег^эісіз зіапсіаэ, ькозііз.
Ро§о1окьп роп иѵііз.
— Ѵоі сіак віика! кьіі$ коззьпь?
I коіпь ог ки]: эііаьп Іэвэісіт, е§; тэсіэ
коіпь эіатэсіэз.
— Оигак! Эіікіэ-вь типпь—виггьк.
Зіапсіаьп Мівка рик§із ьвэз сіьпэ, ропсІіз
сіита]іпь. Рикаііз, рикаііз, віппег Іака$пь ропсіізэ. 0 §ііз, пі]а вага кидвізэ. Оитаііьвііз $егргка ]ьШ. ьз 1оѵг;і$І8 .
— Кьі^э Іоаз? Азьѵпаз аз?і§аз.
и$із Мізкаіап ргьз різэззег ѵьіаз, і,е1о
ѵеѵсіэгэ кьѵіэ. Кьѵіэ, кьз вогсісіег ѵьіьп, §о
ѵьіэгьк і ѵьіэгьк ка]Э .
М атьз иѵсіэгвад ькзэ:
— РІ§ап, Мівка, кьісэ ка]іп?
А Лавка ѵопьз ^иіиег 1ь]1э риоѵэі рь8 ваІі$. Ььіазэірьг—§гЦи Ева эф ы 1ь]аз—езэ §и{и.
Эаз типсіа ѵірз. Эзіів §егок ѵьіэ пі]э і ропсіів Мівкаэз ѵагііьпь ]иг киг;а прэп
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Еэ§а$із Мізка, тэШз ѵаскыль іазкаіэ, а
зь озыі -закіаі рьззаіэп.
— Оъ Іи] езіэп ки]1ьпь!
ОьпэЩз гпипіз ропок, ѵогсіикзэ пикаііъзііз. Ѵізэіьзііз ьвэзэ. ішіпіз озіад. Заркаіэ^
реііз ітшгьк.
— Те тьр гопкаок, кышіап?
- Іддіь, сл ед к а, эсЫзп окоіа.
— Кькэ питан?
т-- Тазкепіэ дп]э ЗегргкакзТ сіа зі]а эзіз.
— Мид киітэі кіазэ,— оптэ§$ап.
Рьгіз Мізка ки;)тэі кіазэ, а окг киітэі;
кіазьп—іаіссьпь декькэ. Кисаегьп зіз і ки]Іэпь. Ри пь ѵе$іыі, іор вадаьп, а еіа гиьп
кьіэ: §ог2эпь, $э1а§эпь, 2ыыпа§эпь.
Мьздаз озіадэ кь$$э зіагік, кьз гак. Зі]з
ѵіёэпь, а зі]а кь$?э.
— Кьісэ іепэ согііег пэвзіэпь?
$іЗіз Мізка коккегпаз кіп-кэ ]игэ, роѵ7,із.
Ьевіізіз іиг, кьз ькэзіаз:
— Мь] ѵеііэіап зеіэп?
— Зегргаэз т е ковза.
— 2 иЦк, паке, іе!
Кіпкэ езэ ькэзііз:
— Ѵэііэ зі]э—§и$а1аз
Ѵеі;1эіь8 Іі5 Мізка эііасіэгьп, а Зерогка ави.
Тор-кьз ѵаэ рьгіз! Не коввьпь 02 Іир эііаьп
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1э$эі<дзэ. Рьгіз Мізка тсс1вэг]а реіэз-э, а 3 ^гіогка кэгд іір т зеі^ід сіа і и?э.
— 9 |, іе, іогк$і$оѵэі!
0 $ііз $іппег Зегргка—02 ѵегзгі. Ооіоз іор
Мізкаіэп, іор де Мізкаіэп. Рога іор Мізка
іэп, а іиг іор-кьз де Мізкаіэп. Вэга Мізка
кіэіііз с}егдіііз.
— Ззрпь! Ме іо, одѵа аззі- Те шьіа рьззіп
зі]а тезіі$?
— Роіапа зеі^іп!
— 0 к, роіапа! РосДі, де ѵэгьп. I кьѵ тепд т ед кьѵгь. Виг т е ,
сіи^сіь коззьпь. Коісдп вь эіпаі—де эсЩэп виг. Тиіэ га? зіз кегпь?
Оигакі Ваіііт эііаьп типпь, коіэ ѵіззьпь.
0 вМа$ад ѵігздіііз Зедога п ы эт, киіакэп
$іппегзэ ^ьзкьзііз.
— N0, Іасідэ, ед §оггь, т е о§ Іэ&аѵ. ОзІадьд іоко зіз ед кег. Тс деѵдо^ка игьзіід?
— Зо]а-вь.
Мізкаіэп кьпэтьз іого зітаііз. Кьіэп
диіьзііз іыррег, сіита]ііб :
—-Мепат §-о1а ѵьіьп ропсіаз рикаѵпь.
Оогэп ^огэідз:
— К ьеэт іе «^ис1пэ], Зегргка, іегрііпь од
киг! Кь$ т е эпі ѵаіа дадзэ! Ьокіат Тазкепіэ,
рэіат. Лееа Іоаз іепьі, аз$іт ра]зэ $еіа.
— Мепьт-гаг гак
А азіаз тезэкьп §огіі$ іигипі$ рзгаіэт дад

шзэк: зизкьпь тэсііз. .Іогізэ гаі, і й$зэ 02-вь
Зда-ед, Мівка, вьсііаьп а^ьз, 5 ь1э і $о]дь коіэ ипагьк.
ТэсІѵьІаз и$із ваііэпі— 8 эгіэп іапзэіпь—-1ээ'а$і5 . Еіа ваіЬтьз кагіаііз коккегэі і кіегаі,
.-виггьк-вь де ваііфпь. ВесШзіогок, деѵипка
Іьза се^із.
— Ыа, зьвэгьп $еіап. 9 пі 1е ѵьіьп т е п а т
<ьк іогок-ді. А кьіап іепаі зишка да дідкэтпег?
— 8 і]а шезЬ ко1с?із.
— Оигак! Кьідэ эпі дадіэ рикіап?
Когаза $ег]огка вег^эііз тэдэгз.
— Ме Тазкепіэо§ шип.
— Мьр$?
— Ыьп эддэп.
— А §'огіа1; кьз шипап?
— 2 а^эдікэп типа.
— Мип, оп-кэ роѵ. А зеіеэт іогКегзз т е
о§ гас[е]Е кэдпа реЕКэпь. То типпь, іо де
типпь...
Ег 8 ьа§э сіы. Кіпкл гиэп ѵеѵііэт, оп-ры
ькзіз:
— Мипз, типа! Мдап роіегсі ропдіз типпь!
Кіасіэп Іевіізіз ьзьі р азтэт ]ига тиеьк і
І020 кіпіэ-кэ зиіз:
— Вьбэппып киіат! Коккег т е п а т ропсіізэ рькіьпь.
івісііі.

Мівкаіі $іппв2 озаз ѵегві^із аззьѵіэт
ТавкепІ (За дад іоггегэп кьк тезэк. Эіік тезэкыі— до^кот пап, а тэ(3 ікьп$эд цац, Киітэі
тевэкьп зо^сіі - сіаз Іипі тьтсіа. ЕІэ кэзьз ѵьіэ.
А зо§<Зі пе кьз шііап. Оыі$! Мізкаіэп т а 
гиьз ѵізэЬ кьк т е 8 эк ѵьіэ, гасЗ$ад §ог2э.
— Ак, Мізка, Мізка! К ьеэт Зевиггопок,
тііап ропсіа іэгсіап. Ѵосіьв (За деѵипка иг.
А іі, деіас}, ес! зитііэ.
0 $ІІ5 Мізка и?ап §іппег, кидіз вэг.
0 § іэсі, коготіпа ки?а кіи ѵеііэ, о§’ іэсЗ,
гег коѵ§:э. Ьасіпо, зэѵгьпь, игпь эй4 эп окоіа.
Авьп азьѵпаз ро^аз іэсіпь виггька. А
ѵеѵдэгьп затэі роіоіок ѵе§3 ьп иѵѵегэп иѵ(Зэгіад 8 а11а$э ри. Мізкаіэп тьзіадэ рэгіз ]иг, а
ри ѵьіаз іавіоккег эваіэпь. Лавіоккег ьзьіэ§—
кьк киіак ьг<3 аэ$. Эіік и$із ѵе$кь!а, Мізка іиг
ѵьіэ, а Мізкаіэ пеІкі ёьз вег^эісьпь іавіоккег
(Зьпэ, де окоіа дигэіпь кі...
— Ьасіпо, зэѵгьпь, игпь эсЗсДэп окоіа...
Этьп Зегіогкаіэп эсЗфп итак
Зо]із $і.іа Іогок, езэ зсЩэпгьк <3 га?ді1 діз.
К ь іт диііз рід арег, ропсііз ^ъггег ]ігпь.
Ківкаег зіз і вег^аіэпь, ог1а$э кьпэт рье.
Кагаііз, Мізка игэ, ропсііз Мізка1і$ зитка
резіьпь.
—■ Ави-іа дад зевэт?
Кі иѵіаз еесИз зіокап, сішпаііъзііз:
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— Над!
Касі І6 І5 і роѵгіз.
— рк!— заітаз Мізка! Цво ѵагііаз, Цво здаз:„ кьз іель{ ави зіьсІ? Ыиэіі т е іепэ къ?
виг тогіэз, а іе г'иіікэ 1езді$іп. “
Ѵізэ Зегіогка Мізкаіі? тезэкьл зіакап,
сІитаіЬ;
— А д е вьёзэд-кэ т е $о.]а?
— $о-ді §гек.
—-Ме-есі де дагоздо: $о]а-вь.
— Од-кэ роѵ, во$.
Зи§$ізэ Зегргкаіэд сіитаег: і во$пь і де
во$ль. I $о]дь окоіа і ]огі одьд зіьсІ.
$івэісіз $экьі ол.родсііз 5 ег]огка1і$ ]иг
тьзкыаѵдь, іеіо заііаѵль.

—Щ
Б ы $ег]огка $зкьі олкзі рез$із.
$іддег о$1ьѵ1із, ге^із .]игэд, кіегэл дигэі9этэд зиткаі? резНз зіокал.
К ьпэт эсЩэл $іта!э...
— Ш! Азьл рзііэз §0]ал. $экьі оп Зегргка1і$ іигзэ рикііз Мізка коккег сіьдэ, этрьекьд Іоіз зольі сіа кэгіэт. Катьдік рэіоз 8 иіз:
— Ог коѵ §и$а$дь, деѵпоска іегріі,
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VII
Азьѵіадаз $еі:ізэ іазкепізкэ) ро]егсі. Мізка
кьзкэ роѵгэт Зегрхкаэз, пы^арэ ѵа^опгіег
иѵіэ, коіозоег вегсіэ 1ика$1э іигэп.
— Соггьк!
А ѵа§оп ьвэззег ѵь1ьпэ$.
Мізка да Зегргка пі]э ог зизэ, декьз оп
кар I киі<р§пь детвегсіэ.
— Рас}едка, рик$эі!
РоіегсІзэ
Мізка
кьеэѵііз— рик$ьпь
декід 02 оізаѵ. Мь] кегпь? А тигьккег рик$эпь ѵегг;этэд виіеггег ѵьіэ, і ідкаег ѵеггэтэл
рикзэль. Ыьѵкаег ка]эль, коккег тигьккегШ02 поѵіэіэпь. 5 ізі, рога еідэ. Сессэѵііз Міз
ка виіег ѵьіэ, ькзэ:
— Каі Ы?э!
А Зегіогка 02-ді іэсі.
— Ьаѵаі,. рик$эіа!
— ІІ$а т е зеіі$.
Вига 1э§а§із Мізка, деЦи ріддег ^ідыііз.
— Влггвка ѵіз§ь!
Киісі$і5 Зерогка кэгіоѵэ.і зіарка вегсіэ,
$іппс2 д ет 02 аззэ.
— Иаѵііаз ліелэ зеіэп.
А огс!дэп§іепа заіьпзаісіаі тигьккегэз ѵісіэ:
— Мипэ Мі§!
Ргэггііпь ролсііз Зегргка— де киіэт, де Іоѵ]а.
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— Ва^изкоег!
Мізка §и§эп ваіЬ:
— Сэѵ, дэѵ, зі]а ох аззь ті]апзз. Еп кьгэіі
— Кіег 02 ѵіз$э.
— Ои^сіь ваііпъ!
— Мізедка, тііэркідэі, и$а.
5 еіэп Мі8 ка зік ]опа 1э§а$із.
$эѵ?І5 виіег иѵіэ, зиіз:
— и§, т е эіпат типа.
$ег)огка1эп §ь ег Іо, а заісіаі $ег]огкаН$
]игзэ кагаііз.
— К т зеЬп?
Зесіітэ.
— Ьезсэ зеіі$!
К е т оп кег.
Ціво Іездьпь, Иво ваііпь ропсЫдьпь. Міз
ка киісіз ваііліь.
— Еіа, ]огі §эгс1 агте;ес, гопкаок тііап
сіегеѵдаі$, текэі типа.
— А іе кіп?
— ЬораВпзка] т е , Вагиіискзі Ц]е2<іі§.
Мипа цаціэ Та8 кепіэ.
— Мьсеаѵ сіокитепйег!
— Разрой!
— Ме §еіа іешй разрой!
А тэсіік заМа! ькзэ т ь 5 $ада§:
— Кьзкь ойасеказ!
Локдіііз Мізкаіэп §э1эт:
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— §ес1ітэ!
Зе^орка —де киіэш, де 1оѵ]а.
Киііз заісіаі зі^э кіэіііз— деікі реіропьп
с|егдіііз.
— 2 ыътэ$ гопкаоккег! Тгалзрогі іоко
ви^сіаіаіэ...
Ѵоі іельі і да! Родсіілі дшдль Тазкепіэ
дадіэ, §игіт огіасекаэ. А ог^а^ека, де тэсідо2, зисіііпь ролсіаз. Мигьккегзад кьііз Мізка еееэт кьѵ —эсІДап ег озкэ. Йеѵипка зфьзііь-кэ заісіаііэ— с(ед§'а ави. Ыагозло ^оггьпь
ролсіыіь—02 ѵегіі. I роіегсі типаз. ІІпа ригэта сіитаегэл Мізкаіэп вег§а’ э іиг—д ет 02
ѵегть дипіа]1;пь. Кагаііз—Зег]огка рідгазэ,
хіігэіэ 1езрі$із.
— Мь]-2Э іе різгазал? Рос|і, де іигтаэ
трапэз лиэіэпь. Тэсіазэ к ь+і§э§ т р э —Іезазі.
Зе§?а заісіаііэ гатьдіка зиіз:
МЦап-кос^ьзкаі 02 ро? тэсідог. $о т і ка)апі зеірэ, кьірэ 02 коѵ...
8 ь ег §еі заісіаі.
— Логі §эгс1агте]е(;, ог^а рог лфалэз кькр Іезпь? Мі бь^іаііззег.
* — За^ь, $а§]ь, азьп лшпал. Мізка сіиЪаііьзііз:
Кьз-гэ вэвэіпь?
Киііз зі]э кіэіііз, зивкэ:
-— ѵіогі ^эгсІагпіеЗед, тигьк ка^із.
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— Кьіэп?
— Ѵоп зеіріп, ѵа&оппег за]а5 рик$із.
Ѵізэіэ заісіаі, а ѵа§оппег ѵьіыі, кьз паіосііі
кьк щка зиіаіэпь.
— Зиіаіэ зеізп!
Мізка гасіа §огэідіз:
— Зиіаѵ, Зегргка, зиіаѵ! Оэгсіагтеіес
Іогізэ ѵісЦі$ат—цекэг зьіэ ті] -.пкэі; кьзка§пь...
Коіэгііз заісіаі ідкаегэз ѵэііьпь, а §э§эгьп
оіігьз— ави эіік тогі. Месівиг касі. Ьэ$эіізМівка §ріпа ѵьѵ§із тезэк, зизкэ $ег)0 2 ка1э:'
— Еп ькзь! Ѵа] кііэ!
Регѵо зіапсіа тьзкэі коіэгіізэ, тэз ѵізапіппег сіьпэі, ретьііпьп расітаіізэ п а р т кисаег ѵьіэ. Роѵріізэ и?і$ ропэз. ІМ сіз роп, $егргкаэз роѵрііз. Реіізэ ѵосіокадка сіьпэі,
пьщШзэ ѵа^оппег иѵіэ затэ вэгаз.
Рикаіьзіізэ, озіац кь$$ьпь ропсіізэ. ГЧика]ііьзііз Мізка а$§із кізэ, §эѵ^із.
— Кіпкэ Іезэт зеідэ, вез! Те еп іакэ$ть?
— Еакэ$ті
— Еп кѵаіа]і тепэ.
ЬІоззэѵіізэ эіэгі$~эіік то гі 02 іьсіаѵ. Мьі
еіезтьз? Кьіэп-кэ эсДсДэп ьіьп пагосі витііэ.
— $ег]6гка, т ц э пе зеіі кь$$ат?
Саркі$ізэ тэсііароіэ—зеіэп затэ] пы озьп зиіаіэ рагаѵог,
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— То 5 і]а кьіэп!
А рагоѵог ѵьіэ га§эщк ка]эпь тигьккег
,с1а щкаег.
— Есі ькзэ!
Логіьзіэ Мшка сіззафііз, $ріпаэ сіип^із— Ка]!
— А іе?
— Кар текэі еп ваіі!
Ог йр тзсіпог: Мізка—ѵогак.
Ка]із $ег]огка— іаКсьпь 02 (эсі кьідэ. $ізьзііз эіікіаэ кіпаз—р ьт.
— Мізка, зеіэп §ог!
— Сэѵ!
Эгист, ]иг ѵе§іаз, кьз зикпэѵіаз, кьз (кгпііаз, а иѵсіэгьп коккег иѵіьп: Ни! Ни-и!
Зег]огка1эп ]игзі зиѵііз.
—; Ваіивкоег!
Регѵо га§ѵьѵ типізэ, зе$$а соггьк і соггьк
затэі іиг ѵе§іаз. Ооггэ кіпкэ, §ьта1э (1ег§а]іэ, а
ѵеѵсіэг$аа вісіггег зіз і кіззэпь. А іэіьз гогаэ,
зіз і иг§э, іигіэ зьпаіэ. Ок, рэгаз-кэ тазьпа,
рі? кегаз, эіік т о г і 02 коіссь.
Ѵ ізэіьбііз $ег]огка озіар, роѵ?эті$ рэгьзііз, рапьі: ві$іппега — сисіоѵіззо эпі-гэ
с!о]сіаз!
А сисіоѵіззо тазьпа сіьпэк
— 2г-г!
$о-2э ег сіо’сі.
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VII!

Мидізэ бы.
I пекьз ег рог ѵегэгіпь: иш коіэгіэ, Цвс?
та&ьпа коіэгіэ. Кьісэ коіэгіэ: озіад, Ііво вэгІац— пекьз ег іи] ѵегэгіпь. То іор вэг, іо іор
озіад. Вьбзэд пга вег^аіэ эіік тезіаьп, тавьпа вьсі оіігэп ги кща іевгэ. Кыаззег ѵьѵіі,’
розоккег кига, зігавпо ррьтаІіз коіозоег иѵіыі,
і а§пьз кыаззегьз зекипба кегэ тьсса$1із5
ЗІппегІэ, кьз о§іэпі э т т е г .
Каркэ тазьпа ропбіз типпь га§эпгьк.
Ропбіз рьхііідь, іихаііпь, зиѵііз.
Ѵа§оппегі§ ^ерсаіізэ тигьккег, ідкаег і
зопьі ба §-ага азьѵзэ іегта§этэп ропбізэ рик§ьпь зьп кги^эп „кагіаэ“ деьіьд ри^ипка
бьп§ад.
5 ег]огка битаііьзііз:
— Зеідэ ѵібпо вьбэпіэ іи]э.
Зьіэ іого окоіа ѵэіі типпь „кагіаэ“ , по
роііз десдэѵіпь, т е б де коіссьпь, §іпѵа ры
ІегрІІІЗ, 0 5 §І5 §огр.
1
— Мізка, т и п а т іекэі?
— Ме о§' тип.
— Ме-вь эбблп типа...
— Сессэѵі соггьк!
Токо тэбіз Зегргка зкокдііпь, а пагоб ькэзііз:
— Рик$э, рик§э, типа ді!
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НихдіЙз пшьпа, §'ог.)Из рчкіок -ѵэг2 І5 |.
$ег]ога §огэііз.
— Эіэга§пь ш епьт окоіа!
— Ѵі(ісі§ деѵидка, 02 коѵ.
Міпиіа вэгй Зегргка йгэггііэтал кийдзіз
ѵеззалок вегсіэ.
—- 0 § ѵегть кегрііпь!
— Зиіаіьз пеѵипка, зиіаіьз! (^ога-ді зіалсіаэ Іокіат. іогі: ропсіа киіль зіьсі Мізкаіэ ѵэ1і де охоіа, а зідлег Зеі'іогкаіэл роіэтэп
вег^эідізэ, гога віесіэііз.
— Те пир?
— Реіъзйз т е д а т .
-— Сиѵ, ед ѵі$1а§. Рик$ь ѵод зеісэ!
Рик$із Зегіогка ідка Йьпэ, а ідка ваііэ:
— Кьіэд трал сіик зеіеэт?
I тьгьк іогэ дозза$1э.
— Кіпкэ деѵидка Іедэт!
—- К ьеэт деѵидка— лы саіыТэ!
Кокдііхьк Іоіз Зерогка кьдэтьп, рикаіэ
—02 і ѵэггэісь. Мізка іоіэ зьіэ вокэ;
— Сэѵ!.

IX

Кгг рыізэ зіадсіаьд ѵа^оддег коіазэ, ѵа§'оддэ] рІ088аёка ѵьіьл сока родсіізэ теІкар
іль іиггег, кіег, коккег, ѵэѵѵег, Іеіе^аег. Зиѵііз тазьла зіапсіа?ад ьіэ. Мигьккег сіа ідка-
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ег зеіэп-гэ сессаіізэ, сеісэѵіізэ і Мізка $ег]02какэі. Мізка деэсМэп доіьзііз зи1§а кокпаз,
а Зегргка зоѵзет ѵипэііз, кьз ѵеііэіэпь ти
киза. ѵіиг сііктіз, коккег расітаіізэ, і вэга,
кь? шазьпаыі, зіппегьп раНзэ ѵа^оппег,
дово вег^аііз кт§'эп. Мізка кьзкіз аз $эгаз.
—• М іт а т ! Мипат!
— Кьідэ?
— Ох іи] езіоп— кагаіазэ...
Оразпэі тезіаі$ типізэ, реіізэ ризіэ] тезІаэ ѵьіыі 2 3 вог сіьпэ. Тигип ко1азі§ Зегргка
во§ііз §а]ка, Іоіз эсісіэп гаек Лигьп кэ^зкэз
сіита т е 1кдШз:„Оогіьп коѵ$аз!“ по Мізка зиіз:
— Те т ь і гераі §и]ь8 Ііп?
— Оа]ка.
— Саркь!
— Мьіа?
— Коззьпьропдазэ^ерзік..
Зегргка тігіз. 2 аі саркьпь §а]казэ і Міз
ка ѵьіэ 1э§ реіз. К ьеэт зеіеэт пасаідік—вьсіІаэ ]игзэ §и]э! Киіпь сіа це кьѵгьпь цекэг.
Зегргка озыі зиѵйзэ вьсізэп эвісіаег—цеІкі
пы рьекьп іі]эіпь ропсІіз. 2 тШз §а]ка, сіита]іэ:
— Мед ѵаркэ!
Мізка езэ виггька 1эда?із.
— Саркь!
— А іепьі ть]', *а[?
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Мізкаіэ ѵэІі де га{. Зіз гаѵісіпо', тьіа
Зегргка аззіз виг р;а]ка, а зі]а, Мізка, ег
аззь, тьіа ры дад ]ь1і§ сіита]ііз. і коккег
иѵЬ ег і ѵізэі.
— Мііэ кьз ваШтэ?
— Кьз?
— ВьЗзэл зэгіаѵль
— Еіэ т і дад ]ь1і§ ваШтэ.
Уосііз Мізка зрідаьз ѵьіэ, аы ѵізэііз Іэг
кьтэг ѵьіэ, кэсіа кьѵЬ Іэг сЗа ьіьд довоэі.
Кізкаегьл ролсііз виіаѵкаегэд вьекаѵіьпь,
эты і сіиі козтіз, Іоіз кьз §іг. $эѵгіз. 2е1эіьзііз ]игзэ кькпап кіпаз, родйіз к?та$пь ділкэттегэ. Кэта$із эзэтэд. Ноззаііз датэііег,
ділкэттегьд вьгэт ріаіаег, га^іьѵ рыкэііз
Си1кіегі$ виз. Ои$эдік ѵізэііз Зегргка гер ѵь
іэ , кьіэд киіііз зьіэ коіал §а]ка. Оьгізѵіьвііз
]иг. КІпІэ ог коѵ—са§§о. Зра ѵоі ѵеііэіэ, коіга§э, ѵа^одэ рик$эі:э, а §а]ка аз$із тзсіік.
Ѵаскіз Мізка кігріс кига сиікіэд, ^огэісіз:
— Ьасідо, ѵіз аз$Е §а']каі;э, т е д ь т ог коѵ...
Зегргкаіэл іыррег дитыісізэ, §тпег кѵагкьзаѵпь родсіізэ.
К ы ьтьл §аіка рьтаНз, іор ]ака$із кі вегсіэ.
Родіаз-кэ Мізка ?і1э] тысЩьльт-Зоаз ко$а$эт
Кьеэт дасаідік зеіеэт—д ет декэг ог іи] кеть?
Мізка ѵізэіьзВз кьтэз ѵьѵіі/
— І\[е эіік сигэта іи]]ег ки?а, еіезт ]Оіі33

іс/кэі іоко І ѵеііэіпь: $о]пь-кэ цац тепсіш..іе
регѵз], а §аіка р'опсіа §оіоѵ за^эісыіь Кіп іепэ
кьзкіз огіасекаід? I вэга зесіап, те-кэ
зиѵі
іе дог. I цац зе$§а
$еі, і типа эіпат
іе сіьпіз.АзІаі ^а]каьікэі і коіссь...
Тыррег $егіогка1эп ѵэгьзіізэ, $іппег эвіс!а?ац
рбтсіізз. Г\[есіьг кегэ §а]ка вегді§ ра$каѵ1із кьгьш (іавэга езо кгерьігька ьгтіідіз. Не ^ к а ь з
гаі—сіозасіпэ. Мь}а Мізка зеіеэт пасаіцік? МьІа цет ог іи] кегпь цекэг?
Ропсіізэ типпь.
Мэсііз Зецогка фаэп типпь, Мізка е}ип§1з.
— Мип ѵоп зеісіпэі, ог коѵ. тепып.
Ѵазціііз ѵЯсгіогка пыэп, кег§із тьзкэ. Ѵізэіьзііз
ка ѵьіз кыьтэ, сьзкіз рідэз вегсіаз.
2 аі? I це §еіпь 02 іи]. Миэііз Мізка іэг зіогопаэ, киіаз сіа і дарказ ііц ѵьіэ кіг^іггег (іьпэ:
Оагіэтссьзііз. Кькі$ §а]казэ циіьзііз кьѵпаз сіа ѵі(кі5Іэ§ зиіз:
— Мізка, сіаѵа], кіпіэ сіэпзаз!
— Ог коѵ тепып.
— Те с1ита]іап — гаі!
Мізка кокціігька 1оѵ?і$із.
— Ѵіціісіп.согі рцапок! Зо-ці теіэ§- цекьісэ
оп тип. Мізка заркаьп 1э§эідізэ кегпь к? к
ггевер ьзьі раіоска і идэі раіоска.
5ег]огка кѵаііідіз.
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Вавэіап іе шепо, сІаѵа] тосідоз.
I)а ѵаі!

Во§ііз Мізка г/, іог, сіиіпа]ііз.
•—Ме ьгтііа кьк киІак.Киіап киіак ѵ/, (огэп—
§-а]ка іепаі, киіап \г іогіоп киіак—т е п а т §а)ка.
Кэсіэ киіпь, Зегргка с1ита]1із сіы. Кидьзііз
Зіппег, вег§-а1і5, де]кі §и$эдік ргвйьзііз:
— $еі ]еп, тепьш сіэпзіз!
— Соггьк киі!
— Зифазэ!
Мізка гаскфсьзііз.
...Онгасок Іе >ееа іптьѵіап! Ме ры ѵе$кьі
кіат ѵіза...
$егргка кьзкіз ргоргаііэт §а]ка, езэ эф
сіэпгьк ропсііз зітаѵпь кьпэт. Зькэі рэігьк
ѵэіі, а эпі вьсізэп кьпатьп Іоіз ргоз і этьп
тьікэ итэі Іоіз.
Мізка озза§із.
Кьеэт т е са$|іѵ! Ьокіа §огіэ, т ^ к э кега
еіа ^аікаі§, (іво кіцдесіэ ѵигаіа §о гив ѵьіэ.
Зегргка кьѵгэтэп Іевііз ]иг.
— N0 , §о ѵьіз—ипа зсМэп!
— А тьі? Зра кэгіоѵэр кэі: кьфэ коѵ§аз.
— $о ох $е1э.
— Эаѵаі зрогііпь кьк кизэкі?!
Оагіэт Іоіз Зегргкаіэ. Мипізэ кьксіаз
аа§ типсіа, ѵі$іа!із зрэ, тесі сэіэіпь а§зэ:
— Ѵигаѵ, т е евэ азза—<р^иппэ]э.
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X
Зіапсіа за]ьп ёьпзіізэ Хагціккег. Ѵаскіз рЦэіэщ ѵаэп, Іикоп, кагіоѵкіэп, зоісэт
■ па^отэп.
Ѵоѵіізэ роіехсісіег, типізэ.
Са$]іѵэі!.е2 типізэ виіеггег ѵьіьп, коготіпаег ѵьіьп,
С а $$о Ь ттег песИаегэп ѵеііэіізэ зіапсіаэі,
орегпаз ваііізэ азіьпьз. М а т т е г иппаіізэ еь°'
сеІасД сіьпьп, еьд сеіасі ргізэ кіщ- сіа т а т тегіі? ]эѵіэт тогоззег.
Мізка 5 ег]огкакэ1 зиіаіьзіізэ—]эг гагцік сіь
пьп, ѵэзпдіік заіокэп Мізка ропсііз §чіс}сіьпь
рэ]іт. Ьезэт ]иг§іа іцка дігыіэтэп гакэзііз:
— Мипэ догііац! 2 и(ік гиЦк ѵьіьп ѵеііэіэ —
ѵьп-ці ави.
Разокэ ра$1а$эт тигьк ріцэіэп ѵізэііз Міз
ка ѵьіэ:
— Мьі коіэ?
— Н ет 02 коѵ, Іэсізаегэз коззат.
—- Маіэ еп Іок!
Ѵакгаі ре1эзок$а зкатіа иѵіьп ки]'Из киз
Іига Іоіагіп рі]ап, ^огэп ваіііз іэдіпьп:
— О],а11а! Оі ,а11а!
Мэсіік' реіэзокьп, кіег ра$кэ1этэп, вь^іа$із гогаэп ѵеѵщэгэ зьпаѵіэт ^эгсі Іова тигьк.
НаЬ§ зі]а Іозьп ѵеііэіізэ зега Іорег, кьз кэзьѵѵег, кэзьѵ киса кщ а.
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$іште2 тигькіоп іо рэфіа$$ізэ, іо о$$ьѵІізэ. Каг$зт цагпэіа кокьз ѵэгіз, шэсіікьз ки]Ііз ѵэг2;біэ§. ІІззег ѵьіьп ѵа пы рыэііег сіьпьп рикаііз ьзьі 2;е1опэ] регтаіап ]игока §иі.
$ег]охка ]иа1із:
— Мьіа зі]а кирэ?
Мізка зь ег $еі.
Мигьк сіыіыі ра^кафсэт пар, кизэк сіогіз
пі]э ѵьпэп. Ѵегэгіз Мізка, зіо тигьк киіэ,
сіита]іь8 Ііз:
Виг, §и$аѵпь-вь еіэ іогокзэ! Магосі ави, рекіп
02 аззь. Тоіагіп ррапок киііэ гогап'аз иѵсіэгэ.
I ка^аіаз — 02 ѵэі. Азіып ро^э ипагьк,
Зегргкаіэ— іееагьк, тьДа з1]а і адьз идэігьк.
РгосДШз Мізка $іепаі$ §іепа сіьпэз, дозэѵіьзііз эзьпэ. Коккег сіги^ зіавтізэ регѵэі §и§а$эті$, 902а і реЦег §'э г с із іі 5э і рьт$ізізэ.Ѵізэіьзііз $ е ф г к а ѵьіэ, іегтаззтэп зизкьзііз:
— Ѵізэіьз ѵоп зеідіп!
— Кьірэ?
—■ Зеісіп, ьвэз за]э.
Эіік, кьк— о-оіоѵ!
З еф гк а ьвэз заі$ад ]иаііз:
•— Мізка, т ь і ѵізэіпьіэ?
— Еп ѵізэі зе§$а, 02 коѵ...
Зіапсіаіз пафцік зэгыі ріаііогта ки?а
коіэгіізэ тигьккез, ]еп1э керпэтэп когзізэ
Іезпь прэ озіац.
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— ЫаффЦк- ргі, кег трап ропеіа зееэпі
т о § 8 з!
— Ѵіасі$э, ѵізсі$э, ]огііех, о§ ѵегть!
ЭНаьп тцгьккегкэі коіэгііз і Мізка.
Мигьккег зиЛізэ і Мізка зиѵііз, ѵізэ $ег]ОІкааз кіоіііз, а Зеірогка д е т ог ѵегэгі.
Мигьккег возіізэ іиггегзіпьз заркаег, возііз
і Мізка а]Ь5 Іі$ ѵаг зарка. Кьзкьзііз: Зефгкаэз:
— Во? ]иг$іі!
Реіо еъ агкть, тигьккег ропсіізэ ѵісдыіь.
Мізка І020 ѵізіаііз кьз ьзьі:
— Ѵ^аікаег ѵіссі$зпь...
Зьвэгьп вагьдаэз кагаіізэ— ]иг ѵьіаз деэікосі ^гевіопкаег.
Е іе э т т е г рапіа$1ізэ Затагаьп, а]ьз рокоЕ
пэ] зиѵііз прэ Іідіікіизкаегэп. Зиіаііз вагьда
^еіопэ] ѵа^опіэп розэзокьп, диддегаз— кьк
сидкье, 2о1о1э]э$. Эіік реіаз реікье зѵіііаіэ, і
ріддегьз де тіапіэп кос|э$: іогэ 20Іоіо]э$. Огсі сэп сеіасіоккег ѵізэіэпь зьіэ этэ. Вагьда сарказ козкаок — деіасЩег ко?а$пь. ЕЕазэ вьсіэппьз кисаэ і кьзка$эпь, кьз |а§изаег. 8 ез$а
вэга зиѵіэпь огсісэд. Саркаііз вагьда вьсізэп
козкаоккег, даркіз дад когкаок.
Мізкаіэп 1з§- ропсііз реіпь.
— Над саркаіз, сіига! Еэзэііз вьеэгпіка т е 
зок, ропсіізэ типпь Зеірогкакэі эііаэ $е|ас! сіьпэ.
— Те киіаѵ, і т е ропеіа киіаѵпь,
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Мізка ави ѵьіыі, по кьз-гсІогоѵ. Нікопог
сіасіьзіад кьзкэт, кэсіа киіаккегэп огзіэл ко$а$із тесівига. Ѵіддііаз кьз,— іигьп і реЦегьп
ІІДДЭІІЭ.

Ка^аііз вагьда ьзьі діпкэта голкаокэз,
паіосЩ ?аркіз ьзьігьк Іогок. ІЦсДкі пы рыэііег Мізкаіэп рэЦсізэ. БидЦ-із ѵе$кьі реіроппаз — кькэ рэгэііз, киітэі ѵьіэ ѵог§і$і5 ѵег7,этэп. Мьзкыііз ]игзэ т и вегсІэ, киірі$із §о!а
вегсіэ, кьз к|оз8ьэп.Удэкік Іаркэіэт іогок, рцла$$эт визэп,
сіэпзіз зьіэ.
Еъ ]езіь зодсізьвпь, вагьца езэ іогок даркіз.
Зіз і Мізкаэз іо]ьзііз аззьіэлі ѵьпэп.
— 5ег]огка, киі!
N0 зеіэп кьз кьпэта дикьіа кока гопкаок вьсіэппь5$а кіігэ]гька кегіз. 11§кэііз $ег]02каэз коккегиѵіаз — пьгпаз тиэ. Сеіуэѵііз
$ег]02ка, пет 02 аззь. Эѵіьзііз кькпап кіпаз
ѵадкьпь— огізэ. А сикьіа кока саркіз кит, ]эгпэзаэ, пьѵкаэз Іэ^эп ѵідэіьзііз зь сіьпэ Іокіэт
Мізка ѵьіэ. Кька іпэсііккех гакэзіізэ:
— Ѵадка! $еі зьіэ. Мізка зріпа за]аз виггька 1э§эіьзііз тезэк, Іевіьзііз зідпег ѵьіэ
1е1ді$зт ко2 Ы]бк.
— $еі!
— А роіа росЗі іеі$?
— N0 , до, рез1і$!
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$е§§а, вагьда вэга іогок ѵаркіз.
I зек-гэ ѵа§'оп Э8ьлі$ кіп-кэ раркіз ракеіэ
каііэт ^итагка.
— Ак, догі!
8 із вь і ко$а§$із Мізка зэгі, Йа декьз зіу
02 ро? кегль. Коіэгііз Щшіагкаіэ:.
— Мь]кэ е т зеі:эп!
Ра$кэііз кіег Йгэггііэтэп, а ^итагкаьп —
рарігоза окигоккегь
—- Х'Ги, ѵеЦта, тесі дігер рик§із!

Огззт т іт із сіы.
То М ||ка и$кэШз кькэ, іо Мізкаэз и$кэіізэ кька.
Киіаііз зі]а вьйэлльз$а ітагьк, і Іоіз зьіз
роѵіэга.
М020І, езэ аззТаз іідіікіивка. Месі дарка1з, ави-кэ га\. Токо-вь Тавкепізз зеЙпь, йа
§шіэ пиппь Йазѵіі і'ипі тшдйа, кззьз §и йа дад
іоггег ітагьк.
Согьі кэ^а]зкз] йитаег рик$ізэ М'ізка ]игэ,
гайиііізэ §э1э т , а азіьз кэдэт зь йитаег ропЙа ѵэіі зопьі йа гаш. Ѵідэг йа еь^ іеіо гид,іііз ^ззльі тіігьскз] йитаегэп.
Зегіогкаіз д е т ег вей.
Возііз эіік когкаок, йа і зі]э тыйсЦз Цікь|а кока Ѵапка йа ьзъі рол ^ьггегпаз зэка
§ь2 ]аНз-5 дэ.
Рик$ізэ зіапеіа за]ыі.
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Ььсісііз Мізка гпычіфіэт когкаег, §огэЬ;із:
—• Ѵіі! Киітзэ т е п ь т , кькэ іепьі. §ег]огка дьіьзііз когс^каег, этьп езэ ить|гьк Іоіз.
— Мізка, ѵа] деѵипка, т е е§ рэі.
— Т ы таз эпі. Лиат ѵа, ѵосіатэ щпь.
— Ѵоі еіі]э кгэзкізэ ѵа].

— Кэсіэ?
—Ѵоп, різэз ѵьіаііепаіМізка іогэ ег рэі.Рез1ьз+і5 т ш ь к 1і;§ §и$аЬт іогок, і іыррег эзэііз.

— $о ѵа]! сіаѵа]! А іе кэг ропсіап §еіаѵпь?
— Ме іепьі §а]ка §еіі.
— Зііа т е п ь т сіэпдіз.
Зегргка эѵ$із.
Мізка кьзкіз огзэтэп кь]эт §а]ка, ^:аркіз коккег иѵіаз.

•—- $о] зрэ, оп-кэ тэсі сігигіідыіь.
Кькпапьз йьг ег $еіэ зь.
— Кьпьт іог-ді іе ѵьіьп.
— Киіт.
— Кь? вь це 5 і?!
—• А кьпьта-пэ?

— Ььсісіь — іэсіап.
Тиі ѵьіьп зоссі§іэт т е $еі1і іепьі — эіік.
8 ра зіапсіаьп кьіэп рик$ітэ— кьк. Эпі кьк
когкаок §еіі— Іоізэ док Ме де зеіеэт, кь? іе,
ипааькзэ о§' Іьсіфь,
§ег]огка ропсііз §ог2ьпь:
— Кізкаегьп т е пат ^исігаіэ...
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XI
0 ]паз и$і5 гегок.
Мізка 5 ег]огкакэ1 сіы зіорэіізэ ѵа §эр~
регэі, раёгпаіізэ ^аррегьп. §огтізэ рикзьпь
ѵакгаіэ, рик$ьпь Іоіз цекьідэ. ЬгтіідьзіГзэ когісіогьп $іепа вегдэ, Іеісізізэ різэззег ѵьіэ
то г. $ег]огка1эп ропсііз ѵі§пь кьпэт.
— Мізка, тепып эіэга$пь окоіа.
— Вэга эіэга$пь! КоЬгі роггьк $іепа за]аз!
— Ми пат іекэі.
$эѵзіз Мізка—Іо^азіз.
— К ьеэт іе сисіпэ], $ег}огка! Тепьі окоіа і шепэ пиэіап. Рос|і, п.е кэіппег іаіэп —коккегіэ 02 ригэ.
Баз типсіаіз коіга$1із $ег]огка, кэгсіі$і5 ,
§оГ2 І5 і ѵі1і§ ваіііз §агіэт §о1озэп:
— Мізка, т е рьекі$ кьзкэ...
— А іе еп кэгеіісь!
— 0 § кэгдіісь т е — коіэгіэ...
— Кьіаѵ сіиііэ!
— Кізкаег зогіаіэ...
Мізкаіэ ег Іо окоіа кьзка$§ьпь зькэі, сіьза ѵі§іа1із:
— Сиіаіаз, іоко еп сіитаіі зь ]ь1і$, Еіа
т ь і іепаі итэідк ѵа$ац.
$ег]02ка ег бита]!.
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Тгезііуьзііз, геѵэіеіз іогКз вегсіэ, теЗ цсѵипка вопаѵпь, кидііз зіппез.
— Кэзьі тепьш!
Ропаггег зоісізз це ііщьіа, а §згсІ віэп.
I еіа §эгсі віьп и$аШзэ §ъгі§ гег зиЦег, еьпаіізэ ѵа §'эррегьп, §ога1ізэ ѵокгаі коготіпаьп. Коіэгііз кисікѳуо] кигагкаьп тогі, киІаккегэп зіикщііз когісіогьп, іаіссіз Зегргка1а кок ѵьіаз.
$ег]огка §огэііз.
Мівка, Іезэт аз?із кигагка реЦзгэз, ѵізэііз
тьзэтэп.
— Мь] іе т і 2§ап, Зегргка?
— Кэзьі; теп ьт... риг зоісэ...
Ѵоі ег ѵоѵ §ог|ѳ! Рьгіз Мівка оЦг коіазэ,
ропсііз ькзьпь.
— Логііег, $еіэ вопіі§пь во§а1і§ гопкаокіэ!
Кекіп ег вьа$..
8ек Мівка 1езсі$із кіігэіэ, киііз $ег]огкаэв кіэіііз, езэ ^огэпгьк ькэзііз;
— Ьезэ!
— Кіп зеіэп?
—■ М атэ сіьпэ гпі ти п ат.
РеЦісізэ реіэвэ іцка шевэк ѵьіэ, іцка роп
сііз ькзьпь:
—- Кьідэ реііісіі? Ѵіссі§і т е ірапэз?
Кіігііпь сіак кіігііпь, кіігіііз§' цет ог агк43

гпь. Некэг Мізкдіэп сг ѵэѵ зеіеэпі §б1;оз • эсісіэп-пд гапі.
— Те, іоіедка, Вагикіскэ]?
— Мі о§ $ізэіэ!
— СеС?ь тезэк ѵьѵ$іі!
Огсідэи, ]иг 1евіьіэ§, §огэісіз тигьк:
— кеіьв ]иг§іэШз, і ропсіаз іэсіпь.
— М атпьтэз т і эвіітэ, а а]пып еь§і§
киііз.
Вэга зііа-гэ тигьк ]иг 1евіьЬ§ §огэі$із:
— Ме іого $ігэ1а— аііэ§- типа.
Мезэккег аьпьп Мізка зопаііз, зипаѵпь
ропсііз де эсМэп.
Токо шэдіз эікэз ѵипэісьпь, $егіогка кьз
ькэзіаз засііэ^:
— Кіг§іг!
Оогэііз ідкаіэп ка^аок, Із^эп.^огэісіз ідка:
— Еп г]акзь: ка^аэз т е п с іт роѵг;зіап...
А З-егргка вэга ькэзііз:
— Зоісэ!
Заітіз, эіогэ ропсііз ког$ьпь. Зе$$а га§здік дигіэп ропсііз гивіьѵіьпь, а ]игзэ різэззег ѵьіэ зіз і рикіэ.
Мізка кидіз §іппег.
Оита]ііз зі]а Тазкеді ]ь1із, іигьп скі§'сіьѵіэ§ вег^аііз: „дазѵіі іипі шип (іа зо^сІі і дад
іоггег кьк тезэк“. Ошпапаз эзаііз виіеггег
ѵьіьп, каіііз ѵа§оп коготіпа ѵьіэ, зев$і$із
44

рагоѵогеггьп, і зіік заісіаі, оіік падаідік ег
ѵегтэ киіпь зрэ. Ыра коготіпа ѵьіэ, зра—
коготіпа ѵь1і$. Ыі]а рагоѵог ѵьіэ, зі]а—рагоѵой ѵьѵ$ад. Зіз вьсііаьп і ваііізэ зь іь1і§:
—- Ѵоі гагво}дік тьсді$із!
— Кіп?
— Оа Выгиіискэ], Ьораііпзкэі ѵо!о$і$ гопкаок. Веіеііэ^- і ргоризкіэ^ типэ. Г^екьз оп
киі оііадекаэ...
А огсідэп $ег)02ка с1гэ|*а}1 і8 , кьсап-тог,
Оп рьекьп дікзіз.
Ѵізэііз Мізка зь ѵьіэ Іэ^эп, с1ита]Из:
МьЧэ т е киісі$і еіеэткэі? Виггьк, де
киіді§дь-кэ зькэі, а эпі 02 іір: 1э§эідэт, ваііэт. Эіпаззэ коіпь— іогк§аз. Кьзка$пь зькэі;—
Тазкепіэ сіы оп зесі. 9 к, сіигак! Оагіэт ѵэіі
эіпашіэ типпь. Экіі-вь кѵаі іогок, і §о] вьсіэппьзэ зіпаі.
$экьі (1итае2§ац Іоіз и тэі, вег^аііз ]иг.
Мізка РеЦідіз ѵокга1і§, реііз \ Іаііогта ѵьіэ.
Ѵа^оппег иѵііз ка^аііз дикьіа кока Ѵадкаэз, кэс!а1і§ когкаег тысі.сіаііз, і тэсіік гопкаокэз—Реікаэп зиэпь. Рикаіізэ пра ко)озо
сіьпыі кэз тезіаокьп— де Іо іцізэ, де іо сіита]іізэ.
Тэсііз і Ѵадка деѵаг§а когкаег гпысісіаіі$ 3 5 гаЧеііэтэп §огзідз:
—Ка] трад сіьпэ!
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- А ітіЬ] зеісіп?
- Вопіідьзіап дсѵшіка.
Рик$із Мівка ко|озо сіыіэ, ѵІдіаІІз $;ег]02ка ]ьНр $ег]огка тьШ от ]ь1і§ і кьз пі}а ваііізэ де саркьпь зіашэсіэз. А$ьз $ег|ойка итэі,
д ет 02 іосі і ог киг, а Мізкаіз эіпазіэ коіэ
весііьпь кьк ропсіа. Кьзкэ зра ѵіі іо г тьгфсіаііз, а ропсііз-вь сіы і вьсізэп тысісіаііз.
Ѵадка ѵізэіьзііз кьтэз ѵьѵіі.
-—• Ѵьп ѵьіэ ѵіздап?
— А ть] тенып ѵіз$ьпь! Ѵегсі тепэ рэііэз, т е зігаги кьк ѵьіэ типа.
— Оа-а, пироп овза$э! Ѵегсі тепэ і т е
типа.
Реіка іиаііз, Мівка ѵьіэ ѵігьѵ віппегэп
ѵізэіэтэп.
— Мрап іавка ѵьіэ типап?
— Кьпьтэі зьіэ §ос1?
— Оазкиітэі.
— К ьезт тогі. Розэ і ьзьі ѵьіэ типпь.
Реікаіэ Іоіз сіозасіпо: эіпаз кьк ѵьіэ т и 
па. $ірьв1із Мівкаіэ ^ьгзапаз іэсііэ^—ѵедкьіа
вэкаэ.
Мівка 1э§эіь8 Ііз т:вэк. .
— Те т ь і ко$а§ап?
— А іе?
Ѵізэі, §еіа эірыі§ ~ рэгап.
Ѵадка кокэп сигрз зьіэ.
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..- Ме ѵьіэ ей ка]і
Реіка киіаккег Іэзэііз.
— Зек 5ь1э, Ѵадка, коікоупи§а когкаегьв
ропсіа,
Ки1сі§і5э киіга $ог!ді ѵа^оппег иѵіьп, сіы
тііізэ эіатэсіпьзэ Іэ^эп. Ѵадкаізп §ьгге2
ЭСІСІЭП Д08 ІЭЛ1Э$ —§Ь2ІаІІ5 МІ5ка1І§ пызэ вьсізэп.
N0, і Мізка вига ]игзэ геіэііз зь1і§, ропсІіз
рікзьпь кьз 8ьг...
XII
— Ьипзэгпаз ро]егс1 Іокііз де шьгьккег!эл, виг ѵа§-оппе/а.
Мигьккег ег весіз.
Кьзкізэ Ѵадкаоз Реікакэі, пиэіізэ киігп
пьѵкаэз огіасекаэ.
— Ве|е1;Ьтэ?!
Мівкаіэ са§§о и§із.
Вег^аііз-вег^аііз §'эгсіа сіа ѵьіьп ко|озоа
рагаѵог сіьпэр ка]Ь8 Йз зіиредок ѵьіэ. №Це-вь
і типіз сіа ]игьп ропсіізэ вег^аѵпь ила сигэт а сіитаег.
— Саркі, саркі, ]ог1 эз саркі!
8 о§а1і$ іогЬз.
Рагоѵг коіозоег, вег^эідізэ, сіитаег ]игыі
евэ эсісіэпгьк ропсіізэ вег^аѵпь.
—- Саркі, саркі!
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С|§?оѵ1і5 Мізка зідрецок ѵыі?, эвіс1а$Щ:
цеѵпа ег §оѴ2ъ.
Мьііэ т е з.ькэі' киісі$і?
Мипіз Дэгё коіозоега рагаѵох, коіссіз зь
ропі§ §а2Іэт.
Ѵокгаі вжіка заДт, войЙі ѵьіьп ки]!із $егргка, циііз Іыррег §-эгёзі:эт кьіэп. Нога зьіэп
цогіэтД эт, пьг цигаіэт. Рик$із Мізка ргкьз
сіьпэ, ]пгзп каськ кегіз. Кьзкіз тезэкі§ игэіок,
серзіэпкьѵѵьіаз рикііз зоѵ, киггэііз зі]э, зэѵгіз.
8 ьа$іэ§ ропйіз типпь ѵа^оппег рэіэп. Во$ііз
Іигзіз кигагка, зиіаіьзііз ѵа^оппег ззьп иѵ-іьп,
ідсіэідіз озіац. Ркііз саркэт кагіоѵкі кьззег,
$экьі;а ропсііз ѵэгэіть э т о т
Мэйік ѵа§оп§ад ропсііз вига ѵаскыіь вагап зьсІэп.
Йиг$щ Мізка вэга во§ііз ѵаг кигагка.
— Тоіка, зо§а1і§ гопкаіэ деѵипка іѵа]!
— Кіпіэ?
— 8 о§а1і$1э.
— Мип, кьДэз т е зіппегаі о§- ко]ьз. Вьй
шіпиіэ Іокіэпь, согіісг!
0 ]цШз Мізка, д ет ег ^огэісь. РгосрШ
тейвэг]а ѵа^оп, рик§із ѵзздііік ёа ]и§ьі ге]за ѵьіэ.
А]э рокоіпэ] ры ваіііз.
МДай косізал...~ѵа], іп:]ап кос}1э ави.
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Киііз Мізка іигзэ кькпап кіпаз, тезіааз
кьз кьптіз.
—- Мрап кос|ьз киѵ цекіпіэ ави т\.
Зеіэп 1 зесііз зь1экаг$а содкот сьзіапа - з е 
вка тііозегфа. Кіаз вьсІза іог $эсі цац. Асьзра
кѵаШсіз, зіо Мізкаіоп ьзьі: зо§, зіппегьзра
Мізкаіоп тьссізэ зі]э.
— Кьісэ типап гонка?
К ат §о1оз Мізкаэз зіз і киіьзііз, кьз киѵзьпі$ вопьі ѵаэп. Ѵізоіъвйз гогао— ог $егаѵ,
зіппегэп гаіефо. Г^есіьг скппафз Мізка: ѵі§іаНз вьсізап, кьз ізроѵесі ѵьіьп. іогікэі пра ваШзэ, ТазкепЪ типпь оііаьп. Та]ьп де даркьпь оіатосіоз. А іогіъз зо§'аѵпь ропсііз 1 дад
пьіэ ог зеі декіп. зьіо- вь, Мізкаіэ, озіад
типпь соггька—рогізо ко|пь ог іи]: іогкзаз,
коіпь-кэ эіпазэ: декьЬп ег ѵоѵІьТ Сигіз сіа
декьідо ег-па ѵеііь, рагоѵоггегіз роіэ.
—■ Мфэп зра зо§а$э?
— Мьі зьіэп итэі ѵа§ад і Цкогасіка - кос}.
— Мьддаѵ т г п ь т зро!
кок Иза висіка заіо, кьЬп вьфазіз Зегргка,
Мізка ^огэідіз:
— Ѵок ѵізоі!
Ѵізоііз каг§а і:оі:а Зеірогкаііз кьпэгп, ваіЬ:
— Не ЦкогасЗка зьіоп—Ш, і зра, іепаі паі;іе іегрііпь оъ ѵегть.
— Кьісэ- по эпі зі]э?
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Оита}іэгй0 п іоіа ѵіНаІіз:
— Тьгѵа^оп §о§а1і$$е2 ті]аи, а $о~ці
5 І]э коѵ§аз ѵоііэіпь. Ьокіат тэсіік зіапсіаэз,
во1ді?аэ ѵоііэіат. Виг?
І\[е 5 ьі§ Мізка гасі, віо Зегргкаэз воідраэ
ѵоііэіазэ. Не, і зьі$ гасі. А езэ зсРэпгьк іо
тьіа гаек. етэ§ зѵеіьп виг оііг, іоко сога он
іпть. I $э1э т ^агагьк, і еь^ьз іееагьк. Рэіьзііз каг$а іоіа ре}ьзііз цац іогок, Мізка цеѵпа
ег §ог2ь гасі$ац.
— 8 ра§іво, іоіа!
Адьз сІита]іэ:
— Эк, кэвь і тепэ рик$эііз!
А каг$а іоіа— коМицда-іа т ь р а ? Тэсііз
Мівкаііз сіитаег.
— Кьісэ типап эпі?
Ѵізэіьзііз Мізка 2 а1ер§ $іппе2Э, ѵідіідіз:
— Тоіа, рик§зі шепэ реіэзокэ, т е декіпіэ
о§ ѵі$іаѵ.
Етэ§ $ѵеіьп виг оііг.
I §э;эт ^агагьк, і еь^ъз іееагьк кьпэтьп.
Рикаіэ Мізка задііагпэі ѵа^опьп і 02 ѵегі+дь: ѵэіэп еіа Іоэ, аЦ гвьк
Зіикэіэ ѵа^оп, 1евіа?1э. Зіикэіэпь корзоег,
огзэпь, а Мізка реіэзокьп зьддаіэ зипаіэт
р ы ,' зи§$э пь сіитаег.
—- Кьіэп эпі сикьіа кока Ѵацка? А кьіэп
гагдіккег?
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Кизізэ (ігіЩ вьсіэз яагдіккег, іоко коіозо62 иіыі ваііэпь:

—Ти-іи-іи-!Ти-іи-іи!

Вьвэгьп і коіозоег сіи^сіізэ ваііпь.
Оптэ§§із.
XIII

Воктдса Мізкаіэ пгаѵіідіз: коготіпа кга$ііэ т сіа і эзьддег ипаэ?. Зеіэп киііьзіаз З е ф га, ѵортаз. Цекагзіѵоег Іезазэ зьіэ, рогозокке2 зеіазэ — клра кіэп 1эвіі$аз. А Тазкепі$ад
Мізка ропсіаз шиппь вэг і зі]э во$іаз.
Льіаз-кэ вига — і дадэп $еіьзіаз цеѵипко, шед
гаѵісі ег ѵэѵ. Кэі кіп ѵегтаз ролсіьпь, зо§аѵпь зра ави ѵіпоѵаі. Зеірогкаіэп по?Пкае2 рикіізэ розэзэ.
Ыозі|зькке2 піипізэ, сіы декіп 02 реі. Риег
ѵьіьп кагкдіііз гака.
— Невиг озьп каггэ, кэвь д ет ег Іо.
Зегргка зафдіз, ропсІіз ^оггьпь:
— Кьідэ тепэ тэсіэпь?
—Во|діда езіэп, ед роѵ.
— А іе кьіэп?
— Таіэд, іекэі.
Рик§із Мізка розэзэ позіікаег сіьпэ, роп
сІіз ѵі$іаѵпь. Ідка эдсіэп виг зесііз, гаіеііэ кькпаппьшэз, дад ?еііз. Ме, зиэ, Зеірогкаэз $о-ді
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ѵе$кэіа. М епат, ано, іекагзіѵо зеіеэт е т . А
эіпаз Мізка §о-ді 02 тип, ропсіаз вагагэі
ѵеііэіпь.
Зіапеіа заіыі, е т вагаг, кьз Вигиіикавь, і
во§пь ро^э тьр коіз. Месііюко Зегіогка 02
1э§аѵ, 8 Іо пра ѵібсізэ— зь1 э§- і:иі ѵьіьп 02 рог.
Тэсіѵьіаз и$із огзікэ кьрэт §а]ка.
— Те сіитаііап, т е гвь1і$ ^аіказэ во§іі?
Мьріэ зра т е п ь т Іэ2 ьз1і$! Ме пагоздо бгащііі...
Кьзкіз §а]казэ рьсіьп сІа зопьі гері$, рикііз Зеірогкаіэ кіаз.
— № , зев зрэ.
А кэг о$$ізэ воідіда ьвэззег, і Зегіогка рьгіз пьзі: ѵеккегэ, Мізкаіэ эіікэп оѵпь Іоіз
іегрііЬт гивО сіа кигьі Зиѵііз рьгап сіьпэ,
кьіэп §пгіз соскот каіаіа ідка, §агіэта ѵі$іаѵііз:
— Ми-ѵіз иза1і$$егті Ьораіідзкэі ѵо1о$і$.
Міхаііо Оосіопоѵ т е , а зра— Зег^еі Іѵадоѵіс.
— Р а т ф о кьз?
Зеіэп і ѵипэііз Мізка $ег]огкаН$ ратіЦо.
Эді Зигьп вег^аііз! Мэсііз кьеэтэ-кэ ѵі$іаѵпь,
кьеэт іэсіѵьіэ и$аз, ідка аз§із когэ.
— Оі2 т е ѵьіэ: Міхаііо Оосіопоѵ, Ьора{ідзкэі ѵо1о§і§.
— Огатоіхіэі?
■— А кьз-ге!
-- ОІ2 §Ь.
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Ыыъззіз Мізка рьгаи ѵьіэ гпогозиаз і Іьгррег шэсіэгііз.
— Ѵагьп-ці
§іг, кі ог во$.ч
Оіг$із і зек-ге ^агіэт Іоіз.
Реііз воІпі$аі$, а §а]ка розэзьп киііэ.
-Эк, ѵипэііз Зегргка.
Ь|оззэѵііз эзьпэ, декіп ог (ьсіаѵ. Карз т э сіік эзьпэ, кіпкэ сидзп иѵіаіьзііз зеісіп§ац.
Вег^аіьзііз воіпіса §э^эг, кьз т а т і э т роп
рцап, вэга Іокііз розэз сІьпэ, зиѵііз.
— Кьз-вь §а]ка §еіпь?
Реікэіізэ тогіэз по$і1каегэп. Эитаіііз —
Зегргка, а по§і1каег ѵьіьп — киіэгп ідка, і
коккег ідкаіэп кизэ§. Оагіэт Іоіз,— ѵьп ави.
Кьпэш зітаіэ і іогізэ га\.
— Оаіказэ т ь ]1э ѵипэііз?
XIV
Вьсіза Іип коіга§із Мізка вагагэі ѵига$із§ег коіазьп, кьѵг’з, типсіа когэпь ]ивкаег ропсіа, типсіа коѵіаез ропсіа, типсіа зиіаіэ пап,
сіеп^а ѵьіэ-кэ во$пь. Мэсііз і а$ьз кьзкьпь
тезэкі$ вавьзііз ]ивка, тигьккег §э§эг ваііэпь:
— Юг§1ггег Огепвиг§ заіьп сіопэп во§іэпь
вьсікосі етіог- Зеісіп коіэ пипь.
Мізка сіитаііьзііз:
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— Тегрііа евэ деѵипка.
Родсіьііз гпі1о$ііпа когпь, но ідкаег Ыэп
эсісіэп 1окэ§.
8 иап пьіэ:
— Тоіедка!■—Кі]а 02 і ѵізэіэ.
РопсЗап-кэ виггька когпь:
— Кгізіа-гасіі!— №]а иѵіаіэпь.
А эіік гпэеііз раг ки?а ѵадкьпь Мізкаэз.
Тэсііз, паііе, віо ти гьк1і§ іогок зі]а §,и§а1із,
§огэп ькэзііз:
— Те ѵізэі т е п а т , §и$а$і$ оЙ]аппэ]! Ѵагьд-ді т е кадаіі— вег^аіад зеіэп.
Рідэѵіьзііз Мівка кигагка — рьззіз ѵіс!<;эті§. Ѵі$іа1азэ огіасекаэ, і рикаіап десДеІ кьк,
]ееа ропёазэ ваіідь трап - косіьзкэі. Когазэ
разрогі — ави. Ргоризк когазэ, і ргоризк ави.
Виггьк ьіыігьк еіь§ад оѵпь...
Зег.іогка іэсіѵьіаз и$із іоко гьіпаз. Тор кіпкэ §э1этаз вьекіз.
— Мь] од ѵеііь? Кэз]і$іп? МэсІіз ѵеіііьпь,
тигьккег роѵ^эіізэ.
.... Роегсі 1е$эі$э Тазкепіэ. Сога тпипаз.
Лапзаііз Мізкаіэп ]иг кьк іогэ. Эіік іогьз
еэкіэ коіга$пь $ег]огка (Зьпэ, тэсі іогьз роѵ2ЭІ1э:

— Еп тип, §огтап.
А тэсі іогьз вэга реЦегэ зизкэ:
— Кьз де зіьсі іепьі ]огіэз саркьпь ]эгі54

пыі? Ась! ваШп і ась! оп-вь тип. Оьг-]а ѵсіІьпь! Рго§Шсап шедвэг}аі§ і типап. I зьіэ
кокціігьк Іоаз, кэг іэсіаз, ѵісідізпь 02 ропсІь...
Мэсі іогьз гаттэіэ:
— Те пе эпі ваіііп. ѴеіЫап ѵе§із — роегсіэ
оп вес!. Коіісап Іип сіа оі рикаѵпь, а зьрэга $о ѵегзіа Іев^ап. Ыагозпо-кз... ави еаЦепьі...
Те де паго8 по...
Э ы тисіісів Мівка.
Реііз зіапсіаэ. Ѵідэіьзііз воіпіса ѵьіэ, ѵа§оппег ѵьіэ.
— Мипэпь-іа огэ?
Ѵа^оппег зиіаіізэ.
Ѵегтізэ регѵэі сіитаег, коіэгііз о?Іац. Ьокііз воідіса розэз сіьпэ, зиѵііз кьд к ьп тэт.
Киіт эвьпьп ретьрэіікьп-віок зоісэ. Оип§із
ьвэзэ — і§апа. Эзьпэ, кьіэп віок зоідэ, §и]ьз
ііз ]иг, кіпкэ іегпэзэі кьзкьзііз.
— Кь!сэ каіап? Эвьп тэсіап ги§'с1ьпь?
Вег§э!сізМізка, зь озьп зиіаіэ гозэп тигьк.
— Зегіогкаэз т е ѵізэіа.
— К ьеэт Зеі'Іогкаэз?
— МЦап, Ьораііпзкэ].
— ^екьеэт Зегргка іаЬп ави, тип!
Ѵоі-іе па! Эпі ѵоііэіізэ, і эпі-го ави!
А зеіэп рагаѵог зіапсіаьп зикцэѵііз.
— ' Ро]е2сі!
Саркі§із Мізка воіпіса с1ьп?ац коЬгіпь,

коккег иѵіъп ти 02 кьѵ. Ьокііз зіапсіаэ-— оъ
ѵегэіі дет. Зеідіп коіэгЬпь, іаідэ коЬгЬпь,
тикэсіьз да] ѵагзкэпь. іиаііз тигьк1і§, піигьк
і кіегэп эѵіьзйз.
— Ме, ѵопок, д ет о§‘ Ьсі, ауьт до|эі Іип
рикаіа... Те кьісэ типап?
— ТазкепЬ т е д ь т коіэ.
— Тазкэпіэ ѵагьп-ді шидіз.
— Мипіз?
— Не піэ(1до2 — тидіз.
8 із і 1ь]ь8 Й5 Мізкаіэд коккегьп і кіегьп.
Саркі§із . тэсі Іарэіэ, ретьііпаз расітіз ідкаѵьіэ — зігьі ѵа ѵесігаэп пэвййз зі]а... ѴесІга
ропсііз (іоѵ]а$пь, р ь т ѵаэд ідкаіі? зоііз сиддег.
Ідка даркіз ѵесігазэ коккег иѵіэ сіа ропсііз
Г]акзьпь:
— Ѵізэ зі]э!
Не оіед коізгіэ, §иггегэп киззег ра§кэі!э—
Мізка тезэкэп §ріпа за]ьп декдаіз. Мьзкьп
1евіі$із бит реЦегэ рапэіэ.
— 0 и§а1із, §и$а!із, ѵізэ!
Мізкаэз рапіаіізэ тигьккег:
— Ак, іе, ропіэп гоп!
— Ог коѵ, есі ѵагііэ!
— Когэ тіЦсіаэз!
' — Ѵоі, ]ог1 тіЦсеізкэр еіа...
— Ідкаег1і§ тезэк §гі§аІіз.
— Ко^діідэ!
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Ми-]а вег^аіэ коіозо-тог, юигьккёг-іа эіагпэсі ѵьѵіі сеісаіэпь.
02

.

Ми 02 вег^аѵ, і де о(іг деідаіэпь: віппегьп
^исіыісіз, ]иг Мівкаіэп вег^аіэ эіэг-піэсіэгэ. ЗиІаіэ зі]а вігазпэі кги^ьп, кьѵ 02 вег^эідь Мів
каіэп. МэсІэ §огэ1дьпь, а кьѵ 02 §огэкь. Мізка вэка ѵьіэ и§із §іпѵа — кіи ка^аіаз $іпѵазэ
еіеэт эвэттег ко1аз'$? Мівкаіэп тевэк вьсіэппьзіэп §іппег озьп. Мівкаіэп §огр эгіэіэ вьсіэппьвэ, зіапсіаегьп рикаѵіэп ш ьзэттегэз.
— Ѵагііьпь коіэ зеіеэт кьсаппезэ.
Киііз кіэйіз тііісеізкэі:
— Мипат!
— Тогк$із.
Токо врэ і сіишаіііз Мівка.
—- Капэзэ эпі.

XV
Мипэ Мівка зігавпэі зисі ѵьіэ— гьіаег де^саіэпь. Тэсітіз рокорэ] аізэ, Дікопог сіасізэ,
кэсіа вьсіэппьзза виггька киіаккегэп огзіэп
ко§а$із— §э1э т риіз ьзьі эвісіаэп Зегргка ѵьіэ.
— 8 ьропі§ эпі коѵвэ Іегрііпь.
А огіасекаьп і п.е зігавпо деікі—кьз ізроікотьп пьіэп.
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Рьгап ьзь!:, рьгап 5 а}ыі ]ига!і§ кисікоѵэ]
редгака. Воказ Іеѵогѵег эвэЬш, кигагкаьп ?ѵегёа воізеѵізізкэ]. Оьг]а1э ,іига1і§ьз эіік ^идэп,
таіаіэ иззег, ѵш іэ Мізка ѵьіэ зиѵЫ эт зілпегэп.
— Мьі-2Э іпэ?
— Еопкаокэз киіі, ]огі Оипаеѵ,— ѵі$іа1э
тіііссізкэ].
— Ве(еіЬт?
— А к т зі]эіэс1 э! Мезэк, аЦ т ь і §и§а1эш.
— Вок таіэгьк т е сіьпэ.
Вига роѵгіз Мізка—кіег эзэііз.
8 иі§аьз—-роѵгзт§ад с к э ^ Ь і коккег різзззегьп деэсЩэп сіпшііэпь. Роіоіок ]иг ѵе$іьп іор иѵсіэгіад 1е??і§э, і вьсізэп огіасека кь?
ѵа ѵьіьп ІиЦазэ.
А Оипа]еѵ ]огЬ пагозпо 02 зьа§, 02 іегта§.
Токо зіппегэп.
■— Бык §ита^а ки?а!
I вэга— зык Мізка ѵьіэ!
— Кьз 8 иэпь?
А Мізкаіэп ]иг$і зиѵіэ і пыьп Іоэ рьт;
ѵі§1 аѵ1ьпь 02 ]ез1ь пьіэ,
— Кьпьтэі: §од?
— Оазэіік—Зазкькэі типэ.
— МоІосДес! Кигііап?
— о§.
— Еп зи§кь; Міка]1о Оодопоѵ, гпііапіэ
вьсізэп-пі Іэсіза.
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Ка^аііз Мізка іигаііз іыррег ѵь!і§ зьцдэѵіэш, с1 ита]1 ь8 Іі5 :
— Вэвэісэ зЦа, д е т 02 іэсі, §ега1э-кэ ..
А іигаііз вэга вьддаіэ.
— МьДа тезэкзэ §и§аІіп?
Кокдатіз Мізка зэіэт ѵьіьп, ѵіЦ§ сІита]1ь8 Ііз:
— І9 око т е взвэіьзіа деѵипка, поѵсіь ѵегііаз.
Ропсііз ѵізіаѵіьпь: а]ьзкэі ѵагьпді Іэзэі^ьѵІізэ Тазкепіэ, всзіізэ веіеі, ргоризк, а сіопа
а]ьз киііз. Коііз во§пь зь1і§ ве{еі сіа ргоризк,
а Мізка егкѵаііідь, кьк зіапсіа ве}еііэ§ шипіз. Зеіэп езэ гопкаок пь сіегеѵдаіз іаказіз:
пиэі сіа пиэі— эіпаз роіэ пшппь. I іогэ роп
сііз зо^аѵпь. Кіп1і§ коіэ ]иаѵ— воідісаьп 1ш]1э.
Ми піз Мізка аззізпь зькэі, а зьрэга зіапсіаьп зикдэѵііз зѵізіок. N0, Мізка роѵ^із, коіэгііз, коіэгііз, ідка ѵьіэ расішіз. ІЧет 02 іьсіаѵ. $ ізіт ѵесІга вегсіэ, ідка §огэі1ьпь ропсііз.
Кьіізэ тигьккег, сіитаііізэ гиЦк зі|а. А еіа
тезэк зьіэп, азіаз. Еіа тевэкьп евэ теээк, і
зі]а тезэк рьекьп зіокап каііэт, зоѵ дерэі
кьк і вавьзіэп іивка. 5 і]а декэг ег §и$аз.
Рэгісаііз тезэк—гвьк зоѵ, зіокап, тевэк
сіа ]ивка.
Ѵізэіьзііз Оипаіеѵ |огі Міэка ѵьіэ, вэга
сицпаз зьпаіьзііз иззег.
59

— А іе Іэсіап, копіиі ѵьіыі ве[ейэ§- о/
коѵ ѵеііэіпь?
— Тэсіа, кьі$э-пэ ѵо8 Іі$пь?
эсМэп...
— А Тазкепіьп ть] сіитаііап кегпь?
— Шаіьзіа деѵипка.
— Мь.і ки/ап изаѵпь?
— Мь] ведав. ІМоѵсІь, пагопі кіпіэ-кэ зітіаѵпь, Цво р1и§ $эгьп ѵеііэіпь...
Вег^зіьвііз іигпаз Бипаіеѵ, ]ига1і$, вьддаіэ.
— Ѵоі ть], Міхаіі Оосіопоѵ: гонка іе ѵігьѵ. Ргаѵііо §эгіі т е п ь т коіэ пакагііпь Іепэ,
тесі іе езэ ѵі/ьѵгьк ѵэііп. Азьп эііаьп веіеііэ т ідкаегкэі ропсіап рез поѵ|ьпь. Іізаіьвіап,
озіад типап. А ѵе$і$ трап о г' Іи] ?и^ипка
ѵьіьп ѵеііэіпь. Ѵегэгііп?
Мізка ѵіс?І§із итэігькэ.
Реііз огіадекаі? тііісеізкэікэі, ѵізіаііз кокдатэтэп:
— 1АГзі§ т е о§ роу. Мьі коіэ еэкіь -кега. .
’ XVI
Г)ы ѵеііэііз ріаііоппа кща Мізка, кокке/,
е/ ѵезіа§§э. Мьзіз. Рик§із ѵа^оп сіьпэ воідізпь деѵипка, сіа зід і оптэ§$із, ко}озо вегйэ
]игэп 1 азза$этэп. Вига ііф й з еь§ изаіап Іип,
гаттйііз ти/ьскэ] гас!о§, д ете/ а§|ьѵ ѵѳіэп,
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Азьѵпаз сессэѵііз, п ет 02 ѵегэгк зріпаьп
эсЩэп кокці.
Кегіз кіег тьзказ, а тезэк ави.
— Ваіизкоег!
Рыіз ѵа^оп иѵЬ—а-ви.
Ѵез8 із о?1ад—-ави.
Оэ^эгбз доі ѵа^оп— ави і ави.
— Оозрос}і!
ІЧьІэт Іеісіз кьтэз ѵьіэ, ]эгпэз иѵіъп ѵа,
і ззіэт І2П1І8— 02 деідаѵ.
— Ои?а1ізэ!
КизідРрзэ коккег, дев^ізэ.
Рик$із Мізка з іт э т геІза ѵьіэ, кигьіа ропСІІЗ ^ 0 Г 2 Ь П Ь .

(7 $із ьзьі ОІ.ІГ §огр идэЦк Мізка ѵьіэ, сіаѵіііз, Іаркэііз. и§із гогаэп зраіаег коіазэ, вег§э6 з діпкэттег в ы э т ріаіаегэп і ропсііз ѵі]Зьдь зеі-тог Іэ^ьі ригі иѵіъп.
Не тезэккег сіа ]ивка §оі§а1ізэ—|пес1вэг]а
гасіоз.
Месівэгіа оізэі §и$а1ізэ.

XVII
Ооггіз Млека 935, ^оггіз кькэ— т ь і девид
кегпь коіэ. Оош$§із зьп §ог)о, ропсііз за^ьпь геізаег кща зіапсіа за]э — типпь коіэ еіа
тезіаі$. Мипіз кьк $о загед типсіа, іэсітіз
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$ег]огка ]ьИ§: рго$ііІсыіь-вь зькэШоѵсіь, оп
аззі§ зе§§а. Аззі§аз виг шогі—гадкія, 02 азЗі$— р о т. Ево деѵипка зра, рогаіир іегрііаз,
а гьіэз-кэ 02 §е!э—еп іэй, т ь і Іоаз зькэі:
пафз, рэгаз...Ѵодаз §ог|о§ад і 02 сессь декэг.
Оіігіэ де эсісіэд коіэ, і ка^аіаз кіи, паговдо
вег^эісаз. Ш а, ѵі§іа1аз, зькоскіегьз вьсПаьп
ки]1эпь, шей киіэ...
Те, водсНокідэ], еп іи^сіэк—зрэп оп §агэі
I іе, коіокоі, ѵе$і§ ѵідки ѵьіьп гѵздііап...
$экьі тогііэп §агіэт еіа ^оіро. К[адок-вь.
Воідіеаьп Мівказз ег вига рапіаіэ.
— Мь| коіэ?
— $ег]огка Ыоп кдіэ.
— Авьп Іок, іаіип 02 іи].
— М епьт де (іы кегэ.
— Киііз зра, ави.
— Кьз киііз?
— Мип, тип. Оп іэсі, кьз киіэпь? Зевізэ.
Ѵоі іепьі і Зегіогка!
К ьеэт итэіік Іип! Рикаіьвііз Міякэ воідіда розэзьп, ри иѵіэ ѵосііз.
Іітэ)а вег^эіф : ]ивка ьви, і дад декіп
02 $еі А гшр еіэ саѵкаппег ькзэпь? Ѵоп і
зра кьз§э, кьз зрэ... вшді-^а§. Киіпь зрэ і
§о]пь. Роппег каддегкэі-кэ Іораііпзкэрег, а
вгиді-^а^, кьз зрэ...
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А ѵопэ ѵоговеі се^.аіэ. $огэ ёгш$ і
ѵоговерегэпэз. ІІ^и! Зазкаэз-вь рьззаіпаз коіэ...
Зиѵііз Мізка ѵе§Ь дэз еь§ зтегі, Іоіаіэ
гогаэ гизэ^оѵэі зоіаіэт дадэп. Кьіі$ над?..
Ьевіэ са§-, і са^ьз дад бикэп ѵадкэ. Кфкар
іаз— саркэ... Неекэѵіаз іиі ид— датіаіаз. I вэга
Зіппег ^агіэтэп рзбпа$$ізэ.
З тегі
А §о-2э етэ§ виг о{іг.
Зиіаііз Мізка ѵе$іьп кэз еь§ $тегі, Іьсіфз Мізкаіэ оѵпь т е б в э ф саззег. Тыррег
кига таіьзііз-ді кэзьі: сиддегпаз, рик{із §ріпа
ѵьіэ: ѵіуэі т е в э ф із ьіьп }дг довоэ—г а т т э і
азЬ. Коіхаз битаегпаі: Тазкепі сіа Ьораііпа
коіазэі, огэі §э1э т вегсІ§іі тигьккегіі? битаег.
Зіикэйз знегі, іор §экьі заро§§е2эп, Мізка
ѵізоккег ки^а, реЦегз зизкіз:
— Мь]1э §оггап? 5о-ді декіп гаіеііпь 02
ропсіь.
А зекі Оипа]еѵ ]ог! типіз огіадеказад,
кагаііз іэбза гопкаэз, зиѵііз.
— Ва! Міхаіі Ообопоѵ. Те т ь і езЬп
вьфа$ап?
— Ѵьп ави...
— Мь,і іекэі?
— Мепат вьгіз ѵьп.
— А-а, еіа итэі!
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ѴізэЬ Мізка Оипаіеѵ іогі ѵьіэ—т о г і іор
виг і §0І05 гапі. К[е ѵі$іаѵпь-іа зьіэ аз§із §ог}о,
повсіь, 2 аІе]іаз... Vон і ^ѵегсіа ^лгсіагтф кэі
зьіэп, ш йе, кьз Іѵап пъіэп— котидіз.
—- Логі Оипа|'еѵ, ави-іа іепаі; іш ок идэрк?
— Мь]1э іетгі?
— К ьп эт эрсЗэп $іта1э, роіа зо§а1эті$...

А Оипаеѵ ѵігьѵ.
— Мь{а роіап?
— М а т тепагп §'огіьп к о іс ф , о§ вег§эісь, і зі]а киіаз ф ар о к кегд аз.
Сгізаі
еО ееэт реіоьп!..

Зьпаіэ Оипаіеѵ эйк сидэп иззег, вьцдаѵіэ.
— N 0 , т ь ]- 2 э! Оізаѵпь коіэ, зеіеэт-к э іе
ѵігьѵ гоп. Ьок т е §эгьп га^эдік.

Ѵэіэп, аІІ 2вь1і$ ей]а Іоэ?
Ьокйзэ огіасекаэ, Оипаіеѵ
исэігьк пафдікіэ:

зиэ

азіаз

— $ ітакоѵ іогі, еіэ гопказэ ѵегсіпькоіэ і
$и]ьвпь роіегдэ. А$ ти п а зіапсіа до] типда.
Неі, еіа ави ѵ эі
$ейзэ Мізкаіэ до] іог дад сіа одаз коіоізп
зиѵіэіізэ 8Ь(1, а$пьз $ега1эпь.
— $о(], Міхаііо Оосіопоѵ, еп Ьгсіь! Ьоап
ѵі2ьѵ— од кяк§ь. Те ави рагірпэі?
А Мізкаіэп га<Т$аг\аз і рад 02 ѵіз§ь кіаз.
—- Л аф ка трап ьп е т .

— Ѵейэііап зеісэ?
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— Ыо, е т кэг. Іѵап тііап котидіз,
ѵеііэіэ.
Зьпаіэ иэзег Оипаіеѵ ]огі эіік
Мізкаэз зіппегэп кьеэѵіэ.

зііа

ридэп,

— Виг іе тигьк, Міхаііо Оосіопоѵ. ѵЦэі
вьсізэп...
изкэісіз Мізка еь^задаз р ь т $оіап ѵьіэ—
деЦа рьтаііз вьсізэп ѵьѵіы, - Іоіаѵпь §экьі:
ипаэѵ $и)із. Ыы ѵьіьп і реЦег сіьпьп эзэіСізэ зиЦег.
— N0, кьз эпі? Ѵегтап Іокпь зеісіпэз?

— Ьокіа.
— Рик$эі зрэ, $ітакоѵ іогі, т е п а т діт$ад.
Сога ро]е2(3 ропсіаз типов Тазкепіэ.
— Сисіпэі оііг!
То а$пьз агезіиііэпь, іо а§пьз роіегсіэ
рик§эіэпь. Цво Мізкаіэп§ог]о оізаііз зеізп, Ііво
оііг зеіеэтэ$. Ыа?а1дік ть] коіэ—ѵегтаз кегпь.
— Рик§эіэ ѵоі еідэ гопкаокзз сіыіапьі
— Г\[екьісэ, іогі! Ро^із-вь...
А $ітакоѵ і асьз пагозпо 1езрі$із.
— Ог іир іогііег, т е п ь т еэкізт рик$эіпь—пасаідік еэкііз.
Мигьккег тігізэ.
ѴізэіэпьМізка ѵьіэ вьс11а?ац, зіппегэп резіэпь.
— Кьеэт зеіеэт тогі пь сіьпэ рикЗэіэпь росоі зеіеэт!
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хѵш
Ѵэггізэ 0 ]па5 .
іМівка ки]1із $э1элі ѵьіьп ]ееагьк 80§эп.
8 о§ диіаііз зьіэд р ь т $оіаді§, і копиѵіъп
доі цад іогок$ад.
2 аІ вавизка1і$ ]ивка, по тевэккег де
зеіеэтэ$, тей ль ропйа де Іоіаѵпь: іі|эіэ$ і
Йэтазаэ$. ІЙ$аз-кэ еа$$о Тазкепіьп из ѵьіэ
весіпь, тевэккег ро?аз ѵіІэ$ аззьпь. Эпі зра
ави исэі А ]ивка ]ь1і$ виггьк де йитаііпь.
Зеіеэт тііп-койьзіэ пайка- э т о$іэп ед ѵі$.
гаг; йи]э іерпь эіікіаэ вьйзэп етіоггег! Ѵоі і
ригіок вьйза коісдіз, тьіа ]ьаш кьваіэт ѵэіі.
Рикіі-вь тевэкэ—іогэ-вь эзів.
Ре8 Іь8 Ііз Мізка кэзіа$апа ригіок: зевіз ріэ.
Кьпэт гешедэп геіэііз виггька, іоко шей
§егок ег ог. Е іеэт ригіок эпі оп а$?ь декь$:
— Вгііѵа! Кэі кьеэт раіка огэіаз.
Ро?э і редгак ва^агэ реікэіпь. Во$іэпь
ідкаегііз іивкаег, во$іазэ і редгак, кіпіэ коѵ$аз. Тэгйі$пь ог коѵ. Редгак, ригіок, заійаізкэ] /еліед. Ави-кэ зеідіп виг іавгікае2, і
кигагка во$іі$$ег аззі$азэ. Редгак ропйа,8 иат,
кьк рий, кигагка ропйа ригікэі зьп рий.
Ргойіііз Ьораііпо-розай йьпэі, зиѵііз $іпдег озаз еь§ кегки, а еь§ кегкиьд 80§а1і$
шаш киііэ. Мізкаэз дадэп Іокіэш ѵійсі$э. Іаз66

ка ѵоговЦег' о<*огосіе$із коззэ. Некьз ог ѵегпіь кѵаЩ^ьпь загаі иѵіі$ Іевіьпь с1и§'а, зітіаѵпь тезіаэ зі]э Мізка ѵипэііз, а Лазка ог і
кѵаШ^ь... Вига гасіе^э раіоскаег Іэзаѵпь
— азкегэт
ріоідік. ѴеЫпь-вь
виггька
ріоідідаііпь, <Ла кьідэ-ді еіеэт §ос1э; ѵе1эідьЬ§
деѵпа-цеѵпа ѵіз$азэ. Мигьккег ѵьіэ и§кэісіз
вегіа.— Оп ^ьзіэі Вег^эісаз-кэ Мізка ТазкепЛі§—тесіозьп коіэ бита^пь кэзэті$. ЫоѵсІь,
розовіа §еі:азэ зра касі кегэ. Азіаі га^опіэ^
вэгапа коѵ§аз ТазкепіЛехэі ѵеііьпь, еіеэт-гэ
тика ргітііпь. Ретьі: ѵа^опьп ра§кэідіз Міз
ка кэ^а]зкэ] сіитаегэп, Іьсісі.із тьіапаз рисісіег сіа іипііе7. Зерогка іь1і§ іэсітіз.
— ІЛтэІ зра ѵэіі, ѵідегѵьпа.
— А іе?
—• Ме деѵипка догьігьк.
Зек-гэ кьзэткэ тигьк кьзкьзііз зііэ кокэі.
— Те, гопкаок, кьісэ типап?..
Мізка ег і зь §еі
Вэга тигьк кокэШз кьзкьвііз.
— Ѵг,ап, аЦ ть і?
Мізка Іеі^ізіз: тесІ сіитаіЬпь, зіо зра иг;э.
ЫоѵсІь, зь ]ь1і§ ропсіазэ ваііпь, еіа ідіегезпо.
А тигьк ѵісіэ тэсіік гпигькэз.
Мьііэ іпі рик$эіітэ еірэ ]огізэ? Саркьпь
коіэ зі]э.
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Мзсіік §§§гьк яаіЬ:
— Саркьпь зііэ 02 іи]: асьз огіпсека рик-

$ЭІІ5.

— А т ь ] 1э ліі]ап1э огіасека? Мі 2 а ]тіііт
ѵа§оп, ті]э і с!о1гепэ§ сіита]іпь §ь іь1і§. Виг
тогізз-вь рик$эіпь, зі]а ѵезіаз, а еіа!і$ ть]
во$іап?
Ьэ§эііз Мізка кы ьтзэ ігивкаэп реі озаз,

1<ЬѴ2Э.

— і\'іг/.1і зеіеэгп ргаѵо ѵізэпь— ѵа^епі? саркыіь?
Вэга гпэсі ліигьк зиіз регѵэі тигькіэ:
— Виггьк де киісі$пь еіа гопкаоккэі. Кіп
зііэ іэсіэ! Ыоѵсіь гос!да огіасекаіэл? САркьпь —
ролсіьѵ, і зьвэг$ад де тегс1і$дь Іоаз.
Кьѵгэ Мізка ретьііпьп, зьддаѵіэ.
— А^а, роіаіэ деѵилка!
Зрогііэпь тигьккех, ть] дьіэ Мізкакэі
кегль, а Мізка лагозпо пыэп §ога1э, вьііе
делі 02 кьѵ,
— Ѵісідэ! Ме эпі вьсізэп сіитаег (рапН§ іэсіа...
Вэга тэсіік ліигьк ваііэ регѵэі 1э:
— Ѵазэіль ші зі]э о§> ропсіэ. Реіаз зра
азыі эіэгазль — і ліі зе$.за зі]э о^э Іезэ.
Міэка кагэіэ.
— Оита]іэ! Кэі ліь] Іо, о§ реі, кьк Іип
ропсіа іегрііпь...
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Саз взгыі і пшгьккег ѵосіізэ эіа-тэсі ѵьЬ
рлгегпапьз, Іадіізэ.
Ѵа^опьп Іоіз вига ретьі, зи^зізэ кіегкоккег. I інкаег сіи^сіізэ ѵэгэісьпь.
Рагаѵог кьз$э, каіапіппегьп §огэп ькзьзіэ,
То эззьѵіаз типсіа-кэ ѵегзіаьп ѵьіэ, іо га§эдік-2а§эцік' іиііа$1э, коіозоегэп зіикэіэ, а коіозоегіэп гат сіа га^ѵьѵ зіик иѵіьп §эгэс1а§§эпь
і га7,$эпь оптэ$$із Мізкаіэп дитаег.
— Мипа, ти па— эіік!
— Вига, вига — кьк!
— Так - как - Так! Так - іа к - іак!
•— Моіосіес, тоіосіес!
— Те Іокіап, Іокіап!
— Эіік, эіік, эіік!
— Решен — ригі! Решен:— ригі!
— Рисі - рисі - рисі!
XIX
Огепвиг^.
Кыпзга азьѵ.
Ѵаіэііэ іэіок.
Рикаіэ Мізка реіэзокыі, ѵа§опі§ 02 реі.
Коіэ-вь кагэ коігазпь, деѵипка эіэгэ$пь реіаѵпь — О]§а ва§ці 02 Іез. N0, іегрііьзпь ро^з.
Мигьккег іесзізэ ѵа^оппег §э§эг гащіккегэп, ѵесігаег эзіізэ. Кіп гагііэ, кіи рэгэ —
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5 Із пыэ і ѵадкэ каршіаэп. Ідкаег кагіоѵкі
ѵезэіэпь, ]а] ѵипсіаіэпь, ві рэ{а1этзп эззэізпь.
Мізка ѵа^опэ эк$эт Оецегпэі оііг.
Мьгьк ѵаіз цоі сіьда, ропсЗіз вэг зеіэт
§эт Іьскіьпь. Каг;а1і5 Мізкаэз реіэзіз— вег§эфз. Мэсіік тигьк ѵаіз тезэк іавак: Іи]
ѵьіьп іад#к типа вига.
Вьсі сазка ропсіа — ѵіі $о, а кіг§і22ег д ет
02 ѵегэгіэ. Кокдііа р02Э зескьпь доісіаз $игз,
а а$ьі ропсіап ѵе$ кигііьзіьпь.
Езэ кька затоѵаг ѵарзэ, кага§іп ропсіа
тазьпа— раѵгип Іэзэіпь, Іэзэіпь §о1оѵкаега
заро§§е2, киіт сег.
Азьвьі коігазізэ огепвиг^зкэі вагагэі, іыіізэ ѵа^оп и1і$ад ѵеѵсіэгэз: Іізіа іавакэп, роздіі іавакэп, затоѵаггегэп, ѵесігаегэп, си§иппегэп, реггегэп, сагкіегэп, іивкаегэп— декьіэп вег^эісьпь.
Легорка, идэіік, тигьк іогэВигиІикзкэі иіегсіі$, „атегікапзкэі 20І0І0І3 кьзаіэт" дазьег.
Ѵізіаіэт кіп-кэ — дазьег вига Тазкепіьп во$іаіэпь — сіазкькзигз ѵьіэ зі]а і возііз, ѵізэііз —
ѵізэііз пь ѵьіэ— ]игэп вег^эіьзііз. Зиѵіізэ сазьег — 02 типа. I ѵезкьі реІ сіьпэ, і зиі^а реі
Оьпэ рикіьѵііз прэ Леѵгорка— 02 типа. Тогк$ізэ сіазкькзигз — кьз ропіэ в э г иѵ і э саркі.
Ціво зьзад, піьіа сазьег 02 типа, Цво езэ т ь ікэ —ка^аііз Легорка Мізкаэз рфзокіз Іэ^азіз.
70

— Кіпіэп еіа годка типа?
А тигьккег іор зпі 1 око ка^аіізэ Мізказз.
—,К іп зЦэ рик§э1із тЦап сіьпэ?
— Те кьісэ типап, ]огі?
Ѵізэіьзііз Мізка тигьккег ѵьіэ, 1э§эііз а]1і$ ѵаг кигагка, ваііэ, къ? гвьі ьзьі тигьк.
— Мипа т е Тазкепіэ, Цас|э шепаш котізагьп зеісіп.
— А асьі кь!і§?
— А с ь т т е ь1і$: Вигиіискэ] и]егс!і$.
— К ьеэт ѵо1о$і§?
— Ѵо1о$ тЦап Ьораііпзкэ].
— А .кьз ратіЦо іепаі: 4 агі1эп?
Мізка $іпэп ег кѵагкьз кег. "
— РатіЦо зьіэп — де тЦап: т е п а т —
Оосіопоѵ, зьіэп —Міігоіапоѵ. Ѵоп зЦа Іоэ т е 
пат т а т Ь — котидіз.
Легорка, исэЦк тигьк, §огэісіз:
— Ме асьт Вигиіизкэі иіегсііз, кьксІаз ѵегзіа ІЦап розасізад, а зеіеэт ратіЦо е§ кьѵ
декэг: іе, паЦе, вэвэісап?
Мізка §іпэп ег кѵагкьз кег.
— Мьі т е п ь т вэвэідьпь! Лиаѵ огіасекаіз,
зеі?іп іэсіэпь.
— Кіпэз?
•- Ѵа$Ц ЦаЦэз.
Легорка ]игэп Іге^ііьзііз.
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— |||ь)кэ 02 ѵегіідь тедьш . КьпыпэЫепьі §осі?
— Оаздорі
Мигьккег ѵізэіъзіізэ эіаііэсІ ѵьіз, эішэдэг$ад кьеэѵк'зэ Мівкаэззіпдегэп.
— Вэвэрэ, ррпіэп гоп!

— Ред^а еш?
Мі8 ка $ІП9 П е2 кѵагкьздіі
— Егп.
■— Мипсіа?
— А ипа-]а Іепаі?
Вьсіопп з §егэтссізэ епа ѵісісі$эт кьѵѵегр.
— А]-(Іа, гопка! Еп ѵі§іаѵ зьіэ, ?ерэ рьгаз...
Оэпа Ргохог вьсіэппь5 Г;а ипагьк ѵегіііз Мі8 ка1і§ ѵьпіэ. Рик§із таЬ гьк, ва§ді кэ^а]зкэ]э
ропдэііз.

— Б ы іепаі Цасіьі ТазкепіьпзІигьЬ?
— К иітэі §осі.
— Зеісіп корсап, аЦ ^огіэ вегіап?
Мізка ёьза $эѵ2із Ргоког Іозсіьпэі
— Аззьіа. Виг Іоаз—-коісса, 02 Іо виг—§огЬ
шипа. $еіаз сЗасДэ дад кьк баз риё типсіа
ѵе$, тііапіэ іы т а з ѵЦ $иэз.
— А §епф ьзьі: іі]ап?
Ыгаѵіісіз Мізкаіэ тигьккегэз вэвэііьпь— вьсі
кьѵ ѵегіЬпь. Аи ѵьѵ§із Іэзэііз кигаика, роп(Зэідіз ѵі$іаѵ1ьпь зопьі огзап §о1эзэп. $еп ф
пьіэп ави ьзьі: т а т сіа кьк ѵод. А]ьз огіа1 72

декаыі зіигьііз §о:1 сіа зьп — котидіз зі]а.
N0, ѵірзэ зі}э ?о§кот ^ѵагсЦа виггирег, эпі
пьіэ реп$іаэл ьзіаіэль еіа ропсіа. А кэсіа
рик$эііз Мізкаэз зі]а зіалсіаьп, аіьзіэп р гі
ѵэіі, тесіьзьі ладаідік. I рі§то зь$ад пиэ
$эгаз сІасЦэ, кэсіа Тазкепіьл котізагьд зіи2ІІэ. А еіа сДас^ьз іого рі§то ьзііз Мізка т а т Іэ: теЗ, зиэ, Іокіэ гопкаок т е (Зьдэ, т е грэ
ідсіа виг ЗоІ2 ЛО$э і дад ѵегта ьзіьль, декьіэд 02 зиѵЬіэ. Кькі$ Ьорайдзкэ] тигьккег
ѵеііізэ зь сіьпэ. $еіаз дьіэ ДаДэ §ігэі: кагоппэ)э ресаіэл—декіл 02 ѵэггэі. КэЗэ зиѵЫазэ,
кэсіаіі? выДзэл тьгДДазэ, а пі]а тьсдаіазэ
Дас!1і$ ре^аіа §ігэі

— Сидэл

02

1ь§іэ

5 ізэіпь

Кьѵгіз Ргоког Мівкаіі? зкагкіег, гаѵісі
киііз.
— Те, ДьсІаІЭу гдогоѵэі тогі! Коіэ Іекэі
сігигіісьль деѵидка.
Мізка $ідэп ег кѵагкьздіі:

— Мь] текэі сігигіісьль! Аззі$ат Тавкепіьп—оізаіа.
— Кьз?

— РаЗэ ры...
Зодіізэ Ргохогэз еда кьѵѵег. Логгька^пь
ропсііз, ѵевіа$пь. Мівка дьдьл, і §о1оз гаттіз.
— Еіа-вь виг, голкаок... Асьі іэсіап, кьеэ т ті]ап оіэт. Мыч1 (|а1эль!
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— Мекзі 02 тьгёёэ...
Зеіэп і сзэ тигьк рик$із §ага котрадіаэ:
кьѵ2ьпь эсіфп вьеэт.
— Те тьр голкаок, оп реіаѵ эіэгэ?
— Мь]1э?
— Ь|еѵипка-в| коккег тііьгш і.
Мізка зьддаіэ.
Ѵа^олпегэі вьёза Іип ѵеііэіізэ коп$$ег:
ідкаег ка^аегэп, к э т іэ т тигьккег. Зітіаіізэ
?арка1з т козкаег, ѵізэіізэ ѵа§оп ьвэззегэ
зігазпэ], ѵэіэт зіппегэп. Оогазэ, дікзізэ, дигІаіізэ кіег. Ѵізэіпь еь§’ іэг §'ог]о ѵьіэ Мізкаэз киііз р о іэ т —догг-ьк-вь ѵэггьпь еіа тезіаі$. Виг, ѵегііізэ-кэ тигьккег, а вирказэ
ѵа§опі$— де эёёэл §ага.
Вьііадаз окоіа Гоіз эіэга$пь, до реіль ег
іи].
Мізка §і?ьгііз ріддег, родсііз кьзкьль, азіаз
кізкаегьл ригы §оіоѵ роіпь. Ѵа ила іиі, ёигак, т э ё зіапсіаьп, а ипагьк іегрііль— еькль
ѵегтал.
Б ы вег^аііз Мізка, кьдэт ьгтіііэтэл : і
азіьз кьзкіз, і Іоіаѵдь ёп^ёьѵііз, ріддег §іеыііз—декьз зе$$а 02 іи] іегрііль.
Ноззэѵііз §э§эг— оііг ави ила. Токо кьк
ідка 5рілае2пальз зьіад рикаіэпь ёа реіэзьп
тигьк зьіьзіэ.
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Ыыь8 $І5 реіроппаз ьвэз веічіз Мізка, іоркьз зіапсіаэ ѵізэЬ, і ропсііз га^эцік Іезпь,
тесі ег витіі.
— Лепіэ... кьзкэ вьсізэп!
XX
Мигьккег Іевіізэ вит, ропсіізэ ѵеііьпь эіэг
-тэсіэгэ. Регѵэ] Іокііз Егорка, кьз засііэт.
— Мазідіз 02 тэсі типпь. Мьзкі$$е2,
Цед§а экіэпь. Рикаѵпь-кэ езЬп—сіопэпгьк
зиѵіаз.
— Мипсіа коіэ?
— $о гивэп вьсі тогівац.
— Ак, товегщіккег!
— Сэѵ, сіасіа Іѵап, 02 коѵ ѵідсьпь. ТаЬп
рикаѵпь— сіопопхьк зиѵіаз.
Зезкьі ѵа§'опьп шигьккег рик$ізэ кги§эп,
пигэіізэ іхезіірап іоззег, кьз §эпа коМиппег.
Рэгідаіізэ сіьза ѵеѵсіэгіз зіапьегіз кіггег, и1і$
зіапьегів сігэггііап кіегэп кьзкізэ сіаз гива
сіед^аег. Оопа зиіаіэ тигіскэі корейка! Ретьііпьп ^итагкаег кьзэіэпь, ѵэгэпь ѵэггэіэт
іоззег, эіатэсі ѵьіэ 1ика$эпь.
— Вьсіэппьз зеіізэ?
— Вьсіэппьз.
—-А гоикаок кьз?
•— Ыоко, за]тэі: зі]э!
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— 0 |, к , ріетеддік! рец^а ѵа|.
Аіэсііз М1§ка ргзэ зевпь теввэккег иѵЬ —
коккег киватэпь. Коккег §и]ьв1 аз гпе8экке2э—
,]иг Іоэ кив. А тигьккег, кьд даѵкаддег, деекэпь кьк 1арэѵ§ад.
— Кьіап, аЦ ть]?
— Ред^а ѵа]!
Р ы сіи таф ь і т э 02 іи], кѵаііі^азз, і де
сІитаііпь 02 ій]. Ьевііз іигзэ Мівка, Льва херэ рьгіз.
— Кіпіэп погпі? е т ?
— М ріэ іепьі?
— Р э т а з коіазіз срд§а геф п ь.
■— М а ф , §еі 5 ь1э риг!!
Коввіз Мівка 2ері$ срд^а, весііз ^игпагка,
кэсіэ а з ф тэ д зрдсіаьп, §огэп ькэзііз, кі
дигэіэтэп:
— Кіп срд§'а экЬ? Ѵр!
— ІІпа-іа?
— $о!
Мегсііз ретьі ѵа§'оп.
5 и]Ь8 Ііз Легорка Мівкаіі? §итагка рыпаІз т кьгьтэ, коіэгііз коввьпь тавідізэз. А
Мівкаіэп ]иг ропсііз вег^аѵпь, і $э1з т ропсііз
огзпь гасіа.
N0, і пагосі! раЛ іьір ѵі§іа1і — ѵегііэпь.
Ред^а іи]э ^итагка $иівіі
ѵсгИзиь. ра$$о,
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-]а зеіеэт Мізкаіэп. ||во гпийьккег зеіеэт
цеорь1:пэ]э$.
Сисіпо!
А $о-2Э зігазпо.
Вег§'э1$аз іегорка, зиаз:
— Зиркэ еіэ гиіікзэ іаіі$: зра тепьш сіен
ца 1 и]э ^итагка $иіь8 І;із...Роѵ?эгпі$ Мізка ьгтіііз ]игзэ кькпап кіэп, с1 ипіа]іэ. і §тек реіэ
зьіэп Егорка ѵьіэ, Зигиіискэ] тш.ьк ѵьіэ, а
Іэгпэз рьекэі вьеказэтэп ѵеіЫэ роіэт.
Вег§'эісіз Легорка, зизкэ тигьккегіэ:
— Кегі! Еіа рагаѵогэп киіт $о ѵегзіа
пшпат - зоісі$Ь^. Мазідіз зсМэп виг весііз.
Ме, зиэ, іогііег, кьз кЙ Іев^а, пэвэіа ірапэз,
іэсіа-есі т е , кьеэт іііап оіэтьз.
— Зіз-іпэ, іосказ іптіп?
— Мьраэ.
— Еіа виг!
I Мізка регпьііпьп зьдпаѵіэ.
— Еіаз эсДо’эп виг!
XXI
Кьеэѵіізэ кіг§'І2зкэі зіеррег зьіэтэп сіа
ргозіогэп, догьіа хеіэіізэ ѵаг рагаѵогэз, 02 1езэ оззіад. Зіаіпэі ^ызаегэп зра вег^эіэ, іор
эіікіаьп вег^аіэ, $івс1э т §'о1озэп оізэі когэ.
Рэс1э,зик раг Іезэ, кьз доскот кьтэг. Зьіэ
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додкош раг, іпіеаі$ $эс! еыікэі зогіазэ. Токэіэпь коіозоег, сігэггііэпь ѵа§оппе2.
Ог Іезэ одіац кіг^іхзкэ] зіеррег, зьіэшэп
сіа ргозіогэп ѵізэпь сикьЦдэт вэг. Токо кегэз иѵіэ Мдьпь Іевгэ картог, вег^эііэ іигэп
дикьІегьп, се§1а$э кьк іогэ, ѵэзціі: щіе]-то2
кафзэ. Огзі$ коЬзоегэп сіаѵііэ розоккег, іыкаіЬ, ьгсіэідэ, іи^ьі §ъгзаегэп ѵьпэп изаіэ.
Седсэѵіьз ви§'огок ѵьіэ, іор роѵдэіэт кэд, і
вэга зіагік-тог, цигіазэтэп кьзкэ к ь п т э т
кид вэг.
Оага Мізкаіэ ѵізэіпь кіг^ігзкэі §іеррег ѵь
іэ, ь11$ еьпок ѵьіэ, ьзьі ѵегвіисі ѵьіэ, кэсіа
Іевіэт ѵьіьпа аз$із идэіік іигзэ. Ѵізэіьвіаз ѵег
віисі Мізкаіэп ро]егс1 ѵьіэ, поѵіэіаз эіэг-гпэсіэгэ идэіік іигэп кизщідэт §о!а ѵьіьп—ѵЦі§
зеваз §эс1 іьгррег вьека$і§ іигипьп.
Оэ^эг ави эіік сіегеѵда.
Токо рІеза ви§оггег сіа ль ѵьіьп рикаіэпь
${ерѵьѵ§а кьтьвзег—зе$$а г,ет ави.
А ново—кьз Ьораііпаьп, і вопсіі—кьз Ьораііпаьп.
Тэіок ѵа]эі:1э о§іа ьвэзэ.

XXII
А кіг^іггег цетьшсіа ави зігавпэ]зв, дисіпэ]Э!? іоко. ХегрШэт гаг зіапсіаьп каЦідэіп
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ѵа§олле2$ад, Ыаѵпь детэп, а пі]а ра?$егыі
рэг$эдь, і заркаег вьсі тогііэл §'апаэ$, киг;
реЦегэп. ковэль де трап-тог: іага-вага, іага-вага—д ет од ѵегэгі! ѴеіІэЬпь ріеЦегэл,
рикаіэпь аз иѵіэ коккег рикіэтэп. Мигьккег1і$ кіегэп резіэпь редгаккег, ѵізэіэпь затоѵаггег, ге^эіэпь ідкаег1і§ іивкаег.
Ш а іоѵаг кі$§із ѵа§опі$, езэ ипагьк —бит
(іа ькзэт. $егевго §итагкаег ѵьіэ ѵегэль,
гоіоіо ^итагкаег ѵьіэ ѵегэпь. Мезэккегі§
кигаіэпь іавак, эѵіэпь ргдгаккегэп сіа іивкаегэп, зіикэііэпь заро^егэл.
' Мізкаіэ окоіа зіалсаэі: коігазьзпь— роіэт
реіэ: оп іезіь ро]егэ дессэѵіль— коксал. Ка?аІіз—кіг^іг сіьпэіііз типэ—ег ѵегть іегрііпь:
кьзкіз кэзіа$ала ригі— тьдсаіэ. Кіг^іг зиѵііз.
Во§іі5 Мізка1і§ ригі, іапзэШз, ріддегэп р ^ э іэ, сіогзэ диддеглаз резіэ. Мізка ькзэ, ть]
ѵегтэ, ѵа§опі§ т ьд сэ т ]игэл:
— Ѵигаіа!
Кіг^іг ваііэ азтогэн, ртэл вег^эііэ.
Мізка ькзэ езэ §т>гэлгьк:
— РисЗ!
Кіг^іг езэ эсісіэпгьк вег^эііэ )игэл.
Мізка дозза$э, ог Ьсі, т ь і кегль. ф кьгЬ
§ілпег, тесі аззьпь ѵегэгіала кьѵ, лагозло де§Іаіэ год кьѵѵег— доггьк ѵегэгіаз.
— Во^сіі, зо^сіі! Рисі!
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Мэсіік ѵа^опрац гос то гі ваііэ кіг§Ыэ пь
кьѵ ѵьіьп:
— Риб!
у
Кіг^іг 1э§эп рэіарз.
—- Э-э, игиз!
Мірка га^эцік ]иа1э год1і§:
— Ш а ф реіэ?
— Н е т 02 реі, ѵі-бдэ.
А кэг кіг^іг типа, Мізка ькзэ зьіэ тьврадаз:
—• Кдг§і2, кіг^іг! Віігіит тиф т-киН .ата!
Вор кигагка.
Мигьккег регаіэпь Мізкаэз і асьз Мізка
регаіэ, кьр зра дога,, ѵеіаііз“ ваііпь кііф/гегто2. Ог іегріісь зьіэ, 02 рикаррь, тіпиіа вэгіі сесс^ѵ1і5 ѵа^опір, Ьзьі ди^ипір пыэ ѵаскэ
р ь т зьбэп. Ѵигаріррег си^ипкаег орьп §огэп ькзьзіэпь:
— 8 ьб рьтэ, зьб!
Кэгі ііззег ѵьіьп 1ш]1эпь гагііэт ресопкаег, ѵегвіиб .іиггег, вагоп раігоп, риэт сегі:
кьзкэпь зопьі: іэіоп деіѵегібег, рэіэтэп киіэпь
ро]ап бизоккег.
Рыкэіэ Мізка арзНр ѵаг кигагка, тьсса1э ригі гетепэп:
— Во?! Во?!
Ѵізэіаз редопкаег ѵьіэ вагап роігоккегэп,
зиѵіаз.
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— Тоіедка, $еі еь^аіізіэ!
Ѵига1і§ эѵіьзіаз гигыпэд, Мізка вэга льгДііаз оііг коіазэ, коігазэ кіг§іггег §э§эг. Кьеэѵіазэ кіг^іггег вьс11а$ад, зеіеэт ькзэт Іевіазэ, і асьз Мізка ави гаек Кіп ригі кьзкэ,
кіл-кигагка. Эіік, тесі зігазлэ), §эсі ріддега,
деікі редгакэі киііз. Ваііэ, сэѵіэ, тесі резІьпь— іэгэ-іа. Мізка ькзэ кіг^іггегіэ:
~ Ооліэта т е о§ §еі!
Кьзаііз кіг§І2 редгакзэ, а ѵа^юллег ѵэггэідізэ...
Кеекэѵііз редгакзэ кіг§іг1і$ Мізка — ригіьз ави.
Аззі§із ригі—гетед кіг^іггег Шысісіаіэдь
эіаггіэсІ1і§.
Неѵла іоко ег §оггь Мізка гетед родёа
— Ѵа]э еоггьк, т е д ь т декэг!...
Вьсізэд $іддег одьл тилэль-дк
Вег^аіэпь коіозоег, і вьсізэд т и вег§а1э,
зіадеіа кіг^іггегкэі вег§-а1э. Коіэгіэ Мізка
ѵе§кьі 1арэѵ$адаз, а ьвэззег ѵа^оппегьп о§1этэ$ зиі^а 1арэѵ§ад. Ѵа^блпег иѵіэ-кэ пыдіідь— коіозоегэд сіаѵііаз. Коіэгіэ Мізка дадок-тог ьзьі ди§илпэі ѵэѵ §эгьп — ділкэтт е г дыгеглальз расітаіэпь, редгак реіроппег ѵьіьп, кьз кігрід эзаіэ. Ог коіэгіэ коккег,
кь]§эдь. $экьіа 1о1а1эо$іэт э т —т о г іьгть.
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Кагаііз ѵа§оп розок ѵьЬ рогэ зиѵіпь, кикСі§із коіэгііэддіз кэгіоѵэ] гиска вепіэ кькпап
кіэп-зіз і кьзкьзііз Мізкаэз озіац. Цво іиг огіз,
ііво коккег тьзкэ коісізэ, а іиг сІа кіег кэгІоѵэ] гиска вегсіьп эзаіэпь. Кьзкэ Мізкаіэп
Іеіо иіэ коіозоег иѵіэ, кьз ѵа кьзкэ рьсіьпіпэ. Сагэіэпь коіозоег, зэгі огэіпь тэсіэпь,
роздЦік Іогоккегэ рігсіьпь. Эѵіэ Мізка $экгааіэт коккегэп, а ѵа^оппег ?о эсМэпгьк’
эззэпь, а коккег ьзьі д т к э т т е гь п §экьі §іг]аег-то2 кьзкэпь иіэ і цекьз 02 рог Іевіьпь
пі]э зиѵіапіпэ. Кіег тегсізіпь—іигэп іггег вегсіэ кат§і§ап, кэгіоѵэ] геІзаег вепіэ.
— Ргоззаі, Тазкепі!
— Ргоззаі, Рораііпа-розасі!
— $тег1!
Мегтазэ Мізкаіэп кіег— рц-типаз Міз
каіэп іиг.
N0 оѵіз гпэсідоз, кэг киѵпь ави окоіа.
Е2 ѵ э ѵ окоіа Мізкаіэ киѵпь. Экііз зііа
тесівэгіа ѵьп, дигэііз рагоѵог т о г вьсі гьіа,
коккегэп зиѵіапіпэ іптіз. Кизідкіз, вег^эідіз
зріпаэп иѵсіэгіад —кокдіігьк Іоіз ѵізпь ігоѵэі
ззктатэп Іеіо.
— Эпі о§ из.
Ріѵиіісьзііз деѵипка, а ріозвасіка ѵьѵ$ад
Іок зіппегэп ѵізэіэ т о г і Мьі-кэ ^огэісіз, по
ѵа§оп коіозоег дьіьзіізэ ^оіоз, зогіаіізэ регь82

іа зіиіфтоп. Ег ѵеиэгі Мізка, іоко 1э§- тогі
ѵьіэ ѵізэіьзііз §агіэта.
— Оасіедка, ѵідьз!
Ыо зогіаіізэ ѵа^оп коіозоег і Мізкаііз §оІ08, дьіьвіізэ регьіа зіикэіэтэгр
ѵезіізэ
вокэ реЦег сіьпэі. Эзэісэт Мізка ѵьіэ,
тогіьз ѵізэііз сіы, іэсітіз іпзішксіа—ре кьзкаѵпь веіеііэттегэз.
— Месі сіоітз!
А зьвэгыі (еіа зік-рі ѵісі^ізіэ^) киііз Мізкаэз кіэЦіз реіроп сіьпэі, кьзкіз ріовзасіка
ѵьіэ. Зиѵіэііз іопагэп, Заввьк сЗьпэ, Іэ^эп ѵі$іа1із:
— Ѵіі§ьпь тэсіап?
Мізка ег зьа§.
— Кіпіэп?
— Ьораііпзкэ].
— Кіпкэі типап?
— А]экэі.
— А а]ьі кьіэп?
— Еі?іпі$ ѵа§опьп.
Ѵізэііз то гі іМівкаэз 1э§ $іппегэп, вег^эісіз.
— Негас1$а1 т е іііап-косісіезкэі. Мізка
ег зьа$.
Рикаііз зра іаззьк сіьпьп, коккег ра§кьі
пыа піпкэттегэп дшэіэтэп, роѵгэт$ад ег
ѵегть Іоіаѵпь. Хи^сііз ѵіз§ьіэп вег§эіэт кіег,
вег^аііз іиг, ^ис1га§із цеѵипка §э1эт. Окоіа
ѵэіі ѵосіпь і киііыіь, тесі декіп ег ѵэгэі,
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ххш
5 ь тезіаі§ о]пак коѵ$із Іезсыіь, зіапсіаьп
віесіпэі зѵеіэп зоідізэ Іопаггег. Ретьііпьп кьзэідізэ оііг. Ѵеііэіізэ ьзьі іоіраегэп, эіа-тэсіэз
сіиц^аіэтэп ѵэрзэ ькзэтьп, сеіасі §ог2эт ѵэзцЩк §'о1оззе2 ьп.
Киііізэ вьсіза Ішдаегэп, ^оггізэ, іигвШзэ,
ѵісісізізэ еь§ тигьккег.
Кьз §іпіэт іиркаег, 1ика§1ізэ эіатэсі ѵьіэ
ідкаег:
р азт э т
іиггегэп,
пиізэ
ка§‘аегэз
кіег
ѵьіьп, пиізэ пі]э зріпа вегсіэ кэгііэтэп,
кьзкізэ ка§'аегэ5 крппег вегсіэ киі^і§этэ?.
Кьз е ь ^ а іэ т ваіаег, изаіізэ іцкаег ѵа^оп коІозоег сіьпэ, саркаіізэ сеіафз ѵэздііік к ь п т э т
ге)зье2 ѵьіэ.
Саркэт кьсаппег-тог ѵаіаікдізэ ка^аег:
і кизэз, і гигьштегэ карэтэз, *і зівсіэт
^оіозаег, га^ѵьѵ §-ог2і§§ег, і §ога ^оіозаэз,
ькзэт-^оггэтэп зтегі ѵазэіі§§е2.
Езэ эіік ^ороэп зосІіз еь§ сіа Іок орг коІазьп, кэпа іыіізэ исер к кіг^ігзкэі зіапсіа.
Езэ эіік зиі тогі зігьсіаддоьп зосііз, декіпіэ
де коіапа, декіп 02 і кагаѵ.
2 е§дШз Мізкаэз копсіикіог, §эгэп §огэісіз:
— Кьзкі іепэ еідэз, зи зра$іво. Эпі тип,
коззь арэ.
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Ыьп Мізкаіэп аіьз.
Ыьп Мізкаіэл таги.
ѴеіЫьзІлз зі]а р г еь§ зіасіоэр ѵаіэіэтэ
розасМегіз сіа с}егеѵдае2і§, $экьіа 1оѵгі$із. РолсНг ѵа§оп ковзьль, кэсіаэ рикзэііз зі]э Оипаіеѵ
Іогр а 0]паз вьсізэп ѵа^оппег эікосіэз, вьсізэп ѵа§'оппе2 і§гіа1этэ$, кьз с о т т е г зо^сіізп. І§па$§эт, іэгісэт іо]э$ §ог]о, декіпэз 02 Іез.
Лгкэідьзііз Мізка эіік ѵа^опэ, кіпкэ ькэзііз исэіік зе|окэ1:
— Мь] іепьі: коіэ?
— Мраліззег іпипэпь езіэп.
— За§-]ь озіад! Ті]апі$зе2 гпипізэ, коідсізэ іоко тііаді§$ег...
Лігкэісіз тэсіік ѵа§'олэ-~вь ег $еЬ.
К иітэі ѵа§оп$ад ькэзіізэ:
— Мьі оііг5 э ѵэгэіал?
— Ед Іез вьс!-ко4 ]0§зэ!
Оэ^эгііз Мізка, кькі$ ки?а дигаіэт роіегсі,
кэгідіісьзііз, кидіъгаіьзііз зіппегэд, рик$із.
— Цокѵіг зэіэштег! $о]а т е , аіі ть і, ііІалііз ѵа§'олг егдьіэ?
Родсііз типль.
А типль декьісэ.
Зиіаіэпь $эсі ѵа^олпег киіт г]ас!ьп. \ оі
ролсіал ѵеііэіль—02 о$$э, і Іип ролсіал ѵеіІэіль— 0 2 о?$э. ВьсІІаьл кьзка§?ль оііг
Ѵа^оллег иѵіьл,
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1
Ѵа^оппег заіьп,
Зіапсіаьп.
Зіапсіа заіьп.
А ьгтіісьзпь, а аз$іі
ѵі§іаѵпь цекіпіэ
Реіэ Мізкаіэп §'Оі'іо іэ2СІі$і$ §іппе2і$, по
^оггьпь Мізкаіэ ог іи]: еіэ зі]а вига іэсІэ. ГЧекіп ог кьѵ пога §'о1оз, пекіп ог іевіь и§кэіэт
ЗІпѵа.
Коіэ іегрііпь.
1 афз рокоріэ] ры ваііііз:
— Зіпѵаэп весіаіэ оп оізаѵ...
Зоці Мізка СІ0І2СП Іокпь, ѵэггіз-кэ §огіі$.
Эпі-г,і паііе, це ипа коісфз, а вэг оп вегі...
Ьоаз-кэ іи] ѵьіьп ьзьі каг, ригі сіа гетеп
ро^аз ѵигаѵпь. РопсІіз Мізка Іьдсіьпь, кьпыпэі
Іип зьіэ, кьд 5 і]а §огі$із реііз, зи§§із; Таіипкэ $егесіа, іо сіаз Іип, а рэіпі^а-кэ— аазкьк Іип.
Зіапсіа заіьп па^ош іаззькьп §ис}(ЗЫ5 гопкаок, паготэ зііа рыаѵііз реіроппегэд. Зиѵііз Мізка зь сіьпэ ѵізэііз.
— Те шьі зеіэп кегап?
2 опкаок ег зьа$.
Ѵізэііз, і вэга рыіз реіроппегэз. Кьзкіз
козкаок, $и]ьзііз ріаз. $івэісіз і Мізка іаззьк
сіьпэ тэс11арэѵ$ад сіа ропсііз регьіа §ис1ф$пь
]0§ рьекьп. Кькпаппьз §дсМі§ізэ зьа$іэ§, киіаіізэ эіашэсі1і§ кіег. Міпиіа вэгіі Мізка ]аз86

5 ькэ рыіз коккегэп, гопкаок 1э§эп Цещіііз
5І]Э 505ЭІ

— Ме іепэ когі іаісэ?
— А с ь т Іокіі.
Мізка іаззькьп кагіісіз исэіік—]иг іоко
ть$$а$1із. Мэсііз гопка ѵадкьпь тьс$і§эт ]иг
ки2;а, Цво саркьпь вокэ кигагка. Зек коіэгііз ]аззьк сіьпэі; роп, рігщегаз ьзьі дац' г кгар
Ка^аііз гопкаок роп ріппегіз пап, коіэгііз
роп §эгэ, кіегэп эѵіэтэп. Сеісэѵііз Мізка
Іа8 зькі§.
— Саркь кігрідэп!
Кігрід кіросіиѵіьп ег ѵэѵ.
Кѵаііііз Мізка геіза іог, по Іевіьпь ег
ѵегть.
Коіэгіізз кьк еь^аііз кьк 1арэѵ$ап, а роп
коіэгііз зіапсіа за]э ьввег ѵьіэ. Кокпііа сесдэѵііз капаѵа зіапсіоппэі Зэггег за]і§, зиѵііз
ви^огок ѵьіэ, ѵідэ ріппегаз §и§а1э т пап—кга].
Зиѵіізэ і гопкаег.
Р е т ьі сіа ѵа іэггегзап коіэгіізэ езэ роппег.
— Ригазэ!—^огэісіз Мізка.
2 опкаок ^аггэта §огэісіз:
— Эіік ѵьіэ-вь т е шипі виг вефп.
— Тепэ кьз зиэпь?
— Тгэріш.
— Мипат вэг.
— Зиіаѵ, эпі пда ко$а?пь ропсіазэ.
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— Мь(а?
Тгэріш 8 ь ег §еі.
Зиіаііз ко$а$зэт кыіэіпа эіік іэглэзэп,
кэлііэ^ і заркаЩ|І Ре)роппег ѵьіьп, редхак
іи]э, эзаііз гэ§эга іог, §огз иѵіэ ^егокэл кэгіаізпюп, і и^оідк, сіигэш Тгэріш еіазі ліэсіэісэшэп ѵадкізіз зепьіік гігаа §тезлэі рор ѵьіэ.
Рѳллег цика^сізэ зь§ейз§.
8 е§§а рошіізэ егаѵпь, ріцдег §ідьгіізэ, каііі$ізэ іирьі-тог, вегегсіазізэ, ѵе$кэідізэ, ѵіЦ§
эіатэсі ѵьіэ сеудэѵіізэ.
Б ы ѵізэііз Тгэріш пь ѵьіэ, зьа$іэ§, кѵагкьзазіэт зіплегэп, §е§§а §огэісіз кэз сІа випдііап ^оіозэл:
—■ Виг оѵпь ропіэп-косі ріддегэл.
Мізка гаіпиіа кегЗ сіиглііз, Тгэрітэз ѵіззэіэтэл. Кіп зі]а зеіеэт зедьіік рор гігаэл?
Мізкаэз рор-то2 киіаз ^огзэі, рэгэіаз еі>
сэ сІа тысісіаз редгак і кигахка. Зді во§аіэрегзэ вьсііаьл ѵі] Іэпь, а Мізка во^аігьк
Тг.эріт$а.
Мізка роіэтіз Тгэріш езэ эЦёэлгьк вьсітіз, іэ1і§эл іи^сіэіэтьп ризіьда ьв ѵьіьл, еь^§е2эп, риг$і$ роллехэл іы іэтьд. Ѵэіізэ роппек де ипагьк ѵіі§а, а Мізкаіэ кагііеізэ зигз*
зега о$іэт э т т е 2 , і кэг ]ігазэ эіатэсіпьзэ,
ролсіазэ ргпь оіігэз зіапсіаьд...
Тгэріді ѵідсі§Ь§ ^огэіріз;
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— Те роппегі§ роіап?
— А *е?
— Ме деті§ о§ роѵ.
— Кьпьтэі іепьі §осі?
— Оаздоіэі
Ѵідэіьзііз Мізка Тгэріт ѵьіэ вок$ад і іо2Э ^огэісі§, іор-кьз деті$ 02 роѵ:
— ЭІІодэ§ т і іекэі: т е п ь т іогэ сІаздоІэі шилпь ролсііз.
— Вэвэісап!
Мед кег$ьпь ьзьіэп, Мі8 ка деѵипка Іевіі
§ь8 ііз кок-сиддег ѵьіаз.
— Сога дазѵііэі ролдаз тилль. Ме іокв ь д т э т л а т ави ьз.ьі, а ^оддегпат рэгі§о
Кьк рид Іевіа.
— М ьр
— Мьі коіэ: ^іг]а, Цво тезэк.
Віапсіаэ вегіізэ „дгигпэ]э§“ .
Тэдіз Мізка, зіо Тгэріт Кагапзкэі. §ивегдіаіз, ѵэГі до| кагьп, типіз §огіі§ кѵаіэз Ыі$,
§игэі?э Тазкепіэ. Ведаз-кэ зеіділ, вэг 02 вегі
Эддэп итэі пьіэп Кагапзкэі §ивегдіаьп, $о]ль дет, зі]эл і аіьз Тгэрітіэп киііз озэѵ.
— Киітдаз кькіатьз §од ѵьіьп $игэт~
$ад. Кькі§ ѵоіла ѵьіьп ѵэіі— ег киѵ. а еь§і$ рэгіз.
Мізка іигэ рыізэ §агіэт дитаег.
Рикаіізэ лі^а Тгэріткэі дезкьі: ѵокгаі
ргоходьп, затэі ьвэззег дьльп, ѵі§іаѵ1ізэ аз
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с^сгеѵдаег ]ь1і§, кэпэ эпі пі]а ог і Іэсіэ, кэдІасізгз ко}ссізэ. Мізка ѵі$іаѵ1із і кьѵгіз сІьза.
Ша-ді зі]а сіитаз^із еіа іь1і§, илаі$-ді ѵі^іаѵІіз вьсІ Іипэ. Сікьгіэт $ідпег озьп—
ра$кэЬт Іедіаэп.
типіз Тавкепк аззьѵіэт кап
рэк
дада,
8 ьдда1із.
Ѵізэіэпь зеісіп§ад ѵьіьп
кидаегэп:
Зэсі .кизэккег,
додкот кизэккег,
зо^сіі во^атэр
зо^сіі роііѵпэр
А 1 и§ де.кь? трапьд—§ыі§...
Міька1і§ сіитаег зи§‘этэл,
Тгэріт ^огэп зивкьзііз;
— Те кьдьт !ипі §оіап?
— Кьіэп?
— Тазкепіьп, кэг Іокіатэ.
Битарьзйз Мівка, §экЬш §іпѵекаег ІевЬ тэп , га^ѵьѵ ѵі$іа1із:
—- Ида!
Б ы §-оі'2із ідка ка^аэл.
Ретьіідьд кьгэіізэ тигьккег.
Тгэріт Мівкакэі; ^агэіізэ эіатэсіэз виг
кьѵѵегэл. Мидль Іэ^эідізз эііаьп. Роплегіі^
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иѵіэпі кьѵгэтэп, Мізка аззіз ьзьі $1ер, кьЬп ави кегкиег де о{іг, а еіа $1ер кига $игззегэл коіэгЬль еь§ роллег .эшшег о§Ьтэп,
ѵавэіэпь кщ §эпа ропэз дад-кга]эп этаз,
вег^аіэпь ьзьі іирьіэп. Ьев^э роп §эп ризіьда-$іер кига, к ь п т э т Ыі§ иѵіьп. 5 оі?эпь
роппегіэп §іппег, зоікэіэпь ріддег... Лгізэ эіатэсіпьзэ роллег, кьіі§кэ ѵі}і§ Іокіізэ/ саркі$ізэ зіапсіаэ, сее^эѵіізэ Мізка ]иг ѵьѵіі, пьгьвіізэ аз иѵіапьз. Ьевіьвіізэ, ^аркізэ, киі?і$ізэ редгак сіа кигагка вегсіэ. М егтіз Мізка
роѵ^этэп, о§ііз и^і§ зіппег, 02 ѵегэгі дет.
Кгік, зит, ѵісісэт, ѵіггііэт, а Тгэріт зь сіьльл ави.
— Рагаѵог §е1эпь!
Оігэт. Ькзэт. Ооггэт.
— Ьезэ!
— Рик§эЬ!
— Раркэіізэ!
— Ваіивкоег!
— Зиіьз ріддег ки^ааз!
Ог іиі коі^сьль идэ{ік сіа оіігіэт кіг^ігзка] зіапсіаьп:
еь§ §оіаз,
іоі §о]аз,
§агіэт $о]аз,
роѵіэт...
Коготіла вегда киісі§эпь,
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коіѳзоег вегсіэ, виіеггег вегсіэ,
зиіаіапіп вегсіэ.
Коготідаег ѵьіьп, кѳ)озое'2 ѵьіьп, виіеггег ѵьіьп, зиіаіапіпьд—1око-вь типов зігавпэ], ризіэі тезіаі?. Эваѵпь кіег ѵьіьп, кьз§ьпь враіаег кща, ѵа^оп вэг вегсіэ киісі§эт э п —Іоко-вь типпь, рьззьпь еь§ $тегіі§.
Коіозо-тог вег^аѵпь ропсііз Мізка, кгигіідсьпь.
Не рі§кэ!пь зьіэ Іоаз ѵа^оппег е1ьді§ еэка зиѵіэт іэгзз.
Р 1е§діідаз іоѵіа $іепа, сіид^аз ^ызаегэп,
реііісаз вэгіад, дарказ вокэ, кьзказэ тэсіік
кодедэ. Ави ѵьп деддэѵіпъ Іоѵіа $іепазэ, ави
ѵьп даркі§пь і огэідьпь зь сіьпі$. Кьзкэ, дьІьзіэ зііа, вег^эііэ коіоіьп, рэгііэ, пэііэ...
Саркізіз ЛАізка идэіік к ь п т э т ѵа^оп сіьпэ,
рапьі го^ога рьекьп Тгэріт коіэгіэ, идэіік,
зтездэі рор зепьіік гігаьп.
— Весііп?
— Кьідэ ?
— Мипат текэі!'
Вига сііѵіідіз Мізка — кькэд де эіпаі.
Киііз Тгэрітэз го^огаэі
— Сессаіізэ тигьккег сіа ідкаег сіьпэі, ѵа§оппе2 сіьпэі. Коіэгіізэ вэ?. сіьпэ — заісіаі рьз92

заіэд зиіаіэ. Ѵізэіьзіізэ ь1і$ад закіаі ѵьіэ, ідеІэідГзэ озіад.
— ЗиІаѵ!— ^огэідіз Тгэріт. Коіэ когопііпа
ѵьіэ ка]пь. Ѵосіат кы іэт ѵьіэ — трапэз ог
1<аг;а1э...
Зиѵііз Мізка Тгэрітіэ реіроппег ѵьіэ —
коготіпаэз ѵьіьп.
Кьз§ь8 І:із — цигэідьзііз деѵипка, те іі кг]идок вегсіэ киіді§пь •— тегтіз, кат§і$із, і ѵадкіз Тгэрітзэ ]иг киг;а коккегдаз.
Ьэ§‘а§із Тгэріт, §-огаііз:
•— Ідка! 8 иѵі т е иѵіэ.'
Лона сіоітіз Мізка, до §оггьпь декэг.
Зиѵііз Тгэріт иѵіэ, і Тгэріт тегтіз, ѵадкіз Мізкаэз коккегпаз іиг кига.

— Милат тэсіікіаэ — од ка] езіі.
— Кіэз т е §ь?дэѵіі.
— Ѵіг?
— Реіэ деѵипка.
Рігдаѵ реззкэп.
Кэг зикдэѵііз рагоѵог, і здэл ѵеѵЦіз оіігИ$ ькзэт, Мізка Тгэріткэі ки]1ізэ кьпэттегэп
иѵсіэгэ ѵа§оп коготіпа ѵьІьл.Коготіпа ѵьііз виз
дика}іэтэл, кокдатэт §э1этэр зизкіз Тгэріт:
— Ьоѵ]а деѵипка?
Злі ти лат...
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XXIV
Эсфэп ііг§і5 Мізкаэз Тгэріткэі кігфгзкэ]
іэѵ, §о тэсііз саркьпь оіігіэт §іерэ. I кэг ѵізэіізэ дра кизідідэт ідкаег ѵьіэ сіа тигьккег
ѵьіэ, кэпа оізаіэта? ѵа^оп коготіпаег ѵьѵіі,
сіитаііізэ: кьѵіэпь пца ги кига, ти ѵе$іьп,
§і;ер ѵе§іьп, і декіп цекэг 02 зидэі зеіі§ пі]э,
і декіп 02 ѵэггэі. Токо эіры вига ги^ьіфіз
Мізкаіэп §э1эш — тигьк рапьі ькэзііз:
— Киііз!
Мізка коккег дьпьп фгэп киг; ]иг$іа ідка, гогаэп ѵеѵсіэгэ і киіэт, по о$іа зіппегэп
ѵізэііз ІЭ2 сіа ьіьп довоэ: ІІдэіік Іэгэіэт пы,
ѵэг^эідьіэ^ о$іэт этэп і ф ^ ы іэт ріддегэп.
5 ь ѵьіэ ѵізэііэп ігеѵо^аэп киііз Мізка1і§ зогіа$эт сіитаег, гивьіа ѵадкіз ^еідаіап зэіэтэ.
Тгэріт ѵцэіьзііз роѵ^ьіэ^.
Того роѵ2ьіэ§ Э8ЭІІ5Э іоззег і шигьккег,
сіитаііізэ азіьпьз. Эіік пь коіазі$ §огэфіз:
— Саркьпь коіэ, т е ё §гек ег іо!
— Кьфэ?
— Коготіпа ѵьѵ§із. Мізка сіипсіэісіз.
$іппег кидэтэп сіитаіііз зра Ьораііпа ]ь1і$,
§огіэ коіэт т а т іьіі$, сіитаегэп коіга$1із Та8кепіэ, киіэт ідка, ф С гіэт ріддегэп ѵеѵЦіз і
т а т з э і Ьораііпазэ, і ьіі$ Тавкепі, кьфэз де94

кэг оп ѵегшь Іокпь. Киіэгп ідка ѵьіэ роіэтэп
ѵізэіэтэп, Мізка §и$эп зивкьзііз Тгэрітіэ:
— Кіп зі]а?
— 6ь§.
— Сарказэ здэ?
— О т іи] Іиппаз даркьпь — аззьіазэ...
Ка]із ьзьі кьтзг, заіэѵііз зопсіі, $эсі §ьпэп
эвэісіз ро]егсі ѵе$із.
Рыэ ро]е2СІ оіігэп еіа кьтэгэ, огіаіэ зі]э
8икда1этзп, ькзэ, га]кзэ, декьз от ѵ егты ш тпь. Кыпэгь5-]а сіаѵіііз, кегэз-іа іи] ѵьіаз: коІозоег сіи^сіізэ іэкіьпь, ѵа^оппег сіи^сіізэ іиіІа$ьз1ьпь. 2а§эдіка вэг дигэіэтэп, рсдегсі роп(ііз типпь га§ѵьѵ, §оіоѵ зиѵіпь зікэз. Вгьг;діііз $экьі, §ыі§ тег ьзьі кэзі$, загэіпь ропсііз
даіэ$ коготіпа вегсіэ. Мигьккег ^гисііідьзіізэ
эііаэ. Тгэріт го^огаок иѵіьп. Ѵэг^эідьіэ§ рикаіізэ Мізка Тгэрітьзкэі, іоко киіэт ідка
озза-тог киіііз гогаэп ѵеѵсіэгэ, вагэіэт ?іппегэ те г коѵ^із гаіеііэ^. А кэг ьзьі кьтзг
іоідазіз роздіігьк кьтэггег ѵьіэ і іапзаііз §іер
ѵе§іэі сіа изкэі^ізэ тесЗвэгіа зиЦег — Іокііз ѵа
сіа кэзьі гьі.
Тгэріт кив іеіоэп іге$іі?ь8Іэтэп, §огэісіз
Мівкаіэ:
— Кьптіп?
— А іе?
— Ме деѵилка кьпті.
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— Ме іоге пеѵипка.
— Эаѵаі киіді$атэ.
Мізка раѵдэііз ѵа редгак роіаег, і Тіэріт
го^ога иѵіьп вига киііз 5і]э дгэегііап кіегэп,
геѵэШз кьпэт вегёэ сіа тогоз. вегсіэ.
Зіз-гэ вига киііз і Мізка Тгзрітэз, Іевііз
рецнак роІае-2 Тгэріт $ріпа ѵьіэ і кэрьі: да
ѵа о]э, эіатэдѵьіэ Іоіаіэтэп да ьгтШ этэіі
тегдізэ эіатэдзэ ки1эті§. Мипізэ пі]а ѵа§'оп
коготіпа ѵьіьп исэдк кьк ]ига котокыі, кэдпаіэп ѵэіізэ эіік іи] да эіік д и т а —•веге^ііпь
а$пьзэ тьі-вь ег Іо.
— М епьт зопьігьк!— ваіііз Тгэріт.
— М епьт к)2 э зопьігы,— виіз Мізка.
— Ьоіаіьз т е п ь т ёіа гоговапэ!
— А іе т е п ь т Іоіаіап?

— N0...
Ѵэіі ]ееа кад, кэг кькпаппьз зэіэттегьп
?игіз тега]йэт гадо$ эіатэдэз зопЬтзап. Ег
іэісь зі]а кьѵѵегіз, типізэ ваіідэ§;, по кькпап
пьз кьіізэ, кьеэт виг, ави зігавпо кькіэ...
I киіэт іпка эпі ег-пі роѵгэбь, а іор іваііз пьіэ:
— 5із, деіад, зід!..
XXV
Азьѵпаз ьзьі кіг^ігзкэі зіапсіаьп ѵигаіізэ
Мі8ка1і§ репгак.
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Мес1зэг]аі$ Тгэрііп ^огэ^із, кь? ьзьі сіа
вьсііаьп ѵэѵіэш тогі:
— Ь[о1 $игз кэг.
— Зеіазэ?
— Ог $еіэ — сігйьпь рогаз. Регѵэ] во$пь
ропсіа т е . Те озкь виггька аз$іі: іоѵагЬ і тепэ пагсзпо ѵісі, ропсіакэ сіопіэта во$пь. Ѵегэгііп? Ры ойг коіазэ.
Рыіз Мізка вагагэ оі;іг коіазэ, ѵізэ кіаз
аіьз1і§ редвак, а вок$адаз зівэісіз Тгэріт:
— Оогэдвьк ькзь!
М зка эѵіьзііз редгакэд,
0], во$, ѵигаіа!
$еііз Тгэріт Мізкаіэ ѵеззьзпь деѵипка, вэга $ івэідіз, §огэп ]иа1із:
— Зиіаѵ! Ша-іа когап?
— Те оп во$! — вег^эідіз Мізка.
— А іе кь$ад іэсіап?

— Ред§а Іедаі ави.
— А іе Іьсіділ теп<;іт с(ед§'азэ?
— Зіз-есі іэі^э...
Тгэріт 1э§а$із.
— 9, запігара! Ѵі$іаѵ вигвька — ип-аі?
— Но! $игз.
— Сіпіап?

■— Озза$ап. Ави-есі зііа ѵаг...
Зиіаіізэ Тгэріт сіа Мізка вагагыі ипа ]Э2
коіазьп эіа-тэсііэ рапьр ^огэп зрогШзэ, тесі
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оііг виггька ѵіззіізэ, по де-кіп, де зіік тогі ег
і сіита]!;, зйѵіпь пь сІьпэ.
Ѵіззіьзіазэ ь1і$ад— вег§эісазэ тэсізгэ.
Тгэріт ]игэп вег§эі1этэп ^огэідіз:
— Кйгэ]э$, согііег, оп взвэі!
Шііз-ді §аг, редгак кагііріз ишэіікэп,
пасіогсіаіэт, і еіа тіпиіаз сіиіпаііріз: цекэг оп
ѵигаѵ зі^э де §игз ѵьіэ, де зьп §игз ѵьіэ. Еіа
рэгаэ §івзісі5 пь сіьпэ іотьдік кігШгрк, деѵпа ьзьігьк ТгэрітЦ, і ропсІіз ѵідэіпь §ѵійа!ап
$ідпе2 эп гопкаег ѵьіэ.
Мізка эѵіьзііз редгакэп:
— Во$!
Реііз кь§-кэ ѵекдііік іоза кіг§і2 , дигэШііз іыррег, ѵізэііз редгакзэ рье§ад і ѵеѵсіэг§ад, трэд іиаііз:
— Ш а-іа?
— Бопіэта §еіа, доі §игз ѵьіэ.
— Зигз!
Тгэріт кіг§і2 $ріпа заі§ад ькэзііз:
— А кіп езіэп кэгаіп еіа редгакіэ?
— Ме! — Вег§з1$із Мізка.
— Ш а^а когап зь ропсіа?
— Ь|о1 $игз.
— Ѵигаѵпь тэсіап, аіі ѵе$ѵеІЫпь Іокііп?—
э§эп ѵізіаііз Тгэріт.
— А іепьі т ь і коіз зеіэп? — зеіеэтгэ
1э§эп §огэіріз Мізка.

98

— Ѵигаѵпь-кэ глэсіап, во§ киіт $игь іпе§ад і 5ез$а пет... Коіэ?
Ѵ ІЗ Э ІЬ З ІІ З

к ІГ § І2

Ѵ ІІ

В 0 § І І$

Ѵ ЬІЭ ,

§ЭѴ2;І5,

1э^а§із, ропсііз рокіасізэ <рідпаз ^исісіьпь. Мі8ка киред-тог ваііэ:
:— Ее §аг]ь, іогі, т а К г р виг, кьк §ос1
ропсі'ап поѵ]ьпь.
Зиѵіізэ езэ кіг^іггег, ѵізэізпь, ваііэпь:
— Кьк $игз!
— Ог іи], ]огі, сіопіэтгька
$еі.
— Киіт $игз! Ыо!
Тгэрігп га^эдіка зизкьзііз:
— Одіь эіікэ!
Ѵаскіз Мізка кіг^ігэзкікига, кьз ьзьі, гвьі
тигьк, §'огэп ^огэііз:
— Ргоззар редгасок! Маіегіо эс|сіэп виг.
Надэп эпі, ави зігазпо.
Кэвэііз зі]э Мізка вига §э1эт вегсіэ ьгтііэтэп. $іппег §ѵЩа1ізэ ^агэп, іыррег ѵ-эгьзЩэ.
Окоіа ѵэіі зеіэп-гэ, ѵигазі§§е2 сІьпьп, вагагьп,
тэгіпь еь^ ріддег ьзьі сэѵрапэ, дьіаѵпь ак(аѵіэт кизэккегэп, по зорь вагагьп ави виг:
вег§а1ізэ еъ§§ег, ѵізэіізэ дад ѵьіэ еь§ сіа
ѵэіэт зіппегэп, ѵегтізэ тьгсМьпь, і Мізка
ТгэрГткэі, тесіво^аі оііг эпі, типізэ рагпар
п ь зіапсіа за]э, зіер ѵ ь і э .
Вига р^сіэііз ѵьіьп довозац зопсіі.
Оэ^эг кіг^ігзкэ] соскот ]игіаег.
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кгэ-п.і Іэ^аіі иѵЬ ропіг:/.
А ё'ЬіѴПо] пац.
І\[евьіік, езэ зопьі сэѵрап киріз Мізкаіэп
різэззег ѵьіьп, і зь$ац ра$кь! §іер, і ново
$1ер ѵе$(ьп, і еьгюк, і кігоігзкэ] соскот
Іигіаег іого кагііфза певькегэп, вопькегзп,
гаттэіапаегэп.
XXVI
Зіапсіа ег рикзэі.
Ѵа^оппег кіца, ѵа§оп коготіпаег кща
ѵеііэіізэ заісіаііег рьззаЦегзп, саркаІіБЭ теззкке2, ѵэііізэ тийьккегэз іцкаегкэі, когізэ сіокитепііег, тигьккег ѵеііэіізэ зоісіаііег §эгьп,
заркаіэт рлггегэп ігезііізэ рокогпэ]а.
Киіэтэз $экьі сіитаегэп сіа оіра]пэіэ Іеісі$этэ$, ѵі1і$ каізэ виіеггег ѵьіэ, виіеггег ѵьѵ§ап
коготіпаег ѵьіэ, вага сарказзізэ иіз і вага
рого22ег-то2 роѵіэр; рьгізэ вэгзац, роіегсі
ѵа^оппег іііг$ац.
Мівкаэз сіа Тгарітэз ѵавзііізэ поЦ§К[оІіз закіаііег иѵ]а!івэ ргікіасісіегэп, Іа§эп ькзізэ:
- Мипэ 1аіі§!
Іітэііпьп, гогогііэт ѵа§оп сіьпьп, рикаіізэ
ки іт тигьк, кьк іг\ка, Пьѵка, зіагік і гтгэт
ри кока закіаі. Ро]егс1 ѵьіэ ѵізаііэп
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зз шигьккех, зіо рогаз, поѵсіькьз-кэ, ссусэѵіпь
киісі$пь, типпь зігазпзі тезіаі$, по кэг $е!ізэ
рагаѵог і ѵа^оппег, ргоз коготіпаегэп га^Іьѵ ропсіізэ типпьрьсіьп $1ерэ, эіік тигьк
пь коіазіз ^огэі^із:
— $ т е гі эпі ті]ап1э! Озіад он ѵэггь і
вэг оп вегі. Кьірэ типпь?
— . Мипагп гагіегсіэ,—^огэідіз шэсіік тигьк.— Зеідіп рик$апі.
ідкаег пьѵкакэі доззэѵіізэ ра$кьі сІа роѵгэііапа §1ерэ. іМиппь пьіэ ѵэіі зігазпо і аз
о(іг сІьпі$ іапзэісьпь зігазпо. Зиіаіізэ пі]а
ѵіцэгэз, рокогпэ]э$, сІэгаоѵзі зшпкаегіз ѵоіьззегэп реіроппег зиіэтэз-.
$ісІэг, к э т із т тигьк, певьіа зіорэііз Іыррегпаз:
— Мипагп аіі о^'э?
~ Мипат!—зиіз Легтоіар
Сігисіисізэ исзсік, ѵоіа ѵьіэ саркэт зіасіоэ.
Мізка Тгэріткэі зеЦег-тог типізз тьз§ад.
Ыі]а ег іиаіэ, пііэіа5э-]а тигьккег; деікі
эіатэсікоі вига ех ваііэ.. Коіэ ѵэіі типпь
таіэгьк Та&кепі сіыіэ, рэі, дада кгаі, кэсіа
зев§і§э ь1і$ киг^аппсз за]э, а зіапсіа ег рик$зр
сіид^із ѵа^оп коготіпа ѵь1і§ і ропсіізэ пда
типпь итэі сіигпаегіэ^, зепьіік, §ага за§'§;е2 эп, 0 2 кьЬ декьеэгп роіэт.
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XXVII
Ра$кьіа ѵосЗэт, іитап рьекэ ѵэ}зтэп,
зодьіік тьзоккелэп §і:ер. Эітога §{ерпэі ог]о1іег §э§таізпь киіэпі сіа вигэ] гзта резок
ѵе$Ы;, вэга рик§эпь ѵаг§а §і;ерпэі кда?2 ег
зораег ѵьіэ сіа рикаіздь, кьз сазоѵэрег $зсі
сіа ѵэггэідьіэіп іштсгэп. ' Оьгі$, ѵэг^эііэпі
гереідіккег вьсітзпь дигаіэтэл кыазоккегэі,
реіэпь ви^огоккег ѵьіэ, оіэпь дид-эіпальз,
декіл прэ 0 2 ѵэг^эі, іев(і$із вэг Іездіз золсіі,
зепьігькэ® Іоізэ Іилзэгза ѵизэггег.
Зіапсіа ех гпьдса$.
Токо іеІе§таіпэ] ргоѵоіока зіп^із, сіа
зосьііка ѵаіаіісізэ іи] вокэ саркэт ѵа^олпег,
1 ризкае.2 і§ ги^аіэт коіозоег—тесівэгіа зіесі
^гагсіапзкэі ѵо]па1эп, кэсіа типіз Тигкезіап$ад Затагаэ? §іер ки?а.
МізкаІэТгэріткэі ѵэіі кркдіігьк тэрШегзза
№]а $ 0 ] Ь 5 І : і8 э -д і, ]иізэ, зоі?і§ізэ і геррегьп
диізэ ьзьі дад іоггег. Микэсі касіэ, §и$зп
Мізка саркаііз этаз исэіік кгэзкіоккегэл, зизкэтэл ваіііз Тгзрішіэ:
-—; Мі]ап1э Іекэі ро^э, а?
— ьокіат! ОогэісізТгэріт.—Токороѵпь
0 2 коѵ.
Озіадьд шьсс'ізіз еьдок.
Рикзьпь ропсіэісэт зодсіі ѵе$1ьп тьсса$із
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ро]С2СІ, зег.ьііка зѵіЦэѵіізэ рагоѵог гьса§§е2.
— Ьокіэ! Таідэ ІокЫ
Ѵь1і$ шигьккег Цззісізэ ѵісідізпь зцз исэіік
тьзок ѵьіьп. Мэсіізэ ки1ді$пь зиіаіапіппегэ,
эзэісьпь піьзкіз виіеггег вегсіэ,— іоко де
коіссьпь-вь оі кегэ зігазпэі §іер ѵьіьп, кьіэп
0 2 кьѵ т о г! зь.
ЗаІсІаі; ^агіэтідікэ резіьзііз ри кокзэ.
— Ме о§' деідэѵі ргііег!
Ідка гасіиіідьзііз, зіо заісіаі ох деідэѵі:, ре
гьіа ѵізіаѵііз:
— Есі деідэѵіэ, шигьккег, ѵі]$ьпь ѵегтаі
5ь1э зь ег $еіэ.
Сикьі заі$ад роегсі зівэідіз §о таіэгьк. Ѵьпэп изаііз рагоѵог азіаз зіаіпэ] §ызаегэп, рькаіііз рагоѵог Ігива азіаз о§1а $эсі
этап, дегпэіа зьііз раг еьпок.
Родіоѵоі ро]егс1 типіз тьзок ки?а, ропсііз типпь деѵипка га^эпгьк. РьгкдШз рагоѵог — кгиі кьтэза ди^иппэ} тегіп — ѵізэіьзііз
озі§ ]и§ъ1 іопаг зіекіоегэп дикэгідэт оііг ѵь1э. 8итэп ропдіз реіпь тазьдізіэп Іезэт ?ігьі
раг, ѵезііз вока ідкаегэз пьѵкакэі, и§кэііз зіагікэз іи] вока иѵсіэгэ. Мізка, кьз ѵэіэп, кьііз Тгэрітііз §о1оз:
'— Киідіз, деідэѵі!
I вага, кьз ѵэіэп, кагаііз зьіа рапьі Іокіэ
зиѵіапіп, ?е1опэ] ѵа^оп вегді?, дигэііз озіадэ
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кіег, тьѵкьсііэ^ §ош і ькэзііз:
— Цас|едка!
Одіацьп те]кдШз Тгэрітіэп ]иг, ропсіізэ
эѵідьпь ѵогсіикьп коккег. Кэг Мізка Ьсііз.
б і о Тгэріт рик$із
роегсЗэ, рьсіьпа зев§і$эт
исэідк Іеіоьп, аззьіэт тигьскэ] ѵьп, кьз ргигіпаэп саркіз зрэ озіад. Мьсді§із езэ зиѵіапіп
і езэ зиѵіапіп. Ѵа§оп эзьппегэ тьсді§ізэ ріггег. і вьсіэппьз ѵізэіізэ гопка ѵьіэ, кэсіа коіэгіэ ро]егс1 рэіэп ьзьі діпкэттегэп, тьікэ
^огзідізэ зьіэ, а зі]а тьзэт$ад §экьіа Іоіаіэт,
тэсІіз киіі;1§пь тесівэгіа зиѵіапіпэ, по аззьіэт
ѵьп деекэѵііз зі]э ти вегсіі?, вегегОэііз,
тіііз, саркіз рьсіьп сЗа §зс1 §эрэ...

XXVIII

Кагаііз Мізка гѵэгсіаегэп $егэіэт ретьі
дово, $1ер $эсіэ, декьеэт зь ави, — ѵегэгііз де
сЗш§‘. Рикаіьзііз, кьз кгерьіа и^зт вэгьп, §Ь2 Іаіьзііз сіоісіэт ]игзэ, і зек-гэ киііз зрэ роІэт, кэсіа сіогіз зь1і§ тьѵкьсі і §э1эт: типізэ, саркізэ зрэ, декіпіэ зі]а эпі 0 2 коѵ, і декіп 02 реікэі 5і]э еіа зігазпэ] тезіаі$.
Лиг$і Мізкаіэп Іевіізіз эііаьп кидікэп, сІитаег §;исіъгісі5э, $іппег кьптізэ. Ѵе$кьіа зь
ѵьіэ Іокііз гьі ѵизэг. Тгекдіііз іигэп, ѵизэг
іог]а$і5 кьк іогэ, кькпап іогіэп вьсішізэ кіег,
коккег і ьзьі кіг^ігзкэ] іиггег зігазпэі зарка104

С23П. Мипіхэ кігціггег зігавпэі заркаегэл, сеесаіьзііз, дигіазізэ, эѵіізэ кіегэп ^ідыаіізэ ріддег.
Эіік іэсііэш ькзэт ра$ка1із §іер кіца, огэііз о]$а Іэд:
— Матедка!
Коіэгііз Мізка де (Зы.
Мьззад зі]э киіаіізэ кіг&ігзкэ] кіег, реЦегэ
ькзізэ догіэт кіг^ігзкэі §о1оззег.
— Зтегі!
Вэв$а1эш зіплег озьп вьсітіз ьзьі гере] —- ьзьі ѵе}ікапэп — коіэгіль зез$а Іоіз декьідэ. и$із різзэззег ѵьіаз Мізка ѵеіікап о?э
і ки]1із зьа§1э§ азьіэз.
Еіа ѵэіі де зтегі.
Зтегі ѵеііэііз ѵа^оппегэі, ѵа&оп коготіпаег ки?а, даіэз капаѵаегэі, кьіэд вь§1а?ізэ
еь^аііззег. Зтегі ѵэііз заМаіэз дьіоскакэі,
кэда тилізз озіад, аззіз пі]э иріік зіалсіаіз,
кьідэ пра іегтазізэ, а Мізкаіэд герыі ки]Из
зэвэт дад кизэк сІа §игз гив с}ед§а, кэсіэ зеіізэ редгак ролсіа.
Золііз азьѵза зопсіі, диіаііз о]§а роіэт,
ко}ссіз іоко зіагікіэл - то г зіавоз сІа іигьл
ьзьі зо§. Зіпнег ѵізэіізэ зіз, іор-кьз льіэ дет
ег коѵ, д ет ]ь1і§ ег Оита^сь. Тэеітіз т а т ,
до сіитаег зь ]ь11§ іогэ кизізе. ВьсІзэд типіз,
кьз зэкьі ѵэі ры. Кьзкіз, д ет де сЗита]іэтэп геріз дад: зіз гэ, дет де сіигпаііэтэп 30" 105

]і§. Ѳкоіа ѵэіі ѵосіпь, аа^ѵьІа ^оггьапь ]Э2 ,
о|ігЬ т ти ѵьіьп, а іеіо вэга 2 еѵ вига кгератіз, §іпкьттег згіізэ §э1эт §те1 ѵьпэп:
— Мипаі
Мьссі§ізэ $іппе2 озэ ь1і§ кегзззег, іеіе^гаіпэі зіоввег, і огзап геізьа кьк ]и§ьі іи]. Ноззэѵііз Мізка кькпап Іарэіаз, §э1ат ропсііз іокэіпь:
— Кьісэ типпь?
— Кьіэп Тазкепі?
Еіьіасіэгэ - к э— поѵсіь, де зеісіп...
I еіа ІасІэгэ-кэ — поѵсіь, де зеісіп...
Зоісэпь, огзэпь ге|зье2 азьѵ§а зопсіі озьп,
типа пь ки?а $экьіа роіэш §гадісаіэт ргозіог§ад, ь!і$ ІЭ2 кегэззе2$ад.
А §ог2 ыіь 0 2 іи].
Кіп аззьіаз Мізкаіі? Щпѵа, ави-кз §э§эг
эіік тогі?
Кіп оізаіаз Мізкаіэ, зиіаѵпь-кэ эіікіаьп
вьсЗза Іип?
Мипіз зі]а эііадэгэ кьксіаз за§ типсіа — зиѵісіз.
; :— Зи&$ап!
Мипіз кьксіаз за§- типсіа тэсііасіэгэ — вэ
га зиѵісіз.
— Оп реі іаіі$!
Матьз, паііе, <іита]іэ: Іокіэ гопок, аЦ
киііз ѵагьп? Ыоѵсіь, і адьз т а т , киііз, і Лазка
Реж акэі авиэ§ ѵагьп, Зиіаііз Мівка рьдьпа
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(1иіПсі]Ші, віесіэіэт Іыррег ріддег коІазэ
вига геЫ этэл. Тэйтіз вьсізэл о іэт і регѵэі
Іип, кэг ѵэг2 із ’§'огіі$. ЫигеЦ киѵпь коѵ$аз?
ГЧоззэѵііз іи^ьі геізьег ѵьіз, ѵегэгііз: Іэлроегсі типіз еіа т ь з ѵьіз, зек коіэ типпь зеідіп,
зь Іасіэгэ.
2еѵэііз Мізка виггька ваісіаізкэ], вокѵьѵііз кигагка, резіьзііз ?ері$ ригіок, зтеѵгька
ігдсЗэісіз ІЭ2 ь1і§ кегдззег ѵьіз.
Га$кьіэ§ ${;ер ѵьѵ§а ргозіоггег.
Зігазпэі пььп тогііэ.а кэсіа кьѵіэ идзіік
іодкаэл, ^агіэлі і рикаѵпь зіерѵьѵза ог]о1Іегіз кда^егіэл ѵаг$а зоіпаег ѵьіьл... Ави $іерьп тогі, ави і т о к §о1оз. Кере], кизіагдіккег, рьсІьп зеііегэ роііазэт резок сІа зодьііка
ѵегв}исІ1эп зіі Вейаз ѵа§‘оп эзыі$ад даркэлі
^итагка, тьддаіаз аз$із додкот вок киззег
сіьдьд к о §тэт іигип ѵиггег вегсі$ад доззэѵіаз даркэт тигьскэ] ділкэш, ь1і$ іэсііэлі с|егеѵдааз, ь1і$ Оа іэсііэт розас!і$. Ьоѵадаз $экьіа Мізка, іэйѵьіаз и§іазэ Зегргка Тгэріткэі,
таліьз, Іораіілзкзі тигьккег, Іораііпзкэі іи
і вэга ѵьлэл ѵезіаіз коккег, кгерьігька геіэіэ віейэіэт ізгррег. ІІ$кэідазэ-кэ эпі кіг^іггег зь ѵьіз, ѵі§іа1аз зра льіэ:
— Мьііэ іраліэ ѵрль телэ? Во§іэ теддіщ
ригі, гетед еіа кигагка, зіалі, ]эглэз і зигз гив
сіед^а, іоко есі ѵі]э.
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Коізгіэ $1ер.ѵьѵ$а ргозіоггег Ішга зопсііэп
Іи^сізіэт ѵогсіик. То загізэп, іо ьзьі ]иэп коЬгіэ, іо идэіік зогокэп. Каг;а1а5 ѵігьѵ, зиѵізіэ т $іп ьзьі ѵизэггег, кэпа ѵа?кі§эпь ри ѵь1э ііво то гі ѵьіэ, кьѵііз Цегеѵца ѵьіэ ізазоѵэ] коготіпаегзп, къ? Ьораііпаьп, а тіпиіа
вэгіі це ри, це тогі, де Цегеѵца.
Рикіэ Мівка тесівэгіа ѵьп, ІьсісДэ іеІе§гаі
зіоввег, $те1а сіитаііэ:
— Еп роѵ. рос|і іе, де в% аі. кьеэткэ!
Мипэ, і кьк $о зіов-ді 1ьсіс}із, ропсіэііз
Іьсісіьпь киітэі $о.
Эіік сІита— оѵпь, пиэііззі]эзраіаег кит,а §а§'эз-то 2 , кгерііэ Мізкаіі? коккег, і зі]а деікі
де^даіьвііз, ропсіьііз 2 а§-эцік коіэгіпь. Кэг іэсіѵьіаз и$із Тгэріт, ко(Іа рик$із роіегсіэ, кигьіа киііз эвісіа езэ шіггька. Эпі зі|а эіпаз, даркі5э зі]э, ох 2а1е]іэ, иас}е]1сы1ь зьіэ коіэ іоко азѵьіэ. А§ сіита}іэпь—зра-рэ киііз, а$
типэпь ѵа^о'ппегьп. аззі$эпь-кэ зеіеэт тогііег, кэпа саркаіэпь аз$іпьз ргііегэз, а зра
зогоѵпо типа, і декіп зрэ ог ѵэг2 эі, т ь іа
зі]а весіпэ] і еіэ, паііе, вьсіэппьз аззэпь сіы
доззаѵіэ^. Мипіз зра кьк $о зіов, езэ типаз
кьк $о зіов, зеідэз ропсіаз типпь, кьідэ? 0 2
киѵ. А киіаз, кьіеѳ-гэ ѵозіі$пь? Ѵісіпэ, зеі
е э т оіэт трап-кос|ь51зп: іегрііпь коіэ...
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Мь5 ѵъѵ$ад ра$кьі сІоЦпаі? шьдсі$Р и?зіік
зіагісіа. 5іапсіа$ад рапьі ѵэг^эідіз ро]егс1,
$эс! зіовэи реііз раюѵогпзі еьпок. Мізка гасізадаз ькэзііз:
— Ѵоі зі]а кьіэп!
А кэг рсрегд Іокііз зь ѵе$іэ, зра зиіаііз
а]ьз ѵаг кигагказп вокьп эѵііз тигьккегіэ,
$ѵіііа1ап зіппеіэп коііаііз тесівэгіа ріоззасіка,
кэсіз ѵ'ьіьп ѵэіізэ цац тезэккег, и$ізэ іэсіѵьІаз Э8ІЭІП шнзэкке/. і взга ропсііз вьрьіісьпь
и ріік іаг-тог ]и^ьі (іа огзі$ геізьег ки?а:
- - Эпі т е ор роѵ!
Рапьі Іокіізз киіт кід рэпа роп. Зиѵірз
Мізка і роппег зиѵідізэ, эіік ѵосііз геізьег коІазэ. Мізка рэгіз, і ро1эті$, зіо роппег ѵегтазэ ко§аѵпь зрэ, ропсііз ]игвііпь ]еп1э, по
вьсізэп тоіііѵаег ?ир$ізэ, а роппег'$о ог т и 
па. Зек Мізка гарѵьѵ Іоіаіэтэп ропсііз огррьпь пі]Э, кизіді^із, тес! Іопь езэ идэігькыі
сіа ег кагаіэ роппег, а эіік роп іогэ ропсііз
типпь зь Іадэ. Зиѵісіз Мізка і роп зиѵісіз.
Тэсіѵьіаз и$із зьіэ оз ]ь1і$ сіа кьк ^еіарок ]ь1і$ ѵзгьп: 1еіді$пь-кэ киіэтэ, оз дет ог кег.
Гчіоѵсіь і ролдег дет ог кегэ, 1еі$і§пъ-кэ пагозпо киіэтэ? Рикзіз Мізка киз резок ѵьіэ,
гарэдіка дигэііз коккег, деэррэл Іевіьзііз ]иг
і вига ропсііз ѵізэіпь роппег ѵьіэ. Мізка роіэт і$ роппег вьсітізэ ьзьіа, $эсі сіа киг, рэпа109

э$, § Іу ы Ь т кщ' ріддегэп, і аги§ іор-кьз зьіізэ. 5е$$а іевіізізэ ѵогсіик ѵьіэ киіт ?асІ кышгэп, коіэгіізэ Мізка ]иг ѵе$іэ! і ропсіізэ иѵіпь
ъіьп - іЛьп. Мьзкыідіз Мізкаіэп |иг таізгьк
т и вегсіэ-, ѵосііз, кьз девьі росіивка ѵьіэ, $іппег кид$ізэ. ІЛ^із зі]а кгерьіа, сіы, аздьііз ѵэІэп киіт ропэз, по пра ѵэіізэ де кігст{25кэіэ§
а азіапьз, Іораііпзкэ]э$, і асьз Мізка ки]1із п.е
киз резэк ѵьіьп, ьіьп зіерьп, а ^огіаз, ІораІіпьп, 1ораі,іл$а ]и веге§ ѵьіьп. Ролпег диіізэ
5ь1із кіег, ѵосіізэ, зріпа ѵьіэ, иѵь)1і5э вэггегэп. Мь ко1азі$ эіік ]иа1із то гі ^оіозэп:
— Те Тазкепіі$-ді вег^эідіп?
Ѵізэіьзііз зца виггька роп ѵьіэ, а зца ѵэѵ
зь сіьпьп. Зиѵііз зра різэззег ѵьіаз зь озэ, і
І 0 2 Э ^огэі^із то гі §о1озэп:
— Рик§ь—пэвэіа!
Рик$із Мізка ѵеггэтэп, ропсііз типпь.
Ѵэѵ огсісіз, сеідэѵііз, саркіз Мізкаэз аз иѵіаз, ѵадкіз кэрьіаэп кьтэзэ.
Кіпкэ ѵэг7,э1:ь8Іі5 Мізка1і§ коккег сіа зиіз:.
— Сес?ь голкаок, аЦ киііп?
Ег ѵэіэ цекьіэп це роппег, де оііг, іоко
доззэѵііз гогаэ зіапсіаіз віок. Засіатіз Мі8ка,
ревНз гер$із ригіок, $игз гив, деддэѵііз, рыкэігдьзііз, ропсііз коіэгідь. Зіапсіа ѵэіі идэЦк,
оіігіэт, геізьег коіазьп ѵаіаіісізэ агвиг коккег,
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іаі.этэ$ виза, саркэш козкае?.. Кіп шипіз зеіэп, кіп озіад шипіз, коіссізэ іоко гагэш гагдіккегі? кігріссег, ]о§’, пагот сІа Іэд. Маіі
ргодШзэ кьк кіг§і2 , ѵізэіьзіізэ Мізка ѵьіэ.
Ѵізэііз і Мізка пь ѵьіэ, Іевііз кьк козкаок.
К иітэі кіг^іг шипіз ѵезкьіа Мізка ѵьіэ, кіег
дигэіэтэп. РеШ?із Мівка зіапсіоппэ] ьвэз сіьпэ і кіг^іг шипіз зь $эгэ. Коккег Мізкаіэп
ропсЗізэ дгэггііпь, а ригьп §исЗьгісіз. Киііз гері$
корьіа ригі, $игз гив-~аз$і5 т е д в з ф гадо§,—
пьгдШз зіапсіоппэ] ьвэзэ. Мьзкі§ $1епаі$ ка2 а1 із тэсіік ьвэз, дип^із га^эдік, десрѵііз
тьзкіз розэзэ, 8а§діііз ро'Цзаддік рэ1эп...§эІэт Іокэііз еэка, коккег зи§?ь\Нзэ, а зеідіп
зіапсіа за]ьп кіп-кэ ькзіз ѵэзддік ^оіозэп і
ег рог ѵегэйпь эіік кьѵ. Озгьк Мізка декэг
ег роѵ, эпі роѵгіз і эзэііз ]иг, ег Ъ д , ть]
кегпь. Мь] Іоаз, ѵііазэ'кэ зрэ, ііво киіазэ тедв'эгіа іэгпэз? Оогіьпь декіпіэ: і ькзьль родсіаз, декід ог кьѵ... Зоідізьзііз деѵидка, ролсііз кьззьль. РгосЦІіз зіалсіолдэ] розігоікаег,
реііз зіалсіаэ, зиѵідйз исэіік видка дьпэ.
Видка ѵэіі оІіззегЬ^ і эзьппегіэт. Коготіпа ѵьііз кэгі Ііззег ѵэіізэ киіэтэ?, зоз гагэ т і кі$$эт ^ог. 2 и § а к т эзьпі$ реііз о]за
каі— коккег Мізкаіэп рідэѵідьзіізэ. Кэг деѵипка ди^діз дгэггііпь, роіэтэл рыіз видкаэ.
О] диіаііз гар’эдіка.
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Ьевіізіз іэѵ, козаѵІіз когошіпа ѵь1і$ коІс?э т кэгі Ііззег, зитіііз, ѵадкаііз зіепаегэ,
зикдаііз роп §;о1 оззе2 эп. 8 0 5 3 а ѵігдьвііз,
§ътьз1із. Ли§х1із висіка, кьз эгрз вьсізэп. ѴігдШ этіз $икІа$эт ѵіг ѵиддьзііз видка рьекіз
ретьізэ вьд реІЭБокіз і вэга ги^аіэт эзьппегэ рьгіз зад да §оггіз о].
Кіз$із 2 ег.
Мізка рикаііз реіазокыі, кіегзэ зи]1із ]эгпэз 508502 рьекэ, дгэ2 2 ііь 8Ііз, кэг^іідіз і вьдзэп зьіап 0 3 3 3 5 а оіат - ргозіэі да де роіапа
эпі кагіддіз огот, эзіэт рыкегэ. Кьіэп зра
рикаіэ эпі? Маіьпгьк Ьораііпаэ, а|і Тазкепіэ.
I 0 2 ѵегть ѵегэгіпь. кві^э зедаз ^оггьк. Ыоѵдь декьідэ 0 2 вед, эзіаз іи], выаз ѵьп, коісдаз ѵоі еіа зіерьп.
Оога рагоѵогпэі зѵізіок зи§із Мізкаііз дишаег, зиѵіэііз коккег ѵьіэ, дид^із видкаіз
Іа1.-ѵа іигип ѵьіэ, гег да Іэѵ иѵіэ, ѵігдаіэш
§ьш иѵіэ, і, ѵігдьзіап візад ]апа1 эш зіпаэз
пиэііз и$эіік зіапсіаз; зеідіп ретьізэ ѵиддаіэт э і рагаѵогіэп зоі^ізэ кьк іопаг.
Іізаіэтэп, діідаіэтэп ьзьі діпкэттегэп
ДіІь§ іигип ки2 а, радтаіэтэп зраіаег вегдэ,
іэѵ ]ь1 із да гег ]ьНз дита]ііэ§, кэда дид^аіэ
зрэ эіэг - тэдэгэ, коіэгііз Мізка роіегд дьпэ,
кэда типэ Тазкепіэ. А роіегд еіа 5 0 -ді шипэ
Та 8кепіэ,ть]а іопаггег ѵізэіізэ зь Іарэіэ. I Міз112

ка-кэ 0 2 шип еіа р0 ]егс1 эп эпі, Іо киіаз зі]а
еіа тезіаегьп і рьззьпь $тег1і$ Іоаз декьідэ...
Рагоѵог §р^эг ѵеііэіізэ оііг, зіикэіізэ т о Іоіоккегэп.
Вег^аіьзііз Мізка иь зріпаег зарт, ропсііз
коіэгіпь ѵа^оппег рэіэп, ^ьгіаѵііз кіегпаз і§апа ьвэззег. Езэ виггька ро^із, зіо зі]э 0 2 рик§эіэ і вэга, іэс!Ь§: коіэгііз рагоѵог гіьпэ.
Кіпкэ ькэзііз ретьгіп§ацаз:— Епзиіаѵ коккег иѵіыі!
Ѵеззіз за§ кьк, ]иг§із во§ііз кигагка,
Кі§із гег, зитіііз іэѵ, а Мізка зиіаііз, кьз
когі$, рагоѵогпэ] зиѵіапід сіьпьп, ѵі?э кіаз
аіьзіі? ѵаг кигагка. Рагоѵог сІьпэ Іокііз тазьціз, ѵідіз кіаз эгіэт іогк і гег иѵіьп сікэі?із — зоісіз, іи^сіэііз §эгс1 віокэп Мізка1і§ гога.
Мізка ^огэріз:
— Расіедка, Зопа с(аф га1е]і гпепэ, рикзэі!
Мазьдіз п ет ег зи.
I вэга Мізка зиіаііз.
Кі§1із гег, зитіііз Іэѵ, коіозоег кига зіикэіізэ тоіоіоккегэп, а зра киз ршэп, сігэггіііз кэ?ьі§ад, ьгтіідіз рагоѵог зиѵіапіп сіьпэ.
Вэга ть$сі$із тазьдіз Э2 І э т іогкэп, і вэга
Мізка киііз зрэ кіэі:
— Расіедка, киіа-ді т е іаізп!
Мазьдіз зиѵііз.
— Кіп іе?
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А Мізка і асьз оъ Ьсі, кіп зі]а эпі еь§]а1і§ гопкаок Вигиіискэ] щегсН?. ІЧадІэ типа
Тазкедіэ, а іогііегьз даркізэ зі]э і декіп 0 2
рик§эі, ѵа^опэ. Ог-іа ро? 1э$э1сьпь пькэі кьздепависі? Зі]а ѵезіаз деѵипка; коіэ-кэ тьд
ригіок е т зьіэп і $игз гив с}ед§а.

— ѴіССІ$ьз! — §огэідіз тазьдіз. Эді-гэіокіаз копсіикіог, зі]э ког виггька, тесі рик§із.
Мізка зиѵііз різэззег ѵьіаз, дигэііз озіадэ
кіег і 1 э2 с1 і$ад §-о1озэд, ^агіэт ^оіозэд, тидіісэтэл ропсііз ькзьдь:
— РасІедка, ]ог[, рик$эі, киіа т е іаіэд!
Мазьдіз 8ь ег $еі
Б ы ты §із коІозоег иѵіьд, зіик^ііз тоіоіоккегэд, зе§§а тидіз зіапсіаэ.
Кд§1із гег, 8-итШз іэѵ, а Мізка зиіаііз рагоѵог сіыіьп, іэ2 (іізіз, тидіідіз, і с!ш&, декіп1і§ де ]иа$этэп, каіз рагоѵогэ. Зодііз деѵидка рагоѵог Ігивка вегсіьд зріпазэ, вег^эісіз
озпаз. Вопіьзііз деѵипка одзэ, вег^эідіз зріпапаз.
Азьѵпаз гегдь сіи^сііз.
Ьоіз Іэд, іитапа, декьеэт 8ь.
Ли^сіьЬп тьіді§із зіапсіа, зіапсіа за]ьп кіг^ігзкэі іигіаег.
Ьокііз тазьдіз.
Ьэгэіэт гогаэд, ка^аііз Мівкаэз. Мізкаіэп
§ис!ьгісэтэ$ зіппег, іы іэтэз іэгсіізэтэп. Мазь
діз іиаііз гат §о1озэп;
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— Мипага, ]ог1!
Міека §а2Іэта §;огэісІ5:
— Оасіецка, еп ѵэііь тепэ іаііз! Кьпті
т е вьсіза о]...
— Кьісэ-гэ іе типап,ѵета іиг? Киіап-есі іе!..
Кокціігьк оѵіэ, кэг оІ.іг ваііэпь, і $те1гьк.
Ѵі§іа1із Мізка, к ьір сіа кь§ап типа, пеѵипка
зосіііз: зьіэ-вь іоко Тазкепіэз Іокпь, зеісіп
зьіэп го^даег етэ$. Кькі$ ^ігізэ пі]а Мізка
т а т іэ і вига когізэ, тесі Мізка Іокііз. Вигкэ, зиэпь, Іоаззьіэ трап сіьпьп, коіссаз, а 0 2 кэ ропсіь кагіісьпь виг,—§огіэ вегіаз веіеіэп.
Кьѵгіз тазьціз, зьдпаііз, ѵізэііз Мізка віедэіэт іыррег ѵьіэ ѵкісі§іэ# ѵі§1а1із:
— Мипат текэі!
Ег ѵегіі Мізка, а кэг Іокііз рагоѵог Іокіапіпэ сІа ка^аііз аззьѵіэт гьса§§ег коіозое2 эп, кіие^ег, §‘а]каег, віа рагоѵог гогіо, кьіэп рь1а]1э гаг, еь§ ]игьп эгіьзіізэ сіитаег:
кьісэ зі]а зесііз?
Кьзкьзііз тазьріз эіік гиска,— ѵеѵсіэгьп,
коготіпа ѵе$іъп, §ис!ок зикпэѵііз. Ѵэг^эііз
тэсіік гиска - рагоѵог ѵэг^із, ропсііз кьѵіпь:
регѵо га^эдік - га^зцік, эсЩэпгьк - эсісіэпгьк, сіа кьз эззіз—- Мізкаіэп $э1эт ропдіз
ѵеііьпь і сіитаег ]игьп вег^аіізэ. Кьеэт ѵьп
пэвэіэ пі]э, кіп вьсізэп еіэ кегіБ?
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Ка]апіппе2 Ыі рагоѵол пшпіз га^эпгька, зе$1еісі§із типпь вьсі ѵьпэп, а §эс! ргпэза
шазьціз ѵізэііз ззьпэі, кигіііз ігивкаэіі. Мэсіік
то гі саркаііз рез віа эта, і пагозпо киіаііз
Мізкаэз, §‘огэі1із гпавьдізіэ;
Копсігаііеѵ іогі, саркат зрэ роз Крэ?
Саркъ! - §ега1|з Коп(1гаі]< ѵ. - 2аггьк
Іоаз.,.
Ѵізэііз Мізка ѵіі оііг ѵьіэ виг зэіэтэп,
аззіз, зіо пі]а зиіііэпь зькэі, і спа зиікаегзад,
8опь1$ып зьіэ Іоіз кокдіКьк і §||агьк. А кэг
Копсігаііеѵ іогі вег^Ьііз идэіік кгап, зь1і$ кі§ііз саіпікэ зігьі ѵа, ]иіз асьз сіа $еііз Мізка1э ѵйзпШк кэгіі§ кпі?ка, Мізка гасі зэіэтэп
ѵі$іа1із:
— Ѵагьп т е
]и зігьі ѵа!
Копсігаііеѵ реіьзііз пап когка:
— $о]ап?
Неі. зеіэп де когоска ѵіпоѵаі.
Ег рэі Мізка, ]ееа зьіэ ѵэіі согьі когот
ка, по де над зопііз зі э §'агэп, а га^е^эт,
Копсігаііеѵ іогі гогаьп виг зьдпаіэт. РикаІіз зііа іор §'огіьп, зопьі §-огѵь1ьп, еэка зипаІіз, ѵипэіііз, оп ры резііз геріз ригіок, гасіа
сіитаіііз:
— К ьеэт вигэ§ оііг!
Кэг ропсіізэ зівэісьпь ьзьі зіапсіа сіьпэ,
Копсігаііеѵ ^огэісіз:
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— Те, Міха]1о, эпі се^эѵіап езіі§: рагоѵог Цероэ дшпаз, ѵоспь. Ѵодат вига зрэ,
шесі ег сіигіі тцап, вэга Тавкепіэ ропсіат
типпь... Эпі пе ипа-пі коіссіз.
Мізка эзэііз ]иг.

— Те тьі роѵгіп?
Оііг п© эіко(1э$! Кэсіа рикзэіаз, кэ<іа
пагозпо ѵэііэ.
Копсігаііеѵ реіроппегэі Іавкэіьзііз:
— Еп роѵ Мізка, текэі ти п ат, іо ко
зіапсіа$ац ьіі еп коіга$, кь? ѵэг?аз рагоѵог
сіероі?, зикдэѵіа т е іепьі кькі$ і ѵоі, епа
зиідаіэт ѵьіэ, іе і коіэгі т е сіьпэ. Ѵегэгііп?
Оп ка?аѵ рагоѵог сіьпі$ теп э —ѵіісі§...— N 0 , виг, сіасіедка, т е п? і кега.
— 5із... зіз...
— А эпі аззідьт тигьккег зіапсіаіз доззаіа, поѵсіь, кіп кэзесіаз. Терарігоззег кигііап?
— Мь]1э іепьі?
— Ыоѵсіь, т е іепьі, во$іа рарігоззег?
— Во§іап-кэ іе рарігоззег т е п ь т , т е іепэ
о§ рикзэі...
Зіапс.іаьд Мізка гата ѵізэіьзііз гогаэ
зьіэ, сіьза рессэѵііз раго^огіз, рик$із ѵа§огте 2 заіэ, рэгідазіз, ге^эііз діпкэттегі$ рьеьппег, га?§эт діпкэттег саркаііз,
кэгіаііз рьеьппегэп, саркіз сиікіег ре|роппег ѵьіэ, і кэтіэо-, ]иг ѵьіэ рьсіьпа Іезэт
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Ішгагкаэп, пшпіз вагагэ. Над возпь допэд ег
ѵэѵ окоіа і Міака гэдіідіз шіа ѵи2а§і§§егкэі
кьз гтшгьк ѵэѵ во§іі§. Оопьз ѵэіі вьсііаыі
эіьгда, вига §іта1із кьпэт, эсЩэдгьк, кэг озаз
паддег, ѵізэіьзііз еаэ э1рыі$ і зевэт §игз ѵь1э, во§1із $е]апка цац. $оіз зьпзэ, §эктіз, роісііз, тьзэтэп сіитаііьзкіз:
— Т ы таз, авьп $о]а!
Ыоаіікаег ѵьіьп таіі дэвэіізэ тигькэз.
Ѵізэіьзііз Міака таз] Іоз ѵьіэ, Іэг 8Іадь
ѵьіэ, киа да §эдэ1эт р]а1аег ѵьіэ, кьзкіз азіьз
]Э2 §ог]о, 1э2ді$ьз1із киіэпі ]ЬІІ§:
— $о- 2 Э т е ра$1іѵ тогі: зііа киііз, а т е
га^'эдіка типа.
Зіапсіа за'р.п рикаіізэ тигьккег да ідкаег,
зіагіккег, пьѵкаоккег— вьдза еь§ зіадо!
Видка дьпьпзиіаііз зігеіосдік, кіаз ѵізіз
тідоѵэ] гогок. Вогок ѵэіі вига ѵезэіэт, іи§ь1, азігеіордік — ьзьі Іоза і гат зіппега. $івэ1Сіз Мізка зь дьпэ, д ет ѵэіі кегпь, §огэ1сіз:
— Лог!:, ригіок од во$?
:— Мь]1э т е п ь т зііэ?
— Моѵдь, коѵ$аз ть]1э-кэ?
— Ыоко, тьрсаѵ!
Ригіок тьдсаѵіэз Мізка Іевііз тиі$ кьг
— Ѵипдьв, ревіь, кьз вгііѵа возіэ!..
Резііз зігеіордік— ригіок 1э|ь1,
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— А іе 5і]э еп §и$аѵ?
Мізка эвіфідіз: еіа зьіэп азіаз ригіок, а]ьз ѵа]із заісіаііз, сіа ег-кз ѵэѵ-вь пигсіа, зца-вь
дет ропсіа ег ѵигаѵ, тьіа еіеэт ригііег оп
аззь, эсЩэпгьк іаіі§. Неікі Вигиіикьп пьіэп,
паке, ави зеіезттегьз...
— К ьеэт Вигиіикьп?
— Каг зеіеэт, идэігьк 5атага$а!
Ваііізэ сіы.
Ригіок Мізка ег ѵигаѵ, по ег ѵэѵ ѵигаѵпь і ьзьі пигсіа. Кьіэп зі]а кі цигэШз когпь
тііозііпа, во$1із кигагка і гагпа сіа регьіа ваіііз:
— Ѵаіэ дад іогок!
Зьіэ ькзізэ:
— А по, іепэ, гопкаок, іы іЦэ, кьз роппегі!
Озгьк-вь Мізка 1э§а§із, по эпі когіз з^а
де еь^зад, де кізкаегьп §и|-ѵаІа§эт§ад—деѵипка вэвэісіз: 2ерьп зьіэп ѵэіі исэіік іогок і
ѵеііэіпь зі]эп ѵэіі де зігазпэ. Токо ѵа^опьп
кьк шогі сіовгэізаіізэ; эіікьз, Іьсісіэііз ді^а,
даркіз ьзьі §‘а§а ]ав1окі§ зэгзэ, а тэсіікьз Тэг
одкіега, эіэзаз саркаііз агвиг кьззег. Мізка
фѵіідіз, §о]із агвиг кьззег, (Зипсііз, і сіьза
заііазэтэп, з э к т а т э т кьпэтэп, ег Г ка^аѵ,
кьз Іип диіаііз і ролсііз гьііыіь, эгрзэ іопаггег
А^іірипкі сіьпоп огзіз §'агшодда.
9 к$эт оііг коіазіз десдэѵііз іотьдік тигьк, разкэііз кги§, ѵадкіз ти вегсіэ заркаэп,
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Іардіііз тогОоѵзкэ] ціпката кокэп, ^ахэп ькэЗІІ5

0 Г 5 І$ ІЭ :

— Ьез раг!
Зесдэ і ькэзііз вьсіэппьзіэ:
— Ѵеззь, іогікег- хопкаех. эпі ропда пихда
даѵііпь! Мікоі, ігекдііат киіэт одьп, §о-ді
доха-ед киѵпь ропсіат...
Оагтоцда ропдіз огзпь катагіпзкэіэ.
ЗоѵкдШз тихьк доіоддехпаз, ки&іцісіз,
рикзьзііз, ^аркьзііз коккех, типіз тьзпаз
рІаіаех ѵьіьп, вег^аѵпь ропсііз кок диддех
ѵьіьп, икдігіз, акдіііз, ѵі1сі§1э§ рик$із, вегехс!а§із іиг ѵьѵіі, типіз |зегьіа іэкіэтэп.
— 9 - эх, раззикіп
зьп котагіпзкэі
тихьк, іь хасет, хасет ^оіоѵизкоі ропдік?
Огзіз ^агтодда, іэкііз ѵе$оѵ тихьк, аіи]Іех ѵь1і$ пэвэіізэ Ііскэт, ѵігэ$ ідкаэз. клво
Ьд1э§ зі!а весііз ро]егсі иѵЬ, |іво асьз и§кэіСіз іэхОі$эт§ад, §ог]о$ад сіа еь^$ад,— декіп
еіа ]ь1і$ ех іэд, декіп еіа ]ь1і§ ех ,]иа$. Ка^аІіз МізІса іоко ки^ ]иг$іа ]иг, эзаііз зра кьз
паскьіэт ваіаіэп ]иг, і §экьі роіэт, кигьі, де
деіадіэп-код хаіоз даѵіііз Мізкаіі? $э1эт. Ретьіа
зоідіз о]§а іопаггех иѵіьп, ѵеііэііз зііа д ік т э т
Іигэп, ѵіі дитаехэп і вьдіаі? аззіз §э0 да
итэі §-ог|о: ^огхізэ ідкаех, дакзізэ се}ад,
1э§'эп ѵідсіБЭ пшхьккех, а рагоѵох дероі$ ех
Іок.
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Мьзіз Мізка, э$эі;і5 оп, по и^пь,
ѵод:
оптэ§$ап—еіа тезіьп вэга коіідап.
I о] диіаііз, і азьѵ цоззэѵііз §идыІсэт
Зіппегэп, а рагоѵог ег Іок.
0 2 Іьдаѵ і Копсігаі'іеѵ ]ог1.
— Не-.іа взвэііз?
— Ь|е-]а эіпаз типіз?
Ки?а цигаіэтэп зиіаіізэ іэцца$а ѵа^оппег,
а ѵа^оппегьп езэ и^ізэ, іиаѵпь ѵэіі цекіп1і§,
а асьз Мізка ег ѵегть Іэдпь: пра ѵа^оппег,
аіі шэсііккег Іокіізэ? Ьоіз зігазпэ. Ьевгіз-Іев2І5 зра, типіз-типіз — вэга, кэі тьр кег.
Ыаііе цекэг зра 0 2 Іок Тазкепіэз, 5 0 -пі кьіэпкэ
киіаз, гпьіа вьсііаьп зьіэп зо§шэ агдэ§. Коііз
зьіэ зиіа ѵпь езіэп.а зра типіз— кьѵгіз §агтоппа
— Ок, дигак, дигак!..
XXIX
Зіапсіа за]ьп разкьіа гэт$а1із ново, а Мізкаіэп зо§, кьз §тегі одыі, зи^ьіііз зьііз $э1эт.
Мэдіз зра §ог2 ьпь, цеекэѵіпь а$зэ ]иг$іэі:, по
дероі$, еьпэп викэізтэп, §агэп реііз зоісі$і$
рагоѵог, §огэп ькэздз азьѵ$а Іэціпьп і $э1эт
Мізкаіэп ропдіз сес?аѵпь, кьз ѵоговер
— кокіэ, Іокіэ!
Коіэгііз вокэ Мізка, т е д коіозоегэп егдаѵіі, а эзьпэі рагоѵогпэі видказац Копдгаі;-
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Іеѵ іогі ѵізэіэ, а ріддегьп зьіэп іэддаза ігивка.
Ка?а1із зі]а Мізкаэз, ькэзііз ть]-кэ, по Мізка
ег кьѵ, коіэгііз зраіаег кіца рагоѵог $эгьп.
Вег^эідіз рагоѵог вэг, ропсііз реііісьпь ѵа^оппегіад, зіикдіііз пііэ, зиѵНз. Вэга Копдгаііеѵ
Іогі ькэзііз Мізкаіэ:
— N 0 , Міхаііо, ти п а т ?
Згаги ропсііз Іисіпь Мізкаіэп ѵьѵіы, а
кьѵѵег, кьеэтэз ѵі$іаѵпь,— 0 2 аззь. Ьэзэііз
кигагка, §ьгдіііз §о!а, §огэп ^огэідіз:
— Ме оівьі
и?!
Зегэтддіз Копдгаііеѵ іогі:
—Те, тоіодед, т е іэсіа. Ка] доггьк, а іо эіп ат типа.
Еіа рэгаэ Мізка ѵэіі ти ра$іа тесі са?Ііѵ тогіэп.
Вэга, кьз і тэсі зіапсіаегьп, коіга$ізэ
тигьккег, ідкаег, §оггізэ, ког$ізэ рик$эіпь, а
зі]а рикаііз реіэзокьп зозьп, да де кьіэп-Цво,
а рагаѵогьп, і де ргозіо рикаііз, а зьддаііз.
Тэдѵьіаз и$ізэ $егіогка да Тгэріт, дита]ііз:
— Ѵоі кэг вь пьіэ тьідазпь!
Копдгаііеѵіогі вэг^эіьзііз гьдагок,— га§ѵь1а ропдізэ типпь вэгіадэ зіапсіаіз роз1го]каег. Ег ѵегть іегрііпь Мізка, реііз реіэзокі?
і гад, ѵезоѵ, §огдэр ѵізэіьзііз ѵскціЦк ьвэзокэі: кагаііз кьк тигькэз; кэдпа коіэгіэпь
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рагаѵог рэіэп, ідкаэз ка^аокэп, ^эгсіагтеіе$35 р Ь 5 8 аІЭ П , к ь ІІ З §ОГ2ЭП1...

Езэ регьігька ропсіізэ коіэгіпь вэгіадэ іопаггег, риег, коіозоіэт ѵаг ѵа^оппег, рез 1;еіе§аег, рэѵѵег— гогаэ поззэѵііз §ага За §оІивэ] $і:ер. 2 е1опэ] катьззегьп
дигаіізэ
іьег іи^ьі іиег, вэга ра$кь* $і;ер, вэга геІопэ) катьззег, кегэззег, іггег, резок. Ѵізэііз
Мізка еь§ зѵіЦаІап §іппегэп і сіитаегпаз рыл
зэіэтэп гасі ѵэіі Копска^еѵ ѵьіэ, кэсіа рик$эііз 5 і]э ро]егс1э, кьз гопэз. А Копёга^еѵ р г і
іэсііз Мізка1і§ гасізэ і пагозпо іиаѵіѵіз:
— N0 , Міхаііо, кьз ті]ап сіеіоег?
— 2 а§эдіка!
— Сога Тазкепіэ іокіаш!
—- Кьпьт Іип вэгіі?
— 0 §з-кэ ропсіэ сіыэп зиіаѵіьпь, — Іип
сіа 0 3 , а азьѵпаз зеідіп...
МэсІіз Мізка ѵі§іаѵпь виг кьѵ, тесі ѵегэгііз Копсіга^еѵ ргі, кьз Мізка гасі, по кьѵѵег
ѵэѵ Мізка іигьп, іоко зіппег зѵЦіаіізэ гасіэп
сіа §агэп. $ о :з зеіэп-гэ коіідэт дац іогок,
ег рэі, по зеіэп-гэ сішпаііьзііз:
Ьадпо, (егрііпь ропсіа...
НьШдаз ]огі Копсігауеѵ іиаііз:
— Вига кьпэіпьі зітаіэ, Міха]1о?
5іьсі ѵэіі Мізкаіэ корь §іппегэ виг тогЦз, і 5 і]а согьіа ѵі$Ыіз:
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— Те а^ьі §о], гае рошЛа-га? ѵеппап гаріьпь?
— Нет, дет, Міха]1о, 1э$эі$ат! № ѵоі
іепьі когодка, рідіаіьз зь вегсіэ ріппеіэ, пі]а
іепаі іотэ$. Рінпегпаі оп ѵ е іт ь —-ѵаэ кэіэі.,.
Ег аззьѵ Копсіга^еѵ Мізкаіі? гасІ сІа га(]еііап $іппе2 , іоко кьііз <Лгз§;пііап §о1оз:
— 8ра$іво, <]ас}епка, зра$іво!
Невгіз кэз коготка зігьі ѵаьп, виг оііг коІазьп девгіз і Мівкаіэп §э1эт. $оіз зі]а когоека, ]иіз р ь т ѵа і, Копсіга1]еѵ1э ригіок п.игэіэтэп, сігэ^пііап ^оіозэп ѵі$іа1із:
— Во$ те$ап козьп, тепэга<Ле]1эт ропсіи!
I Копсігаііеѵіэп §'о1оз сігэ^піііз:
— Мь]1э т е п ь т ?
— Ыэвзіап тепэ, гаіе]і;ап.
— Зра$іво, Мізз, рикіь гераі.
N 0 зеіеэт вига когіз Мізка, зеіеэт гагпа
§ѵіііа1ізэ зьіэп §іппег,—-эікагіісыіь ег рог.
Во§ііз Копйгаііеѵ ьзьі сіегеѵепзкэі ригіок огорьп о§іазп, Э8ЭІІ5 §’егокэп эіік сип ѵьіэ, каі-

ІБ8ІІЗ, 8БППЭѴІІ5, $и]ь8ІІ5 ]иГ5Э Э8БПЭ, І СІЫ
ѵізэііз Шоѵэі гьіза §іерэ сЗовгэ] сіа §ега!ап
Зіппегэп.
ІТгіз Мізка еіа о]э вига. Ѵзіэп аззьііз т а т зэ, Лазкаэз РеЦкакэі, Ьораітзкэі пшгьккегэз
іпкяегкэі. Маігіьз Іопііз зьіэ вана, $івэісіз
вьііе кгоѵаі сіьпз, гаЦьІа ^огэісіз;
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— ІІгап, аіі оп, Міза? ѴеІІь, гонок, ті$§ьй іи] вэг$адаз, ѵоі гпе і іэгпэз гаріі іепьі..
Мі$$із Мізка, рьѵ$із де[кі кого$эп — вигаесі ѵьѵіьг піьзіз киг, Црьп,— Іокііз вадаі§ ьзьі,
іор Ш Ь пі. Рик§і5 рьгап за]г> озі$ Іавісэ, ропсііз ѵізіаѵіыіь Копсігаі]еѵ ]огі ]ь1і$.
— А $ег]огка тіап кьз?—]иа!із $ег]огкаІэп т а т . —Те кьіэп з!р даркіп?
Мізка роѵгьіэ^ ѵізіаііз:
— Заг]огка ег ѵеппь ісгрііпь: ѵоІЫі т е
воідісаэ здэ, зеісіи і киііз.
Ропсііза Зег.іогкаіэп т а т §оггьпь, ропсііз пога§пь Мізка ѵьіэ, а Ьораііпзкэі тигьккег ваііізэ:
— Міха]1о зеіэп ави ѵіпоѵаі, киѵпь ѵегтаз кэі кіп...
МэсІіз Мізка аіэгэ реть, ѵізэіпь коіэт
когаізіѵо, а кегкиэ рьгіз Копсігаііеѵ іогі, ькэзііз затэ] реіа:
— Сессь, сессь!
Сесрѵііз Мізка, д ет ог ѵегэгі, ка^аііз
КопйгаЦеузз, кьііз ^агэіапа §о1оз:
— N 0 , Мізка, аззап?
— А ть] еіа?
— Зпі Тазкепіьп Іоаш.
Сеесэѵііз Мізкаіэп $з1эт, огіз, кьз и$із
кьрэ-кэ, §іппег репкіэііз. Регѵо д е т ег аззь,
іоко геіопэі ріаіпа коіэгііз рагоѵог рэіэп, а
кэг рагаѵог га^тьзііз, доззэѵіізэ засісіег іаз-
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оепізкэ]эз, $о}оѵё| §|еДае.2 , ѵэ§ді{ік, по кщ риег.
— Эк, Тазкепі!
Заддег сіьпэі гпипізэ аззьѵіэт, кьк коіобоа іеіе^аег, коіозоег ѵь1ьпэ§. Рэі ѵэѵѵегіэп
вэгьп і виіі$ьп эзаіізэ Іепіаег, ѵеііэіізэ, - кьз
огзізэ, Ѵэѵѵег ѵьіьп ѵеііэіізэ сидпэіэз, аззьѵіэгп тогііег, риггег кэгіаіэтэз, ьзьі коіозоег§ад Іегііез виз, іьгііз заддег, риег, і зь
рьг детвіізірог; каг;аѵпь.
8е$?а ѵег^этэп исэіік ?аддоккег ѵьіьп
типізэ кь 2 э§ §эс! іоза тигьккег, іого рптег
кэгііэтэп. Рикаіэпь тигьккег идаіік ?ацдоккег
ѵьіьп §о!аег кига ѵагііьзіэпь ?адоккегзэ ѵэздЩк ведоккегэп, а дадоккег, кит, реЦегэп
ѵэгэіізтэп, типэпь $егтэііэ§, і вэггег пьіэп
кикаддегіэп- ко<^э§.
Рагоѵог деѵпа кегэ зиѵі^ьзііз.
Мьссі§із Мізка, кагаііз ѵига$і§эз §эгзэт
киддегэп ]иг ѵьіаз, кьііз де го? кьѵѵег. Кидсіегьп де эікод іавіоккег сіа езэ ть]кэ, кьеэткэ §эс! да ^еіолэі гога іа§эд, ра§кьіэ$, ?о?к о т Іеріозкаег.
— Ѵоі дак оіэпь!— Вита]1із Мізка, еь§
да кэз іыррег диіэтэп.
Копдгаііеѵ ]иа1із:
N 0 , Міза, гад эпі?
А зі]а і адьз вьеэтіка 0 2 іэд: Іор гад, і (ор
5 э1 э т ьгтііріз— зддэп-ді ипа вьдіог.
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— К ет, Міза, эпі оп іогк$ь.
— А гофсегьз етэ§ езіэіі?
— Закэ]э§ етз$. Мипап кагаз, аззьіал.
Те іэсіап кьіэп о!э іепаі госідаьі?
Зіьсі 1оі5 Мізкаіэ, дэгсіэііз, вег^эідіз тэсіэгэ.

— Тэсіа.
— Акьз пі]а Іоэпь іепьі?
Косіда цеѵипка.
Ты ііз Копс1гаі]еѵ ]иа§аппе2эп, а Мізка §агіэ т а сіитаіііз:
— Вэвэііа т е іепэ! Оп-іа аззь іе?
Кагьп, зіапсіаьп доззэѵііз зца тесівэгіаіз
Копсіга^еѵ і огі ѵьіэ, Іагтьіа корыідіз, с!ги§ропсііз кѵагкьзаѵпь зіппегэп, зэзізэ зіпѵаег,
погэп ѵі§іа1із:
— N0, сіасіедка, зра§іво.
— К е т , Міза, д е т , ед корыаз. Оѵ виггька!
— А іе вэга Іокіап іаідэ?
— Ме ры іаіі ѵеііэіа...
— N0 ргоззз] кьідэзкэ, лоѵсіь аззі§атэ...
— Ргоззаі, Міза, сазііѵэ] іи] іепьі. Се$р ѵ ііз Мізка рагоѵогіз, езэ эіры каськдіііз
]игэп Копсігаііеѵіэ і, ѵіззэтэп катедпэі §іедаег вегсІэ, ѵьіьд риег вегсіэ, кэсіпа ѵеѵЦі$этэ§ визэп, зев$і§із оііг коіазэ. $и]Ь8Ііз ?ераз кізэ, а
ригі... То 5і]а!...
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— Мъ| еіеэгпьз? Регѵо Мізка сііѵи]іф, тз*
сііз коіэгіпь рагоѵог сіыіэ, а зе$?а кокдіі'гька
с1иша]1ь8Ііз:
—Возіаз-га^ еіеэт тогіьз!
Зіапсіаьп ки]1ізэ шигьккег.щкаег: 1шзэ$,ра$кэтіэтэ?, ЛсІэЬтэз іазкепізкэ] 80пс1і$ад, зо§а1і§§ке2,ки1і§§е2. Ѵізэііз ь1І$ад Мізка, Іокііз таіэгьк, зиіаіьзііз, сіитаріз:
— 1Чиг|і і іаіэп цаді§ пигсіа^дэпь?
Рсііз. Роіэтэп ідсіэідіз ѵьіьп риега, 2;е1опэі
иЦдаэ зиѵідіз.
Ьевііз ]иг, доззаііз иѵ]а ри, ѵізэііз сіы да-цок ѵьіьп типі§ §эсі Іова ти?,ьк ѵьіэ і сіги§
роѵ^із: рапьі Іокііз кіп-кэ тогі, аЦ де тогі:
кіег, коккег, ]иг — іьсіаіэпь, а оз$адаз, гоаа
іи]э—5эс1 гапаѵезка. Ѵеззіз Мізка вокэ аз?ьѵіэ т тогІі§. іыррег тэсіэгіэтэп закга$із і ѵіІі$ ѵэг^эісіз ѵекдііік ирда ки?а виза, кэз, р ьт
кагэ. Б ы ѵізіз $эе! діг а] кигагкаьп, сіы іъсіаііз реіроп ѵьіэ эзэіэт диікіегзад додкоток.
Зиѵідіз, ѵізэіьзііз даі,э$ сіа виза капаѵаэ, (агькэ) вэга ропсііз типпь, дикь}ідіз и§эѵ за]э,
зев?і§і5...
X XX
$огэп агпаз, тіда, зопьі Іипокэ, идэіік зіапсіаьп, Вигиіик сіа Затага коіазьп, зиѵідіз іа8кепізкэ] ро]егд. Ѵадоппегіз, ѵадоп ріоззасікаег
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ѵь1і$ ^ес^аіізэ тигькксг. Ро]егс1 зиіаііз деды.
Кэг ѵа^оппех ѵэг^ізэ озіад, коіозоегэп зіикэіэтэп, к ь п т э т фогьі: регок ѵьіьп, г]асіэп
геізьегкэі, кьзкэт дад тезэккег киііізэ кисаокьп, р]аіпа]Ьта$ раіоскаегэп, кгесііккегэп,
рідэіа деэіьгсіа викѵаегэп.
Кьк тезэкэ, ѵезэп рисі киітэп, ѵэіі §ігэт
хіпіідезкэі кагапдазэп: Міх. Эосіопоѵ.
Мезэккег сіьпэ Іокііз іор рэгазэт гопкаок ьзьі ко$а$эт кигагкаыі, вига ѵізэііз игэѵѵег тезэккегіз, резііз тезэккегзэ ^идпаз,
гасіа рэіідізэ гогаваппег.
Ѵьіьп сіа т і 9а довоэі кьѵііз Іэг кьшэг,
заіэѵііз зопсіізэ эіік вокпаз, ^аркіз ѵэздЩк
ѵизэг.
Торьіік, рэга$$эт хопкаок ра$кьіа, тигьк-т о 2, зиѵіэііз гигьттегэп ка1{эт коккех, ѵігьіа ѵізэііз кок тэзэк ѵьіэ, кэгіаіэтэз кгерьі
игэѵѵегэп, кьзкіз азіьз аг$а кгерьі ѵогсіих,
кьхэіьзііз, кадькдШз ]игэп.
— Кэзьі кьеэт тдап! ЫаЦе, тогоггег
орегпаз оѵіэпь...
Еіа ѵэіі Мізка.
Тазкепіьп зі]а ёьг ѵеіЫіз вагаггегэі, игІіз гавоггег иѵіьп, 1ир1а§із даіэ$ капаѵаегьп,
сіитаіііз киіаз— кьпэш ѵі§ап зо^ киідізіз зь
вегсіэ: вьсіза Іиппегэп таіііз т ь і здэ і кізкаег вег^эШз зі§шэш ]ав1оккегі$. Ыо $о-гэ ег
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іѳгк$ь зра зэкьі Іиппегэ, Іегріііз, пиіз аз ѵьІаз: і к>], і даі, і кьпэт ѵі§ап зо§... $оіз ригіок сІа гетеп, экііз з із т э т ]ав1оккег,_ дигіаІіз кі когэш кизэк сіыіэ і вьсізрп еіа зьіэ ег
ропсіь коѵпь §іп озэ,— еіаз і кэзьз §и оп пи,
а Мізкаіэ коіэ кэзьз, тесі азіьз кэзпь, кэгаізіѵо Зофпь...
Зиѵііз зра изаѵпь засіьп во^аЬ] загі огсіэ,
рапіа§із вигиіизкэі тьгьккегкэі і типіз пькэі изаѵпь $1ерэ. Ѵагііз 8о§сіі, ѵипсіаііз катьз
Іигип, сіги^ага, гаговіііз кьк тезэк, рисі доіэп,
кьк рисі $е1із рагоѵог ропсіа, $оіз іи] ѵьіьп,
тэсі когіэп де ѵеШІпь, і эііаьп тигьккегкэі
,вегііз дигапіп шиэ.
ЬораОпзкэрег зіапсіаьп ег ѵэіэ.
Кэг тезэккег сЗьпэ Іокіізэ тэсіік розасііз
тигьккег кьк іеіе^аэп і іесізэ аз$іпьз дад,
Мізка ^огэісіз пьіэ:
—■Тедэ і т еп с іт тезэккегзэ, т е деѵипка ѵезіа зь ропсіа.
•— $экь! Іоаз!—зиэпь іатзьккег.
Мі8ка1э эѵіьзііз кіегэп.
Мь] зеіэп §экьіьз! Кѵаі рисі §э§эг— де
ипагьк. Мипат га^эдіка, іегта§пь де кьідэ,
а Ірапіэ типпьі ішэ трап розасі сіьпэі.
Ѵэѵѵег зріпаегпапьз ]Опа кэзііззізэ, іэсіза
зигкэіэтэп ропсіізэ §ьѵпь коіозоез, ѵэг^ізз
іеіе^аег, і тезэккег §экьі ѵег 1и$эп, га^ѵьіа
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ролсіізз кьѵіпь ьвѵьѵза ѵекдЦік.іи] ки?а, казЬ т ьввег Іэдіпэ. Мізка тииіз іеіе^аеі тьззад
Г]а(1эп тигьккегкэі, вига доззаііз ви§огоккег,
ѵоікьі ьввег, зизЦк погаег, сіитаіііз т а т ]ь1і$:
— Ьоѵіа, а}і ави?
Кьеэѵііз зца загсЗэт зіппегэл киіэт киз
ьввег, ѵізіз кіаз ^огьі т и коток, кэсіэ Іевііз
кэзіэт сіезаііпа ѵь1і§, зэкьіа 1оѵ?і§із:
— Оопаэз-іа эпі ѵэѵѵег ті]ап, во§пь-кэ?
Оогіаз зііэ рапіаііз ризіоі Іэдзаіэт кегки
идэ^ік эзьппегьп ге}опэі зіекіоегэп. Кагіаіз
о$Ь т ѵогоіаегіз, доззэѵііз роздШк ?ик)а$эт
іигип, ѵьіьд ріеіеддег сіьльл і коідоэп ѵеѵсіэгіад даркэпі с!и§а.
М ат раліаѵпь 5і]э 02 реі.
Ег реЬ і Лазка РеЦкакэк МигьккегІатзьккег кіег ѵьіапьз поѵрзэ Мізка1і§ тезэккег, Іедізэ эзьпиѵі Іавісэ.
I вэга декіп 02 реі рапьі Мізкаіэ, декіп
02 зопі виг кьіэп.
Сеесэѵііз §э1эт зьіэп, зіппегьп ретсііз.
Азіаз каііікаіз реііз Цесі 1§паі, зіллег озаз
Іэзэііз сіоіод, ѵіззііз {еіе^аег тезэккегэп, кідэг
^оіозэп ^огэісіз:
Розовіа, аЦ т ь р кіпіэкэ?
Кіп-кэ ѵізэіь8Ііз рапьі зиіаіап эзьп§ад.
Кі$ііз Мізка іатзьккегіэ §и, теваккег кьзк эт ропсіа, коіэгііз и т э ^ э т зіагік сіьлэ.
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— Оесі, а тдап кьіэпоз?
ЗиѵЫіз дед 1§паі решсіэт ѵегэгііэт $іппс2 , таіьзііз іоззэ дгэггііап сиддегэп.
— Зиіаѵ, зиіаѵ, кьіі§ 1е?
Ьокіізэ кьк ідка, резіізэ Іавідокі? тезэккег, во$іізз кьк и§эт іи§ок, дигіэп §огоісізэ:
— Ваі,а, ть] з!]а ѵаіз!
Ризіэі сіа зэдэіэт кегкиьп, киз кгоѵаі
ѵьіьп, ]еп и^эіьп кьк киіэт $іпа іеп иѵіъп
ки^ііз зо^аііз т а т .
Лазка сіа Редка киіізэ.
Мьзкьгідіз Мізка 80§а1і$ таш дьпэ, га§эдік ѵізіаііз:
— Мата, сес?ь, т е Іокй.
Роѵ?із і діѵііфз т а т , га^эдіка ѵэгэіьэііз
іьгррегэп:
— О, іепідэ], Мізедка!
— Над ѵаі т е , т а т , Іепьі!
Кьзкіз ?ері§ ?оггэт со^кот дад кизэк, кьгьт ко§іэт іавіоккег, §и]ь8Й5 татьзіэ кэзьі
кіэ.
— Ѵіз, т а т , §03!
— Ьоѵіа, а|і тьр іе, гопок!
— Ьоѵ]а, т э т а , еп роѵ!
Зиіаііз Мізка т а т дьпьп, $эд, ьзьі, 033а
§эгіі Ь д іэт, а т а т ь з поѵіэйз кэз ^иддегпаз
зэка ѵьѵіі.
— Ак іе, т еп а т, гопідэз, тііэ]!
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Зьвэгьп зі^а сіы ѵеііэііз га?$эт кагіа §э§эг, кьісэ вьсітэт роздЩк фк[а§эт іи п т . Кагаііз ко§шэт ѵэѵ зіі, іэсітіз ѵэѵ ]ь1і§: во?пь
коѵ$аз. Ідазок ѵь1і$ кагаііз кигэ§ рог, кьіэд
ѵэіізэ кьк $эс1эіэт іьѵ, §экьіа 1оѵгі$із: ѵіЦ§
коѵ$аз 1э§эідь зьіэ вьсізэд когаізіѵо. Ѵэѵ ави
і кигэ§§ег авиэ§...
Шіэіік гаг$эт зага] коготіпаэі ры эт, езэ
кьз-кэ к о і^ э т , ѵоговер сессаіьвііз регекіасііпа ѵьіьп, рыкэі^ьвііз, ропсііз сіитаііпь, ѵізэііз дікыіэт §іппегэп Мізка ѵьіэ.
Ропсііз сіишаііпь і Мівка, ѵоговеі ѵьіэ ѵізэіэтэп. Ьевііз $эсЫэт сіи§а, зиѵіэііз реіэзэ,
зиѵііз зо§'сіі шевэккег сіьпэ, согьіа ^огэіф:
—- Ьасіпо, іэгсіьпь эпі дет ропЗа, гаѵофі^ьпь ѵі1і§...
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