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წინათ ჩვენში სტუმრიანობა7 ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლა მაშინ იწყებოდა7 როცა 

შემოდგომა მიილეოდა7 როცა წლის მოსავალს ბეღელ-მარანში დააბინავებდნენ და 
ბალახს თეთრად შეთრთვილავდა ნოემბრის პირველი სუსხი8 

წარმოვიდგინოთ შემოდგომის სოფელი - დაბერტყილი კაკლები7 გაკრეფილი 
ვენახები8 წვიმს8 მოდის7 გულჯავრიანად მობუტბუტებს ამღვრეული ნაკადული8 
ჰაერში კვამლისა და ჭაჭის მომჟავო სუნი ტრიალებს8 დერეფნიდან მოწყენილი ხბო 
გამოიცქირება8 ეზოს ბოლოში7 სანეხვეზე ჭაჭის ნახადი ყრია7 ზედ აღარ 
დასტრიალებს ბურნა და მუმლი7 სიცივისაგან აბუზული ქათმებიღა კენკავენ 
უხალისოდ8  

მარნის კარი ღიაა8 იქ7 მოხდილ ქვევრთან7 მლოცველივით ჩაჩოქილა სახლის 
პატრონი და ტიკებში ღვინოს იღებს8 იმისი დედაკაცი დერეფანში ქათმებს პუტავს8 
ჯეელ ბიჭს გომურიდან ჭედილა გამოუყვანია7 ალინჭყულ ეზოში რქებით მოათრევს8 
ბერიკაცი ფარდაგგადაფარებულ ტახტზე ზის და ჯალაბის საქმიანობას ჩუმად 
უყურებს8 

აქედან შორს7 სულ სხვა სოფელში7 ამათ ნათესავს - ბიძაშვილს7 სიძესა თუ ბიჭის 
ნათლიას უკვე გზისკენ უჭირავს თვალი8 სტუმრის მოლოდინში გულიღა გადალევია7 
აღარც ჭამაა მისთვის7 აღარც სმა7 საქმეც აღარაფერი აქვს და რომ ჰქონდეს7 ხელიდან 
არაფერი გამოუვა8 დადის7 ეზოში დააბოტებს7 იღრინება7 დაცოფა ცოლ-შვილი7 ძაღლს 
სცემა7 მამას შემოსწყრა - აღარ ელაპარაკება8 ერთი სიტყვით7 გაბეზრდა7 გაბოროტდა7 
შინ გული აღარ უდგება8 

ჩავა7 ჩაივლის ორღობეს7 ტალახიან ბილიკს ჩაათავებს7 იმ ძანძახში სერზე 
გადადგება და გზას გახედავს8 წვიმის წყლით ალაპლაპებულ7 დაკლაკნილ შარაზე 
კაცის ჭაჭანება არ არის8 გზის პირზე მარტო ერთი თეთრი ცხენი აბია და ისიც 
სველი7 ავდრისგან შეღონებული სოფლისკენ იცქირება8 წვიმაში თხელი ბურუსი 
ადის7 კვამლია7 ნისლია - ვერ გაიგებ8 

სტუმრის მომლოდინე მასპინძელი კარგახანს დგას7 ბრეზენტის კაპიშონზე 
წკაპუნით დასდის წვიმა7 საჩიხზე წუნწკლები ჩამოსდის7 სველდება7 მაგრამ ფეხს 
მაინც არ იცვლის8 

ბოლოს7 როდის7 როდის გამობრუნდება და წამოვა8 მოდის შინისაკენ უფრო მეტად 
გაბოროტებული7 დაბოღმილი8 ტალახის ზელვით ამოივლის ბილიკს7 ვიწრო 
ორღობეს და თავისი ეზოს ჭიშკართან გაჩერდება8 ერთხელაც მიიხედ-მოიხედავს7 
ერთხელაც მოათვალიერებს დაცარიელებულ მიდამოს7 მერე კუტიკარს შეაღებს და 
შინ შევა8 ვაი7 იმას7 ვინც ეხლა ფეხებში გაებლანდება7 ვაი7 იმას7 ვისაც მოუზომავი 
სიტყვა წამოსცდება! 

იმ ღამით უთუოდ უნდა ამოქროლდეს ქარი7 თანდათანობით გაძლიერდეს7 
გაღონიერდეს7 ააფრიალოს დერეფანში გაფენილი სარეცხი7 გაიტაცოს სახლის 
კედელზე აყუდებული თუნუქის ტაშტი7 წაიღოს ხმაურით7 რახარუხით7 შემოატაროს 
მთელი ეზო8 დაირეკოს ის შავი7 შავად ჩამოწოლილი ღრუბლებიც და 



აღმოსავლეთით გადახენცოს8 ამ დროს7 მოკრიალებულ ცაზე აუცილებლად უნდა 
ამოვიდეს მთვარე და იქაურობას მკრთალი ნათელი მოჰფინოს8 

დილით ქარი ჩადგება და შემოდგომის ძალაგამოლეული მზე შემცბარი ღიმილით 
ჩამოხედავს სოფელს7 ატალახებულ გზებს7 აჩალულ საფუზრებს7 წითელკრამიტიან 
სახლებს8 

გუნებაგამოკეთებული ბალღები ჟრიამულით წავლენ სკოლაში8 
საქონელი ფერნაცვალ მინდვრებს მოედება8 
სანახიროზე ნელ-ნელა მოგროვდებიან სოფლის კაცები8 იქ7 მყუდროში7 მზის 

გულზე თბილა და ეს სითბო ადამიანებს ახალისებს7 ხუმრობის7 ლაზღანდარობის 
გუნებაზე აყენებს8 

ამას კი7 ამ ჩვენს ნაცნობ7 გზისკენ მაცქერალ კაცს საქმე გამოუჩენია5 ღუმელის 
ზომაზე  დაჭრილ-დაჩეხილ სველ შეშას კოშკურად ალაგებს7 რომ ქარმა გაუაროს7 
მზემ დაჰხედოს და გააშროს8 საქმეს რომ მოათავებს7 განზე გადგება7 კაცის 
სიმაღლეზე აკოკოლავებულ შეშის კოშკებს შუბლშეჭმუხნული7 უკმაყოფილო სახით 
ათვალიერებს7 ერთხანს ეგრე უყურებს7 მერე წამოუვლის7 დაშლის7 დაანგრევს და 
შეშის ნაპობებს ახლა სახლის კედელზე აყუდებს7 ღობის გასწვრივ ამწკრივებს8 

ბერიკაცი შორიდან უყურებს7 ულვაშებში ეღიმება7 იცის7 რა ცეცხლიც ტრიალებს 
იმის გულში7 მაგრამ ხმას არა სცემს7 ჯოხის ბჯენით მიდის სათონის კართან8 

სათონეში სახეალანძული ქალები პურს აცხობენ - ლავაში უკვე ამოუყრიათ7 ახლა 
პურის გუნდა ჩაუკრავთ და თონისთვის ფიცრები გადაუფარებიათ8 გარედან ისმის 
ურმის ჭრიალი7 კაცების მხიარული შეძახილი და ძაღლის ყეფა! 

შეფუცხუნებული რძალ-დედამთილი ერთმანეთს გადახედავს8 
- გადი7 ქალო7 გაჰხედე! - ეუბნება დედაბერი8 
- პური არ დაგვეწვას! 
- მე აქ არა ვარ0! გადი7 სირცხვილია! 
ახალგაზრდა ქალი პირზე ახვეულ ხილაბანდს მოიხსნის7 წინსაფარსაც და ცომიანი 

ხელების ფშვნეტით7 ღიმილით გადის სათონედან8 
მასპინძელს ჭიშკარი მოუფრიალებია და კამეჩებშებმული ურემი ჭრიალით 

შემოდის ეზოში8 ზედ ალაგია მანეულის კალათები7 ღვინით სავსე ორი დიდი ტიკი8 
ურემს უკან მოსდევს ხელნის ბოლოზე თოკით გამობმული ჭედილა8 

სტუმრის ჯალაბი მასპინძლის ცოლს შემოეხვევა7 არის ერთი ხვევნა-კოცნა7 სალამ-
ქალამი8 

- აი7 პურს ვაცხობდი და888 - ცომიან ხელებზე დაიცქირება მორცხვად მომღიმარი 
პატარძალი8 

სტუმარი და მასპინძელი ჭიშკარს მიხურავენ7 ურდულს გაუყრიან და ერთმანეთს 
მერეღა ჩამოართმევენ ხელს8 

- გამარჯობა 
- გაგიმარჯოს! 
- სადა ხართ7 კაცო7 დაგვებრიცა თვალები! 
- გამოდარებას ველოდებოდით7 განა ჩვენ კი არ გაგვისენდა გულები! 
- აღარა ქნა7 ამ ვერანმა7 არა! 



ძაღლი აღარ იყეფება7 სტუმარ ბალღებს კუდის ქნევით შესცქერის8 
- გადი7 მოშორდი! - უწყრება პატრონი8 
ძაღლი გაეცლება7 სათონესთან მივა და მოღიავებულ კარში ჩაწვება -  იქნებ 

პურის მცხობლებმა7 ერთი კუტი მაინც გადმომიგდონო8 
ბერიკაცი სათონის ღია კარიდან უყურებს სტუმრებს5 
- აბა7 დახე7 ილა განა წამოუყვანიათ! - ეუბნება დედაბერს8 
- არც ბაბუცა0 
- არა8 მარტო თითონ მობრძანდნენ8 
დედაბერი თონეს ხდის7 ყუადაბრაწულ პურს კინჭუტით ამოაფრენს და ამბობს8 
- მაშ რა ექნათ7 კაცო7 უპატრონოდ ხომ არ დააგდებდნენ სახლ-კარს! 
- ჰა7 დროზე ეხლა7 დროზე!!! - ისმის ქეიფის ეშხზე მოსული მასპინძლის 

ყვირილი8 
- აი7 გიჟიი!88 - ღიმილს ვეღარ იკავებს ბერიკაცი8 
წყნარად7 ქართლური სიდინჯით იშლება სუფრა5 მაგიდაზე ჯერ საღვინეებს 

ჩამოსდგამენ7 მერე უნდა ჩამოამწკრივონ ლავაშში გახვეული პურები7 თეფშები7 
ჭიქები7 სამარილეები7 მწვანილი - ნაგვიანევი7 სულმთლად დახუჭუჭებული 
ოხრახუში და წითელი ბოლოკი8 ამას უნდა მოაყოლონ ყველი და7 რაც მთავარია7 
მწნილი - ქართლური სუფრის მშვენება5 წიწაკისა7 კომბოსტოსი7 შემრეშილი 
პამიდვრისა8 იმათში აქა-იქ უნდა ერიოს შუა-შუა დაჭრილი7 მუშტისოდენა 
ჩამწნილებული გოგრები7 ჯამებით მოიტანენ დამტვრეულ კაკალს7 ჩალაგდება 
მრგვლად მოხარშული7 დაუჭრელი დედლებიც8 

- დავსხდეთ7 დავსხდეთ! - ჩქარობს მასპინძელი და ხელების ფშვნეტით 
ათვალიერებს გაშლილ სუფრას8 

სტუმარი ყურს იყრუებს7 ბერიკაცს ემასლაათება8 დედაბერი ბალღებს ჯერ ისევ 
ნედლ7 თასმასავით რბილ ჩურჩხელებს ურიგებს8 

- დავსხდეთ7 კაცო! - იძახის მასპინძელი და მაგიდას პირველი თვითონ 
მიუჯდება7 - ჰა7 მოდით ეხლა! 

ნელა7 აუჩქარებლად სხდებიან5 მასპინძლის გვერდით სტუმარი7 მერე იმისი ჯეელი 
ბიჭი7 მერე ბერიკაცი7 დედაბერი7 იქით და იქით წვრილფეხობა8 

ქალები ჯერ ისევ ფეხზე ტრიალებენ8 
მასპინძელი ჭიქებს შეავსებს5 
- მოდით7 ამ ჭიქით7 თქვენს მოსვლას და ჩვენს დახვედრას გაუმარჯოს! 
ქალებს დიდი ორჯამიანებით შემოაქვთ კერძი და თვითონაც დასხდებიან8 
შეავსებენ ისევ იმ პატარა ჭიქებს და ადღეგრძელებენ შინ დარჩენილ მოხუცებს - 

ილას და ბაბუცას7 3ვისი სულიც ეხლა აქა ტრიალებს47 იგონებენ იმქვეყნად 
წასულებს - 3ვინც ჩვენი ხელით შესანდობარს მიელის48 მომცრო ჯამით ამბობენ 
მაგიდის ირგვლივ შემომსხდარი7 ჭამაში გართული ბალღების სადღეგრძელოს8 

ჯეელი ბიჭი ჭიქებს ბოლომდე სცლის7 ბოლომდე გამოსცლის თიხის ჯამსაც8 
მოხუცი ჩუმად ადევნებს თვალს7 თავისთვის ეღიმება7 მერე წამღერებით ამბობს5 

- ბერიკაცი თვრესო7 ვაჟკაცს ერთი ხვდესო7 ყმაწვილს სუნი მიედინოს - ღმერთს 
თაყვანი სცესო!88 



ყველას გაეცინება8 ბიჭს ლოყები შეეფაკლება7 ატკრციალებულ ბალღებს თვალებს 
გადაუბრიალებს და თავს ჩაღუნავს8 

- დალიე7 შვილო7 გუნება თუ გთხოვს7 დალიე! - ამხნევებს მასპინძელი7 მერე 
ჭიქებს შეავსებს და მორიგ სადღეგრძელოს ამბობს8 

და სწორედ ამ დროს7 ჯეელი ბიჭი7 რომელიც ისევ თავჩაღუნული ზის7 სიმღერას 
წამოიწყებს5 

- ტურფანი სხედან ჩარდახსა7 არიგებ7 ჩარიგებულნი888 
ბერიკაცი გაკვირვებული გაჰხედავს7 მასპინძელსაც ხელში შეაცივდება ჭიქა8 
- პურსა სჭამენ და ღვინოს სმენ7 სიმღერას არ იტყვიანო888 - განაგრძობს ბიჭი8 

ხავერდივით რბილი ხმა იოლად ამოსდის ყელიდან7 მაგრამ ჯერ-ჯერობით არ უწევს7 
ბანს ელოდება8 

გაოცებული მასპინძელი სტუმარს გადახედავს8 იმას ეშმაკურად უციმციმებს 
თვალები7 ოდნავ7 სულ ოდნავ დაუქნევს თავს და მასპინძელიც ჭიქას მაგიდაზე 
დადგამს7 ბიჭს ბანს მიაშველებს7 სტუმარი კი მეორეს ამბობს5 

- არ ვიცი7 ვისა გლოვობენ7 არ ვიცი არ იციანო!88 
ბალღებიც კი გაჩუმდებიან და თვალებდადიდებულები მიაჩერდებიან 

მომღერლებს8 ქალებს პირზე ღიმილი მოეფინებათ7 ლოყაზე ხელებშემოწყობილნი 
ბიჭს ნეტარი სახით მიაჩერდებიან და ისიც7 გათამამებული ხმას აუწევს7 ხავერდში 
ფოლადს გამოურევს7 მაგრამ მაშინვე ყველა იგრძნობს7 რომ სიმღერას ბანი არ 
ყოფნის7 ვიღაცა თუ არ ჩაერია7 არ ივარგებს და ბერიკაციც სწორედ ამ დროს აჰყვება 
- იმისი შელახული7 ხრინწშეპარული7 მაგრამ მაინც ჯერ ისევ ძლიერი ბანი 
მომღერლებს სულზე მიუსწრებს7 სიმღერას ეშხს შემატებს8 

გარეთ კი ისევ წკაპუნობს წვიმა8 მოსულა7 საიდანღაც მოხეტებულა შავად 
ჩალუსკუმებული ღრუბელი და სოფელს სულთამხუთავივით დასწოლია გულზე8 
წვიმის წვეთები წყნარად ფაჩუნობენ შემოდგომის ყვითელი ფოთლებით ამოვსებულ 
წუხანდელ გუბეებში8 სიცივისაგან აბუზული ქათმები გომურის საჩიხს შეჰხიზვნიან8 
გომურში თბილა8 ისმის საქონლის ქშენა7 ზღვეზე დაცურებული ჩლიქის ბრაგუნი8 
სტუმრის კამეჩები - ლომა და მერცხალა მშვიდად იცოხნებიან7 მასპინძლისანი კი 
სიბნელეში ავად აბრიალებენ თვალებს8 

ბინდდება8 
ძაღლი მარნის კართან ჩაწოლილა7 თვლემს და ძილ-ბურანში ესმის შინიდან 

გამომავალი სიმღერა5 3მტერო7 დამჩაგრე7 არ ვსტირი7 ტირილი დიაცთ წესია9 
ბევრჯერ ვყოფილვარ ამ დღეში7 მაგრამ არ დამიკვნესია8 მაცალე7 ერთი გავლესო7 
ხმალ-ხანჯალ ცეცხლის მკვესია7 სულ წაღმა შემოგიბრუნო7 რაც ჩემთვის დაგითესია!4 

სიმღერა ნელ-ნელა ეფინება აჭონჭოხებულ ეზოს7 გზას7 მოწყენილ ნაბოსტნარებს7 
მთელს სოფელს და სახლების საკვამურიდან ამომავალ ბოლთან ერთად ადის 
მაღლა7 ჩამობურულ ზეცას უერთდება8 

8 8 8  
დილით7 კაცები დერეფნის თავხეზე უკანა ფეხით დაკიდებულ7 დაკლულ ციკანს 

ატყავებენ - რაღა ციკანს7 თითქმის ბოტს! ქალები სათონეში ფუსფუსებენ7 
აგუზგუზებულ ცეცხლს რცხილის დიდრონ ნაპობებს უკეთებენ8 



ჯეელი ბიჭი შინიდან გამოვა7 დადგება და კაცების საქმიანობას თვალს ადევნებს8 
ბერიკაცი თხილის ჯოხებისგან შამფურებს თლის7 ჩუმად იღიმება და მერე ამბობს5 

- რა ყოფილა7 კაცო7 ეს ბალღი7 რა ყოფილა! 
ბიჭის მამას სიამოვნების ღიმილი ეფინება სახეზე8 
- მაიცა7 გადმოვუყვანო ჯერ კოლას ბიჭი7 - იქადნება მასპინძელი7 - ნახე7 ესენი რას 

იზამენ! 
და მართლაც7 როცა ისევ გაიშლება სუფრა7 როცა გუშინდელივით ისევ ეშხში შევა 

ქეიფი და კოლას ბიჭი ყელმოღერებით წამოიწყებს - ზამთარი ვარდსა დააჭკნობს 
ფურცელი ჩამოსცვივაო! - ეს ჩვენი ნაქები ჯეელი ისეთ პირველ შემოსძახებს7 ისეთ 
ხმას ამოიღებს ყელიდან და კაცებიც - სამივენი და მეოთხე თვითონ კოლა7 ისეთ 
ბანებს დააგუგუნებენ7 რომ კუთხეში მიმჯდარ7 სახემონაღვლიანებულ დედაბერს 
ღაპაღუპით ჩამოსცვივდება ცრემლები8 

მესამე დილით სტუმარს ადრე ეღვიძება8 გარეთ მამლები ყივიან8 ფანჯრის 
მინებზე წვიმის წვეთები წკაპუნობენ8 კაცი თვალებგახელილი წევს ლოგინში7 მერე 
მძინარე ცოლს ხელს წაჰკრავს და გააღვიძებს5 

- ადე7 ქალო! 
- რა იყო7 ადამიანო0! 
- ადე7 ადე7 უნდა წავიდეთ! 
- სად უნდა წავიდეთ7 ქა7 რას ამბობ0! 
- ადე7 ფინთი სიზმარი ვნახე7 გული ავად შემომკვნესის8 
- იჰ7 ნეტავი შენ! - ქალი გადაბრუნდება7 ისევ დაძინებას აპირებს8 
- ადე7 შე ოჯახქორო! 
- აი7 დაგეწოს ხასიათი888 - ქალი ლოგინში წამოჯდება და სკამზე გადაფენილ 

ტანისამოსს მისწვდება8 
კაცი არ ჩქარობს7 დააცდის7 სანამ ცოლი ჩაიცვამს7 მერე თვითონაც ადგება8 ეზოში 

ჩასული გომურიდან კამეჩებს გამოიყვანს7 ურემზე დააბამს7 თივას დაუყრის888 
გაკვირვებული მასპინძელი მარნის დერეფნიდან უყურებს5 
- რას აკეთებ7 ე0! 
- უნდა წავიდეთ8 
 სად უნდა წახვიდეთ7 რას ამბობ7 კაცო0! 
- გიჟი ქორწილში შევიდა7 ჩემს სახლს ესა სჯობიაო! 
- რაიო0! 
- უნდა წავიდეთ-მეთქი! 
- შენა7 ძმაო7 ხატმა ხო არ შეგაშინა0! 
- არა7 არა7 უნდა წავიდეთ! 
- კიდე!!! 
დერეფანში ჯოხზე ბჯენით გამოვა7 გამოიკაკვება ბერიკაცი5 
- რა იყოთ7 რა ვერ გადაგიწყვეტიათ0 
- აი7 უნდა წავიდეთო0! 
ბერიკაცი კეფას მოიქექავს7 სტუმარს შეათვალიერებს5 
- რა გეჩქარება0 



- რა ვიცი7 მიხა ძია7 რაღაც ფინთი სიზმარი ვნახე7 უნდა წავიდე! 
- კაცო7 ამისთვის ხაშხაში ხო არავის უჭმევია0! 
- გადაირევა მასპინძელი8 
- კარგი7 ჰო7 კარგი7 - უწყრება შვილს ბერიკაცი7 მერე მარნის კარს შეაჭრიალებს7 

შიგ შევა და იქიდან ეძახის7 - მოდი7 აბა7 აქა! 
ამასობაში ყველა იღვიძებს8 ისმის ბალღების ტირილი7 ქალების ქოთქოთი8 

სათონიდან გამოშლილი კვამლი ატალახებულ ეზოში იბურდება8 
იშლება დილის სახელდახელო სუფრა8 კაცები ცხელ კერძს სამ-სამ არაყს 

აყოლებენ8 
ბოლოს7 როდის7 როდის აიშლებიან7 გამოვლენ აივანზე და სტუმარს პირკატა 

ეცემა5 კამეჩებს7 იმ მცივანა ოტროველებს7 ტალახში მოუკეციათ7 წვანან და დასდით 
ზედ ნოემბრის წვიმა! მივა7 ერთხანს თავგზააბნეული დასცქერის სველ7 პრიალა 
ზურგებზე7 მერე ორმიდან სახრეს აიღებს და წამოუვლის5 

- ადე7 ლომა! ადე7 მერცხალა! 
მაგრამ ისინი აინუნშიც არ აგდებენ7 ზანტად იცოხნებიან8 
- ტყუილად ეხვეწები7 არ ადგებიან7 არა! - ეძახის მასპინძელი8 
- რათა7 კაცო0! 
- მაგათა7 შვილოსა7 თითო ჩაფი ღვინო აქვთ დალეული7 საღამომდე ვერ 

გამოფხიზლდებიან! 
მართლაც7 იქვე დგას დაჭეჭყილი ტაშტი7 რომელშიც ცოტაოდენი ღვინო კიდევ 

ჩარჩენილა8 სტუმარი შიგ ხელს ამოჰკრავს7 ცხვირთან მიიტანს და დასუნავს8 ერთხანს 
ეგრე დგას7 არ იცის7 რა ქნას - გაბრაზდეს თუ გამხიარულდეს8 

აივნიდან სიცილს დააყრიან - იცინიან  ბალღები7 ქირქილებს ბერიკაცი7 დედაბერს 
უკბილო პირზე ხელისგული მიუფარებია და მარტო თვალები უცინის8 ფხუკუნებენ 
ქალებიც8 

სტუმარი უილაჯოდ გაიღიმებს და ურმის ხელნაზე ჩამოჯდება8 
სულ მალე მოვა კოლას ბიჭი თავისი ორი ამხანაგით7 კოლა7 კიდევ ერთი მაღალი7 

ოქროსკბილებიანი კაკაროტი კაცი და იწყება ისევ ქეიფი888 
არა წასვლით რა თქმა უნდა7 მაინც წავლენ7 მაგრამ წავლენ მეხუთე თუ მეექვსე 

დღეს8 სტუმარ-მასპინძელი ერთმანეთს ტკბილად დაემშვიდობება და ეზოდან ნელა7 
ჭრიალით გავა ურემი8 

საშობაოდ ესენი ეწვევიან7 ახლა ესენი იქნებიან სტუმრები7 ისინი კი - 
მასპინძლები888 

 
ასე გაჰყავდათ ზამთარი8 სტუმრიანობა7 ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლა მაშინღა 

შეწყდებოდა7 როცა გაზაფხულის მზე ძალას მოიცემდა7 როცა ტყისპირებიდან 
ყვითლად გამოაჭყეტდა შინდი და ტყემლებიც თეთრად გადაიპენტებოდნენ8 ასეთ 
დროს სტუმრისთვის ვიღა მოიცლიდა0! - სამჭედლოში საბერველი ქშინავდა7 
მჭედელი გულმოდგინედ უკაკუნებდა გამოსაწკეპად მიტანილ სახნისს9 სანახიროზე 
უკვე გაეშალათ ღვედ-იარაღი9 გუთნეულის საქონელს - უგრეხელნაჭამ7 ნაზამთრალ 
ხარებს პატარა ბიჭები უდგნენ სახრეებით8 



შორიდან გუგულის 3კაფე-თესე4 ისმოდა8 
მეორე დღეს გუთნისდედა ღმერთს ახსენებდა და მინდორში პირველ კვალს 

გაიტანდა8 ჰაერში ფხვიერი მიწის მსუყე სურნელი დატრიალდებოდა და ცაში 
წასული ტოროლების წკრიალს ნელ-ნელა უერთდებოდა ტკბილი7 ნაღვლიანი 
სიმღერა5 - 3შენი ჭირიმე გუთანო7 მაგ შენი მრუდე ყელისა - შენა ხარ პურის 
მომყვანი7 დამძველებელი ქერისაო4888 

თუმცა7 ეს ხომ წინათ იყო7 ძალიან დიდი ხნის წინათ8 
 
 
 

ყარაულები და ქურდები 
 
სექტემბერი მიიწურა7 მაგრამ ჯერ ისევ ცხელა8 
მტვრიან ბალახში დიდი7 წითელი კალიები დახტიან8 
მერცხლები უკვე ერთად იკრიბებიან7 გუნდ-გუნდად დაფრინავენ7 თავზე 

დასტრიალებენ ფერნაცვალ მინდვრებს7 ვაშლის ბაღებს7 ზაფხულის ხვატში 
გადამხმარ ხრიოკ გორებს8 

მზე ჩავა თუ არა7 აგრილდება7 დაუბერავს ნიავი და ვაშლის მძიმედ დაზნექილ 
ტოტებს შეარხევს8 

მერე ღამდება8 ბაღში ფრთხილად შემოიპარება შემოდგომის სუსხი8 დიდი7 მამალი 
ზღარბი ცხვირს ასწევს და შეგრილებულ ჰაერს შეშფოთებით დაყნოსავს8 

ბეტონის არხში წყალი მოდუდუნებს8 
3ჭოოტ7 ჭოოტ!4 - იძახის სიბნელეში შეყუჟული ჭოტი8 
არხის პირზე სამი კაცი მიწოლილა8 მეოთხე7 ათიოდე წლის ბიჭი7 შორიახლოს 

ზის8 მთვარე ჯერ არ ამოსულა - იქაურობას ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა ანათებს8 
არხის გასწვრივ ცხენი ძოვს8 ზოგჯერ გაჩერდება7 თავს ასწევს და სიბნელეს 

მიაყურადებს8 
კაცები შინიდან წამოღებულ არაყს სვამენ8 ჯერ არ მოჰკიდებიათ და ამიტომ 

საუბრობენ დინჯად7 საქმიანად8 ლაპარაკობენ ვაშლის ქურდებზე7 რომლებიც 
ქალაქიდან ამოდიან მანქანებით7 გაავსებენ უნამუსოდ საბარგულებს სულ კარგი7 
ნარჩევი ვაშლით და მიაქვთ8 თუ არ უყარაულე7 ცარიელზე დაგსვამენ7 წყალში 
ჩაგეყრება იმდენი შრომა7 იმდენი წამლის ფული - სულ ცოტა7 რვაჯერ ხომ მაინც 
უნდა შეწამლო! 

ბიჭი ჩუმად ზის და კაცების საუბარს ყურს უგდებს8 ორნი - გივია და ბადრია 
მამის ძმაკაცები არიან7 მესამე - ვალიკო - პაპისა8 ამათ იმიტომ გამოაყოლეს7 რომ 
მამაცა და პაპაც ტყეში არიან7 შეშას ამზადებენ8 

ბიჭს დედის ხათრით შინიდან წამოუღია ნაქსოვი ქუდი და პაპის ძველი7 
დაბამბული ქურთუკი8 ის ქუდი ჯიბეში უდევს7 ქურთუკი კი ძირს გაუშლია და 
ზედ ზის8 

- აბა7 ორი სახარება შეგვეწიოს! - ამბობს ვალიკო8 
- შეგვეწიოს888 
- მოდი7 გიო7 შეჭამე რამე! - ეძახის ბიჭს ბადრია8 



- არა7 არა მშია8 
- არაყიც არ გინდა0 - ეშმაკურად ეკითხება გივია8 
ბიჭს ჩუმად ეღიმება8 
ცხენი თავს ასწევს7 ყურებს დაწკურავს და დაიხვიხვინებს8 
- ერთხელ7 კაცო7 ომი ახალი დამთავრებულია და888 - დაიწყებს ვალიკო7 - აბა7 მე 

რა ვიქნებოდი7 ამხელა აი7 გიოსხელა7 მეტისა არა888 მე7 ჩვენი კოლა7 ნოქარი და გოგია 
-  ისინიც სულ პატარები - წამოვედით მოსაღამოვებულზე7 ჩამოვედით888 სად იყო 
მაშინ აქ ეს ვაშლები7 სიმინდი ეთესა კოლექტივსა8 მოვედით7 დავანთეთ ცეცხლი7 
დავამტვრიეთ ტაროები და შევწვით8 ისე დავძეხით7 ვეღარა ვტოკავთ8 ღამეა7 ამოვიდა 
მთვარე8 ვწევართ7 აი7 ესე7 ცეცხლის პირზე და ვლაპარაკობთ8 უცბათ7 მოგვესმა 
სიმინდების შრიალი! წამოვყავით თავები7 მეველისა გვეშინიან და რასა ვხედავთ5 
მოდის იმ სიმინდებში ძია სტალინი888 

- ვინა0! - ეკითხება გივია8 
- ძია სტალინი8 ფორმა აცვია7 პაგონები7 ქუდი888 უკან ორნი მოსდევენ7 ისინიც 

დიდი კაცები7 დიდფორმიანები8 მოდის ეს სტალინი7 გაჩერდება ერთ სიმინდთან7 
დააცქერდება7 გადაიქნევს თავს888 ისინიც7 ის ორი კაციც7 ცოტა მოშორებით კი 
მოსდევენ7 მაგრამ ისინიც ათვალიერებენ ამ ტაროებდამტვრეულ სიმინდებს7 ისინიც 
სინანულით იქნევენ თავებს7 აქეთ-იქით7 იცქირებიან888 

გივია და ბადრია ერთმანეთს გადახედავენ8 ბადრია თვალსაც კი ჩაუკრავს გივიას7 
მაგრამ ვალიკო იმ სიბნელეში ვერაფერს ამჩნევს და განაგრძობს5 

- ბიჭო7 შეგვეშინდა7 შეგვეშინდა7 რო სული ფეხებში გაგვეპარა8 წამოვცვივდით და 
აბა7 რომელი რომელს გაასწრებს! - სულ ფხაჭა-ფხუჭით ავედით სოფელში8 ერთი 
კვირა არა გვძინებია - აი7 ეხდა მოვლენ და წაგვიყვანენ7 აი7 ეხლაო888 

გივია და ბადრია თავს ვეღარ შეიკავებენ - წასკდებათ სიცილი8 
ვალიკო არყის ჭიქას ძირს დადგამს7 ბიჭებს ნაწყენი სახით მიაჩერდება5 
- რას იცინით7 მაიმუნებო0! 
ამაზე ხომ უფრო მეტად გაეცინებათ7 ერთმანეთს მხრებითაც კი მიეხლებიან და 

ბადრიას არაყი დაექცევა8 
- არა გჯერათ7 არა0 - გაბრაზდება ვალიკო8 
ბიჭები ცოტათი ჩაცხრებიან7 მაგრამ ჩუმჩუმად მაინც ეცინებათ8 
ცხენი თავს ასწევს და კაცებისკენ გამოიხედავს8 
- ჰო7 კარგი7 გაგვიმარჯოს - ამბობს ბოლოს გივია და არაყს გადაკრავს8 
- მოგეჩვენებოდა ვალიკო7 - ეუბნება ბადრია8 
- არა7 კაცო7 რაღა ოთხივეს მოგვეჩვენა! აგე ნოქარი7 აგე კოლა7 აგე გოგია7 ადით და 

ჰკითხეთ! 
- მაიცა7 ვალიკო და7 ის ორნი ვიღანი იქნებოდნენ0 - სერიოზული ხმით ეკითხება 

გივია8 
- ისინი0 
- ჰო8 
- რა ვიცი7 ისინი ვერ ვიცანი888 



- ვინ იქნებოდნენ7 კაცო7 - ჩაერევა ბადრია7 - ალბათ7 მოლოტოვი და 
ვოროშილოვი! 

- შეიძლება888 - ჩაფიქრდა ვალიკო8 
ბიჭებს ისევ წასკდებათ სიცილი7 ისევ მხრებით მიეხლებიან ერთმანეთს8 
- არა გჯერათ7 არა0 - ეკითხება გულნატკენი ვალიკო - რას იცინით7 შვილო7 აგე7 

ჩვენი კოლა7 აგე ნოქარი7 აგე გოგია7 მიდით და ჰკითხეთ! 
ბიჭები გაჩუმდებიან7 აღარ იცინიან8 
ცხენი მშვიდად სძოვს8 
ვალიკო ჭიქებს შეავსებს8 
ბიჭი ჩუმად უყურებს იმათ7 მერე ამბობს5 
- ლენინი და სტალინი ერთი კაცი იყო7 არა0 
- რაიო0! - მოიხედავს ვალიკო8 
- ერთი კაცი იყო-მეთქი0 
- ვინა ბიჯო0! 
- ლენინი და სტალინი8 
გივია და ბადრია ბალახზე გულაღმა გადაცვივდებიან7 იცინიან7 იცინიან - 

იხოცებიან სიცილით8 
ბიჭი მიხვდება7 რომ რაღაც სისულელე წამოროშა და იმ სიბნელეში სახეზე 

სირცხვილის ალმური აჰკრავს8 
ვალიკო ჩუმად უყურებს7 მერე ეტყვის5 
- მოდი7 გიო7 მოდი აქა8 
- რა გინდა0 
- მოდი7 კაცო! 
ბიჭი წამოდგება და ნელა მიუახლოვდება8 
ვალიკო წამოიწევს7 მხარზე ხელს მოხვევს7 ჩაიხუტებს და თბილ კისერში აკოცებს5 
- შენ კი გენაცვალე7 შვილო7 შენა! 
გივია და ბადრია ჩუმად სხედან8 
ცხენი გაკვირვებული უყურებს კაცებს8 

სწორედ ამ დროს ამოვა მთვარეც და იქაურობას მკრთალ ნათელს მოჰფენს8 
 
 

9 მარტი 
 
ნავთის სუნით აქოთებულ ცივ ოთახში დედა ბიჭს აბანავებს8 ბიჭი არც ისეთი 

პატარაა7 ეს ამბავი დღესაც7 ორმოცდასამი წლის შემდეგაც არ ახსოვდეს და არც 
ისეთი დიდი7 რომ შიშველს დედისა შერცხვეს8 

ქალს გასაპნული ბავშვი ხის ვარცლში ჩადგმულ სველ ტაბურეტზე დაუსვამს და 
ჭინჭით ზურგს უხეხავს8 

ბიჭი ძალიან გამხდარია7 დედას ებრალება და სწორედ ამიტომ ბრაზით7 
რაღაცნაირი ჯიბრითაც კი ხეხავს8 ბავშვს თვალებში საპნის ქაფი ჩასვლია და ეწვის7 
მაგრამ დედის შიშით ხმას ვერ იღებს8 

- ადექი! - ეუბნება ქალი8 



ბიჭი წამოდგება და ლამპის შუქზე სულ ცარიელი ძვალი და ტყავი გამოჩნდება8 
ქალი ახლა ფეხებს უხეხავს8 ფეხებიც გაჩხინკული აქვს7 მუხლის თავებზე ძველი 

სისხლები შეხმობია8 ამის დანახვაზე ქალი სულ გაცოფდება5 გაუსვამს და გამოუსვამს 
იმ სისხლებზე7 გაუსვამს და გამოუსვამს! 

- დადიხარ7 მთელი დღე დაეხეტები7 - ამბობს იგი7 სუნთქვა აჩქარებულს ლაპარაკი 
უჭირს7 - აღარ დაგინახო იმ ოხერ ბიჭთან გავლილი7 გესმის7 აღარ დაგინახო! 

- მტკივა888 - წამოიკნავლებს ბავშვი8 
- ახია! 
ბიჭს თვალები ეწვის7 მუხლები სტკივა და ვარცლიდან ამოხტომა უნდა7 მაგრამ 

შიშველი სად წაუვა0 ამიტომ ითმენს7 ითმენს7 რადგან იცის7 რომ ეს ყველაფერი 
ოდესმე აუცილებლად დამთავრდება8 

ბოლოს7 მართლაც7 მთავრდება5 დედა სარეცხის დიდი ქვაბიდან ალუმინის ჯამით 
გადანელებულ წყალს ამოიღებს და თავზე დაასხამს888 

ბიჭი შვებით ამოისუნთქავს7 თვალებში ხელებს ამოისვამს7 ცდილობს7 საპნიანი 
წყალი ცხვირში არ შეუვიდეს8 

- ყურები7 ყურები გამოიბანე! - უყვირის ქალი და თან წყალს ასხამს8 
ცხელი წყალი სასიამოვნოდ ევლება თავზე7 მხრებზე7 ზურგზე7 მკლავებზე და 

ბიჭიც ფრუტუნებს7 წყლიან ვარცლში თვინიერად დგას8 
ბოლოს7 როცა ის ქვაბი სულ ამოიცლება7 ქალი შვილს ხელს მოჰხვევს7 ასწევს7 

საპნიანი7 მოლურჯო წყლით სავსე ვარცლიდან ამოიყვანს7 ფეხებზე უკანასკნელ ჯამ 
წყალსაც გადაავლებს და ეუბნება5 

- აივსე ჯანითა7 ღონითა7 სიცოცხლითა7 სიხარულითა888 დათვი მჭლე და შენ - 
მსუქანი! დათვი მჭლე და შენ - მსუქანი! დათვი მჭლე და შენ მსუქანი! 

ბიჭი გრძნობს7 როგორ თანდათანობით ულბება ხმა დედას7 როგორი ალერსიანი 
და თბილი უხდება8 

სულ ბოლოს7 ქალი ჯამს დაცარიელებულ ქვაბში ჩააგდებს7 ბიჭს სკამის 
საზურგეზე გადაფენილ განიერ პირსახოცს შემოახვევს და ხელში ატატებულს 
გაშლილი ლოგინისკენ წაიყვანს8 

მერე ბიჭი ლოგინში წევს7 ტანთ ბამბაზიის გრძელი ღამის პერანგი აცვია7 თავზე 
ნაქსოვი ქუდი ახურავს და ახლადგამოცვლილი7 გახამებული თეთრეულის 
სასიამოვნო სურნელს ხარბად ისუნთქავს - უყვარს გახამებული თეთრეულის სუნი  
და გრილი7 ღუნღულა ლოგინი8 

წევს და გრძნობს7 როგორ ეწვის გადატყავებული მუხლები7 რანაირად უბჟუის 
მთელი სხეული7 როგორ ნელ-ნელა უმძიმდება ქუთუთოები8 ბურანში წასულს ესმის 
წყლის ჩქაფუნიც7 და როცა სიძილედ მიბლეტილი თვალებით დედას გახედავს7 
დაინახავს7 რომ ის7 მთლად შიშველი7 ვარცლში ზის7 ცალი ხელით თავზე წყალს 
ისხამს და მეორეთი მხრებზე ჩამოშლილ სველ თმას ივარცხნის8 

 
ღამით7 სანამ ბიჭს ტკბილად სძინავს7 მახათას მთიდან წამოვა სქელი7 ნოტიო 

ნისლი7 რომელიც მთვარის შუქზე ნისლს კი არა7 თეთრ კვამლს უფრო ჰგავს7 
გეგონება7 მახათას მთის გადაღმა ვიღაცას დიდი7 სველი ბულულისთვის ცეცხლი 



წაუკიდებიაო8 იდენს ის ნისლი7 იდენს და ბოლოს7 მთელი უბანი ჯანღში გაეხვევა7 
გარშემო აღარაფერი ჩანს8 

შუაღამე რომ გადავა7 აცივდება7 ყინვა ნისლს შეადედებს7 მერე რძესავით აჭრის და 
ნაფლეთებად აქცევს8 ქუჩიდან ჯანღი აიკრიფება7 მარტო ქარსაცავ ზოლში და 
სასაფლაოს ჩამოსწვრივ7 ფიჭვის კორომშიღა დარჩება8 ხის ტოტებში გაბლანდული7 
გარინდებული ბური დილამდე გასძლებს8 დილით გაუჩინარდება7 მაგრამ უკვალოდ 
როდი გაქრება7 სიფრიფანა ყინულის გარსად გადაეკვრება ფოთოლგაცლილი ხეების 
რტოებს7 მიწაზე გაფართხულ ყვითელ ბალახს7 ფიჭვის მუქმწვანე წიწვებს და 
დილით7 როცა დედა სახლის კარს გასაღებით დაკეტავს და სკოლისაკენ მიმავალნი 
ქუჩაზე დაეშვებიან7 ბიჭი თვალს ვერ აცილებს თეთრად შეჭირხლულ7 მზეზე 
აბრჭყვიალებულ იმ რტოებს7 ბალახებსა და წიწვებს8 

მართლაც ისეთი ლამაზი და საკვირველი სანახავია იქაურობა7 რომ მთელი დღის 
საზრუნავით წინასწარ აფორიაქებულ7 შუბლშეკრულ ქალსაც კი გაეღიმება8 ბიჭი იმ 
ღიმილს ვერ დაინახავს7 მაგრამ იგრძნობს და დედას თეძოზე გაეხახუნება8 

 
- მოხვედი7 ბიჭო-ჯან0 - ეუბნება  სკოლის დარაჯი7 კოჭლი სედრაკა და დედის 

დასანახავად თავზე ხელს უთათუნებს8 
დედა დგას და აივნის კიბისკენ მიმავალ შვილს ჩუმი7 შეფიქრიანებული მზერით 

მიაცილებს8 
საკლასო ოთახებიდან ბავშვების საშინელი ღრიანცელი ისმის7 როგორც ჩანს7 ზარი 

ჯერ არ დარეკილა8 
ბიჭი კლასში შედის8 
იქ ყურთასმენის წამღები გნიასი დგას7 ბავშვები ხმის ჩახლეჩამდე გაჰყვირიან7 

ერთმანეთს ურტყამენ7 ჭიდაობენ7 ოფლში გახვითქულები7 ტანსაცმელამოჩაჩულები 
გორავენ იატაკზე8 მაისურაძე მერხებზე დარბის7 უკან კავლელიშვილი დასდევს7 
სკამებზე მსხდომ გოგოებს თავზე ახტებიან და ისინიც ისეთი შემზარავი ხმით 
კივიან7 თითქოს არ იცოდნენ7 რომ ეს ყველაფერი მათთვის ხდება5 მათ დასანახავად 
ჩხუბობენ7 ჭიდაობენ7 მათი ხათრით უნაყავენ ერთმანეთს ცხვირპირს და მაისურაძე 
და კავლელიშვილიც სწორედ მათი გულის მოსაგებად დარბიან მერხებზე8 

ბიჭი პალტოს გაიხდის და სხვა პალტოებით დახუნძლულ საკიდზე ჩამოკიდებს8 
მერე მოიხდის ქუდს7 მოიხსნის კაშნესაც და ერთს პალტოს ცალ სამკლავეში 
ჩაჩურთავს7 მეორეს - მეორეში8 

ისმის ზარის ხმა და საკლასო ოთახი წამით ჩაცხრება7 მაგრამ თითქოს ვიღაცის 
ჯიბრზე7 უმალ ახალი ძალით აგნიასდება - ბავშვები სიგიჟეწამოვლილებივით 
წივიან7 კივიან7 გაჰყვირიან888 

იმ ორ ბიჭს ახლა მესამეც ასდევნებია - სულელებივით დარბიან მერხებზე და 
ზედ ფეხსაცმელის ნაკვალევს ტოვებენ8 

ოთახში ქართულის მასწავლებელი7 3ილო პაპა4 შემოდის8 მოხუცი კაცია7 
გამხდარი7 გაძვალტყავებული9  შავი7 მრავალჯერ დაკემსილ-დაუთოებული კოსტუმი 
აცვია7 თეთრი თმა ყალყზე უდგას და გადარეულ კლასს შეშინებული უყურებს8 



ბავშვები იმას აინუნშიც არ აგდებენ7 გამწარებულები ჭიდაობენ7 ღრიალებენ7 ის 
ბიჭები ისევ ისე დარბიან მერხებზე და ველური ყიჟინით დასდევენ ერთმანეთს8 

ილო პაპა ხმას ვერ იღებს7 თვალები უწითლდება7 თმა უარესად ებურძგნება და 
დიდი7 თეთრი7 ლურჯად დაძარღვული ხელები უკანკალებს8 

ამის შემხედვარე ბიჭს რაღაც უცნაური7 ველური სურვილი უჩნდება7 თავს ვერ 
იკავებს7 შემზარავი ღრიალით შეხტება მერხზე და კავლელიშვილს ფეთიანივით 
დაედევნება8 ახლა ვეღარც ილო პაპას ხედავს7 ვეღარც ამხანაგებს7 მარტო 
კავლელიშვილის ზურგი უფრიალებს ცხვირწინ და ისე აგიჟებს7 როგორც ხარს 
წითელი ნაჭერი8 მირბის7 ყიჟინით მისდევს7 გოგოებს თავზე ახტება7 მათი წივილ-
კივილი სასიამოვნოდ უღიტინებს ყურებში და როცა ვიღაცის ღონიერი ხელი 
მერხიდან გადაითრევს7 ჩათეთქვავს და იატაკზე დაახეთქებს7 მაშინღა გამოერკვევა5 
თავზე კლასის დამრიგებელი გაბუნია - უშველებელი7 - ორასკილოიანი ქალი ადგას 
და საშინელი ხმით უყვირის5 

- სად იზრდები7 გამაგებინე7 რა ოჯახში იზრდები7 შე მხეცო7 შე გადარეულო7 - 
ფერდში წიხლს ჩააზელს7 - ადექი7 აეთრიე და ხვალ დილით მშობელი მომიყვანე7 
თორემ არ ვიცი7 რას გიზამ7 - კიდევ ჩააზელს7 მერე მკლავში ხელს წაავლებს7 ასწევს7 
ფეხზე დააყენებს და ახლა სახეში შემოულაწუნებს7 - წადი7 გაეთრიე7 თვალით არ 
დამენახო! 

ბიჭი ხელიდან გაუსხლტება7 ჩანთას ეცემა7 საკიდიდან პალტოს ჩამოხსნის და 
კლასიდან თავქუდმოგლეჯილი გავარდება8 

- დაგხოცავთ7 ერთ დღეს დაგხოცავთ ყველაას! - ახლა აივანზე ესმის გაბუნიას 
კივილი და თვალცრემლიანი7 ყელში გორგალგაჩრილი ჩარბის კიბეზე8 

- ვა7 გამოგაგდეს7 ბიჭო-ჯან0! - დამცინავი ღიმილით ეკითხება კოჭლი სედრაკა და 
ცდილობს თავში წამოარტყას7 მაგრამ ბიჭი გაექცევა7 სირბილით გადაივლის 
ასფალტიან ეზოს7 გალავანთან მივა7 ჩანთას და პალტოს ღობის იქით გადაყრის და 
მერე თვითონაც ზედ გადაძვრება8 

ფეხბურთის ცარიელ მინდორზე ქარი გაზეთის ნაგლეჯს დააფრიალებს8 
ბიჭი კედლის ძირში ჩაჯდება და აზლუქუნდება8 კარგახანს ტირის7 

გულამომჯდარს ღაპაღუპით ჩამოსდის ცრემლები8 აგონდება მამა7 რომელიც უკვე 
მივიდოდა შინ და ახდა7 ღამის ნამორიგალს7 ალბათ7 სძინავს8 გაახსენდება დედაც7 
ყურში ჩაესმის მისი მკაცრი7 ნაღვლიანი ხმა5 - 3შენ მოუკვდი7 შვილო7 დედაშენს!4 - 
უფრო მეტად ამოუჯდება გული7 ტირის7 ტირის888 

უეცრად7 ზემოდან ჩანთა გადმოვარდება და ზედ მის ცხვირწინ ბრახუნით 
დაეცემა8 

ბიჭი ტირილს შეწყვეტს7 ცრემლით ჩამოსველებულ სახეზე მაჯას გაისვამს და 
მაღლა აიხედავს5 გალავანზე კავლელიშვილი გადმოფოფხდება7 კედელს ხელებით 
დაეკიდება და ძირს ჩამოხტება8 

ბიჭი ჩუმად უყურებს8 
- გიჟია7 ეგ ჩემისა! - იკრიჭება კავლელიშვილი8 
ბიჭს ეღიმება - უხარია7 რომ გაბუნიას ესეც გამოუგდია და ახლა ორნი არიან8  
კავლელიშვილი გვერდით მიუჯდება8 



ქარი ჩამდგარა8 კედელს მარტის მზე მისდგომია7 თბილა8 ბიჭები მხრებით ეხებიან 
ერთმანეთს8 მოშორებით7 ნაპირებმოყინულ გუბეში ბეღურები ჭყუმპალაობენ8 

კავლელიშვილი ჩანთას მოიწევს7 გახსნის და იქიდან ლოყაწითელ ვაშლს 
ამოიღებს5 

- გინდა0 
- ჰო8 
- დაგიტოვებ8 - ვაშლს ჩაკბეჩავს და გემრიელად შეექცევა8 ნახევარზე რომ 

დაიყვანს7 ბიჭს მისცემს8 
ახლა ის ჩაკბეჩავს8 ძალიან კარგი7 ტკბილი ვაშლია8 
- რა ვქნათ0 - ეკითხება კავლელიშვილი8 
- რა ვიცი888 - ბიჭი ვაშლის ნაჭამს გუბისკენ გაისვრის8 დამფრთხალი ბეღურები 

ჟივილხივილით წამოიშლებიან და ფოთოლგაძარცვულ ჭადარზე შემოსხდებიან8 
- წამო7 გინდა7 სანაპიროზე წავიდეთ! 
ადგებიან7 ჩანთებს აიღებენ7 ფეხბურთის მოედანს გადაჭრიან და გამონგრეულ 

გალავანში გაძვრებიან8 
 
ალექსანდროვის ბაღში7 სტალინის ძეგლთან უამრავი ხალხი შეყრილა8 
მაღალი კვარცხლბეკი ყვავილის გვირგვინებს დაუფარავს8 დაბლა7 მარმარილოს 

ტრიბუნაზე7 საპატიო ყარაულში პიონერები დგანან8 იქვე მიკროფონია გამართული8 
- ლე-ნინ7 სტა-ლინ! ლე-ნინ7 სტა-ლინ! - წამოიწყებს უეცრად ხალხის ნაწილი და 

მათი ყურთასმენის წამღები გუგუნი მთელს ქალაქს მოედება - მტკვარგაღმა ვორონ-
ცოვსა და სვანეთის უბანს7 მტკვარგამოღმა ორბელიანების მოედანსა და მთაწმინდას8 

თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიანო7 ახლა ბაღის მეორე კიდეში ატყდება ძახილი5 - 
ჯუ-დე! ჯუ-დე! 

ბაღში ჩასასვლელი კიბე ხალხით გაჭედილა7 ამიტომ ბიჭები ქვემოთ ვიწრო7 
ტალახშემშრალი ბილიკით ჩავლენ7 ხალხში ხვლიკებივით გაძვრებიან7 
კვარცხლბეკისკენ გაიკვლევენ გზას და ბოლოს7 როგორც იქნება7 მიუახლოვდებიან8 

ტრიბუნაზე ახალგაზრდა პოეტი დგას და მიკროფონში ლექსს კითხულობს8 
ხალხი სულგანაბული მისჩერებია7 ჩუმი7 სევდანარევი დრტვინვა გადასდის თავზე 

და უეცრად7 თითქოს მილიონი მტრედი ერთდროულად აფრინდაო7 იქაურობას 
ტაშის ქუხილი გააყრუებს8 

- ლენინ-სტალინ! ლენინ-სტალინ! - მარტო ესღა ისმის7 რადგან ახლა აქეთურებიცა 
და იქითურებიც მხოლოდ ამას გაჰყვირიან8 

- ლენინ-სტალინ! - იჭაჭებიან ბიჭებიც8 აღარც გაბუნია ახსოვთ7 აღარც წეღანდელი 
ცემა-ტყეპა და არც ის7 რომ ხვალ დილით სკოლაში მშობლები ჰყავთ მისაყვანი8 

მოულოდნელად7 კავლელიშვილი სადღაც გაქრება! 
ბიჭი ეძებს7 აქეთ-იქით იცქირება და უეცრად დაინახავს7 რომ ის მაღლა7 

ტრიბუნაზე საპატიო ყარაულში დგას და პიონერული სალმის ნიშნად გაშლილი 
ხელი შუბლთან მიუტანია8 

ბიჭი ტრიბუნის უკან გაძვრება8 



კიბესთან უფროს გოგოებსა და ბიჭებს პიონერები რიგში ჩაუყენებიათ7 
ყელსახვევებს უმოწმებენ7 ბავშვებს საპატიო ყარაულისთვის არჩევენ8  

ბიჭი ყელსახვევზე დაიხედავს8 ამით ვერ დაიწუნებენ7 დილით დედამ გაურეცხა 
და გაუუთოვა8 მართლაც7 ერთი გოგო7 რომელსაც გადაღეღილი პალტოდან მკერდზე 
მიბნეული კომკავშირელის ნიშანი მოუჩანს7 ბიჭს შეამჩნევს და ხელს დაუქნევს8 

ბიჭი მიუახლოვდება8 
- ახვალ7 ბიჭი0 - ეკითხება გოგო8 
- დიახ888 
- იცოდე7 ხუთი წუთი გაუნძრევლად უნდა იდგე7 შესძლებ0 
- როგორ არა! 
- კარგი7 გაიხადე! 
ბიჭი პალტოს გაიხდის და კიბის ძირში დაყრილ სხვა პალტოებზე ზემოდან 

მიაგდებს8 დასდებს ჩანთასაც8 
გოგო ყელსახვევს უსწორებს8 
შავგვრემანი გოგოა7 ზედა ტუჩზე ღინღლი მოსდებია7 ლოყაზე კი პატარა7 კოხტა 

ხალი აზის8 ბიჭი ყურთან გრძნობს მის თბილ სუნთქვას და რატომღაც გული 
ეწურება8 

- იცოდე7 არ გაინძრე და ხელიც აი7 ასე მაღლა გეჭიროს8 გაიგე0 - ეუბნება იგი8 
- დიახ8 
- აბა7 შენ იცი! 
ბიჭი გრანიტის კიბეზე ადის7 იქ ვიღაც წითელსამკლავურიანი კაცები ტრიალებენ8 
- ეგ ბიჭი გაატარეთ7 ამხანაგებო! - ეძახის ქვემოდან გოგო8 
- მოდი! - ეუბნება წითური7 დიდულვაშა კაცი და ბიჭს მსუბუქი ხელისკვრით 

ბაქანზე შეაგდებს8 
თითქოს არ ელოდებოდაო7 მოზიმზიმე ხალხის დანახვაზე ბიჭი შეკრთება7 

დაიბნევა7 უკან გამობრუნებასაც კი დააპირებს7 მაგრამ ბოლოს თავს დასძლევს7 
გაშლილ ხე-ლისგულს შუბლთან მიიტანს და სუნთქვაშეკრული გაშეშდება8 

დგას და ფრთხილად7 მხოლოდ თვალების შეუმჩნეველი მოძრაობით 
ათვალიერებს ხალხს8 ამდენი უცნობი სახე ერთად არასოდეს უნახავს - კაცები7 
ქალები7 ბავშვები7 მოხუცები7 ახალგაზრდები888 ეჩვენება7 რომ ყველანი მას 
მისჩერებიან7 ყველა მას უყურებს8 ნუთუ ამდენ ხალხში ერთი ნაცნობიც არ ურევია0! 

- დიდება7 დიდ სტალინს! - ისმის გამაძლიერებლიდან ვიღაცის ომახიანი 
შეძახილი და უეცრად5 

- სტა-ლინ! სტა-ლინ! სტა-ლინ!!! 
ეს ყურთასმენის წამღები გუგუნი ბიჭს აჩლუნგებს7 რაღაცნაირად ათაყვანებს7 

საულვაშეზე ოფლს ასხამს7 ეჩვენება7 რომ თანდათანობით პატარავდება7 პატარავდება 
და ბოლოს7 სულ ერთი ციცქნა7 რაღაც ნამცეცისოდენა ხდება7 სამაგიეროდ7 იზრდება 
ის ბაღი7 უსაშველოდ იზრდება გვირგვინებით შემკული მარმარილოს კვარცხლბეკი7 
იზრდებიან ადამიანებიც7 ხეებიც888 ეს გრძნობა ნაცნობია7 ასეთი რამ ავადმყოფობის 
დროს ემართება ხოლმე7 მაშინ7 როცა დიდი სიცხე აქვს და ლოგინში წევს8 



ყვირილი რომ ჩაცხრება7 ყველაფერი თავის ადგილზე დგება5 ბიჭი ისევ არჩევს 
ადამიანებს7 მათ ანთებულ თვალებს7 მომღიმარ სახეებს888 

როგორც ჩანს7 ხუთი წუთი უკვე გასულა7 რადგან მხრებზე ხელს უთათუნებენ და 
ძირს ჩაჰყავთ8 იქ კავლელიშვილი ელოდება8 

- არ მოგშივდა0 - ეკითხება იგი8 
- ჰო8 შენა0 
- მეცა8 წამო7 მამიდაჩემთან ავიდეთ7 გინდა0 
ბიჭს მართლაც შია7 მაგრამ კავლელიშვილის მამიდასთან ასვლისა ერიდება7 აქეთ-

იქით იცქირება7 უნდა გაიგოს7 რომელი საათია8 ბოლოს შეამჩნევს7 რომ იმ გოგოს7 
კომკავშირელს მაჯაზე საათი უკეთია7 მივა და ჰკითხავს5 თურმე უკვე ორია - მალე 
გაკვეთილები დამთავრდება! 

მზე ღრუბლებში შეიმალება7 საიდანღაც ცივი ქარი დაუბერავს და ბაღში 
შარშანდელ ფოთლებს ააფრიალებს8 

- წამოხვალ0 - ეკითხება კავლელიშვილი8 
- სადა8 
- მამიდაჩემთან8 
- არა7 შინ წავალ888 
- კარგი7 როგორც გინდა8 საღამოს ხო ჩამოხვალ0 
- ჰო8 შენა0 
- ი7 მე სულ აქ არა ვარ0! 
 
ეზოს წინ ლოვა და ჯემალა ავჭალურს კენწლავენ8 სადარბაზოს ქვის კიბეზე 

ალბერტა ჩამომჯდარა8 
ბიჭი ეზოს გადაივლის7 თავისი სახლის კარს შეაღებს და ოთახში ფრთხილად 

შევა8 მამას სძინავს8 დედა სამსახურიდან ჯერ არ მოსულა8 სამზარეულოში ცივ 
კატლეტსა და პურს შეჭამს7 წყალს დააყოლებს და ისევ გარეთ გამოვა8 

ლოვა და ჯემალა სადღაც წასულან8 
- ბიჭები სად არიან0 - ეკითხება ალბერტას8 
- ვინა7 ლოვიკა0 
- ჰო8 
- პერეეზდზე წავიდა8 
მიდის 3პერეეზდზე47 სადაც ლახტს თამაშობენ ხოლმე7 
მაგრამ იქ არავინ დახვდება7 მერე 3ფეზეოს4 ეზოშიც შეიხედავს და ბოლოს 

ბაღისკენ დაეშვება8 
ბაღთან დიდი ბიჭები დგანან7 იცინიან7 ლაზღანდარობენ8 ერთი მათგანი ბიჭის 

ნათლიაა - თარხანა7 სკოლა შარშან დაამთავრა და ახლა საშოფროზე სწავლობს8 
- ე7 გესმის7 - ეძახის ის7 - მოდი აქ! 
ბიჭი მიუახლოვდება8 
- ჩემი ნათლულია7 - ეუბნება ამხანაგებს თარხანა8 
- ვა0! - გაუკვირდებათ მათ8 
თარხანა სიგარეტს გააბოლებს8 



ბიჭს სიამოვნებს მის გვერდით დგომა7 ამაყად იხედება აქეთ-იქით8 
ქვემოდან მაისურაძე მოდის7 ბიჭის დანახვაზე გაეღიმება და მისკენ წამოვა5 
- რა გიყო7 ბიჭო7 გაბუნიამ! - ეუბნება იგი8 
ბიჭსაც ეღიმება7 ახლა7 რატომღაც ფეხებზე ჰკიდია ეს ამბავი8 
- შენი  კლასელია0 - ეკითხება თარხანა8 
- ჰო8 
- თქვი ეხლა7 რომელი ერევით! 
- მე ვერევი! - აცხადებს მაისურაძე7 არადა ტყუის7 არასოდეს უჩხუბიათ8 
თარხანა იბოღმება5 
- წამოდით7 აბა7 ბაღში! 
- ვაჩხუბოთ0 - უხარია თარხანას ამხანაგს8 
ბიჭს სულაც არ ეპიტნავება ჩხუბი7 მაისურაძე კი უკვე მამლაყინწასავით 

აბრიალებს თვალებს8 
- ჰა7 ხო არ გეშინია7  ბიჭო0 - ღიმილით ეკითხება თარხანა8 
- რისი უნდა მეშინოდეს8 
- მაშინ წამო! 
ბაღში შეხორავდებიან და ბიჭებს ერთმანეთის პირისპირ დააყენებენ8 
- მიდით7 ეხლა7 ჰა!  - ეუბნება იმათ თარხანას ამხანაგი8 
ბიჭი მაისურაძეს შესცქერის7 აღელვებულს ეღიმება8 
- მიდით7 ბიჭო! - აქეზებენ დანარჩენებიც8 
მაისურაძეს რაღაც ცუდად უელავს თვალები8 
- დავაი7 გლიჯე! - ეუბნება თარხანა ბიჭს8 
- ეე7 მაიცა7 რა უნდა ვგლიჯო888 
სხვები მაისურაძეს აქეზებენ5 
- მიდი7 ბიჭო7 სველი თითი წაუსვი! 
უეცრად მაისურაძე საჩვენებელსა და შუათითს დაინერწყვავს და სახეზე 

ჩამოუსვამს8 ბიჭი მაშინვე დაარტყამს7 მაგრამ საპასუხო დარტყმასაც უმალ მიიღებს8 
ეცემიან ერთმანეთს და გაგორდებიან მიწაზე8 ბიჭი ქვეშ მოექცევა7 მაისურაძე 
ზემოდან დასწოლია და გამეტებით უქნევს მუშტებს8 

ბიჭი ხან სახეზე მკლავებს იფარებს7 ხანაც ცდილობს7 მოწინააღმდეგეს ხელები 
დაუჭიროს7 არ დაარტყმევინოს7 მაგრამ მაისურაძე ქვასავით მაგარ მუშტს მაინც 
ახვედრებს ცხვირში8 

ბიჭს თვალებიდან ნაპერწკლები წამოსცვივდება7 გამწარებული7 ძალამოცემული 
მეტოქეს ააყირავებს7 ძირს დასცემს7 ზემოდან გადააჯდება და ყელში ხელებს 
წაუჭერს888 

მაისურაძე ხროტინებს7 ღმუის7 თვალებს კარკლავს და ხელ-ფეხს იქნევს7 მაგრამ 
ბიჭი არ ეშვება7 სულ უფრო და უფრო მაგრად უჭერს ყელში8 

უეცრად7 შეამჩნევს7 რომ მაისურაძეს მთელი სახე სისხლით აქვს მოსვრილი! 
ხელებს გაუშვებს7 შეშინებული დააჩერდება7 მაგრამ მაშინვერ მიხვდება7 რომ ეს 
თავისი სისხლია7 თვითონა სდის გატეხილი ცხვირიდან და გაბრაზებული ახლა 
მუშტებს დაუშენს სახეში888 



- მოკლა7 ტო7 მოკლა7 ამ ვირიშვილმა! - ყვირის თარხანას რომელიღაც ამხანაგი8 
თარხანა ბიჭს მხრებში დასწვდება7 მსხვერპლს ძალით ააგლეჯს და შემცბარი 

ღიმილით ეუბნება5 
- ე7 შენ ვინა ყოფილხარ7 ბიჭო0! - მერე ჯიბიდან ცხვირსახოცს ამოიღებს და 

მიაწოდებს7 - აჰა7 მოიწმინდე! 
ბიჭი ცხვირსახოციან ხელზე ხელს აუკრავს და ბაღიდან თავქუდმოგლეჯილი 

გავარდება8 
 
- დედაშენი გეძებს7 - ეუბნება სადარბაზოს კიბეზე ჩამომჯდარი ალბერტა - ვა7 ეგ 

რა არი7 ტო7 იჩხუბე0! 
ბიჭი ცხვირზე ხელს მოისვამს - ნესტოები შედედებული7 გამხმარი სისხლით აქვს 

გამოტენილი8 
- პალტო ნახე7 პალტო! 
პალტოც ალაგ სისხლით7 ალაგ აგურის ფხვნილით მოთხვრია8 
- ნახე ეხლა7 დედაშენი რას გიზამს!88 - ამბობს ალბერტა8 
პალტოზე დაიცქირება7 არა7 ასე შინ მისვლა არ იქნება7 არადა7 სად წავიდეს888 

კავლელიშვილს მაინც გაჰყოლოდა მამიდასთან8 
- შენ მოუკვდი შვილო7 დედაშენს7 შენ ჩაგდე კუბოში7 დაგაყარე გულზე მიწა!88 - 

ესმის დედის ხმა და უმალ დაინახავს კიდეც - 3პერეეზდის4 მხრიდან მოდის7 ხელში 
მატყლის საწკეპლი ჯოხი უჭირავს8 

ქუჩაში ხომ არ ეცემინება7 ჭიშკარს შეაღებს და ეზოში შევარდება8 
იქ მამა ელოდება7 ყურში ხელს წაავლებს და შინ შეათრევს8 ამასობაში დედაც 

შემოვა5 
- რა გინდა7 შვილო7 რა დაგიშავე7 გაჭმევთ7 გაცმევთ7 გახურავთ888 - ეუბნება იგი7 

თან ნელა უახლოვდება და უეცრად7 ბახ! - ჯოხს მოსდებს თავში8 
ბიჭი ტკივილისგან შეჰყვირებს7 კარისკენ გავარდება7 მაგრამ იქ მამა დგას და ავად 

უელავს თვალები8 
- რა გინდათ7 რა! 
- რა ქენი7 შენ7 დღეს7  სკოლაში7 რა ქენი! - უყვირის დედა და ჯოხს ახლა ფერდში 

მოუნაცვლებს8 
ბიჭი განზე გახტება და თავზე ხელებს დაიფარებს8 
- შეხედე7 რას გავს7 შეხედე888 - ტირილნარევი ხმით ამბობს დედა7 - წუხელ მაინც 

არ მებანავებინა888 ხომ გითხარი7 იმ ოხერ ბიჭთან აღარ დაგინახო-მეთქი7 არ გით-
ხარი0 - და ისევ ჩასცხებს ჯოხს8 თავში უმარჯვებს და ამიტომ ხელებში ხვდება8 

- ვინ ბიჭთან7 ვაა7 ვინ ბიჭთან! 
- ვისთან და კავლელიშვილთან888 სად იყავით7 სად და-ეთრეოდით! 
- გამანებეთ თავი7 გამანებეთ! - დაიღრიალებს უეცრად ბიჭი და რაკი დაინახავს7 

რომ მამა ბრტყელ7 ოქროსფერაბზინდიან ქამარს იხსნის7 გავეშებული კარისკენ 
დაიძრება7 წინ შემოგებებულ7 ხელებგაშლილ მამას ცრუ მოძრაობით გვერდს აუვლის7 
ღრიჭოდ დარჩენილ კარს დაეჯახება და გარეთ გავარდება8 



- არ გაუშვა7 არ გაუშვა! - ესმის დედის კივილი7 მაგრამ უკვე გვიანია7 ეზოს 
გადაირბენს7 ქუჩაში გავა და ქვემოთ დაეშვება8 

 
მზე ჩასულა7 ცივა8 ჩერქეზოვზე7 პურის მაღაზიასთან მანქანას ცლიან8 ცხელი 

პურის საამო სურნელი ედება საღამოს ბინდში ჩაძირულ ქუჩას7 მოედანს8 მთელი 
დღის უგზოუკვლოდ ნახეტიალევი7 დაღლილი და მოშიებული ბიჭი დგას და პირზე 
ნერწყვმომდგარი უყურებს7 როგორ შეაქვთ მუშებს მაღაზიაში ხის ბადიებზე 
დალაგებული პური8 იქვე7 შორიახლოს მაწანწალა ძაღლი ჩაწოლილა - ეტყობა7 
იმასაც შია7 რადგან პურის მზიდავებს თვალს არ აცილებს8 

უეცრად7 მანქანის კაბინის კარი გაიღება7 იქიდან შოფერი გადმოვა და ბიჭს 
მოწყალე ღიმილით მიაჩერდება5 

- რა იყო7 ბიჭო7 გშია0 
ბიჭი უკან დაიხევს7 მაგრამ არ გაეცლება7 დგას და უცნობ კაცს შუბლშეკრული 

კუშტად უყურებს8 
შოფერი წავა7 მანქანიდან ერთ ცალ 3ბუხანკას4 გადმოიღებს და ბიჭს მოუტანს5 
- ჭამე7 გენაცვალე7 შინ შენოდონა ბიჭი მყავს888 
ბიჭი ფეხს უხერხულად მოინაცვლებს8 
- ჰა7 გამომართვი7 რაღა! - პურს თითქმის ძალით ჩასჩრის ხელებში7 მანქანის 

კაბინაში ავა7 დაჯდება და კარს მიიჯახუნებს8 
ბიჭი წავა8 სირცხვილისგან ლოყებზე ალმური ასდის8 უნდა7 რაც შეიძლება ჩქარა 

გაეცალოს იქაურობას8 მოედანს გადაირბენს და ჩაბნელებული ქუჩით ტრამვაის 
ხაზისკენ დაეშვება8 

მიძუნძულებს და ეჩვენება7 რომ ვიღაც მისდევს7 თითქოს ეს პური კი არ აჩუქეს7 
მოიპარა და ახლა თავქუდმოგ-ლეჯილი გარბის7 რადგან ეშინია7 ხელი არ სტაცონ და 
მილიციაში არ გააქანონ8 

არადა7 ნამდვილად მოსდევს ვიღაც! 
ნაბიჯს შეანელებს და უკან მიიხედავს5 ის მაწანწალა ძაღლი ასდევნებია7 წეღან 

პურის მაღაზიასთან რომ იწვა8 
ბიჭი გაჩერდება8 ძაღლიც დადგება და კუდის ქიცინით მიაჩერდება ხელებში8 

უეცრად7 ბიჭი საშინელი ხმით დასჭყივლებს და სიბნელეში ტროტუარს 
მოათვალიერებს - ქვას ეძებს7 რომ ამ ქეციანს თავი გაუჭეჭყოს8 შეშინებული ძაღლი 
წკავწკავით გაეცლება და სიბნელეში დაიკარგება8 

 
სანაპიროზე უფრო მეტი ხალხი მოგროვებულა8 ძეგლი პროჟექტორების შუქით 

გაუბრდღვიალებიათ8 საპატიო ყარაულში ახლა უკვე ხანშიშესული კაცები და 
ქალები დგანან7 რომლებსაც მკერდზე უამრავი მედლები და ორდენები ჰკიდიათ8 

ბიჭს ეჩვენება7 რომ აქ რაღაც შეცვლილა7 დილანდელი საზეიმო განწყობილება 
გამქრალა და მის ნაცვლად ბაღში რაღაც ავი7 შემაშფოთებელი გუგუნი ისმის8 

ბაღის კიდიდან სუსტი7 არეული ძახილი წამოვა5 
- ლენინ-სტალინ! ლენინ-სტალინ! 



ხალხი ამას აღარ ჰყვება7 ადამიანები კუშტი7 მოღუშული სახეებით შეჰყურებენ 
ტრიბუნაზე გამომსვლელებს8 უეცრად რაღაც უცნაური7 შიშისმომგვრელი დრტვინვა 
გადაუვლით თავზე და ყურთასმენის წამღებ გუგუნში ნელ-ნელა7 თანდათანობით 
იკვეთება ერთი7 ერთადერთი სიტყვა5 

- სა-ქარ-თვე-ლო! სა-ქარ-თვე-ლო! 
მოულოდნელად ბიჭს ვიღაც წამოუთაქებს8 მიიხედავს და კავლელიშვილი არ 

შერჩება ხელში0! 
- სადა ხარ7 შეჩემა! - ეუბნება იგი8 
ბიჭს მისი დანახვა უხარია7 იღიმება8 
- ე7 იჩხუბე0! - ეკითხება კავლელიშვილი8 
- ჰო8 
- ვინ იყო8 
- მაისურაძე8 
- მერე7 გცემა0! 
- არა7 რა მცემა888 
- მა ეგ რა არი0 
ბიჭი ცხვირზე ხელს მოისვამს5 
- დიდმა ბიჭებმა გვაჩხუბეს და მუშტი ჩამარტყა8 
- მაიცა7 მოვიდეს სკოლაში! - გაბრაზდება კავლელიშვილი8 
ბიჭს რაღაც მაგარი და ხორკლიანი მოაწვება ყელში8 
- წამო7 დაიბანე8 
- სადა0 
- წამო7 წამო! 
ხალხში გაძვრებიან და ბაღის ბოლოში შადრევანთან მივლენ8 
ბიჭი დაიხრება7 იბანს და კავლელიშვილი ეუბნება5 
- გორში ვიყავი7 ხო იცი! 
- გორში0! 
- ჰო8 დიდი მანქანით წავედით888 - ჯიბიდან ცხვირსახოცს ამოიღებს და აძლევს7 - 

აჰა7 გაიწმინდე888 
ცხვირსახოცს კავლელიშვილის სუნი უდის8 ბიჭი თავს ვეღარ შეიკავებს და 

თვალებიდან ცრემლები წამოსცვივა7 მაგრამ კავლელიშვილი ვერაფერს ამჩნევს7 
რადგან აქ7 შადრევანთან ბნელა8 

- ხალხს პურმარილი გამოჰქონდა7 - განაგრძობს იგი7 - ღვინო7 რამე888 ნეტა 
წამოსულიყავი! 

ბიჭი წარმოიდგენს7 როგორ სვამდა კავლელიშვილი გორში ღვინოს და ეღიმება5 
- შენც დალიე0 
- მარა! იცი7 რა ხდებოდა7 აუ7 წამოსულიყავი7 რა7 ბიჭო7 რა გინდოდა სახლში! 
- დედაჩემს გაბუნია უნახავს888 
- ვინა0 
- გაბუნია8 
- ერთი იმის888 წამო7 ხო დაიბანე! 



ძეგლთან არეულობა დახვდებათ8 ტრიბუნიდან ვიღაც თმაგაწეწილი7 
საკინძეშემოხეული ქალი გაჰკივის5 

- გვესვრიან7 ხალხო7 გვხოცავენ!88 
ხალხი შეჩოჩქოლდება7 აირევა7 ახმაურდება7 ატყდება ქალების წივილ-კივილი7 

კაცების ყვირილი7 ბავშვების წიოკი და ეს ყველაფერი ერთ მთლიან7 შემზარავ 
გუგუნად მოედება იქაურობას8 

უეცრად7 ხალხის ერთი მოზრდილი ტალღა ქუჩაში ასასვლელ კიბეს მიაწყდება და 
ბიჭებსაც თან გაიტაცებს888 გაივლიან მშრალ ხიდს7 მარჯვნივ გაუხვევენ და 
ჯორჯიაშვილის ქუჩის აღმართს შეუყვებიან8 სწრაფად მიდიან7 სიბნელეში მარტო 
მათი მძიმე სუნთქვა და ნაბიჯების ხმა ისმის8 

ბიჭს უცნაური აღტკინება ეუფლება - ეჩვენება7 თითქოს უკვე დიდია და ამ 
ხალხთან ერთად რაღაც მნიშვნელოვან7 გადაუდებენ საქმეზე მიდის8 გამქრალან7 
შორეულ წარსულში გადახვეწილან დედა7 მამა7 გაბუნია7 თარხანა7 ილო პა-პა7 
მაისურაძე და სხვებიც7 დანარჩენები8 ყველანი სადღაც7 ბავშვობაში დარჩენილან7 მას 
შემდეგ ზუსტად ორმოცდასამი წელი გასულა7 ორმოცდასამი7 და თითქოს ახლა თერ-
თმეტისა კი არა7 უკვე ორმოცდათოთხმეტი წლისაა888 ან იქნებ პირიქით7 იქნებ ამ 
ორმოცდათოთხმეტი წლის კაცს ეჩვენება7 რომ ჯერ ისევ 1956 წლის 9 მარტია7 მას 
შემდეგ წამიც არ გასულა7 დრო გაყინულა და ისიც7 ჯერ ისევ თერთმეტი წლის 
ბიჭი7 სხვებთან ერთად არბის ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე7 რუსთაველის პროსპექტს 
უახლოვდება და აი7 სულ მალე გამოჩნდება სასტუმრო 3თბილისიც48 იქ ჩამიჩუმი არ 
ისმის7 არავინ მოჩანს7 კაციშვილი არსად ჭაჭანებს და ესენიც7 გულმოცემულნი უფრო 
აუჩქარებენ ნაბიჯს7 რუსთაველზე სირბილით ავლენ და კავშირგაბმულობის შენობის 
წინ ჩამწკრივებულ ტროლეიბუსებს დაინახავენ888 

ხალხი შედგება7 შეჯგუფდება7 ერთხანს მდუმარედ უყურებენ იმ ტროლეიბუსებს7 
ათვალიერებენ ფოსტა-ტელეგრაფის მაღალი შენობის ჩაბნელებულ ფანჯრებს და 
უეცრად7 ისე7 რომ არავინ ელოდება7 ვიღაც გამყინავი7 ისტერიული ხმით წამოიწყებს5 

- ლე-ნინ! სტა-ლინ! ლე-ნინ! სტა-ლინ! 

- ლენინ! სტალინ! - აჰყვება ხალხიც7 მაგრამ ამას სულ მალე ისევ ის შეენაცვლება7 
ისევ ის ერთი7 ერთადერთი სიტყვა აგუგუნდება5 

- სა-ქარ-თვე-ლო! სა-ქარ-თვე-ლო! 
3სა-ქარ-თვე-ლო!4 - ყვირის ბიჭიც %ბიჭი თუ კაცი0? და აღლუმზე ნაყიდი 

ფერადი ბუშტივით ამჩატებული7 რაღაცით უსაზღვროდ გახარებული და 
გაბედნიერებული ადგილზე ხტის7 კავლელიშვილს მხარზე ხელს ურტყამს და 
მასთან ერთად მთელი ხმით გაჰკივის5 

- სა-ქარ-თვე-ლო! 
- სა-ქარ-თვე-ლო! - და თითქოს სწორედ ამას ელოდებოდნენო7 უეცრად7 იქვე7 

სულ ახლოს7 ხალხის თავსზემოთ ტყვიამფრქვევები აკაკანდება!88 
ახლა ძნელია იმის აღწერა7 რაც მაშინ მოხდა - ახლა ბუნდოვნადღა ახსოვს  ის 

ამბავი7 - მაშინ7 უცებ7 ვერც კი მიხვდა7 რომ იმ ღრიანცელში7 იმ საშინელ წივილ-
კივილში ნამდვილად ეცემოდნენ დაჭრილები7 ნამდვილად კვნესოდნენ7 ყვიროდნენ7 
ნამდვილი სისხლი იღვრებოდა8 თავიდან ეგონა7 რომ ამას7 ყველაფერს კინოში 



უყურებდა - კინოში კაკანებდა ტყვიამფრქვევი7 კინოში იხოცებოდა ხალხი7 ხოლო 
თვითონ7 იმ კინოში შემთხვევით მოხვედრილივით იდგა და დაბნეული იცქირებოდა 
აქეთ-იქით8 

ტყვიები წივილით დაქრიან ჰაერში7 ასფალტზე სეტყვის მარცვლებივით ხტიან7 
კაკუნობენ7 ისმის კვნესა7 გმინვა7 ყვირილი5 

- რუსებო7 თქვენი დედა!!! 
ტყვიამფრქვევები კი კაკანებენ - მაღლიდან შენობის სახურავებიდან ისვრიან და 

ადამიანებს ჯვარედინი ცეცხლით ცელავენ8 
ვიღაც დაჭრილი ბიჭს შარვლის ტოტზე ეპოტინება და ტკივილისაგან 

სახედამანჭული ჩახლეჩილი ხმით ეუბნება5 
- გაიქეცი7 ბიჭი7 რას დგეხარ! 
და ისიც7 თითქოს ახლაღა მიხვდება7 რომ ყველაფერი სინამდვილეა - ჰაერში 

ნამდვილი ტყვიები დაქრიან7 ნამ-დვილია ეს შავი სისხლი7 ასფალტზე ღვარად რომ 
მიედინება და ამ აღმოჩენით თავზარდაცემული7 გულგახეთქილი გარბის7 
წაქცეულებს ზედ ახტება7 წინ ჩაურბენს ტროლეიბუსებს და სასტუმრო 3თბილისის4 
მომრგვალებულ კუთხესთან ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე დაეშვება888 

მირბის და საკუთარი გულის ბაგაბუგის მეტი აღარაფერი ესმის - აღარც 
ტყვიამფრქვევების კაკანი7 აღარც დაჭრილების კვნესა და არც სასოწარკვეთილი 
ხალხის ყვირილი8 

უეცრად7 სადარბაზოდან ვიღაც ახალგაზრდა კაცი გამოხტება და მკლავში ხელს 
სტაცებს5 

- სად მიდიხარ7 ე7 სადა! 
ბიჭი გაოგნებული მიაჩერდება8 
- რას მიყურებ7 ბიჭო7 შემოდი7 იქაც ისვრიან! - და სადარბაზოში თითქმის ძალით 

შეათრევს8 
ჭერში ჩამოკიდებული მტვრიანი ნათურა იქაურობას ოდნავ ანათებს7 იატაკზე 

ვიღაც წევს და კვნესის7 ზემოთ ამავალი კიბის საფეხურები ბნელში იკარგება888 
- შენ აქ იყავი7 გესმის7 - ეუბნება ის კაცი7 - მე წავალ7 ექიმს მოვიყვან7 - და გარეთ 

ისე გავარდება7 პასუხს არც კი დაელოდება8 
ბიჭი დაჭრილს დააკვირდება - ქალია7 თვალებდახუჭუ-ლი მძიმედ სუნთქავს7 

გულისპირი სისხლით მოსვრია და7 უეცრად7 იცნობს! - ის გოგოა7 დილას7 ძეგლთან 
პიონერებს საპატიო ყარაულისთვის რომ არჩევდა5 - აგე7 ხალი! აგე7 კომკავშირის 
ნიშანი! - და იატაკზე ჩაცუცქდება7 ზურგით სადარბაზოს კედელს მიეყრდნობა8 

გოგო თვალებს გაახელს7 ნათურის შუქზე ის თვალები შავად უელავს7 ბიჭს 
მიაჩერდება და ეუბნება5 

- მოხვედი7 დედა0 
ბიჭი გრძნობს7 როგორ ნელ-ნელა თაყვანდება7 როგორ ჩლუნგდება და ეჩვენება7 

რომ თანდათანობით პატარავდება7 პატარავდება და ბოლოს სულ ერთი ციცქნა7 
რაღაც ნამცეცისოდენა ხდება8 სამაგიეროდ7 მის გარშემო იზრდება ყველაფერი - 
სადარბაზო7 ქუჩა7 მთელი ქალაქი888 

- შენა ხარ7 დედა0 



- მისუსტებული ხმით ეკითხება გოგო და7 უეცრად7 ბიჭი ხვდება7 რომ ამ 
შეკითხვაზე7 ახლა7 მხოლოდ ერთადერთი სწორი პასუხი არსებობს და ამიტომ 
ამბობს5 

- ჰო7 მე ვარ8 
- დედა888 - ჩურჩულებს გოგო და ეღიმება7 თვალებს დახუჭავს7 სახე 

დაუმშვიდდება7 გაყუჩდება7 სიცოცხლის ნიშანწყალი აღარ ეტყობა7 გაფითრებულ 
სახეზე შავად მოუჩანს თმა7 წარბები7 ზედა ტუჩზე აშლილი ღინღლი და ხალი7 ის 
ხალი! 

ბიჭი ჩუმად დასცქერის მისი ჩამუქებული თვალის უპეებს7 ჩაცვენილ ლოყებს7 
წამწვეტებულ ცხვირს და გრძნობს შიშისა და სასოწარკვეთილებისაგან როგორ ნელ-
ნელა ეთოშება7 რანაირად უხევდება მთელი სხეული8 

გარედან აღარც სროლის ხმა ისმის7 აღარც ხალხის წივილ-კივილი8 ღამის 
სიბნელეში ჩაძირული ქალაქი გაყუჩებულა7 დამნაშავესავით გატრუნულა7 თითქოს 
სულაც გამქრალა და  მის ადგილზე ერთი უშველებელი7 პირდაღებული სიცარიელე 
დარჩენილა8 ბიჭს ეჩვენება7 რომ ის სიცარიელე აქაც შემოდის ღრიჭოდ დარჩენილ 
კარში მოიპარება და თანდათან ისრუტავს იმ მიუსაფარ7 ნახევრად ბნელ 
სადარბაზოსაც7 სადაც ქვის იატაკზე მკვდარი ჩიტივით ასვენია ეს სრულიად უცნობი 
და იმავე დროს ძალზე ახლობელი ადამიანი8 

უეცრად7 გარედან ლაპარაკი შემოესმება და სადარბაზოში ორნი შემოვლენ8 ერთი 
ის არის7 წეღან ექიმის მოსაყვანად რომ გაიქცა7 მეორე7 ალბათ - ექიმი8 იგი 
დაჭრილის წინ ჩაცუცქდება7 ხელში იმის მაჯას აიღებს7 მომყვანს ახედავს და თავს 
პირუჩუმრად გადააქნევს8 

- რა იყო0 - ჩახრინწული ხმით ეკითხება იგი8 
- იცნობდი0 
- ჩემი უბნელია888 სამი თვის წინ დედა მოუკვდა8 
ბიჭს ფეხები გაუცივდება8 უხმოდ დგას და ხან ერთ კაცს უყურებს7 ხანაც - 

მეორეს8 
ექიმი წამოდგება და ბიჭს მიაჩერდება5 
- ეს ვინ არი0 
- არ ვიცი7 ბიჭია888 
კაცი შუბლს მოისრისავს5 
- ცოტა მოვიცადოთ და მერე ახლობლებს შევატყობინოთ8 
ბიჭი გარეთ გავა და ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე ანგარიშმიუცემლად დაეშვება8 
მიდის7 ნელ-ნელა უმატებს ნაბიჯს7 თითქოს უნდა7 რომ რაც შეიძლება ჩქარა 

გაეცალოს იქაურობას8 ირგვლივ ჩამიჩუმი არ ისმის7 კაცი არსად ჭაჭანებს და 
უეცრად7 იმ სროლის7 იმ არეულობის შემდეგ პირველად ახლაღა ახსენდება 
კავლელიშვილი7 მოაგონდება7 რომ სანამ სროლა ატყდებოდა7 ერთად იყვნენ7 ერთად 
ყვიროდნენ7 მერე კი სადღაც გაქრა და მას შემდეგ აღარ უნახავს8 გაჩერდება და უკან 
მიიხედავს5 ზემოთ7 რუსთაველზე სიწყნარეა7 ბნელა და აქედან არაფერი ჩანს7 მაგრამ 
ბიჭმა ხომ იცის7 რომ იქ7 სისხლით მორწყულ ასფალტზე დაჭრილები და 
დახოცილები წვანან8 დგას და არ იცის7 როგორ მოიქცეს8 ახლა რუსთაველზე 



დაბრუნებას სიკვდილი ურჩევნია7 მაგრამ რაღაც თუ ვიღაც დაჟინებით ურჩევს7 
განუწყვეტ-ლივ ჩასჩიჩინებს7 რომ დაბრუნდეს და ამხანაგი მოძებნოს7 რადგან 
უამისოდ ყოველივეს აზრი ეკარგება7 უამისოდ ცა ჩამოინგრევა7 მიწა გასკდება და 
თან ჩაიტანს8 

ბიჭი შემობრუნდება და ჯორჯიაშვილის ქუჩის აღმართს შეუყვება8 სწრაფად 
მიაბიჯებს8 შიში და ის წეღანდელი სასოწარკვეთილება სადღაც გამქრალა და ისევ 
ეჩვენება7 რომ უკვე დიდია7 ღონიერი და ქვეყნიერებაზე აღარაფრისა ეშინია8 მიდის7 
სადაცაა აღმართს აათავებს - აგე7 სასტუმრო 3თბილისი47 მალე ალბათ7 დაჭრილი 
ხალხიც გამოჩნდება და უეცრად ნაცნობ სტვენას გაიგონებს8 გულაჩქროლებული 
გაჩერდება და უკან მიიხედავს - იქ7 ქვემოთ7 სიბნელეში ორნი დგანან - ერთი დედაა7 
მეორე კი კავლელიშვილი! 

ბიჭს რაღაც თბილი7 მძლავრი ტალღა დაეჯახება და ზედ გადაუვლის8 ქვემოთ 
დაეშვება8 გული წინ უსწრებს7 უნდა7 რომ გაიქცეს7 სირბილით ჩაიაროს 
თავდაღმართი7 მაგრამ რაღაც უცხო7 ჯერაც უცნობი ძალა არ უშვებს7 დინჯად 
მიაბიჯებს და წინ შემოგებებულ7 ცრემლით სახეჩამოსველებულ დედას ნელა7 
მძიმედ უახლოვდება8 

 
 

რ ე ქ ვ ი ე მ ი  
 
ჯერ ქალაქი5 მაღალი7 ნაცრისფერი სახლები7 მანქანის სადგომები7 გაჩერებული 

ქარხნის ჯართით მოღავებული ეზოები5 ერთ დროს ყვითელი7 ახლა კი ჟანგისგან 
შეჭმული7 მუხლუხოჩაშლილი ტრაქტორი7 ძველებური ბულდოზერი7 მილები7 
შპალები7 რელსები8 ეს ყველაფერი ნელა7 თითქმის უხმაუროდ მისრიალებს უკან8 
გამოჩნდება გრძლად გაჭიმული7 სველი7 მიუსაფარი ქუჩა8 ტროტუარის გასწვრივ 
ჩარიგებული სავაჭრო ჯიხურები7 ერთმანეთის გვერდით მიკუნჭულები7 თითქოს 
ერთმანეთის მოიმედენი8 ჯიხურების ხელისგულისოდენა სარკმელებიდან მოჩანს 
ანთებული სანთლები და ვიღაცათა სანთლის ნაღვენთისფერი სახეები8 სველ 
ტროტუარზე მირბიან ძაღლები7 ქეჩოაშლილები7 მგლებივით კისერგაძაგრულები8 

წვიმას გადაუღია7 მაგრამ ცა ისევ ისეა მოღრუბლული7 ჩამოდაბლებული7 თითქმის 
მაღალი სახლების სახურავებამდე დაწეული8 ერთი სახლის აივანზე ვიღაც 
ხალათმობურდნული ქალი თოკებზე სარეცხს ფენს8 სველ ტროტუარზე ჩქარი 
ნაბიჯით მიდის სასკოლო ჩანთააკიდებული7 თბილად ჩაფუთნული ბალღი7 ვერ 
გაიგებ7 ბიჭია თუ გოგო8 ქუჩის გასწვრივ ჩარიგებულ აკაციებს თითქმის სულ 
გასცვენია ფოთოლი8 ის ყვითელი ფოთლები ყრია ტროტუარზეც და აქეთაც7 
მანქანების სავალ გზაზე8 

მოედანზე7 ავტობუსის გაჩერებასთან სევდისმომგვრელად დგანან კაცები და 
ქალები8 მათ შორის ყოჩაღად დაძვრებიან შუბლზე ქუდებჩამოფხატული ბიჭები - 
ჯერ სულ ათითორმეტი წლისანი7 მაგრამ უკვე კარგად გამოჯეგილები7 
თვალებგაფაციცებულები8 

რკინისგზის გასწვრივ სავაჭრო ფარდულები7 ჩარდახიანი დახლები8 დახლებზე 
თურქეთიდან შემოტანილი საქონელი - ფერადი ბურთები7 შამპუნები7 



ტელევიზორები7 ზეთის ბოთლები7 ჯინსები7 ქურთუკები7 კამფეტის ბრჭყვიალა 
კოლოფები8 იქით - მანქანის ნაწილები7 კიდევ უნიტაზები7 ონკანები7 აბაზანები7 
შპალერის რულონები7 გაჯისა და ცემენტის ტომრები7 ქვიშა7 თაბაშირი7 ბიტუმის 
დიდრონი მორგვები და ხალხი - სახეგაქვავებული გამყიდველები7 
გულჩაბოროტებული მყიდველების მაზუთის მდინარესავით ბლანტი ნაკადი8 

ესეც7 ეს ყველაფერიც ნელა7 აუჩქარებლად მისრიალებს უკან7 თვალს მიეფარება და 
გამოჩნდება სველი მინდორი7 რომელსაც ყვითელი7 ტალახიანი გზა მიუყვება8 გზაზე 
წყლის პატარ-პატარა გუბეები7 მანქანის ბორბლების ნაკვალევი8 დაბალი7 ჯერ ისევ 
მწვანედ მოღაღანე ბალახი8 ნაგვის უშველებელი7 შავად მხრჩოლავი გორები7 ზედ 
მისეული7 გულმოდგინედ მოფუთფუთე ადამიანები8 ნაგავში დინგებწაყოფილი 
დაურიდებელი ღორები8 

გზის იქით რკინის საწოლის თავებითა და მავთულის გაძაძღული7 ჩაქელილი 
ბადით შემოღობილი ხელისგულისოდენა ნაბოსტნარები7 მიწიდან ამოჩრილი 
კომბოსტოს გაყვითლებული ძირები7 მწვანედ მოღაღანე ჭარხლები7 დაგვალული7 
გამხმარი სიმინდები8 შორს7 ნისლში ჩაყუჟული ჭალის ტყე7 ისიც სველი7 შავად 
გამომზირალი8 

რკინის თაღიანი ხიდის ქვეშ ხევი - ჩანაგვიანებული7 ძველი7 დაჭეჭყილი 
მაცივრებისა და გაზქურების სასაფლაო8 ნელა7 მდორედ მოდის ბინძური7 თითქმის 
შავი წყალი8 იმ მაცივრებსა და გაზქურებზე სხედან ყვავები7 უხმოდ ჩასცქერიან 
ხავსიან ღელეს8 

მინდორში საქონელი5 დიდი7 წითელი ძროხები7 ნემსებივით წვერწამახულრქებიანი 
ორი მოზვერი7 გრძელ ჯოხს ჩამოყრდნობილი გაფხოკილლაბადიანი მწყემსი8 

გაკრეფილი7 მოწყენილი ვენახები8 ფოთოლგაცლილი ვაზები8 ჯერ ისევ მწვანე 
კორდები8 მანეულის ყვითელი7 გადაბელილი როკები8 ვენახისპირებში დიდი7 
დიდრონი კაკლები7 იმათ ქვეშ გაფენილი ჟანგისფერი ფოთოლი8 სცრის8 აწვიმს 
ვაზებს7 მანეულებს7 მწვანე კორდებს7 ასველებს ასფალტიან გზასაც8  

გზის გასწვრის ჩარიგებული მაღალი ძაბვის უქმად მდგომი ანძები7 ტელეგრაფის 
ბოძები8 ბოძებზე გაბმული მავთულები აიწევენ მაღლა7 ავლენ7 ავლენ და მერე ისევ 
დაბლა ეშვებიან8 ბენზინგასამართი სადგური7 გაკრიალებული7 გაჩახჩახებული7 
ინგლისური წარწერებით მორთულ-მოკაზმული8 

ჯვრები8 მარმარილოს სველი7 შავი ფილები8 კორდზე გამხმარი7 გახუნებული 
უკვდავას კორომი8 

საბუხრეებიდან ამომავალი ყომრალი კვამლი8 ეზოში თივის ზვინი8 იმ ზვინთან 
მიმდგარი ყბაშავი ცხვარი8 სახლის აივანზე გადმოყუდებული ჭრელთავშლიანი 
თათრის დედაკაცი8 

ქვემოთ მტკვარი8 რიყეზე უხალისოდ სხედან თოლიები8 წყალი გამკვრივებულა8 
ნელა7 თითქმის შეუმჩნევლად მოდის და მოაქვს რაღაც შეუცნობელი ნაღველი8 

ვაშლის გამხმარი7 გასაცოდავებული ხეები7 სველ მიწაზე შავად გადაფაფხულები8 
იქით და იქით გაკაფულები7 ზოგგან ძირფესვიანად დაგლეჯილები და 
მიტოვებულები8 



მინდორში ჩაწოლილ ნისლს ნელა ფანტავს მთებიდან აძრული ნიავი8 ქარი 
თანდათანობით ძლიერდება8 

ირხევა ნარზე შემომჯდარი ნიბლია ჩიტი7 ეკლებზე ფრთებით იფართხება და 
თავს ისეღა იმაგრებს8 თითქოს ისმის უცნაური7 რექვიემის მსგავსი მუსიკაც8 

 
 

გ ვ ა ლ ვ ა  
 
მაღაზიის წინ7 გზაზე კაცები დგანან და ლაპარაკობენ ამინდზე7 იმაზე რომ 

გვალვაა7 გადაიხრუკა ყველაფერი7 ორი თვეა ნამი არ ჩამოვარდნილა მიწაზე7 
სარწყავი არხი კი მოშლილია - ვიღაცეებმა ჯერ კიდევ ამ ხუთი-ექვსი წლის წინათ 
მოიპარეს წყალსაქაჩის მოტორი7 დაშალეს7 ამოაცალეს სპილენძის მავთული და 
თურქეთის გზას გაუყენეს8 ახალი მოტორია საყიდელი7 ფული უნდა შეაგროვონ7 
მაგრამ ხალხს ფული არა აქვს9 ვისაც აქვს7 იმას არ სჭირდება ის მოტორი7 
წყალსაქაჩი და არხი7 რადგან ფულს სულ სხვა საქმიანობით შოულობს და არა მიწის 
დამუშავებით8 

კაცები ბოღმით ლაპარაკობენ ფულიან ხალხზე7 თურქეთზე7 სპილენძის ბაზარზე.8 
მოდის ამ დროს ქვემოდან შიო - სამოცდაათი წლის ჯერ კიდევ ჯანიანი კაცი7 

ლექსების მოყვარული7 თითქმის მთელი ქართული პოეზიის ზეპირად მცოდნე და 
თავადაც პოეტი - ლექსების მთხზველი8 გოდორაკიდებული მოდის7 ღიმილით 
ათვალიერებს დაბოღმილ კაცებს7 მიუახლოვდება და ამბობს5 

 
3ჩამოსხდებიან ყორნები7 
არ გაირევენ ძერასა7 
კაცი ვერსაით წაუვა 
თავის ბედსა და წერასა48 

 
კაცები მოჰხედავენ7 უყურებენ უხმოდ7 უსიტყვოდ8 თანდათანობით ირონიული 

ღიმილი აუგრიხავთ ტუჩის კუთხეებს7 მარტო მაღალი გივია ეუბნება გაბრაზებული7 
ჩახრინწული ხმით5 

- ნეტა კი დედიშენისას არ მიირთმევდე შენა და! 
შეცბუნებული შიო გაეცლება7 ზემოთკენ გასწევს8 მიდის და მიაქვს 

ძირგავარდნილი7 ცარიელი გოდორი8 ოდნავ7 სულ ოდნავ ურაცრაცებს თავი8 
 

 
 
 

ვ ე ნ ა ხ ი  
 
 დილით ქარი ჩადგა7 მზე ამოვიდა და წუხანდელი ღრუბლის ნარჩენები 

ვარდისფრად შეღება8 ნიკამ დაბამბული ქურთუკი და ქირზის დაფხოკილი ჩექმები 



ჩაიცვა7 ყურებიანი ქუდი დაიხურა7 აივანზე გავიდა და ხის მოაჯირს ხელებით 
დაეყრდნო8 

ალინჭყულ ეზოს მარტის მზე მოსდგომოდა და ათბობდა8 ტალახს თხელი7 ოდნავ 
შესამჩნევი ორთქლი ასდიოდა8 ნიკა ჩუმად ათვალიერებდა დაბალ გომურს7 სათონეს7 
ღობის ძირში მოკუტკუტე ქათმებს7 გომურის კედელთან მოფანტულ თივას7 ცულით 
გაღეჯნ კუნძსა და მესერზე აყუდებულ ფუჩეჩის კონებს8 

მოვიდა7 საიდანღაც გალექებული მოვარდა მურა და აივანზე გადმომდგარი 
პატრონის დანახვით გახარებული მოჰყვა ხტუნვასა და მხიარულ წკმუტუნს8 

ნიკა გაღიმებული უყურებდა ძაღლს7 მერე ხის კიბეზე ჩავიდა7 მარნის მშრალ 
დერეფანში კედელზე მიყუდებული სახრე აიღო და ეზოში გავიდა8 

მურა მაშინვე ფეხებში გაუგორდა7 ზედ გაეგლასუნა7 განზე გაუხტა და მერე ისევ 
გაეგლასუნა ფეხებზე8 

ნიკა შეწუხებული ღიმილით იგერიებდა ძაღლს7 მაგრამ არც სახრე მოუქნევია და 
არც ხმამაღალი სიტყვა უთქვამს8 ფრთხილად7 ჯოხის ბჯენით გადაიარა ტალახიანი 
ეზო და ის იყო7 ჭიშკარი უნდა გამოეღო7 რომ ცოლის ხმა შემოესმა5 

- საით გაგიწევია შენა0! 
ნიკა მობრუნდა და აივანზე გადმომდგარ7 დოინჯშემოყრილ ქალს დანაშაულზე 

წასწრებული კაცის მორიდებული ღიმილით მიაჩერდა5 
- ვენახში მივდივარ888 
- უი7 მამიკვდეს თავი! ვენახში რა გინდა7 ადამიანო0! 
- რა უნდა მინდოდეს7 ჩავალ7 ჩავხედავ888 
- უიმეე7 არა7 ნიკა7 გენაცვალე7 არა! 
- მაშ7 როდემდე ვიჯდე სახლში0 
- კაცო7 ვერ გაიგე7 რა გითხრა ექიმმა0! 
ნიკამ უმწეოდ გაიხედ-გამოიხედა5 
- რა გინდა ქალო7 განა უნდა ვბარო7 რო888 
- არც ეგ გაგიკვირდება8 მოდი7 მობრუნდი შინა! 
- აკი მითხრეს7 იარე ხოლმეო8 
- მერე0 აი ეზო7 დადექი და იარე! 
- ვერახი რაღა შორია7 რა888 
- შენა7 კაცო7 აღარ უნდა მოიშალო შენებური0! როდემდე უნდა იყო ეგეთი 

კემუტი7 ვეღარ გაიგე7 რო ის ნიკა აღარა ხარ0! 
ძაღლი ისევ ფეხებზე გაეგლასუნა პატრონს7 მაგრამ იმან გაბრაზებულმა ამოუქნია 

წიხლი8 მურა განზე გახტა7 მოშორებით დადგა და ენაგადმოგდებულმა7 
აქასქასებულმა ახლა იქიდან დაუწყო კუდის ქნევა8 

- რა გინდა7 დედაკაცო7 რას გადამეკიდე ძველი ხურ-ჯინივითა7 - ხმაში სუსხი 
გაირია ნიკამ7 - ვენახში ჩავალ-მეთქი7 იქ ხო არ მივდივარ7 აიქა!88 

მურამ მხიარულად შეჰყეფა და პატრონს აციმციმებული თვალებით მიაჩერდა8 
- გაიწყვიტე ხმა! - დაუყვირა ნიკამ8 
ძაღლმა კუდი ამოიძუა7 პატრონს გაერიდა და გომურის კედელთან თივაში ჩაწვა8 



ნიკას ცოლმა მოკუმულ ტუჩებზე ხელისგული მიიფარა7 ერთხანს ეგრე უყურა7 
თვალები ჩაუნაღვლიანდა7 მერე უთხრა5 

- ბიჭი მაინც წაგეყოლებინა7 კაცო888 
- ბიჭი არა! - ხელი აუქნია ნიკამ7 მერე კუტიკარი გამოაღო და გზაზე გავიდა8 
გზა ალინჭყულიყო7 მაგრამ საქონლის ნაჩლიქარებს შორის წყვილად მიდიოდა 

მანქანის ბორბლების ორი კარგად გატკეპნილი ნაკვალევი და ნიკაც ერთ-ერთ 
მათგანს გაუყვა8 ნელა მიდიოდა7 სახრეს მიიბჯენდა და ჩუმად ათვალიერებდა 
ორღობეს7 გზის აქეთ-იქით ჩარიგებულ სახლებს7 ნაბოსტნარებს7 ნაფუზრებში 
ჩადგმულ თივის ბულულებს და იმ ბულულებთან მობალახე თითო-ოროლა ცხვარსა 
და ხბოს8 

წყაროსთან7 გუბეში ყიპყიპით ჭყუმპალაობდნენ იხვები8 შორიახლოს ორი პატარა 
ბიჭი  ტუტუნებდა8 

ნიკას დანახვაზე ბიჭები გაჩუმდნენ და გამხდარ7 გაყვითლებულ კაცს თვალების 
ხამხამით მიაჩერდნენ8 ერთი შაქრიასი იყო7 მეორე - შალასი8 

ნიკას გაეცინა5 
- გამარჯობათ7 ე! როგორა ხართ0 
- კარგად8 თქვენა7 თქვენ როგორღა ხართ ნიკა ძია0 - ჰკითხა შაქრიასამ8 
- კარგად7 მეც კარგად! - გაიცინა ნიკამ და გზა განაგრძო8 
ჩასცდა წყაროს7 ჩაუარა დომბურის სახლს და ვენახებისკენ მიმავალ ბილიკს 

დაადგა8 მიდიოდა ნელა7 ზოგჯერ გაჩერდებოდა7 ისვენებდა8 ამ დროს საქმიანად 
ჩაიცქირებოდა7 რუში8 

რუს პირს მოსდებოდა შარშანდელი7 მაგრამ ჯერაც მწვანედ მოღაღანე ვირისპიტნა7 
იმ ვირისპიტნების ძირში წყალს მიეხვეტა კაკლის გაყავისფრებული7 
ზამთარგამოვლილი ფოთოლი7  ლობიოს დამბალი კუწეწი და კაკლისავე 
გაშავებული წენგო8 

იდგა7 ათვალიერებდა7 იმ ვირისპიტნებს7 იმ ფოთლებს7 კუწეწს7 წენგოს8 
ათვალიერებდა7 თან ისვენებდა8 მერე ისევ წავიდოდა7 ტალახს ფეხს არიდებდა7 
ცდილობდა7 ბილიკის გასწვრივ7 ამწვანებულ კორდზე ევლო8 

ვენახამდე ისე ჩავიდა7 რომ აღარავინ შეხვედრია8 
მალე შორიდანვე დაინახა საკუთარი ვენახის ღობე7 გულაჩქროლებული გაჩერდა7 

ჩუმად მოათვალიერა იქაურობა8 მომიჯნავე ბაღში ვალიკო ბარავდა7 მარჯვედ7 
ღონივრად მუშაობდა8 

ნიკამ ერთხანს უყურა7 მერე დაუძახა5 
- გამარჯობა7 ვალიკო! 
ვალიკომ თავდაღუნულმა გამოიხედა7 ნიკას დანახვაზე გაიღიმა7 ბარი მიწაში 

ჩატოვა და გაღიმებული წამოვიდა8 
- შენა ხარ7 ნიკა0 - ჰკითხა მოახლოებულმა8 
- ჰო7 მე ვარ8  
- როგორა ხარ7 კაცო0 
- აი7 როგორა ვარ888 - ხელები გაშალა ნიკამ8 
- ეე7 შერცხვენილი ვარ შენთან7 შერცხვენილი888 - დაიწყო ვალიკომ8 



- კარგი ერთი და! 
- ვეღარა გნახე7 კაცო7 აი7 დღეს7 აი ხვალ და888 
- ეგ არაფერი8 
- როგორ არაფერი7 მაგრამ7 აბა888 
ვალიკო ღობეს მოადგა და იქიდაგ გადმოაწოდა დიდი7 ხორკლიანი ხელი8 
ნიკამ ჩამოართვა5 
- არა ტალახობს7 ვალიკო0 
- ეჰ7 ტალახობს7 მაგრამ888 
-  ეს მზე გააშრობს7 ხვალ უფრო კარგი საბარი იქნება8 
- ხვალ7 აბა7 მცალია7 რო0 ჰა7 თქვი7 ეხლა7 როგორა ხარ0 
- რა ვიცი7 აი გამოვღოღდი გარეთა888 
- შეგიხორცდა0 
- ხორცდება ნელ-ნელა7 - მკერდზე ჩამოისვა ნიკამ ხელი8  
- გტკივა თუ აღარა0 
- არა7 აღარა8 ხანდახან თუ გამკრავს ხოლმე8 
- ეგ კარგი ჭირი მოიშორე ნიკავ! 
- მაშ7 კაცო8 ხო გახსოვს7 წვეთს ვეღარა ვსვამდი888 
- ეხლა რა გითხრეს7 არ გითხრეს ცოტ-ცოტას მიეპარეო0 
- ჰო7 დალიეო8 
- მერე0 
- რა მერე7 - გაეცინა ნიკას7 - ცოტა დრო ხომ უნდა გავიდეს! 
- ნელ-ნელა უნდა მიეჩვიო7 კაცო7 - დაარიგა ვალიკომ7 - დღეს ერთი ჭიქა დალიე7 

ხვალ - ორი7 ზეგ - სამი და ეგრე888 
- გუშინ დავლიე ერთი დიდი სტაქანი! - საქმიანად თქვა ნიკამ8 
- მერე7 ხო კარგადა ხარ0 
- კარგად8 
- გიშველა ღმერთმა! მაიცა7 გამოკეთდი7 იგეთი ღვინო დაგალევინო7 რო! 
- ღვინო მეც კარგი მაქვს! - გაიცინა ნიკამ8 
- გექნება7 რატომ არ გექნება! 
- წავალ ეხლა7 ვენახს თვალს გადავავლებ888 
- აბა7 თავს გაუფრთხილდი7 იცოდე! 
ნიკა წავიდა8 კაკლის შარშანდელ ფოთლებს მიაშრიალებდა8 ეგრე შრიალშრიალით 

მიადგა ჭიშკარს7 შეაღო და შიგ შეაბიჯა8 
მშვიდად7 უჩუმრად მიეგება ნაზამთრალი ვენახი7 ფოთოლგაცვენილი ვაზები7 

თოვლის წყლით გაჟიებული მიწა7 გვერდზე გადაყანთრული7 გაშავებული ქოხი8 
ზემოთ აუყვა8 
ნელი7 მძიმე ნაბიჯით აიარა ბალახგადავლილი ბილიკი7 თავში ავიდა და ვაშლის 

დაფუტუროებულ კუნძზე ჩამოჯდა8 
იჯდა და უცნაურ ბურუსში წასული უყურებდა ვენახს7 საიდანაც რაღაც სევდიანი 

სიმშვიდე მოდიოდა8 
ის სიმშვიდე ნიკას დაკემსილ გულს მალამოდ ედებოდა8 



 
 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  მ ს ო ფ ლ ი ო ს  რ უ კ ა ზ ე  
 
- გოგი!  
- ბიჭო7 გოგია! 
გოგიას ესმის7 მაგრამ ყურს იყრუებს7 ტახტზე გულაღმა წევს7 ხელში გაზეთი 

უჭირავს8 
- გოგი7 არ გესმის7 კაცო0! 
გოგია ხმას არ იღებს8 იცის7 რატომაც ეძახიან8 არ უნდა ისევ დილიდანვე გააბას 

არყის სმა და ეს კვირადღეც ჩაიშხამოს8 
ახლა კედელზე უკაკუნებენ8 კედელი თხელია7 ფიცრისა7 ზედ ადამისჟამინდელი 

გახუნებული შპალიერია გაკრული8 
- გოგია7 ბიჭო! 
- ადექი7 კაცო7 გაჰხედე7 იქნება რა უჭირთ! - ეუბნება ცოლიც8 
- მე ვიცი7 მაგათ რაც უჭირთ888 
- ადექი7 სირცხვილია! 
გოგია წამოდგება7 ფეხებს ფლოსტებში წაჰყოფს7 სა-ერთო აივანზე გავა და 

მეზობელი ბინის კარს შეაღებს8 
ზაირა ნავთქურაზე შემოდგმულ ტაფაში სქლად დაჭ-რილ კარტოფილს წვავს7 

იმისი ქმარი ზაურა კედელზე აკაკუნებს7 თექვსმეტნომრელი ჯემალა კი არყის 
თითქმის ბოლომდე დაცლილ ბოთლს ნაღვლიანი სახით მისჩერებია8 

- რა გინდათ0 ეკითხება იმათ გოგია8 
- ვა7 მოხვედი გიორგი0 - უხარია ზაურას7 - მოდი7 დაჯექი! - ბოთლში ჩარჩენილ 

არაყს ჭიქაში ჩაუწურავს და მიაწვდის8 
- არ მინდა8 - თავს გააქნევს გოგია8 
- დალიე7 კაცო! 
- არ მინდა7 არა! 
ერთხანს სიჩუმე ჩამოწვება8 
- კარგი7 ისე მაინც დაჯექი8 აი7 შემწვარი კარტოფილი ხო გიყვარს! 
- გოგია სკამზე ჩამოჯდება და ნაცნობ ოთახს მოათვალიერებს5 ორი საწოლი7 

ტანისამოსის კარადა7 3პურის შკაფი47 ექვსი ცალი ძველი7 მორყეული სკამი8 იმისი 
ბინის მომიჯნავე კედელზე ფერადი ჟურნალიდან ამოჭრილი სურათები და 
მსოფლიოს დიდი პოლიტიკური რუკაა გაკრული8 

- ხო ხედავ7 გოგი7 რა დღეში ვართ888 - არყის ცარიელ ბოთლზე ანიშნებს 
თექვსმეტნომრელი ჯემალა8 

- მერე მე რა გიყოთ0 
- რა უნდა გვიყო7 ერთი არაყი გვიყიდე8  
3თუ არ ვუყიდე7 არ მომეშვებიან ესენი47 - ფიქრობს გოგია8  
- კარგით7 გიყიდით7 ოღონდ ამ რუკაზე საქართველო მიპოვეთ! 
ზაურა და ჯემალა ერთმანეთს გადახედავენ8 
- მართლა იყიდი0 - ეკითხება დაეჭვებული ზაურა8 



- ჰო7 რა იყო7 იპოვეთ და ვიყიდი7 მეტი რა ვქნა0! 
ზაურა ჯემალას მიაჩერდება7 ჯემალა ზაურას8 ოთახში სიჩუმე ჩამოწვება7 ტაფაზე 

დასხმული ზეთის შიშხინიღა ისმის8 
- მე რომ ვიპოვო შეიძლება0 - მორიდებით ეკითხება ზაირა8 
- შენა0 
- ჰო8  
- იპოვე რა! 
ზაირა ტაფას თავს მიანებებს და რუკასთან მივა8 დიდი7 მჭრელი დანა უჭირავს 

ხელში და იღიმება8 
ჯემალა და ზაურა დიასახლისს იმედის თვალით მიაჩერდებიან8 
ზაირა ჯერ ავსტრალიას მოათვალიერებს კარგად7 მერე აფრიკაზე გადავა7 

ქვემოდან ზემოთ აუყვება და უეცრად სახეზე ნათელი მოეფინება5 
- აი7 აქ იქნება სადმე! - ამბობს და დანის წვერით ცენტრალური აფრიკის 

რესპუბლიკის ქვემოთ აფხაჭუნებს8 
გოგია ადგება და რუკასთან მივა8 ჯემალა და ზაურა დაძაბული სახით 

მისჩერებიან იმათ8 
- ნახე7 - ეუბნება ზაირა7 - ზაირი წერია აქა! 
- ზაირი თუ ზაირა0 - ეცინება გოგიას8 
თექვსმეტნომრელ ჯემალასაც ჩუმად ეღიმება7 გოგიას თვალს ჩაუკრავს8 
- ჰა7 რა იყო7 - ეუბნება იმას გოგია7 - ეხლა არა თქვა7 მე ვიციო! 
- ვიცი7 მა რა! 
- აბა სად არი0 
ჯემალა მეორე ნახევარსფეროზე ანიშნებს - სამხრეთ ამერიკაზე7 თან ვითომ არ 

უნდა7 რომ ზაირამ დაინახოს8 
- აბა7 შენა ხარ7 აი! - ეუბნება გოგია8 
ზაურა თანდათან იბოღმება7 მერე ცოლს შეუღრენს 
- ეე7 შე ჩემა7 როდემდე უნდა იყო ეგეთი ახვარი7 ხო ხედავ გვაღადავებს - რა 

უნდა მანდ საქართველოს7 ეგ ხო მსოფლიოს რუკაა! 
გოგია ჯიბიდან ხუთლარიანს ამოიღებს7 მაგიდაზე დააგდებს და კარისკენ წავა8 

სანამ გარეთ გავიდოდეს7 მოიხედავს და ჯემალას ეტყვის5 
- იცოდე7 ხურდა მომიტანეთ7 სულ არ დახარჯოთ7 გაიგე0 
აივანზე გასული ხის მოაჯირს ხელებით დაეყრდნობა და ქვემოთ გაიხედავს7 

აქედან ხელისგულივით მოჩანს მთელი უბანი - ახლადგამოფოთლილ ჭადრებსა და 
აკაციებში ჩაფლული ძველი7 კედლებდაბზარული7 სახურავ-დაზნექილი სახლები7 
ვიწრო7 მოუკირწყლავი ქუჩები8 ჰაერში ლაღად დასრიალებენ ნამგალები და თან 
რაღაც უცნაური7 სასოწარკვეთილი ხმით ჟღივიან8 

 
 
 
 
 
 



მ წ ე რ ლ ი ს  ც ო ლ ი  
 
ერთ მწერალს მეც ვიცნობდი7 თქვენნაირს - დაჯდებოდა7 შემოიდებდა შუბლზე 

ხელს და წერდა8 
სისხლს გვიშრობდა მისი ცოლი მეზობლის ბავშვებს - ნუ ხმაურობთ7 დიმიტრი 

მუშაობსო8 
რას მუშაობდა ვერ გეტყვით7 თუმცა მისი რომანი კი მაქვს წაკითხული7 3სახლი 

ცაცხვქვეშ4 ერქვა8 სანამ ორჯერ არ დამაბანინა თამარამ ხელები7 არ წამაკითხა8 
შევუჩნდი7 წამაკითხე7 რა იქნება-მეთქი! დიმიტრი აღარ იყო უკვე ცოცხალი8 
- მიჩვენე7 აბა7 ხელებიო! 
ვუჩვენე8 
- საპნით დაიბანე და წაგაკითხებო! 
დავიბანე7 რა უნდა მექნა8 
გამომიტანა8 კედელზე დაკიდებული დიმიტრის გადიდებული სურათის უკან 

ჰქონდა დამალული ის რვეული8 
- დაჯექი და წაიკითხეო8 
- შინ გამატანე7 თამარა ბიცოლა-მეთქი8 - არაო7 წაკითხვა თუ გინდა7 აქაც კარგად 

წაიკითხავო! 
რაღას ვიზამდი7 დავჯექი და დავიწყე კითხვა8 
სანამ ბოლომდე არ ჩავედი7 თვალი არ მოუშორებია - იდგა გულხელდაკრეფილი 

და მიყურებდა7 თითქოს7 დიმიტრის რომანს კი არა7 ლენინის ხელნაწერს 
ვკითხულობდი კრემლის ბიბლიოთეკაში8 

განსაკუთრებული არაფერი ხდებოდა იმ რომანში7 მაგრამ7 დაკვირვებული ვარ7 
არც თქვენს ნაწერებში ხდება მაინცდამაინც დიდი ამბები8 ერთი ოჯახის ისტორია 
იყო მოთხრობილი და მახსოვს7 ერთმანეთის მიყოლებით იხოცებოდა იმ ოჯახის 
ყველა წევრი8 ახლა რანაირად7 არ იკითხავ0 - იმათი სახლის კიბეს ერთი საფეხური 
ჰქონდა ჩამტვრეული და ყველა იმ საფეხურზე იტეხდა კისერს8 

შეეკეთებინათ მერე7 ის საფეხურიო7 იტყვით7 და მეც ეგ აზრი გამიჩნდა კითხვისას7 
მაგრამ ვისთვის მეთქვა7 ავტორი ე8 ი8 დიმიტრი სამი წლის მკვდარი იყო უკვე8 

მისი სიკვდილის შემდეგ7 განცხადებას ვეღარავინ დაგიწერს სოფელში8 იმისთანა 
განცხადების წერა იცოდა7 ქვას ხეთქავდა8 მე შენ გეტყვი7 გამოგართმევდა რამეს - 
ღვინისა და არყის მეტს ხელს არ კიდებდა არაფერს8 

სასმელზე7 როგორც ვატყობ7 არც თქვენ ამბობთ უარს და დიმიტრისაც ძალიან 
უყვარდა8 რომ გადააბამდა7 ორი-სამი კვირა და ზოგჯერ7 მთელი თვეც მთვრალი იყო8 
ასეთ დროს7 ცხადია7 არაფერს წერდა7 იწვა ლოგინში და უზიდავდა თამარა 
მაღაზიიდან ღვინო-არაყს8 

ცოლი მყავსო7 იმას უნდა დაეტრაბახა8 იცოდა დიმიტრის ფასი7 მაგრამ 
დიმიტრიმაც იცოდა თამარას ფასიო7 ვერ ვიტყვი5 წავიდოდა7 ზოგჯერ 
დაიკარგებოდა7 თვეობით არ ჩანდა8 დადიოდა7 ეძებდა საწყალი თამარა7 შეაჯერებდა 
ქვეყანას7 მარა დიმიტრის იპოვიდი შეენ0! ბოლოს მოიტანდნენ ამბავს - დიმიტრის 



ამა და ამ რაიონში ცოლი შეურთავს7 კაი გამართული ოჯახი უშოვნია7 ქერის 
ორმოშია ჩავარდნილიო! 

გადაირეოდა სოფელი8 ლანძღავდნენ ამ დიმიტრის7 თათხავდნენ7 აღარ იყვნენ 
თამარას საცოდაობით8 

თვითონ თამარა არაფერს იმჩნევდა7 ერთს არ დაიწუწუნებდა7 ერთ კურცხალს არ 
გადმოაგდებდა8 დიმიტრის აუგს რომ ეტყოდა ვინმე7 ძალიან წყინდა8 

- რა მოხდა7 მწერალი კაცია7 გაივლის7 გამოივლის7 თვალს წყალს დაალევინებს და 
მოვა ისევ შინო! 

ისე ყველაფერი კარგი აგიხდათ7 ორ-სამ თვეში მართლაც მოვიდოდა! დამინახავს7 
ასეთ დროს7 როგორ დადიოდა თავისი სახლის გრძელ აივანზე7 ხელები უკან ჰქონდა 
დაწყობილი და რაღაცას გატაცებით უყვებოდა თამარას8 ისიც ტახტზე მჯდომი7 
თვალცრემლიანი და პირღიმილიანი მისჩერებოდა თავის დიმიტრის8 

ერთხელ7 ჩვენი სოფლიდან7 ორმა კაცმა სიმინდი წაიღო ქართლში7 არაყზე 
უნდოდათ გადაცვლა8 დაღამებიათ ერთ სოფელში და ნაცნობთან დარჩენილან ღამის 
გასათევად8 მასპინძელს უთქვამს - აგერ7 სამეზობლოში7 ქორწილია და გადავიდეთ7 
წავიქეიფოთ გემოზეო8 გადასულან და რას ხედავენ - ეს ჩვენი დიმიტრი არაა 
წამოჭიმული ნეფედ0 

თვალით უნიშნებია7 არ გამთქვათ7 იცოდეო და იმ კაცებმაც მაშინ კი შეუნახეს 
პირი7 მარა სოფელში მობრუნებულებმა ცოლებს უამბეს ყველაფერი და იმათაც7 
რასაკვირველია7 თამარას მიურბენინეს ეს ამბავი8 

წავიდა საწყალი თამარა7 წაიყვანა ბავშვებიც7 ჩავიდა იმ სოფელში და დაადგა 
თავის კაცს თავზე8 ზის ის თურმე აივანზე7 გადუდია ფეხი ფეხზე7 პირში პაპიროსი 
აქვს გაჩრილი7 უკრავს კაი ბანტიან გიტარაზე და მღერის ტკბილად8 

გადარეულა მათ დანახვაზე5  
- დედა7 რას მევესწარი7 ამათი ჭირიმე7 ჩემი საყვარელი და და დისშვილები 

მესტუმრნენო! - თან უბრიალებს თურმე თვალებს7 არ გამთქვა თამარა7 თორემ 
დაგვხოცავენ ორივესო8 

წამოჰყოლია მაინც8 ახალი შერთული ცოლისთვის უთქვამს7 წავყვები ჩემს დას 
სოფელში7 რაღაც საქმე აქვს და ორ დღეში ისევ აქ ვარო8 

ახლა ყველას გახსენება ძნელია7 მაგრამ მე რაც ვიცი7 ერთი ცოლი დუშეთში ყავდა7 
მეორე - ტყიბულში7 მესამე - ზნაურში7 მეოთხე7 ქე გითხარი7 - სადაც და მეხუთე7 
მგონი - ფოთში8 

მარა არ მიკვირს5 როგორც გამიგონია7 ეს მრავალცოლიანობა არც თქვენთვის 
ყოფილა უცხო ხილი და დიმიტრი რა ისეთი გამონაკლისი იქნებოდა! 

ნამეტანი შესახედი კაცი კი იყო7 ლამაზი7 წარმოსადეგი7 ის რომ ულვაშზე ხელს 
გადისობდა7 ჭკუას კარგავდნენ თურმე ქალები8 ახლა როგორი მომლხენი7 
მომღერალი7 როგორი მსმელი7 მარა მუშაობა არ უყვარდა მაინცდამაინც8 

- მაგენი ბიძიკო7 სულელები არიანო7 - იტყოდა მხარზე თოხგადებული7 ყანაში 
მიმავალი მეზობლების დანახვაზე7 - სულელებმა უნდა იმუშაონ და ჭკვიანებმა 
ჭამონო! 

გამოუტანდა7 ზოგჯერ საწყალი თამარა ბარს5 



- ე7 ბიჭო7 საბოსტნე მაინც დამიბარეო! 
- რას ამბობ7 ქალო7 მიწას შევაწუხებო0! ამან უნდა ჩამიკრას ასი წლის მერე 

გულში და ამას შევაწუხებ7 ამასო0! 
ერთხელ7 ხიდს რომ აშენებდნენ მდინარეზე7 დიმიტრი 3დესიატნიკად4 ყავდათ8 

წაუყვანია მთელი მისი ბრიგადა შესვენებაზე და გაუშლია კარგი პურმარილი7 ისე7 
რომ სულ დავიწყებიათ ის ხიდი და მისი მშენებლობა8 მოსულა7 სწორედ იმ დროს7 
თავსხმა7 მოვარდნილა საშინელი დელგმა7 წაუღია ყველაფერი - ხიდიც და 
სამშენებლო მასალებიც8 

გამორბის თურმე საწყალი თამარა7 იპუტავს თმას5 
- კაცი დამიღრჩო წყალმა7 კაციო! 
შეხვედრია ვიღაცა5 
- ვინ კაცი დაგიღრჩო7 შე ქალო7 აგერ ქეიფობს7 პაჭკორიას დუქანშიო! 
ამას რომ იგონებდა7 დიმიტრი7 იცინოდა - მე რომ მუშაობა მყვარებოდა7 ახლა კაი 

ხნის მკვდარი ვიქნებოდიო! მარა თამარა არ ემდუროდა7 ადრეც გითხარი7 იცოდა 
მისი ფასი და იმიტომ8 

საკუთარი თავის ფასი დიმიტრიმაც კარგად იცოდა8 მეო7 ამბობდა7 ვაჟა-ფშაველაზე 
დიდი მწერალი ვარო7 ჩემს ფასს ვერ გაიგებენ ესენი7 მაგრამ მოვა დრო და 
მაღიარებენო8 

არ მოსულა7 ეტყობა7 ჯერ ის დრო8 
თუმცა7 როგორ უნდა აღიარონ7 არ მესმის - იმ ერთი რვეულის მეტი სხვა 

არაფერი დარჩენია  და ისიც საცოდავ თამარას გავატანეთ საიქიოში7 თვითონ 
დაიბარა - მე რომ მოვკვდები7 ჩემი დიმიტრის ნაწერები ჩამაყოლეთ კუბოშიო8  

კი7 ასე იყო8 
 
 

მ ო ბ ი ლ უ რ ი  ტ ე ლ ე ფ ო ნ ი  
 
შაბათს №-ის გასვენებაში ვიყავი - მწერალთა კავშირის შენობიდან უნდა 

გამოესვენებინათ8 პრეზიდენტს ელოდებოდნენ და ამიტომ უამრავი ხალხი მოვიდა7 
ვინ გინდა7 რომ იქ არ იყო7 ყველა ძალიან ღელავდა8 საგზაო პოლიციამ ქუჩა 
დილიდანვე გადაკეტა8 

ორის ნახევარზე ვიღაც თავაზიანმა7 მაგრამ მკაცრი სახის ახალგაზრდებმა 
სამძიმარზე მოსული ხალხი მარცხენა ტროტუარისკენ მიხვეტეს და ქუჩის მარჯვენა 
ნაწილი მთლიანად გაათავისუფლეს8 

ორს რომ თხუთმეტი წუთი დააკლდა7 ქუჩის ბოლოში პრეზიდენტი და მისი 
ამალა გამოჩნდა8 ფეხით მოდიოდნენ8 

მაშინვე შევჩოჩქოლდით და წინ მივიწიეთ5 ყველას გვინდოდა7 გამოსაჩენ 
ადგილზე დავდმდგარიყავით7 რომ პრეზიდენტს შევემჩნიეთ7 მაგრამ ჩვენზე 
გერგილიანებს თავიდანვე დაეჭირათ თადარიგი და ამიტომ ყველა კარგი ადგილი 
დაკავებული აღმოჩნდა7 თან იმ მკაცრი სახის ბიჭებმა მწყემსის ნაგაზებივით 
წინიდან დაგვირბინეს და ისევ უკან მიგვკუნჭეს8 



რაღას ვიზამდით7 ბედს დავმორჩილდით და სახეზე გულგრილი გამომეტყველება7 
ზოგმაც ირონიული ღიმილი ავიფარეთ8 

პრეზიდენტი მოგვიახლოვდა8 უკან პარლამენტის თავმჯდომარე7 ქალაქის მერი და 
სხვა პასუხისმგებელი პირები მოსდევდნენ8 

ხალხმა სული განაბა8 ეს ამდენი წყვილი თვალი მხოლოდ მას - თეთრთმიან7 
უქუდო კაცს მისჩერებოდა8 

სხვათაშორის7 ისიც გვიყურებდა7 გვათვალიერებდა7 ზოგს ოდნავშესამჩნევად 
გვიღიმოდა7 ზოგს თავს გვიქნევდა და7 გინდა დაიჯერეთ7 გინდა - არა7 ერთ-ერთ 
ჩვენთაგანს ხელიც კი ჩამოართვა8 მე არა7 აბა7 მე ხელს როგორ ჩამომართმევდა7 როცა7 
ჯერ ერთი7 არ მიცნობს და მეორეც7 ისე შორს ვიდექი7 იქამდე ხელს ნამდვილად ვერ 
მომიწვდენდა8 

ქუჩა ამოიარეს7 მწერალთა სასახლეში შევიდნენ და ხალხმაც შვებით ამოისუნთქა7 
ნელ-ნელა წინ მიიწია7 ცოტათი შეხალვათდა7 მაგრამ იქითა ტროტუარზე გადასვლა 
მაინც ვერავინ გაბედა8 

ახლა იქ7 შიგნით სამგლოვიარო მიტინგი უნდა გამართულიყო7 მიტინგი 
რადიოფიცირებული იყო და გამომსვლელთა ხმა7 წესით7 აქაც7 ქუჩაშიც უნდა 
გაგვეგონა7 მაგრამ დიდი ხნის უნახავმა ნაცნობ-მეგობრებმა ერთმანეთში ისეთი 
გაცხოველებული საუბარი გააბეს7 რომ იქაურობა საშინელმა ყაყანმა გააყრუა8 

ერთი წუთით წარმოვიდგინე7 როგორ იწვა ახლა კუბოში საწყალი №-ი - არცთუ 
დიდად ნიჭიერი7 მაგრამ ძალიან ყოჩაღი მწერალი და როგორ უხაროდა7 რომ მის 
გასვენებას თავად პრეზიდენტი ესწრებოდა! ის ხომ მთელი ცხოვრების მანძილზე 
სწორედ ამისთვის იღვწოდა7 ამიტომ გამოდიოდა  რადიოთი7 ტელევიზიით7 ამიტომ 
იდგა მუდამ გამოსაჩენ ადგილზე და ბოლოს და ბოლოს სწორედ ამიტომ წერდა იმ 
თავის წიგნებს! 

მკვდარი კაცის როგორ უნდა შეგშურდეს7 მაგრამ ერთი წამით7 მის ადგილზე 
ყოფნა ვინატრე8 

ციოდა8 ჩემს მარჯვნივ მდგომმა7 კარგად ჩაცმულ-დახურულმა7 ჯერ ისევ 
ახალგაზრდა კაცმა ჯიბიდან მობილური ტელეფონის აპარატი ამოიღო და ნომერი 
აკრიფა8 

ჩემს მარცხნივ მდგომი7 ასევე კარგად ჩაცმულ-დახურული კაცის პალტოს ჯიბეში 
მაშინვე ტელეფონის ზარი აწკრიალდა8 მან სასწრაფოდ ამოიღო თავისი მობილური 
და ყურზე მიიდო5 

- გისმენ! 
- რას შვრები0 - ჰკითხა მარჯვნივ მდგომმა8 
- არაფერს7 შენ რას შვრები0 
- №-ის გასვენებაში ვარ8 
- რას მეუბნები7 მეც №-ის გასვენებაში ვარ! 
- მართლა0! რა ადგილას დგახარ0 
- აქვე შესასვლელთან7 ცოტა ზემოთ8 შენა0 
- მეც! 



ორივემ აქეთ-იქით დაიწყეს ცქერა7 მაგრამ ერთმანეთი ვერ დაინახეს7 მე 
ვეფარებოდი8 

- მოიცა7 ლორთქიას ხედავ0 
- ვხედავ8 
- გიზოს0 
- გიზოსაც8 
- მითხარი7 ვის გვერდით ხარ8 
მარჯვნივ მდგომმა ცალი თვალით შემათვალიერა5 
- რა ვიცი7 ვიღაც მაზალო ტიპია7 წვერებიანი888 
- ვაი0! მეც მაგის გვერდით ვარ! 
- მართლა0! 
ახლა კი ვინამუსე და უკან დავიწიე8 
მობილურები არ მოუშორებიათ7 ისე გადაკოცნეს ერთმანეთი8 
- როგორ ხარ0 - ყურმილს ჩასძახა მარცხენამ8 
- კარგად8 შენ0 
- მეც კარგად8 
- გუშინ სად იყავი7 გეძებდი8 
- გამორთული მქონდა8 
- მოდიხარ ქელეხში0 
- მოვდივარ8 
- მაშინ7 იქ გნახავ8 იცოდე7 ადგილი შემინახე7 სალაპარაკო მაქვს8 
- კარგი8  
მობილურები გამორთეს და პალტოს ჯიბეებში ჩაილაგეს8 
მე ისევ წინ წავდექი8 
ამასობაში სამგლოვიარო მიტინგიც დამთავრებულიყო8 პრეზიდენტი ქუჩაში 

გამოვიდა და ქვემოთ დაეშვა8 უკან ისევ ის ხალხი მისდევდა8 მარტო ერთი კაცი 
შემატებოდათ - მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე - პრეზიდენტს გვერდით 
მიჰყვებოდა და რაღაცაზე აცინებდა8 

სულ მალე ქუჩის ბოლოში ჩავიდნენ და თვალს მიეფარნენ8 
უეცრად7 ჩემი მეზობლის ჯიბეში ისევ აწკრიალდა ტელეფონის ზარი8 
- ჰო7 რა გინდა8 
8 8 8  
- კი7 იყო7 ახლახანს წავიდა8 
8 8 8  
- როგორ არა7 მომესალმა კიდეც! 
8 8 8  
- კარგი7 ნუ იცი ხოლმე ეგრე888 მოვალ და ყველაფერს გიამბობ8 - მერე აპარატი 

გამორთო და პალტოს ჯიბეში ჩაიდო8 
ვნებათაღელვამ ჩაიარა8 ხალხი დაწყნარდა8 
ახლა უდრტვინველად იდგნენ და მიცვალებულის გამოსვენებას ელოდებოდნენ8 

სიჩუმეს მობილური ტელეფონების მელოდიური წკრიალი არღვევდა8 
 



 
ხ ე ვ ს უ რ ი ს  ხ მ ა ლ ი  

 
დილოიძეს7 თუშს7 ჯერ ისევ პირტიტველა ბიჭს ერთი უხეირო ჩვევა ჰქონდა5 

ნადირობისას7 საფარში მჯდომს7 უნებურად კბილების კაწკაწი აუტყდებოდა ხოლმე8 
რა იყო7 რისა იყო7 დილოიძემ ეს არ იცოდა და სირცხვილით ვერც ვერავის 
ეკითხებოდა8 

ახლაც სწორედ ამისი ეშინოდა და მართლაც7 როცა ეწერი გაიარეს და ცხენ-
კაციანად ერთი გორის ნაკუდალს ამოეფარნენ7 აუტყდა ისევ იმ ოხერი კბილების 
კაწკაწი! 

რა ექნა7 რა ეღონა0 
იბჯენდა ნიკაპს მკერდზე7 რაც ძალი და ღონე ჰქონდა თავს იკავებდა7 მაგრამ 

მაინც კი ყველას ესმოდა იმისი კბილების კაპუნი8 რაზმელები აქეთ-იქით 
იხედებოდნენ7 უყურებდნენ დილოიძესაც7 თანაგრძნობით უღიმოდნენ7 ის კი 
საწყალი7 ნატრობდა - ნეტავი მიწა გამისკდეს და თან ჩამიტანოსო! 

გადმოდგა როდის7 როდის გორის ფხაზე7 კუდგამონასკვულ იაბოზე გადამჯდარი 
მეფის ქეშიკი და ბაღდადიანი ხელი მაღლა ასწია8 რაზმი გაიტრუნა7 მხედრებმა 
სული განაბეს7 ცხენებმაც კი შეწყვიტეს ფრთხვინვა და ლაგამის ღეჭვა8 სიჩუმე 
ჩამოწვა და იმ სიჩუმეში მარტო დილოიძის კბილების კაკაკუკიღა ისმოდა7 მაგრამ 
ვის ეცალა იმისთვის7 ყველანი ქეშიკს ასცქეროდნენ და როცა იმან ბაღდადიანი ხელი 
დაიქნია7 ცხენებს  მათრახები სწყვიტეს და წინ გაქანდნენ888 

მიქროდნენ წინ წახრილები7 ცხენების აფრიალებულ ფაფარში 
ცხვირპირჩარგულები7 მარცხენა ხელით დამოკლებული სადავეები ეჭირათ7 
მარცხენით დაბლადაშვებული7 გაშიშვლებული ხმლები9 მალე7 გაფრენილებმა7 ერთი 
გორის ცხვირს შემოუარეს და შუა ომში ისე შეცვივდნენ7 გაკვირვება ვერც კი 
მოასწრეს8 

დილოიძემ წინ შემოფეთებულ ოსმალოს ხმალი მხარიღლივ  გადაუქნია7 მაგრამ 
ის გაეცალა7 ცხენი გან-გან წააქივქივა7 მერე მოულოდნელად მოაბრუნა7 გამოაქანა7 
დილოიძის ცხენს დაატაკა და ყირამალა გადაატარა8 

ვითომ სირცხვილად ის კბილების კაწკაწი არ ეყოფოდა7 დილოიძეს პირკატა ეცა7 
მაგრამ არ წახდა7 უმალ წამოხტა7 ცხენს წაქცეულსვე გადააჯდა7 დეზი იხმარა და 
როცა ულაყი ფეხზე წამოაგდო7 თავის წამქცევ ოსმალოს ხმალი მუცელში გამოუსვა! 

თვალის კუთხით დაინახა7 როგორ გადმოიშალა იმისი გაფატრული მუცლიდან 
იისფერი ნაწლავები და ძირს რანაირად ჩამოიწლაწა888 ჰო7 თვალის კუთხით7 რადგან 
ახლა უკვე მეორეს ებრძოდა7 ფარს იფარებდა და ცდილობდა7 იმის ინით შეღებილ 
მოკლე წვერქვეშ გამოჩენილ თეთრ ყელს მისწვდენოდა და როცა მისწვდა7 როცა ოს-
მალოს ჩალმამომძვრალი გაპარსული თავი მიწაზე გაგორდა და ამის დამნახავმა 
ყალყზე შემდგარმა ულაყმა საშინელი ხმით დაიჭიხვინა7 დილოიძე მაშინღა მიხვდა7 
რომ კბილების კაწკაწი გასჩერებოდა! 

აქამდე კი იმათი რაკა-რუკის მეტი სხვა არა ესმოდა რა7 აქამდე ყველაფერი 
უხმოდ ხდებოდა5 უხმოდ ეხეთქებოდა ერთიმეორეს ცხენი და კაცი7 ხმალი და 
ხმალი7 ფარი და შიმშერი8 უხმოდ სცვიოდა ფოლადს ნაპერწკალი7 სასიკვდილოდ 



დაჭრილ-დასახიჩრებული ადამიანებიც უხმოდ აღებდნენ პირებს და ახლა7 როცა 
ყოველივემ სული ჩაიდგა და ხმა ამოიღო - ერთმანეთში აირია რკინის ჩახა-ჩუხი7 
ცხენთა ჭიხვინი7 მომაკვდავთა ღრიალი7 გინება7 კვნესა - გახარებულმა დილოიძემ 
ყიჟინა დასცა და წინ შემოგებებულ შავნაბდიან ლეკს ცხენი ზედ მიაგდო7 ხმალი 
მოუქნია და როცა იმან თავისი მოკლე გორდა წინ დაუხვედრა7 მოულოდნელად7 
მარჯვენაში  თავზარდამცემი სიმსუბუქე იგრძნო და იმავე წამს დაინახა7 რომ ხელში 
ხმლის ნაცვლად იმისი პირგადასხეპილი ვადა ეჭირა888 

ეს ყველაფერი თვალის ერთ დახამხამებაში მოხდა და როცა დილოიძემ 
ხელმეორედ მოქნეულ გორდას ფარი დაუხვედრა7 დაინახა7 გვერდიდან როგორ 
დააძგერა ბებერმა ხირჩლამ7 ხევსურმა7 თავისი ცხენი ლეკისას7 უკანა ფეხებზე 
როგორ ჩააჩოქა და როცა ქვაბის ძირივით პირყარტლმა ლეკმა თავისი გორდა ახლა 
ხირჩლას ხმალს მიაგება7 დილოიძის გასაკვირად7 ხევსურის მახვილმა ხის ნედლი 
ტოტივით გადაჭრა ლეკისა და სანამ ის ხელში შერჩენილ ვადას ხევსურს სახეში 
ესროდა7 თუშმა იმარჯვა7 ლეკს დაეძგერა7 ცხენიდან ჩამოიღო7 ხანჯლით ხაშალი 
ცხვარივით გამოსჭრა ყელი და როცა წამოდგა7 ბებერი ხირჩლა უკვე აღარსად იყო888 

მერეც7 სადღა ეცალა7 მაგრამ მთელი ბრძოლის განმავლობაში7 დილოიძეს მაინც 
სულ თვალწინ ედგა ის საკვირველი სურათი - იმისი ფრანგულის გამკვეთს7 როგორ 
ყველივით სთლიდა ხევსურის ხმალი და რამდენჯერმე შორიდან თვალიც კი 
შეასწრო იმის ელვარებას7 ხოლო ერთხელ7 როცა ორი ოსმალო დაიფრინა და უკან 
მიდევნებულმა ორთავეს წირვა გამოუყვანა7 ხირჩლამ7 ხევსურმა გვერდით 
ჩამოუქროლა7 გაუცინა და - 3ყოჩაღ7 თუშოო!4 - დაუძახა8 თან ის საკვირველი ხმალი 
მაღლა ასწია და ჰაერში მძიმედ შეათამაშა8 

მტრის ლეშით მოფენილ იმ არემარეზე ხმალი ბევრი იშოვებოდა7 და დილოიძემაც 
ერთი კარგი ხორასნული მოიგდო ხელში7 მაგრამ არა7 ხევსურის ხმალი მაინც სხვა 
იყო! 

 
ასპინძიდან წამოსულმა დაღლილ-დაქანცულმა7 მაგრამ გამარჯვებულმა ჯარმა 

ერთ სერზე შეისვენა8 სადროშოების მიხედვით დაბანაკდნენ8 მეფე ერეკლეს აქებდნენ7 
რომელმაც იმ ომში ჩვეული გამჭრიახობა გამოიჩინა - ღამით7 ბორჩალოელ თათარ 
ხუდიას ხიდის ისრები დაახერხინა და მეორე დილით7 იმ ხიდზე შემდგარი 
თურქებისა და ლეკების უკანდახეული ჯარი სულ ერთიანად მტკვარს გაატანა8 

3დღესა მას მოკლა მეფემან ირაკლი ხელითა თვისითა კოხტა ბელადი7 რომელიცა 
იყო ჩინებული მძღვანი ლეკთა და მოიშუთვნენ უმეტეს წყალთა შინა ორისა ათასისა 
ლეკთანი და თათარნი და მოიქცნენ ქართველნი ალაფითა სავსენი48 

მაგრამ ტოტლებენის ღალატის გამო ერეკლე ისე იყო გაბრაზებული და 
კრიჭაშეკრული7 დანა რომ დაეკრათ7 წვეთი სისხლი არ გამოუვიდოდა8 

კარავი ველზე გაუშალეს და სახელდახელო სუფრაც გაუწყეს7 მაგრამ მეფემ პირი 
არაფერს დააკარა8 ის აცოფებდა7 რომ რუსის იმპერატრიცამ თვითონ ატეხა 
ოსმალოსთან საომრად7 გენერალ ტოტლებენის მეთაურობით ჯარი და ზარბაზნებიც 
გამოუგზავნა7 მაგრამ რუსებმა7 როგორც სჩვეოდათ7 გადამწყვეტ წუთს უგანეს 
ქართველებს7 ბრძოლის ველი მიატოვეს და ბორჯომის გზით თბილისისკენ 



გაეშურნენ8 ერეკლე მტრის ექვსიათასიან ჯარს თავისი ორიათასი ქართველითა და 
ათასი ბორჩალოელი თათრით შეებრძოლა და დაამარცხა კიდეც7 მაგრამ ახლა იმისი 
დარდი ჰკლავდა7 ის აწუხებდა7 ვაითუ7 ტოტლებენმა ქალაქი წამიხდინოსო8 ამიტომ 
საჩქაროდ წალკის გზით წამოვიდა7 რომ მოკლეზე გადმოსულიყო და რუსისთვის 
თბილისის მისადგომებთან ეყელა8 

ახლა კარვის წინ გაშლილ სუფრასთან მხართეძოზე წამოწოლილიყო7 ხელში 
კახურით სავსე ჯამი ეჭირა და ღვინოს სუნავდა8 ფარეში ბატონს თვალს ადევნებდა 
და ნატრობდა7 ეს ერთი ჯამი მაინც დალიოს7 რომ გუნება გამოუკეთდეს და ვინ 
იცის7 მადაზეც მოვიდესო7 მაგრამ ერეკლემ ჯამი ისე დადგა7 ზედ ტუჩიც არ 
დაუკარებია და ფერდობზე ამომავალ მცველს მიაჩერდა7 რომელსაც უკან 
ახალგაზრდა7 პირტიტველა თუში მოსდევდა8 

ერეკლე ბალახზე წამოჯდა8 
თუში ამოვიდა და მეფის წინ ცალ მუხლზე დაიჩოქა8  
- რა გვარისა ხარ7 შვილო0 - ჰკითხა ერეკლემ8 
- დილოიძე გახლავარ7 ბატონო888 - გაწითლდა თუში7 მაგრამ თავი არ აუღია და 

არც მეფისთვის შეუხედავს სახეში8 
ერეკლე ყმაწვილივით მკვირცხლად წამოდგა7 თუშიც წამოაყენა და აათვალიერ-

ჩაათვალიერა8 მაინცდამაინც დიდი ტანისა როდი იყო7 ჰა და ჰა7 მეფეზე ოდნავ 
მაღალი იქნებოდა და ცოტათი განიერიც8 ერთხანს უყურა7 მერე წავიდა7 ფერდობი 
ჩაიარა7 სერზე გადადგა და თუშიც მიიხმო8 

ქვემოთ7 ვიწრო ხეობაში პატარა მდინარე მიქშუოდა8 აპრილი იდგა და მდინარის 
ნაპირები მწვანედ აშუქებდა8 ტყეში აქა-იქ ყვაოდა ტყემალი და შინდი8 დაბლა7 
ბექობზე მომცრო საყდარი იდგა7 ბექობის ძირში კი სოფელი მოჩანდა8 

- აი7 ჩემო თუშო7 - უთხრა მეფემ7 - ეს ხეობა შენთვის მიჩუქნია7 ღმერთმა 
მშვიდობაში მოგახმაროს! 

დილოიძემ ჯერ მეფეს შეხედა7 მერე ისევ ქვემოთ ჩაატარა თვალი და მოიწყინა8 
ერეკლეს მგლის ფერი დაედო5 
- რა იყო7 ვეჟო7 საჩუქარი ხომ არ გეცოტავა0! 
თუში შეცბა7 თავი ჩაღუნა7 სახეზე ალმურმა გადაუარა და მეფეს წარბებქვემოდან 

აჰხედა5 
- არა7 ბატონო7 მაგრამ888 აქაურობას7 აბა7 რა თავში ვიხლი0!8 
ერეკლემ უკან მიიხედა და მოშორებით გაჩერებულ მცველს თვალი შეავლო5 
- კარგი7 მაშინ მითხარი7 რა გინდა და შეგისრულებ! 
თუშმა თავი ჩაქინდრა7 ერთხანს ჩუმად იყო7 მაგრამ მეფის მზერას გრძნობდა და 

ამიტომ თქვა5 
- ბატონო7 მე არა მინდა რა7 მაგრამ რაკი საჩუქრის ღირსად ჩამთვალე7 მაშინ 

ხევსურის ხმალი მიწყალობე888 ხირჩლასი888 
ერეკლეს გულიანად გაეცინა7 მობრუნდა და კარვისკენ წამოვიდა8 
 
რაღამდენი დარჩა0 - ჰკითხა ხირჩლამ ბიჭს7 რომელმაც ფეხებთან მარილის გუდა 

დაუგდო8 



- ესღაა888 - უპასუხა იმან და პირი იბრუნა7 ერთი სუ-ლი ჰქონდა7 იქაურობას 
როდის გაეცლებოდა8 

- კარგი7 წადი8 - შეეცოდა ხირჩლას ბიჭი და მარილი არ გვეყოფაო7 გაიფიქრა8 
- მარილი არ გვეყოფა7 ე! - დაუძახა არდოტელს7 რომელიც თავის მეზობელ 

ბერიკაცს მიცვალებულის გახდაში შველოდა8 
- რა თქვი0 
- მარილი არ გვეყოფა-მეთქი7 - გუდას ფეხი წაჰკრა ხირჩლამ7 - აი7 ესღაა7 გვეყოფა0 
არდოტელმა უკან მიიხედა8 თხილის ბუჩქებთან7 ახლადამწვანებულ კორდზე 

ოთხი მიცვალებული კიდევ ესვენა5 
- ჰო7 არ გვეყოფა და რა ვქნათ888 
სანამ ხირჩლა მიწაზე ხბოს ტყავს გაშლიდა7 იმათ მიცვალებულს ტანისამოსი 

გახადეს და მკვდარი წამოიღეს8 არდოტელს იღლიებით ეჭირა7 იმას7 მეორეს - 
ფეხებით8 

მიწაზე დაასვენეს და განზე გადგნენ8 მოხუცმა ხევსურმა პირჯვარი გადაიწერა7 
ზეცას აჰხედა8 

მზე ჩასასვლელად ემზადებოდა7 ამწვანებულ გორებს ფერი ეცვალათ8 
ხირჩლამ მასათით ხანჯალს პირი აუწმინდავა7 მიცვალებულთან ჩაიჩოქა და 

ცხედარი გულისკოვზიდან ბალნიან ბოქვენამდე სიგრძივ ჩასერა8 მერე გულის 
ყაფაზიც ჩაჭრა7 ნაჭრევში ხელი ჩაჰყო და კაცის შიგანი ხბოს ტყავზე ამოალაგა8 

არდოტელი და მოხუცი ხევსური ხირჩლას საქმიანობას თვალს ადევნებდნენ8 
ბოლოს7 ხირჩლას ნიშანზე7 ტყავს ნაპირები აუკრიფეს7 გუდასავით შეკრეს და შიგ 
მოქცეული ფაშვი და გულ-ღვიძლი ქვემოთ7 წინასწარ გაჭრილი ორმოსკენ წაიღეს8 

ხელებგასისხლიანებული7 პირგამეხებული ხირჩლა იდგა და უყურებდა7 რანაირად 
მიჰქონდათ7 როგორ მიათახ-თახებდნენ იმ მაფრაშას8 

უკან მობრუნებულმა არდოტელმა ცარიელი ხურჯინ-ები მოიტანა8 
ხირჩლამ ცხედარი ოთხად გაჭრა7 ხურჯინების თითო თვალში თითო ნაჭერი 

ჩადო და თან მუჭით მარილი ჩააყარა8 
- ეგ არ ეყოფა ხირჩლავ888 - უთხრა  მოხუცმა8 
ხირჩლამ მწყრალად ახედა5 
- მერე7 მე რას ვიძახდი0 - გუდიდან თითო მუჭა კიდევ ამოიღო და ჩაუმატა8 
- პატრა კახი! - დაიძახა უცებ ვიღაცამ8 
ხირჩლამ აიხედა და მეფე დაინახა8 
ერეკლე ბალახიან ფერდობზე ტაატით მოდიოდა7 უკან ორი მცველი მოსდევდა8 

ზოგჯერ ჩერდებოდა და იქაურობას ჩუმად7 უგულისყუროდ ათვალიერებდა8 
ხირჩლამ გასისხლიანებულ ხელებზე დაიხედა5 
- წყალი ბიჭოუ! 
წეღანდელმა პირტიტველა ბიჭმა თუნგით წყალი მოურბენინა და ხელებზე 

დაუსხა8 
წყალმა სისხლი კი გააცილა7 მაგრამ ცხიმი ვერა8 გაზინთული ფეშტამალი მოიხსნა 

და მეფეს ხელების მშრალებით მიეგება8 
- რამდენი იზარალეთ0 - ჰკითხა იმან7 ისე რომ სახეში არ შეუხედავს8 



- თექვსმეტი888 
- ნათელში ამყოფოთ8 დაჭრილი0 
- ოცდაორი8 არა0 - მიჰხედა არდოტელს8 
- ჰოუ8 - თავი დაუქნია იმან8 
- ყველას წყალობა მიეცემა! 
- იცოცხლე7 ბატონო! 
ბექობისკენ დაიძრნენ8 
მცველები შორიახლო მისდევდნენ8 
ერეკლემ ხირჩლას გადმოჰხედა7 პირზე ოდნავ შესამჩნევი ღიმილი გაუკრთა5 
- შევაბერდით ერთმანეთს7 ხირჩლავ888 
- ჰო7 ბატონო8 - ხირჩლამ ხელებზე დაიხედა7 ზედ ისევ ეცხო კაცის ქონი და 

ზურგსუკან დამალა8 
მეფეს არ გამოჰპარვია7 მცველს რაღაც ანიშნა და იმან მომცრო ტიკი მოართვა8 
- დალიე! - უთხრა ერეკლემ ხევსურს8 
ხირჩლამ კეფა მოიქექა8 
- დალიე7 დალიე! 
ხირჩლამ მცველს ტიკი გამოართვა და მიიყუდა8 დალოცვილი კახური რაკრაკით 

გადასდიოდა ყელში8 პირიდან ძლივს მოიწყვიტა7 ჩამოსველებულ წვერზე მაჯა 
გადაისვა5 

- გიშველა ღმერთმა! - ამოიხავლა და ერეკლეს მადლიერი სახით მიაჩერდა8 
გულზე ისე მოეშვა7 თითქოს მძიმე ლოდი ააცალესო8 ერთხელაც უნდოდა 
მიეყუდებინა7 მაგრამ მოერიდა და ტიკი მეფის მცველს გაუწოდა8 

- ფეშქეშ! - ღიმილით უთხრა ერეკლემ7 - როცა დაიცლება7 გამოუგზავნე და 
გაგივსებენ8 

მცველებსაც ჩუმად ეღიმებოდათ8 
- კაცოო888 - დაიწყო პატარა კახმა7 ხმა ჩაეხრინწა7 მაგრამ ჩაახველა და ყელი 

ჩაიწმინდა7 - რა გაქვს7 რა ხმალი გაქვს ეგეთი0 
ხირჩლამ ვერ გაიგო8 
- შენი ხმალი მიქეს7 რა ხმალია-მეთქი8 - გაუმეორა ერეკლემ8 
ხირჩლამ მოიწყინა და თავი ჩაღუნა5 
- დავითფერული7 ბატონო888 
- აბა7 ერთი გასძახე7 მოიტანონ8 
ქვემოთ ხევსურები შეჯგუფულიყვნენ და აქეთ იცქირებოდნენ5 
- ბიჭოუ! - დაუძახა ხირჩლამ7 - ხმალი მოართვით ბატონსა! 
ხევსურები შეჩქვიფდნენ5 
- რომელი ხმალი0 
- ჩემი ხმალი! 
პირტიტველა ხევსური გაიქცა7 ცოტა ხანში სირბილით მოქაქანდა და ხმალი 

მოიტანა8 



ერეკლემ გამოართვა7 ჯერ ისე შეათვალიერა7 მერე ქარქაშიდან ამოიღო და 
შეატრიალ-შემოატრიალა8 ოდნავ მოხრილ7 ლაპლაპა მახვილს ცალ გვერდზე 
პირდაღებული ლომი ეხატა7 მეორეზე - ჯვრიანი სფერო8 

მეფემ ხმალი ჩააგო და ახლა ქარქაშიანად დაათვალიერა8 უბრალო ქარქაში 
ჰქონდა7 ტყავისა7 ხარის ნაწლავით ამოკერილი8 

ერთხანს ჩუმად იდგნენ და ხმალს დასცქეროდნენ8 
ბოლოს ხირჩლამ ჩაახველა5 
- ვიცი7 ვისთვისაც გინდა7 ბატონო888 ალალია იმ ბიჭზე7 რა ვქნა888 
- რა იცი0! - ღიმილი ვერ შეიკავა ერეკლემ8 
- ვიცი8 ჯერ მე მომიგზავნა კაცები888 
- კარგი8 რა მოგცე ამ ხმალში0 
- არაფერი7 ბატონო7 - ხირჩლამ ხელში შერჩენილ ტიკს დახედა7 მერე რაღაც 

გაახსენდა და სასწრაფოდ დაამატა7 - ერთი გუდა მარილი მიბოძე7 მეტი არა მინდა 
რა8 

 

* * * 
 

წლევანდელ ზამთარს თოვლი არ მოვიდა8 ჩაიარა ნოემბერმა7 დეკემბერმა7 დადგა 
ახალი წელი და თოვლი კი მაინც არ მოვიდა8 

დილოიძე - ჯერ ისევ ახალგაზრდა7 ორმოციოდე წლის კაცი ტახტზე გულაღმა 
იწვა და ჭერს მიშტერებული ამ უცნაურობაზე ფიქრობდა8 იცოდა7 რომ მარტო აქ7 
კახეთში კი არა7 მთელს საქართველოში არ ჩამოვარდნილიყო ფიფქი და უკვირდა7 
როგორ ყველაფერი შეიცვალა ეს ოხერი7 ესაო! ჯერ იყო და ზაფხულმა გაამწარა 
მთელი კახეთი - სიცხე7 სიცხე7 რომ მეორედ მოსვლა ეგონებოდა ადამიანს8 სასუნთქი 
ჰაერი აღარსად იყო8 ზოგჯერ7 წამოვიდოდა7 წამოიგრაგნებოდა ყვარლის მხრიდან 
ღრუბელი7 ჩამოაბნელებდა იქაურობას7 დაიწყებდა ცა რუხრუხს7 ატყდებოდა ერთი 
საშინელი ჭექა-ქუხილი და წამოუშენდა სულ ცერისსიმსხო სეტყვა8 ჩარეგვა7 მოსპო 
და გაანადგურა ვენახები7 რაც სეტყვას გადაურჩა7 ნაცარმა შეჭამა7 მოლოკა და 
მოასუფთავა8 

ღვინო იმდენი ვერა7 მაგრამ დილოიძემ იმ წელიწადს დიდი ძალი საზამთრო 
მოიყვანა8 წაიღო7 ქალაქში გაყიდა და ზამთრის სარჩოც იმაში აღებული ფულით 
მოინგრა8 იმიტომაც იწვა ახლა არხეინად ტახტზე და ჭერს მიშტერებოდა8 

გარედან მანქანის საყვირის ხმა მოისმა8 
დილოიძეს ადგომა დაეზარა7 ყური მიუგდო და როცა მანქანამ მეორედაც 

დაასიგნალა7 გაბრაზდა - აბა7 თუ ვინმემ გაჰხედოს7 ამ ოჯახქორებმა7 ამათაო! - 
წამოდგა7 ფლოსტებში ფეხები წაჰყო და აივანზე გავიდა8 

გზაზე გვარიანად შელახული თეთრი 3მერსედესი4 იდგა8 
დილოიძემ გუნებაში შეიგინა7 მერე კიბე ჩაიარა7 ეზოში ჩავიდა7 ჭიშკარი გამოაღო 

და გარეთ გაიხედა8 
მანქანის ღია სარკმლიდან გოგოჭურს7 ლაფანყურელ ხევსურს გადმოეყო თავი და 

იცინოდა8 



3ნეტავი რას იკრიჭება04 - გაიფიქრა გამწყრალმა და სტუმარს ნაძალადევად 
გაუღიმა5 

- გადმო! 
- გააქვს რამე0 - ჰკითხა ხევსურმა8 
- მტერსაც ნურა ჰქონია რა! 
გოგოჭური მანქანიდან გადმოვიდა7 მოვიდა და დილოიძეს ხელი ჩამოართვა5 
- გამარჯობა7 შალიკო! 
- გაგიმარჯოს888 
- რასა იქ7 როგორა ხარ0 
- იგრე ვარ7 როგორც პოლის ლურსმანი! 
- მაიცა7 - გოგოჭური წავიდა7 3მერსედესის4 უკანა კარი გამოაღო და იქიდან 

ღვინით სავსე ოცდაორლიტრიანი ბოცა გადმოაცოცა7 - აი7 ღვინო გადავიღე გუშინა 
და888 

- ეგ რაღად გინდოდა7 განა მე კი არა მაქვს7 რა! 
- შენ ესეთი არ გექნება! 
3მააშ7 შენი ყველაყისამ!4 - გულში გაივლო დილოიძემ7 მაგრამ ხმამაღლა არაფერი 

უთქვამს8 
გოგოჭურმა ბოცა ეზოში შემოიტანა და ძირს დაუშვა8 
აივანზე დილოიძის ცოლი გადმომდგარიყო და კაცებს პირგამეხებული უყურებდა8 
- სადა ხარ7 ვალიკო7 რო დაიკარგები ხოლმე წეროს სკინტლივითა7 ეგრე უნდა0! - 

იღიმებოდა ნასიამოვნები დილოიძე8 
- შენ ეს აიტანე7 მე მანქანას გადავაყენებ! 
დილოიძე ბოცას ჩაუცუცქდა7 ორივე ხელი მოჰხვია7 ღიპზე მიიხუტა და ასწია7 

მაგრამ მტკივანმა წელმა არ აუშვა7 ვეღარ გაიმართა7 მოგიკვდა პატრონიო და ისევ 
ძირს დაუშვა8 

გოგოჭური გარეთ მანქანას აბღუვლებდა8 
ქალი კიბეზე ჩამოვიდა7 ქმარს გვერდით გაუარა და ტუტუნით უთხრა5 
- რაღა გინდა7 ხო მოგივიდა ამფსონი7 ჩაიხეთქეთ ეხლა მუცლები888 
- გამეცა7 ქალო7 - შეუღრინა დილოიძემ7 - შენ გირჩევნია საქმეს მიხედო7 თორე ხო 

იცი! 
ქალმა ჭიშკრისკენ გაიხედა7 ხმას დაუწია5 
- რა უნდა7 რას შემოგვეჩვია7 რომელი ჩვენი ნათესავ-მოკეთე ეგ არი0! 
- დედაკაცო7 - გაბრაზდა დილოიძე7 - შენა ყურთ ხო არ დაგაკლდა7 ვერ გაიგე7 რა 

გითხარი0! 
- რა მითხარი0 - არ შეეპუა ქალი8 
- სუფრა გაშალე-მეთქი! 
- რა მაქვს7 რა გაგიშალოთ0 
- მიდი7 ეხლა! - ფეხი მიწაზე დაურტყა დილოიძემ და ჭიშკარში შემოსულ 

გოგოჭურს ღიმილით მიეგება7 - მოდი7 ვალიკო7 მოდი7 კაცო! 
ავიდნენ კიბეზე8 ბოცა გოგოჭურმა აიტანა8 შევიდნენ8 დილოიძემ თუნუქის 

ღუმელს რცხილის ნაპობები შეუკეთა და ააგუზგუზა8 



- რა ვქნა7 შალიკო7 იგრე მამინდება ხოლმე შენთან ქეიფი7 იგრე მამინდება ხოლმე7 
რო888 - ბოდიშობდა გოგოჭური8 

- დაჯე! - დილოიძემ განჯინიდან თიხის საღვინე და რეზინის მილი გადმოიღო7 
ბოციდან ღვინო ჩამოასხა და საღვინე მაგიდაზე შემოდგა8 

ამასობაში7 პირზე ღიმილგადაგლესილმა ქალმა ოთახში პურები და დიდი ჯამით 
კომბოსტოს მწნილი შემოიტანა5 

- რასა იქთ7 ვალიკო7 როგორა ხართ0 
- რა ვიცი7 ვაართ7 როგორც ამ დროს შეეფერება8 
- შუქი არც თქვენა გაქვთ0 
- არა7 გოგო7 რა შუქი7 მეორე წელიწადია თვალით აღარ გვინახავს! 
- აი7 შუქი გაუქრეთ თვალებში ამათა7 შუქი! 
- მიდი7 ქათამი დაიჭირე7 ქალო! - უთხრა დილოიძემ8 
- არა7 შალიკო7 არა7 კაცო7 - შეწუხდა გოგოჭური7 - ეხლა ავდგები და წავალ7 

იცოდე7 აი! 
დილოიძემ ჭიქები შეავსო5 
- შენს მოსვლას და ჩვენს დახვედრას გაუმარჯოს! 
- გაგიმარჯოს888 
- რა კარგისა დამდგარა7 ე0! - გაიკვირვა დილოიძემ და გამოცლილ ჭიქას 

თვალებდაელმებულმა ჩახედა8 
- ეგრე იცის ნასეტყვარმა ვენახმა8888 - ნაღვლიანად გაიღიმა გოგოჭურმა8 
ქალმა ახლა კოხტად დათლილი ყველი შემოიტანა თეფშით8 
დილოიძემ ისევ შეავსო ჭიქები8 
- ამ ჭიქით მშობლები მოვიგონოთ888 
- იცოცხლე! 
- დედაშენი ჯერ ხო კარგად არი0 - გამოცლილი ჭიქა მაგიდაზე ხმაურით დადგა 

დილოიძემ8 
- არი7 რა ვიცი888 ცოტა წელს იტკიებს888 
- ეჰ7 წელი რა არი7 კაცო7 წელი ხო მეცა მტკივა! 
- გაანათლოს წასულები7 ცოცხლები კარგად გვიმყოფოს8 - თქვა გოგოჭურმა 
- ადე7 ქალო7 აქ რას ჩამოგვიჯექი7 ან ერბოკვერცხი შეგვიწვი7 ან რამე! 
ქალი ტახტიდან ადგა და ოთახიდან უხმოდ გავიდა8 
დალიეს კიდევ ორ-ორი თუ სამ-სამი და გოგოჭური7 ცოტა არ იყოს7 გათამამდა - 

თვალს მალიმალ კედელზე გაკრული ხალიჩისკენ აპარებდა7 სადაც ძველებური 
ხმალი ეკიდა8 ბოლოს7 წამოდგა7 არეული ნაბიჯით მივიდა7 ხმალი ჩამოხსნა და 
შეათვალიერა8 

- ჰა7 რა იყო0 - ჰკითხა დილოიძემ7 რომელიც სტუმარს ამრეზილი თვალით 
უყურებდა8 

გოგოჭურმა კრინტი არ დაძრა7 ხმალი ქარქაშიდან ამოიღო და შეატრიალ-
შემოატრიალა8 ჟანგმოკიდებულ მახვილს ცალ გვერდზე პირდაღებული ლომი ეხატა7 
მეორეზე - ჯვრიანი სფერო8 



დილოიძე ადგა7 გოგოჭურთან მივიდა8 იმან ერთი კი შეავლო თვალი7 მერე ხმალი 
ჩააგო და ახლა ქარქაშიანად დაათვალიერა - უბრალო ქარქაში ჰქონდა7 ტყავისა7 
ხარის ნაწლავით ამოკერილი8 

დილოიძემ ხმალი გამოართვა - თითქმის ძალით წაგ-ლიჯა ხელიდან და ისევ 
კედელზე ჩამოკიდა8 

- მოდი7 კაცო7 მოდი7 დავლიოთ7 რა დროს ეგ არი! - მხარზე ხელი გადახვია და 
მაგიდისკენ წამოიყვანა8 

დასხდნენ8 
დილოიძემ ჭიქები შეავსო8 
- შალიკო888 - წამოიწყო გოგოჭურმა7 - კაცო7 იმდღეს7 აქ რო ვიყავ7 მაშინაც გითხარი 

და888 
- ჰო8 
- რა ვიცი7 ეს ოხერი7 ამ ბოლო დროს7 რაღაც ფინთი სიზმარი დამჩემდა888 
- რა სიზმარი0 - მკვახე ხმით ჰკითხა დილოიძემ8 
- ფინთი7 რაღაცნაირი888 - გოგოჭურმა თავი ჩაღუნა და მერე თქვა7 - შალიკო7 

ოღონდაც ეგ ხმალი დამითმე და რაც გინდა მთხოვე888 
დილოიძემ გაპიპინებული ჭიქა აიღო და სულმოუთქ-მელად გამოცალა8 
- განა მუქთად მინდა7 შე კაი კაცო7 თქვი7 რას აფასებ და მოგიკვდეს ჩემი თავი! 
- იმდღესაც ხო გითხარი - არა ვყიდი7 ვალიკო8 
- მაშინ7 მაჩუქე8 ხო იცი7 რო ჩემთან არაფერი დაგეკარგება! 
დილოიძე მაგიდის გადასაფარებელს დააცქერდა8 მუშამბის გადასაფარებელი იყო - 

ძველი7 გაცრეცილი7 ნახატებ-გადაშლილი8 
- ვერც გაჩუქებ8 
- რატომა7 კაცო! 
დილოიძე უცებ გაბრაზდა5 
- ვერ გაჩუქებ-მეთქი7 მორჩა და გათავდა! 
ერთხანს სიჩუმე ჩამოწვა8 
ბოლოს7 დილოიძემ თავისი ჭიქა შეავსო7 გოგოჭურისას მიუწკარუნა და თქვა5 
- კარგი ეხლა7 დავლიოთ888 ბალღებ გაუმარჯოთ! - და გადაჰკრა8 
სტუმარმა ჭიქას ხელი არ ახლო7  გაბუსხული იჯდა და ისიც იმ გაქერცლილ 

მუშამბას ჩასცქეროდა8 
- ჰო7 კარგი7 დალიე ეხლა8 - ხმა დაირბილა დილოიძემ8 
გოგოჭურმა თავი ასწია და მასპინძელს მიაჩერდა5 
- რა იყო7 ბიჭო7 რა გაგიხდა ეგ ჟანგიანი ხმალი888 
- რა ვქნა7 იმდღესაც ხო გითხარი7 რო ვერა-მეთქი და888 
- მაშინ7 ისიც მითხარი7 რად გინდა! 
- შენ რაღად გინდა0 
გოგოჭურმა თავი ჩაღუნა და კეფა მოიქექა8 
- აიღე ეხლა და დალიე! - ნიშნისმოგებით უთხრა დილოიძემ8 
უცებ გოგოჭურმა თავი ასწია და მასპინძელს თვალი თვალში გაუყარა5 
- კარგი7 მაშინ7 რაც არი7 არი7 ჩემს მერსედესში გაგიცვლი7 მეტი რა ვქნა! 



მასპინძელმა ჩუმად შეათვალიერა სტუმარი8 
- ჰო7 რა იყო7 აჰა7 მაიტა7 ხელი! 
- ვის რად უნდა ბიჯო7 შენი დანჯღრეული მერსედესი! - გაიცინა დილოიძემ8 
გოგოჭურს ეწყინა5 
- არ გეხუმრები7 შალიკო! 
- არც მე გეხუმრები! 
- ეგ არი შენი ბოლო სიტყვა0 - ჰკითხა ცოტა ხნის შემდეგ გოგოჭურმა8 
- ჰო7 ეგ არი8 
- მაშინ დამიცალე ბალონი! 
- რა დაცლა უნდა7 ადექი და ეგრევე წაიღე8 
- დამიცალე-მეთქი! 
- შენა ძმაო7 ხო არაფერი გეშლება0 - სახეზე ალმური აუვიდა დილოიძეს8 
უეცრად7 გოგოჭური ფეხზე წამოიჭრა8 სკამი გადაყირავდა და ბოცას ზემოდან 

დაეცა8 ბოცა ჭახანით გასკდა! 
გოგოჭურმა კარი გამოგლიჯა7 გარეთ გავარდა და კიბეზე ფეთიანივით დაეშვა888 
ოთახში შეშინებული ქალი შემოვიდა5 
- რა იყო7 შალიკო0! 
დილოიძე იჯდა და ჩუმად იღიმებოდა8 
- უი7 მამიკვდეს თავი! - შეიცხადა ქალმა7 როცა გატეხილი ბოცა და დაქცეული 

ღვინო დაინახა8 - რა იყო7 რა ჭირი გეტაკათ0! - მერე წავიდა7 ტილო მოიტანა და 
იატ-აკის მოწმენდას შეუდგა8  

ოთახში ღვინის სასიამოვნო სუნი დადგა8 
- რა იყო7 რამ გადაგრიათ! 
- ხმალში მანქანას მიცვლიდა და არ მივეცი8 
- აი7 გიჟებო7 გიჟებო888 რად გინდათ ეგ ხმალი7 ქა7 რა ჭირად გინდათ7 ან შენა და ან 

კიდევ იმას! 
დილოიძე იჯდა და კედელზე ჩამოკიდებულ ხმალს მისჩერებოდა7 თვითონაც არ 

იცოდა7 რა უხაროდა8 
 
 
 

ნ ა ნ გ რ ე ვ ე ბ ზ ე  
 
შამბგადავლილ ნაეზოვარში ბალახების მოტკბო სუნი ტრიალებდა8 სიცხისაგან 

შემჭკნარ რუსპიტნებში უჩუმრად მიიპარებოდა დამშრალ-დალეული ნაკადული8 
ჩამოშლილ ყორესთან7 ყვითელ შალგებში დახვეული იდო დიდი7 ჭრელი გველი და 
ივლისის მზეს ეფიცხებოდა8 

მზე რომ კარგად წამომაღლდებოდა და სიცხისაგან თავბრუდახვეული  ბალახები 
სუნს აუშვებდნენ7 ის გველი მაშინ გამოძვრებოდა ხოლმე სასახლის ნანგრევებიდან7 
ზლაზვნით ჩამოივლიდა რბილი ბალახით შემოსილ ფერდობს7 ყორესთან7 მზვარეზე 
დაიგორგლებოდა და დიდხანს იწვა გარინდებული8 თაკარა მზე მცხუნვარე 
სხივებით ეფერებოდა ხალიჩასავით ჭრელ ტანზე7 ცივ სისხლს უთბობდა და ისიც 



სიამოვნებისაგან თვალებმილულული უძრავად იწვა7 სიცოცხლის ნიშანწყალი არ 
ეტყობოდა7 მაგრამ ზოგჯერ7 სულ მცირეოდენ ფაჩუნზეც კი თვალებს ახელდა და 
ორად გაყოფილი ენის სავსავით იქაურობას ჩუმად ზვერავდა8 

მზე რომ დასავლეთისკენ დაეშვებოდა და დანახვისის თავზე გაწოლილ 
ღრუბლებს წითლად შეაფერადებდა7 გველი ნელა გამოიშლებოდა7 წამოიყალყებოდა 
და გაველურებულ ბაღს თვალს მოავლებდა8 ხეებს ჩრდილები დაგრძელებოდათ7 
საღამოს ნიავი ოდნავ არხევდა ფითრშეხორხლილი მსხლების წვეროკინებს7 იქვე7 
სულ ახლოს7 ასკილის ტოტზე შემომჯდარი შაშვი კუთავდა8 ნახევრად-მონგრეულ 
გალავანსაც ჩრდილი დაეგდო8 გველი ფერდობზე გასრიალდებოდა7 მაღლა ავიდოდა 
და ნათალი ქვით ნაგებ კედელთან ისე უეცრად გაუჩინარდებოდა7 თითქოს მიწამ 
უყო პირიო7 მაგრამ დაკვირვებული თვალი მაინც შენიშნავდა7 როგორ ნელ-ნელა 
გადადიოდა კარის ზღურბლზე7 რანაირად გადაჰქონდა მძიმე ტანი7 როგორ 
მიიზლაზნებოდა შიგნით7 კრამიტის ნამუსრევით გამოფენილ7 შამბით დაბურულ 
ნასახლარში8 

მერე ღამდებოდა7 უკუნი სიბნელე ისადგურებდა და იმ სიბნელეში ისმოდა 
ნაკადულის ჩუმი ლიკლიკი7 კაკლის ტოტებში შეხიზნული ვასაკას კრუალი და 
საშოვარზე გამოშლილი ღამურების წრიპინი8 მალე ამოვიდოდა მთვარეც და თითქოს 
ოქროთი მოავარაყესო7 რაღაც საკვირველი დიდებულებით იმოსებოდა ერთ დროს 
მართლაც რომ დიდი და დიდებული სასახლის ნანგრევები8 ქვეყანა ჩაყუჩდებოდა7 
ჩადგებოდა ნიავიც და ყველაფერი7 სულიერიცა და უსულოც მონუსხულივით 
მიაჩერდებოდა მთვარის შუქით განათებულ ნასახლარს7 გატრუნული ყურს 
მიუგდებდა იქიდან გამომავალ უცნაურ ხმებს - ქალების კისკისს7 გიტარის კვნესას7 
კაცების ხორხოცს8 

კედლის თახჩაში ჩაწოლილი გველი თვალებს ახელდა - მასაც ესმოდა ხმები7 
წარსულის ეს სასწაულებრივად გადარჩენილი ნაწყვეტები7 თითქოს რაღაც შორეული 
და დიდი ხნის წინათ გარდასული ამბავი აგონდებაო7 თავაღერილი7 ორკაპა ენის 
სავსავით აცქერდებოდა ძველებური დარბაზის ჩამონგრეულ კედლებს7 მუხის 
გაშავებული თავხის ნარჩენებს7 სიბნელეში აყაყულ ბუხარს და მთვარის შუქზე 
ქარვისფრად უბრწყინავდა თვალები8 

ის ხმები კი უფრო და უფრო მკაფიოდ ისმოდა7 ცოცხლდებოდა7 სულს იდგამდა 
არემარე - წკრიალებდა დეზები7 შარიშური გაჰქონდა ფარჩა-აბრეშუმს7 წკარუნობდა 
ბროლის ჭიქები7 ვერცხლის დანა-ჩანგალი7 ფაიფურის ჭურჭელი8 ისმოდა გიტარის 
საამო კვნესა და სიმღერაც7  ისიც ტკბილი7 სულში ჩამწვდომი7 მაგრამ იმავე დროს 
ნა-ღვლიანი და ცრემლის მომგვრელი8 

გველი გრილ თახჩაში იწვა და მისი მრგვლად დახვეული7 ერთ გუნდად შეკრული 
ჭრელი სხეული7 ახლა7 ამ სიბნელეში7 ფოსფორული შუქით განათებულ7 ღრმა 
ხვეულებით დაღარულ რაღაც ბლანტსა და რუხ მასას ჰგავდა - აღარც თავი უჩანდა7 
არც მძივებივით მბრწყინავი თვალები და აღარც ის თავზარდამცემი7 ორკაპა ენა8 ეს 
მძიმე რამ საგანი უძრავად იდო ბნელ თახჩაში და რაღაც სასწაულებრივი ძალის 
წყალობით სულ სხვა სუბსტანციად გარდაქცეული7 არარსებული თვალებით 



ხედავდა მრავალჯერ ნანახს7 უთვალავჯერ განცდილსა და გამოვლილს ისევ 
თავიდან განიცდიდა8 

888მრუმე ნათელი მღვრიე წყალივით მოჟონავდა მტკიცედ ნაქსოვი პარკის 
კედლებში7 პარკუჭის შიგანს ავსებდა და ძველი7 დიდი ხნის შემოჩვეული გრძნობა 
ისეთნაირად იმორჩილებდა7 რომ მუმიასავით უძრავად იდო და ეჩვენებოდა თითქოს 
ისევ იქ იყო7 კვირაცხოვლის ეკლესიის კარის ზღურბლთან ცივ ქვაზე იდო თხელ 
ჩარსავში მაგრად გაკრული7 პირში კისერზე კანაფით ჩამობმული შაქრიანი პარკუჭი 
ედო7 სახეზე ჭიანჭველები დასდიოდნენ და თანდათანობით ისეთი ცოცხალი და 
ხელშესახები ხდებოდა ეს ჩვენება7 რომ უკვე ცხადად ჩაესმოდა ზარების რეკვა7 
გალობა და ეკლესიის კამარებქვეშ დარხეული ჩუმი ბუბუნი5 

- ნეტარხართ გლახაკნი სულითა7 რამეთუ თქვენი არს სასუფეველი ღმრთისა8 
ნეტარ-ხართ თქუენ7 რომელსაც გშიის აწ7 რამეთუ განსძღეთ8 ნეტარხართ7 რომელნი 
სტირით აწ7 რამეთუ იცინოდეთ! ხოლო ვაი თქუენდა7 მდიდარნო! ვაი თქვენდა 
გამაძღარნო აწ! რამეთუ გშიოდეს8 ვაი თქვენდა7 რომელნი იცინით აწ! რამეთუ 
იგლოვდეთ და სტიროდეთ888 

სწორედ რომ ჭუპრსა ჰგავდა და7 კაცმა რომ თქვას7 სინამდვილეშიც ჭუპრი იყო - 
თოთო7 ლოფ-ლოფი7 ჭიპმოურჩენელი7 რომელსაც ჯერ არა გაეგებოდარა ამ მუხთალი 
წუთისოფლისა7 ჯერ ვერ გაერკვია7 რა იყო მის თავს7 რა ხდებოდა7 დღენახევრის 
ბალღს აქ რა უნდოდა7 ამ ცივ ქვაზე7 ან რას მოსთქვამდნენ ეს ზარები7 რას 
აუწყებდნენ ქვეყნიერებას8 

მართლაც რომ ჭუპრივით იდო მლოცველთა ფეხით გაცვეთილ ფილაქანზე7 
ეკლესიის დასავლის კართან და გამალებით წუწნიდა შაქრიან პარკუჭს7 ლოყაზე 
ტკბილი7 წებოვანი დორბლი ჩამოსდიოდა და იმ დორბლს ამოყოლილი ჭიანჭველები 
დააცოცავდნენ ტუჩებზე7 შუბლზე7 ნი-კაპზე7 მხრებზე8 

ახლა ამ შაქრიანი პარკუჭითღა იყო დაკავშირებული ქვეყნიერებასთან7 სხვა აღარა 
შერჩენოდარა8 ისევ ეწვოდა სისხლმიმხმარი პატარა ჭიპი7 რომლითაც ჯერ კიდევ 
გუშინ7 თბილსა და მზრუნველ სხეულზე იყო მიბმული და უკვე ეწყებოდა 
მონატრება იმ სხეულისა7 მძაფრი7 ძლიერი7 ყოვლისმომცველი მონატრება7 რომელიც 
საფლავის კარამდე უნდა მიეთრია და იქაც7 საფლავშიც თან უნდა ჩაეტანა8 

ის კი7 აგრერიგად სასურველი და სანატრელი7 იქვე7 სულ ახლოს7 ფალელების 
საგვარეულო სასახლის შიგნიშიგან ოთახში იწვა7 ღუნღულა ქვეშაგებში ნებივრობდა 
და თხუთმეტი წლის წვინტლმოუხოცავი გომბიოს უზრუნველობით 
თვალებმინაბული უსმენდა გადიას7 რომელიც ნელა7 ალერსიანად უსვამდა თბილ 
ხელისგულს მშობიარობის ტკივილებისაგან ნატანჯ7 მობოშებულ მუცელზე და თან 
ისევ იმ ოქროსქოჩრიანი უფლისწულის ამბავს უყვებოდა7 აქეთ7 ოძისისკენ რომ 
მოაგელვებდა მერანს7 რათა თავისი სანუკვარი და მოლოდინით დამაშვრალი 
გულისსწორი ენახა8 

ის კი7 უმწეო და უსუსური7 დღენახევრის სოველი ბალღი აღარავის ენაღვლებოდა7 
აღარც ახსოვდათ! მისგან ისე განთავისუფლებულიყვნენ7 როგორც მძიმე7 აქოთებული 
ტვირთისაგან და ახლა შვებამოგვრილნი თანდათანობით უბრუნდებოდნენ ჩვეულ 
ცხოვრებას8 მაგრამ გავიდოდა წლები და ყველა თავისას მიიზღავდა - ისიც7 ის 



ცინგლიანი ძუკნაც7 რომელმაც ხეირიანად არც კი იცოდა7 რა ჩაიდინა და ის ცხენის 
კუდზე გამოსაბმელი გადიაც7 პატარა ბიჭი ძველმან ჩვარში რომ გაახვია7 პირში 
წინასწარ შეკერილი შაქრის პარკუჭი ჩასჩარა და ამნაირად მოტყუებული7 დედის 
მკერდზე მიხუტებულივით გატრუნული და გაბრიყვებული7 დილაუთენია 
კვირაცხოვლის ეკლესიის დაკეტილ კართან დადო და თავად თვალებგაფაციცებული 
გაერიდა იქაურობას8 

საკადრისს მიიზღავდა მთავარი დამნაშავე ნანუჩა ფა-ლელი და თავისას მიიღებდა 
მღვდელი ზაქარიაც - ის7 ვინც პატარა ბიჭი ეკლესიის კართან იპოვნა და იმის 
ნაცვლად7 რომ თოთო ბალღის დანახვაზე ძუძუებატკიებული ცოლის ხვეწნისთვის 
ყური მიეგდო და თვითონ ეშვილა7 ბავშვი სხვას7 ტურტლიან გლეხებს ჩაუგდო 
ხელში7 რადგან ფალელებთან საქმის დაჭერას და იმათი ბუშის გაზრდას ერჩივნა 
ჯაგრიან გველთან დაეჭირა საქმე და მისივე წიწილი გამოეზარდა8 დაისჯებოდნენ 
სხვებიც7 დამნაშავენიც და უდანაშაულონიც7 ზოგი ისეთიც7 ჯერ დაბადებულიც რომ 
არ იყო9 გრძელ რიგში იდგნენ ყველანი და საკუთარ ჯერს მოთმინებით 
ელოდებოდნენ8 

მამა ზაქარიამ კი7 როცა სამრეკლოდან ჩამოვიდა და რკინის რგოლზე აცმული 
გასაღებების ჩხარუნით ეკლესი-ისკენ გამოსწია7 მაშინვე დაინახა დასავლეთის 
კართან7 ფილაქანზე დადებული რაღაც საგანი7 რომელსაც ბაქმაზაანთ ბებერი ძაღლი 
სუნავდა8 

ბედის დაცინვა იყო7 მაშ რა იყო! სხვა რაც უნდა ეპოვნა7 ყველაფერი უპრიანი 
იქნებოდა7 ყველაფერი გამოადგებოდა მღვდლის ხრამივით ამოუვსებელ ოჯახს5 
ჟანგიანი ლურსმანი7 გატეხილი ჯაყვა7 გაღუნული ნალი7 მაგრამ ბალღი0! ბალღების 
მეტი რა ჰყავდა! ღვთის  მადლითა და ბუნების შეწევნით ეს სიკეთე მართლა არ 
აკლდა - იმის ნოყიერსა და ნაყოფიერ ცოლს თერთმეტი შვილი ეჩუქებინა 
მოსიყვარულე ქმრისთვის7 თერთმეტი ბავშვი ღნაოდა იმის კარმიდამოზე7 თერთმეტი 
მუცელი შესჭყრიალებდა და შეჰყურყურებდა7 თერთმეტი პირი შესტიროდა და ისიც7 
ხელებდაკაპიწებული7 ანაფორის კალთააკეცილი დღენიადაგ შრომობდა7 უბრალო და 
უბირი გლეხივით დღენიადაგ მიწას ჩაჰბღუოდა7 რომ ჯალაბი როგორმე გამოეკვება 
და მწუხარებით გრძნობდა7 დღითიდღე და თანდათანობით როგორ ხდებოდა 
საკუთარ ნაშიერთა მუცლის მსახური8 

მაგრამ დიდია და აზრმიუწვდომელი განზრახვანი უფლისა ჩვენისა და როცა მამა 
ზაქარიამ ცივ ფილაქანზე დადებული ფუთა შენიშნა7 მაშინვე მიხვდა7 რაც უნდა 
ყოფილიყო და ძაღლს შორიდანვე დაუტატანა - გადი7 დაიკარგე მანდედანო! - თან 
დაიკუზა7 მიწაზე ხელი მოაფათურა7 ვითომ7 აი7 იცოდე7 ქვას ვეძებო და ამის 
დამნახავი ძუკნაც წკავწკავით გაიქცა7 მაგრამ შორს არ წასულა7 იქვე გაჩერდა7 
ეკლესიის კუთხეს ამოეფარა და კუდამოძუებული იქიდან მიაჩერდა მღვდელს8 

მამა ზაქარიამ მიიხედ-მოიხედა7 მერე ეკლესიის კართან მივიდა7 ჩაცუცქდა7 
მსხვილი7 კოტიტა თითით ბავშვს სახიდან ფრთხილად გააცალა ჭიანჭველები7 ხელში 
აიყვანა7 გაბრუნდა და შინისაკენ ჩქარი ნაბიჯით გაეშურა8 

ბაქმაზაანთ ძაღლი მღვდელს უკან აედევნა7 სახლამდე მისდია და როცა მან 
ბალღი შინ შეიყვანა7 ეზოს ჭიშკართან ჩაწვა7 დრუნჩი წინა თათებზე ჩამოდო და 



თვალები დახუჭა8 კარგა ხანს იწვა ეგრე და ბურანში წასულს ყველა ლეკვი 
ახსენდებოდა7 თავისი არცთუ ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე რაც კი დაეგდო7 
სულ წვრილად აგონდებოდა თითოეული მათგანის ხვედრი - რომელი გადარჩა და 
გაიზარდა7 რომელი - ვერა8 დაკარგული და მკვდარი ლეკვების სევდა სულ თან 
დასდევდა7 წვრილად ახსოვდა ყველა მათგანი და მათი დარდი ახლაც7 ამ სიბერეშიც 
სულ აწუხებდა8 

ჯალაბი საუზმეს ამთავრებდა7 როცა კარი გაიღო და ოთახში ბალღატატებული 
ზაქარია შემოვიდა8 თმაწვერგა-ბურძგნული7 მღელვარებისგან თვალებაელვარებული 
ქმრის დანახვაზე ფოფოდიას ელდა ეცა და მუხლთ მოეკვეთა7 ბავშვებიც 
გაოცებულნი მიაჩერდნენ მამას და როცა ქალმა ქმარს თეთრ ჩარსავში გამოკრული 
ფუთა ჩამოართვა7 ზაქარია სკამზე ჩამოჯდა7 დოქიდან წყალი მოსვა და 
სულმობრუნებულმა ძლივას ამოთქვა - ეკლესიის კართან ეგდოო8 

ფოფოდიამ ფუთა ტახტზე დადო7 გახსნა და უეცრად7 შეჰკივლა7 რადგან ბავშვს 
მთელ ტანზე ჭიანჭველები დააცოცავდნენ! 

ბალღები წამოიშალნენ და ტახტთან მიცვივდნენ8 ყველაზე უფროსს ყველაზე 
უმცროსი ეჭირა ხელში8 დანარჩენები - ერთმანეთის მსგავსნი7 ალი და კვალი 
ერთმანეთისა7 გაკვირვებულნი დასჩერებოდნენ საიდანღაც მოსულ პატა-რას7 
უცნაურად მოვლენილს7 ჭიპზე სისხლშემხმარს8 მათთვის უცხო როდი იყო ასეთი 
ჩვილი - თითო ამისთანა ოჯახს7 თითქმის ყოველ წელიწადს ემატებოდა7 მაგრამ 
იმათ ეკლესიის კართან როდი პოულობდა მამა7 უკლებლივ ყველანი დიდი ხნის 
ლოდინის შემდეგ მოდიოდნენ7 მანამდე კი დედის გამობერილ მუცელზე 
ყურმიდებულნი გრძნობდნენ ხოლმე თავიანთი ჯერ უხილავი დისა თუ ძმის 
უცნაურად გულისამაჩქროლებელ მოძრაობებს7 მისი ხელფეხის ქნევას და ჭიფხვას8 

ფოფოდია ბალღს ჭიანჭველებს აცლიდა7 თოთო კანზე ხელის გულს უსვამდა და 
ისეთ უცნაურ სიხარულს გრძნობდა7 ისეთი სიყვარულით ეწურებოდა გული7 
თითქოს ეს პატარა7 ვარდისფერი არსება ცხრა თვე თვითონ ეტარებინა მუცლით7 
თავადვე ეშვა და ახლა7 თითქოს რძე უდგებაო7 გრძნობდა7 როგორ ებერებოდა7 
რანაირად უმკვრივდებოდა ძუძუები7 როგორ სტკიოდა8 

მღვდელი თვალს ვერ აცილებდა ქალის განაზებულ პროფილს7 მის ოდნავ ღია7 
სველ ბაგეს7 თვალის მორღვეულ უპეებში ჩამდგარ თბილ სევდას და უსიტყვოდ 
გრძნობდა ცოლის გულისთქმას7 მაგრამ როცა ქალმა თავი აიღო7 ქმარს მოჰხედა და 
რაღაცნაირი მუდარით ჰკითხა7 ეხლა რას უპირებ ამ საცოდავსო7 - რა ვიცი7 
გამოუჩნდება პატრონიო7 - უპასუხა8 

- ჩვენ რო ვიშვილოთ0 
მამა ზაქარია სწორედ ამას ელოდებოდა და ცოდვა გამხელილი სჯობს7 როცა იქ7 

კვირაცხოვლის ეკლესიის კართან7 ფილაქანზე ჩაჩოქილი ბავშვს დასცქეროდა7 
თავადაც ამასვე ფიქრობდა7 ასე განსჯიდა - სადაც თერთმეტი7 იქაც მეთორმეტე7 
ჩვენს ოჯახს ეს ერთი ზედმეტი ბალღი ვერას უზამსო და მერეც7 შინისაკენ 
მომავალიც ამგვარსავე ფიქრს შეეპყრო7 მაგრამ შინ რომ მოვიდა7 სულ სხვა საბუთი 
ამოუტივტივდა გონებაში7 სხვა ანგარიშმა გაუქარწყლა ის წეღანდელი აზრი7 
თავიდან ამოუგდო და ახლა7 ცოლის ნათქვამმა7 მართალია7 ერთი წამით ისევ 



იქითკენ მიაბრუნა7 იმ მაცდურმა აზრმა ისევ ისე შეუღიტინა7 მაგრამ მაშინვე შუბლი 
შეიკრა და უარის ნიშნად თავი გააქნია - ფალელების ნაბიჭვრის გაზრდას7 მართლაც 
გველის წიწილის გაზრდა ერჩივნა8 ვის არ სმენოდა წყეული ჩანჩახა ფალელის 
ამბავი7 რომელიც ამ ოთხასი წლის წინათ მეფეს განუდგა7 ირანის შაჰს ეახლა და 
იქიდან დიდძალი ჯარით მობრუნებულმა გვირგვინოსანი მეფე ლიხს იქით გააქცია7 
ხოლო კათალიკოსი წვერებით ათრია8 სოფელში ნანუჩაზეც ათას ჭორსა და მართალს 
ჰყვებოდნენ7 ბევრ ავკაცობას მიაწერდნენ7 მაგრამ ბატონი იყო და გლეხი მაშ რისი 
გლეხი იქნებოდა7 რომ თავის ბატონზე7 თუნდაც კეთილსა და მამასავით 
მზრუნველზე7 ბინძური ჭორი არ შეეთხზა8 ზაქარია მუდამ ცდილობდა7 ის ჭორები 
არ დაეჯერებინა7 ცხადია7 არც ის7 რომ ნანუჩა ფალელს თავისი ერთადერთი7 
უდედოდ გაზრდილი ქალიშვილის შემაცდენელი - ახალგაზრდა7 ღარიბი სტუდენტი 
სადღაც7 რუსეთის რომელიღაც შორეულ ქალაქში მოეძებნა და საკუთარი ხელით 
დაეკლა7 მაგრამ ახლა7 როცა ამ საცოდავ7 პირში შაქრის პარკუჭჩაჩრილსა და 
ვარდისფერ7 თოთო სხეულზე ჭიანჭველებდახვეულ ბავშვს უყურებდა7 მზად იყო7 
რომ ყველაფერი დაეჯერებინა8 

 
*   *   * 

 

ფალელების სასახლის მეორე სართულის სარკმელზე ფარდა შეირხა8 იქ7 იმ 
ფარდის უკან დიდი ხნის დგომისგან წელგაშეშებულმა ნანუჩა ფალელმა მოინაცვლა 
ფეხი8 ისევ იქ იდგა7 იმ ფარდის უკან ატუზულიყო7 ვერ სცილდებოდა სარკმელს და 
ფეხებგახევებული7 წელკავგამჯდარი გასცქეროდა გაყუჩებულ სოფელ-გარემოს8 
იქიდან ხელისგულივით მოჩანდა ყველაფერი5 კვირაცხოვლის ძველი საყდარი7 უშნო7 
უბადრუკი მიწურები7 მთელი სოფელი7 იმის იქით ერთმანეთზე მილაგებული 
ქაჩალგორები7 შორს - ტყიანი ქედი7 ჩამუქებული7 გულჩაბოროტებული და უფრო 
იქით თრიალეთის მთები7 ლურჯად ასულნი მაღლა7 ღრუბლებისაკენ აზიდულნი8 
მაგრამ ნანუჩა ფალელი ვერ ამჩნევდა ბალღობიდან თვალმიჩვეულ ამ სურათს7 
აგრერიგად ნაცნობსა და ახლობელს7 წელიწადის სხვადასხვა დროს 
სხვადასხვანაირად ლამაზსა და საყვარელს7 ახლა კი ყოფიერების საზრუნავისგან 
გაფერმკრთალებულს7 გამქრალს7 უჩინოს8 

კაცმა რომ თქვას7 ყველაფერი ისე მოაწყო7 როგორც უნდოდა5 სამარცხვინო 
ტვირთი7 რომელსაც მისი უბედური შვილი ცხრა თვე მუცლით დაატარებდა7 ღვთის 
წყალობით თავიდან მოიცილა და7 როგორც იქნა7 თვითონაც განთავისუფლდა იმ 
მძიმე ლოდისგან7 ზუსტად იმდენივე ხანი7 წვრილი ძაფით რომ ეკიდა გულზე და 
წესით ახლა ისეთივე შვება უნდა ეგრძნო7 როგორც იმას7 იმ საცოდავს7 აქვე7 
მეზობელ ოთახში რომ იწვა მშობიარობის ტკივილებისაგან მისავათებული და 
მიკნავებული7 მაგრამ ნანუჩა ფალელს რაღაცას ავს უგრძნობდა გული და ალბათ ეს 
თუ უშლიდა7 რომ ახლა მაინც ამოესუნთქა თავისუფლად8 

იდგა და მღვდლიანთ კარ-მიდამოს მიშტერებოდა8 ის გაძვალტყავებული ძუკნა7 
რომელმაც დილას7 ეკლესიის კარიბჭესთან ბალღი დასუნა7 ახლა მღვდლის 
ჭიშკართან ჩაწოლილიყო და  თვლემდა8 



წეღან7 როცა მღვდლის სახლიდან პატარა ბიჭი გამოვიდა და ქვემოთ გაქუსლა7 
ნანუჩა ფალელმა თვალი გააყოლა7 ფარდაც კი გადასწია და სანამ ბიჭი თვალს არ 
მიეფარა7 შეფიქრიანებულმა დიდხანს უყურა8 რაღაც ხდებოდა7 მღვდელი ასეთ დროს 
ბიჭს ტყუილად არსად გაგზავნიდა და მართლაც7 იმან7 უკან მობრუნებულმა7 თან 
ყვითელი ისაკა და იმისი ცოლი მოიყვანა! 

ნანუჩა ფალელი მაშინვე მიხვდა ყოველივეს7 მაგრამ ფანჯარას არ მოსცილებია და 
როცა ისინი მღვდლის სახლში შევიდნენ7 ფეხი მოინაცვლა და ძაღლს გაჰხედა8 ძუკნა 
წამომდგარიყო7 თითქოს იმასაც უგრძნობდა ტანი7 რომ რაღაც ხდებოდა7 რაღაც 
მნიშვნელოვანი და არსებითი7 რადგან მგელივით კისერგაშეშებული უძრავად იდგა 
და სახლის მოხურულ კარსა და ფანჯრებს თვალს არ აცილებდა8 

ზემოდან ცხენის ფეხის ხმა მოისმა - ქურანა ჭაკზე7 უბელოზე7 ორი მაიმუნი ბიჭი 
გადამჯდარიყო და ურწყავებისკენ მიაჭენებდნენ8 ცხენს უკან მისდევდა კუდაფ-
შეკილი პატარა კვიცი7 რომელიც ძაღლის დანახვაზე გაფრთხა და განზე გავარდა8 
იმათ რომ აიარეს7 მღვდლიანთ ეზოდან გამობაჯბაჯდნენ ბატები - ბევრნი7 რატომ 
ოცნი მაინც არა და დინჯი ყიყინითა და კურტუმოების ქნევით დაეშვნენ თავქვე8 იქ7 
ქვემოთ7 ბოსტნების ბოლოზე ოძურა დიოდა და ბოგირთან უკვე  ისმოდა სხვა 
ბატების ყიპყიპი და ფრთების ფართხუნი8 

ბოლოს7 მღვდლის სახლის კარი გაიღო8 ყვითელ ისაკასა და ბალღატატებულ იმის 
დედაკაცს წვერულვაშგაბურძგნული მასპინძელი მოაცილებდა7 მღვდლის ზურგსუკან 
მოჩანდა სახეგადატეტკილი ფოფოდია7 რომელიც ქმარს რაღაცას ეტუტუნებოდა7 
მაგრამ ზაქარია იმას ყურს არ უგდებდა7 ეზოს ჭიშკრისკენ მიმავალ ცოლ-ქმარს 
ჯვარს სახავდა და თან აქეთიქით იყურებოდა8 

ძუკნა ჩაწვა7 კისერგაწვდილმა ქვედა ყბა მიწაზე დადო და როცა ყვითელი ისაკა 
და იმისი დედაკაცი ჭიშკარს გამოსცდნენ7 გზაზე გამოვიდნენ და გაჩქარებული 
ნაბიჯით დაეშვნენ თავქვე7 წამოდგა და კუდამოძუებული იმათ დაედევნა8 

ყვითელი ისაკა წინ მიდიოდა7 გაჩქარებული მიაბოტებდა7 იმისი კაფანდარა ცოლი 
კი მალიმალ იხედებოდა უკან და მღვდლის ეზოს გასცქეროდა7 სადაც უქუდო და 
თმაგაწეწილი მამა ზაქარია იდგა7 სამთითშეწებებული მარჯვენა მაღლა აეწია და 
გაუთავებლად7 აგერ უკვე მერამდენედ სახავდა ჯვარს გზაზე მიმავალთ8 სონა ძლივს 
ეწეოდა ქმარს7 გამალებით მისდევდა უკან7 კოჭებამდე ჩაფართხუნებული ქვედა კაბა 
ჩქარა სიარულში ხელს უშლიდა და თან7 რაკიღა წამდაუწუმ უკან იხედებოდა7 
ბორძიკობდა7 მაგრამ როცა ორღობეში შეუხვიეს და სოფლის თვალს მიეფარნენ7 
როცა მღვდლის სახლს დიდი კაკლები ჩამოეფარა7 გაჩერდა7 ბავშვს სახეზე გადახადა 
და ისეთნაირად დააცქერდა7 თითქოს გზაზე შემთხვევით ნაპოვნ ნივთს 
ათვალიერებსო8 

ნანუჩა ფალელი ფარდის უკან  ნირშეცვლილი იდგა და გრძნობდა7 რომ რაღაც 
ვერ გათვალა7 რაღაცაში შეცდა7 მაგრამ ცხადია7 არ იცოდა7 რა საბედისწერო იყო ეს 
შეცდომა8 იდგა შუბლშეჭმუხნული გასცქეროდა პირზე ღიმილმორეულ ქალს7 
რომელიც7 თითქოს ნაპოვნის სარგებლიანობაში დარწმუნდაო7 გახარებული უქნევდა 
ხელს ყვითელ ისაკას და ისიც7 აქამდე7 ცოტა არ იყოს შეფიქრიანებული და 
დადარდიანებული უკან გამობრუნდა7 სონას მიუახლოვდა7 ბალღს დააცქერდა და 



ნელ-ნელა იმის უშნოდ ნაჩორკნ7 ყვითელ პირ-სახესაც მოეფინა7 კი არ მოეფინა7 
ხავსივით მოედო ღიმილი8 

ერთხანს ეგრე იდგნენ და გაღიმებულები მდუმარედ დასჩერებოდნენ შენაძენს7 
მერე გაბრუნდნენ7 კაკლებით ჩამობურულ ორღობეს გაუყვნენ და სულ მალე 
გაუჩინარდნენ კიდეც8 

ორღობეში ბაქმაზაანთ ძუკნაღა დარჩა7 უკანა ფეხებზე დაყუნცული ჩუმად 
გასცქეროდა ცოლ-ქმარს და როცა ისინი თვალს მიეფარნენ7 ადგა და ისიც იმათ 
კვალს გაჰყვა8 

 
*   *   * 

მართალია7 პატარა ბიჭი უშვილო ცოლ-ქმარს მიაშვილა7 მაგრამ მამა ზაქარიას 
ბავშვისთვის ყურადღება არ მოუკლია8 ნათლიღება დღეს მირონი სცხო7 თავის 
უფროს ბიჭს მოანათვლინა7 ნეტარი გრიგოლის პატივსაცემად მისი სახელი დაარქვა7 
კისერზე საკუთარი ხელით დაჰკიდა ოქროს პაწაწინა ჯვარი და მერეც7 თვე ისე არ 
გავიდოდა7 რომ ერთხელ მაინც არ მოენახულებინა7 ხან თვითონ7 ხან კიდევ 
ფოფოდიას8 

მუდამ ხელდამშვენებულები მიდიოდნენ7 მიჰქონდათ თავიანთი შვილების 
გამონაცვლები - პირველ ხანებში7 შესახვევი ფალას-ფულასი7 მერე და მერე 
ტანისამოსიც5 რეცხვით გახუნებულ-გაწყალებული პერანგები7 შარვლები7 ნარმისა და 
ბამბაზიის პატარა ხალათები8 იზრდებოდნენ ბალღები და თანდათანობით 
იზრდებოდა ის ტანისამოსიც7 უფროსიდან უმცროსებზე გადადიოდა5 ახალი7 ქალაქში 
ნაყიდი პალტო ჯერ სულ დიდს ეცვა7 მერე იმის მომდევნოს8 როცა ეს ორი ბავშვი 
პალტოს ისე გააბედრანგებდა7 რომ მესამეს აღარ ჩაეცმეოდა7 ფოფოდია დაშლიდა7 
გარეცხავდა7 და უკუღმა პირზე შეკერავდა8 ის გადაბრუნებულ-გაახლებული პალტო 
ჯერ მესამე ბალღს ეცვა7 მერე - მეოთხეს და მეხუთეს რიგი რომ დადგებოდა7 
საწყალი ფოფოდია ისევ დაშლიდა7 ისევ გარეცხავდა7 ახლა წაღმა პირზე შეკერავდა 
და ასე - მეთერთმეტემდე888 მეთორმეტე კი რიგში პატარა გრიგოლი - გიგო იდგა7 ვინ 
იცის7 რამდენჯერ გადაბრუნებულ7 ფერგადასულ7 გაცრეცილ პალტოს ახლა უკვე იმას 
აცმევდნენ8 

ათი წლის გიგომ7 მღვდლის უფროსი ბიჭის7 ნიკოს წყალობით უკვე კარგად 
იცოდა წერა-კითხვა8 თერთმეტი ბავშვის ხელში გამოვლილი7 დაფლეთილი 
3დედაენა4 სულ ზეპირად დაესწავლა8 ნიკო ზაფხულის არდადეგებზე ამოდიოდა 
ხოლმე ახალსოფლიდან7 სადაც იგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლად მუშაობდა და 
ორ-სამ თვეს მამის ოჯახში ატარებდა8 როგორც კი მოიცლიდა7 გიგო მღვდლიანთ 
ეზოში გადაირბენდა ხოლმე და ნათლიასთან საუბარში ჰკლავდა დროს8 ნიკო ბიჭს 
უამბობდა ამ მთისას7 იმ ბარისას7 ასწავლიდა ფიზიკის7 არითმეტიკის7 ბოტანიკის 
საფუძვლებს და გიგოც ხარბად ეწაფებოდა ცოდნას8 

ნიკოს ახარებდა და ახალისებდა ნათლულის მონდომება7 მისი ნიჭიერება და  
ზოგჯერ პოლიტიკაზეც კი ჩამოუგდებდა ხოლმე სიტყვას - ბავშვისთვის გასაგები 
ენით ესაუბრებოდა მაშინდელ მოწინავე იდეებზე7 მსოფლიო პროლეტარიატის 
ბედზე7 მჩაგვრელებსა და ჩაგრულებზე7 პირსისხლიანი მეფის რეჟიმზე და გიგოც 



მშრალი ღრუბელივით ისრუტავდა ყოველივეს7 თვალებანთებული უსმენდა ნიკოს 
და მის ყოველ სიტყვას გულსა და გონებაში იბეჭდავდა8 ასეთ საუბრებში ხშირად 
დაღამებიათ კიდეც7 მაგრამ ბიჭი შინ წასვლას არ ჩქარობდა7 არ მიუწევდა იქითკენ 
გული7 სადაც შიმშილს7 მიუსაფრობას7 უსიყვარუ-ლობასა და ავადმყოფობას დაედო 
ბინა8 

რაც თავი ახსოვდა7 ყვითელი ისაკა სულ ავად იყო7 ღვიძლს იტკიებდა7 
დღენიადაგ დაღვრემილი იჯდა კერასთან და კვნესოდა8 ტკივილისაგან 
გაბეზრებულს ტკბილი სიტყვის თქმა ეზარებოდა7 ლანძღვაგინება კი7 იცოცხლე7 
იმისი მოგონილი იყო - აგინებდა ცოლს7 საწყალ სონას7 რომელიც წელებზე ფეხს 
იდგამდა7 დღედაღამ შრომობდა7 რომ როგორმე ქმარ-შვილი გამოეკვება7 აგინებდა 
გიგოს7 მეზობლებს7 მღვდელს7 ბატონს7 მთელს ქვეყნიერებას და მაშინღა თუ 
დატკბებოდა7 როცა ცოლი საიდანღაც ნახევარ ჩარექ არაყს გამოუძვრენდა8 
გაუთავებელმა სმამ მუცელში წყალი ჩაუყენა7 ლოგინად ჩააგდო7 ბოლო დროს 
ფეხებიც უსივდებოდა და სხვის დაუხმარებლად გარეთ ვეღარ გადიოდა8  

სონა ფალელებს ედგა პურის მცხობლად8 პურის მცხობელი ერქვა7 თორემ საქმით 
ყველაფერს აკეთებდა - სარეცხი გინდა7 ქვაბების ხეხვა თუ სამზად-სამოჯამაგირეოს 
მოვლა-მოჟმიარება8 ფალელებს სტუმრიანი ოჯახი ჰქონდათ7 დღე ისე არ გავიდოდა7 
იმათ სახლში საკლავი არ დაკლულიყო7 მეორე სართულის აივანზე გრძელი სუფრა 
არ გაშლილიყო8 მეზობელი სოფლებიდან ბატონს იქაური თავადები ესტუმრებოდნენ 
ხოლმე7 ქალაქიდან კი სიძე-ქალი მოსდიოდა7 მართალია7 ისინი ისე წამდაუწუმ არა7 
მაგრამ7 სამაგიეროდ7 ზაფხულობით სულ იქ იყვნენ7 რომ ბავშვისთვის პატარა7 
გაფსხლიკული გოგოსთვის ჰაერი შეეცვალათ8 სამზარეულოში დღენიადაგ 
თუხთუხებდა დიდრონი ქვაბები - იხარშებოდა ხაშლამა და ბოზბაში7 ჩიხითმა და 
ლობიო7 ქათამი და ზუთხი8 სონაც ტრიალებდა7 ვარცლში ცომს ზელავდა7 ორომზე 
აგუნდავებდა და მერე7 ხილაბანდით თავპირაკრული7 გავარვარებულ თონეში 
თავდაყირა ეკიდა8 შუადღის უკან7 მზარეულს ბრინჯსა და ლობიოს ურჩევდა7 ხახვსა 
და ნიორს უფცქვნიდა7 მწვანილს ურეცხავდა7 საღამოობით კი დაქონილ-დამურული 
ქვაბები წყაროზე ჩაჰქონდა დასახეხად8 

ზოგჯერ7 როცა ბატონიანთ აივანზე სტუმრები მოიყრიდნენ თავს7 დაუძახებდნენ 
და7 თითქოს მაშინჯრები არიანო7 ხან წყალს მოატანინებდნენ7 ხან სველ ნაბადს 
გაატანდნენ ცეცხლზე გასაშრობად და ხანაც ტალახიან ჩექმებს გადმოუყრიდნენ - 
დაფხიკეო! სონა გრძნობდა იმათ გაფაციცებულ მზერას7 ესმოდა ქალების ტუტუნი7 
კაცების მოურიდებელი7 როყიო შეკითხვები - ეგ არი7 მართლა ეგ არიო0! - და იმის 
ნაცვლად7 რომ დაბნეულიყო და დაერცხვინა7 სიამაყით ევსებოდა ხოლმე გული7 
რადგან იმ წუთებში ერთი ვიღაც ბოგანო დედაკაცი უბრალო მოსამსახურე კი არა7 
თითქმის იმათი ტოლი და სწორი ეგონა თავი8 

ტოლი კი არა7 რატომ ამათზე7 ამ გასაწყვეტლებზე მეტიც არ იყო! აკი სწორედ 
ამათ გამოუგზავნა ღმერთმა და ბედმა ის ანგელოზივით ბალღი7 მაგრამ ვერ 
ითანიეს7 ვერ შეიშნოვეს7 პირში შაქრიანი პარკუჭი ჩასჩარეს და საყდრის წინ ცივ 
ქვაზე დადეს7 იქნებ ვინმე ღვთისნიერმა ჩამოიაროს და წაიყვანოსო8 რა უნდა ექნათ7 
სონა რომ არ გამოსჩენოდათ0 როგორი ბიჭი გაზარდა7 ტანი დააკლო თუ ფეხი! 



მართალია7 ძუძუ არ უწოვებია7 მაგრამ პირიდან ლუკმას იღებდა და იმას აჭმევდა8 
მარტო ის ხომ არ არის7 მუცლად იღო და ცხრა თვე ატარო7 ეგ ხომ საქონელსაც 
შეუძლია! აბა7 გაზარდე7 აბა7 ღამეები უთიე7 აკვანი ურწიე7 ასვი7 აჭამე7 ჩააცვი8 
ადვილია0 არ არი ადვილი7 არა!  

სული მისდიოდა7 ისე უნდოდა7 ერთხელ7 როდისმე მიეყვანა7 ბატონიანთ 
სტუმრებისთვის ეჩვენებინა და თვალებიც დაეთხარა7 მაგრამ აკრძალული ჰქონდა 
გადიასგან7  იმ როკაპისგან და ეგეც რომ არა7 სიზმრისგანაც ძალიან იყო 
შეშინებული5 ზოგჯერ ეზმანებოდა7 ვითომ ძნას ლეწავდნენ7 ხარებს ქარში 
თმაწვერგაშლილი7 ანაფორის კალთებაფარებული მამა ზაქარია მიუძღვოდა7 თვითონ 
კი კევრზე იჯდა და კალთაში პატარა გიგო ესვა8 სად იყო სად - არა7 
გამოტყვრებოდნენ ბატონიანთ სტუმრები7 მთელი ის კნიაზობა - ქალი და კაცი8 
მორთავდნენ საშინელ ჟღივილს - ბალღი მაგისი არ არი7 არაო7 წაართვითო! სონა 
ბიჭს გაიტაცებდა და ხელჩაკიდებულს მიარბენინებდა7 საბძელში მალავდა7 მაგრამ 
შემოგლიჯავდნენ7 შემოაფრიალებდნენ საბძლის ფარღალალა კარსაც და ბურდოსა და 
ნამჯას ორთითებით ჩხვერავდნენ8 საწყალი სონა ახლა სახლისკენ მიარბენინებდა 
ბიჭს და - მიშველე7 კაცო7 მომეხმარეო! - ეძახდა ისაკას7 მაგრამ7 ვითომ7 ის კერის 
პირზე გორაობდა და იცინოდა7 იცინოდა7 კვდებოდა სიცილით888 

ერთთავად სხვისი მუშა7 საკუთარი სახლ-კარისა და ქმარ-შვილისთვის ვეღარ 
იცლიდა8 ოჯახისა და ლოგინად ჩავარდნილი ისაკას მოვლა გიგოს დასწოლოდა 
კისერზე და ისიც7 როგორც შეეძლო7 ისე უძღვებოდა ამ საქმეს7 თუმცა7 პატარა 
როდიღა იყო მკათათვეში თერთმეტისა შესრულდებოდა8 

 
*   *   * 

- მამი7 ბუში რა არი0 - ჰკითხა ერთხელ გიგომ ისაკას8 
- რაო0 
- ბუში რა არი-მეთქი0 
- ეგ სიტყვა ვინ გითხრა შენა0 
- ბიჭებმა მითხრეს888 
- ბუში შენა ხარ8 - ნაძალადევად  გაიცინა ისაკამ8 
- რათა0 
- შენა განა ჩვენი შვილი ხარ7 რო888 
- ჰა0! 
- გადაგდებული გიპოვნეთ და აგიყვანეთ8 
- მატყუებ088 - გაეღიმა გიგოს8 
- არა7 მართლა გეუბნები8 
- მაშ ვისი ვარ0 
- ბატონიანთი8 ფალელებისა8 
- როგორ თუ ფალელებისა0! 
- ეგრე8 იმათ გადაგაგდეს8 
 

*   *   * 
- შენ რო დედაჩემი არა ყოფილხარ0 - უთხრა გიგომ საღამოთი შინ მოსულ სონას8 



- რას ამბობ7 ბიჭო7 ვინ გითხრა ეგა! 
- აი7 მამაჩემმა8 
- უი7 მამიკვდეს თავი7 მართლა შენ უთხარი7 კაცო0! 
ისაკამ თავი ჩაღუნა7 ცეცხლის პირს ჩააშტერდა და საჩხრეკით ნაცარი გაქექა8 
- შენ უთხარი-მეთქი7 ადამიანო0! 
- ჰო7 მე ვუთხარი888 
- რათა7 მერე7 რათა!!! 
- რავი7 ბუში ხაარო7 ბიჭებს ეთქვათ და888 
- აბა7 რომელმა გითხრა7 ჰო7 მითხარი7 მითხარი7 რომელმა გითხრა! - ვაიმე7 

ტირიხარ7 ბიჭო0 არა7 შვილო7 არა7 არ იტირო! 
გიგო ტიროდა8 
 

*   *   * 

 

ზაფხულის მთვარიან ღამით7 როა ისაკა ხვრინვას ამოუშვებდა და კერის პირზე 
მოკუნტული7 მთელი დღის ჯაფით მოღლილი სონაც ტკბილ ძილს მიეცემოდა7 გიგო 
ლოგინიდან აიპარებოდა7 ტანისამოსს გარეთ გაიტანდა და იქ ჩაიცვამდა8 ჩაცმული7 
ერთხანს7 ხის ჩრდილში იდგა და მთვარის ვერცხლისფერი შუქით განათებულ 
მძინარე სოფელს გასცქეროდა9 ყურს უგდებდა კაკლის ფოთლებში შეყუჟული ვასაკას 
კრუალს7 ჭრიჭინების გაბმულ კრიმანჭულს და გიტარის კვნესას7 ფალელების 
სასახლიდან რომ მოისმოდა8 მერე ეზოს ფეხაკრეფით გადაივლიდა და მთვარის 
შუქით დაფერილ გზას დაადგებოდა8 

მიდიოდა7 თანდათანობით ფეხს უჩქარებდა და ეჩვენებოდა7 რომ გიტარის ის 
უცნაური7 გულისმომწყვლელი ხმა ვერცხლისფერი თოკივით ჰქონდა ყელზე 
გამობმული და ეწეოდა7 ექაჩებოდა7 სოფლის შარაზე ოჩან ხბოსავით მიარბენინებდა 
და სასახლის ეზოს ალაყაფი რომ გამოჩნდებოდა7 მაშინღა შეანელებდა ნაბიჯს7 
წავიდოდა7 ჩრდილ-ჩრდილ ივლიდა და ქვის გალავანზე აძვრებოდა8 

ისეთი ადგილი ჰქონდა არჩეული7 საიდანაც კარგად მოჩანდა ბატონიანთ მთელი 
ეზო და ლამპების შუქით განათებული რიკულებიანი აივანი8 

მამლის პირველ ყივილამდე იჯდა ხოლმე გალავნის თავზე და 
თვალებდადიდებული უყურებდა ჩალის სკამებში მოკალათებულ7 კარგად ჩაცმულ-
დახურულ ქალებს და კაცებს7 ესმოდა მათი საუბარი7 სიცილი7 ყურს უგდებდა 
დეზების წკრიალს7 ფარჩა-აბრეშუმის შარიშურს7 ვერცხლის დანა-ჩანგლის წკარუნს7 
გიტარის საამო კვნესას და სიმღერას7 იმასაც ტკბილსა და სულში ჩამწვდომს7 მაგრამ 
იმავე დროს საოცრად ნაღვლიანსა და ცრემლის მომგვრელს8 ასეთ დროს მუდამ 
ეჩვენებოდა7 რომ თვითონაც იქ იყო და მათთან ერთად მიირთმევდა ოქროსფერი 
სამოვარიდან ფაიფურის ლამაზ ფინჯანში ჩამოსხმულ ჩაის8 

ერთ კვირა დილით7 როცა მამა ზაქარიამ წირვა დაასრულა და ბატონიანთ 
სტუმრები ეკლესიიდან გამოიშალნენ7 მარუსამ გიგოს ხელი ჩასჭიდა7 - წამოდი7 
დედაშენი უნდა გაჩვენოო7 - და საყდრის უკან გაიყვანა8 

იქ ვიღაც ლამაზი7 ახალგაზრდა ქალი ელოდებოდათ8 



- აი7 ქალბატონო7 - უთხრა მარუსამ7 - ეს არი თქვენი შვილი!88 
ქალმა ბიჭს თავზე ხელი გადაუსვა7 ლოყაზე ბეჭდიანი თითებით მიეფერა და 

ხელში მძიმე ქისა ჩაუდო8 
გიგო გაუძალიანდა8 
- გამოართვი7 ბიჭო7 დედაშენია ეგა! - უთხრა მარუსამ8 
მაგრამ გიგომ ის ქისა ქალბატონს ფეხებთან მიუგდო7 გაიქცა და საყდრის ეზოში 

მოზიმზიმე ხალხს შეერია8 
ღამღამობით7 გალავანზე ამძვრალი7 ახლა მხოლოდ იმ ქალს უყურებდა7 

დაჟინებით მიშტერებოდა7 თითქოს უნდოდა7 რომ კარგად დაემახსოვრებინა და 
მართლაც7 სიცოცხლის ბოლომდე სულ თვალწინ ედგა7 სულ ახსოვდა7 როგორ იჯდა7 
როგორ დადიოდა7 შუბლზე ჩამოშლილ თმას როგორ ისწორებდა7 როგორ იცინოდა 
და არა მარტო ახსოვდა7 თითქმის ყოველღამე ესიზმრებოდა და ამიტომ მთელი 
ცხოვრების მანძილზე7 მოუთმენლად ელოდა ხოლმე დაღამებას7 რათა ძილში მაინც 
ენახა7 სიზმარში მაინც ეგრძნო მისი სითბო7 მისი ალერსი8 

ზოგჯერ თვალს მოჰკრავდა იმ ქალის შვილსაც - ერთიციცქნა7 ლამაზ გოგონას7 
ხედავდა7 როგორ დაჰკანკალებდნენ ყველანი7 ქალი და კაცი7 შინაური თუ გარეული8 
განსაკუთრებით ნანუჩა ფალელი ათამამებდა7 სულ ერთთავად ეფერებოდა7 სულ 
ერთთავად მუხლზე ეჯდა7 ჩალი-სფერ თმაზე ხელს უცაცუნებდა7 თავზე სუნავდა და 
ასეთ დროს მუდამ სიამით ეჭუტებოდა ხოლმე თვალები8 

გიგოს ის გოგო არ უყვარდა7 სადმე მარტო რომ მოეგდო7 იცოცხლე7 იმ კულულებს 
სულ სათითაოდ გააცლიდა7 მაგრამ ფალელების მემკვიდრეს ხელში ეგრე იოლად 
ვინ ჩაუგდებდა! 

ერთხელ7 ვერ მოითმინა და გალავანზე დღისითაც აძვრა8 
ბატონიანთ აივანზე არავინ იყო7 მარტო ერთი პირდაუბანელი გოგო ჰგვიდა 

იატაკს7 ჩალის სკამები ერთმანეთზე აეკოკოლავებინა მაგიდიდან სამოვარი აეღო და 
სუფრაც აეშალა8 

ოთახიდან გრძელი ყალიონის პლაკუნით გამოვიდა ბატონი7 გოგოს დაუტატანა7 
მოაჯირს მოადგა და ეზოში თვალი მოატარა8 

სათონესთან სონა და მარუსა ტრიალებდნენ8 მარუსა წალდით ფიჩხს კუწავდა7 
სონა კი თონეში ჰყრიდა8 

ბატონმა იმათ საქმიანობას ერთხანს უყურა7 მერე7 უეცრად7 გალავნისკენ 
გამოიხედა7 გიგო დაინახა და დაუძახა5 

- რომელი ხარ7 ბიჭო7 მანდა0 
გიგო დაიბნა7 გაწითლდა და ის იყო7 ძირს ჩახტომა დააპირა7 რომ მოესმა5 
- აბა7 მოდი აქა! 
რაღას იზამდა7 ეზოში ჩაფოფხდა7 მუხლები უკანკალებდა7 მაგრამ მაინც მივიდა 

და ბატონს ქვემოდან აჰხედა8 
- ამოდი მაღლა! - უბრძანა იმან8 
გიგო აივანზე ავიდა და ბატონის წინ თავჩაღუნული დადგა8 
- ვისი ბიჭი ხარ0 
- ისაკასი888 



- ვისი0! 
- სონასი და ისაკასი888 
- მერე7 აქ რა გინდოდა0 
- არაფერი888 
ბატონმა ჩაახველა7 მერე7 უეცრად7 ხელი სტაცა7 რომ არ გაჰქცეოდა7 მეორე ხელი 

მკლავში წაავლო7 დაიხარა და თავზე დასუნა8 
გიგოს ცხვირში თამბაქოს სასიამოვნო სუნმა შეუღიტინა7 მაგრამ ყური ეტკინა და 

ლეკვივით აწკმუტუნდა8 
ბატონმა მაშინვე ხელი უშვა და ახლა თავში წამოუთაქა5 
- აქ აღარ დაგინახო7 გაიგე შენა! 
გიგო გაიქცა და კიბეზე თავქუდმოგლეჯილი დაეშვა8 
ძირს შეშინებული სონა ელოდებოდა5 
- მამიკვდეს თავი7 რა გინდოდა7 ბიჭო7 აქა! 
მაგრამ გიგო არც იმას გაუჩერდა7 ეზო სირბილით გადაჭრა და ღია ჭიშკარში 

შურდულივით გავარდა8 
 

*   *   * 
მარიამობის თვეში ბატონმა სონა აივანზე აიხმო7 დაუყვავა7 მოიკითხა და ბოლოს 

უთხრა5 
- ბიჭი მოგსწრებია7 შვილო7 პატარა როდიღაა7 დროა7 ხელობა რამე ასწავლო8 
- რა ხელობა0! - გულმა რეჩხი უყო სონას8 
ბატონმა უბიდან დაბეჭდილი წერილი ამოიღო5 
- აი7 ჩემო სონა7 ქალაქში ამ მისამართზე მიხვალ7 ოქრომჭედელ იოსებას იკითხავ7 

ბიჭს შეგირდად აიყვანს და ისეთ ხელობას ასწავლის7 ქვეყანა თქვენ დაგნატროდეთ! 
ამ სიტყვებს ბატონმა ღიმილიც ზედ მოაყოლა7 მაგრამ სონა ამ ღიმილმა უფრო 

დააფრთხო8 განა თვითონ არ ეფიქრა გიგოს მომავალზე7 განა თვითონ არ ეთენებინა 
ღამეები - წვითა და დაგვით ნაშოვნ კაპიკს კაპიკზე აწებებდა7 ფულს აგროვებდა7 
რომ ორიოდ ქცევა მიწა ეყიდა7 ცოდვა გამხელილი სჯობს7 ზოგჯერ იმასაც 
გაივლებდა ხოლმე გულში7 იქნებ ბატონმა ბოლომდე არ გაწიროს თავისი სისხლი 
და ხორცი7 ეგებ იმანაც უწყალობოს რამე და მაშინ ხომ გიგოს ბედს ძაღლი არ 
დაჰყეფსო7 მაგრამ ახლა7 ნანუჩა ფალელის ნათქვამმა7 ნირი უცვალა და მწარედ 
ჩააფიქრა8 

ნეტავ რა იყო7 რა უნდა სდებოდა გულში888 ვითომ მართლა გიგოს მომავალი 
აწუხებდა0 აუტკივარ თავს იმაზე ფიქრით იტკიებდა0 ვითომ აქამდე არ იცოდა7 
როგორი ვაინაჩრობით ზრდიდა7 როგორ მერცხალივით უზიდავდა იმათ ნასუფრალს7 
მღვდლის შვილების გამონაცვალი ძონძებით როგორ უფარავდა ტიტველა ხორცებს7 
ზაფხულში როგორა სცხელოდა საწყალს და ზამთარში კიდევ როგორ სციოდა8 
ვითომ ეხლა გაახსენდა0 ეხლა გაიგო7 რომ ცხვირი პირიდან არ მოიჭრება0 

არა7 სხვა ამბავი იყო7 სხვა რამეს შეეწუხებინა ბატონი7 სულ სხვა მუცლის გვრემა 
ჰქონდა - აქაურობისთვის უნდოდა გაერიდებინა7 როგორმე თავიდან უნდა 
მოეშორებინა7 რომ იმის ქალ-სიძეს თვალში არ შესჩხეროდა8 აკი ამას წინათ 



დაემუქრა კიდეც - იცოდე7 ეგ გველის წიწილი აქ აღარ დავინახო7 თორემ თავს 
გავუჭეჭყავო! - მაგრამ რა ექნა7 როგორ მოქცეულიყო7 ბატონთან უარი ხომ არ 
გაუვიდოდა0! რაკი იმან გიგოს ქალაქში გახიზვნა ამოიჭრა გულში7 წინ ვეღარაფერი 
დაუდგებოდა7 ვეღარავინ გადააფიქრებინებდა8 სონა ვინ იყო7 რომ ბატონს იმის სიტ-
ყვაზე გაევლო7 იმისთვის დაეჯერებინა7 თანაც7 ვინ იცის7 იქნებ სწორედ ქალაქში 
ელოდებოდა ამ საწყალ ბიჭს თავისი იღბალი8 სოფელში ცხოვრებით სონამ რა ხეირი 
ნახა7 რომ გიგოს ენახა - მთელი სიცოცხლე მუშა ხარივით უნდა ეჯაფა7 შრომის 
ოფლი უნდა ეწურა7 რომ ერთი ლუკმა პური ეშოვნა8 ეგეც არ იყოს7 იმ 
მუცელჩასახეთქი ისაკას შემყურე რა უნდა გამოსულიყო7 იმისაგან რა უნდა ესწავლა 
და სონასაც თანდათან ჭკუაში უჯდებოდა ბატონის ნათქვამი - რა იცი7 იქნებ სიკეთე 
ალაპარაკებს7 ეგებ კარგის მეტი არაფერი უნდაო8 ბუშია თუ რაც არი7 ხომ მაინც 
თავისია და საკუთარ შვილიშვილს გადასაგდებად რატომ გაიმეტებს7 გულიდან კი 
ჰყავს მოწყვეტილი7 მაგრამ ჯიგრიდან როგორ მოიწყვიტავსო და ამიტომაც კვირის 
თავზე ბიჭი მამა ზაქარიას დაალოცვინა7 რაც კი რამე კარგი ებადა7 სულ ზედ ჩააცვა 
და ქალაქის გზას გაუყენა8 

ბატონმა იმდენი პატივი დასდო7 რომ დედა-შვილი თავის მეურმეს გააყოლა7 
რომელსაც ქალაქში სამარიამობო თევზეულის ყიდვა ჰქონდა დავალებული8 
მშვიდობით იმგზავრეს7 ჩავიდნენ7 ბატონის ნაცნობ ოქრომჭედელს კითხვა-კითხვით 
მიაგნეს და იმანაც7 ბარათი რომ წაიკითხა7 გიგოს თავზე ხელი გადაუსვა7 სონა 
დაამშვიდა7 ამას მე აქ არაფერს გავუჭირვებო და დაიმედებული გამოისტუმრა8 

 
*   *   * 

დილით7 მზე რომ ამოვიდა და გაველურებული ბაღიდან ნამი აკრიფა7 გველი 
თახჩიდან გამოსრიალდა7 თავი აიღო და კარის განათებულ ღიობს მიაჩერდა7 მერე 
დაიძრა7 კრამიტის ნამუსრევით მოფენილი იატაკი გადაიარა7 მძიმე7 ჭრელი ტანი 
ზღურბლზე ზლაზვნით გადაიტანა და გარეთ გავიდა8 

ბაღში შაშვი გალობდა8 ხმობაშეპარული ჭანჭურის ტოტებში ჩიტბატონები 
დაფრთხიალებდნენ8 მინდვრიდან ცვარნასვამი7 დაპურებული ყანების 
თავბრუდამხვევი სურნელი მოჩქროლავდა7 იქიდანვე ისმოდა მწყრების ქვითქვითი 
და ცაში წასული ტოროლების ლაღი წკრიალიც8 

გველი ყვითლად აყვავებულ შალგებში შეძვრა7 კედლის ძირში დაიგორგლა და 
მზეს მიეფიცხა8 თვალებდახუჭულს ბრტყელი7 დაკუთხული თავი ჭრელ ტანზე ედო 
და თანდათანობით ღრმა ხვეულებით დაღარულ რაღაც რუხ მასას ემსგავსებოდა7 
რომელიც შორიდან გველს კი არა7 ქუდს უფრო ჰგავდა8 

თვალებდახუჭული იწვა და უკვე ხედავდა შორეულ ტყეს7 უღრანს7 სადაც ისეთი 
ფიჭვები ხარობდა7 რომ ზოგს რვა კაცი ხელსაც კი ვერ შემოუწვდენდა8 მიწა ძველი 
წიწვითა და სქელი ხავსით იყო მოფენილი8 ხეთა ტოტებში მზის სხივები ვერ 
ატანდა და ტყეში ბნელოდა8 ის ტყე7 რატომღაც სწორედ აქ7 ამ თბილი კედლის 
ძირში ახსენდებოდა ხოლმე და ეს მოგონება ისე ითრევდა7 ისეთნაირად 
იმორჩილებდა7 რომ ეჩვენებოდა7 თითქოს ახლაც იქ იყო7 კატორღიდან გამოქცეული 
ისევ იმ თავის ორ ამხანაგთან ერთად მოდიოდა7 რომლებიც წვერგაუპარსავები7 



გაზინზლულები7 მგლებივით გუმანს მინდობილნი საკუთარ ფეხებს მოჰყვებოდნენ7 
რადგან მათივე თქმით7 შიშველი ფეხისგულებით გრძნობდნენ უხილავ ბილიკს7 
რომელსაც მთელი ის თვალუწვდენელი ტაიგა უნდა გადმოესერა და ბოლოს 
სამივენი სამშვიდობოს გამოეყვანა8 

თავიდან არ სჯეროდა - ნეტა რას ამბობენ7 ფეხებს რა ჭკუა მოეკითხებათო7 მაგრამ 
მერე7 როცა საკუთარ თავზე გამოსცადა7 როცა მარტო დარჩა და ის იმხელა გზა სულ 
ფეხშიშველმა გამოიარა7 მაშინღა დარწმუნდა ძველი7 გამოცდილი კატორღელების 
სიმართლეში8 

ტაიგაშიც და იქაც7 იმ შორეულ ბოდაიბოშიც გიგოს თავისი მშობლიური სოფელი 
მუდამ ახსოვდა7 მწარე ბავშვობა მუდამ ტკბილად აგონდებოდა7 იქაურობა 
ენატრებოდა და არ იცოდა7 რომ ოძისი ის აღარ იყო7 როგორიც ამ ოციოდე წლის 
წინ დატოვა5 ისაკა მოკვდა7 სონა ბატონიანთ კარზე დაბერდა7 იმათ თონეში ჩაწვა და 
ჩამუმლა თავისი ჯეელობა8 პურის მცხობლად რომ აღარ ვარგოდა7 ლობიოსღა 
არჩევინებდნენ8 იჯდა7 კალთაში ლობიოს ნედლ პარკებს იგროვებდა7 სულ ერთთავად 
გზისკენ ეჭირა თვალი და ბოლოს თავისი გიგოს მოლოდინში დალია სული8 გიგო 
კი დასაფლავებაზეც ვერ ჩავიდა8 

სოფელმა7 რასაკვირველია7 სულ დაივიწყა ფალელების პატარა ბუში7 მარტო 
ერთადერთხელღა გაახსენდათ7 როცა ხმა მიუვიდათ - ქალაქში ბუნტისთაობა 
დაუბრალებიათ და გაუციმბირებიათო8 

მღვდლის წვრილფეხობა დაიზარდა - ქალები დათხოვდნენ7 ბიჭები 
დაცოლშვილდნენ და ზოგი საით წავიდა7 ზოგი - საით8 მამა ზაქარიას უფროსი ვაჟი 
ნიკო - გიგოს ნათლია7 შორეულ რუსეთში გადაიხვეწა7 ფოფოდია მოკვდა და დარჩა 
საწყალი მღვდელი მარტო8 

საქართველოს გასაბჭოების წინა დღეებში7 ნანუჩა ფალელის ქალ-სიძე და იმათი 
ქალიშვილი მენშევიკების მთავრობას გაჰყვნენ უცხოეთში8 სასახლეში მარტო ბატონი 
და ას წელს მიღწეული გადიაღა დაღინღილობდნენ8 სახლი გამოყრუვდა7 
გაუკაცურდა - აღარსად სტუმარო7 აღარსად მასპინძელო8 მამა ზაქარიაღა თუ 
ეწვეოდათ ხოლმე - მოჰქონდა გაზეთები და ბატონს ხმამაღლა უკითხავდა8 იქ ისეთი 
ამბები ეწერა7 რომ სამთავეს თმა ყალყზე უდგებოდა5 - მთელს ქართლ-კახეთში და 
ლიხს იქითაც - იმერეთში7 თურმე7 ბოლშევიკებს მღვდლები დაეკრიჭათ7 საყდრები 
დაერბიათ და შიგ კლუბები და სამკითხველოები დაეხსნათ8 ხშირად ქვეყნდებოდა 
ამა თუ იმ მღვდლის განცხადება5 - აქამდე ხალხს ვატყუებდი7 ღმერთის არსებობას 
ვქადაგებდი და მშრომელებს წურბელასავით ვწოვდი სისხლს7 მაგრამ ამიერიდან ამ 
საქმისთვის თავი დამინებებია7 ჩემის ნებით გავკრეჭილვარ და დღეის ამას იქით 
საკუთარი ნაოფლარით უნდა ვიცხოვროო8 ერთი და ორი რომ ყოფილიყო ამგვარი 
წერილი7 კიდევ დაიჯერებდა კაცი7 რომ ესა თუ ის მღვდელი მართლაც შეეცდინა 
ეშმაკს და ბოლშევიკების სამსახურში ჩაეყენებინა7 მაგრამ ზოგ გაზეთში ამნაირი 
რატომ ათი და თორმეტი წერილი არ იყო დაბეჭდილი და ნანუჩა ფალელი 
თანდათან რწმუნდებოდა7 რომ ბოლშევიკებს საქართველოდან ქრისტეს რჯულის 
ძირფესვიანად ამოგდება განეზრახათ8 



დროის დინებას მართლაც ისე შეეცვალა და გადაესხვაფერებინა ოძისი7 როგორც 
მდინარე სცვლის და ასხვაფერებს საკუთარ ნაპირს8 ან თვითონ გიგო კი ისევ ისეთი 
იყო7 როგორიც მაშინ7 ამ ოციოდე წლის წინათ7 როცა ბატონიანთ გალავანზე 
შემომჯდარი უთვალთვალებდა აივანზე გამოშლილ სტუმრებს0 მას შემდეგ ხომ 
მრავალმა წყალმა ჩაიარა7 ბევრი რამ შეიცვალა და ცხადია7 ოძისიც შეიცვლებოდა7 
მაგრამ გიგოს მაინც გულუბრყვილოდ სჯეროდა7 რომ იქ ისევ ძველებურად 
იქნებოდა ყველაფერი8 

ასე ფიქრობდა ოქროს საბადოებზეც - კარბიდის შუქით განათებულ ვიწრო 
გვირაბში7 იმ თვალუწვდენელ ტაიგაშიც და მერეც7 როცა რკონს ზემოთ უღრან 
ტყეში მოაბიჯებდა და მაშინდელივით ნადირის გუმანს მინდობილი7 ამხანაგებს წინ 
მოუძღვოდა8 

კლდეკარზე გადმოსულიყვნენ7 იმ გზაზე7 საიდანაც წინათ თურქისა და ლეკის 
მარბიელი ჯარი გადმოდიოდა8 მაშინ7 ალბათ7 ისინიც ამასავით საკუთარ ფეხებს 
მოჰყავდათ და მოდიოდნენ7 რომ ქართლის სოფლებს კალიასავით მოსდებოდნენ და 
იქაურობა ნაცარტუტად ექციათ8 

ახლა ესენი მოდიოდნენ და სანამ ცხავერში ჩამოითავქვევებდნენ7 სანამ 
ნაძვნარიდან წიფლიანში ჩამოვიდოდნენ7 გიგოს სულ თვალწინ ედგა მაღალი 
ფიჭვებით დაბურული ის მაშინდელი უღრანი ტყე7 სადაც წვერგაუპარსავები7 
გაზინზლულქურთუკიანები მართლაც მგლებივით მოძუნძულებდნენ8 მაშინ სამნი 
იყვნენ7 მაგრამ გიგომ გვიან შეიტყო7 რომ სამნი კი არა7 თურმე ორნი ყოფილიყვნენ7 
თურმე მარტო ორნი მოდიოდნენ და ეს მესამე კი მხოლოდ იმიტომ წამოეყვანათ7 
გზაში შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ8 

ცხვარივით მოდენიდნენ და თანაც ისე უფრთხილდებოდნენ7 ისე უვლიდნენ7 
როგორც დასაკლავ ცხვარს უვლიან და უფრთხილდებიან7 მაგრამ არ იცოდნენ7 ვერ 
მიმხვდარიყვნენ7 რომ ცხვრის ნაცვლად ფარეხიდან შეცდომით მწყემსის ნაგაზი 
წამოეყვანათ8 

აკი ამ საბედისწერო შეცდომამ იმსხვერპლა ორივენი7 აკი იმან მოინელა7 მაგრამ 
რაც იყო - იყო! ყოველთვის7 როცა ის ამბავი ახსენდებოდა7 მუდამ გულს აზიდებდა 
და ამიტომ მოგონებებსაც სწორედ აქ წყვეტდა8 

ახლა ხუთი კაცი მოსდევდა უკან7 ხუთივე ერთგული7 მრავალ ჭირვარამში 
გამოცდილი სულ ნარჩევი ბიჭები8 მარტო ერთი თქმა უნდოდათ და მისი 
გულისთვის ხუთივე კლდეზე გადაცვიოდა8 ცხავერისკენ ეშვებოდნენ და როცა ერთი 
მოტიტვლებული სერიდან ოძისს გადაჰხედეს7 გულმა რეჩხი უყო7 რადგან პირველი7 
რაც თვალში მოხვდა7 ფალელების სასახლე იყო - ისევ ისეთი გოროზი7 
ნირუცვლელი7 ქვის მაღალი გალავნით შემოღობილი8 

გაახსენდა7 როგორ იჯდა ხოლმე ღამღამობით იმ გალავანზე გულაჩქროლებული7 
რანაირად მისჩერებოდა ბატონიანთ ლამაზად ჩაცმულ-დახურულ სტუმრებს7 ყურში 
ახლაც ჩაესმა კაცების ლაპარაკი7 ქალების კისკისი7 გიტარის ხმა და ტკბილი სიმღერა8 
გაახსენდა ის ლამაზი ქალბატონიც7 თითქმის ყოველღამ რომ ესიზმრებოდა და მისი 
შვილი - თეთრკაბიანი7 პატარა გოგო7 რომელიც ახლა უთუოდ გასათხოვრად 
იქნებოდა შეღერებული8 



იდგა და ბატონიანთ სასახლეს ისე მიშტერებოდა7 თითქოს უნდოდა აქედან7 ამ 
სიშორიდან დაენახა განიერი აივანი7 თეთრსუფრაგადაფარებული მაგიდა7 ზედ 
შემოდგმული ოქროსფერი სამოვარი და ჩაის ჭურჭელი8 

მისი თანამგზავრები ბალახიან კორდზე მიწოლილიყვნენ და მგზავრობით 
დაღლილები ახლა უკვე შვებითა და სიამოვნებით ლაპარაკობდნენ სოფლურ 
კერძებზე7 ქვევრის ღვინოზე7 თბილ ქვეშაგებსა და გლეხის გოგოებზე7 ერთი 
შეხედვით მორცხვებსა და უმწიკვლოებზე7 მაგრამ სინამდვილეში სოფლელ ბიჭებთან 
ღლაბუცით გვარიანად გაცვეთილებზე8 

ესმოდა მათი სიცილი7 ლაზღანდარობა7 ერთდროულად აქაც იყო და იქაც7 ამათ 
ბილწსიტყვაობაზეც ეღიმებოდა და მწვანეში ჩაფლულ სოფელსაც ათვალიერებდა5 
ბატონიანთ სასახლიდან მზერა გადაჰქონდა კვირაცხოვლის ეკლესიაზე7 სახლებზე - 
მიწურებზე7 ბანიანებზე7 მერე საკუთარ ქოხს დაუწყო ძებნა7 მაგრამ როცა ვერ იპოვნა7 
მიხვდა7 რომ მღვდლიანთ კაკლები დაზრდილიყვნენ7 ისინი ეფარებოდნენ და 
სწორედ ამ დროს7 ეკლესიის ზარების რეკვა შემოესმა5 

- ნაუ!88 ნაუ!88 ნაუ! 
ზარის ხმა ნელა ეფინებოდა სიმწიფეში შესულ ყანებს7 ვენახებს7 რბილად 

გადადიოდა დაბალ7 ფერნაცვალ გორმახებზე7 სხერტის ჭალას მტკვრამდე ჩასდევდა 
და გაღმა გასული კავკასიონის თოვლიან ქედს ელამუნებოდა8 

ყურები ცქვიტა8 დანარჩენებიც წამოიშალნენ7 გვერდით ამოუდგნენ და სოფელს 
გაჰხედეს8 

- ვერ უყურებ ამათა0! - გაიკვირვა ერთმა8 
- მაიცა7 მოვიდეთ მანდა7 - თქვა მეორემ7 - იმ სულ-აძაღლებულ ხუცესს ზარის 

ენაზე რომ დავკიდებთ7 მერე დარეკოს! 
გაიცინეს და ბალახით შემოსილ რბილ ფერდობზე სწრაფად დაეშვნენ8 
ჰაერში თეთრი პეპლები დაფარფატებდნენ8 ქვემოდან7 მწიფე ყანებიდან მწყრებისა 

და კვირიონების ხმები ისმოდა8 ჩექმების ფხლაკაფხლუკით მიდიოდნენ7 თითქმის 
მირბოდნენ7 მხარიღლივ გადაკიდებული მაუზერები თეძოზე სცემდათ და 
დაღლილობისა და შიმშილის მიუხედავად7 მაინც ხალისიანები7 მგზავრობის 
დასასრულით გამხიარულებულები სოფელს სწრაფად უახლოვდებოდნენ8 
ახალგაზრდები იყვნენ8 იმათში ყველაზე უფროსი ოცდაათისა თუ იქნებოდა7 
უმცროსი - თვრამეტისა8 

 
*   *   * 

- ბატონო7 შენი სუხლების ჭირიმე7 გვიშველე რამე! 
- მე რა გიშველოთ0! 
- ბატონი შენა ბრძანდები და მაშ ვინ გიშველის0! 
- ჰე7 აბა7 მე რაღა შემიძლია888 - ნანუჩა ფალელმა აივნის მოაჯირზე ყალიონი 

დაბერტყა და თმაწვერგაბურძგნულ7 შეშინებულ მღვდელს დამნაშავის ღიმილით 
მიაჩერდა8 

ტახტის კუთხეში მიმჯდარი გადია გამალებით იწერდა პირჯვარს8 
- რა ვიცი7 შენ რო იქ დაგინახონ7 ეგება მოერიდოთ-მეთქი888 



- ვისა7 მაგათა0 - მწარედ გაიცინა ნანუჩა ფალელმა7 - ვერ გაიგე7 მამაო7 რო მაგათ 
ჩემი კი არა7 ქრისტე ღმერთისა აღარ ერიდებათ0 

მღვდელმა თავი ჩაქინდრა და კინკრიხოზე მელოტი გამოუჩნდა8 
გადია უკბილო პირით რაღაცას ჩიფჩიფებდა8 ყური მიუგდეს5 
- გეშინოდეს უფლისაი და მიეცით დიდებაი7 რამეთუ მოვიდა ჟამი სასჯელისა 

მისისა და თაყვანი ეცით მას7 რომელმან შექმნა ცაი და ქვეყანაი და ზღვანი და 
წყარონი წყალთანი888 - ამბობდა იგი7 - მაგრამ რომელმანცა თაყვანი სცეს მხეცსა მას7 
იტანჯოს ცეცხლითა და წუმწუბითა7 და კვამლი ტანჯვისა მისისაი უკუნითი 
უკუნისამდე აღვიდოდეს! 

ნანუჩა ფალელმა თავი აიღო და ფართედ7 რაღაც საზეიმო განწყობილებითაც კი 
გადაიწერა პირჯვარი8 მას მამა ზაქარიამაც მიბაძა7 მაგრამ იმან სულ სხვანაირად7 
თითქოს ვალის მოხდის მიზნით მოიფათურა მკერდზე ერთად შეწებებული სამი 
თითი და წამოდგა8 

- ღმერთი იყოს შენი მფარველი7 მამაო! - უთხრა მას გადიამ7 მერე ადგა7 
მოაჯირთან მივიდა და კიბეზე ჩამავალ მღვდელს ჯვარი გადასახა8 

ნანუჩა ფალელი ჩაფიქრებული იჯდა და დაბერტყილ ყალიონს 
ანგარიშმიუცემლად სუტავდა7 მერე წამოდგა7 ზურგშექცევით მდგომ დედაბერს 
თვალი შეავლო7 თავის ოთახში შევიდა და კარი მიიხურა8 

 

*   *   * 

საყდრის ეზოში ტევა არ იყო7 თითქმის მთელი სოფელი აქ შეყრილიყო7 მაგრამ 
ხმას არავინ იღებდა7 მდუმარედ იდგნენ და წითელმაუდგადაფარებულ მაგიდასთან 
მოფუსფუსე ფორმიან კაცებს ჩუმად უყურებდნენ8 ხალხი ემატებოდა და ემატებოდა5 
ჯოხებზე ბჯენით მოიკაკვებოდნენ ბერიკაცები7 მოდიოდნენ ბალღებატატებული 
ახალგაზრდა ქალები7 დედაბრები7 ჯეელი ბიჭები8 ჭარმაგი გლეხები ჯგუფ-ჯგუფად 
იდგნენ და იქაურობას შეფიქრიანებულები ათვალიერებდნენ8 ვიღაცამ წყლიანი დოქი 
მოიტანა და მაგიდაზე შემოდგა7 მეორემ ახალგაზრდა7 ცქვიტი სახის ბიჭმა ნათალ 
ჭიქას საჩვენებელი თითი გამოუსვა7 გამოწმინდა და დოქს გვერდით მიუდგა8 

უეცრად7 ხალხი შეჩოჩქოლდა7 ორად გაიყო და მამა ზაქარია გამოატარა7 რომელსაც 
უკან შეიარაღებული კაცი მოსდევდა8 

მღვდელი საყდრის კარიბჭესთან მიიყვანეს7 კარი გასაღებით გააღებინეს და შიგ 
შევიდნენ8 ამასობაში წინასწარგაგზავნილმა ბიჭებმა ხმელი წალმის კონები მოზიდეს 
და ერთიმეორეზე დაალაგეს8 

ბატონიანთ სასახლის მეორე სართულის ღია სარკმელზე ფარდა შეირხა8 იმ 
ფარდის უკან ნანუჩა ფალელი იდგა და საყდრის ეზოს გადასცქეროდა8 დაინახა7 
როგორ მოიყვანეს მღვდელი7 ეკლესიის კარი როგორ გააღებინეს7 მერე როგორ 
გამოზიდეს საყდრიდან ხატები7 წალმის კონებზე დაალაგეს და ერთმა ფორმიანმა 
რანაირად გაჰკრა ასანთს7 როგორ მოედო ალი ხმელ წალამს და ბოლოს7 იმ 
ხატებსაც888 თითქოს ის ცეცხლი თვითონაც მოეკიდაო7 სახეზე სიმხურვალის ალი 
აუვიდა და იმავე წამს თავისი დიდი წინაპარი ჩანჩახა ფალელი გაახსენდა7 ის 
ჩანჩახა ფალელი7 რომელიც7 თავის დროზე მეფეს განუდგა ირანის შაჰს ეახლა და 



იქიდან ჯარით მობრუნებულმა დიდძალი ქონებაც იშოვნა7 მაგრამ სიცოცხლე კი 
დაკარგა7 რადგან ოძისში სტუმრად მყოფ ირანელ სარდალს7 რომელმაც სწორედ ამ 
საყდარში შეღერღეტებულმა თავიდან ჩალმა არ მოიხადა7 საშინელი სილა გააწნა8 

თავზარდაცემული7 გაოგნებული მისჩერებოდა კოცონს და ეჩვენებოდა7 რომ იქ 
მარტო ხატები კი არ იწვოდა7 არამედ თვალდათვალ იფერფლებოდა ფალელების 
საგვარეულოს ყველა ოცნება7 იმედი და მომავალი7 მერე კი7 როცა დაინახა7 როგორ 
მოიტანეს თოკი7 ეკლესიის წვერს ქამანდი მოსდეს და გუმბათზე ამძვრალმა ვიღაც 
პირტიტველა7 მარჯვე ბიჭმა7 როგორ დაუშინა საყდრის ჯვარს ჩაქუჩი7 ნანუჩა 
ფალელმა კედლიდან გატენილი ხირიმი გადმოიღო7 დაიჩოქა7 თოფის ლულა რაფაზე 
დადო7 გულდაგულ დაუმიზნა და ესროლა8 

ბიჭი ისე შეხტა7 თითქოს თითში ჩაქუჩი ჩაირტყაო7 უკან გადმოქანდა7 თოკს ხელი 
უშვა7 გუმბათზე დაცურდა7 ჰაერში ორჯერ გადატრიალდა და მიწაზე ზღართანი 
მოადინა888 

ნანუჩა ფალელმა თოფი თავის ადგილზე დაკიდა7 ეკლესიის აჩოჩქოლებულ ეზოს 
თვალი ერთხელაც მოატარა7 მერე აივანზე გავიდა და ტახტზე ჩამოჯდა8 

ტახტის მეორე ბოლოში გადია იჯდა და სიბერისაგან გამოხუნებული მღვრიე 
წყლისფერი თვალები თრიალეთის ტყიანი ქედისთვის მიეშტერებინა8 

 
*   *   * 

კვირაცხოვლის საყდრის ეზოში ხალხს შიშის ზარი შესდგომოდა9 
ღვთივმოვლენილ სასწაულს ისე დაემუნჯებინა7 ისეთნაირად გაეხევებინა ყველანი7 
რომ სიტყვა ვერ დაეძრათ7 პირჯვარიც კი ვერ გადაეწერათ7 ერთურთის ლაჯებში 
თავშერგული ცხვრებივით უძრავად იდგნენ და ეკლესიის კედელთან გაშხლართული 
ბიჭის უსიცოცხლო სხეულს თავზარდაცემულები მისჩერებოდნენ8 

- დაიჩოქეთ7 დაიჩოქეთ7 უბედურებო! - დაიძახა უეცრად მამა ზაქარიამ8 თვითონ 
მუხლთ მოიყარა7 თვალები ზეცას მიაპყრო და პირჯვრის წერასა და ლოცვას მოჰყვა8 

ხალხი მაშინვე დაემორჩილა - თითქოს მის ნებართვასღა ელოდებოდნენო7 უმალ 
მუხლებზე დაეშვნენ და შვებამოგვრილები7 თავჩაქინდრულები მიწას მორჩილად 
ჩააჩერდნენ8  

მარტო ფორმიანებს არ დაუჩოქიათ - ხუთნიღა იყვნენ8 
მამა ზაქარია ხმამაღლა7 მჭექარე ხმით ქადაგებდა5 
- უფალო7 გვიხსენ და შეგვიწყალენ! უფალო7 გვაშორე ყოველი მბრძოლი და 

მტერი კაცთა ნათესავისა! ცოდვილნო7 გეშინოდენ უფლისაი და მიეცით მას 
დიდებაი7 რამეთუ მოვიდა ჟამი სასჯელისა მისისა8 რომელმანცა თაყვანი სცეს მხეცსა 
მას - მტერსა კაცთა ნათესავისასა - ანუ სახელსა მისსა და მიიღოს ბეჭედი მისი 
შუბლსა მისსა ანუ ხელსა7 იტანჯოს უკუნითი უკუნისამდე7 ხოლო რომელმან 
დაითმინოს სრულად - იგი სცხონდეს! 

ის ხუთნი კი7 გონს მოგებულნი7 უკვე საქმიანად ირჯებოდნენ - მკვდარი ამხანაგი 
პირქვე გადაებრუნებინათ და კეფასთან ნატყვიარს უსინჯავდნენ8 

რაზმის უფროსმა თავი აიღო7 ბატონიანთ სასახლისკენ გაიხედა და დანარჩენებს 
რაღაც უბრძანა8 იმათაც უმალ გააშიშვლეს მაუზერები7 დაჩოქილ ხალხს წინ 
გაურბინეს და თვალებგაფაციცებულებმა ხის განიერ ჭიშკარს მიაშურეს8 



გიგო წინ მიდიოდა7 - უფროსი იყო და ეკუთვნოდა7 მაგრამ უფროსიც რომ არ 
ყოფილიყო7 მაინც წინ უნდა გასძღოლოდა - ადგილის კურღდელს ადგილის მწევარი 
უნდოდა7 მასზე კარგად ვის ეცოდინებოდა7 რომ ამ საქმის ჩამდენი მთელს ოძისში 
ნანუჩა ფალელის მეტი არავინ იყო8 

 
*   *   * 

ჭიშკარმა რომ გაიჭრიალა7 ბატონი წამოდგა7 აივნის მოაჯირს ხელებით დაეყრდნო 
და დაიძახა5 

- რომელი ხარ მანდა! 
გიგოს მოეჩვენა7 რომ ეს ყველაფერი ადრე7 შორეულ წარსულში უკვე მოხდა და 

ახლა7 საოცარი სიზუსტით მეორდებოდა5 მაშინაც სწორედ ასე იდგა7 ეს ბიჭებიც 
ასევე გაფაციცებულები ასცქეროდნენ მაღალ აივანს და მის ბრძანებასღა 
ელოდებოდნენ8 ჩაახველა და ოდნავ ხრინწიანი ხმით თქვა5 

- ჩამოიყვანეთ აქა! 
ოთხივენი კიბეზე აცვივდნენ და ნანუჩა ფალელი და აწივლებული გადია ეზოში 

კინწისკვრით ჩამოათრიეს8 ერთმა ბიჭმა თან ხირიმიც ჩამოიტანა8 გიგომ თოფს 
ლულაში ჩასუნა და ამხანაგებს მრავალმნიშვნელოვნად გადახედა8 

ბიჭები მდუმარედ მისჩერებოდნენ8 
- კედელთან დააყენეთ! 
ნანუჩა ფალელი კედელთან მიაყენეს და გვერდზე გადგნენ8 
- ესეცა! 
ახლა გადიას ეცნენ და ბატონს გვერდით ამოუყენეს8 
- ხალხს დაუძახეთ! 
ნანუჩა ფალელი თავზარდაცემული მისჩერებოდა რაზმის უფროსს7 

თვალებგაფართოებული7 გაფითრებული უყურებდა და აგონდებოდა იქ7 ცივ 
რუსეთში7 ერთ პატარა თაგვის სოროსავით ვიწრო ოთახში7 როგორ ეხვეწებოდა 
სწორედ ეს ბიჭი - არ მომკლაო8 საოცარი სიცხადით გაახსენდა7 როცა დაჩოქილს7 
ცრემლით სახეჩამომბალს თმაში ხელი სტაცა7 თავი უკან გადაუწია და ყელში 
ხანჯალი გამოუსვა7 რანაირად იფეთქა სისხლმა იმისი პირდაღებული ჭრილობიდან888 
მოხუცი გაოგნებული იდგა - განკითხვის დღეს როგორ არ ელოდებოდა7 მაგრამ 
იცოდა7 რომ ეს დღე მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ დაუდგებოდა - ღმერთი უნდა 
ყოფილიყო მისი განმკითხველიცა და მიმტევებელიც და არა ეს ბიჭი7 მკვდრეთით 
აღმდგარი და საიქიოდან შურის საძიებლად მობრუნებული888 

უეცრად ჭიშკრის ორივ ფრთა მოღიავდა და ეზოში ხალხის ნიაღვარი შემოიჭრა8 
ჯერ ერთ ადგილზე დაბრუნდა7 დატრიალდა7 მერე გაჩერდა და შავად ჩაგუბდა8 
ყველანი რაზმის უფროსს მისჩერებოდნენ7 მის სიტყვას სულგანაბულები 
ელოდებოდნენ და როცა იმანაც არ დააყოვნა და დაიძახა - ძირს პირსისხლიანი 
თავადები7 გაუმარჯოს მშრომელ გლეხობასო7 - ხალხი მღვრიე მორევივით შეიძრა და 
ახმაურდა8 ახლა ეს ბრბო სულაც აღარ ჰგავდა ცხვრის მორჩილ ფარას7 წინ მდგომთ 
ავად უელავდათ თვალები და ეს შეიარაღებული კაცები რომ არა7 ეგებ ქვაც კი 
წამოეკრიფათ და კედელთან მიყენებული ბატონი საკუთარი ხელით ჩაექოლათ8 



ნანუჩა ფალელმა იგრძნო7 შიშისაგან რანაირად წაუვიდა თმა მაღლა7 
მუხლებდადუნებულმა რაზმის უფროსს შეავლო თვალი და თითქოს მძიმე 
ბურუსიდან ახლაღა გამოერკვაო7 მისკენ დაიძრა7 სახემოღვენთილი მიუახლოვდა და 
ხმის კანკალით ჰკითხა5 

- ბიჭო7 გიგო7 შენა0 
გიგომ უკან დაიხია7 მაგრამ მოხუცმა მოასწრო - თავი დაუჭირა7 დაბლა 

დაახრევინა და ზედ დასუნა7 მაგრამ გიგოს ამხანაგებმა ბერიკაცი გაითრიეს და ისევ 
კედელთან მიაგდეს8 იქ7 გალავნის ძირში გადია ჩაკუნტულიყო და კატასავით 
ღნაოდა8 

 
*   *   * 

მამა ზაქარია შინ იჯდა7 წინ სარკე დაედგა და მაკრატლით წვერს იკრეჭდა7 როცა 
თოფების ბათქი შემოესმა8 ამ ხმაზე შეხტა და მაკრატლის წვერი ნიკაპში იტაკა8 

ჭრილობიდან ჩამონადენმა სისხლმა მღვდელს ყელი გაუთბო და გაუწითლა8 
 

*   *   * 
მზე დასავლეთისკენ დაეღირა7 ქსილისის მხრიდან გრილმა ნიავმა დაუბერა და 

ბალახები შეატოკა7 მაგრამ გველი ადგილიდან არ დაძრულა7 დაგორგლილი იწვა და 
მოქანავე შალგების ყვითელ ყვავილებს უყურებდა8 ქვემოთ7 ყორის ძირში7 ჯერ ისევ 
მწვანე ნაყოფით დახუნძლულ დაბალ აკსილზე შაშვი იჯდა და ისე უსტვენდა7 
თითქოს ოცნებაში წასულს ქვეყნიერების არსებობა აღარ ახსოვსო8 ოდნავ7 სულ 
ოდნავ ქანაობდნენ ფითრშეხორხლილი მსხლების გამხმარი7 გაფშეკილი წვეროკინები8 
მონგრეულ ყორეს ჩრდილი დაეგდო8 

უეცრად7 ნაბიჯების ხმა შემოესმა7 თავი ასწია7 ორკაპა ენის სავსავით მოათვალიერა 
ნაეზოვარი და ჩამომპალ7 დაშლილ ჭიშკართან ორი ადამიანი დაინახა5 მოდიოდნენ 
და მოსაუბრობდნენ8 ხნიერი მწყემსი მეორეს7 უფრო ახალგაზრდას რაღაცას 
უამბობდა და ისიც ყურადღებით უსმენდა7 თავს უქნევდა8 

მალე აბალახებული ეზო გადმოიარეს და ზედ წაადგნენ8 გველმა სული გაკმინდა7 
თავი დაბლა დაუშვა და გაისუსა8 

- წითელ ცხენზე იჯდა ხოლმე7 იორღაზე7 - ამბობდა მწყემსი7 - წელზე მაუზერი 
ეკიდა8 ახლა ულვაში0 ერთ ვაჟკაცად მარტო იმისი ულვაში ღირდა5 სქელი7 დაბლა 
დაშვებული7 ყოჩის რქებივით ბოლოებდაგრეხილი8 ის რომ სოფელში ჩამოივლიდა7 
დიდი და პატარა სახლებში ვიმალებოდით8 მაღალი კაცი იყო7 კაკაროტი7 თავზე 
სულ ერთთავად ნაბდის ქუდი ეხურა8 ომის დროს მე პატარა ვიყავი7 მაგრამ მაინც 
მახსოვს7 დეზერტირებს დასდევდა - აეს ჩვენი ტყეები სულ ლაჯებქვეშ ჰქონდა 
ამოდებული8 დაუპატიჟია7 ერთხელაც პაპაჩემი და იმისი ამხანაგები - ღორი ჰყოლია 
დაკლული7 - მწვადი7 ყაურმა უჭმევია7 ღვინო დაულევინებია8 არიან თურმე 
გასუსულები7 შიშით კრინტს ვერა სძრავენ საწყლები8 

შემოუტანია ბოლოს7 მოხარშული თავი7 სულ საკუთარი ხელით დაუთლია და 
ჩამოურიგებია დიდ-დიდი ნაჭრები8 მისდგომია ახლა ძვალს7 დანით უნდა რომ 
გახსნას და ტვინი ამოაცალოს7 მაგრამ ხო იცი7 როგორიც არი ღორის თავი7 ეწვალა7 



ეწვალა თურმე და რომ ვერაფერი დააკლო7 ამოუღია მაუზერი7 დაუწყია იმისი 
ტარით ცემა და ამ დროს - რა იყო7 როგორ იყო7 - არ გავარდნილა0! 

ცხონებული პაპაჩემი იტყოდა ხოლმე7 იღლიის ქვეშ გაუარა ტყვიამაო7 ის რომ იქ 
მომკვდარიყო7 ციმბირს აქეთ დაგვატოვებინებდნენ ყველასაო! სულ სათითაოდ 
გამოპარულან8 ამ ამბავს მერეც7 სიბერეშიც ჩურჩულითა ჰყვებოდა ხოლმე საწყალი7 
არავინ გაიგონოსო8 

კალია რომ შემოგვესია და ავიყარენით7 ის აქ დარჩა7 აქედან ფეხი არ მოუცვლია8 
ამ სახლში ხომ წინათ თავა-დები ცხოვრობდნენ7 მერე სოფლის კანტორა გახსნეს ში-
გა და ისიც აქ ჩასახლდა8 ერთი რუსის დედაკაცი ჰყავდა - ის უვლიდა8 არ ვიცი7 
მერე რა იქნა - გაექცა თუ მოუკ-ვდა7 მაგრამ ბოლო დროს კი სულ მარტო დარჩა8 ან 
რასა სჭამდა7 ან რასა სვამდა0!88 შენხნობას7 გაღმა7 პანტიანში რომ ვაძოვებდი 
საქონელს7 აქედან ყვირილი მესმოდა ხოლმე -  დასაკლავი ხარივით ბღაოდა8 ვინ 
მიეკარებოდა ახლო! ბოლოს სულ გაქრა7 დაიკარგა8 ამოვედით ერთხელ მე და ჩვენი 
შალიკო7 ყველი ამოვუტანეთ7 მაგრამ აქ აღარავინ დაგვხვედრია8 დღესაც არავინ იცის7 
სად წავიდა7 სად გადაიხვეწა8 აი7 ხო უყურებ7 როგორ დაინგრა და გაპარტახდა 
ყველაფერი8 ეგრე იცის უკაცობამ8 - მწყემსი გაჩუმდა8 ერთხანს იდგნენ ორივენი7 მერე 
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ტ რ ა მ ვ ა ი   
 

                                           æïâêïîãåà äïèïçò ãïçïôõóäåþò, 

                                     æéåòì øåèæåã âåäòà óèìãïâì çïèàîåþìï. 
                                                                                                    ¸ïçòîï               

 
“ïãå, èëâòæï ñï÷ïéò!“ - òüñëæï õëäèå ðïðï, îëúï þòäòêçå íïüï ãïèë÷íæåþæï øïâò, 

ãïõóíåþóäò êïþòàï æï òìåàòâå õòäïþïíæòà. ïè ìòüñâåþì àïâòìàâòì ïèþëþæï, èïãîïè 



èå èïòíú èåìèëæï, îïæãïí ñëâåäàâòì òáâå ïõäëèïõäë âüîòïäåþæò, ïí æåîåôïíøò, 

ïí ãëèóîàïí, ïí - ìïôóüêîåøò.  
÷ïèëòâäòæï íïüï àïâòìåþóîò èëêäå æï ìùîïôò íïþòöòà, ùïèòàïú ïî 

øå÷åîæåþëæï - ïîú ãïèïîöëþï, ïîú ãïãòèïîöëì, åîàì ãïèëòõåæïâæï æï àòàáëì 

åèóáîåþïë, èõëäëæ ïèïì åüñëæï - “¸ïï, òäïï!” - æï øåâòæëæï ìïõäøò. 
“èëþîûïíæò, íïüï, èëþîûïíæò, ãåíïúâïäå!” - òìèëæï òáòæïí æòæåæïì üêþòäò, 

äïáïîæòïíò õèï. 

“¸ïòòò!ყყ” - òüñëæï ðïðï, èïãîïè òìåâ ÷óèïæ, àïâòìàâòì. 

æïîùèóíåþóäò âòñïâò, îëè ðïðïì òè áïäòìï åøòíëæï. ëîòâåì åøòíëæïà -  Ðïðïìïú 
æï æòæåæïìïú, ïäþïà, òèòüëè îëè íïüï þïþë ëèòì æîëì æï èåîåú, ëîèëúæïïàòïíò 

ùäåþòì æïìïùñòìøò, êëäåáüòâòì àïâèöæëèïîåæ èóøïëþæï. òöæï êïîã, ùòàåä 

þåæïóîçå æï õïí ïéèï èòïÿåíåþæï, õïí — æïéèï. øåìïþïèòìïæ, õïí çåèë óþíòæïí 
òìèëæï èòìò êòâòäò æï õïíïú áâåèë óþíòæïí:  

“ãïòéâòûå, áïäë, íòíïï, ãïòéâòûååå!!! “ 
”ïìùò, ãëãë, ìëíï, ïìùò åã üîïêò, îë ãïãìòåþòï, æï æîëçå ãïèëïæãò ôåõòò!!!”  
 èïøòí üåäåâòçëîåþò ïî òñë, èïãîïè ãïçåàåþøò êò ùïèæïóùóè òþåÿæåþëæï 

íïîêâåâåþò ìëô. íëìüåì ãòëîãò ìïïêïûòì ìïõåäëþòì êëäèåóîíåëþòì èëùòíïâå 

àïâèöæëèïîòì íïüï õòçïèþïîåäòì øåìïõåþ. þåÿæïâæíåí èòì ôëüëåþìïú æï îëãëîú 
÷ïíæï, òì øòøò àó èëêîûïäåþïú ìùëîåæ ïèòìò òñë, èïãîïè ãïâòæï æîë æï íïèæâòäò 
èòçåçò èåîå, æòæò õíòì øåèæåãéï øåâòüñå. 

åîà çïôõóäì, úõåäò èêïàïàâòì þëäëì, îëúï ñïíåþò óêâå ãïÿîòäò òñë æï ûíï 
ãïäåùòäò, ôóîêïèå÷ò ïõóîæï. èàåäò éïèå òùòï, òñëñòíï, æòäòà êò, îëúï ðïðïè 
ùñäòì æïìïäåâïæ þïãòæïí ïóøâï, ãçïçå ãïâïîæï æï ãïòáúï. 

¸ïîòáï, þòÿë, èòìæòå, èòìæòå æï æïãåùåâòë! - æïèòûïõï ðïðïè æï àâòàëí 
ôåõìïäïãøò øåâïîæï.  

æïâïâäå ìïõîåì õåäò æï êïèå÷ì æïâåæåâíå, îëèåäèïú àòàáèòì ìòîþòäòà ãïòïîï 
èàåäò ìëôåäò, ÷ïóïîï ùñïîëì, íïùòìáâòäïîì æï ìïêïâàòõåëìêåí æïåøâï.  

èòæòëæï, èòòçïñåþëæï æï àïâãïæïêäóäò âòéïúïì åûïõæï. èå óêâå òèõåäï âòñïâò, 
îëè æïïõäëåþòà âõâæåþëæò, âòìïú åûïõæï, îïú óíæëæï æï ïèòüëè, úëüï ïî òñëì, 
ïéåäâåþóäò æï ãóäï÷áîëäåþóäò èòâæåâæò óêïí.  

ìóä èïäå ìëôåäò àâïäì èòåôïîï æï ãïâåæòà ñâòàåä íïùâåîïäøò, ìïæïú öåî 
êòæåâ òæãï íïèêäòì ìóîíåäò, ïáï-òá öåî òìåâ áâòàáâòàåþæíåí èùñîåþò æï úïøò 
ïÿîòä üëîëäåþìïú òìåâ ãïóæòëæïà ùêîòïäò. èòíæëîì èçå öåî ïî èòìæãëèëæï, 
íïèòïíò þïäïõò áïäïáóî ìïíæäåþì èòìâåäåþæï æï èïäå òìå æïèòäþë æï ãïèòæòæï, 
îëè ãçïøò èåõæåþëæï.  

êïèå÷ò èòîþëæï æï àëêçå ãïèëþèóäòâòà èåú óêïí èòèòñëäåþæï. øåôòáîòïíåþóäò 
âòñïâò æï ãóäò óìòïèëâíëæ èåùóîåþëæï, îïæãïí ìëôåäì àïíæïàïíëþòà 
âøëîæåþëæòà, ðïðï êò öåî ïîìïæ ÷ïíæï.  

èïãîïè, ïò, ãïâòïîåà òì íïùâåîïäò, üñòìðòîøò ãïâåæòà æï ãïëúåþòìïãïí ðòîò 
æïâïéå: ðïðï åîàò öïãîúõòäòì ûòîøò òöæï æï òá ãâåäëæåþëæï.   

“¸ïòò, þåòàïäèïíë!” - óàõîï êïèå÷ì, èåîå ùïèëæãï æï ìïõîå ãïèëèïîàâï.  
ïõäï óêâå ëîòâåíò èòâæåâæòà óêïí.  
ãïéèï âåäøò âòéïú êïúåþò æïæóèåþóä êëèþïòíàïí ìïáèòïíëþæíåí.  
“òäï, òäïï!” - æïòûïõåì òáòæïí.  
“çïõîóèïï!” - óðïìóõï ðïðïè. 
÷ïâóïîåà âåîúõäòìôåî ôøïüåþì, ìòèòíæòì ñïíïì, íïâåíïõëþì æï øåâåæòà 

îëèåäòéïú ìëôåäøò.  



êïèå÷èï íïþòöì óèïüï, àïíæïàïíëþòà óêïí ÷ïèëãâòüëâï æï òáòà æïåøâï, ìïæïú 
öåî òìåâ èùâïíåæ èëéïéïíå ìïàòþøò íïõòîò ìûëâæï. 

ùñïîëìàïí ãïâ÷åîæòà æï èòíæëîøò ãïøäòä ìïáëíåäì ãïæïâõåæåà. ûîëõåþò æï 
êïèå÷åþò ïáåæïí ÿòïíÿâåäåþòìëæåíïæ èë÷ïíæíåí. ôóîêïèå÷ò èïàêåí èòîþëæï æï 
úëüï õïíøò àâïäì èòåôïîï.  

ðïðïì øåâõåæå. òì òæãï æï øåôòáîòïíåþóäò êåôïì òáåáïâæï.  
èïöòììòèìõë ùñïäò îêòíòì ðîòïäï èòäòæïí îþòäïæ æï àòàáèòì óõèïóîëæ 

ãïæèëæòëæï. òáâå ìïõäò òæãï. ìïõäòì ùòí, àëêçå ìïîåúõò åôòíï. Ðïðï òè ìïîåúõì 
óñóîåþæï. èåîå ùñïîëìàïí èòâòæï, ìïõîå èòùïçå æïæë, æïòõïîï æï æïòùñë õåäåþòì 
þïíâï. òþïíæï æï àïí ìïõäòìêåí òúáòîåþëæï. åîàò ÷âåóäåþîòâò ìïõäò òñë, ûâåäò 
êîïèòüòà æïõóîóäò æï, êïúèï îëè àáâïì, æòæïæ ïîú òì ìïîåúõò ãïèëòî÷åëæï, 
èïãîïè ðïðï àâïäì ïî ïøëîåþæï, õåäåþì òþïíæï æï óñóîåþæï - ìïõäì 
ïàâïäòåîåþæï, êïîèòæïèëì çâåîïâæï, àïí æòæîëí, æïêëýîòä õåäåþì òþïíæï æï 
îëúï åçëøò âòéïú õïíøòøåìóäò æåæïêïúò ãïèëâòæï, ùñïîëì  èïøòíéï èëìúòäæï æï 
öòþòæïí úõâòîìïõëúò ïèëòéë. 

æåæïêïúò àëêòæïí ìïîåúõì êîåôæï æï õïõïäøò ïäïãåþæï.   
Ðïðïè õåäåþò ãïòèøîïäï, ìâåäò, æïÿèóÿíóäò úõâòîìïõëúò øïîâäòì öòþåøò 

÷ïòüåíï æï òè áïäì üêþòäò, ó÷âåóäëæ üêþòäò æï íïçò õèòà æïóûïõï: “ìëôëë… 
ãëãë, ìëôòëë!..”  

áïäèï ãïèëòõåæï, èòì æïíïõâïçå ùïèëòêòâäï, õïõïäò õåäòæïí ãïóâïîæï, 
ùñïîëìêåí üóìüóìòà ãïèëòáúï, èëâòæï æï ðïðïì ùòí ãïó÷åîæï.  

åîàèïíåàì ÷óèïæ óñóîåþæíåí. 
“èëõâåä, òäïâ?” - ¸êòàõï þëäëì áïäèï.  
“¸ë, ïò, êïèå÷ò ïãâòõóîæï æï… õõõ… êõ…” - óðïìóõï ðïðïè. 
“îïò?!” - âåî ãïòãë áïäèï. 
“õõõ… êõõõ, óõ!” - ãïóèåëîï ðïðïè, íïþæòì áóæò èëòõïæï, æïÿèóÿíï, èåîå òìåâ 

ãïïìùëîï æï àïâçå æïòæë. 
æåæïêïúì íòêïðò ïóêïíêïäæï. 
“îëãëîï õïîà, þòÿë, îïìï òáà…” 
“îï âòúò… òìï… ÷âåí îï ãâòÿòîì æï àáâåíï?” 
“ååå¸… ëúæïõóàò ùåäò ìîóäæåþï… ëúæïõóàò…”  
“ëúæïõóàò?!” - ðïðï òìåâ áóæì ùïåüïíï, èïãîïè ïéïî èëóõæòï. 
“æïþåîåþóäõïî, þòÿë…” 
“åõõõ… õë.” 
“èå?” 
“îïâò, ïþï… øåíúï…” 
“ãïíï úëüïï ëúæïõóàò ùåäò?” 
“îïà ïîò úëüïò.” 
òèïàò äïðïîïêòæïí âåîïôåîò ãïâòãå æï ïèòüëè ãïêâòîâåþóäò âóñóîåþæò.  
áïäèï ïõäïéï øåèïè÷íòï: 
“áï, åìï?! åì þïäéò?… øåíï ããïâ, òäï!” 
“¸ëó!..” - óðïìóõï ðïðïè. 
èëóäëæíåäïæ, æåæïêïúèï èêäïâåþò èëèõâòï, ãóäøò ÷ïèòêîï æï úîåèäò ùïìêæï: 
“èëãòêâæåì, øâòäë, øåíï ðïðòæïò, èëãòêâæåì!.. âòìò õïî, øâòäë, îëèäòìï õïî, ïþï, 

èòàõïîò… îëèäòìïï, òäï?” 
“äåíïìò…” 
áïäì üïíìïúèäòæïí íïèòïíò ìïîåúõòì ìóíò ïìæòëæï, ìóäò èåõóàåþëæï, èïãîïè 

èïòíú èëî÷òäïæ âòæåáò. 



“ïþï, ùïèëæò åîàò îååþò èïá øåíàâòí øåíïõóäò, ùïèëæò!…” - ìïòæóèäë õèòà 
èòàõîï, õåäò ÷ïèÿòæï æï ìïõäòìêåí ùïèòñâïíï.  

ðïðï ïæãòäòæïí ïî òûîëæï.   
“ùïèë, þòÿë, øåíúï, îïéïì óñóîåô!” - æïóûïõï áïäèï. 
ðïðïè ùñïîëìàïí èòãæåþóäò ìïõîå ïòéë, òáïóîëþï ÷óèïæ èëïàâïäòåîï æï óêïí 

ãïèëãâñâï. 
ãïæïâÿåîòà õîòëêò åçë, õòì èëîñåóäò êòþå ïâòïîåà æï øåâåæòà ëàïõøò, ìïæïú 

ãîòäëæï æï ïõäïæãïèëèúõâïîò ðóîòì ìóîíåäò üîòïäåþæï.  
èïìðòíûåäèï èïãòæïçå ãïìïúòåþäïæ ãïôåíòäò ðóîåþò ïïäïãï æï ëîòì ãïîæï 

ñâåäï ìïæéïú ùïòéë.  
ðïðï üïõüçå ÷ïèëöæï, èå êò ëàïõòì êåæäåþì ÷ïèëâóïîå, ìïæïú ãïêîóäò òñë 

øëàï îóìàïâåäòì, ïäåáìïíæîå ñïçþåãòìï æï ûòï ìüïäòíòì ìóîïàåþò. 
“åì áïäò, øâòäë, ÷åèò æï ïîò, òúò?” - ìïòæóèäë õèòà èòàõîï ðïðïè. 
“ïîï…” 
“¸ëëæï, òúëæå… õëäëàï, þòÿë, èïòõåæå ïáåàï, ïîïâòì óàõîï, îë ïá âòñïâòà, 

ãïòãå øåíï?” 
èå àïâò æïâóáíòå æï ïõäï àïîëçå ÷ïèëèùêîòâåþóä ùòãíåþì èòâïæåáò. òá òñë 

ñæïøåèëúâåàòäò ìïìêëäë ìïõåäèûéâïíåäëåþò ôòçòêòìï, áòèòòìï, èøëþäòóîò 
äòüåîïüóîòìï æï êòæåâ åîàò ìáåäò, äóîöò ùòãíò, îëèåäìïú çåæ 
“ðëäòüåêëíëèòï” åùåîï. òì ùòãíò óêïí æïâæå æï ðïðïì øåâõåæå: 

“ïîú æòæåæïìï?” 
“ïîïâòìï!” 
øåèëâòæï ðïðïì æï, øåèëòüïíï àïþïõçå æïäïãåþóäò ñâåäò, èùâïíòäò, ïîïñò, 

üïôòà åîþëêâåîúõò æï àâïäòì æïõïèõïèåþïøò ìóôîï ãïïùñë. 
“ïþï, ï¸ï, èòòîàâòà, åõäï… ãïæïòéå, øâòäë!” 
èå åîþëêâåîúõò ãïæïâòéå. èåãåèîòåäï æï üïôï ïõäëì èòâò÷ë÷å. áïäò 

ãïõïîåþóäò èòñóîåþæï. 
“ÿïèå, ãåíïúâïäå, ÿïèå, êòæå óíæï øåãòùâï, ãïíï!… êâåîúõò ¸ñâïîåþòï, áï?!” 
“îïüëè ïî åñâïîåþï, îï!..” - ðïðï ÿòáïøò ïîïñì òìõïèæï. 
“åìåíò áïäïáøò úõëâîëþåí, ïîï, òäï?” 
“èïø.” 
“ìòûå îëãëîò ãïèëãïæãïà?” 
“êïïîãò, êïïîãò… ïþï, ãïãâòèïîöëì… ¸óõ… åå, ûïïí úõïîå ãïèëãòõæòï!..” 
“îï âáíï, òäï, ìõâïíïòîì ïî òêïîåþì þòÿò ðòîøò…” 
“èë¸êäïèì, êïúë, åìï!” 
“èòïñëäå, èòïñëäå îïèå!” 
ðïðïè ñâåäò èëúòúáíï. 
“ëúæïõóàò ùåäò… åõ!” 
“ëúæïõóàò…” - áïäì üó÷åþò æïåþîòúï. 
“êïîãò åõäï, ïî òüòîë!.. èòàõïîò, þòÿò îïì ïêåàåþì.” 
“âìùïâäëôë æï ïþï, îï âòúò…” 
“îï óíæï ãïèëâòæåë.” 
“òíýòíåîòë. òíýòíåîò óíæï ãïèëâòæåë.” 
“òíýòíåîòë?!..” 
“¸ë…” 
“êïîãòï, îï ãòíæï… ëîò ìïõïîåþï øåãâåùòëì… ó¸¸!” 
“ïò, åîþëêâåîúõò èòïñëäå!” 
“úõïîåï, êïúë, ûïïí úõïîåï!” 
“ïò, åãåàòë… åãåàò èòíæï èååë!” 



“ïþï, ïèòì æïèäåâò òìùïâäòìéï îïèåìï?!” 
“å¸, îï âòúò, òäï, îï âòúò… - áïäèï èå øåèëèõåæï, - åõäï, ïèïí îë ïèþïâò 

èòóüïíëì, òá âòñïâòàë?” 
“ïî èòóüïíì, íó ãåøòíòïí.” 
“îï óíæï, áï, òè öïíæïèùâïîì, ÷åèãïí, îï óíæï!” 
“å¸… ñï÷ïéòï, ïî òúò?” 
“îï ãâåäò øåâóùâò… ïí ÷åèèï øâòäåþèï îï æïóøïâåì…” 
“öïíïþï òèòì àïâìï æï üïíìï!” 
“åã ÷åèò úëæâòà ïî ãïòõïîåþì, ïîï… èïãòìò àó áèïîò òñë, ÷åèò õë ûèï òñë, áï?!.. èå 

ïî æïèåùë öòãïîò?” 
ðïðïè ïîïñò æïòìõï. 
“ïæå, øâòäë, ïþï, õë ÿïèå, ïæå åõäï æï òè êïèå÷ì ÷ï¸õåæå!” 
ùïèëâæåáò æï èïìðòíûåäì èòâï÷åîæò - ïá ñëôíï èåî÷òâíï. 
“èïòúï, ãåíïúâïäå... - æïôïúóîæï òãò, êòæëþïíì ï¸õïæï, òáòæïí ëîò úïäò 

ãïèõèïîò, ãïêëîëùåþóäò ÷óî÷õåäï ïèëòéë æï õåäøò ÷ïèòæë, - úëüï õèåäòï, 
èïãîïè êïîãò êþòäåþò ãïïá øåíï!”  

“ìïõîå ùïòéå, åèïíæ ïîò èòñóæåþóäò!” - èòàõîï ðïðïè. 
ëàïõòæïí ãïâåæò, ìïõîå ïâòéå æï êòþåçå æïâåøâò. 
èçå èïéäï ùïèëìóäòñë. úõåäëæï. åçëøò òíæïóîåþò æïêòâêòâåþæíåí. ùñïîëçå 

ùñïäò æïâäòå æï èòíæëîì ãïâõåæå, èïãîïè íïõòîò ïéïîìïæ ÷ïíæï. àïâáâå æïâåøâò. 
èòâæòëæò, ãçïæïãçï ïèûïéåþóä ÷óî÷õåäïì âÿïèæò æï àïí îóì ðòîçå ïèëìóä 
þóåîåþì ìïõîòà àïâåþì âïñîåâòíåþæò.  

èòêâòîæï, îëè ïáïèæå ïè ðïðòæòì ïîìåþëþï ïîú êò âòúëæò, æåæïìïú êò ïîïìëæåì 
ïîïôåîò åàáâï èòì øåìïõåþ, íåüïâò îïüëè èòèïäïâæíåí?!  

æéåèæå ëîò ðïðòæï èñïâæï: åäòÿêï ðïðòæï - üêþòäò,  ûïäòïí ïäåîìòïíò áïäò æï 
êïüóøï ðïðòæï - ãïóúòíïîò, ìóä èóæïè èëùñåíòäò æï æïéëíåþóäò æåæïêïúò, ïõäï 
êò ïéèë÷íæï, îëè èåìïèåú èñëäëæï - ìëôòë ðïðòæï!  

åäòÿêï úõëâîëþæï êåîûë ìïõäøò, êëäåáüòâòçïúòòì áó÷ïçå, ìïêèïëæ øëîì æï 
òáïèæå üîïèâïòà èòìâäïì èàåäò ìïïàò âóíæåþëæòà. îëãëîú êò åçëì ÿòøêïîì 
øåâïéåþæòà, èïøòíâå æïâòíïõïâæòà ÷âåíì êåàòä, ùòàåääëñåþï ðïðòæïì, îëèåäòú 
þòäòêçå ãïèëîþëæï æï ìïõåãïúòìêîëâíåþóäò, ãïõïîåþóäò òûïõëæï:  

“åìåíò âòí ïîòïí, áïï?! âòí ïîòïí åìåíò, ïèïà êò øåèëâåâäå, ïèïàï!”  
èëâòæëæï, èëâïîæåþëæï, ÷ïãâòêîïâæï ãóäøò æï òìå ãâêëúíòæï, òìå 

ãâåôåîåþëæï, àòàáëì ùòíï êâòîïìïú ïá ïî âñëôòäòñïâòà.  
åäòÿêïì áèïîò êëäï - ûâåäèëæóîïæ óäâïøåþïðîåõòäò, èåäëüò êïúò áïîàäóîò 

ìòæòíöòà ãâõâæåþëæï, þïâøâåþì ñóîïæéåþïì ïî ãâïáúåâæï, èïèï÷åèì êò ìòïèëâíåþòì 
éòèòäòà ïîàèåâæï õåäì æï èïøòíâå ãóäòàïæ ìïóþïîì ãïóþïèæï.  

ïèïà ¸ñïâæïà ëàõò øâòäò: åàåîï, ëàïîï, ôòîóçï æï íëîï. ëàïîï - ïõïäãïçîæï, 
öåî êòæåâ óúëäøâòäë þòÿò êïîãïæ õïüïâæï, ñëâåä øåèàõâåâïøò, èå èïøòí ïìå 
èåãëíï. õïüïâæï üïîòåäì, ïâàïíæòäì, àòíïàòíìï æï íåìüïí-æïîåöïíì. îëãëîú 
ïõäï âõâæåþò, åì ìóîïàåþò òîïêäò àëòûòì òäóìüîïúòåþòæïí ¸áëíæï 
ãïæèëéåþóäò. èå ãïíìïêóàîåþòà òì íïõïüò èëèùëíæï, üïîòåäò îëè âåôõâì 
ïõî÷ëþì, ôåõåþàïí êò õèäòà ãïíãèòîóäò äëèò óãæòï æï ãóäì âóùñïäåþæò - èï÷óáå 
æï èï÷óáå-èåàáò. óïîì ïî èåóþíåþëæï, èïãîïè ïîú åàèëþëæï, ïèòüëè òáòæïí 
ñëâåäàâòì íïùñåíò æï ãóäíïüêåíò èëâæòëæò õëäèå. ïõäï, îëúï èòì íïõïüåþì 
âòãëíåþ, àïíæïàïíëþòà âîùèóíæåþò, îëè òè ìõâòìò êëèðëçòúòåþòì íïúâäïæ 
ëàïîïì ìïêóàïîò æåæ-èïèï, æåþò, èåçëþäåþò æï íïàåìïâ-èëêåàååþò îëè åõïüï, 
ïõäï, ïäþïà, âïíë èåäòïøâòäòâòà úíëþòäò æï ÷óþ÷òêïì ìïñâïîåäò èõïüâïîò 
òáíåþëæï. òì ìóîïàåþò êò, âòí òúòì åõäï ìïæï ñîòï.  



êëäï æóîãïäò òñë. ìïõåäëìíë ìïîæïôøò ¸áëíæï èëùñëþòäò, èïãîïè þïâøâåþì òá 
÷ïìâäï ãâåêîûïäåþëæï. àâòàëí ïèþëþæï, æóîãïäò êò ïîï, ìüïäòïîò âïîë æï 
ïäþïà, ïìåú òñë. ïõäïú èïõìëâì èòìò ãïêåàåþóäò èøâåíòåîò íïîæò, îëèåäçåú òìï 
æï èïèï÷åèò ìïæòäòì èëäëæòíøò êïèïàåäì ïãëîåþæíåí æï êëÿåþì ïÿïõóíåþæíåí. ïè 
æîëì, åäòÿêï íïõåîõòì “ôå÷àïí” üîòïäåþæï - óçïîèïçïî, øïâ üïôïçå éëîòì 
õëîúòì æòæîëí íïÿîåþì ïøòøõòíåþæï, åàåîï æï æåæï÷åèò êò êïîüëôòäì 
ôúáâíòæíåí.  

ãïòøäåþëæï ìóôîï, èïãòæòì øóïøò ÷ïìæãïèæíåí “ýïîêëâòà” ìïâìå òè üïôïì, æòæ-
æòæ íïÿîåþïæ æïìÿîòæíåí ðóîìïú, èëòüïíæíåí öïèòà êëèþëìüëì èùíòäì, õåäï-
æòà éâòíëì æï íïîæòì àïèïøøò ãïîàóä êïúåþì æïóûïõåþæíåí. àïèïæï ñëâåäàâòì 
êëäï òñë, ïèþëþæï èëêäå-èëêäå, èïãîïè ãóäøò ÷ïèùâæëè ìïæéåãîûåäëåþì, èåîå 
êò, îëúï êïîãïæ øåáåòôòïíæåþëæï, þïòïàåþì èéåîëæï. 

êïüóøï ðïðòæï æòæóþåøò, âïõóøüòì øåìïõâåâøò úõëâîëþæï. áèïîò ëèøò ¸ñïâæï 
æïêïîãóäò æï ëî þòÿì - íëæïîì æï ãóîïèì èïîüëêï çîæòæï; ùåäåþçå ôåõì òæãï-
èæï, ìïæéï ïî èóøïëþæï, îïéïì ïî ïêåàåþæï, îëè óèïèë þòÿåþòìàâòì ïîïôåîò 
èëåêäë.  

åîàõåä, îòì âïòíï÷îëþòà, óôîëì øâòäì ðïäüë óñòæï. åúâï òì ðïäüë íëæïîì, 
ìóä úëüï, ìïèò çïèàïîò èïòíú - æïóèëêäæï, æïóðïüïîïâæï. æåæï÷åèèï æïøïäï, 
ãïîåúõï, ãïæïïþîóíï, øåêåîï æï ÷ïïúâåì ïõäï ãóîïèì. ìïèò-ëàõò ùåäò òèïì åúâï - 
ãïúâòàï, ãïïþåæîïíãï. æåæï÷åèèï òìåâ æïøïäï, ãïîåúõï, ûâåä ðòîçå ãïæèëïþîóíï, 
øåêåîï æï ïõäï èå ÷ïèïúâåì. âïüïîå òì èëàåäòäò ðïäüë èåú òèæåí õïíì, ìïíïè 
ÿòîòâòà ïî øåèöïâîæï, èåîå æåæï÷åèèï òìåâ æïøïäï, òìåâ ãïæïïþîóíï, øåêåîï æï 
ïõäï ÷åèì ìïùñïä ûèïì ÷ïïúâï. ëîò çïèàïîòú òèïì åúâï. èåîå îï óñâåì, âòì 
ãïæïóêåàåì, ïéïî èïõìëâì. 

ïõäï êò, îëãëîò ìïáèå òñë, ïéèë÷íæï, îëè èåìïèå ðïðòæïú èñëäëæï! 
èòíæëîøò íïõòîòì íïúâäïæ èëíåõâòäåþòéï æïèõâæï. úõåäëæï. þïäïõåþøò 

èìõâòäò êïäòåþò æïõüëæíåí. øëîòæïí ûïéäòì ñåôï òìèëæï. âòæåáò æï ïáåà-òáòà 
âòúáòîåþëæò, ïî âòúëæò, îï èåáíï, ìïæ èåûåþíï. æïâïæåáò ãçïì. àóèúï îï ãçï, îòì 
ãçï - íïùâåîïäøò èòâæòëæò, ìïíæäòì ãïèëÿîòäåþøò ðóîòì ùïèïõóäò ûòîåþò 
èåîÿëþëæíåí æï ôåõåþì èüêåíæíåí.  

êïîãï õïíì âòïîå, èïãîïè ìïáëíäòì êâïäì âåîìïæ èòâïãåíò, ïáåà æï ïáåà òì 
èëíåõâòäåþòú êò ïéïî ÷ïíæï. èòíæëîøò ìòúõòì äóäò üîòïäåþæï. ùñóîâòäòìãïí 
üó÷åþò èòõèåþëæï æï ùïèæïóùóè åíòà âòäëêïâæò, èïãîïè èïäå åíïú ãïèòøîï æï 
ìòèòíæòì íïáó÷òâòà ãïèòõæï. èòíæëîì þëäë ïî ó÷ïíæï. èëèå÷âåíï, îëè æïâòêïîãå 
æï üòîòäì ïéïîïôåîò èòêäæï, èïãîïè àïâì âïýêïúóîïæ âòêïâåþæò æï ðïðïçå 
âþîïçëþæò, îëèåäòú ïõäï òè àïâòìò ìïòæóèäë æòì ãîòä ëàïõøò òöæï æï ïîïñì 
õóõïâæï.  

óåúîïæ, îïéïú íïúíëþò æï èøëþäòóîò õèï øåèëèåìèï!  ñóîåþò âúáâòüå, èòâòõåæ-
èëâòõåæå - øëîì, íïêïäëâïîøò åîàò åóäò þëûò òæãï, çåæ æòæò, øïâò ôåîòì îïæòë 
åêòæï æï òì õèïú ìùëîåæ òáòæïí èëæòëæï.  

íïþòöì ïâó÷áïîå, èòâåæò æï ñóîò èòâóãæå - åîëìò èïíöãïäïûå ôåõþóîàòì èïü÷òì 
îåðëîüïýì ãïæèëìúåèæï! âòæåáò æï âóìèåíæò. òè õèïè ãïèïõìåíï áïäïáò, æåæï, èïèï, 
ïèõïíïãåþò, ãóäò ïèëèòöæï, þëûì ëîàïâ õåäò èëâõâòå, ÷ïâåõóüå æï, èïòíú ïîâòí 
èòñóîåþæï, ïâçäóáóíæò… 

æòæõïíì âüòîëæò, òìå æòæõïíì, îëè æïâòéïäå æï ÷åèæï ãïìïêâòîïæ, æïâèøâòææò 
êòæåú. ãïèëâþîóíæò æï ùïèëâåæò, èïãîïè âïüñëþæò, îëè ãóäò òìåâ óêïí, òè 
îïæòëìêåí èòèòùåâæï, þëäëì úæóíåþïì âåî ãïâóûåäò - èòâþîóíæò, þëûòì áâåø 
æïâöåáò æï ôåõþóîàòì ãïæèëúåèïì þëäëèæå âóìèòíå. ÷âåíåþèï èëìêëâòì “æòíïèëì-
àïí” 2 : 2 òàïèïøåì. 



îåðëîüïýò îëè æïèàïâîæï, àïâøò åîàò íïàåäò ïçîò èëèòâòæï -  ãïæïâùñâòüå 
þåáëþçå ïâìóäòñïâò æï èòíæëîò òáòæïí èëèåàâïäòåîåþòíï. èïîàäïú, îëúï òá 
ïâþëþéæò æï èåëîå èõïîåì ãïæïâòõåæå, æïâòíïõå, îëè íïõòîò æïþïä üïôëþøò, 
ìïãóþïîàïí èòãîëâòäòñë. ûîëõåþò üòîòôåþòì ÷îæòäøò åñïîíåí, êïèå÷åþò êò äïôøò 
òùâíåí, òúëõíåþëæíåí æï üïäïõòïí êóæåþì ïøäïðóíåþæíåí.  

ãïõïîåþóäò áâåèëà æïâåøâò æï ìóä èïäå àïâçå ùïâïæåáò úõâòîïáåîúäòä, 
ùòàóî èùñåèìì, îëèåäìïú úïä õåäøò íïõåâïîò ðóîò åÿòîï, èåëîåøò - ñâåäò æï 
ãåèîòåäïæ òäóêèåþëæï. 

“âòìò õïî, þòöë?” - èêòàõï èïí. 
“òäïì øâòäòøâòäò âïî”. 
“ïþï, òäïò?” 
“äïÿòïïíàò, íëìüåäò…” 
“àáâåíòï åì êïèå÷ò?” 
“÷âåíòï.” 
“ðïðïøåíì óàõïî, åäòëçïè øåèëãòàâïäï, èïéïîò÷ò øåíçåï-àáë!” 
“îï èïéïîò÷ò.” 
“îïò æï, òèïêï, ååå, òèïêï!” 
êïèå÷åþì ãïâõåæå. òìå òñâíåí ïèëäïôóäåþò, îëè åîàèïíåàòìãïí âåî ãïïî÷åâæò. 
“ïþï, ìúíëëþ, îëèåäòï?” - èêòàõï ìòúòäòà åäòëçïè. 
“âåîï, âåîï âúíëþ…” 
“îáåþòàïú âåîï ìúíëþ, êïúë?! åå, áïäïáåäë!… ïãå òì ïîò, íïðòîçå îë ùåâì. èòæò, 

ãïæïìúõå ìïõîåò æï ùïòñâïíå!” 
“ùïèëâï, îë?” 
“ùïèëâï… åõäï ùïèëâï, íó ãåøòíòïí!” 
èùñåèìì êïäàïøò ÷óî÷õåäï ÷ïâóæå, êïèå÷ì óêíòæïí èëâóïîå, ãïâïçå âóúõóíå æï 

ùïèëâïãæå. 
“èïæäëþà, èïãîïè, ïþï, ïèòì êþòäåþò èïá, þòöëë?!” - òúòíëæï åäòëçï. 
ôóîêïèå÷ò ìëôäòìêåí èòèïâïä þòäòêì æïïæãï æï èåú óêïí ïâåæåâíå. èòâæòëæò æï 

âôòáîëþæò, íåüïâ îïüëè ãïèïôîàõòäï ðïðï÷åèèï, ïîïâòì óàõîï, ìëôë ðïðòæïìàïí 
îëè âòñïâòàë. âãîûíëþæò, îëè ïè ïèþïâøò îïéïú èíòøâíåäëâïíò ìïòæóèäë 
òèïäåþëæï, èïãîïè òèïìïú âõâæåþëæò, ïè ìïòæóèäëì èå îëè ïîïâòí ãïèòèõåäæï… 

ãâòïõäëâæåþëæï èïîòïèëþï, îëèäòì èåëîå æéåì, 29 ïãâòìüëì áïäïáøò óíæï 
ùïèëâìóäòñïâòà, îïæãïí ðòîâåä ìåáüåèþåîì ìùïâäï ãâåùñåþëæï.  

çóìüïæ ëîò êâòîòà ïæîå èëâïãîëâåþæò õëäèå àëàõèåü úïä “ìïîïãïüêå” êåíÿì 
æï ÷ïâòñîòæò øïîâäòì öòþåøò, îëèåäòú òìå ãïèëèåþåîåþëæï æï æïèòèûòèæåþëæï, 
îëè ñâåäï ïè÷íåâæï - ðïðïú, æòæåæïú, æåæïú æï þòûåþòú. 

“îï ïîò, þòÿë, åãï, îï ãòñîòï öòþåøò?!” - èåêòàõåþëæíåí òìòíò. 
“êåíÿåþòï…” - âðïìóõëþæò èå. 
“îïæ ãòíæï, îïì æïï÷õïîóíåþ?!” 
“îï âòúò, òìå…” 
åîàèïíåàì ãïæïõåæïâæíåí æï øåôòáîòïíåþóäåþò ãïæïïáíåâæíåí àïâåþì - ñâåäïì 

òìåæïú úëüï øåîåêòäò þïâøâò âåãëíå æï åì êåíÿåþò ìóä ïãòýåþæïà. 
“ãïæïñïîå, åõäïâå ãïæïñïîå!” - èå÷õóþåþëæï æåæï. 
“îï ãòíæï, îïì ãòøäòì øåíï!” - âþóçéóíåþæò èå. 
“ïò, ãòýë, ãòýë, ãòýò ãâïîòìïâ!!!”  
ùòíïà, èïîàäïú ãâñëäëæï åîàò ìóäòà ïâïæèñëôò íïàåìïâò - èïèï÷åèòì èïèòæï 

äòçï (òìòú ðïðòæï!), îëèåäòú ïõïäãïçîæëþïøòâå èëèêâæïîòñë æï æåæï÷åèò øåè-
àõâåâïì ïî óøâåþæï õåäòæïí, òì îëè ïî åõìåíåþòíï. 



“îï âòúò, áï, - ïèþëþæï õëäèå þåþòï, - ãïâóîåúõïâæò, ãïâóóàëâåþæò, 
÷ïâïúèåâæò… ãïâòõåæïèæò æï èëâòæëæï òìåâ øåèëãäåöòäò… òìå êò ïî òñë úóæò, 
ïúõëíëì éèåîàèï!” 

ïèïçå úóæò îïéï óíæï ñëôòäòñë, èïãîïè þïþóúï þïþëì ñâåäï ïæïèòïíò êïîãò, 
êåàòäò, ãóäòìõèòåîò æï äïèïçò åãëíï. 

“ãïæïñïîå, þòÿë, ãïæïñïîå-èåàáò!” - þîïçëþæï æåæï. 
èå óõèëæ ùïâòæëæò, ãïâåúäåþëæò, ïâòðïîåþëæò ÷âåíì àóàïçå æï ìïéïèëèæå 

ôîòíâåäòâòà çåæ âòöåáò. õøòîïæ ïâòüïíæò ùòãíìïú æï òá âêòàõóäëþæò. 
êåíÿåþò êò òèòìàâòì èÿòîæåþëæï, îëè áïäïáøò ùïìâäïèæå æïî÷åíòäò æéååþò 

æïèåàâïäï: ñëâåä ìïéïèëì àòàë êåíÿì âïãæåþæò, öòþå àïíæïàïíëþòà èòúïîòåä-
æåþëæï æï ìïìòïèëâíëæ èòèìóþóáæåþëæï.  

ãïæïâïãæåþæò þëäë êåíÿìïú æï æïæãåþëæï áïäïáøò ãïèãçïâîåþòì æéå. ïõäïú 
úõïæïæ èïõìëâì èåüåõòì ìïæãóîòì þïáïíò, øðïäåþòì ìóíò, èïüïîåþäòì èëèäëæòíå 
èãçïâîåþò æï “ìïôëîüåðòïíë èóìòêòì êëíúåîüò”, ìïæãóîòì øåíëþòì àïâçå 
èòèïãîåþóäò îïæòëæïí îëè òìèëæï. åì èóìòêï òñë ûïäòïí ìåâæòïíò æï èóæïè îïéïú 
óúíïóîò íïéâåäòà èïâìåþæï. ìïêâòîâåäò òñë, öåî áïäïáøò ïî ÷ïâìóäòñïâòà æï 
óêâå ìëôäòì èëíïüîåþï èåùñåþëæï. 

òè ùåäòùïæì, èïîòïèëþï æéåì, îëúï øïîâäòì öòþåøò åîàïæåîàò êåíÿòéï èåãæë, 
ñâåäïíò - ðïðïú, æòæåæïú, þòûï÷åèòú, ÷åèò èøëþäåþòúï æï èåú ìëäóïì ìïôäïâçå 
ãïâåæòà. íïüï þïþë óêâå òá ãâåäëæåþëæï, íïüïúï æï òèòìò þòÿò âïäòêëú. íïüï 
ìïôäïâì ùèåíææï, þïäïõì ãäåöæï æï òáïóîëþïì ìïãóäæïãóäëæ ïìóôàïâåþæï, 
âïäòêë êò ìóôîïì øäòæï. 

“îëãëîï õïî, íïüï ûïäë, îëãëîï!” - æïóûïõï æåæï÷åèèï. 
“åå, îëãëî âòáíåþò, äåíï, ïþï… ïò, ïèïí øåòùòîï ÷åèò öååäëþï, ïèïíï!.. - ìïôäïâòì 

áâïì õåäòì ãóäò ãïæïóìâï íïüïè æï øïâò êïþòì ìïõåäëæïí úõâòîìïõëúò ãïèëòéë, - 
ëúæïõóàò ùåäò øåìîóäæï, ãëãë, ëúæïõóàò!..” 

æåæï÷åèò ïõäëì èòâòæï, íïüï îêòíòì èåìåîçå ãïæèëòõïîï æï åîàèïíåàò 
ãïæïêëúíåì. 

“âïõë, èòæò åîàò, åã áïàïèò øåíåþóîïæ æïÿåîò, ãåíïúâïäå!” - æïóûïõï íïüïè 
èïèï÷åèì. 

“èëæò, áïäë, øåíúï!” - óàõîï ðïðïè.   
“öåî æïìõåæòà æï èëâïä, èï îïì âòçïè!” 
êïúåþò þïäïõçå ãïøäòä ìóôîïì øåèëóìõæíåí, èïèï÷åèèï èëõïîøóäò áïàèòì 

æïÿîï æïòùñë, âïäòêëè éâòíë ÷ïèëïìõï.  
Ðïðïè ÿòáï ïòéë, åîàõïíì ãïñó÷åþóäò ÷ïìúáåîëæï ìïìèòìì æï þëäëì àáâï:  
“å¸, ãïïíïàäëì ìïùñïäò ÷åèò ûèòì ìóäò éèåîàèï… íïàåäøò ïèñëôëì…” 
“ãïïíïàäëì…” - àáâï þòûï÷åèèïú æï éâòíòì îïèæåíòèå ùâåàò äïâïøì æïïðêóîï. 
ïèïìëþïøò íïüïú èëâòæï. 
“ó¸, øåí êò ãåíïúâïäå èïã õåäåþøò, øåíï!” - óàõîï èïèï÷åèì, îëúï æïÿîòäò áïàïèò 

æïòíïõï. 
æåæïè íïõåâïîò õïÿïðóîò æï áïàèòì åîàò þïîêïäò èëèúï, æòæåæïè êò ìïíàåäò æï 

ïìïíàò. 
“èïíïè øïøÿïè, øâòäë, èòæò æï åì ìïíàåäò æïóíàå ìëäóï ðïðïìï!” 
“åå, þïþóúòòò… - øåìüòîï íïüïè æòæåæïì, - ëúæïõóàò ùåäò øåìîóäæï, áïäë, 

ëúæïõóàòò…” 
“æïòùëì òì æéå, æïòùëì…” - àâïäåþòæïí úîåèäò ïèëòùèòíæï æòæåæïè. 
ìïôäïâòì äëæàïí ÷ïâúóúáæò, ïìïíàì ãïâêïîò æï ìïíàåäì èëâóêòæå. õâòôäòà 

æïõëîõäòä ûâåäåþóî áâïçå îïéïú ùïîùåîï ïèëåêâåàïà, èïãîïè òìå òñë æïçò-
ïíåþóäò, îëè úïäêåóäò ìòüñâåþòéï òêòàõåþëæï: “éèåîàèï èë¸êòàõëì”, “øåíæëþï 



èòàõïî”… èïîüë åîàò ìüîòáëíò ãïæïî÷åíòäòñë:  “ìëôäòì þëäëøò æïèòõâæï, 
õïíöäòà ãïèïèÿîï ñåäòï” æï óåúîïæ èòâõâæò, îëè òè ìïòæóèäëì ãïìïéåþò ìùëîåæ 
ïá, ïè ùïîùåîïøò òèïäåþëæï! ìïíàåäò ìïôäïâòì áâïçå èòâïèïãîå, øåèëéëþòäòæïí 
ãïèëâåæò æï ìóôîòì øëîòïõäë æïâöåáò, îïàï òèïàò ìïóþîòæïí èïòíú øåèåüñë 
îïèå, èïãîïè òèåæò ãïèòúîóâæï - ÷âåóäåþîòâ ïèþåþçå äïðïîïêëþæíåí, òèïçå, îëè 
õâïä áïäïáøò èòâæòëæòà, îêòíòãçòì ìïæãóîçå ÷ïìïìâäåäïæ óîåèò ãâÿòîæåþëæï 
æï ïèòüëè þòûï÷åèì ìòìõïè æòäòà óíæï øååþï êïèå÷åþò. ðïðï ïèþëþæï, îëè 
ôóîêïèå÷èï ïõäïõïí òèïêï æï èòìò øåþèï ïî òâïîãåþæï, ìöëþæï, òìåâ 
êëäåáüòâòìàâòì åàõëâïà õïîåþò, èïãîïè þòûï÷åèò óïîçå òæãï - èå ïíæîëìàïí 
âåéïî èòâïä æï øåí àó èòõâïä, èòæòë. Ðïðï÷åèò óùñîåþëæï - åãîåïë, èï îï ãåãëíïë, 
ìïõåäòì ãïüåõâïì àïâòì ãïüåõâï ìöëþòïíë! - åüñëþëæï, ïîú òèïì åðòüíïâåþëæï òè 
âòéïú ïíæîëìàïí èòìâäï.  

èåîå ïèòíæçå ÷ïèëïãæåì äïðïîïêò. èïèï÷åèò ïèþëþæï - áïäïáøò òìå úõåäï, òìå 
úõåäï, ïìôïäüøò ôåõò åôäëþï, êâåîúõò îë èçåçå æïæë, øåòùâåþïë.  

êïúë, ïá îë åãîå úõåäï æï òá îïéï òáíåþïë! - óæïìüóîåþæï ðïðï. 
 “ìëäëë, øå ìïúëæïâë, ìëäëë…” - æîëæïæîë ùïóüòîåþæï íïüï æï àïí áïàèòì 

ìïþûåäïì ùòùêíòæï. 
“åå, ïþï, âòíú ÷âåíò õåäòæïí øåíæëþïì èòåäòì, ìóñâåäï ãïïíïàäëì…” - ÿòáïøò 

÷ïòúáòîåþëæï ðïðï. 
“ãïïíïàäëì, ãïïíïàäëì!..” - ïèþëþæíåí êïúåþò æï ðóîçå éâòíëì ïùâåàåþæíåí. 
åíòì ùâåîçå èïæãï, èïãîïè âåî âòêòàõå - ìëäóï ðïðï âòí èëêäï-èåàáò æï ïèòà 

æåæï÷åèòì èùïîå ïäòñóîòú ïâòúæòíå.  
ìïéïèëàò, øòí îëè èòâåæòà, öòþòæïí òì þëäë êåíÿòú ïèëâòéå æï ìïíïõòîëìêåí 

ãïâïþçîòïäå… 
ìòúõòìãïí ìóäïú îëè ãïæïþóãóäòñë, áïäïáøò èïòíú óíæï ùïèëâìóäòñïâòà, 

îïæãïí ìêëäïì ïîïâòí ãïãâïúæåíòíåþæï.  
òì æîë òæãï, îëúï áâåñïíï ïõäåþóîïæ äïãæåþëæï, ïæïèòïíåþò ãïëúåþïì âåî 

èïäïâæíåí - èïäå ìïèò ùåäò øåìîóäæåþëæï, îïú õïäõàï þåäïæò æï èïìùïâäåþåäò, 
æòæò ìüïäòíò ïéïî ãâñïâæï, èïãîïè úõëâîåþï èïòíú ÷âåóäåþîòâïæ ãîûåäæåþëæï.  

áïäïáøò ñâåäïì àïâòìò ìïçîóíïâò ¸áëíæï: èïèï ìïèìïõóîøò ùïâòæï, æåæïè ÷âåíò 
þòíòì òïüïêò èëîåúõï, ôïíöïîåþò ãïïéë æï ðïðòîëìòì ìóíòà ïáëàåþóäò ¸ïåîò ãïù-
èòíæï, ðòîâåä ìåáüåèþåîì êò æïòîåêï ìêëäòì çïîò æï êäïìøò øåìóäåþì, úõâòîøò 
íïâàòïíò íïõåîõòì ìóíò ãâåúï. 

òè ùåäòùïæì áïäàï æï âïýàï ìêëäåþò ãïïåîàòïíåì æï êäïìøò ãëãëåþò ÷âåíì 
ãâåîæòà æïìõåì. ùòíïìùïî âòúëæòà, ïìå îëè óíæï èëèõæïîòñë, èïãîïè èïà æïíïõ-
âïçå èïòíú åíï ÷ïãâòâïîæï. ãïëãíåþóäåþò øåâúáåîëæòà ïè óúíïóî ïîìåþåþì, 
æïþíåóäåþò âïàâïäòåîåþæòà èïà êëõüïæ æïùíóä-æïâïîúõíòä àèïì, àåàî 
þïíüåþìï æï áïàáïàï ùòíìïôîåþì. èïãîïè ïèïí æòæõïíì îëæò ãïìüïíï, øåìâåíåþïçå 
ãï÷ïéæï êïèïàò òèòì øåìïõåþ, àó îëèåäò ãëãë óôîë äïèïçò òñë. çëãì åîàò 
èëìùëíæï, çëãì - èåëîå, èïãîïè ìïþëäëëæ øåâàïíõèæòà, îëè ñâåäïì èïòíú 
êóðîïøâòäò ìöëþæï, ïèòüëè ãïêâåàòäåþòì øåèæåã ñâåäïíò óêïí ïâåæåâíåà æï 
îëúï òì ãëîêòì áó÷ïçå, åîàò ëîìïîàóäòïíò ìïõäòì ìïæïîþïçëøò øåâòæï, ïâüåõåà 
ìïøòíåäò ñâòîòäò:  

“êó-ðîï-øâò-äò! êó-ðîï-øâò-äò!!!”  
ïìåâå èëâòáåúòà èåëîå æéåì æï ïäþïà, èåìïèå æéåìïú òãòâåì âòçïèæòà, òè 

ãëãëì æåæïì ìêëäòì æòîåáüëîàïí îëè ïî å÷òâäï. 
ãëãëåþòì øåèëåîàåþïè ïøêïîïæ øåãâúâïäï. ìêëäïøò ðòîæïóþïíåäò æï 

àèïãïþóîûãíóäò ïéïîïâòí èëæòëæï, æòäïëþòà êþòäåþì âòõåõïâæòà æï 



ôåõìïúèåäåþìïú êò âòðîòïäåþæòà. åã êòæåâ ïîïôåîò, îïèæåíòèå þòÿèï ãïæïâ-
ùñâòüåà, üîïèâïòæïí “çïæíòà” ÷ïèëõüëèï ãâåìùïâäï. 

êïäòíòíòì áó÷ïçå æïæòëæï  ¹ 7 æï ¹ 10 üîïèâïò. ïàò íëèåîò óîåèòâòà 
æï÷ïí÷ïäåþæï æï ïèòüëè âïîöòøòú ìùëîåæ òáòæïí æïâòùñåà. ãâïâïîöòøåþæï ÷åèò 
èåçëþåäò, ïè ìïáèòì óþïæäë ëìüïüò, äëâï ëìòðëâò. äëâï ÷âåíò õíòì þòÿò òñë, 
îóìóä ìêëäïøò ìùïâäëþæï æï êîòâçå æïæòëæï. ÷âåí èòì “ðïåæòíêåþì” õøòîïæ 
âåìùîåþëæòà æï ìïøòíåäò ñâòîòäòàï æï ùòâòä-êòâòäòà âïèõíåâåþæòà.  

ïàò íëèåîò íåäï êò æïæòëæï, èïãîïè üîëüóïîòì ãïìùâîòâ ÷ïîòãåþóäò ïêïúòåþò 
ìïáèåì ûïäòïí ãâòîàóäåþæï - üîïèâïòæïí òìå óíæï ÷ïèëèõüïîòñïâò, îëè õåì ïî 
øåìêæëèëæò. àïâòæïí ãâåûíåäåþëæï, èïãîïè ëîò-ìïèò æéòì èåîå èøâåíòâîïæ 
ãïâòùïôåà æï äëâïì ïâóõòîæòà, åõäï øâòæ íëèåîçå ãâïâïîöòøåë. 

îóìóäò åêäåìòòì ãï÷åîåþòæïí ùïèëìóäò åì øâòæò íëèåîò, üóîãåíåâòì ïìïõâåâì 
îëè ãïèëìúæåþëæï, óåúîïæ ïòùñâåüæï æï ìïþÿëì áó÷òì æïìïùñòìïèæå òìåàò ìïøò-
íåäò ìòìùîïôòà èëåîåêåþëæï, îëè èãçïâîåþò øòøòìãïí úïõúïõåþæíåí. àó þòÿò 
òñïâò, ïò, ìùëîåæ òè æîëì óíæï ÷ïèõüïîòñïâò æï àïíïú “çïæíòà”! 

äëâïì ìùïâäåþòì ìïêóàïîò èåàëæò ¸áëíæï: îëúï üîïèâïòì êòþåçå 
èóõäåþïûïãûïãåþóäåþò âòæåáòà æï ÷ïõüëèïì âåî âþåæïâæòà, ìïìêëäë ÷ïíàïì 
õåäòæïí ãïèëãâüïúåþæï, áó÷ïøò ãïæïïãæåþæï æï ÷âåíú òûóäåþóäò âòñïâòà 
ãïæïâèõüïîòñïâòà, àëîåè, ïî òñë ãïèëîòúõóäò, îëè òì ÷ïíàï âòéïúïì ïåùïðíï.  

àâòàëí äëâï “çïæíòà” óíïêäëæ õüåþëæï æï úæòäëþæï åì òäåàò ÷âåíàâòìïú 
åìùïâäåþòíï, èïãîïè ìåîãë óèòêëâòì èåüèï âåîïâòí âòìùïâäåà. ûïäòïí êëõüï “çïæ-
íò” ãïèëìæòëæï, àòàáèòì äëâïìïú êò ìöëþíòæï, èïãîïè ÷âåíì èïìùïâäåþåäì åì ïî 
ìùñòíæï, ðòîòáòà, åïèïñåþëæï êòæåú. 

äëâï ëìòðëâò æåæòà îóìò òñë, èïèòà êò ìëèåõò. äëâïì èïèï æï þòûï, æåæïì, 
ãåíëúòæì ãïèëîòæåþóä áïäì - õëîëèìåì, ãïíöòæïí àþòäòìøò ÷ïèëåñâïíï, ïáâå 
æïåçïîæï æï æïåúëäøâòäåþòíï, èïãîïè ìïùñäåþì  æòæõïíì âåéïî åúëúõäïà - 
ëîòâåíò ÿäåáòà æïõëúòäòñâíåí. æåæïè äëâï æï èòìò óôîëìò ûèï ìåîãåò, 
îëèåäìïú ìòíïèæâòäåøò ìïîáòìï åîáâï, áèîòì ìòêâæòäòì øåèæåã, àïâòì ãâïîçå 
ãïæïùåîï, îòàïú æåæïèàòäòì ìïøòíåäò îòìõâï æïòèìïõóîï. Îëãëîú èïõìëâì, 
õëîëèìå þïþëì ïíòïìàâòì ìòêâæòäïèæå õèï ïéïî ãïóúòï.  

åì äëâï ÷åèò ìïóêåàåìë èåãëþïîò òñë, èïãîïè åîàò úóæò àâòìåþï ¸áëíæï, ïî 
óñâïîæï, îëúï ìëèõëþïì ãïóõìåíåþæíåí æï ïèòì ãïèë, óþíåä þòÿåþàïí õøòîïæ 
èëìæòëæï ÷õóþò.  

ìïèïãòåîëæ, ìåîëýï óèòêëâò òÿïÿåþëæï - ãòíæï àó ïîï, ìëèåõò âïîë. ïîïæï, 
áïîàâåäò òñë, ÷âåíåþóîò - ùòàåäáïäïáåäò.  

îëúï îëìüëè èåôåè, âïÿîëþòìï æï ïéåþ-èòúåèëþòì ãïìïâîúåäåþäïæ, ïè 
ìëôåäøò ìëèõåþò ÷ïèëïìïõäï, èïà ôóäò øåïãîëâåì, ìïñæïîò ïïøåíåì æï 
å÷èòïûòíòæïí üåîüåîï ÷ïèëòñâïíåì. æïòùñë ïè üåîüåîïè áïîàóäò èëìïõäåëþòì 
ãîòãëîòïíïæ èëáúåâï. ïò, îëãëî ïõåîõåþæï ïèïì: âàáâïà, âòéïú øïäâï óèòêïøâòäì 
åñëäï âïýò, èòâòæï áïîàâåä èéâæåäàïí æï ìàõëâï, èëèòíïàäåë. ïèïí æïïâïäï 
íïàäëþòìàâòì êïîãò íïìóáò ÿåæòäòìï æï áïàèåþòì æïêâäï, èëïõæåâòíï áâåâîò æï 
àïí åîàò ïþïçòú ôóäïæ ãïèëïîàâï. ìïùñïäò óèòêïøâòäò ïìåàèï õïîöèï ùåäøò 
ãïùñâòüï. èåëîå âïýò îëè åñëäï, ÷ïèëòïîï ìëèõòì üåîüåîïè æï óàõîï - øåíò 
ïîïôåîò èòíæï, ëéëíæïú åã þïäéò èå èëèïíïàâäòíå æï õóà èïíåàì êòæåâ ãòôåø-
áïøåþë. ïãïøåíëì éèåîàèïë! - ãïóõïîæï òè ìóäåä óèòêïøâòäì, - èàïâïîòï, þïäéò 
èëóíïàäïâò ïî æïèî÷åì, àëîåè îï èíòøâíåäëþï ïáâì, ïèïì îëèåäò èéâæåäò òçïè-
ìë. ïæãï æï èëïíïàâäòíï. üåîüåîïè êò ìïåêäåìòë ùòãíøò ïìå ÷ïùåîï:  

“æïòþïæï ïèï æï ïè ùåäìï, ïèï æï ïè àâåìï øïäâï óèòêïøâòäòì ûå  ïîøïêï.”  
òè ïîøïêïì øòí èïòíú ãëãòïì åûïõæíåí æï ïèòüëè æòæïæ ïî óíïéâäòïà.  



ãïâòæï õïíò. åì ÷âåíò ïîøïêï ãïòçïîæï, úëäò øåòîàë, åñëäï âïýò. èòòñâïíï 
üåîüåîïìàïí, îëèåäèïú þïäéò èëíïàäï æï ìïåêäåìòë ùòãíøò ÷ïùåîï: æïòþïæï ïèï 
æï ïè ùåäìï ïîèåí ïîøïêïì ûå óèòêëâòë.  

ïìå ãïìëèõæï íïõåâïîçå èåüò ìëôåäò. 
èå åì ïèþïâò ðïðï÷åèòìãïí âòúëæò æï ïèòüëè ìåîëýïì ùïèæïóùóè âó÷ò÷òíåþæò, 

áïîàâåäò õïî, óèòêïøâòäò õïî-èåàáò!  
ïîïë, ìëèõåþò âïîàë - óèòêëâåþòë. èåú ìëèåõò âïî æï èïèï÷åèò ïîèåíïúë!  
þòÿë, ìëèõåþò àó õïîà, åîàò ìëèõóîò ìòüñâï èïòíú îïüëè ïî òúòà ïí øåí æï ïí 

êòæåâ òè èïèïøåíèï-èåàáò?!  
÷âåíïë, ÷âåíò èøëþäòóîò åíï, ûíåäþåæëþòì ýïèì æïâêïîãåàë!  
ïèòì àáèïçå ùïèëâóüòïäåþæò àïâøò. òì ãïèåáúåëæï, øåâïîæåþëæï øòí, øóøòïí 

êïîçå ôïîæïì ãïæïìùåâæï æï òáòæïí èåÿñïíåþëæï.  
ìåîëýï ÷åèì êäïìøò æïæòëæï. ìùïâäòà ïî ãïèëòî÷åëæï, èïãîïè, ìïèïãòåîëæ, 

üïîïèâïòæïí ÷ïèëõüëèïøò òìåàò íòÿò ãïèëïèýéïâíï, îëè èàåäò êäïìòì þòÿåþò øåâ-
íïüîëæòà. 

ìåîëýïì èïèï - ïîèåíï óèòêëâò æóîãïäò òñë, þòíòì áâåø ìïîæïôò ¸áëíæï 
ïèëÿîòäò, ìïæïú, ôòíïãåíüòì ÷óèïæ, êïî-ôïíöîåþìï æï ðïüïîï, êëõüï ìêïèåþì 
ïêåàåþæï, ïèòüëè èïà ìïõäøò èóæïè ôòÿâòì íïõåîõòìï æï õòì ùåþëì ìóíò òæãï. 

åîàõåä, öåèïäï êïîëåâèï - áóîàòì þòÿèï, îëèåäòú ÷âåíò ìïõäòì ìïîæïôøò 
úõëâîëþæï, æïòüîïþïõï: ìåîëýï âòí ïîò, ïþï ùïèëæòà, íïõåà, èå îëãëî âõüåþòë!  

ùïâåæòà. ãçïøò âåêòàõåþòà, - âòí ãïìùïâäï, äëâïè ãïìùïâäïë?  
ò, äëâï âòí ïîò, èå ïéïþåêïè èïìùïâäïë!  
êïîãò. ÷ïâåæòà êïäòíòíçå. ÷âåí áâåèëà æïâæåáòà, öåèïäï æï ìåîëýï êò îóìóäò 

åêäåìòòì ãï÷åîåþïçå ùïâòæíåí.  
úëüï õïíøò, ãïâòõåæåà æï èëæòì ãïîåêòäò øâòæò íëèåîò. óèòêëâò “çïæíòà” 

÷ïèëõüï æï üîëüóïîçå, êïîãò üïíèëâïîöòøåìïâòà, åîà ïæãòäçå æïåîÿë. òèïâå 
ùïèì ÷ïèëõüï öåèïäïú, èïãîïè âåî èëçëèï, ïêïúòòì õåì øåïìêæï æï ïìôïäüçå 
þîïõâïíò èëïæòíï.  

øåøòíåþóäåþò èòâúâòâæòà. àâïäåþæïõóÿóäò òùâï æï èëãâå÷âåíï, îëè ïéïî 
ìóíàáïâæï. îïéï óíæï ãâåáíï, æïâïâäåà õåäò æï ìóä úòè-úòè èòâòüïíåà ìïõäøò. 
ïüñæï òá åîàò ãíòïìò æï ùòâòä-êòâòäò. öåèïäïì æåæï, åíå-ìïþîå àèïì òãäåöæï, 
öåèïäïì æåþò ìïøòíåäò õèòà ãï¸êòëæíåí, èïîüë õïâïçï ïî æïþíåóäï - øâòäòøâòäì 
ñóîåþò æïóìîòìï, ìïõåçå ùñïäò ïðêóîï æï èëïìóäòåîï. 

åã òñë æï åã, èïì èåîå öåèïäï êïîëåâò üîïèâïòæïí ïéïî ÷ïèëèõüïîï. 
çòíï, ïìòï, ãóä÷ëîï, íïîãòçï, ýïíï, êïîòíå, äåòäï, ïíïòæï… ïò, öåèïäïì æåþòì 

ïîïìîóäò ìòï - àåîàèåüíò òñâíåí æï ñâåäïì ìïõåäò èå êò ïîï, òèïà èïèïì, êëÿä 
¸ïìïíïì ïî ïõìëâæï.  

öåèïäï íïþëäïîï øâòäò òñë æï ïèòüëè ûïäòïí ïíåþòâîåþæíåí æåæïú, èïèïú, 
þåþòïú æï, îï àáèï óíæï, æåþòú. 

“öïèïä, âïîï âîï! - òìèëæï åçëøò åíå-ìïþîåì ñâòîòäò, - èëæò, þò÷ëöïí, ãëãäò-
èëãäò ÷ïèå!” 

“ïî èòíæï, âï!” 
“èëæò, ãåíïìâïäå, èëæò ïáï!” - åûïõæï õïâïçïú. 
åîàò ìòüñâòà, æïèùâïîò àòàòâòà óâäòæíåí æï èåú, äëâïìïú, ìåîëýïìïú æï 

ìòîïêïíòïíìïú øóîòà àâïäåþò ãâúâòëæï. 
êïîëåâåþò ñëâåä ùåäòùïæì àòàë ãëãëì, çëãöåî êò ëîìïú ïàõëâåþæíåí. 

èëâòæëæï ¸ïìïíï öëõòì þöåíòà, êïîçå æïãâòêïêóíåþæï, èïãîïè øòí îëè 
øåâòðïüòýåþæòà, ïîïôîòì æòæåþòà ïî øåèëâòæëæï. 



“èòæò, âïõüïíãïì æïóçïõå”, - ãâåüñëæï æï òáâå, ÷âåíò ìïõäòì ùòí ãïèïîàóä 
ìêïèçå ÷ïèëöæåþëæï. 

ãïèëâòæëæï èïèï÷åèò, ¸ïìïíïì õåäì ÷ïèëïîàèåâæï æï ãâåîæòà èòóöæåþëæï. 
÷âåí óêâå âòúëæòà, îïøòú òñë ìïáèå - æéåæéåçå áëîùòäò óíæï ¸áëíëæïà æï 

èïèï÷åèò àïèïæïæ óíæëæï. 
“øåí êïò êïìò ïîò, õïçåòíöïí, êïò êïìò!” - åóþíåþëæï òì. 
øåàïíõèæåþëæíåí, õåäì õåäçå æï¸êîïâæíåí æï ¸ïìïíï êèïñëôòäò ÷ïæòëæï àïâòì 

ìïîæïôøò. 
ãïâòæëæï îïèæåíòèå æéå æï æïòùñåþëæï æòæò ìïèçïæòìò. èåçëþäåþò ïèïøò ïî 

èëíïùòäåëþæíåí æï ïîú òñë ìïÿòîë, îïæãïí èàåäò áïäïáòì áóîàëþï ÷âåíì åçëøò 
òñîòæï àïâì. çëãò èùâïíòäì îåúõïâæï, çëãò þîòíöì ïî÷åâæï, çëãò êò õëîúì 
ÿîòæï. òæãï åîàò ãíòïìò æï ìïøòíåäò ñïñïíò. êåîûåþì óçïîèïçïî, ãïêîòïäåþóä 
áâïþåþøò õïîøïâæíåí. ÷õïîóíòà èë¸áëíæïà ïîñòìï æï äòèëíïàòì þëàäåþòà ìïâìå 
õòì ñóàåþò æï ìïîæïôòì ÷ïìïìâäåäàïí ïäïãåþæíåí. òøäåþëæï ìóôîï æï ìïéïèëì 
ðòîçå, åçëì ÿòøêïîì æïèêâîåäåþòú øåèëïéåþæíåí. 

èïèï÷åèò ÷âåíåþóîò ùåìòà àïèïæëþæï æï èïìðòíûäåþì åì ûïäòïí èëìùëíæïà, 
èïãîïè òèïàò ìóôîï èïòíú ïî ¸ãïâæï áïîàóäì - èàåäò éïèå òìèëæï çóîíòì 
ÿòÿñòíò, æëäòì þïãïþóãò æï ìüóèîåþò ìïúåêâïëæ ùïèæïóùóè ãïîåà ãïîþëæíåí. 
èïèï÷åèò ïèïì èò÷âåóäò òñë, âòí òúòì, ïèïà ëöïõøò óêâå èåîïèæåíåæ àïèïæëþæï æï 
ïèòüëè ãïíìïêóàîåþóä ìòèêïúîåì ïî ò÷åíæï, åã êò ïîï, çëãöåî, àâòàëíïú 
÷ïåþèåþëæï õëäèå òèïà ôåîõóäøò. 

ìåáüåèþîòì þëäëì, ÷âåíò ìïõäòì èåìïèå ìïîàóäçå, ùóäóêòûååþòì ìïèëàïõòïíò 
þòíï ãïíàïâòìóôäæï - êëêïì æï ïäòêïì èïèï ðïîüòóä àïíïèæåþëþïçå æïïùòíïóîåì 
æï áïäïáòì úåíüîøò ïõïäò þòíï èòìúåì. åì êëêï æï ïäòêï, çîæòäëþòïíò, êïîãïæ 
÷ïúèóä-æïõóîóäò æï ñâåäïìàâòì ìïíòèóøë þòÿåþò, ÷âåíçå úëüïàò óôîëìåþò 
òñâíåí, îóìóä ìêëäïøò æïæòëæíåí æï ïèòüëè íïêäåþïæ âòúíëþæòà, èòàóèåüåì, 
îëè òìòíò óþïíøò àïâì ïîïâòì óñïæîåþæíåí æï åîàèïíåàòì èåüì ïîú ïîïâòì 
åäïðïîïêåþëæíåí. ÷âåíò óþíåäò æòæò þòÿåþò ïè ûèåþì îïüëèéïú ìóä àâïäåþøò 
øåìúòúòíåþæíåí, úæòäëþæíåí îëãëîèå èïàò ñóîïæéåþï æïåèìïõóîåþòíïà, èïàò 
ãóäò èëåãëà, èïãîïè êëêï æï ïäòêï çåæïú ïî óñóîåþæíåí, èóæïè åîàïæ òñâíåí, 
åîàïæ æïæòëæíåí æï ìõâïì ïõäëì ïîïâòì òêïîåþæíåí, ïèòüëè èïàò ïáåæïí ãïæïìâäï 
ìóäïú ïî ãâùñåíòï. 

èåëîå æòäòà åíå-ìïþîåì ñâòîòäèï ãïãâïéâòûï: 
“öïèïä, âïîï âîï, âïîï âîï!”   
åì õèï ìïîæïôòæïí îëæòéï òìèëæï, öåèïäïì æåæï ùóäóêòûååþòì ïòâïíçå 

ãïæèëèæãïîòñë, õåäøò ãëãäò-èëãäòì ÿòáï åÿòîï æï øòã ÷ïòì êëâçì ïàáïôóíåþæï. 
“îï ãòíæï, îï!” - èëòìèï öåèïäïì þóçéóíò. 
“èëæò, ãëãäò-èëãäò ÷ïèå!” 
“ïî èòíæï, âï!” 
“èëæò ãåíïìâïäå, èëæò ïáï!” - åûïõæï õïâïçïú. 
èå æï äëâïè ãïëúåþóäåþèï ïâòîþòíåà èåìïèå ìïîàóäçå, ùóäóêòûååþòì ñëôòäò 

þòíòì êïîò øåâïéåà æï æïâòíïõåà ¸ïìïíï, îëèåäòú ôïîàë, íïàåä ìïìüóèîë 
ëàïõøò ûâåäò èëþòíïæîååþòì æïíïüëâïî, öåî òìåâ ðåùøåî÷åíòä ìïâïîûåäøò òöæï, 
ðïðòîëìì ïþëäåþæï æï òáïóîëþïì êèïñëôòäò ìïõòà ïàâïäòåîåþæï. 

“èëæò, êïìë, èëþçïíæò!” - æïãâòûïõï èïí æï àïí, èåüò æïèïöåîåþäëþòìàâòì, 
õåäòú æïãâòáíòï. 

ãïóþåæïâïæ øåâåæòà æï øóï ëàïõøò ãïâ÷åîæòà. 
“öåî èïòìï, - ãâòàõîï èïí, - åõäï ãëãëåþò ìïõäò ãïîåìõëí! 



èïîàäïú, ãóä÷ëîïè æï íïîãòçïè àó ãóä÷ëîïè æï äåòäïè âåæîëàò ìïðíòïíò 
ùñïäò èëòüïíåì æï êïî-ôïíöîåþòì îåúõâïì øåóæãíåí. 

ïòâíòæïí åíå-ìïþîå øåèëâòæï. òáïóîëþïì òìòú êèïñëôòäò ìïõòà ïàâïäòåîåþæï. 
“ùïèë, ùïèë!” - ãâòàõîï èïí. ùòí ãïãâòûéâï, öåî åîàò ìïùëäò ëàïõò 

æïãâïàâïäòåîåþòíï, èåîå - èåëîå, þëäëì ìïèçïîåóäëøòú øåãâòñâïíï æï òá 
ùóäóêòûååþòì æïÿåÿñòäò “þóîýóòêï” ãâï÷âåíï, - “ïò, êåáìò ãïèëïúõë, ãï÷ïèë!” 

èëâòæï âïìë çïïäòøâòäò - èïéïäò, õèåäò êïúò, ¸ïìïíïì õåäò ÷ïèëîàâï, òáïóîëþï 
óìòüñâëæ èëïàâïäòåîï æï àïâò ìòíïíóäòà ãïæïïáíòï. 

“ îï ïîò?” - ¸êòàõï øåèêîàïäèï ¸ïìïíïè. 
“åõäï òúò, îï áåíò øåíï - èå ãïíúõïæåþïì æïãòùåî, øåí èòæò ïéèïìêëèøò æï ìïþòíïë 

ãïíñëôòäåþïì ÷ïïþïîå”. 
“îï ãïíìõïæåþï, êïìë?!” - øåøòíæï ¸ïìïíï. 
“êïíëíòà àó ïî æïòèüêòúå, èòäòúòòì ûïäòà ãïãïìïõäåþåí, ïî òúò øåíï?” 
èòäòúòòì õìåíåþïçå ¸ïìïíï ìïøòíäïæ æïôîàõï: 
“èå ìïùñïäò áóîàò êïìò ïîò, òíâïäòìüò ïîò, èòäòìòï ïî èòíæï, ìòõåøò ïî èòíæï!” 
“èïòúï åõäï, èïòúï, ¸ë, íó ãïîåêå!” - ãïþîïçæï ûòï âïìë.  
“èå áóîàò êïìò ïîò, ôóäò ïî ïîò, ïéèïìêëèò ôóäò óíæï…” - ãïòûïõëæï ¸ïìïíï. 
“åå, ïþï, øåíï õïî, ïò!” - õåäò ÷ïòáíòï âïìëè æï ëàïõòæïí ãïâòæï. 
îëãëîú øåèæåã ãïâòãåà, ûòï âïìëì, ¸ïìïíïì ìïõåäòà, ãïíúõïæåþï æïåùåîï æï 

ïéèïìêëèòì ìïþòíïë ãïíñëôòäåþïøòú àâòàëí èòåüïíï, èïãîïè ïèïí êïîëåâåþì âåîï-
ôåîò óøâåäï - ìïùñäåþèï ëîò-ìïèò êâòîï êò òìòïèëâíåì æï òôóôóíåì ùóäóêòûååþòì 
íïþòíïâïîøò, èïãîïè èëïæãï åîà æéåìïú ÷âåíì ìïõäì ïâåöòàï æï ìõâï ìëöïõë õïþï-
êòà æïüâòîàóäò “ðïäüïîïüëíêï”, ãïæèëâòæï òáòæïí âòéïú ïõïäãïçîæï, 
øïâóäâïøòïíò êïúò æï öòþòæïí þòíòì ëîæåîò ïèëòéë. 

“þòÿò, èëæò ïáï!” - æïèòûïõï èïí. 
ãóäèï îå÷õò èòñë. 
“îï áíåì, ãïâòæíåí þòíòæïí òì áóîàåþò?” 
“âòí áóîàåþò?!” 
“ïò, èåìïèå ìïîàóäòæïí!” 
“ïîï, òìåâ òá ïîòïí”. 
“âïõ, ÷åèò þåæò îï âàáâï, îï!” - øóþäøò õåäò øåèëòîüñï êïúèï, èåîå èïíáïíòì 

êïþòíïìàïí èòâòæï, øëôåîìï æï ïõïäãïçîæï áïäì, îëèåäìïú êïäàïøò ûóûóàï þïâ-
øâò åöæï, îïéïú óàõîï æï ëîæåîòì ôîòïäòà ìïõäèèïîàâåäëþòìêåí æïåøâï. 

èå èïøòíâå èïéäï ïââïîæò æï åì ïèþïâò öåèïäïì øåâïüñëþòíå. ¸ïìïíï øòí ïî òñë - 
òè æîëì òì ñëâåäàâòì “êòîë÷íçå” òöæï õëäèå æï ðïðòîëìì ñòææï.  

õïâïçïè ìïõå ÷ïèëòõëêï, ãëãëåþèï ùòêâòíò ïüåõåì, èïãîïè åíå-ìïþîåè æïóüòï æï 
ãïï÷óèï.  

ìòüóïúòï æïòûïþï. ôïíöîåþì èëèæãïîò èåçëþäåþò ìïüâòîàë èïíáïíïì 
ðòîãïèåõåþóäåþò èòì÷åîåþëæíåí. 

øòí îëè ÷ïâåæò, æåæï÷åèò ïéåäâåþóäò æïèòõâæï, åîà ïæãòäçå âåî ÷åîæåþëæï, 
ëàïõøò æïæòëæï æï àïí àïâòìàâòì îïéïúïì äïðïîïêëþæï, âòéïúïì ìùñåâäòæï, áâòì 
áâåø ïôïîåþæï. 

ôïíöïîïìàïí èòâåæò æï èïíáïíïì ãïâõåæå. 
óåúîïæ, òáòæïí þïâøâòì üòîòäò øåèëèåìèï, åüñëþï, èëøòâæï, èïãîïè æåæïì óúõë 

êïúòìï åîòæåþëæï æï øâòäì ûóûóì âåî ïùëâåþæï, òì ìóäåäò øëôåîò êò âåî 
õâæåþëæï, îëè òáïóîëþïì úëüï õíòà èïòíú ãïìúäëæï, ïîõåòíïæ òöæï, ðïðòîëìì 
ïþëäåþæï æï êïîãò, øåãíå-þóäò ïæïèòïíòâòà êâïèäì éòï ìïîêèåäòæïí ãïîåà 
óøâåþæï. 



þïâøâò îëè ÷ïþýòîæï, áïäèï êïþòíòì êïîò ãïïéë, èïíáïíòæïí ãïæèëâòæï æï 
óèùåëæ èòòõåæ-èëòõåæï. æåæï÷åèò èïøòíâå ãïîåà ãïåãåþï, éòèòäòà ïíòøíï, ÷âåíìï 
øåèëæòë. áïäò øåèëâòæï æï ÷åèì æïíïõâïçå, æåæïì óìòüñâëæ ãïæïõåæï. 

“ãïæò, þòÿë, êïîøò!” - èòàõîï æåæïè. 
öåèïäï áâåèëà ÷ïèëìóäòñë æï ìïæïîþïçëì áâòì êòþåçå òöæï. èòâåæò æï èåú 

ãâåîæòà èòâóöåáò. 
øëôåîì íåîâòóäëþï æïåüñë - ðïðòîëìì ðïðòîëìçå óêòæåþæï æï áó÷ïì 

èëóàèåíäïæ ãïìúáåîëæï, èïãîïè èòìò êäòåíüò ïîìïæ ÷ïíæï. ïéïî ÷ïíæï þïâøâòïíò 
áïäòú, îëèåäìïú ïõäï æåæï÷åèò, ïäþïà, ÷ïòàï æï êïêäòì èóîïþòà 
óèïìðòíûäæåþëæï.  

óúåþ, öåèïäï ùïèëõüï æï ìïæïîþïçëøò øåâïîæï. èå èïøòíéï æïâòíïõå 
ãï÷áïîåþóäò íïþòöòà èëèïâïäò òì øïâóäâïøï êïúò, îëèåäìïú óêïí ÷âåíò 
ìïõäèèïîàâåäò æï ëîò èòäòúòåäò èëìæåâæï. 

øëôåîò èïíáïíòæïí ãïæèëâòæï æï êäòåíüì ãïþîïçåþóäò ìïõòà èòï÷åîæï: 
“îï ïîò, îëæåèæå âòæãå ïáï, üë?!” 
“èïòúï îï, àó ûèï õïî… ïî ãïùñåòíåþ”, - óðïìóõï èïí æï ìïæïîþïçëøò øåâòæï. 

æïíïî÷åíåþòú óêïí øå¸ñâíåí. 
“âï, ãïãëíòäï, êïúë?!” - õåäåþò ãïøïäï øëôåîèï. 
óåúîïæ, çåèëæïí ìïøòíåäò ùòâòä-êòâòäò èëòìèï, ïòâíòæïí  ùóäóêòûååþòì èòåî 

æïüëâåþóäò “þóîýóòêï” ãïæèëâïîæï, áâïôåíòäçå õèïóîòà æïåíïîúõï, ìïõóîïâò 
èëìûâîï æï àòàáèòì áó÷òì þëäëèæå ÷ïõîòãòíæï. ïèïì èë¸ñâï îïéïú ôóàåþò, 
øåêâîåþò, äåòþåþò, þïäòøåþò, ìïþíåþò, èóàïáåþò... ¸ïåîøò èëôïîôïüåþæï åíå-
ìïþîåìï æï õïâïçïì ÿîåä-ÿîåäò áâåæïêïþåþò, èëôîòíïâæï öåèïäïì áóæò, ¸ïìïíïì 
ûâåäò þóøäïüò, êïîòíåì ùòàåäò ðïäüë æï âòí òúòì êòæåâ îïéï ïîï! 

èåçëþäåþò ãïîåà ãïèëòøïäíåí - ïõèïóîæíåí, ïñïñïíæíåí, áïäåþò ïòâïíçå 
ãïæèëèæãïî èòäòúòåäåþì èóøüåþì óéåîåþæíåí æï áëáëäïì ïñîòæíåí.  

èëóäëæíåäïæ, ìïæïîþïçëì êïîò ãïòéë æï òáòæïí èëõóúò õïâïçï ãïèëâòæï, úïä 
õåäøò íïâàòì þëàäò åÿòîï, èåëîåøò - ïìïíàò. àïâòæïí âåîïâòí èòâõâæòà, îïì 
ïðòîåþæï, èïãîïè îëúï èòâõâæòà, óêâå ãâòïí òñë - õïâïçïè íïâàò çåæ øåòìõï, ïìïíàì 
ãï¸êîï, úåúõäò èëòêòæï æï åîàþïøïæ ïþóîþóîæï! 

ïüåõåì áïäåþèï ìïøòíåäò êòâòäò, çëãò ùñäòì èëìïüïíïæ ãïòáúï, çëãò - 
ìïõïíûîëøò æïìïîåêïæ, èïîüë ûòï âïìë ïî æïþíåóäï - ûòîì æïãæåþóä ìïþïíì õåäò 
æïìüïúï æï ïùòâäåþóä æåæïþåîì ìïìùîïôëæ çåæ øåèëïõâòï. 

üîëüóïîçå äåòþò æïïôòíåì, ìïõåæïèùâïîò, àèïãïæïüîóìóäò õïâïçï çåæ 
æïïùâòíåì æï òîãâäòâ øåèëåõâòâíåí. 

“ùñïäò ïîï, ùñïäò ïî èòïêïîëà, óïîåìò òáíåþï, - êïèïíæîëþæï ûòï âïìë, - æï 
ãïòùòà, êïúë, ¸ïåîò èòåúòà îï, âï!” 

æïâòíïõå, îëãëî ãïèëâòæíåí ìïæïîþïçëæïí èòäòúòåäåþò æï îëãëî ÷óèïæ 
ãïòúóîúäíåí. 

ûòï âïìë æïîúõâåíòä êëèåíæïüì ïèóíïàåþæï: 
“ïþï, îï ãïïêåàåà åõäï åãï, èïãïîò þòÿåþò õïîà, ïîï? åì áïäò îë èëêâæåì èåîå îï 

óíæï áíïà?” 
øåúþóíåþóäò êëèåíæïíüò áâåèëà æïåøâï æï þòÿåþèï ìüâåíòà ãïâïúòäåà. 
åíå-ìïþîå æåæïèàòäì ãâåîæòà èòìöæëèëæï æï àïâòì åíïçå îïéïúïì åóþíåþëæï. 

ãëãëåþò üòîëæíåí. 
øïâóäâïøï êïúèï úëä-øâòäò èïíáïíòì êïþòíïøò ÷ïìõï, àâòàëí ûïîïçå ïâòæï æï 

“ðïäüïîïüëíêï” æïéèïîàçå îïõîïõòà æïåøâï. 
“ìïæ ùïâòæï, å?!” - ãïóêâòîæï âòéïúïì. 
“åãîå àáâï, ïîú åãåàò þòíï èòíæï æï ïîú ïîïôåîòë”, - óðïìóõï æåæï÷åèèï. 



“âï, êïúò ñëôòäï, îï!” - æïïìêâíï ûòï âïìëè. 
õïäõèï åîàõïíì êòæåâ òñïñïíï, þëäëì õïâïçï äåòþòïíïæ ïìùòåì æï àïâòì 

ìïîæïôøò ÷ïòñâïíåì. 
¸ïìïíïì ãëãëåþèï øóï áó÷ïøò ãïôïíüóäò íòâàåþò ïêîòôåì.  
èå ùïâåæò æï àòàáèòì ðóîòì ìïúõëþïèæå ÷ïãëîåþóäò “þóîýóòêï” ïèëâòüïíå, 

îëèåäòú òìå æïÿåÿñòäòñë, îëè ïéïîïôîïæ âïîãëæï. åíå-ìïþîåè åîàõïíì 
æïíïíåþòà ïüîòïäï õåäøò, èåîå óêïí èëèúï, ïèëòëõîï æï èòàõîï: 

“åõ… ùïòéå, þò÷ëöïí, ãïæïïãæå…” 
èå æï äëâïè ùóäóêòûååþòì ñëôòäò þòíòæïí ìïâïîûåäò ÷ïèëâòüïíåà, ûòï âïìëè êò 

ïîèåíï óèòêëâò æï èåãïîèëíå âïäëæòï òøâåäòï, ïâåöò ÷ïèëçòæåì æï ìóä èïäå 
êïîëåâåþòì æîëåþòà æïúïîòåäåþóäò ìïîæïôò òìåâ ãïòâìë… 

ùóäóêòûååþòì þòíïì ÷âåíèï êëèåíæïüèï “ðäëèþò” æïïæë. àòàáèòì åîà àâåì òñë 
æïäóáóäò, èåîå êò òá öòþóüåþò øåïìïõäåì - ðïüïîï üïíòì èëõóúò, èïãîïè ûïäòïí 
ñë÷ïéò þåþòï æï èòìò ëþëäò øâòäòøâòäåþò - äïæë æï êëüå. äïæë ÷åèçå ëîò ùäòà 
óôîëìò òñë, êëüå - ëîò ùäòà óèúîëìò. åîàèïíåàì êïîãïæ øåâåùñåà æï ãïêâåàò-
äåþòì øåèæåã, áó÷òì ãïæïéèï, “úòúòïíëâòì åçëøò” åîàïæ âàïèïøëþæòà äïõüìï æï 
ïâÿïäóîì. 

“æåæò, ìëäóï ðïðï âòí èëêäï?” - âêòàõå åîàõåä æåæïì, îëúï òì êïîã ãóíåþïçå 
æïâòãóäå. 

“âòí ãòàõîï, îë èëêäåì.” 
“îëãëî, âòí èòàõîï, ìïôäïâòì áâïçå ïî ïùåîòï?” 
“îï ïùåîòï.” 
“ìëôäòì þëäëøò æïèòõâæï, õïíöäòà ãïèëèÿîï ñåäòë… âòí æïóõâæï?” 
æåæïè ñóîïæéåþòà øåèëèõåæï. 
“èëæò, øâòäë, ïáï”. 
ôîàõòäïæ èòâóïõäëâæò. õåäò èëèõâòï, ãóäøò ÷ïèòêîï æï àïâçå èïêëúï. 

ìòïèëâíåþòìãïí ãïâòüîóíå. ïìåàò îïè òøâòïàïæ õæåþëæï - æåæï èêïúîò áïäò òñë, 
çåæèåüò èëôåîåþï æï ïäåîìò ïî òúëæï. èå æï ÷åèì ûèïì, îëúï æïãâïûòíåþæï, èïøòí 
àó ãâïêëúåþæï àòàëöåî, àëîåè ìõâï æîëì - ïîï. ìóä èóæïè âõâæåþëæò, îëè 
îïéïú æïîæò ¸áëíæï, îïéïú ïùóõåþæï, èïãîïè ïè áâåñíòæïí òìå ùïâòæï, âåî ãïâòãå, 
îï ìüïíöïâæï. çëãöåî ïòéåþæï ãòüïîïì, ìòèåþì õåäì ÷ïèëóìâïèæï æï íåä-íåäï 
üêþòä, ýîóïíüåäòì èëèãâîåä õèïì ïïñëäåþæï, èïãîïè åì ìòèéåîï îëæò òñë, 
ãëæåþïì óôîë ¸ãïâæï - êâíåìëæï, ëõîïâæï, ãóäòæïí ìóä èóæïè îïéïú 
øåóúíëþåäò ìåâæï æï íïéâåäò ïèëìæòëæï.  

ïèëèòöæåþëæï ãóäò æï âüòîëæò. üòîëæï ÷åèò ûèïú, éïðïéóðòà ãâæòëæï 
úîåèäò æï úëüï õíòì øåèæåã, ãïìïâïàåþóäåþò, üòîòäòìïãïí æïéäòäåþò ñóîåþøò 
àòàåþì âòúëþæòà æï âåõâåùåþëæòà, âåèóæïîåþëæòà, îëè ãï÷óèåþóäòñë, ïéïî 
åèéåîï, ïîïìëæåì ïéïî åèéåîï, èïãîïè àòàáëì ìùëîåæ ïèïì åäëæåþëæïë, ãïóíïà-
æåþëæï àâïäåþò, ðòîçå éòèòäò èëåîåëæï æï ÷óèò ìòïèïñòà ãâòñóîåþæï. 

“èå èïøòí ìóä ðïüïîï âòñïâò, - æïòùñë æåæïè, - øâòæò-îâï ùäòìï. èëïìâåíåì 
ìïùñïäò ìëäóï ûòï óîèòà, ìóäèàäïæ ìòìõäòïíò. ïþï, åì âïäòêë æï èïñâïäï îïíò 
òáíåþëæíåí. èïñâïäï êòæåâ ¸ë - ÷åèçå åîàò ùäòà æòæòï æï âïäòêë êò öåî òìåâ 
ïêâïíøò òùâï…” 

“æï âòí èëêäï?” 
“ìòûåè. æòì áèïîèï…” 
“âòíï, ìëôë ðïðòæïì áèïîèï?!” 
æåæïè ÷óèïæ øåèëèõåæï. 
“ìëôë ðïðòæï ìïòæïíéï òúò?!” 
“îëãëî ïî âòúò - ïè çïôõóäì èå æï ðïðï âòñïâòà òáï. ëîò ÷óî÷õåäï èëèúï…” 



“îïì ïèþëþ, þòÿë?! - æåæïì àâïäåþò èëåîéâï, - æï ðïðïú òñë?” 
“òñë, èïø, òèïí ïî èòèòñâïíï?” 
“îïì äïðïîïêëþæíåí, îïë?” 
“îï âòúò, ïîïôåîì… æï îïà èëêäï?” 
“ãòýò òñë æï òèòüëè…” 
èåüò ïéïîïôåîò óàáâïèì, ïæãï æï ëàïõòæïí ãïâòæï. 
ïò, îëãëîú òáíï, ôïîæï ãïæïòùòï æï ìïòæóèäëì åîàò íïùòäò ãïèë÷íæï, èïãîïè 

èõëäëæ åîàò ðïüïîï, èúòîå íïùòäò, èàïâïîò êò èïòíú ãïóîêâåâåäò æïî÷ï - îïüëè 
ãïòèåüï èëìïêäïâïæ ìëôë ðïðòæïì áèïîèï ìëäóï. 

åîàõåä, úòúòïíëâòì åçëøò, æòæò þòÿåþòì äïðïîïêì èëâêïîò ñóîò: îïýòêë 
ïèþëþæï - êïúò îë áó÷ïøò èëêäóäò ãæòï, òì êïúò íïéæïæ îïéïúïøò æïèíïøïâåï, ïþï 
üñóòäïæ õë ïî èëêäïâæíåíë.  

ãóäøò æïâåàïíõèå. çëãò èïîàäï èëìïêäïâò òñë, èïãïäòàïæ, îóìòì þòÿò ãåíï, 
îëèåäòú ûïäòïí ãïæïèåêòæï - ìêëäòæïí ïí ðóîòì èïéïçòòæïí èëèïâïäì áó÷òì êóà-
õåøò èòìïôîæåþëæï õëäèå æï èúåèæï. 

ïò, îëãëî æïòùñë åì ïèþïâò: 
“å, øåí ãåóþíåþò!” - èëèåìèï åîàõåä æï èïøòíâå æïâòíïõå òì þòÿò, îëèåäòú èåîåú, 

äïèòì æòæëþïøòú êò èåìòçèîåþëæï õëäèå, èåìòçèîåþëæï ìùëîåæ òìåàò, îëãëîòú 
ðòîâåäïæ æïâòíïõå - ïãóîòì êåæåäçå çóîãòà èòñîæíëþòäò æï øïîâäòì öòþååþøò 
ãïèëèùâåâïæ õåäåþ÷ï÷îòäò.  

ãïâ÷åîæò æï æïþíåóäò ìïõòà èòâïúáåîæò.  
áó÷ïøò ÷âåíì èåüò ïîïâòí òñë. ïæîåóäò øåèëæãëèòì àþòäò, èçòïíò æéå òæãï æï 

öåî òìåâ èùâïíåæ èëéïéïíå ÿïæîòì ôëàäåþøò èõòïîóäïæ æïôîàõòïäåþæíåí þå-
éóîåþò. 

“õë, øåí ãåóþíåþò, øåíï!” - ãïèòèåëîï þòÿèï. 
ãóäò óìòïèëâíëæ øåèåêóèøï æï èóõäåþøò ìïèïîúõâòíë ìòìóìüå âòãîûåíò. òè 

æîëì âòíèåì îëè ãïèëåâäë - èåçëþåäì ïí àóíæïú îëèåäòèå íïúíëþ þòÿì, 
øåèæãëèò èëâäåíåþò ìóä ìõâïãïîïæ ãïíâòàïîæåþëæï, èïãîïè áó÷ïøò ïîïâòí ÷ïíæï 
æï èåú, óúíïóîò øòøòà øåðñîëþòäò, ïæãòäòæïí âåî âòûîëæò, þòÿì òìå øåâñóîåþæò, 
îëãëîú èëíóìõóäò àïãóíï ãâåäì. 

“èëæò ïáï! - àòàòà èòèòõèë æï îëúï ñëñèïíò øåèïüñë, æïóèïüï, - èëæò, íó 
ãåøòíòï.” 

÷åèçå ìïèò-ëàõò ùäòà èïòíú òáíåþëæï óôîëìò, èïãîïè üïíòà ðïüïîï òñë, 
ãïôìõäòêóäò. åúâï âòùîë, êóþëêîóäò øïîâïäò æï ÿîåäò ðåîïíãò, îëèäòì ãïéå-
éòäò ìïñåäëæïí ùâîòäò ûåùêâò èëó÷ïíæï. òè ûåùêâèï ÿïæîòì ôëàäåþòæïí 
÷ïèëðïîóä èçòì ìõòâçå ãïòþîùñòíï æï èåú ìùëîåæ èïøòí øåâíòøíå. 

áó÷ï ãïæïâÿåîò æï ôîàõòäïæ èòâóïõäëâæò. 
“îï ïîò åãï?” - èêòàõï èïí. 
“îï”. 
“ïò, åãï, õåäøò îë ãòÿòîïâì”. 
“÷ïíàïï, îï óíæï òñëì”. 
“ïþï, èï÷âåíå”, - ãïèëèïîàâï, óåúîïæ ïòáíòï æï ìïõäòì ìïõóîïâçå ïèòãæë. 
ãïâèùïîæò, ôåõò ãïâóáïíå, ùâòâøò èëâïîüñò æï ãïâòáåúò. êïîãïæ îëè ãïâúæò, 

óêïí èòâòõåæå æï æïâòíïõå, îëè ÷ïúóúáóäòñë æï íïüêåí ïæãòäçå ìïõåæïéîåöòäò 
õåäì òìâïèæï, àïí - “èïòúïë!” - àïâì èòáíåâæï.  

èïîàäïú, èïì øåèæåã áó÷ïøò ïéïî ãïèïüïîï, ìêëäòæïí èëèïâïäì ãçïøò 
èõâæåþëæï õëäèå æï òìå èúåèæï, ìóä èïäòäïâåþæï. åîàõåä áâï èåìîëäï æï àïâò 
ãïèòüåõï.  



öåî âúæòäëþæò, ùòíïïéèæåãëþï ãïèåùòï, èïãîïè óôîëìò òñë æï èåîåëæï, 
ãïáúåâòàéï âøâåäëæò àïâì. þëäëì, òìåà æéåøò ÷ïèïãæë, ãïîåà ãïèëìâäòì 
èåøòíëæï. 

èòâåæò äëâï ëìòðëâàïí, ÷õóþò èïìùïâäå-èåàáò, òèïí êò ùïèòñâïíï æï þëáìòì 
ìåáúòïçå ÷ïèùåîï.  

ãâïâïîöòøåþæï åîàò ðïüïîï üïíòì, úõâòî÷ïÿñäåüòäò êïúò, îëèåäèïú 
èòìâäòìàïíïâå ÿåîøò ÷ïèëêòæåþóä, íïõåîõòà ãïüåíòä üëèïîïìàïí æïèïñåíï æï èò-
àõîï - ïèïì óîüñòë. àâòàëí øëîòæïí èòñóîåþæï æï èåûïõæï:  

“èïîúõåíï, èïîöâåíï! èïîúõåíï, èïîöâåíï! åãîå, êïîãòï!” 
ãïâòæï åîàò êâòîï, åîàò àâå, èåîå ëîòú, èïãîïè èå òìåâ òè üëèïîïì 

âóþïãóíåþæò. ãïâþåçîæò.  
èå ïá òèòüëè èëâåæò, îëè ÷õóþò èåìùïâäï, àëîåè åãîå õë øòíïú âòâïîöòøåþæò-

èåàáò, - âóìïñâåæóîå èùâîàíåäì. 
ïèõåæ-æïèõåæï æï îïéïú ôòíàïà ãïèòéòèï.  
êïîãòë, ïæò îòíãçåë. 
ãóäòìôïíúáïäòà ÷ïâòúâò õåäàïàèïíåþò, ôòúïîíïãçå ïâåæò æï àëêåþáâåø 

ãïâûâåîò. ãïèëèòñâïíï åîàò òåçòæòì þòÿò - ãïèõæïîò, ãï÷õòíêóäò, îë øåãåþåîï, 
ãïæïò÷åõåþëæï. 

ìõâïìàïí èï÷õóþå, ïèïì õë èëâêäïâ-èåàáò! 
èòæò, ïþï, èëêïäòë! 
èïøòíâå õåäò èëâóáíòå, èïãîïè òèïí ÷ïñâòíàï æï ñþïøò èëèæë. êòæåâ èëâóáíòå - 

êòæåâ èëèæë.  
“âï! - öåî ãïèòêâòîæï, èåîå ãïâþîïçæò, - åõäï ïèïì õë, óõ”, - æï èãäòöï êòæåú 

úõâòîøò!  
àâïäåþòæïí íïðåîùêäåþò ùïèëèúâòâæï, ãïâèùïîæò, ãïæïâòîòå, æïâòûïîò 

ãïâåøåþóäò, öåî ðïí÷óîò ïèëâïîüñò, èåîå ìëôåäøò íïìùïâäò ãïîåêïóîòà ûòîì 
æïâïùñâòüå æï èóúåäøò ùòõäò ÷ïâïçòäå. òì òñë ôåõò óíæï èëèåíïúâäåþòíï, îëè 
èëèõâæï êïíÿåþøò îåçòíòì ìïõüóíïë àëêò. èòâòõåæå æï ãïþîïçåþóäò èùâîàíåäò 
æïâòíïõå.  

÷ïèë ûòîìïë, - èòñâòîëæï, - ÷ïòúâò æï æéåòæïí àâïäòà ïéïî æïèåíïõëë! 
öåî ãïâòôòáîå, ïèïìïú õë ïî ÷ïâóüïîë åîàò äïçïàòïíò èëãâåîæò-èåàáò, èïãîïè 

èåîå èëèåîòæï. ïîïæï, üïíòà ÷åèçå ûïäòïí æòæò îëæò òñë, ìóäïú ïî ãïèòÿòî-
æåþëæï òèòìò ãïæïüïíï. 

ïìå æïèàïâîæï ÷åèò ìðëîüóäò êïîòåîï.  
èïîàïäòï, ÷õóþò âåî âòìùïâäå, èïãîïè ïî âòúò, îï èëèòâòæï - èïì èåîå òè îóìòì 

þòÿòì øòøò æïâêïîãå. ãïèãçïâíï, åîàõåä, æåæï÷åèèï îïéïú ìïñòæäåþçå; ùïâåæò 
“÷åîáåçëâòì ãïìüîëíëèøò”, âòñòæå øïáïîò, êïîïáò, ðóîò æï ãïèëâþîóíæò óêïí. 
âõåæïâ, ìðïîüïêïì ìïõäàïí æãïì æï èåäëæåþï, óíæï èúåèëì, èïãîïè ãóäì øòøò ïî 
åêïîåþï, èïîüë òì èïôòáîåþì, íåüï åì øïáïîò ïî æïèåðíåì-èåàáò. ÷ïâóïîå 
ãï÷áïîåþóäò íïþòöòà.  

åò, ðïúïíë, - æïèòûïõï.  
ìïíëâïãòì ÷ïíàï êåæåäàïí æïâæãò, ãïèëâþîóíæò, óåúîïæ ãïèëâáïíæò æï 

æïâåöïõå àïâòà èóúåäøò. åãîåâå óêïí ãïæïâïîæï. æïâïöåáò çåèëæïí æï æïâóùñå 
úåèï. ìïíïè ïî âïüòîå, ïî èëâåøâò. èïì èåîå, áó÷ïøò îëè èõâæåþëæï, èåëîå èõïîåì 
ãïæïæòëæï õëäèå. 

ìëôåäçå õøòîïæ âôòáîëþæò, èïãëíæåþëæï ðïðåþò, þåþòåþò, þòûåþò. çïôõóäïèæå 
öåî øëîò òñë æï îëúï ûïäòïí èëèåíïüîåþëæíåí, ïâóñâåþëæò þëÿëîòøâòäòì 
øåìïõâåâì, âåîõïîíòì áó÷ïçå ãïâòæëæò, èòâïæãåþëæò áâòì ãïäïâïíì, çåæ 
ïâòþéëüåþëæò æï ðïüïîï, õåäòìãóäòìëæåíï åçëøò ÷ïâòõåæïâæò, ìïæïú 



ìïáïîàâåäëì îëèåäòéïú õåëþòìï àó êóàõòì èïêåüò òñë èëùñëþòäò: þïäïõòïí 
êëîæçå àïâðòîòìèüâîåâòà ÷ïèëîþëæï èæòíïîå, îëèåäòú ôòáïäòì èïéïäò 
êäæòæïí ãïæèë÷óõ÷óõåþæï. êäæòì àïâçå ïèïñïæ òæãï îáåþæïãîåõòäò öòõâò, úëüï 
æïþäï, èùâïíå ôåîæëþçå êò øâåäò æï òèòìò íóêîò ìûëâæï.  

èæòíïîå áâåèëà èòäòâäòâåþæï æï ãïèÿâòîâïäå üïäéåþòà äëêïâæï íïðòîì. 
ùñïäãïéèï, ìåîçå úõâïîò øåôåíòäòñë. ïõïäãïçîæï èùñåèìò ûòîì æïãåþóä íïþïæçå 
òöæï æï ìïäïèóîì óêîïâæï. òáâå æïñóíúóäòñë þëèþëîï ûïéäò, îëèåäòú 
ñóîïæéåþòà ãïòúáòîåþëæï óéîïíò üñòìêåí. üñòæïí èãåäì ãïèëåñë àïâò æï 
ðòîæïéåþóäò ôïîïì óñóîåþæï.  

áâåèëà èæòíïîå æòíöæåþëæï æï óêâå èæëîåæ èòæòëæï. åîà ôäïüåçå ìëôäóîò 
ìïõäò òæãï, åçëøò ãäåõò ãëæëîì ùíïâæï, èòìò æåæïêïúò êò ùòàåä ûîëõïì úóîàïí 
èòìöæëèëæï æï ìùâåäòæï. òáâå åþï õþëú, îëèåäòú æåæòìêåí òùåâæï, èïãîïè àëêò 
ïî óøâåþæï æï ìïúëæïâïæ åéîòúåþëæï êòìåîò.  

èëøëîåþòà êïäë ãïåèïîàïà. ãëãëåþò êåâîçå òìõæíåí, åîàò ùòàåäõïäïàï þòÿò 
êò þçåøò èïäïñì ãïæïæòëæï. úëüï òáòà, êïúåþò æï õòäïþïíæòà ðòîïõâåóäò áïäåþò, 
íïäåùì ïíòïâåþæíåí. èïà ôåõåþàïí ãëîåþïæ òæãï õëîþäòì õâïâò.  

óôîë áâåèëà, èæòíïîåçå ùòìáâòäò òñë ãïèïîàóäò. ùòìáâòäàïí üëèîåþòà 
æïüâòîàóäò, êïèå÷åþøåþèóäò óîåèò òæãï.  

áâåèëà æï áâåèëà èæòíïîå óôîë èåüïæ èæëâîæåþëæï æï èçâïîååþì çäïçâíòà 
èòóñâåþëæï. òá èùêîòâçå ãïøäòäò âåíïõåþò ÷ïôåíòäòñë. åîà çâïîøò îàâåäò 
¸áëíæïà - èìõèëòïîå âïçåþì èêîåôïâåþò øåìåëæíåí, èïîöâå ñèïùâòäåþì çóîãçå 
ìïâìå ãëæîåþò åêòæïà, æòæ ìïùíïõåäøò êò õåäòõåäãïæïõâåóäò êïúåþò òæãíåí æï 
ñóîûåíì ùóîïâæíåí. 

åì åçë åîàò óôåõë êïúòìï òñë. ïèþëþæíåí, îëè ôîëíüòæïí ìëôåäøò ÷ïìóäì 
úëäò ãïàõëâòäò æïõâåæîëæï, ïèòüëè òáïóîëþï èòåüëâåþòíï æï áïäïáøò ùïèëìó-
äòñë. èïîüë úõëâîëþæï. çëãöåî, âõåæïâæò, îëãëî ãïèëôëôõæåþëæï àïâòìò 
ðïüïîï, ãïæïôåîæåþóäò ìïõäòæïí, èùâïíåæ øåéåþòä ûåäìêïèàïí èò÷ë÷æåþëæï, 
ïòùåëæï æï çåæ òìå èïîöâåæ øåèëìêóðæåþëæï, îëè àâïäåþì ïî âóöåîåþæò. òöæï, 
ðïðòîëìì åùåëæï æï òáïóîëþïì ÷óèò ìòïèòà ïàâïäòåîåþæï. ñâåäïôåîò èòìò 
íïõåäïâò òñë: üñåú, çâîåþòú, èæòíïîåú, úõëâåäåþòúï æï ïæïèòïíåþòú æï ïõäï, 
îëúï ïèïì âùåî, èå÷âåíåþï, îëè èåú òè óôåõë êïúòâòà âùâïäëþ, âöïõòîëþ æï ÷åèò 
þïâøâëþòì òè ìïèñïîëì íïèìõâîåâåþì âïêëùòùåþ, ïìå ûïäòïí îëè èåíïüîåþï. 

èïèï÷åèòì èïèï, èòõïú, õåòþïîò òñë - ëîò öëõòà æïæòëæï æï ãäåõóîò øîëèï: 
þïîâï, àëõíï æï ìõâï ïèòìàïíï èûòèå ìïáèòì êåàåþï ïî øååûäë, èïãîïè âåíïõòì 
ãïìõâäïì èïòíú ïîïâòì ïíåþåþæï, âåíïõò êò òìåàò ¸áëíæï, åîà íïõâïæ éòîæï.  

èòõïìïú æï èòì åîà èëèòöíïâå ûèïì - âïìóïìïú ÷ïñîòäò ¸áëíæïà ôîïíãóäò öòøòì 
âïçò, îëèåäìïú, óþîïäëæ, “ôîïíãóäïì” åûïõæíåí, èåëîå èëèòöíïâåì, ïèïà 
óèúîëì ûèïì, ìòíêëì êò åæãï “áïîàóäò” - àåàîò ñóîûåíò. ïèòüëè èòõï æï âïìóï 
ùòàåä éâòíëì ïñåíåþæíåí, ìòíêë - àåàîì.  

âïìóïìï æï èòõïì âåíïõåþì øóïçå èïîüë åîàò ãïêëîæåþóäò ìïèûéâïîò ÷ïóæòëæï, 
èòõïìï æï ìòíêëì âåíïõåþìøóï êò òìåàò ãïþóîæóäò éëþå òñë ÷ïñëäåþóäò, øòã ÷òüò 
âåî ãïûâîåþëæï. 

Ðïðï÷åèì âåíïõòì àïâøò, âïøäåþïèæå, ëúòëæ ûòîò áïîàóäò âïçòú åæãï, èãëíò - 
“÷òíóîò”, èïãîïè âåî óâäòæï æï óôóÿæåþëæï. âïìóïì ïè öòøòì âïçò ïîï ¸áëíòï, 
ìïèïãòåîëæ åæãï îïèæåíòèå ûòîò “áòùíóîï”, îëèåäòú ïãâòìüëì þëäëì 
øåÿîåäæåþëæï õëäèå æï þïäéåþò çåæ ÷òüåþòâòà âåìòåà. 

ìïèòâåì - èòõïìïú, âïìóïìïú æï ìòíêëìïú âïçåþì øëîòì, ÷ïñëäåþïçå, åæãïà 
ìõâïæïìõâï öòøòì ïüèåþò, îëèäåþìïú åîàèïíåàòìãïí òèòà âïíìõâïâåþæòà, îëè 



çëãò ìïõå÷ò òñë æï çëãòú - ìïõîïâò. ìïõå÷ ïüïèì “âåíïõòì ïüïèì” âåûïõæòà, ìïõîïâì - 
“íïèñåí ïüïèì”.  

Ðïðï÷åèìïú æï âïìóïìïú øóï âåíïõåþøò êîïèòüòà æïõóîóäò ôòúîóäò áëõåþò 
åæãïà. ôòúîåþòìãïíâå øåêëùòùåþóä üïõüçå âïìóïì ûâåäò, ãïçòíçäóäò æï ïáï-òá 
þïèþåþãïèë÷îòäò þóøäïüò åãæë, èòõïì êò åîàò íïþæòûâåäï, îëèåäòú òìå òñë 
æïôõïâåþóäò, îëè ìöëþæï ìóäïú ïî ñëôòäòñë.  

ìòíêëì âåíïõøò áâòì ðïüïîï ëàïõò ÷ïåæãï, ìïæïú ûâåäò îêòíòì ìïùëäò àïâòìò 
äëãòíòà, èïãòæï æï ëîò èëîñåóäò ìêïèò ¸áëíæï.  

ñóîûåíò îëè øåàâïäæåþëæï, ìïèòâå ûèï âåíïõåþøò ãïæïìïõäæåþëæï - æéåú òá 
òñâíåí æï éïèåú.  

ðïðï÷åèì ¸áëíæï åîàò ûâåäò, èãëíò, ðòîâåäò èìëôäòë ëèòì æîëòíæåäò 
÷ïõèïõòïíò øïøõïíï, îëèåäòú, ïî òìîëæï, èïãîïè áóîæåþòì øåìïøòíåþäïæ èïòíú 
ûïäòïí êïîãò òñë. éïè-éïèëþòà, èüîòìï æï ïâòì æïìïôîàõëþïæ, ãïèëûâîåþëæï 
àïâòìò áëõòæïí æï ãïïþïèæï ñâòîòäì:  

“ìòíêë, ìòíêëë!.. ¸ïò, âïìë, âïìëë!!!” 
“¸ëó, ¸ëëó!” - íïèûòíïîåâò õèòà åðïìóõåþëæï âïìóï. 
“ èòõï, èòõïï!” - ñë÷ïéïæ åõèòïíåþëæï ìòíêë. 
ìòíêëì, íïëèïî, üñâåëþïãïèëâäòä êïúì þåâîò äïðïîïêò ïî óñâïîæï, ëî ìòüñâïì 

ïî ãïæïïþïèæï åîàèïíåàçå. ìïèïãòåîëæ, âïìóï òñë êïîãò èëäïðïîïêå æï èëðïìóõå. 
þåâîò äïðïîïêò ðïðï÷åèìïú ïî óñâïîæï. òöæï åîààïâïæ ìêïèçå, åÿòîï õåäøò 

ãïçåàòì íïãäåöò æï êòàõóäëþæï. òè íïãäåöåþòà ¸áëíæï õïäïàòì öòþååþò ãïèë-
üåíòäò. îëúï æïèòíïõïâæï, æïèòûïõåþæï, èòèòìâïèæï ãâåîæçå æï ïõäï èå 
èïêòàõåþæï.  

åì òñë ãïçåà “êëèóíòìüòæïí” ïèëõåóäò ùåîòäåþò, ìüïüòåþò æï òíôëîèïúòåþò, 
îëèäåþòú ãïÿîòäò âïøäòâòà ¸ãïâæíåí åîàèïíåàì, èïãîïè ðïðï÷åèò èïàøò èïòíú 
ðëóäëþæï îïéïú òèåæòìèëèúåèìï æï ìïíóãåøëì. àïâçå õåäì æïèïæåþæï æï 
èåüñëæï: 

“ïãå, þòöë, íïõå, îïìï ìùåîïèåí… èïòúï, èïäå æïæãåþï ïèïàò ïéìïìîóäò, èïäå!” 
ðïðï÷åèò “ïèïàçå” òèòüëè òñë ãïþîïçåþóäò, îëè ìïèöåî ãïåêóäïêåþòíïà - 

ñâåäïôåîò ùïåîàèòïà, õïî-êïèå÷òú, óîåèòúï æï ðïüïîï æóáïíòú, åîàò îêòíòì 
ìïùëäòéï æïåüëâåþòíïà, ìïæïú ëàõò þïâøâò ãïîæòãïîæèë åùâòíïà æï þëäëì òìòú 
ùïåéëà. 

ëèïèæå ëîò ùäòà ïæîå, èïèï÷åèòìàâòì åàáâï - èïäå ãåîèïíòï ëèì æïãâòùñåþì, 
þåâîò õïäõò æïòõëúåþï, ïèòüëè, ÷ïæò áïäïáøò, èòäòúòïøò èëåùñâå æï ëèøò âåéïî 
ùïãòñâïíåíë.  

ùïèëìóäï åì èïèï÷åèòú, ÷ïèëìóäï áïäïáøò æï èòäòúòòì ìïèèïîàâåäëøò èòèïâïäò 
óíòâåîèïéàïí øåñëâíåþóäï, ìïæïú, àóîèå, îïéïú “ìïîë÷êåþì” ïîòãåþæíåí. ÷ï-
èæãïîï îòãøò æï èïäå æïõäïèæåú èòóéùåâòï, èïãîïè ïóüåõòï âòéïú îóìòì 
æåæïêïúì øïîò - ïî òæåáòë!  

îëãëî ïîïë, âòæåáòë…  
ïîïë, ãòíæï àó ïîï, ïî òæåáòë!  
÷ïîåóäï ìïáèåøò îòãòì èëèùåìîòãåþåäò èòäòúòåäò æï òè îóìòì æåæïêïúòì 

èõïîå æïóÿåîòï:  
ïî òæåáò, ïèõïíïãëë!  
âòæåáò, êïúëë!  
óêâîòï òè èòäòúòåäì õåäò æï ñòîïèïäï ãïæïóüïîåþòï.  
ùïèëèæãïîï ìïùñïäò èïèï÷åèò, ÷ïèëóþåîüñòï øïîâïäò, ùïèëìóäï æï èòäòúòòì 

íïúâäïæ ìïõïíûîë îïçèøò ÷ïùåîòäï. çëãò ÿòîò èïîãåþåäòïë, òúòíëæï õëäèå. 



æïæãåþëæï ëáüëèþîòì ðòîâåäò îòúõâåþò, æïòùñåþëæï îàâåäò æï ÷âåíú òá 
âòñïâòà.  

èòõïìò æï âïìóïì  âåíïõåþò àòàáèòì ñëâåäàâòì åîàæîëóäïæ òêîòôåþëæï - ïáåà 
÷âåí ãïãâòæòëæï ýîòïèóäò, òáòà, òèïà. ÷âåí ãâåõèïîåþëæï æïîï àïâòìò þòÿåþòà - 
ãëãòïàò æï øëàïàò, òèïà - èïîóìï æï úáèóíï. çëãöåî áïäïáòæïí 
÷ïèëãâåøâåäåþëæíåí ðïðòæï÷åèòì, åäòÿêïì ãëãëåþò, íëîï æï ôòîóçï. ôòîóçï ÷âåí 
ãâøâåäëæï, íëîï - òèïà. 

ðïðï ãâòöïâîæåþëæï õëäèå, çåæâå íó ãï¸êòêíòà, èàåäò èüåâïíò èëãäòöåàë. 
ïîïæï, òìå óôîë ãåèîòåäò òñë: ïá åîà èïîúâïäì øåïúäòæò, òá - èåëîåì, àïíïú 
ìóä ìïéåþì, èìõâòäåþì æï òüêþïîóíåþæò ðòîì. ðïðïì êò ñâåäïôåîçå èåüïæ åì 
åöïâîåþëæï, æïãâòùñåþæï ñâòîòäì: îïìï øâîåþòà, ïþï, îïìï øâîåþòàë, èëãäòöåà 
èàäòïíïæ æï òìå øåÿïèåà, ãïêòêíòäò èüåâïíò ïéïîï âíïõë ïáïë! 

êîåôïì îëè æïâòùñåþæòà ðïðï÷åèò âïçåþøò æïôëôõïâæï, ûòîì æïúâåíòä 
èïîúâïäì ïãîëâåþæï æï ãëæëîøò ñîòæï. âïìóï ïîï. âïìóï ïè æîëì ãïéòèåþóäò 
æïæòëæï àïâòì âåíïõøò æï èêîåôïâåþì åõóèîåþëæï. çëãöåî ìïåÿâëæ øåòèïäåþëæï 
áëõøò æï úëüï õíòì èåîå òáòæïí óôîë èåüïæ ãïèõòïîóäåþóäò ãïèëæòëæï. 

éëþòì òáòà, ìòíêëì âåíïõøò îï õæåþëæï, âåî ãïòãåþæò - òìòíò, ìóä èóæïè ÷óèïæ 
êîåôæíåí æï ÷óèïæâå ùóîïâæíåí. 

ñóîûíòà àïâèëæãèóä ãëæîåþì óîåèçå æïâïäïãåþæòà õëäèå æï øòí èòãâáëíæï. 
òá, èïîïíøò óêâå ãâåäëæåþëæï êëõüïæ ãïèïîàóäò, ãïîåúõòä-êïùêîòïäåþóäò 
ìïùíïõåäò. øëàï æï ãëãòï - èïãïîò, èëÿòæïâå þòÿåþò, ãëæîåþì èïîïíøò øåçòæïâæíåí 
æï ìïùíïõåäøò ÷ïúäòæíåí, îòàïú êïúåþòì òèæéåâïíæåäò øîëèï èàïâîæåþëæï æï 
òùñåþëæï áåòôò… 

æïùóîâòà èåëîå æéåì âùóîïâæòà.  
ãïïúõåäåþæíåí áïäåþò ùñïäì, æïãâþïíæíåí èå æï þòûï÷åèì ôåõåþì æï 

÷ïãâïñåíåþæíåí íïâøò. “ôîïíãóäïì” àõåäò êïíò ¸áëíæï æï ïèòüëè òëäïæ 
òùóîåþëæï. àó àþòäëæï, ñóîûåíòú ìïìòïèëâíëæ àþòäò òñë æï õïäòìòïíïæ 
âùóîïâæòà, ìòúòâåøò ôåõåþì ãâïçîëþæï æï ïèòüëè èå èïäåâå ïèëèìâïèæíåí íïâòæïí, 
þòûï÷åèò þëéëÿï êò, ãïìïõóîåþäïæ, ùïèæïóùóè ïîïñì ñäóîùïâæï. 

ìóä îëè æïòùóîåþëæï æï ñóîûíòì ùâåíò, ïíó “üêþòäò” áâåâîåþøò 
÷ïþòíïâæåþëæï, ÿïÿïì ìïùíïõåäòì úïä èõïîåì èòõâåüïâæíåí æï æïìïáïöïæ çåèëæïí 
ôòúîåþìï æï áâåâîòì èûòèå ìïîáâåäåþì æïïäïãåþæíåí. 

ïè æîëì, þåþòïì óêâå úåúõäò åíàë æï çåæ æòæò ìïïîïñå áâïþòà àïàïîï åæãï. 
ìï÷óî÷õåäå íòãëçò ùòíïìùïî ¸áëíæï ûïôçå ïìõèóäò æï ãïìïøîëþïæ ãïêòæåþóäò. 
íòãëçòú æï ÷ïèò÷òú. 

àïàïîï îëè êïîãïæ æïøóøæåþëæï, ïèëòéåþæíåí àåôøåþçå, èëãâúåèæíåí 
êëâçåþì æï ÷âåíú òáâå, úåúõäàïíâå øåâåáúåëæòà. æïâäåþïì èåîåéï òùñåþæíåí. ïè 
ìïáèåøò ñâåäïíò âèëíïùòäåëþæòà: þåþòï ïâäåþæï, æåæï æï ûïäóï ÷óî÷õåäåþì 
ìïàïâòà ãîûåä äïüíåþçå ¸êòæåþæíåí, òì äïüíåþò êò èå æï þëéëÿïì ãâåÿòîï.  

Ðïðï÷åèò ïè æîëì øëîòïõäë òöæï æï ãïçåàåþòì íïãäåöåþì êòàõóäëþæï.  
ìâåä, äëôäëô ÷óî÷õåäåþì ùòüåþò ãïìæòëæï æï äïüïíáâåø øåæãèóä ëîëèçå 

úâòëæï. òè ùòüåþì ùâîòäôåõëþï åõâòï. îïú òèïà ãïæïóî÷åþëæï, ïõèëþæíåí æï çïè-
àîòìàâòì òíïõïâæíåí. 

èàåä ïè ìïáèåì: èëêîåôïì, æïùóîâïìï æï æïâäåþïì ìîóäò ëîò æéå óíæåþëæï, 
êâòîï ìïéïèëì óêâå ãëîòì èïüïîåþåäøò âòìõåæòà æï áïäïáòìêåí èëâò÷áïîëæòà.  

èïãîïè åîàõåä, ìëôåäøò èòèïâäåþì ãçïøòâå ãïãâòùâòèæï æï æïãâõâæï òáïú òìåàò 
óþåæóîò ûïíûïõò, îëè âåíïõøò ïî øåòìâäåþëæï. îï óíæï ãâåáíï, âòìõåæòà æï ãï-
èëïèòíæåþïì âåäëæåþëæòà. êïúåþò ìâïèæíåí æï àïâì ïèòà òíóãåøåþæíåí, ÷âåí îï 
óíæï ãâåáíï?  



âòöåáò ôïíöïîïìàïí æï âóñóîåþæò ùâòèïì, ïäòíÿñóä åçëì, ôò÷õåþàïí 
èòáó÷åþóä, ïþóçóä áïàèåþì, èåìèëæï èàâîïäò êïúåþòì ñïñïíò, âãîûíëþæò 
æïõóàóäò ¸ïåîòì èûòèå ìóíì æï ãóäò æïîæòà èòìòâæåþëæï.  

èåëîå æéåì èçå êò ãïèëâòæï, èïãîïè âåíïõøò èïòíú ïî øåòìâäåþëæï - ñóîûíòì 
êîåôï êâòîï æòäòàéï æïâòùñåà. 

ìóä îëè ÷ïèëáúåóäòñë, ëáüëèþîòì æïìïùñòìøò åîàò ðïüïîï, ëîêâòîòïíò 
çïôõóäò èïòíú ãïèëâòæëæï, îëèåäìïú “÷óî÷õåäåþòì çïôõóäì” åûïõæíåí. ïè 
æîëì, øåèëæãëèòì úïçå úõîïàâïäï èçå éóæéóæåþæï æï íïþëìüíïîøò ãïüïíòä, 
äïüíåþçå ãïêòæåþóä ÷óî÷õåäåþì ïøîëþæï… 

íëåèþåîøò, ìïèõîåàòà ãïùëäòäò èàåþò àòàáëì óôîë èåüïæ ãïåèêâîòâåþòíï 
ìòìâåäåì - íïùâòèïîò þó÷áíïîò ÷ïèóáåþóäòñë, èëüòüâäåþóä ôåîæëþåþì êò 
íïúîòìôåîò æïìæåþëæï. ìêëäòì ôïíöîòæïí èë÷ïíæï, îëãëî èòåîåêåþëæï 
æïìïâäåàòì áïîò èàïãîåõòäòì àïâçå ãïùëäòä éîóþåäì, ïäïã òìåâ øïâì, øïâïæ 
÷ïêóíïðåüåþóäì, ïäïã ãïúîåúòäì, ìâåäò èïüñäòâòà ÷ïèëûåíûòäì. çïèàîòì ðòîò 
òæãï, ãïîåà úòëæï.  

ïìåà æîëì øòí öæëèïìï æï êòàõâïì ïîïôåîò ìöëþæï, èòàóèåüåì, àó êïîãò ùòãíò 
ãåÿòîï õåäøò.  

øòí þåâîò ïîïôåîò ãâåþïæï: “âåôõòìüñïëìïíò”, “âòìîïèòïíò”, ãîòøïøâòäòì 
ìïþïâøâë äåáìåþò æï êòæåâ îïèæåíòèå ìõâï, ïèòüëè þòþäòëàåêïøò ÷ïâåùåîå æï 
ùòãíåþò òáòæïí ãïèëèáëíæï.  

åì þòþäòëàåêï òñë ðäåõïíëâçå, àåâçòì èïéïçòòì ðòîæïðòî, “æåêïì” ãâåîæòà, æï 
òá åîàò æòæò ëàïõò åÿòîï.  

æéåèæå êïîãïæ èïõìëâì þòþäòëàåêïîò - ÿïéïîï, æïþïäò, ðóüêóíï áïäò, æåòæï 
ýåíòï, îëèåäìïú àþòäò ôï÷ó÷åþò æï ìïüòíòì äóîöò õïäïàò åúâï. çïèàïîøò òè 
õïäïàáâåø õåäòà íïáìëâò àþòäò, ñåäòïíò ìâòüîò èëó÷ïíæï. þòþäòëàåêòì åîà 
êóàõåøò, èóøïèþïãïæïôïîåþóä, ðïüïîï èïãòæïçå åæãï íïâàáóîï, îëèåäçåú ãï-
èóæèåþòà øòøòíåþæï ÷ïòæïíò, ëàïõøò üîòïäåþæï èëøóøóäò õïõâòì ìóíò, èïãòæïçå 
åäïãï æïîåúõòä-æïêîòïäåþóäò öïè-ÿóîÿåäò, áâïþåþò æï æïíï-÷ïíãïäò, òáâå òæãï 
ëîò ìêïèòú, àïîëåþì óêïí êò ìïùëäò ¸áëíæï ãïèïîàóäò.  

èïøòí æïîùèóíåþóäò âòñïâò, îëè æåòæï ýåíòï òè þòþäòëàåêïøò úõëâîëþæï - òá 
ÿïèæï, òá ìâïèæï æï òáâå åûòíï.  

ìóä ðòîâåäò ùòãíò àâòàëí øåèòî÷òï - “ðòîâåäêäïìåäò ãëãëíï”. èïìøò 
èëàõîëþòäò òñë ðïüïîï ãëãëì, èïîóìòïì ÷âåóäåþîòâò æï ûïäòïí èëìïùñåíò 
àïâãïæïìïâïäò. óõïäòìëæ ùïâòêòàõå æï ëîò êâòîòì øåèæåã æïâóþîóíå. 

“ùïòêòàõå?” - èêòàõï èïí. 
“æòïõ.” 
“èåîå, èëãåùëíï?” 
“æòïõ.” 
åÿâòà øåèëèõåæï. 
“ûïäòïí èëãåùëíï àó òìå, îï.” 
“òìå, îï”, - ãïèëâóüñæò èå.  
“êïîãò, èå øåí åõäï åîà ùòãíì èëãúåè, îëèåäòú ûïäòïí, ûïäòïí èëãåùëíåþï… - 

ùïâòæï, àïîëåþì èòåôïîï æï úëüï õíòì øåèæåã òáòæïí æïíòåä æåôëì “îëþòíçëí 
êîóçëì àïâãïæïìïâïäò” ãïèëòüïíï, - ïþï, åì ùïòêòàõå æï âíïõëà èåîå, îïì òüñâò!” 

òì ùòãíò èåìïèå æéåì æïâóþîóíå. 
“îï ïîò, îïüëè ïî ùïòêòàõå?!” - ãïóêâòîæï èïì. 
“îëãëî ïî ùïâòêòàõå…” 
æåòæï ýåíòïè ùòãíò ãïæïøïäï æï àïîòéì æïõåæï. 



“þòÿë, ãóøòíùòí ùïãòéòï æï ïèõåäï ùòãíò ëî æéåøò îëãëî æïïèàïâîå, âòì ïüñóåþ 
øåíï!” 

“ïî ãïüñóåþà…” 
“èïøòí, èòïèþå, ïþï, îïçåï!” 
ìóäïú ïî èåðòüíïâåþëæï ùòãíòì øòíïïîìòì èëñëäï, âòæåáò, âóñóîåþæò æï 

öòóüïæ âæóèæò. 
“òè åîàò þåùë ùòãíì ëîò êâòîï èëóíæò æï åì ëî æéåøò îëãëî ùïòêòàõå, âòí 

æïãòöåîåþì èïãïìï!” 
ãïèëâþîóíæò æï ëàïõòæïí óìòüñâëæ ãïèëâåæò, ñåäøò õëîêäòïíò ãëîãïäòâòà 

îïéïú èáëíæï èë÷îòäò æï èåøòíëæï, øóï áó÷ïøò üòîòäò ïî æïèåùñë.  
øåâåæò æåêïì þïéøò, òá åîàõïíì þòäòïîæòì èëàïèïøååþì  âóñóîå, èåîå ùïèëâåæò, 

ôëüëãîïôòì âòüîòíïøò ãïèëôåíòäò ìóîïàåþò æïâïàâïäòåîå, þëäëì òìåâ þòþäò-
ëàåêïì èòâïæåáò, êïîò øåâïéå æï øòã àïâò øåâñïâò.  

æåòæï ýåíòï ÷ïòì ìâïèæï æï çåæ “ìäëòêïì” ïñëäåþæï. 
“çéâïøò ãåèò æïòéóðï. åîàò êïúò ãïæïî÷ï. êóíûóäçå èëõâæï. ìïõäò ïòøåíï. àõåþò 

èëòøòíïóîï. Ðïîïìêåâï ãïòúíë. ïò, åãîå!” - åì ìòüñâåþò ìõïðïìõóðòà èòâïñïîå, êïîò 
ãïèëâòõóîå æï ìïõäòìêåí èëâêóîúõäå. 

òè ìïéïèëì æåòæï ýåíòï øòí ãâåìüóèîï. æéåìïú ïî âòúò, îëãëî èëãâïãíë, òáíåþ 
òè þïîïàøò, ðòîâåä èòìâäïçå îëè øåèòâìë, ÷âåíò þòíòì èòìïèïîàòú åùåîï. æåæï÷åèì 
åìïóþîï, èå àïâçå èïêëúï, èåîå ÷ïò æïäòï, äåéâòìï æï êïêäòì èóîïþï æïïñëäï, 
ùòìâäòì ùòí ÷ïíàòæïí ïäåáìïíæîå æòóèïì “ìïèò èóøêåüåîò” ïèëòéë, èïãòæïçå æï-
èòæë æï øåàáèóäòì éòèòäòà èòàõîï: 

“ïò, åì ùïòêòàõå æï èåîå âíïõëà, îïì òüñâò!” 
ïèïìùòíïà òè áó÷ïçå èëèòùòï ãïâäï. ãïêâòîâåþóäò âïàâïäòåîåþæò òáïóîëþïì - 

ûïäòïí øåúâäòäòñë ñâåäïôåîò, ïîú “æåêï”, ïîú ôëüëïüåäòå, ïéïîú òì úíëþòäò 
àåâçòì èïéïçòï, èïîüë ÷åèò þòþäòëàåêïéï ãïæïî÷åíòäòñë - èïíáïíòì ôïíöîòæïí 
àâïäò èëâêïîò øóøòì ïõïä, ùòàåä ïþîïì: “àþòäòìòì ¹ 23 ìïáïäïáë þòþäòëàåêï” 
æï ûïäòïí ãïèåõïîæï. 

íëåèþîòì þëäëì èå æï ÷åèò êäïìåäò àåàîóïøâòäò êïäïàþóîàòì ìåáúòïçå 
÷ïâåùåîåà. òá åîàò ÷âåíò óþíåäò þòÿòú æïæòëæï - êòäïìëíòï, æï âïîöòøòì øåèæåã 
øòí ìïèòâåíò åîàïæ âþîóíæåþëæòà õëäèå. ãçïøò, èå æï àåàîóïøâòäò, åîàèïíåàì 
ùïêòàõóäò ùòãíåþòì øòíïïîìì âóïèþëþæòà æï ÷âåíò íïêòàõëþòà àïâò èëãâáëíæï 
êòäïìëíòïìàïí, îëèåäòú èóæïè ÷óèïæ òñë æï ìïóþïîøò ïî åîåëæï. åîàõåä 
ãâòàõîï, èïèï÷åèì òèæåíò ùòãíò ïáâì, àáâåí ïîú êò æïãåìòçèîåþïàë.  

“èïîàäï?”  
“èïîàäï.”  
“âï!”  
“èëæò îï, ãâïàõëâå!”  
“èëæòà æï ãïàõëâåþà.” 
êòäïìëíòïì èïèï üïáìòì øëôîïæ èóøïëþæï. èïøòí üïáìò ïõïäò õòäò òñë, áïäïáøò 

ÿïæîïêóäïæ èëõïüóäò îïèæåíòèå “ðëþåæï” æïæòëæï æï, îëãëîú ïèþëþæíåí, üïá-
ìòìüåþò æòæûïä ôóäì øëóäëþæíåí. êòäïìëíòïì çåæâå åüñëþëæï èïèòì ôóäåþò, 
÷åèìïâòà ìïèöåî ãïæïþîóíåþóäò ðïäüë êò ïî åúâï.  

åîàõåäïú, åîà ùòãíì âêòàõóäëþæò, “îëãëî òùîàëþëæï ôëäïæò” åîáâï, æï 
ûïäòïí ãïèòÿòîæï æïèàïâîåþï, ïîïæï, þëäëèæå àó ïî ùïòêòàõïâæò, æåòæï ýåíòï 
ïõïä ùòãíì ïî èëãúåèæï. ãïèïõìåíæï êòäïìëíòï æï øòí èòâïæåáò, îïèå êïò ùòãíò 
èïàõëâå-èåàáò.  

øåèëæòë, - èïîüë òñë. æåæïèòìò èëæåäåþòì ìïõäøò èàïâïî þóéïäüîïæ 
èóøïëþæï, èïèïçå õë óêâå ãòàõïîòà.  



òìå èæòæîóäïæ èëùñëþòäò þòíï ÷åèì ìòúëúõäåøò ïî èåíïõï, ãïêâòîâåþóäò ìóä 
ïáåà-òáòà âòñóîåþëæò. þëäëì èïèòì êïþòíåüøò øåèòñâïíï, ìïæïú øóøòïí àïîëåþøò 
ùòãíåþò åäïãï. å¸, ìïæ òñë æåòæï ýåíòïì þòþäòëàåêïøò ïèæåíò ùòãíò, àïíïú ïìåàåþò 
- ìóä ïõäåþò, êåùêåùåþò. òá àòàë ùòãíò îïüëè ïìöåî èïòíú ïî òñë ïõäòæïí 
ïêòíûóäò æï ðóîòì ôáâòäòì ùåþëàò æïùåþåþóäò, ïá êò…  

àïîëåþì ãóäï÷áîëäåþóäèï ÷ïèëâóïîå. ùòãíåþò ïâüëîåþòì èòõåæâòà êò ïî òñë 
æïäïãåþóäò, ïîïèåæ ôåîåþòì èòõåæâòà - áâåèëà äóîöåþò, øóïøò èùâïíååþò, çåèëà 
êò óôîë éòï ôåîòìåþò.  

èå âòáüëî ¸òóãëì “ðïîòçòì éâàòìèøëþäòì üïûïîì” æïâïæãò àâïäò, åì èïàõëâå-
èåàáò. âòúëæò, îë èïãïîò ùòãíò òñë - àåàîóïøâòäòì ûèïì ¸áëíæï ùïêòàõóäò.  

êòäïìëíòïè øóøï ãïìùòï, ùòãíò ãïæèëòéë æï èëèúï.  
åì, ìóä úëüï, åîà êâòîïì èïòíú èåñëôëæï æï êïîãò, ùïâåæò-èåàáò.  
ïîïë, ìïæ ùïõâåæòë, ùïèë, ïæòí-íï-ïæòí ãåàïèïøëë.  
åçëøò êïäïàþóîàòì ôïîò ¸áëíæïà æï çëãöåî ëîò ëîçå âàïèïøëþæòà õëäèå. 

èå æï êòäïìëíòï àó åîàïæ âòñïâòà, ñâåäïì âóãåþæòà.  
èå âóàõïîò, ïî èòíæï îï, ùïâïä ùòãíì ùïâòêòàõïâ-èåàáò æï ùïèëâåæò.  
åùñòíï, èïãîïè îï èåáíï, åîàò ìóäò èáëíæï, ìïíïè øòí èòâòæëæò.  
èòâåæò àó ïîï, ÷åèì ìïèåúïæòíë èïãòæïì èòâóöåáò æï ãïæïâøïäå. âõåæïâ, ùòãíøò 

üêòúòíï ëúæïõóàèïíåàòïíò æåâì, ãïæïâôóîúäå - êòæå ëúæïõóàòïíò! êòæå ãïæïâ-
ôóîúäå - êòæå ëúæïõóàòïíò! êòæå - êòæå! æï åãîå, þëäëèæå! âï, îï âáíï?! âïòàó, 
êòäïìëíòïì èïèï øòí èòâòæåì æï ùòãíò èëòêòàõëì, èåîå?  

åãîåâå æïâêåúå æï óêïí ùïâóéå.  
åçëøò æïèõâæï - ôïîçå ìîëäïøò âïîöòøëþæï. æïèòíïõï æï ãïóêâòîæï, âï, óýå 

ùïòêòàõåë?!  
èåàáò, èëæò ïá!  
ãâåîæçå ãïâòñâïíå, ùòãíò ãïæïâóøïäå æï ôóäåþò âï÷âåíå.  
êòíïéïè ãïãòýæï - ìïòæïíë! ùòãíò ãïèëèïîàâï æï øòí ïòüïíï. èå úëüï õïíì 

êïäïàøò þóîàì âòìîëæò æï îë ïéïî ÷ïèëâòæï, øòí ùïâåæò.  
èåëîå æéåì âïîöòøçå èåêòàõåþï - øåí òáòæïí õë ïîïôåîò ïãòéòïë.  
èåàáò, åå, ûèïë! - æï ÷âåíò èåãëþîëþïú ïèòà æïìîóäæï, àóèúï, ïîú ïîïìëæåì 

âñëôòäâïîà æòæò èåãëþîåþò.  
“ðïîòçòì éâàòìèøëþäòì üïûïîò” êò óêâå æòæëþïøò ùïâòêòàõå.  èïøòí ÷óéóîåàøò, 

åþîïåäåþòì ïîüåäøò ñïîïóäïæ âèóøïëþæò, ùòãíì éïèéïèëþòà âêòàõóäëþæò 
õëäèå æï òá èëàõîëþòäèï ïèþåþèï ãóäò òìå æïèòèûòèï, îëè, ïî æïòöåîåþà, æòäòà 
ùïâòéå æï èüêâïîøò ãïæïâïãæå. 

ëèòìøåèæãëèò ðåîòëæò òæãï, õïäõì óÿòîæï, ûòï ìüïäòíò êïò õíòì èêâæïîò òñë æï 
ðîëæóáüåþì ïéïîïâòí ïòïôåþæï. èå æï ÷åèì ûèïì üêþòäò îëè èëãâåíïüîåþëæï, 
æåæï àåôøçå úëüï øïáîòì ôõâíòäì æïãâòñîòæï, øòã ðóîì âïùåþæòà æï òìå 
âÿïèæòà. çëãöåî ÷âåíò êïîòì èåçëþåäò, ìëèõòì áïäò, øóøòê-üëüï øïáïî-ùñïäøò 
ïçåäòäò áóèåäòà ãâòèïìðòíûäæåþëæï, õïí êò, îëúï õóîæï ôóäò ãïãâò÷íæåþëæï, 
ïôàòïáøò ãåèïüëãåíì âñòæóäëþæòà. æåæï èóîïþïì èõëäëæ èïøòí ï÷åíæï, îëúï 
àåâçòì áëíò óíæï æïãâåäòï. åì àåâçòì áëíò, ÷åèò àïëþòì þïâøâåþì, êëøèïîóä 
èëãëíåþïæ åáúï.  

èïãîïè èïîüë àåâçòì áëíò õëè ïî òñë. îëãëîú ïèþëþåí, ìòúëúõäå èïòíú 
èøâåíòåîòï æï êïîãò îïèååþò èïøòíïú õæåþëæï. èïãïäòàïæ, ïõïäò ùåäò, îëúï 
ìêëäòæïí èàåäò ëîò êâòîòà ãâòàõëâæíåí.  

ïõïäò ùäòì ùòíï æéåì, æòäòà, ìëôäòæïí ÷ïèëæòëæï îëèåäòèå æòæåæï ïí åîà-
åîàò þòûï èïòíú. ÷ïèë¸áëíæïà ìëôäóîò ìïíëâïãå - æïêäóä-ãïðóüóäò òíæïóîò, 
áïàèåþò, éëîòì åîàò æòæò ôåøõë, èïèï÷åèòì ãïìïõïîïæ, éâòíë æï ïîïñò. ïõäï 



üêþòäåóäò? - íïòî-íïòîò ÷òîò æï üñäïðåþò, ÷ïèò÷ò æï ÷óî÷õåäåþò, âïøäò æï 
çïèàîòì èìõïäò - îï ãòíæï, ìóäë æï ãóäë!  

æïàáèóäò ¸áëíæïà, îëè ïõïä ùåäòùïæ æéåì íïàåìïâåþò ÷âåíàïí óíæï 
øåêîåþòäòñâíåí. èëæòëæíåí èïèï÷åèòì èïèòæåþò åäò÷êï æï êïüóøï, æåæï÷åèòì 
æåòæåþò àïèïîï æï ëäòêë, ñâåäïíò àïâòïíàò ëöïõåþòà æï, îï àáèï óíæï, àåþîëíå. 
þäëèïæ õïäõò âãîëâæåþëæòà æï, ïò, èïøòí êò ãïèëïäïãåþæï äåíï àïâòì ìïíïáåþë 
èóîïþåþì: êïêäòìïì, äåéâòìïì, þïæîòöíòìïì, êëèøòìïì æï àåàîò þäòìïì. 

òè ùåäòùïæì èïîüë ãëãï ûòï ÷ïèëâòæï - æåæï÷åèòì óôîëìò ûèï. åì ãëãï ûòï òñë 
ìïøóïäëçå èïéïäò, äïèïçò âïýêïúò óêïí ãïæïâïîúõíòäò üïäéëâïíò àèòàï æï 
òèïâå ôåîòì ìáåäò óäâïøòà. æïêóíàóäò èêäïâåþò æï êïîãïæ ãïíâòàïîåþóäò 
þòúåðìåþò ¸áëíæï, åì àâòàëíïú êïîãïæ òúëæï æï ïèòüëè, çïôõóäëþòà, åçëøò, 
õøòîïæ ùåäçåâòà øòøâåäò æïæòëæï. ëèòì æîëì, üñâåàï þïíïêøò, åîà ðëäëíåäì, 
èòìàâòì èïîúõåíï þòúåðìçå ïèëåìâòîòíãåþòíï êïúò, îëèåäòú øåøïì ÷åõïâæï æï 
îëúï ãëãï àâòàëí ÷åõïâæï øåøïì, òì æïõïüóäò êïúòú íïöïõì òáíåâæï. ìïïàëþòà 
âòöåáò õëäèå æï îëãëîú ìïòíüåîåìë èóäüôòäèì òìå âóñóîåþæò. 

ïõïäò ùäòì æòäïì, æåæï÷åèò ÷ïãâòäïãåþæï íïèúõâîåþì, áòäåþòà èóîïþåþì, 
ãëçòíïñì æï èå æï ÷åèì ûèïì èåêâäååþïæ ïîìåíïäçå, ìïøï íïàäòïìàïí ãâïãçïâíòæï, 
àïí ãâïîòãåþæï: êïîì îëè ãïãòéåþåí, öåî êïèôåüåþò øåñïîåà, èåîå øåæòà æï 
ëîàïâåè åîàæîëóäïæ àáâòà - “øåèëâæãò ôåõò, ãùñïäëþæåà éèåîàò, ôåõò ÷åèò - 
êâïäò ïíãåäëçòìïë!” ïþï, ãïòèåëîåàë æï ÷âåíú âòèåëîåþæòà: “øåèëâæãò ôåõò, 
ãùñïäëþæåà éèåîàò…”  

îåðåüòúòïçå èøâåíòâîïæ ãïèëãâæòëæï, èïãîïè ïæãòäçå îëè èòâòæëæòà,  
üåáìüò ãâïâòùñæåþëæï, ïãâòüñæåþëæï ôõóêóíò æï ìòúòäòà âïùñæåþëæòà åîà-
èïíåàì.  

ìïøï íïàäòï ÷âåíçå èåüì òúòíëæï, èëãâõâåâæï õåäåþì, øåãâòñâïíæï “çïäïøò” æï 
æïãâìõïèæï ãïøäòä ìóôîïìàïí. èë¸áëíæï æï èë¸áëíæï èòì úëä àïèïîïìïú íïòî-
íïòîò êåîûåþò - ïþï, åì ãïìòíöåàë! ïþï, åõäï åì ãïæïòéåàë! èåêâäååþò õïîà, ïî 
òáíåþï, óíæï ÿïèëàë! æï ÷âåíú ãâòíæëæï àó ïî ãâòíæëæï, âÿïèæòà, âòìòêíåþëæòà, 
åîàèïíåàì íïéâäòïíò àâïäåþòà øåâúáåîëæòà. 

ïè æîëì, îëãëîú ùåìò, øòí ïî òñë ïèïàò øâòäò, ÷åèò íïèæâòäò íïàäòï, àïîõïíï - 
÷åèçå ìóä îâï ùäòà óôîëìò þòÿò.  

òèòì ãçï-êâïäì îïì ãïòãåþë! - óêèïñëôòäë ìïõòà ïèþëþæï õëäèå ìïøï.  
êïîãò, êïúë, îïà òúò åãîåë, - ïèïîàäåþæï øâòäì àïèïîï æï èåîå ÷âåí 

èëãâòþîóíæåþëæï, - ùóõåä, ïèõïíïãåþàïí åîàïæ øåõâæï ïõïä ùåäìë. 
ïá òèòüëè ãâòñâïîæï èëìâäï, îëè èïàò êïî-èòæïèë ûïäòïí ¸ãïâæï ìëôåäì æï 

ôïáüòóîïæ, ìëôåäòú òñë, îïæãïí ¸áëíæïà êåîûë ìïõäò, ðïüïîï åçë, þëìüïíò æï, 
îïú èàïâïîòï, ¸ñïâæïà ëîò îóìóäò öòøòì ùòàåäò ûîëõï - èïíòï æï çëòï, èïãîïè 
òìòíò ÷âåíò ìëôäòì ûîëõåþì îëæò ¸ãïâæíåí, òèïàõåäï èïîüë úóîåþò ¸áëíæïà. 
èïíòï æéåøò ëî âåæîëì òùâåäòæï, çëòï - úëüï èåüì.  

ìóôîïì îëè èëâòàïâåþæòà, øåâåõâåùåþëæòà - ìïøï íïàäòï, îï òáíåþï, îëè 
ûîëõåþò ãâï÷âåíëë æï òìòú õïäòìòà ãïãâòûéâåþëæï ãëèóîòìêåí, îëèåäòú åçëì 
þëäëøò åæãï.  

ãïïéåþæï êïîì æï øåãâòñâïíæï.  
øòã àþòäëæï, òæãï íåõâòìï æï ìïáëíäòì ìóíò. èïíòï æï çëòï ïäåîìòïíò çèóòäòà 

ãâõâæåþëæíåí. ìïøï íïàäòï øòíòæïí ùïèëéåþóä èïîòäì õåäòìãóäåþçå æïãâòñîòæï 
æï èå èïíòïì âïÿèåâæò, ÷åèò ûèï - çëòïì. ûîëõåþò èïîòäì äëêïâæíåí æï ÷âåí 
õåäòìãóäåþòà âãîûíëþæòà èïà úõåä ìóíàáâïì, õïëòïíò åíåþòì øåõåþïì… 

ûâåäòà ïõïä ùåäì, íïèæâòä ìëôåäøòú èòâæòëæòà õëäèå. ùòíïìùïî òñâíåí 
øåàïíõèåþóäåþò, îëè àëîèåü òïíâïîì öåî èïèï÷åèòì èïèïì - èòõïì æïåêäï éëîò, 



èåîå êò, úïèåüøò, èåëîå ðïðïì - òäïì. æåæï úæòäëþæï, òìåà æîëì ÷ïâåñâïíåà, îëúï 
éëîò óêâå æïêäóäò, ãïôóôáóäò æï ãïêåàåþóäò òñë, èïãîïè óôîë ïæîå àó 
èëãâòâòæëæï ÷ïìâäï, æïêâäïì ïî ãâïñóîåþòíåþæï - øåãâòñâïíæï øòí, æïãâìõïèæï 
ôå÷àïí æï ãïîåà îëè åîàò ìïøòíåäò ÿñâòîòäò æï ïóîçïóîò ïüñæåþëæï, õïí èå 
èïôïîåþæï ñóîåþçå õåäì æï õïíïú ÷åèì ûèïì.  

åîàõåä, þòûï÷åè þëéëÿïì, íïõåâîïææïêäóäò, ñåäøò æïíïãï÷îòäò éëîò ãïåáúï, 
äïèòì íïõåâïîò ìëôåäò øåèëòîþòíï æï àëâäòïíò ïîå-èïîå ìòìõäòà èëîùñë, èïã-
îïè åì ïèþïâòú ÷âåóäåþîòâïæ æïèàïâîæï: èùâïæåþòà, ñïóîèòà, õïøäïèòàï æï 
úõåä-úõåäò õòíêäåþòà. 

ïìå ãïæòëæï ïîæïæåãåþò æï ëîêâòîòïíò óìïáèóîëþòìãïí ãïçïíüåþóäåþò 
óõïäòìëæ âþîóíæåþëæòà ìêëäïøò, èïãîïè ìïòíüåîåìë ïèþåþò çëãöåî ìêëäïøòú 
õæåþëæï. åîàõåä, èïãïäòàïæ, íïèæâòäò ðëåüò ãâåìüóèîï æï èå èïì ìïêóàïîò 
äåáìò ùïâóêòàõå.  

åì ïèþïâò ïìå èëõæï: øåèëâòæï êäïìøò ÷âåíò áïîàóäòì èïìùïâäåþåäò, èïøòí 
ïäþïà ïìå ëîèëúæïïàò ùäòì, èïãîïè ÷âåíàâòì óêâå ûïäòïí þåþåîò êïúò, ìëìë 
ÿïîåäòøâòäò, æï ãïèëãâòúõïæï: ïè æéååþøò, ìêëäïøò òëìåþ ãîòøïøâòäò óíæï 
ãâåìüóèîëì æï êïîãò òáíåþï àó åîà-åîàò àáâåíãïíò, ÷âåíì ìïñâïîåä ðëåüì äåáìì 
èòóûéâíòìë.  

èïøòí êäïìøò ëîò “ðëåüò” âòñïâòà - èå æï íåôïîòûå, àòàëêóðäåüòïí øïòîåþì 
âùåîæòà, ïèõïíïãåþì âïúòíåþæòà æï ïèòüëè ñâåäï ÷âåí èëãâï÷åîæï, èïãîïè íåôï-
îòûåè ìòîïáäåèïìïâòà èïøòíâå èåîõøò ÷ïîãë àïâò.  

îïéï óíæï èåáíï, ïâùòå õåäò, ÿïîåäòøâòäò êò çåæïú ïî èòñóîåþì, íåôïîòûåì æï 
ìõâï ôîòïæëìíåþì èòì÷åîåþòï, òèïàò òèåæò ïáâì, àëîåè èå îï, èå ñâåäï èåëàõåæøò 
åîà ìïùñïä ìïèòïíì ûäòâì èïñëäåþì æï æïîùèóíåþóäòï, ïèòìò èïæäëþåäòú óíæï 
âòñë, îïæãïí áïîàóäò åíòì ãîïèïüòêòìï òí÷ò-þòí÷ò ïî ãïèåãåþï æï äåáìì õëè 
ìïåîàëæ âåî âòçåðòîåþ. ïîïæï, ÷åèì èåüò õåäì ïîïâòí ìùåâì, ïîú íåôïîòûå, ïîú 
æïíïî÷åíò ôîòïæëìíåþò æï ìïãëíåþåäøò ÷ïâïîæíòäò, õïí èå èòñóîåþì, õïíïú - òèïà. 

åîàõïíì êò òûïõï - ïþï, îëèåäò æïùåîì, ïþï, îëèåäòë! - æï õåäò îëè ïéïîïâòí 
ïìùòï, èå èëèòþîóíæï:  

“îï òñë, þòÿë, ìïðòîôïîåøëøò èëãòíæï ãïìâäï?”   
“ïîï, èïìùïâäåþåäë.” 
“èï îï õåäì òùåâ?!”  
“èå æïâùåî, èïìùïâäåþåäë.”  
“îïì æïùåî, þòÿë?!”  
“äåáììï.” 
“ãïæò, æïòêïîãå!” 
“èïîàäï, èïìùïâäåþåäë!” 
ÿïîåäòøâòäèï þëäàï æïìúï, èåîå èòâòæï æï ôïíöîòæïí åçëøò ãïæïòõåæï, ìïæïú 

ìùëîåæ òè æîëì èåúõîåêäïìåäåþì ôòçêóäüóîòì ãïêâåàòäò óüïîæåþëæïà æï 
òáòæïí åîàò ìïøòíåäò ùòâòä-êòâòäò æï éîòïíúåäò òìèëæï. èåîå èëþîóíæï, íåäò 
íïþòöòà ùïèëâòæï æï èëèòïõäëâæï: 

“èïîàäï æïùåî, þòÿë, äåáììï?” 
“æïâùåî, èïìùïâäåþåäë.” 
ÿïîåäòøâòäèï àïâçå õåäò æïèïæë æï ôîòïæëìíåþòìêåí ãïòõåæï: 
“ïò, àáâåí êò øåãïîúõâòíïà éèåîàèï, ï¸ï!” 
ìëìë ÿïîåäòøâòäò ðëåçòòì æòæïæ èëñâïîóäò êïúò òñë æï èãëíò, ÷óè÷óèïæ, 

äåáìåþì àâòàëíïú ùåîæï, èïãîïè åîàò îïè ïî òúëæï: ðëåüò òì êò ïî ïîòì, âòíú 
èõëäëæ ùåîì, ïîïèåæ òì, âòíú ïáâåñíåþì êòæåú. 



èàåäò éïèå àåàîïæ ãïâïàåíå æï æòäòà, àëîèåüôóîúäòïí îâåóäøò 
ãïæïùåîòäò, ïàãâåîæòïíò äåáìò èòâóüïíå. ÿïîåäòøâòäèï îâåóäò ãïèëèïîàâï æï 
ìïèïìùïâäåþäëøò øåâòæï. ãóäòìôïíúáïäòà ãïâïñëäå àâïäò.  

øóï ãïêâåàòäçå ìïêäïìë ëàïõòì êïîò øåèëïéë æï þëüïíòêòì èïìùïâäåþåäì 
èëîòæåþòà óàõîï: 

“áïäþïüëíë øóøïíï, óêïúîïâïæ êò âïî, èïãîïè, àó øåòûäåþï, åã þòÿò úëüï õíòà 
ãïîåà ãïèëóøâòà…” 

æåîåôïøò ãóäï÷áîëäåþóäò ãïâåæò. ÿïîåäòøâòäì ÷åèò îâåóäò åÿòîï õåäøò æï 
èêïúîïæ èòñóîåþæï. 

“âòí æïãòùåîï, þòÿë, åìï.” 
“èå àâòàëí æïâùåîå…” 
“¸ï, åõäï!” 
“ïîï, èïìùïâäåþåäë, èïîàäï èå àâòàëí æïâùåîå!” 
“ïþï, æïòôòúå!” 
“æåæïì ãåôòúåþòà!” 
æïêâòîâåþòà øåèïàâïäòåîï, îâåóäò ãïæïøïäï, íïùåîì óìòüñâëæ ÷ïõåæï, èåîå 

õåäò ÷ïòáíòï, ãïþîóíæï æï ùïâòæï. ìïèïìùïâäåþäëì êïîàïí èòìóäèï óêïí èëòõåæï: 
”øåí òúò, ïþï, îëãëî ùïòêòàõïâ åõäï!” 
þëäëì, îëãëîú òáíï, òì æéåú æïæãï. ìêëäòì æïîþïçò èïìùïâäåþäåþòà, 

èëìùïâäååþòàï æï èïàò èøëþäåþòà ãïòâìë. èëâòæï òëìåþ ãîòøïøâòäò, îëèåäìïú 
ìïñåäëçå êïîïêóäøåèëâäåþóäò æîïðòì ðïäüë åúâï æï êïîïêóäòìïâå èïéïäò 
áóæò åõóîï. ñâåäïíò àâïäåþãïôïîàëåþóäåþò âóñóîåþæòà, îïæãïí úëúõïä ðëåüì 
ðòîâåäïæ âõåæïâæòà. èïí ðïäüë ãïòõïæï, ÿïîåäòøâòäì áóæàïí åîàïæ ãïæïìúï æï 
÷âåíò æòîåáüëîòì àïíõäåþòà, áïéïäæòì ãòîäòïíæåþòàï æï íïûâòì üëüåþòà 
èëîàóä ìúåíïçå ïâòæï.  

ÿïîåäòøâòäòì íòøïíçå æïîþïçèï èáóõïîå üïøò æïìúõë. 
öåî æòîåáüëîèï òäïðïîïêï, èåîå êò àâòàëí ãîòøïøâòäèï èëãâèïîàï, ìóä 

ãâîòüåþò æï úóãîóèåäåþò ãâåûïõï æï þëäëì, îïèæåíòèå äåáìòú ùïãâòêòàõï. êòà-
õóäëþæï îïéïúíïòîò ùïèéåîåþòà, úëüï ìïìïúòäëæïú êò, èïãîïè æïîþïçøò ïîïâòì 
ãïìúòíåþòï, ðòîòáòà, ûïäòïí ìåîòëçóäïæ æï æòæò ñóîïæéåþòà óìèåíæíåí. 

æïæãï ÷åèò öåîòú. ïâåæò ìúåíïçå æï æïâòùñå êòàõâï. øóïèæå ïî âòñïâò èòìóäò, 
îëúï èòâõâæò, îëè äåáìò ûïäòïí ãîûåäò æï èëìïùñåíò ãïèëèìâäëæï, èïãîïè îïéïì 
âòçïèæò, þëäëèæå ÷ïâòêòàõå æï îëúï æïâïèàïâîå, øâåþòà ïèëâòìóíàáå. 

æïîþïçèï üïøò êïíüòêóíüïæ æïóêîï, ïáï-òá æïóìüâòíåì êòæåú. èòâõâæò, îëè ÷åèò 
êäïìåäåþò óìüâåíæíåí. ìïèïãòåîëæ, ãîòøïøâòäì èëåùëíï - ïæãï, èëâòæï, õåäåþò 
èëèõâòï æï îïüëèéïú ïñâïíï èëèòíæëèï, èïãîïè óêâå òèõåäï âòñïâò, îëè âåîïôåîò 
èëèòõåîõï, ïèòüëè åîàõïíì åãîå óõåîõóäïæ ÷ïõóüåþóäåþò âòæåáòà æï èå âãîûíë-
þæò ìóíïèëì ìóîíåäì, îëèåäòú èòì ïõäïæøåêåîòä, íïúîòìôåî êëìüóèì ïìæòëæï.  

þëäëì, îïêò ìïþëäëëæ æïîùèóíæï, îëè âåî ïèòñâïíæï, îâåóäò ãïèëèïîàâï, 
øóïçå ãïêåúï æï ðòöïêòì ãóäòì öòþåøò ÷ïòæë, îòàïú ìïåîàë ïéüïúåþï æï èáóõïîå 
üïøò æïòèìïõóîï. 

ìúåíï ìòèùîòì ëôäøò ãïõâòàáóäèï æïâüëâå, ìïêóàïîò ïæãòäò èëâûåþíå æï 
æïâöåáò. âòéïúåþò çóîãçå õåäåþì èòàïàóíåþæíåí, åîàèï óôîëìêäïìåäèï þòÿèï 
õóèîëþòà úõâòîòú êò æïèòÿòîï.  

ìúåíòæïí ãîòøïøâòäò äïðïîïêëþæï æï èå èõëäëæ èòì þëäë ìòüñâåþì èëâêïîò 
ñóîò, åì ñèïùâòäò íïèæâòäò ðëåüò ãïèëâïë æï ïò, ìùëîåæ èïøòí ÷ïèàõäòøï âòéïúïè 
àïâøò. ãïèùïîåþóäèï èòâòõåæå - íåôïîòûåì àïâçå õåäåþò ùïåôïîåþòíï æï 
ìóäåäòâòà òêîòÿåþëæï. 



ãïâòæï õïíò, àòàáèòì ëîèëúò ùåäò, åîàõåä, ýóîíïäòìàâòì îïéïú èïìïäïì 
âïèçïæåþæò æï èóçåóèòì æïâàïîøò âòáåáåþëæò, ìïæïú ôëíæòì õåäíïùåîåþò òñë 
ïéùåîòäò. óåúîïæ ìïêóàïîèï ãâïîèï èëèüïúï àâïäò, ïò, îï åùåîï èòì ãïìùâîòâ: 
“äåáìò ðëåüì”. ïâüëîò ëúæïèåàåîàèåüå ìïøóïäë ìêëäòì èëìùïâäå. 
àëîèåüôóîúäòïíò îâåóäò. êïîãïæ øåíïõóäò”.  

îï àáèï óíæï, øåèåûäë îâåóäò ãïèëèåàõëâï æï ôëíæòì èúâåäò èïì 
æïóþîêëäåþäïæ èëèúåèæï, èïãîïè æïâàïîò æïâõóîå æï ïî âòúò, îïüëè, 
èóçåóèòæïí ðòîó÷óèîïæ ãïèëâòðïîå. 

øïþïàëþòà, èå æï ÷åèò ûèï, èïèïì ïþïíëøò æïâñïâæòà.  
æåæï ïþïíëì ðïüïîï ÷åèëæíåþøò ÷ïãâòäïãåþæï ìïúâäåþì, ðòîìïõëúì, ìïðëíì, 

“èï÷ïäêïì” æï ãïâóæãåþëæòà ãçïì.  
¹ 7 üîïèâïòà ïâæòëæòà ïâäïþïîøò, éâòíòì ïéèïîàòà æïâåøâåþëæòà áâåèëà, 

ãïâóâäòæòà æïîåöïíòì ìïìïõäåì, èåüåõòì ïõïäò õòæòà èåòæïíøò ãïâòæëæòà æï èò-
âïæãåþëæòà ïþïíëåþì, ìïæïú ãëãòîæòì ìóíàïí åîàïæ èùâïæòì ìïïèë ìóîíåäòú 
üîòïäåþæï. òá òñë úíëþòäò ÷ïòõïíï, îëèåäøòú ãïäòþïíæòïíò ìðïîìåäåþò ðïüïîï, 
ùåäøò ãïèëñâïíòäò ÿòáåþòà ÷ïòì ìâïèæíåí, üîëüóïîçå ãïèëæãèóä, ïþëäåþóä 
èïñïäçå êò úõâîòì èùâïæò øòøõòíåþæï.  

òì èùâïæò æòæïæ ïî ãâòüïúåþæï, ÷âåí óôîë èëãâùëíæï ãóä-éâòûäòì 
éâåçåäåþò, òáâå, åîà éîèï ìïîæïôøò îëè ¸ñòæòæíåí, ïèòüëè óèúîëì ûèïì ÷óèïæ 
ùïâïáåçåþæò æï òìòú æïòùñåþæï ãóäòìãïèïùâîòäåþåä éíïâòäì. 

“îï òñë, þòÿë, îï ãïüòîåþì?” - åêòàõåþëæï èïèï÷åèò. 
“ðåîïøêò èòíæï…” 
“èïòúï, îï æîëì ðåîïøêòï, öåî âòþïíïëà æï èåîå!” 
èå ãóíåþïøò èåúòíåþëæï, èïãîïè ìïõå òìåàò èåÿòîï, âòàëè ìóä ïîïôåî øóïøò ïî 

âòñïâò. 
“ðîïìüòíï èëãúåà?” - ãâåêòàõåþëæï èåïþïíëå - ùåäçå çåùïîøåèëõâåóäò, 

ãïûâïäüñïâåþóäò êïúò. 
“ïî ãâòíæï.” 
“áòìï?” 
“ïîú áòìï.” 
“øêïôò õë ãòíæïà.” 
"øêïôò ãâòíæï.” 
“îïèæåíò?” 
“ëîò.” 
èåïþïíëå ëî ýåüëíì ãâïûäåâæï, îëèäåþçåú êïîïæòì íëèîåþò òñë 

ïèëüâòôîóäò. åîàøò èïèï÷åèò ¸êòæåþæï üïíòìïèëìì, èåëîåøò - èå æï ÷åèò ûèï.  
òáïóîëþï òìå òñë æïþòíûóîåþóäò, îëè òïüïêçå ôåõøòøâåäò âåî ãïòâäòæò, 

ïèòüëè õòì áëøåþì âòúâïèæòà. åì áëøåþò ãïìïõæåäòì åîà êóàõåøò åñïîï æï æòæõïíì 
óíæï ãåî÷òï, ìïíïè åîàíïòîåþì òðëâòæò. îëãëîú ùåìò, ïèïì âåî âïõåîõåþæòà æï 
ïèòüëè ìóä úïä-úïäåþò ãâåúâï. ìòèïîàäå îëè òàáâïì, ïîú òì áëøåþò ãïèëòî-
÷åëæï æòæò ìòìóôàïâòà, èïãîïè øòøâåäò ôåõåþòà ìòïîóäì èïòíú åì ìöëþæï, 
ñâåäïôåîì êò òèòì ãïèë âòüïíæòà, îëè ïþïíëì øåèæåã úõåä-úõåäò éâåçåäåþò ãâå-
äëæåþëæï. 

ïþïíëøò åîàò ðïüïîï ïóçò òñë, ìïæïú êåæåäçå èòèïãîåþóäò äëèòì õïõòæïí 
ãëãòîæòïíò ùñïäò ãïæèëæòëæï, èïãîïè øòã èóæïè òèæåíò êïúåþò òìõæíåí, îëè 
÷ïìâäïì âåî âïõåîõåþæòà æï èïèïú ãâòøäòæï - îïæ ãòíæïà åã þòíûóîò ïóçò, ïî 
÷ïõâòæåàë. 



øõïðåþáâåø âþïíïëþæòà õëäèå, èïãîïè ïîú òìòíò òñë ìïêèïîòìò: çëãøò ùñïäò ïî 
èëæòëæï, çëãò ïóçøò èëíåþòâîå êïúåþì  æïåêïâåþòíïà æï åîà õåòîòïí øõïðì àó 
ìïæèå èòâïãíåþæòà, ÷âåíì ìòõïîóäì ìïçéâïîò ïî ¸áëíæï. 

èå ûïäòïí èòñâïîæï ïçåîþïòöïíåäò èåáòìòì ñóîåþï, îëèåäòú áâòì üïõüçå 
ãïùëäòä êäòåíüì ìòáïì ïúäòæï - ìïõìîåþì óÿòèïâæï, þåÿåþçå õåäåþì 
óüñïðóíåþæï, çåæ æïìæòëæï æï áòìòà ÿóÿñì ïúäòæï. ãïíìïêóàîåþòà òì èëèùëíæï, 
îëúï àõåäò íïÿîòì ãïìïðíóä ðïîêì ãïþåîïâæï, êäòåíüì çåæ æïïùóîïâæï æï 
àïâòæïí ôåõåþïèæå áïôøò ãï¸õâåâæï. 

èåáòìå èïíåàò éòîæï, èïãîïè ïî èïõìëâì, èïèï÷åèò òè üïõüçå æïùëäòäòñëì - öåî 
÷åèì ûèïì ãïõåõïâæï æï ìïíïè òì àïâçå ìïðëíì òìâïèæï, ïõäï èå èëèæãåþëæï. òìåàò 
èïãïîò õåäò ¸áëíæï, èå÷âåíåþëæï, îëè ÿóÿñàïí åîàïæ êïíìïú èïúäòæï, èïãîïè 
øòøòìïãïí õèïì âåî âòéåþæò, îïæãïí ùïèëàïáåþï òúëæï.  

ëîòâåì îëè êïîãïæ ãïãâéâîåÿæï, áòìïì èëãâúåèæï æï çóîãì èëãâòøâåîæï - ïõäï 
÷âåí óíæï ãïãâåõåõï. 

ëîàáäòìï æï ãëãòîæòïíò ùñäòìïãïí òìåæïú èòìïâïàåþóäåþò âòñïâòà, èïèï÷åèòì 
ôïîàë çóîãò êò ìïþëäëëæ ãâòéåþæï þëäëì. 

“èòæò, þòÿë, èòæò! îï ïîò, éëíå ïîï ãïá?” - ãâå÷õóþåþëæï òì. 
“âï, ãòìâïè æï èåüò îï âáíï…” - êíïëæï ÷åèò ûèï. 
“èòåúò èïãïìï!” 
òì áòìïì ìòõïîóäòà èïûäåâæï æï àâòàëí ïóçòìêåí èòòðïîåþëæï. 
“ãïîåúõå æï êïîãï ãïùóîå!” - èåóþíåþëæï èïèï. 
áòìïì ùñïäøò âïâäåþæò æï îïú ûïäò æï éëíå èáëíæï, âùóîïâæò. 
“¸ï, èëî÷ï?” 
“èëî÷ï.” 
“èòæò åõäï!” 
æïâóùñåþæò õåõâïì. àïâòæïí ïîïôåîò, èïãîïè, èåîå æï èåîå, îëúï èêäïâåþøò ûïäï 

ãïèëèåäåëæï, èë¸ñâåþëæï öóöéóíì: 
“îï òñë, þòÿë, æòäïì ïîïôåîò ãòÿïèòï?” 
“îï ãòíæï, õë ãòìâïè!” 
“êïîãï âåî èòìâïè!” 
ïþïíëøò úõåäëæï, ëîàáäòì þóéò òæãï, ïæâòäïæ âòéäåþëæò, îïæãïí ¸ïåîò ïî 

èñëôíòæï æï üó÷åþì íïðòîçå ïèëãæåþóäò àåâçòâòà âïäïèóíåþæò. ñâåäïçå úóæò 
òì òñë, îëè àâïäåþøò ëôäò ÷ïèæòëæï æï ìïøòíäïæ èùâïâæï. çëãöåî, àïâì 
ãïæïâùåâæò, ìïõåì øõïðì øåâóøâåîæò, ëôäì ÷ïèëâòîåúõïâæò æï òìòú ìùëîåæ ïè 
æîëì ïèþëþæï ñâåäïçå ìïøòø îïèåì:  

“ðåîïøêò… ÿïèïøò õë èïãîåþò õïîà, ïîï?” 
èå óêïíïìêíåä ûïä-éëíåì âòêîåþæò æï áòìïì èåëîå õåäìïú âïøâåäåþæò. èïäå 

òìåâ ïèåâìåþëæï àâïäòì óðååþò ëôäòà, òìåâ ïî èñëôíòæï ¸ïåîò æï ìóäèàäïà ãï-
ìïâïàåþóäò, õåäåþì ûòîì æïâóøâåþæò. 

“åå, ïî âïîãòõïî, ïîï!..” - ïèþëþæï èïèï æï áòìïì èïîàèåâæï. 
ïè æîëì, æïéäòäëþòìïãïí óêâå òìå âòñïâò ãïþîóåþóäò, îëè ìòíïèæâòäòì 

øåãîûíåþïì âêïîãïâæò, èå÷âåíåþëæï, àòàáëì îïéïú íòìäòïí õåëþïøò âòñïâò æï ãïê-
âòîâåþóäò èòâ÷åîåþëæò ïæïèòïíåþòì øòøâåä äïíæåþì, òè þóîóìøò øåíåäåþóäïæ 
îëè èëûîïëþæíåí.  

 óìïìîóäë ïîïôåîòï æï þëäëì åì ÷âåíò üïíöâïú èàïâîæåþëæï. ïþïíëæïí 
ãïèëìóäåþò õïîþïæ âòìóíàáïâæòà àåþåîâäòì ìóôàï ¸ïåîì æï ìïîæïôòìêåí ãïõï-
äòìåþóäåþò èòâïþòöåþæòà. 

èïèï ìëèåõ æïõäòæïîì ïà úïä éâåçåäì ãïèëïîàèåâæï æï àïâòìàâòì äóæì 
æïïìõèåâòíåþæï.  



ûèïì íòæïñâì ãïâêîïâæò æï òìòú èïøòíâå ïæóæéóíæåþëæï: 
“÷âåíú ðòâï ãâòíæï, èïèòò…” 
“îï æîëì àáâåíò ðòâïï, þòÿë, äòèëíïàò æïäòåà!” 
“ïîï, ðòâï ãâòíæï.” 
 “øåíï, þòÿë?” - ïõäï èå øåèëèõåæïâæï èïèï. 
“îïâò, ïþï, ìóä åîàòï…” 
“èïøòí äòèëíïàò æïäòåà.” 
“äòèëíïàò ïî ãâòíæï, ïîï, ðòâï ãâòíæï!” - ãïÿòîâåóäæåþëæï ÷åèò ûèï. 
“þïâøâò úëæëï, óôîëìë, - åóþíåþëæï èïèï÷åèì æïõäòæïîò, - ðòâï óíæï - ðòâï 

æïäòëì!” 
“îï æîëì ïèòìò ðòâïï, êïúë!” 
“îïüëè ïîï, óýå æòæòï.” 
“êïîãò, æïóìõò, ¸ï!” 
æóáíòì èóøüîåþò ãïêâòîâåþóäò ìïõååþòà ãâòñóîåþæíåí æï âïüñëþæò, îëè 

èïèï÷åèì òèïàò åîòæåþëæï. 
“ïéïî ùïâòñâïí ïèïà ïþïíëøò, ïîï!” - ïèþëþæï õëäèå ãïþîïçåþóäò èïèï. 
“îïà øåãñïâ òáï, êïúë, îïàï, åì êåîûò üñóòäïæ ãïâïêåàå? Èëâòæíåí æï ÿïèëí 

øòíï!” - þîïçëþæï æåæïú. 
“ñâïâòäåþòì èòùïïï! - òìèëæï áó÷òæïí üïþïõèåäåäò ïâïîï ãäåõòì ñâòîòäò, - 

÷åîíï-çåèåä, ÷åîíï-çåèååä!” 
àåþåîâïäò òæãï, áïäïáøò ìïòæïíéïú øåèëõåüåþóäòñë ãïçïôõóäòì íïçò 

ìóîíåäò. 
ùñíåàåäåþì, ùïâêåäåþìï æï üïþïõèåäåäåþì, òè æîëì, öåî êòæåâ âòîåþòà 

÷ïèë¸áëíæïà íïòî-íïòîò õòäò, îûå-èïùëíò, íïõøòîò æï øïâò èòùï. èïòìòæïí 
èëñëäåþóäò òèïàãïí èëìâåíåþï ïéïî òñë: 

“èïîùñâò, èïîùñâò!” 
“þïäò, þïäò, ìðïíúêò þïäò!” 
“àóàï, áïäåþë, àóàïï!” 
“ðïíüï, ðïíüïïï!” 
ïõäï ìõâåþò? 
“ìüïîòïæòëýðïêóðïòó!” 
“þïüòþóüò íï þóüòäêòå!” 
èïãîïè ñâåäïçå óïîåìò èïòíú èåíïâàòì çïîò òñë. 
æòäòà, öåî ìêëäïøòú ïî âòñïâòà ùïìóäåþò, îëè ïüñæåþëæï åîàò ìïøòíåäò 

îåêâï æï æïÿåÿñòäò ìïíïâàå þòæëíåþòì îïõï-îóõò.  
ïòìëî èåíïâàåì àïâòìïâòà èÿäå æï ãïáóúóäò úõåíò ¸ñïâæï øåþèóäò üïÿêïøò, 

îëèåäçåú ùòàäïæ øåéåþòäò îêòíòì êïìîò øåèëåæãï. ãïòèïîàåþëæï òè êïìîàïí 
îòãò æï òìèëæï áïäåþòì ìïøòíåäò ñïñïíò. 

÷âåíèï ðòîâåäìïîàóäåäèï èåçëþåäèï, îïæòèïøâòäèï, îëèåäìïú æòäòì ûòäò 
ûïäòïí óñâïîæï, èåíïâàå îïèæåíöåîèå èêïúîïæ ãïïôîàõòäï - òúëæå, ÷åèì ôïí-
öïîïìàïí íó ïýéïîóíåþ èïã çïîì, àëîå, ãïòäïõåþòë. 

åì îïæòèïøâòäò ìðëîüìèåíò þòÿò òñë - øüïíãòìüò. åîàõåä, óþíòì òíìðåáüëîèï - 
âïäòêë èåèïîíòøâòäèï èëïêòàõï, îïüë ïîï èóøïëþë. 

îëãëî ïîï âèóøïëþë! 
ìïæïë? 
èøåíåþäëþïçåë. 
ïþï, èï÷âåíå õåäåþòë! - æï îë ï÷âåíï, øüïíãòì éåîûòìãïí òìå ¸áëíæï 

æïïþåæåþóäò, îëè èåèïîíòøâòäèï þëæòøò èëóõïæï.  



èïãîïè, ïþï, òè ìïùñïä èåíïâàåì ìïæ åáíåþëæï îïæòèïøâòäòì õåäòìãóäåþò íïíïõò, 
ïèòüëè ïî òøäòæï æï òè àïâòì ëõåî çïîì òìåâ èïà ôïíöîåþàïí ïýéïîóíåþæï. 

ãïâòõåæëà æï ïüñæï åîà æòäòàïú çïîòì îåêâï. æåæïè ôóäò èëèúï, èå ÷âåíì 
þòæëíì æïâïâäå õåäò æï îïêò îòãøò æãëèï ÿòîòâòà èåöïâîåþëæï, ãïîåà  àïâáóæ-
èëãäåöòäò ãïââïîæò. 

òì òñë, èåíïâàåè þòæëíò ãïèëèïîàâï æï ëíêïíò èëóøâï, îëè, óåúîïæ, ôïíöïîï 
ãïòéë, òáòæïí æïÿîòäò æïàâòâòà ãïâåøåþóäò, üîóìåþòìïèïîï îïæòèïøâòäò 
ãïæèëþëþéæï æï ÷âåíìêåí æïòûîï.  

èòìò êóíàåþòì æïíïõâïçå èåíïâàåì ôåîò åúâïäï, èëøâåþóäò ëíêïíò ìïìùîïôëæ 
æïêåüï, þòæëíì õåäò óøâï æï øåøòíåþóäèï èëêóîúõäï. 

ïèïìëþïøò èåçëþäòì áïäåþèïú ãïèëï÷õïîóíåì àïâòïíàò ìïíïâàååþò. øòøâåäò 
îïæòèïøâòäò æïòþíï, áïäåþòì øåîúõâï, ïèòüëè èåíïâàåì ïéïî ãïèëåêòæï æï 
ãïèùïîåþóäèï òèòì úõåíçåéï òñïîï öïâîò - àïâ÷ïáòíæîóä, íïâàòì ìóíòà 
ïáëàåþóä, ãïûâïäüñïâåþóä öïãäïãì øóþäøò èóøüò ãäòöï æï ûòîì æïïãæë. 

èïì èåîå èåíïâàåè ÷âåíò áó÷òæïí ôåõò ïèëòêâåàï, èòìò çïîòì ýéïîóíò, æòäïëþòà, 
ïõäï áâåèëà, ðóîòì ìïúõëþàïíéï òìèëæï æï ÷âåíú òûóäåþóäåþò âòñïâòà, èûòèå 
þòæëíåþò òèìòøëîòæïí ãâåàîïáï. çëãöåî èåíïâàå èàåäò êâòîï ïéïî 
ãïèë÷íæåþëæï, ïèòüëè íïâàò ìïþÿëì áó÷òæïí ïèëãâáëíæï õëäèå. ïìåà æîëì ÷âåíò 
óþíòì áïäåþò îïæòèïøâòäòì ôïíöîåþì áëáëäïì ïñîòæíåí æï àïâòìàâòì îïéïúïì 
üóüóíåþæíåí.  

èå èåüò öïôï èïæãï, îïæãïí íïâàò èïîüë ÷âåíàâòì êò ïîï, ÷âåíì àïâçå èúõëâîåþò 
åîàò æïâîæëèòäò æåæïþîòìàâòìïú èëèáëíæï. èïîãë þåþëì áèïî-øâòäò ëúæï-
÷âòæèåüøò æïåõâîòüïà æï èïì èåîå èïîüë úõëâîëþæï. æåæï÷åèò ïêòàõïâæï õëäèå - 
õïí êåîûì ïóüïíæï, õïí íïèúõâïîì, çëãöåî ïþïíïâåþæï êòæåú. 

ëúæï÷âòæèåüøò, ÷âåíò ïõäëþäåþòæïí, ïîïâòí æïóÿåîòïà, èïîüë þåþòï÷åèòì ûèï, 
ãïþï æïïðïüòèîåì, îëèåäìïú åàáâï: “ãïçåàøò îë ñâåäïôåîò èïîàïäò òùåîåþëæåì, 
ãïíï ïþïçò åéòîåþëæïë”, èïãîïè ãïþï ðïðï èïòíú øëîåóä íïàåìïâïæ ãâåîãåþëæï æï 
ïèòüëè âåî æïâò÷åèåþ, îåðîåìòîåþóäò ëöïõòæïí âïî-èåàáò. èòóõåæïâïæ ïèòìï, 
îëúï òè ùäåþçå ÷ïèëâïîæåþï ìòüñâï, îïüëèéïú ñëâåäàâòì åîàò ïèþïâò 
èïõìåíæåþï: èëâæòâïîà èå æï èïèï÷åèò áó÷ïøò õåäòõåä÷ïêòæåþóäåþò, èå 5-6 ùäòì 
þòÿò âïî, èïèï - 30-32 ùäòì ìïâåäåôëîèòïíò çåèæåãò. èëâæòâïîà, ïäþïà, ìïþïâøâë 
þïéòæïí, ìïæïú èøëþäåþì ûïäòìûïäòà æïâñïâæò. òì òñë, êïäòíòíòì áó÷ïçå øåèëâóõ-
âòåà, îëè - “ïè èàïâîëþòì æåæïë!” - øåèëãâåìèï æï ùòí ãâïîòïíïæ øåçïîõëøåþóäò, 
òè æîëòì êâïäëþïçå îòãòïíïæ ÷ïúèóä-æïõóîóäò ëîò êïúò øåèëãâåôåàï. 

øåèãòíåþåäò - èïéïäò, éïþïþòïíò, ìóôàïæ ùâåîãïðïîìóäò êïúò èïèï÷åèòì 
ìïèõåæîë üïíòìïèëìòì æïíïõâïçå ìïøòíäïæ æïôîàõï, ãïôòàîæï æï ñþï ÷ïèëóã-
îûåäæï. èåëîå óåúîïæ ãïáîï, èïãîïè èå òèïâå ùóàì ïéèëâï÷òíå, îëè ìïõäòì 
íïúîòìôåî êåæåäì ï¸êâîëæï æï àâòàëíïú òìå ãïíïúîòìôåîåþóäòñë, êïîãïæ àó 
ïî æïïêâòîæåþëæò, âåî øåíòøíïâæò. 

èëóäëæíåäïæ, òè ðòîâåäèï, éïþïþòïíèï êïúèï æïðïüïîïâåþï æïòùñë, àòàáëì 
èòùïøò ÷ïæòìë, æïðïüïîïâæï, æïðïüïîïâæï æï þëäëì ÷åèìòèïéäå ãïõæï. ãâòïíéï 
èòâõâæò, îëè æï÷ëáòäòñë. 

èïèïè, æïþíåóäèï, õïí èïîöâíòâ ãïòùòï, õïí èïîúõíòâ, èïãîïè òè êïúì èàåäò 
üîëüóïîò ÷ïõåîãï æï êïîãï õïíì òùâïäï, ìïíïè ãâåîæì ïóáúåâæï.  

ãïíâïãîûåà ãçï. èòâæòëæòà óõèëæ, óìòüñâëæ, óêïí ïî âòõåæåþëæòà. àþòäò, 
ïäåîìòïíò ìïéïèë òæãï, þòíææåþëæï, èïãîïè æéòì íïàåäò öåî ïî ãïèáîïäòñë, 
êïîãïæ èë÷ïíæï íïúíëþò áó÷ï æï þïéò. èïèï÷åèò éëíòâîïæ, îïéïú öòþîòïíïæïú êò 
èòïþòöåþæï æï úïîòåä áó÷ïøò, ìïæïú ìóä ïõäïõïí ÷ïòõîòãòíï ùòàåäèï, ôïíöîåþ-



ãïíïàåþóäèï øâòæèï íëèåîèï üîïèâïòè, èêïôòëæ òìèëæï èòìò ÷åáèåþòì ÿîïÿóíò, 
áóìäåþçå æïÿåæåþóäò íïäåþòì ÿïõïÿóõò.  

èå àòàáèòì ìòîþòäòà èòâæåâæò, îïæãïí èïèïì ÷åèò õåäò èïãîïæ ÷ïåþéóöï èóÿøò 
æï âãîûíëþæò, îëãëî óõóîæï, îëãëî óëôäòïíæåþëæï õåäòìãóäò.  

òè ëôäòì ïóüïíåäò ìóíò úõâòîøò èòéòüòíåþæï æï ïèòüëè ãïèëèùâåâïæ âêòàõå: 
“ãïòãå, òè êïúåþèï îï àáâåì?!” 
“îïë.” 
“ïè èàïâîëþòì æåæïë…” 
èïèï åîàõïíì ãï÷óèæï, èåîå ÷ïïõâåäï æï õèïèïéäï, àòàáèòì õïäòìòïíïæïú êò 

èòàõîï: 
“ïè èàïâîëþòì æåæïú æï èïãïàòú!” 
úõëâîåþïøò ðòîâåäïæ øåòãòíï ÷åèàïí æï øâåþòà âòãîûåíò, îëãëî óåúîïæ 

ãïóøîï õåäòìãóäò, îëãëîò ÷âåóäåþîòâò õåäò ãïóõæï æï òì ïóüïíåäò ìóíòú îïíï-
òîïæ ãïáîï. 

èòâæòëæòà. ÷óèïæ èòâóñâåþëæòà þòíæøò ÷ïûòîóäò þïéòì èåìåîì. òè áó÷ïì îëè 
ïâïàïâåþæòà, èïîúõíòâ óíæï ïãâåõâòï æï ÷âåíò ìïõäòìêåí èòèïâïä ïéèïîàì øåâæãë-
èëæòà.  

øòí ëöïõòì ôåîèêîàïäò ïíãåäëçò ãâåäëæåþëæï. 
èïèï÷åèò èêïúîò êïúò òñë æï ìõâåþìïú ïîòãåþæï - øâòäò èüîóäïæ ãïçïîæå, 

èëêåàåæ ãïèëãïæãåþïë. æòäòà äëãòíòæïí ïæãëèïì îëè æïâòçïîåþæò, ìïþíòì 
ãïæïõæï òúëæï.  

ìïþïíì îëè ãïæïèïûîëþæï, åîàõïíì êòæåâ âòùåáò æï âãîûíëþæò, îëãëî 
èåàëøåþëæï ìõåóäò, õåäì âïôïàóîåþæò, ìïþïíì âåûåþæò, èïãîïè ìóä ïèïëæ - 
ìïþïíò èïèï÷åèì åÿòîï.  

ïìåà ñëôïì òìåâ ïæãëèï èåî÷òâíï, ïèòüëè àâïäåþì âïõåäæò æï íåäï, óõïäòìëæ 
ãïæèëâþîóíæåþëæò. èïèï àïâçå èïæãï æï - ïæåáò, íó çëçòíåþë, - èåóþíåþëæï. 

èå åîàõïíì êòæåâ âòùåáò èëêóíüóäò, íòêïðàïí èóõäåþèòüïíòäò, èïãîïè ïè 
ùëäïìïú àïíæïàïíëþòà åêïîãåþëæï ïçîò, åîàì ãïâòçèëîåþëæò æï ìïùëäçå 
ùïèëâöæåþëæò. 

“ïæåáò, ïæåáò!” - èï÷áïîåþæï èïèï, èåîå èòâòæëæï æï êåæäòì îïæòëì ÷ïîàïâæï, 
ìïòæïíïú óêâå òìèëæï æòáüëîòì õïäòìòïíò õèï: 

“ãïòèïîàåà!… àïâò èïéäï!… ïæãòäçå íïþòöòà òïî! åîàò, ëîò! åîàò, ëîò!” 
èïì èïøòíâå ï¸ñâåþëæï ôëîüåðòïíëì ìòúëúõäòà ìïâìå ïêëèðïíòèåíüò æï èåú, 

ìõâï îï ãçï èáëíæï, ïâòçäïçíåþëæò, ïæãòäçå íïþòöòà èëìòïîóäå èïèïì ãâåîæòà 
æïâóæãåþëæò æï íïèûòíïîåâò, àâïäåþèòþäåüòäò óõïäòìëæ ïâïèëûîïâåþæò ôåõåþì.  

îïæòëì æòáüëîò êò, àòàáëì èõåæïâæï, èïøòíâå ëèïõòïíïæ øåìûïõåþæï: 
“ãïòèïîàåà, èóõäåþò èïéäï!” 
ùåäçåâòà øòøâåäò èïèï èõîåþøò ãïøäòäò æï ãïèïîàóäò, ìïáèòïíïæ, èàåäò 

ìåîòëçóäëþòà ïèëûîïâåþæï æïêóíàóä èêäïâåþì, þòúåðìåþò åþåîåþëæï, þïäíòïí 
èóúåäçå áâïìïâòà èïãïîò êóíàåþò åþóîúåþëæï æï àïâïùåóäò, ãïöãòèóäò, 
èêïúîïæ èòþîòïäåþæï àâïäåþì. 

“ìæåá! - ïèþëþæï îïæòëì êïúò, - õåäåþò èïéäï… ÷ïòìóíàáåà… ïõäï õåäåþò 
æïóøâòà æï ïèëòìóíàáåà!” 

ïè þîûïíåþïì èåáïíòêóîïæ âïìîóäåþæò - ãïÿòèóäò, ùåäøò ãïçíåáòäò õåäåþì 
èïéäï âùåâæò, ¸ïåîì éîèïæ âòìóíàáâïâæò, èåîå õåäåþì èëùñâåüòà ÷ïèëâñîòæò æï 
ïèëâòìóíàáïâæò. 

“úõâòîòà ÷ïòìóíàáåà æï ðòîòà ïèëòìóíàáåà! - ãâïôîàõòäåþæï æòáüëîò, - 
õåäåþò èïéäï, ÷ïòìóíàáåà… õåäåþò æïóøâòà, ïèëòìóíàáåà…” 



èëíæëèåþòà âúæòäëþæò, îëè èïîàäïú úõâòîòà ÷ïèåìóíàáï æï ðòîòà 
ïèëèåìóíàáï. 

“ìæåá!… ðòîâåäò âïîöòøò: ôåõåþò èõîåþòì ìòãïíåçå… æëòíöò. æïòõïîåà æï 
èïîöâåíï õåäòà èïîúõåíï ôåõòì ùâåîì øååõåà, òìå, îëè èóõäåþò ïî èëõïîëà… 
ãïòèïîàåà… æëòíöò. òìåâ æïòõïîåà æï ïõäï èïîúõåíï õåäòà èïîöâåíï ôåõòì 
ùâåîì øååõåà… æïâòùñëà - åîàò, ëîò! åîàò, ëîò!” 

èïèï ïè þîûïíåþåþì ûïäòïí õïäòìòïíïæ, ÷åèò ïçîòà, îïéïú ìòõïîóäòàïú êò 
ïìîóäåþæï, ìïþåîâåäòâòà áøòíïâæï æï þïäíòïí êóíàåþì çéïðîóäò æåâòâòà ïàï-
èïøåþæï. 

“èóõäåþò, èóõäåþò ïî èëõïîëà!” - ãâòñâòîëæï îïæòëì êïúò æï èïèï èëõîòä 
èóõäçå õåäòì ãóäì èòîüñïèæï, àóèúï, àáèòà êò ïîïôåîì èåóþíåþëæï, îëè ìóíà-
áâòì îòüèò ïî æïîéâåëæï. 

“ìæåá!.. êïîãòï.” - ïèþëþæï æòáüëîò. 
“âòàëè õåæïâì…” - ãóäøò âòþëéèåþëæò èå. 
“çåèêäïâò… ÷ïòìóíàáåà… óôîë éîèïæ ÷ïòìóíàáåà! èòèêäïâò æï… 

ïèëòìóíàáåà.” 
æåæï ïî ÷ïíæï - ìïèçïîåóäëøò æòäòì ìïóçèåì ïèçïæåþæï, ôïôïì õïîøïâæï, 

êâåîúõì ãâòùâïâæï. ïìåà æîëì èóæïè òá üîòïäåþæï õëäèå. æïîùèóíåþóäò âòñïâò, 
ãïíãåþ òáúåëæï ïìå, îëè ìïêóàïîò ðòîèøëì üïíöâòìàâòì ïî åúáòîï. 

“èåëîå âïîöòøò…” - ïúõïæåþæï îïæòëì êïúò. 
ìóä øâòæò âïîöòøò òñë, îïú àõóàèåü àó ëú ùóàì ãîûåäæåþëæï, èïãîïè ïè ëú 

ùóàì êòæåâ ãïóûäåþæï ïæïèòïíò, èàïâïîò èåîå, âïîöòøòì øåèæåã òùñåþëæï! 
“ïõäï êò øåâóæãåà ùñäòì ðîëúåæóîåþì!” - õïäòìòïíïæ ïúõïæåþæï æòáüëîò. 
èïèï÷åèì óêâå èçïæ ¸áëíæï ëîò ìâåäò, êïîãïæ ãïùóîóäò, õïëòïíò ðòîìïõëúò - 

åîàò àïâòìàâòì, èåëîå êò ÷åèàâòì. ùåäçåâòà øòøâäåþò, üîóìåþòì ïèïîïíò âòæåáòà 
æï òè ìâåäò ðòîìïõëúåþòà üïíì âòçåäæòà. ñïäàïþïíæëþïì àó øåèïüñëþæï, èïèï 
ðòîìïõëúì ùïèïîàèåâæï æï àâòàëí èçåäæï - ìóä èòùòàäåþæï êïíì. 

åîàõåä, æòäòà ïîïâòì ãïâóéâòûåþòâïî, ÷åèòà ãïèåéâòûï. âòùåáò æï 
âåäëæåþëæò, îëæòì æïèòûïõåþæï èïèï, ïí ìïþïíì îëæòì ãïæïèïûîëþæï. ïè äëæòíøò 
ìïêèïëæ æòæò æîë ãïâòæï, èïãîïè ïîïâòí èïéâòûåþæï.  

êâòîïëþòà îïæòëøò ãïèïèõíåâåþåäò âïîöòøò ïî òñë, ïèòüëè øåèåûäë, òè åîà 
æéåì èïòíú ãïèëèåúõë æòäòì ûòäò æï îïêò ïîïâòí èïéâòûåþæï, âòôòáîå, íåüïâ 
êâòîï õëè ïî ïîòì-èåàáò.  

ïîï, êâòîï ïî òñë.  
óåúîïæ áâòàòíò  øåèëèåìèï!  
ãïæèëâþîóíæò æï æïâòíïõå çóîãòà èöæëèò, èëþóçóäò æåæï, îëèåäòú èõîåþçå 

øïäèëìõèóäò ôïíöïîïìàïí òöæï æï üòîëæï.  
ïõäï êò ìïþëäëëæ ãïèëâôõòçäæò. 
“èïèï!” - ãïèòåäâï àïâøò, ùïèëâõüò, èòâóïõäëâæò æï èõïîçå õåäò æïâïæå. 
æåæïì ãóäò ïèëóöæï æï ïçäóáóíæï. 
ãïõåâåþóäò âòæåáò, ãëíåþï æïèåþòíæï, çåæ þóîóìò ãïæïèåêîï æï òè þóîóìøò 

íåä-íåäï ïèëüòâüòâæï èïèï÷åèòì ìïõå, èòìò ìáåäò, øïâò óäâïøò, öïíìïéò êþòäåþò… 
“èëêâæï?” - âêòàõå æåæïì. 
“èëêâæï, øâòäë, èëêâæï”, - èòàõîï èïí, èåîå øåèëþîóíæï, õåäò èëèõâòï æï ãóäøò 

÷ïèòêîï.  
èå èòì àþòä, ïþóîæóä àèïøò ÷ïâîãå ìïõå, ñåäøò èûòèå ãëîãïäò èëèïùâï, åîàõïíì 

âóûïäòïíæåþëæò, âúæòäëþæò ïî èåüòîï, èïãîïè þëäëì âåéïî ãïâóûåäò æï 
æåæïìàïí åîàïæ ïâþéïâäæò. 



“êïîãò, áïäë, êïîãò… íó æïçïôîå åã þïâøâò!” - èëèåìèï óúåþ æï øåèêîàïäèï óêïí 
èòâòõåæå. 

ëàïõøò èïèï øåèëìóäòñë! 
èïéïäò, ïõëâïíò, ùâåîãïðïîìóäò, ûïäòïí úëúõïäò èïèï ðïäüëì éòäåþì òêîïâæï 

æï èëéóøóäò ìïõòà ãâòñóîåþæï. 
“îï… îï èëõæï?!” - þäóêóíòà âêòàõå èå. 
“ìüïäòíò ãïîæïòúâïäï… - àáâï èïèïè, èåîå æåæïì èòóþîóíæï, - ïþï, åõäï, 

üòîòäòà îïéï ãïåùñëþï... ïæåáò, ïÿïèå ïè þïâøâì îïèå æï ãïóøâò ìêëäïøò.” 
èïèï ëàïõòæïí ãïâòæï æï ÿîòïäï êïîò òìå ôîàõòäïæ, òìå óõèïóîëæ ãïòõóîï, 

àòàáëì ûòï ìüïäòíò ïá, ïè ÷âåíì ìïõäøò èëèêâæïîòñë.  
æåæï êâíåìòà ïæãï æï ìïèçïîåóäëìêåí ùïäïìäïìæï.  
èå îïéïú óúíïóîò øâåþòà, àòàáèòì ìòõïîóäòàïú êò ÷ïâòúâò ùòíæåþò, øïîâïäò, 

äóîöò ìâòüîò æï èåîå ôåõìïúèåäòú. áó÷òæïí þåéóîåþòì èõòïîóäò ýòâýòâò òì-
èëæï. ãïîåà ïæîåóäò ãïçïôõóäòì àþòäò, èçòïíò æòäï òæãï. 

îïæòëìàïí èòâåæò æï ïèëâóùòå. 
ëàïõò èóìòêòà ãïòâìë. 
èïøòí öåî êòæåâ ïî âòúëæò, îëè åì èëúïîüòì îåáâòåèò òñë, èåîå, æòæò õíòì 

øåèæåãéï ãïâòãå. èóæïè ìòïèëâíåþòà âóìèåíæò õëäèå æï òì æéå èïãëíæåþëæï, îë-
úï îïæòëæïí æòäòì ãïèïèõíåâåþåäò âïîöòøòì íïúâäïæ åì öïæëìíóîò èóìòêï 
òìèëæï. 

ìùëîåæ òè õïíåþøò, ïí áíåþ úëüï ïæîåú, æåæïè ìïèóìòêë ìïìùïâäåþåäøò 
èòèòñâïíï, ìïæïú âòéïú õïíøòøåìóäèï, èêïúîò ìïõòì ìïàâïäòïíèï áïäèï ìèåíï ãïèò-
ìòíöï: ôëîüåðòïíëìàïí çóîãòà æïèïñåíï, êäïâòïüóîïçå îïèæåíòèå íëüò ïòéë æï 
èåîå òè íëüåþòì ãïèåëîåþï èàõëâï.  

êäïâòøåþì ãïóþåæïâïæ øåâåõå. 
“àïèïèïæ, àïèïèïæ!” - èòàõîï èïí. 
ðòîâåäò íëüòì ðëâíï ãïèòÿòîæï àëîåè æïíïî÷åí ëîì òìå ïæâòäïæ èòâïãåíò, èå 

àâòàëí ãïèòêâòîæï. 
“êïîãòï! ïþï, ïõäï åì…” - èïìùïâäåþåäèï èòèïüîòïäï æï ïõäï õóàò íëüò ïòéë. 
åì æïâïäåþïú òëäïæ øåâóìîóäå. 
“ûïäòïí êïîãò… èòþîóíæò…” - æï èïìùïâäåþåäèï ïõäï óêâå ìïêèïëæ îàóäò 

èåäëæòï æïóêîï. 
òìòú îëè ãïâòèåëîå, àïâçå õåäò ãïæïèòìâï æï æåæïì ãïóéòèï: 
“ìèåíï ûïäòïí êïîãò ¸áëíòï, âíïõëà, îëãëî òþåöòàåþì”. 
òáòæïí îëè ùïèëâåæòà, æåæïè ãçïøò “èïèïäë” èòñòæï æï ìïéïèëèæå ìóä 

üêþòäïæ èåäïðïîïêåþëæï. 
óþåæóîåþï òì òñë, îëè øòí ôëîüåðòïíë ïî ãâáëíæï, èïãîïè îïêò ìèåíï 

ïéèëèï÷íæï, ÷åèèï èøëþäåþèï ãïæïùñâòüåì ðòïíòíëì ìïñòæåäò ôóäò 
øååãîëâåþòíïà. èïàò ïíãïîòøòà, ïèïì ìóä èïäå, æïïõäëåþòà ëî ùåäòùïæøò 
øåìûäåþæíåí, èïíïèæå êò ìïèåúïæòíëæ çïïäòøâòäåþàïí óíæï èåâäë. 

âïìë ûòïì æï íòíï æåòæïì ëîò øâòäò ¸ñïâæïà -  èòüë æï èòøòêë. èòøòêë 
ìïèåæòúòíë òíìüòüóüì ïèàïâîåþæï, èòüë êò ãåðåòøò ìùïâäëþæï æï åîààïâïæ 
îïéïúïì õïçïâæï. èå èòì çóîãì óêïí ïâòüóçåþëæò õëäèå æï âóñóîåþæò, îëãëî 
ãï¸ñïâæï ôïíáîòà ìùëîò õïçåþò, îëãëî èïîöâåæ õèïîëþæï ìïõïçïâìï æï ôïîãïäì, 
ñâåäïçå èåüïæ êò òì èëèùëíæï, íïõïçì îëè îåòìôåæåîòà æïüóøïâæï æï ôïíáîòì 
êâïäì ìïøäåäòà ùïøäòæï. 

“íïõå, îëãëîòï?” - èåóþíåþëæï òì æï ìïêóàïî íïèóøåâïîì ôïîóäò ìòïèïñòà 
ïàâïäòåîåþæï. 



“èòæò, þòÿë, òèåúïæòíå, îïì óñóîåþ èïãïìï!” - èêïúîò ìïõòà èòñóîåþæï âïìë ûòï 
æï èåú òûóäåþóäò âòñïâò, ðòïíòíëì èòâöæëèëæò æï òì ãóäòìãïèïùâîòäåþåäò ãï-
èåþò æïèåêîï. 

íòíï æåòæï àïâçå èåâäåþëæï, ìïíïè èå âèåúïæòíåëþæò, ìóôîïì èòøäòæï - ÷ïòì 
ÿóîÿåäì ïùêïîóíåþæï, íïèúõâïîì ÿîòæï, áòäòæïí àåàîò þäòì èóîïþïì òéåþæï æï 
èïíïè ïî ãïèëèòøâåþæï, ìïíïè êïîãïæ ïî ãïèòèïìðòíûäæåþëæï.  

èå êò ñåäøò ïîïôåîò ÷ïèæòëæï, èîúõâåíëæï, îëè ÷âåíì êåàòä èåçëþäåþì ïìå 
âïùóõåþæò æï øòí èòìóäò æåæïì âåèóîèóîåþëæò õëäèå, ïéïî èòíæï åã èóìòêï, ãï-
èëèòñâïíå-èåàáò. þëäëì, èïòíú ÷åèò ãïâòüïíå, ìïèóìòêë ìïìùïâäåþåäì àïâò 
æïâïíåþå æï øâåþòà ïèëâòìóíàáå. 

áïäïáóîò úõëâîåþï àïíæïàïíëþòà èïâòùñåþæï ÷åèì ûâåä ìïôòáîïäì æï ìëäóï 
ðïðïì ìïòæóèäë èêâäåäëþòì ïèþïâò ïéïîú êò èïõìëâæï, èïîüòì æïìïùñòìøò êò áï-
äïáøò òìåàò ïèþåþò æïüîòïäæï, îëè ìïåîàëæ ñâåäïôåîò æïãâïâòùñï…  

êëèóíòìüóîò Ðïîüòòì èåëúå ñîòäëþïçå, íòêòüï õîóø÷ëâòì èòåî ùïîèëàáèóäèï 
ìòüñâïè, îëèåäøòú èïí ìüïäòíòì êóäüò æïãèë, áïîàâåäåþò ìïøòíäïæ ïéïøôëàï 
æï þåäïæòì ãïîæïúâïäåþòì æéåì, 5 èïîüì èàåäèï áïäïáèï èüêâîòì ìïíïðòîëçå, 
ìüïäòíòì ûåãäàïí èëòñïîï àïâò. èëæòëæíåí èóøåþò, èëìïèìïõóîååþò, ëöïõòì 
æòïìïõäòìåþò, òíüåäòãåíúòòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï èë¸áëíæïà ñâïâòäåþòì 
ãâòîãâòíåþò, îëèåäàï ìïèãäëâòïîë, øïâ äåíüåþì æïïõäëåþòà ïìåàò ùïîùåîåþò 
¸áëíæï:  

“èìëôäòë ðîëäåüïîòïüòì þåäïæì - òëìåþ ìüïäòíì, âïãëíøåèêåàåþåäò áïîõíòì 
èóøåþòìïãïí”.  

“òëìåþ þåìïîòëíòì ûå ìüïäòíì - èìëôäòë ãåíòëìì, èüêâîòì èïîöâåíï ìïíïðòîëì 
ìïçêâåþòì àïíïèøîëèäåþòìïãïí”.  

“õïäõàï æòïæ èïìùïâäåþåäì ãïíïàäåþòì èóøïêåþòìïãïí”. 
 òè ãâòîãâòíåþòà ïèêëþæíåí èïîèïîòäëì èïéïä êâïîúõäþåêì, îëèåäçåú 

ìïèõåæîëôëîèòïíò êïúòì áïíæïêåþï òæãï. ñâïâòäåþòà èëîàóäò üîòþóíòæïí 
ðëåüåþò äåáìåþì êòàõóäëþæíåí, èåúíòåîåþò ñâåþëæíåí úíëþòä åðòçëæåþì 
þåäïæòì þòëãîïôòòæïí, õïäõò êò þëþëáîëþæï æï õïèóø-õïèóø ñâòîëæï: “äå-íòí, 
ìüï-äòí! äå-íòí, ìüï-äòí!!!” 

ïéïî èïõìëâì, øâòæøò àó îâïøò, ïí òáíåþ úõîïøò æòäòàïú, ãëîòæïí, ìüïäòíòì 
èøëþäòóîò áïäïáòæïí, àåïüîòì èìïõòëþåþò ÷ïèëòñâïíåì. ëîíò òñâíåí, åîàò äåíòíì 
ãïíïìïõòåîåþæï, èåëîå - ìüïäòíì. èìïõòëþåþò þëîüåþãïæïõìíòäò ìïüâòîàë 
èïíáïíòì  õïäò÷ïãïæïôïîåþóä ûïîïçå òæãíåí æï àïèïøëþæíåí ìúåíïì îëèåäòéïú 
ìðåáüïêäòæïí. õïäõèï ûåãäì àïâò ïíåþï æï úëúõïä “þåäïæåþì” èòïøóîï. 
ìóäãïíïþóäåþò óìèåíæíåí æï îëúï èìïõòëþåþèï àïèïøò æïïìîóäåì, èõóîâïäå 
ëâïúòåþò ãïóèïîàåì.  

óåúîïæ, þîþëæïí âòéïúïè æïæïîïöåþóäò õèòà æïòûïõï: 
“ïþï, åõäï äåíòíèï ïêëúëì ìüïäòíì!” 
“ïêëúëì, ïêëúëì!!!” - ïõèïóîæï õïäõò. 
“äåíòíò” èïøòíâå ãïæïåõâòï æï “ìüïäòíò” èõóîâïäåæ ãïæïêëúíï. 
õïäõì ãóäò ïó÷óñæï, ïáï-òá âòéïú áïäåþèï úîåèäòú êò èëòùèòíæåì. 
“åõäï ìüïäòíèï ïêëúëì äåíòíìï, ìüïäòíèï!” - òñâòîï âòéïúïè. 
“ïêëúëì, ìüïäòíèïú ïêëúëì!!!” - òõóâäï ãóäèëèþïäèï õïäõèï. 
èïãîïè “ìüïäòíò” îïüëèéïú ãïöòóüæï, åüñëþëæï, íïèåüïíò îëäøò øåâòæï - 

“äåíòíì” çóîãò øåïáúòï. 
“ïêëúëì, ïêëúëëì!!!” - þéïëæï õïäõò. 
èïãîïè ìüïäòíèï ÷òþóõì “èëóêòæï” æï øóþäøåêîóäèï “ãïïþëäï”. 



þîþë øå÷ë÷áëäæï, ïüñæï ìïøòíåäò ìüâåíï æï “ìüïäòíò” èòõâæï, îëè ïá àåïüîò 
êò òñë, èïãîïè àåïüîò ïî òñë, ïèòüëè ÷òþóõò ìïìùîïôëæ æïþåîüñï, öòþåøò ÷ïòæë 
æï “äåíòíò” ìïìùîïôëæ ãïæïêëúíï. 

þîþëè øâåþòà ïèëòìóíàáï. 
“åõäï äåíòíèïú ïêëúëì ìüïäòíì!” 
èëóäëæíåäïæ, ïõäï äåíòíò ãïòþóüï, òèïìïú õëè ¸áëíæï àïâòìò àïâèëñâïîåëþï! 
“ïêëúëì, ïêëúëì!!!” - ñòýòíï æïìúï õïäõèï. 
“ïêëúå, øå ÷ïàäïõë!” - æïóñâòîï âòéïú èàâîïäèï. 
øåøòíåþóäò “äåíòíò” “ìüïäòíì” åúï æï êëúíï æïóùñë. 
“åõäï ìüïäòíèï ïêëúëì äåíòíì!” 
íòîùïèõæïîò èìïõòëþåþò àïâæïóçëãïâïæ ¸êëúíòæíåí åîàèïíåàì. ìóä èïäå 

ìïõåçå ìáäïæ ùïìèóäò ãîòèò ïåæéïþíïà, äåíòíì þäïíýå èëìûâîï æï ìüïäòíèï èïì 
óíåþóîïæ ôåõò æïïæãï, äåíòíì êò ìüïäòíòì óäâïøò äëñïçå èòåùåþï. 

 “ãïèëïüïîåà, ãïèëïüïîåà!” - ïñâòîæï óåúîïæ õïäõò. 
þîþë øóïçå ãïòðë æï ãïèë÷íæï âïîïíúëâåäò êòêï - åîàò ìïùñïäò æïóíò, 

îëèåäòú ûïäòïí ¸ãïâæï íòêòüï õîóø÷ëâì. âòéïú äïçéïíæïîï þòÿåþì èòìàâòì ïáåà-
òáòæïí ÷ïåâäëà õåäò æï “ìúåíòìêåí” ûïäòà èëïàîåâæíåí.  

êòêï üòîëæï, úõâòîòæïí úòíãäò ãïìæòëæï æï æïìïêäïâò õïîòâòà óêïí òùåâæï, 
èïãîïè èëòñâïíåì æï èïíáïíòì ûïîïçå øåïãæåì.  

èòì æïíïõâïçå õïäõèï ìòúòäò ïüåõï. 
“çæïîëâï, íòêòüï ìåîãååâò÷!” - æïóûïõï âòéïúïè. 
“æåæï.” - àáâï êòêïè. 
“øåíò æåæïú!” - æïóñâòîï èàâîïäèï. 
“æåæòêë…” - ïçäóáóíæï êòêï. 
“ïèõïíïãë ìüïäòí, èòæò åîàò èïãïì øåíåþóîïæ ÷ïóêïêóíå!” 
ìüïäòíèï, èïîàïäòï, óäâïøò ïéïî ¸áëíæï, èïãîïè ÷òþóõò èïòíú æïïûîë æï êòêïì 

îïèæåíöåîèå ÷ïïîüñï àïâøò. 
“ïâëòåå!” - èàåäò õèòà òþéïâäï èàâîïäèï æï èïì æïíïî÷åíåþòú ï¸ñâíåí. 
èìïõòëþåþò ìïüâòîàë èïíáïíòì ûïîòæïí ÷ïèëõüíåí æï õïäõøò èòòèïäíåí. 

"ìúåíïçå” êòêïéï æïî÷ï, îëèåäòú õèïèïéäï çäóáóíåþæï æï åîàèïíåàøò ïîåóä 
úîåèäìï æï úòíãäì èïöòà òùèåíææï.  

ãïèõòïîóäåþóäò õïäõò òìåâ ûåãäì èòóþîóíæï, ìïæïú èàåäò ïè õíòì 
ãïíèïâäëþïøò ãïóíûîåâäïæ òæãï ìïðïüòë ñïîïóäò - áâåèëàï üîòþóíïçå èóøåþò, 
çåèëà êò ùòàåäñåäìïõâåâòïíò ðòëíåîåþò.  

ìêëäï ãâòúæåþëæï æï îïêò òáâå ïõäëì âúõëâîëþæò, æòäòæïí ìïéïèëèæå 
ûåãäàïí âüîòïäåþæò, ãïèëèìâäåäåþì âóìèåíæò, àïíïêäïìåäåþàïí åîàïæ 
ìïðïüòë ñïîïóäøò âòæåáò æï øòí ãâòïí âþîóíæåþëæò, èïãîïè, ÷åèæï ãïìïêâòîïæ, 
ïèòì ãïèë æåæï ïî èòùñîåþëæï.  

ãïîæï ðëåüåþòìï, ìïêóàïî äåáìåþì ìõâåþòú, ÷âåóäåþîòâò ïæïèòïíåþòú 
êòàõóäëþæíåí. óíæï ãïèëâüñæå, îëè åîàò äåáìò èåú æïâùåîå, èïãîïè üîòþóíïçå 
ãïèëìâäï âåî ãïâþåæå æï ùïìïêòàõïæ ìòîïêïíòïíì èòâåúò. èïí êïîãïæ, ãïèëàáèòà 
ùïòêòàõï æï èáóõïîå üïøòú æïòèìïõóîï. ãóäò èõëäëæ òèïçå æïèùñæï, îëè òì äåáìò 
õïäõì ìòîïêïíòïíòì æïùåîòäò åãëíï. 

úõîï èïîüì, ÷åèì æïþïæåþòì æéåçå, ìüóèîåþò ãâåùâòâíåí. ìïøï íïàäòïè, 
÷âåóäåþòìïèåþî, ìï÷óáîïæ üóôäåþò èëèòüïíï, îëèäåþòú ëîò íëèîòà ðïüïîåþò 
ãïèëæãï. îï àáèï óíæï, ûïäòïí æïèùñæï ãóäò, èïãîïè èïèïè  æïèïèøâòæï - æïîæò íó 
ãïáâì, õâïäâå èïéïçòïøò èòâïä æï  ãïèëâïúâäåâòíåþë.  

ôåõò êïüïìüîëôóäò ìòìùîïôòà èåçîæåþëæï, àëîèåüò ùäòìï óêâå ëîèëúæïìïè 
íëèåîì âòúâïèæò æï ÷åèì èøëþäåþì ïèòì ãïèë èóæèòâò ðîëþäåèåþò ¸áëíæïà. èï-



èï÷åèò èåîåú, ÷åèì æòæëþïøòú ¸ñâåþëæï õëäèå, îëãëî øåóîúõâåíòïà åîàõåä 
óíòâåîèïéøò, ìïæïú þïâøâòì ôåõìïúèåäò èëóàõëâòï.  

îï íëèåîò ãíåþïâàë? - óêòàõïâì ãïèñòæâåäì.  
ëîèëúæïìïèòë.  
îïéï þïâøâò ñëôòäï, èïãõåäï üóôäåþì àó òúâïèìë! - ìòúòäòà èëèêâæïîï 

ãïèñòæâåäò. 
Ðòîâåäò ÿòáòà, îï àáèï óíæï, þåäïæò ïæéåãîûåäåì, èåëîå ÿòáòà - èå, èåîå - 

÷åèò èøëþäåþò.  
êïîãïæ òñë øåéïèåþóäò, îëúï ìîëäòì õèï øåèëãâåìèï. ãïâúâòâæòà êïîøò.  
èüêâïîãïéèï òìîëæíåí.  
üñâòïèôîáâåâòïë, - àáâï èïèïè.  
óåúîïæ, ìïøï íïàäòïì àïîõïíïè îïéïú æïòñâòîï, ïæãòäì èëìùñæï æï æïéèïîàçå 

ìòîþòäòà æïåøâï.  
ïüåõåì ìüóèîåþèï ûïõòäò - “àïîõïí! àïîõïïí!!!” - èïãîïè àâïäì òìå èòåôïîï, îëè 

óêïí åîàõåäïú ïî èëóõåæòï.  
ìïøï íïàäòï æïòçïôîï, õèïì âåéïî òéåþæï, òìåæïú ùíåâï ïùóõåþæï æï ïõäï ìóä 

ÿïîõïäòâòà ãïùòàäæï.  
øåâåæòà øòí æï æïòùñë èïèï÷åèèï ÷ïúèï.  
îïæ òúâïè, êïúëë?! - ¸êòàõï æåæïè. 
óíæï ùïâòæåë. 
ïþï, îïì ïèþëþ, ìïæ óíæï ùïõâòæåë! 
èïø îï âáíï, òè þòÿì îëè îïèå æïåèïîàëì, àïâò èåáíåþï èëìïêäïâòë. 
æïòõóîï ìïèõåæîë áóæò, ÷ïòúâï øòíåäò æï çåæ íïãïíòì êïþóîòïíò áïèïîò 

øåèëòÿòîï. 
åãîå íó ùïõâïäë, - êïîåþøò ÷ïóæãï ìïøï íïàäòï, - åã áóæò èïòíú èëòõïæå, 

ìïèëáïäïáë üïíìïúèåäò èïòíú ÷ïòúâòë!  
èïãîïè èïèï÷åèèï ïéïî æïòøïäï æï òìåâå ùïâòæï. æòäïèæå ïîú òì ãïèë÷åíòäï æï 

ïîú àïîõïíï… 
èåëîå æéåì ãïîåà ïîïâòí ãïìóäï, áïäïáòì áó÷åþøò èïîüë êïüåþò, ûïéäåþò æï 

âòéïú ìïåÿâë ãïîåãíëþòì êïúåþò æïûîùëæíåí. 
èïèï÷åèò øåþòíæåþóäçå èëâòæï, àïîõïíï åðëâíï æï èøëþäåþòìàâòì óâíåþåäò æï 

ìïéìïäïèïàò ÷ïåþïîåþòíï. 
ïèþëþæíåí, îóìòì ìïäæïàåþèï óïèîïâò õïäõò æïõëúåì æï æïÿîåìë. æïõëúòäåþì, 

àóîèå, âëîëíúëâòì õòæòæïí èüêâïîøò ñîòæíåí. áïäïáòì ìïïâïæèñëôëì èëîãåþøò 
èòúâïäåþóäàï üåâï ïî òñë. ÷åêòìüåþò àïâçïîæïúåèóä ÿòîòìóôäåþì úõåæïîì 
åîàïæåîàò ðòîëþòà ïüïíæíåí - ïîú ðïíïøâòæò óíæï ãïæïåõïæïà æï ïîú áåäåõò, 
÷óèïæ, ñëâåäãâïîò üòîòäòìï æï õèïóîòì ãïîåøå óíæï æïåèïîõïà.  

ïìåú òáúåëæíåí.  
õïäõò æïøòíæï, ìïõäåþøò ÷ïòêåüï. úõâòîì âåéïîïâòí âñëôæòà ãïîåà. èïãîïè 

èïäå þîûïíåþï èëâòæï æï, àòàáëì ïîïôåîò èëèõæïîïë, úõëâîåþï ÷âåóä êïäïðëüøò 
÷ïæãï: èëáïäïáååþèï ìïèìïõóîåþì èòïøóîåì, þïâøâåþèï - ìêëäåþì. 

ïðîòäøò èçåè ûïäï èëòúï, ãïèëàþï æï úòúòïíëâòì åçëøò üñåèïäò ïñâïâæï. åì 
üñåèïäò çïèàïîøò ìïúëæïâò øåìïõåæïâò òñë - ãïøïâåþóäò, üëüåþæï÷åõòäò 
(þïâøâåþò ìóä çåæ âåêòæåà), ïõäï êò ãïèëòðåîïíãï, àåàîïæ ãïæïòðåíüï æï 
ìïðïüïîûäë ãëãëìïâòà èëòêïçèï.  

èåú, îëãëîú òáíï, èëâòøëîå ÷åèò æïþåíûéòäò ðïäüë æï, æåæï÷åèòì ðîëüåìüòì 
èòóõåæïâïæ, ìêëäïøò èëìùïâäòì ôëîèòì ïèïîï æïâæòëæò. æïæãï äïõüòì, êëÿï-
ëþòìï æï ôåõþóîàòì ìåçëíò. ìùïâäïì ãóäì âåéïî âóæåþæòà, åîààïâïæ ãïîåà 
èòãâòùåâæï ãóäò. 



èå ôåõþóîàò ïî èåõåîõåþëæï, äïõüì êò ïîïóøïâì, êïîãïæ âàïèïøëþæò, ïèòüëè 
æïìùîåþïçå òñë: 

“ïî÷åâïíò - èå!” 
“ïîïæïíò - èå!” 
“íóãçïîï - èå!” 
“äëâï - èå!” 
“ìåîëýï - èå!” 
“öåèïäï - èå!” 
åîà ìïéïèëì, ìïèìïõóîòæïí æïþîóíåþóäèï èïèïè øòí ñóîòà èëïàîòï ÷åèò ûèï, 

îëèåäòú, àóîèå, óèòêëâåþòì óèúîëì þòÿàïí, æóîëìàïí åîàïæ, ìïæïîþïçëøò, ðï-
ðòîëìì åùåëæï.  

èëòñâïíï æï æåæï÷åèì çåæ èòïãæë: ï¸ï, ÷ïòþïîå øåíò ãïçîæòäò øâòäòë! 
“îï òñë, êïúë?!” - ìïõåçå èãäòì ôåîèï  ãïæï¸êîï æåæïì. 
“æïâòÿòîå, ðïðòîëçì åùåëæï!” 
“óò, èïèòêâæåì àïâò, èïîàäï, þòÿë?” 
“ïîï… òìå ãïâìòíöå… ïéïî âòçïè, îï…” - ïþäóêóíæï òì. 
óåúîïæ, æåæïè ìïõåøò ãïìúõë æï èïèïì èòïãæë, ïõäï èïèïè ùïèëóàïáï, òìåâ 

æåæòìêåí ãïòìîëäï æï îëúï òèïí õåäèåëîåæ ãïóäïùóíï, ìïùñïäò þòÿò ÷åèìêåí 
ùïèëþïîþïúæï æï çåæ èëèåêîë.  

ãïèïõìåíæï, îëãëî èïþîïçåþæï õëäèå, îëãëî èòøäòæï íåîâåþì, åìåíò êò ïèòì 
úåèïì ìóä èóæïè èòêîûïäïâæíåí, ïèòüëè, æîë âòõåäàå æï åîàò ìïíáúòîåþóäò 
ïäòñóîò èåú âïÿïèå. 

“øåí îïéïì èòîüñïè, þòÿë, ûèï ïîï õïî?” - ùïèëòêíïâäï èïí. 
ïè ìòüñâåþçå æåæïì üòîòäò ùïìêæï, èïèïè öòþòæïí “ðîòèòì” êëäëôò æïïûîë æï 

ãïîåà ãïâïîæï. õèïóîçå ÷âåíì ðïüïîï æïì ãïåéâòûï æï ïêâïíøò ìïøòíåäò éíïâòäò 
èëîàë.  

èåú èåüòîåþëæï, èïãîïè òõüòþïîì ïî âòüåõæò æï àïâì öòóüïæ âòêïâåþæò. 
÷åèò ûèï ìïþïâøâë þïéøò æëäçå óêîïâæï.  
þïéøò åîàïæ æïâæòëæòà, óôîëì öãóôøò âòñïâò, îëúï òì óèúîëì öãóôøò 

øåèëòñâïíåì, èïãîïè òá åîà æéåìïú ïî æïî÷åíòäï - èëìâäòìàïíïâå ïüåõï éíïâòäò: 
“ûïè-ûïï… ûïè-ûïïï!” - âòàëè, ûèïìàïí èòíæïë. 
îïéïì òçïèæíåí, øåèëòñâïíåì óôîëìò öãóôòì ëàïõøò æï ÷âåíì ïéèçîæåäì, 

æåòæï èïîëì ìàõëâåì, ìïíïè ïáïóîëþïì èòå÷âåâï, àáâåíàïí òñëìë. èïì èåîå òáòæïí 
ôåõò ïéïî èëóúâäòï. õïí âòì ùïïîàèåâæï ìïàïèïøëì æï õïíïú âòì, èïãîïè ÷åèò øòøòà 
õèïì âåîïâòí ìúåèæï. æåòæï èïîëú ûïäòïí èôïîâåäëþæï: ïîï óøïâì, þïâøâåþë, 
ðïüïîïï, íó ïùñåíòíåþàë! 

“Ðïüïîïï, ðïüïîïï” æï òìå ãïàïèïèæï, îëè ìóä èïäå òè óôîëì þïâøâåþøò 
“áóîæïæ æïöæï” æï îïìïú óíæëæï, òèïì ïêåàåþòíåþæï. òì ìïùñäåþòú ñâåäïôåîì 
óöåîåþæíåí, îï åáíïà, òáòà èïìùïâäåþåäò åáëèïãåþëæï, ïáåà - èå âïþîòïäåþæò 
àâïäåþì. ïèïì òìòú æïåèïüï, îëè æïêâîòì íòÿò ïéèëï÷íæï - ãïãòêâòîæåþëæïà, òìå 
êëõüïæ ïùêïðóíåþæï æëäòì ðòîçå àòàåþì.  æïìâïèæíåí ïõïäò ùäòì çåòèçå 
äïèïçïæ èëîàóäò íïûâòì õòì ûòîøò, èïîë èïìùïâäåþåäò ðòïíòíëçå óêîïâæï, òì 
æëäì ïñëäåþæï æï ÷âåí âúåêâïâæòà.  

èïäå, èïìùïâäåþåäìï æï ïéìïçîæåäì øëîòì îïéïúíïòîò ïèáîóäò 
æïèëêòæåþóäåþï ãïòþï, îïèïú ÷åèò ûèòì ðëçòúòåþò óôîë èåüïæ ãïïèïãîï. 

åì æïêâîòì íòÿò, åüñëþëæï, øàïèëèïâäëþòà ãïèë¸ñâï: Ðïðï÷åèò, òäï æï òèòìò ûèï 
- ìëäóï æóæóêçå óêîïâæíåí, þòûï÷åèò èóîïçï - æëäçå, ÷åèò þòûïøâòäò, èòüë - 
ïêëîæåëíçå, æåæï÷åèò êò - ãòüïîïçå.  



îëúï èóîïçïè ÷åèò ûèòì æïêîóäò èëòìèòíï, òìå èëåùëíï, îëè ùïâòæï æï 
ìïòæïíéïú ðïüïîï, êëõüï æëäò èëóüïíï. 

âïüñëþæò, îëè ÷åèò ûèòì æëäòà ãïüïúåþï èïèïì ÿêóïøò ïî óöæåþëæï, èïãîïè 
æåæï÷åèòì õïàîòà ïîïôåîì ïèþëþæï, îïæãïí èïì ûïäòïí åïèïñåþëæï àïâòìòïíåþòì 
èóìòêïäóîò íòÿò. îïêò ôëîüåðòïíëçå ìòïîóäì àïâò æïâïíåþå, ÷åèçå óêâå õåäò 
¸áëíæï ÷ïáíåóäò æï èàåäì òèåæåþì ïõäï óèúîëì âïýçåéï ïèñïîåþæï. 

åîàõåä, ñóîò èëâêïîò, îëãëî øåì÷òâäï èïèïè àïâòìò ãïìïÿòîò àåþîëíåì. åì 
àåþîëíå  æåæï÷åèòì øòíïþåîï æåòæï òñë, îóìòì þïâøâåþì ìêëäïøò áïîàóä åíïìï æï 
äòüåîïüóîïì ïìùïâäòæï æï òè þïâøâåþòì ùïþïûâòà, ÷âåíú “àåþîëíå ãòëîãåâíïì” 
âåûïõæòà. ò÷óî÷óäåì, òüóüóíåì æï îëúï ÷åèèï ûèïè, ÷âåóäåþòìïèåþî, æëäì ùïèë-
ïâäë õåäò, àåþîëíåè óàõîï: 

“íåüï îïæ ãòíæï, þòÿë, åãï, øïîâïä÷ï÷ï÷óäò èåæëäå óíæï ãïèëõâòæå?” 
òì æéå òñë æï òì æéå - ÷åèèï ûèïè æëäò ÿòîòâòà øåòöïâîï. 
æåæï÷åèì ûïéäòì íïêþåíòâòà ïõìëâæï àåþîëíåì ìòüñâåþò æï èåîåú, æòæò õíòì 

øåèæåãïú ìïñâåæóîëþæï õëäèå, þòÿò ãçïì ïèòúæòíåë. 
ïõäëâæåþëæï ìëôåäøò ãïèãçïâîåþòì æéå. èå øïîâäòì öòþòà óêâå êåíÿåþì 

æïâï÷õïîóíåþæò æï ïõäï èïìùïâäåþäåþò øåèëè÷åíëæíåí - ãòíæï àó ïîï, ãïæïñïîåë. 
èïòìøò èïèï÷åèì ìïèìïõóîøò êâïîüïäóîò ðîåèòï èòìúåì æï æåæïè àáâï, èïã 

ôóäòà ìëôåäøò ùïìïéåþò øïáïîò, þîòíöò, èïêïîëíò æï çåàò øåâòûòíëàë. èïèï÷åèò 
êò ïèþëþæï, øåøï âòñòæëàë. 

îï æîëì øåøïï, êïúë, îï æîëì øåøïï, ïè ãïãïíòï èïòìøòë! - þîïçëþæï æåæï, èïãîïè 
èïèï àïâòìïçå òæãï, ïéïî èëâï çïèàïîòë? 

ðòîâåä êäïìøò èïèï÷åèò âåäëìòðåæì øåèðòîæï - èåëîåøò îë ãïæïõâïä, èïøòí 
ãòñòæòë. ãïæïâåæò, èïãîïè ïî èòñòæï - èåìïèåøò îë ãïæïõâïä, èåîåë. 

àóîèå èïüñóåþæï - ïîú èåìïèåøò èòñòæï æï ïîú èåëàõåøò. 
èå òì âåäëìòðåæò ãïèïõìåíæï, ïèòüëè æîë âòõåäàå, ÷åèò ûèï ÷óèïæ ùïâïáåçå æï 

òèïíïú - âåäëìòðåæòë? - ùïèëòêíïâäï, èïãîïè ãïæïóþîòïäï æåæï÷åèèï àâïäåþò æï 
õèï ÷ïïêèåíæòíï.  

èïèï÷åèì êò åãîå òëäïæ âåéïî ãïæïïàáèåâòíï - øåøï æï øåøïë, òûïõëæï. 
èåëîå æòäòà èå æï èïèï îòñòì óþïíøò ùïâåæòà (ïõäï òè óþíòì íïìïõòú êò ïéïîìïæ 

ïîòì). ùïâåæòà, îïìïêâòîâåäòï, ôåõòà. ÷ïâåæòà, ãïâòïîåà âòùîë áó÷åþò æï åîà ôï-
îæóäì èòâïæåáòà. 

ãïèëãâåãåþï òáòæïí âòéïú øïâò, øïâôåøüïèäòïíò êïúò. èïèï÷åèò èòåìïäèï æï øåøï 
ãâòíæïë, - óàõîï. 

ïïàâïäòåî-÷ïïàâïäòåîï òè êïúèï åì èïèï÷åèò, ìõâïàïøëîòì, åìåú øïâò, øïâò, îëè 
èåüò ïî òáíåþï æï åêòàõåþï: 

“òí÷áïíåì óçóè?” 
“îïë?!” 
“ïìóèåè, òí÷áïíåì óçóè, ïò-èïîà!” 
“áïîàóäïæ èòàõïîò, êïúë, ïî èåìèòì”, - ãïåúòíï èïèï÷åèì. 
“âï, øåí îï îöóäò õïî?” 
“áïîàâåäò âïî.” 
“áïîàâåäò?!” 
“¸ë, îï òñë?” 
“êïúë, èïîàäï?!” 
“èïîàäï.” 
èåøåøåè çåúïì ïõåæï, ðòîöâïîò ãïæïòìïõï æï ãïíúâòôîåþóäèï àáâï: âïò, üåî-

ïìüâïú, ðòîâåäïæ âõåæïâ, áïîàâåäò ãïçïôõóäçå øåøïì åûåþæåìë.  



ìêëäòæïí æïãâòàõëâæíåí àó ïîï, ïâòþïîãåþëæòà æï èåëîå æéåìâå ìëôåäøò 
èòâåèãçïâîåþëæòà. èåüåõòì ìïæãóîïèæå ãëîòì èïüïîåþåäì èòâæåâæòà, òá êò ôïò-
üëíì âáòîïëþæòà. ãïâòâäòæòà ìëôäåþì: èåüåõì, ÷ë÷åàì, ïõïäáïäïáì æï 
ãïîòñóäïìàïí ïõïäúòõòìêåí ïâóõâåâæòà. ãçïæïãçï ñï÷ïéåþòâòà èëãâæåâæíåí 
èïüïîåþäòì ãïæïñîòäò þòäåàåþòì øåèãîëâåþåäò ìëôäåäò þïäéåþò æï 
õèï÷ïõäå÷òäåþò èëãâûïõëæíåí:  

“þòäåàåþò, þòäåàåþò!!!”  
 
åîàõåä, ïè ïèþåþòæïí ûïäòïí æòæò õíòì øåèæåã, óêâå ìïêèïëæ èëõóúåþóä 

àåþîëíå ãòëîãåâíïì âóàõïîò, îï òáíåþï, øåíò àïâãïæïìïâïäò îëè æïùåîë-èåàáò.  
ïî èåãëíï, àó æïèòöåîåþæï - èëèòüïíï, ìïèò àâòì èåîå, ëîèëúæïîâïêïðòêòïíò 

ìïåîàë îâåóäò, îëèåäìïú ãïîåêïíçå ïìåàò ìïàïóîò æï åðòãîïôò åùåîï: “ñòíóäçå 
íïùåîò èëãëíåþåþò. ïèþëþåí, àó ïõïäãïçîæëþïøò òìùïâäò, áâïçå æïùåî æï àó 
ìòþåîåøò - ñòíóäçåë. ãïôóî ãóäòïèò. óçþåêò ðëåüò”.  

òè îâåóäøò àåþîëíå ãòëîãåâíïì þåþîóäò õåäòà ÷ïåùåîï èàåäò àïâòìò 
àïâãïæïìïâïäò - þïâøâëþòì, èëùïôåëþòì, ìüóæåíüëþòìï æï ìïèìïõóîòì ïèþåþò. 
òõìåíåþæï èøëþäåþì, æï-ûèåþì, èåãëþîåþìï æï èïìùïâäåþäåþì. èåàëàõèåüå 
ãâåîæçå ïìåàò îïè åùåîï: “èïîòïèëþï æéåì èëêäåì ÷åèò óôîëìò æòì èïçäò, 
ìïùñïäò ìëäóï. èëêäï ìïêóàïîèï ìòûåè, æòì áèïîèï. òäï æï ìëäóï êïâàòìõåâøò, 
æéåëþïçå æïèêâîåäåþïæ ñëôòäïí. èàåäò éïèå óáåòôòïà. ìòìõïè æòäòà, íïìâïèò 
ìëäóï ïõòîåþóäï - ùïâòæåà, ÷âåíò æï - ìëôòë âòíïõóäëàë, èïãîïè òäïì óàáâïèì - 
ïæîåï, öåî èëæéåâæåìë. ìëäóïì ïî æïóøäòï æï èïîüë ùïìóäï. èòìóäï, øåóéòï 
êïîò æï äëãòíøò åîàïæ èùëäòïîå úëä-áèïîò îëè óíïõïâì, ìòûòìàâòì õóèîëþòà 
æïóÿñòâäòï - øå èóæîåãë, âòí èëãúï óôäåþï, îëè ÷åèì æïìàïí ùåâõïîë! òèïì èïøòí 
ïîïôåîò óàáâïèì, èïãîïè èåîå, îëúï ìëôòëì ìóôîï ãïóøäòï æï ïîïñò æïóäåâòïà, 
êïúåþò òìåâ îïéïúïçå øåäïðïîïêåþóäïí æï ïèüñæïîï åîàò ãïùåâ-ãïèëùåâï, ìëäóïì 
ìóôîï èòóüëâåþòï æï ãïþîïçåþóäò ùïèëìóäï, èïãîïè ìòûå ãçïøò æïìùåâòï æï 
õïíöäòà èëóêäïâì”.  

ïè ÷ïíïùåîèï ïõïäò âåîïôåîò èòàõîï. îïüëè èëêäï? íóàó èõëäëæ òèòüëè, îëè 
ìëäóï úëä-áèïîì äëãòíøò çåæ ùïïæãï? ïí òì ìïúëæïâò ìëôë ðïðòæï îïéïçå 
èëòûóäåì?  

âòí ãïèúåèæï ïèïçå ðïìóõì?  
àåþîëíåè åì ïî òúëæï, ïîú æåæïè æï øåìïûäëï, ïîú ðïðïì ìúëæíëæï îïèå. 

úõïæòï, ðïðòæïì åúëæòíåþëæï, èïãîïè òè æîëòìïàâòì, îëúï èå àåþîëíå 
ãòëîãåâíïì “ñòíóäçå íïùåîò èëãëíåþåþò” ùïâòêòàõå, ìëôòë óêâå ïéïî òñë 
úëúõïäò. âòìàâòì óíæï èåêòàõï? ïäþïà, èòìò øâòäåþòìàâòì - ñóîèëêâîòà èïòíú 
åúëæòíåþëæïà îïèå, èïãîïè èïààïí òìå ïõäëì ïîïìæîëì âñëôòäâïî, ïìåà 
ìï÷ëàòîë àåèïçå îëè ÷ïèëèåãæë äïðïîïêò. 

èòàóèåüåì, îëè ïõäï, èêâäåäëþòæïí ìïèëúæïàõóàèåüò ùäòì øåèæåã, ïéïîú 
ìëôòë ðïðòæïì øâòäåþò ïîòïí ïèáâåñíïæ.  

èëêâæï íïüï þïþëúï æï íïüïïíà âïäòêëú, òäï ðïðïúï æï æòæåæïú, èòõïúï æï 
þïþóúï þïþëú… 

èëêâæï þòûï÷åèò ãëãïú. 
æïòõëúíåí èòõïì ûèåþò - ìòíêë æï âïìóï…  
ïéïîú ðïðòæåþò ïîòïí úëúõäåþò: èëêâæï åäòÿêï, òèòìò áèïîò êëäï æï èïàò 

øâòäåþò: ôòîóçï, íëîï æï ëàïîï, îëèåäèïú þåâîò õâåùíòì èòóõåæïâïæ åîàò 
ìóîïàòú êò ïî èï÷óáï…  



ãïîæïòúâïäï úõëâîåþòìïãïí íïüïíöò êïüóøï ðïðòæï æï èòìò óôîëìò øâòäò 
íëæïîï, îëèäòì íïúâåàò, ãïæïþîóíåþóäò ðïäüë öåî ãóîïèì åúâï, èåîå èå æï 
þëäëì ÷åèì ìïùñïä ûèïì…  

ïéïî ïîòïí æåæï÷åèòì æåòæåþò: àïèïîï, ëäòêë æï àåþîëíå ãòëîãåâíï…  
èëêâæï ìïøï íïàäòï, èåîå êò èòìò úëäò àïèïîï. òíôïîáüòà ãïîæïòúâïäï 

àïîõïíïú…  
æïòõëúíåí ÷âåíò èåçëþäåþòú: ûòï âïìë æï íòíï æåòæï, ¸ïìïíï êïîëåâò, åíå-ìïþîå, 

õïâïçï, øóøòê-üëüï, ìòîïêïíòïíò, óèòêëâò, ïíòï æï èòìò æåæïèàòäò õëîëèìå.   
ìîóäòïæ ïõïäãïçîæï èëêâæï êóðîïøâòäòú, îëèåäèïú èåëàõåêäïìåäò þòÿåþò 

òìå èëãâõòþäï, îëè æéåèæå ãâïõìëâì.  
ãïîæïòúâïäï ÷âåíò êäïìòì æïèîòãåþåäò, áïîàóäòì èïìùïâäåþåäò, ìëìë 

ÿïîåäòøâòäò æï ðëåüò òëìåþ ãîòøïøâòäò.  
îï àáèï óíæï, úëúõäåþò ïéïî òáíåþòïí þòþäòëàåêïîò æåòæï ýåíòï æï òì óôåõë 

êïúò…  
èëêâæï íòêòüï õîóø÷ëâò æï ìïùñïäò âïîïíúëâåäò êòêïú, îëèåäòú æåæòì 

ìòêâæòäòì èåîå, áïäïáåäèï ïâïîï þòÿåþèï ìïìèåäì èòï÷âòåì, åîààïâïæ ðòîâåä íë-
èåî üîëäåòþóìøò òöæï æï èãçïâîåþì øåìüòîëæï, æåæï èòíæïë… 

ãïîæïòúâïäï ÷åèò óèúîëìò ûèï æï èïì, úëüï õïíøò, æåæïú èò¸ñâï, èïãîïè èïàçå 
ïæîå èëêâæï èïèï, îëèåäèïú ìòêâæòäòì ùòí èòàõîï: îïì òçïè, çëãò ìóä ïî æïþï-
æåþóäï æï èå ìïèëúæïëàõò ùåäò èïòíú âòúëúõäåë. 

êïäòíòíçå ïéïîú øâòæò íëèåîò üîïèâïò æïæòì, òá  äòïíæïãò ïñïîåì æï áó÷ïìïú 
ìïõåäò øåóúâïäåì. 

  
      2005 ù.  
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- òì âòí ïîò? 
- ÷åèò ûèïï - çóîï. 
- çóîï? 
- ¸ë. 
- èåîå åã îïéïæ ãòíæëæï? 
- îï âòúò, ïèåêòæï. óôîëìò ûèïï, óïîì õë ïî âåüñëæò? 
çóîï áâåèëà ãâåäëæåþï, ôåõåþàïí æòæò, èùâïíå, ãïüåíòäò çóîã÷ïíàï óæåâì. 

òáâå ïùñâòï àëêåþò æï ëîò ùåîïñòíò. ñïçþåãøò èòâæòâïîà. ÷åèì ûèïêïúì ëúæïïàò 
ùåäò óìîóäæåþï æï ãïæïùñâòüï, åì æéå èñòíâïîùâåîçå ïéíòøíëì - åîàò þëàäò 
ôîïíãóäò øïèðïíóîò èëïáâì, òá óíæï æïâäòëà.  

çóîï àïâïçòïíïæ èåìïäèåþï, ÷åèçå ïàò ùäòà èïòíú òáíåþï óôîëìò. 
üïáìì âï÷åîåþà æï ïâüëìïæãóîøò èòâæòâïîà. æòäïï. ëáüëèþîòì êïîãò, èçòïíò 

æéå àåíæåþï. çóîã÷ïíàåþìï æï ïäðòíòìüóî ïéÿóîâòäëþïì „òêïîóìòì“ 
ìïþïîãóäøò âïþòíïâåþà æï ïâüëþóìøò ïâæòâïîà.  

ñïçþåãøò ïî âñëôòäâïî, èòàóèåüåì, èñòíâïîùâåîçå, ãóäøò úëüï ïî òñëì, øòøò 
èåðïîåþï, îëèåäò èàïèìâäåäò èå âïî, îï èòíæï èùâåîâïäçå, èïãîïè òõüòþïîì ïî 
âòüåõ. 

åì ÷åèò ûèïêïúòú êïîãò æïîüñèóäòï, ïòüåõï – ãòíæï àó ïîï, æïþïæåþòì æéå 
èñòíâïîùâåîçå óíæï ãïæïâòõïæëë! ãòýòï, îï! âòàëè àþòäòìøò âåî âòáåòôåþæòà.  



èòâæòâïîà… ÷âåíò „òêïîóìò“ ïéèïîàçå èòõîëüòíëþì.  
çóîï èøâòæïæ çòì, ôïíöïîïøò òúáòîåþï. ïäþïà ãïèëúæòäò ïäðòíòìüòï, èå êò 

âíåîâòóäëþ, àïíæïàïí èëóìâåíîëþï èòðñîëþì. åîà óþîïäë ïäðòíòïæïøòú êò ïî 
èòèòéòï èëíïùòäåëþï æï èñòíâïîçå îï ïèòñâïíì? ïîïæï, óïîò îëãëî âóàõîï, 
ûèïêïúòï. åì òãòâåï, ÷õóþøò ïî ùï¸ñâå. çëãöåî ÷õóþòú ïî ãòíæï, èïãîïè ûèïêïúì óïîì 
âåî åóþíåþò.  

îïéïú ïâò ùòíïàãîûíëþï èòðñîëþì, èïûïþóíåþì. ìïêóàïî àïâì âóùñîåþò æï ãóäì 
ûïäòà âòèïãîåþ. åì çóîïú ïî èòöæåþï ÿêóïøò: òèåæì ïî âêïîãïâæò, îëè ïè ÷åèì 
ûèïêïúì þëäë ùóàì èïòíú ãïæïâïàáèåâòíåþæò, èïãîïè ïõäï ïî ãïèëâï, èå åîàò âïî, 
åìåíò - ëîíò, àïíïú, ûèåþò…  

êþòäò îëè ïâòüêòë? ïí èóúåäò?.. ïîï, ïî òâïîãåþì, èòõâæåþòïí æï øåâîúõâåþò. å¸, 
îï âáíï, öïíæïþïì, îïú ïîò, ïîò!  

øóïæéòìïì óêâå  ñïçþåãøò âïîà, ïáåà-òáòà âòõåæåþò: îï èñòíâïîò, îòì èñòíâïîò, 
òìåï òáïóîëþï íòìäòà ÷ïèëþóîóäò, èñòíâïîì êò ïîï, åîàèïíåàì âåî âõåæïâà. ãóä-
øò òèåæò èåìïõåþï - òáíåþ ãïùâòèæåì, ëáüëèþåîòï, îï òúò, åãåþ ãïàëâæåì êòæåú… ïó, 
þòÿë, ïõäï åîàò êïîãò èïèïðïðóîò àëâäò!  

çóîï ìïìïæòäëøò øåìâäïì ãâàïâïçëþì - êïîãò õòíêïäò òúòïíë. øåâæòâïîà 
æïçóîãóäåþò, àëêåþòàï æï ùåîïñòíåþòà ï÷ëí÷õäòäåþò. æïõäòæïîò ãïêâòîâåþóäò 
ìïõòà ãâòñóîåþì. æïèäïãåþåäò áïäò üó÷åþçå õåäòìãóäì òôïîåþì. 

çóîã÷ïíàåþì âòõìíòà æï èïãòæïìàïí âìõæåþòà. èòíòì ôïîàë âòüîòíòæïí èë÷ïíì 
÷ïíòìäóäò æïþï, ãçïçå íïõòîò èëæòì. 

ëôòúòïíüò ãâòïõäëâæåþï æï çóîï ëúæïïà õòíêïäìï æï ìïè äóæì óêâåàïâì.  
- ëúæïïàò îï ïèþïâòï, ãïãòýæò?! - åóþíåþï ÷åèò ûèïêïúò, - õâïä èùâåîâïäçå âïîà 

ïìïìâäåäåþò!  
ëôòúòïíüì åéòèåþï:  
- ïîï, ãåíúâï, îï èùâåîâïäò, îïèæåíò õïíòï, æïèàïâîæï ìåçëíò. 
- èå ìïèçå èåüì ïî øåâÿïè, - öòóüëþì ÷åèò ûèïêïúò.  
- êò þïüëíë, - èøâòæïæ ïèþëþì çóîï, - èïøòí ëúæïìïèò õòíêïäò æï ëîò äóæò.  
- ìïèò äóæò, - ïèþëþì ÷åèò ûèïêïúò. 
- êïîãò, ìïèò.  
ëôòúòïíüò èòæòì.  
èå æï çóîï åîàèïíåàì âóñóîåþà - ÷åèò ûèïêïúò ìêïèçå úèóêïâì.  
öòþòæïí ìòãïîåüòì êëäëôì âòéåþ æï ïìïíààïí åîàïæ èïãòæïçå âæåþ.  
- ïî èëùòë, - èïôîàõòäåþì òãò.  
- èïòúï, îï, àó ûèï õïî…  
- õâïä îë åíïì ãïæèëïãæåþ, èïøòí ãïãïõìåíåþ. 
çóîïì ëæíïâøåìïè÷íåâïæ åéòèåþï.  
óåúîïæ îåìüëîïíò ãï÷ïõ÷ïõæåþï - ãïîåà íòìäì ãïæïóñîòï æï èçå ïíïàåþì. 
- ï¸ï, åìåú èñòíâïîùâåîò! - ìïçåòèëæ ïúõïæåþì ÷åèò èåãëþïîò.  
èïîàäïú, ÷âåíì úõâòîùòí åîàò, îïéïú óøâåäåþåäò, óçïîèïçïîò èàï 

ïñóæåþóäï, ïèòìàïíï ïîïôåîò èòíïõïâì, àïâçïîæïúåèóäò øåâñóîåþ…  
„îï, ÷âåí ïèïçå óíæï ïâòæåà?!“ 
èéåäâïîåþòìïãïí ðòîò èòøîåþï, ãóäò èò÷åîæåþï.  
„ïîï, èóúåäò óíæï ïâòüêòë… ùïæò, àáâåíò!!!“ 
ëôòúòïíüì ìïèò äóæò èëïáâì, èåîå õòíêïäòú. èýïâå, ïáëàåþóäò äóæò ìïèëàõòì 

øïîþïàïæ èå÷âåíåþï.  
çóîï õòíêïäì ðòäðòäì ïñîòì æï ìõâïàïøëîòì ïèþëþì:  
- ïèïì ïîïñò èëóõæåþï… 
- åõäï, ïî ãïèïãòýë! - àâïäåþì ïþîòïäåþì ÷åèò ûèïêïúò.  



- øåí îïì òüñâò? - ïõäï èå èåêòàõåþï çóîï. 
- èëóõæåþï, êò.  
çóîï àïâòì çóîã÷ïíàïì õìíòì æï òáòæïí äòüîòïí þëàäì ïèëïúëúåþì: 
- ÿïÿïï, ÷åèò ãïèëõæòäò… 
- èå ïî æïèòìõï! - ïèþëþì ÷åèò ûèïêïúò. 
- þïüëíò þîûïíæåþò…  
çóîï ëî ÿòáïì ïâìåþì: 
- íïõå, îï öïÿâò ïáâì! 
- èïãïîòï! - èëùëíåþòà âïèþëþ èå. 
- ïþï, ãïãâòèïîöëì!  
- ãïãâòèïîöëì! 
âìâïèà. èïîàäï èïãïîò ÿïÿïï. õòíêïäì âïñëäåþà. õòíêïäòú èïãïîòï!  
çóîï òìåâ ïâìåþì ÿòáåþì æï åîàèïíåàì âóÿïõóíåþà:  
- ïè ÿòáòà ÷âåíì ãïúíëþïì ãïóèïîöëì! - èåóþíåþï òãò. 
- ãïóèïîöëì!  
ïîïñò èóõäåþì èòæóíåþì, ìõåóäøò ìïìòïèëâíë ìòàþë èåéâîåþï. îï ìöëþòï 

úõëâîåþïì! 
– èïòüï, úëüï èåú æïèòìõò… - èëîúõâïæ ïèþëþì ÷åèò ûèïêïúò.  
çóîï þëàäì ÿòáïøò óðòîáâïâåþì.  
- àáâåíì ãïúíëþïì ãïóèïîöëì… - ïèþëþì òãò æï ìâïèì.  
- åãîå, îï, êïúë!  
èåîå àòàëìïú âìâïèà æï çóîï òìåâ ïâìåþì.  
èñòíâïîùâåîì âóñóîåþ. ïõäï òìåàò ìïøòøò ïéïîï ÷ïíì - îï óíæï, ïâïäà, îï!  
- èïòüï, òì øåíò øïèðïíóîò ïèëòéå! - ïèþëþì çóîï.  
- îï øïèðïíóîò?!  
- øåíò øïèðïíóîò.  
- ãïãòýæò?! 
- ïèëòéå, ïèëòéå! 
÷åèò ûèïêïúò çóîã÷ïíàïì èòò÷ë÷åþì, õìíòì æï àïí öïöéïíåþì: 
- õë âòúëæò, ïîï? õë âòúëæò!  
ôîïíãóäò øïèðïíóîòì þëàäò ïè þòíûóî ìïìïæòäëì èçåìïâòà ïíïàåþì… æï óúåþ, 

èåëîå ìïìùïóäòú õæåþï - ãïóðïîìïâ, ÿóÿñòïíõïäïàòïí ëôòúòïíüì ìïèò, ìïëúîïæ 
äïèïçò, èïéïäôåõòïíò ôóýåîò èëïáâì æï ùòí ãâòäïãåþì.  

- ìïéëä, ûèïë, - åóþíåþï òèïì çóîï, þëàäì õìíòì æï ÿòáåþì ïâìåþì. 
- ïþï, æïþïæåþòì æéåì ãòäëúïâ, èîïâïäì æïåìùïîò!  
- ôåõçå, ôåõçå! - âïèþëþ èå.  
ëîòâåíò ôåõçå âæãåþòà.  
÷åèò ûèïêïúò åîàõïíì æïôòáîåþóäò ãâòñóîåþì, èåîå ÿòáïì ïòéåþì æï íåäï 

ùïèëæãåþï.  
èòÿïõóíåþòìïì þîëäòì ÿòáåþò ìïìòïèëâíëæ ùêîòïäåþåí.  
àâïäò ãïîåà ãïãâòîþòì. òá ïèïñïæ æãïì óøâåäåþåäò èñòíâïîùâåîò æï 

àïíæïàïíëþòà íòìäøò òêïîãåþï. 
òèïâå æéåì, ãâòïí éïèòà âþîóíæåþòà àþòäòìøò. òìåâ „òêïîóìøò“ âìõåæâïîà. 

çóîïì ìûòíïâì. ûòäøò üêþòäïæ åéòèåþï. 
 

                                                                                        2002 ù. 
 

 

ბ ა ბ უ ა  



- ÷áïîï, ÷áïîï! - ÷ïìûïõòì þïþóï èïíáïíòì èûéëäì æï êïþòíòì ìïõóîïâçå 
ïþîïõóíåþì. 

ûïîïøò úïèåüíò ïîòïí: ïàò úõâïîò, ëîò áïäïáåäò þòÿò æï åîàòú þïþóï. 
øïüòäòæïí þïîòìïõëøò èëæòïí. 

þïþóï êïúòï, õåâìóîò. êòîçòì ÷åáèåþò æï åîà æîëì õïêòìôåîò, ïõäï êò 
ãïõóíåþóäò øïîâïä-õïäïàò ïúâòï. þòÿåþì ïîú êò ãïèëèúíïóîåþòï, ïèëâòæï, åîàò 
óãåèóîò “ãïèïîöëþï” àáâï æï èïì èåîå êïþòíòì ìïõóîïâçå ïþîïõóíåþì. 

øëôåîò ïîïôåîì åóþíåþï - ìïøòíåäò øåìïõåæïâòï: àïâðòî÷ïèëãïçóäò, ìïõåçå 
ìòìõäåþøåèõèïîò, àïí ñâòîòì - ÷áïîï, ÷áïîïë æï îï óíæï óàõîïì?! 

îëãëîú òáíï ÷ïïéùòåì þïîòìïõëøò. 
èïíáïíï ìïõòíêäåìàïí ãï÷åîæï æï þïþóïèïú èïøòíâå ûòîì òìêóðï. 
áïäïáåäò þòÿåþò îëè ìïìïæòäëøò øåâòæíåí, òì óêâå ùòíæåþòìïèïîï òöæï 

èïãòæïìàïí, ÷åáèåþò òáâå, êåæåäàïí èòåùñë, ùòí ïîñòì þëàäò æï íïàïäò ÿòáï åæãï - 
æïòìõïèæï æï æïäåâæï, æïòìõïèæï æï æïäåâæï. õòíêïäò îëè èòóüïíåì, ìïèò úïäò 
øåÿïèï æï ïõïäò þëàäò ãïïõìíåâòíï. 

åîàò áïäïáåäò þòÿò ïæãï, àïâòìò äóæòì þëàäò ïòéë, èòâòæï æï þïþóïì ùòí 
÷ïèëóöæï. 

þïþóï óïçîëæ èòï÷åîæï, åîàõïíì åãîå óñóîï, èåîå ÿòáïøò ïîïñò æïóìõï æï 
ïõäëì èòóùòï. 

- æïäòå. 
þòÿèï ÿòáï ïòéë: 
- ãïãòèïîöëì! 
- øåíú ãïãòèïîöëì. 
- îï ãáâòï? 
- þïþóï. øåíï? 
- èå - ãòë. 
- æïäòå. 
þòÿèï ïîïñò æïäòï æï þëàäòæïí äóæò èëùîóðï, èåîåéï ¸êòàõï: 
- ÷åáèåþò îïüë ãïòõïæå? 
þïþóï èëòéóøï: 
- ÷õóþøò èòøäòì õåäìï. 
- îïøò?! 
- ÷õóþøò. 
þòÿì ãïåúòíï æï þïþóïì èõïîçå õåäò èëóàïàóíï: 
- ùïèë, åîàïæ æïâäòëà! 
- ïîï. 
- îïàï? 
- ÷õóþò èëãâòâï. 
- ùïèë, ïî èëãâòâï. 
- èëãâòâï. 
þòÿèï òìåâ ãïòúòíï, èåîå ùïèëæãï: 
- êïîãò, îëãëîú ãòíæï, - ùïâòæï æï ìïíïè èïãòæïì èòóöæåþëæï, ïèõïíïãì îïéïú 

óàõîï. 
þïþóïè æïòìõï æï æïäòï. 
ìïõòíêäåøò øëôåîèï øåèëòõåæï: 
- ¸ï, èëìæòõïîà àó î÷åþòà? 
- èëâæòâïîà, èëâæòâïîà!  
þòÿåþò îëè ìïìïæòäëæïí ãïâòæíåí, þïþóïì ãóäà æïïêäæï, èïãîïè öåî òìòíò 

ýòíâïäøòú ïî òáíåþëæíåí ÷ïìóäåþò, îëè èïòíú ò÷õóþï. 



àïâòæïí ñë÷ïéïæ òîöåþëæï - èïãòæï ãïæïïþîóíï æï òè úïîòåä ïæãòäçå 
úòþîóüòâòà üîòïäåþæï, èïãîïè ëî þïîòìïõëåäì ìõâï ëîòú èòåøâåäï æï òìå 
ìúåèåì, ìóä ãïóåîàòïíåì ûâïäò æï îþòäò. 

ìïìïæòäëæïí ãïèëáúåóäèï éóéíïì ìïõäàïíéï ÷ïòúâï ÷åáèåþò, èåîå õåâøò 
÷ïâòæï, ïíùäåþøò ÷ïùâï æï ìïõóîïâæïçíåáòä ìïõäì òáòæïí èòï÷åîæï. 

þòíææåþëæï. ìïõäòæïí þïäéòì üòîòäò æï ãïêïðïìåþóäò áïäòì ùñåâäï òìèëæï. 
òì áïäò, ìïíïè éóéíïì úëäò ãïõæåþëæï, þïþóïì ùïùïäò òñë. 

 
                                                                                      2002 ù. 

 
 

 

m o n a t r e b a  

 
ùïèëâòæëæï áâåèëæïí èõïîçå þïîãïæåþóäò, ãïúåúõäåþóäò êïúò ñâòîòäòà: ïò, 

ùñïäèï ùïãòéëà æï èåùñåîèï ÷ïãòüïíëàë! æïãåíãîåà ëöïõòë! îïüëè ïî æï-
èïúäòà, àáâå ïîæïìïúïäåþäåþëë! æïòùâòà æï æïòþóãåà, îëãëîú åì ÷åèò âåíïõòï 
æïèùâïîòë!  

èë¸ñâåþëæï æïùîåüòä, öåî òìåâ ìâåäò îóì íïðòîì æï èòïæãåþëæï þëäëì 
èåçëþäòì íïêâåàøò ãïæïõåâåþóä ùñïäì. òá ïîïâòí ÷ïíæï.  ùñïäò îóêîóêòà æòëæï 
æï÷òïâåþóä, æïñâòàäåþóä ìòèòíæåþøò. èòùï òìå òñë æïøïøîóäò, êïèå÷ò ôåõì 
èëòüåõïâæï. 

ãïæèëòéåþæï þïîì, æïìúåèæï ãïþîïçåþóäò æï æïïõåâåþæï òìåâ àïâòìêåí. 
åîàõïíì ÷óèïæ òæãï, òõåæåþëæï ïáåà-òáòà, òúëæï, îëè òèòìò ùñäòì èëèðïîïâò òáâå, 
øëîòïõäë, ÷òîãâåþøò òöæï æï ïúèïúóíåþæï üó÷åþì. 

ïõäï ãòíåþï ïî òáíåþëæï, ùåéïíæåäò äïíûéâï óèòìïèïîàë òñë æï îïêò ïõäï 
èòìïèïîàò ãïì÷åíëæï, àïâò óíæï øååêïâåþòíï, þîïçò ãóäøò óíæï ÷ïåêäï, àëîåè 
òìòú õëè êïúò òñë, òèïìïú õëè ¸áëíæï àïâèëñâïîåëþï, ãïèëûâîåþëæï òè 
÷òîãâåþòæïí æï ïüñæåþëæï åîàò æïâòæïîþï æï þïîåþòì ÷ïõï-÷óõò…  

ïèòüëè ìò÷óèå ìöëþæï. òìòú ÷óèïæ òæãï, ïæãòäòæïí ïî òûâîëæï... 
ùòíïà ïìå òñë æï, îïìïêâòîâåäòï, ïõäïú ïìåâå òáíåþï - àó òìåâ âòíèå èëàïâòìå 

êïúò ¸ñïâà èåîóåæ, âòí òúòì, îïèæåíì åáíåþï àïâò àëõòàï àó þïîòà ãïüåõòäò. 
ïò, ïõäïú âòéïúïì óæòì ùñïäò. þïäïõåþøò íïêïæóäò èòäòêäòêåþì, ãïîåèëì ìóäì 

óæãïèì. áïíïëþåí åì þïäïõåþò, àïâåþì òáíåâåí, õåõòäòì üëüåþøò ÷òüåþò óìüâåíåí, 
ëôëôèïú êò ãïæïèòôîòíï àïâçå… ïò, îï ïîòì ùñïäò! 

øïîøïíæåäì ïáåà ìëôåäøò ïéïî âñëôòäâïî, ïõäïú ûäòâì èëâïõåîõå ÷ïèëìâäï, 
ïá êò òìåâ ãâïäâïï, òîãâäòâ ìòúõòì ïäõò üîòïäåþì…  

ìïæïúïï, æòæåæï÷åèòì þëìüïíòú ãïèë÷íæåþï, èàåäì ìëôåäøò ìïíïáåþë æï 
ìïõåäëâïíò. âòí òúòì, îïéïì ïî ïèþëþåí òè þëìüïíçå - åæåèòì þïéòë, ìïèëàõòì 
ùïäêëüòë… äïèïç áïäìïú êò òèïì ïæïîåþåí - þïþóúïì þëìüïíòâòà èøâåíòåîòë! 

èïîàäïú, åîà îïèåæ éòîì - æïêâïäóäò, æïèïìèïìåþóäò. òìåï ãïùêîòïäåþóäò, 
þïçëåþçå åîþë ïòêîòôåþï. îïéï ïî èë¸ñïâì: áòíûò æï êïèï, áëíæïîò æï îå¸ïíò, 
ëõîïõóøò æï íòïõóîò, õïõâò æï íòëîò, ÿïîõïäò æï àâòì þëäëêò, ùòùïêï æï 
àïäãïèò… þëìüíòì àïâøò êòüîò óàåìòï, þëäëøò - ãëãîåþò, ïáåà-òáòà - ìïîòì 
äëþòë… àïí ñâåäïôåîò ìïàïâòàïë, ñâåäïôåîò ãåèîòåäò…  

ìóä øòã üîòïäåþì, ìóä òèòì àëõíïøò, èïîãâäïìï æï îùñâïøòï… ïò, èãëíò, åì 
ùñïäòú òèïì óæòì… ¸ë, ïãåî, ãïèë÷íæï êòæåú - ðïüïîï, æïäåóäò, ùåäøò ëîïæ èëõ-
îòäò… îùñïâì, àëõòà óíïêïæäåþì, ùñïäøò ôåõøòøâåäò æïòïîåþï… 

îïèæåíò õïíòï, ïéïî èòíïõïâì… îëãëî èëèíïüîåþòï…  



"ìïæï õïî, øå úòãïíë, åãîå óíæï, þòÿë?!" - ÷ïèëèåêòæåþï êòìåîçå, ÷ïèêëúíòì… 
õèåäò, ãïøïâîêòíïâåþóäò õåäåþòà èëèòìòíöïâì èõîåþì, èêäïâåþì, àïâ-ðòîì… àâï-
äåþøò ìòõïîóäò ÷ïóæãåþï, àòàáëì åîàò ëúò ùäòà èïòíú ãïöòåäæåþï…  

íåüïâ àó âòíèåì âóñâïîâïî ïèïìïâòà… ïîï, ïîïâòì… ïèïì õëè ÷åèìïâòà èïîàäï 
ïîïâòí óñâïîì - ðòîâåäò øâòäòøâòäò âïî, íïíòíïíïüîò…  

"ãåíïúâïäëì þåþë, ÷åèë òèåæë, ÷åèë àâïäòì÷òíë, ãóäçå èòùòì æïèñîåäë!" - 
èëòúï, öåî æïèòíïõëì! 

þëìüïíì îëè ãïâóìùëîæåþò, ãïâ÷åîæåþò æï éòèòäòà âóñóîåþ: øïâò êïþòì ìâåäò 
þëäë ûòîì æïìàîåâì, àïâò àåàîò õòäïþïíæòà ùïóêîïâì, àëõòà ùñïäì óîóîóåþì, 
áòíûòì êâïäì îëè èëî÷åþï, ïõäï ùòùïêïì èòóãæåþì, àëõòì ðòîòà èòùïì ïóúîòì, íåþï-
íåþï èòóøâåþì, êèïñëôòäò ìïõòà ïàâïäòåîåþì èìõèëòïîå ùòùïêåþì æï óúåþ, ÷åèìêåí 
ãïèëòõåæïâì…  

ïò, íïõåà åõäï, àëõì îëãëî æïïãæåþì, îëãëî ùïèëâï, õåäåþì ôîàåþòâòà 
îëãëî æïòáíåâì, àòàáëì óíæï ãïèëôîòíæåìë…  

èïãîïè ïîï… òìåâ ùñïäì èòóþîóíæåþï, øòã àëõòì ðòîì ïïÿñïðóíåþì, íïêïæåäì 
øåóúâäòì, úïäò èõîòæïí èøîïä èòùïì èòïñîòì, òáòà ãïóøâåþì…  

âåî æïèòíïõï?!. îëãëî ïîï, ïãåî, òìåâ ãïèëòõåæï! ÷áïîëþì, ðòîçå îïéïú 
øåùóõåþóäò, èëîúõâò éòèòäò æïìàïèïøåþì…  

ùòùïêòì êâïäì îëè èëî÷åþï, ùñïäì ïõäï êòüîòì þïîæåþòìêåí óçïèì ðòîì, èïãîïè 
øòã îëæò øåâï, àëõì øëîòæïíâå óíïúâäåþì… òáíåþ âåî èòúíë?.. ïîï, õëè âòúò, îëè 
ìóä ÷åèì äëæòíøòï, ìóä åîààïâïæ ãçòìêåí óÿòîïâì àâïäò, ñâåäï ïèâäåä-
÷ïèâäåäò èå âãëíòâïî…  

ïò, êòæåâ ãïèëòõåæï! îïéïú ìïúëæïâèï éòèòäèï æïóþîòúï üó÷åþò… ÷áïîëþì, 
÷áïîëþì… ïè ùñïäìïú îëè ïîïâòí óùñâåüì?!. ìïæ ïîòïí òì óíïèóìëåþò, òì ÷åèò úëæ-
âòà ìïâìåíò…  

èòäòêäòêåþì íïêïæóäò, øåúëüïâåþòìï ïîïôåîò åüñëþï, åã êò ïîï, èãëíò, èëòèïüï 
êòæåú… æòæåæï÷åèò àëõì æïñîæíëþòï, êòüîåþì æïìúáåîòì, èåëîå õåäòà æëòíöò 
ïáâì øåèëñîòäò… úïõúïõåþåí êòüîòì åêäòïíò ôëàäåþò… 

ôåõì ïî âòúâäò. úëüï ïî òñëì, ãóäãïüåõòäò, òèåæãïúîóåþóäò âæãïâïî æï 
÷óèïæ øåâñóîåþ, èïãîïè îëæåèæå âòæãå åãîå? åì òáíåþ ìïéïèëèæå âåî èëî÷åì ìï-
áèåì, òáíåþ ïè ùñïäèï ìïéïèëèæå òæòíëì…  

êòüîòì êâïäòú îëè ãïòàáâïîï, ùñïäì ïõäï àïäãïèåþòìêåí óñë ðòîò… 
äëþòëåþìïú ÷ïóüïîï æï èåîå áëíæîòì êâïäì èòóãæë…  

ôåõìïú ïî èëâòúâäò, âíïõëà, åîàò îëæåèæå ãïãîûåäæåþï ïìå!  
þëäëì, íòâîòì êâäòìêåí îëè æïïõåâï, èïøòíéï èòâõâæò, îï ìïìïúòäë òñë åì 

ñâåäïôåîò æï ãïèåéòèï…  
àòàáëì ïèïì åäëæåþëæïë, íïêïæóäò æïæóèæï… ûòîì æïâòõåæå æï, éèåîàèï 

óøâåäëì, âòéïúïì æïåùñâòüï! æòæåæïèïú èïøòíéï æïïãæë àëõò, àòàáëì ðòîâåäïæ 
ïõäï æïèòíïõïë, ùïèëâòæï ãïéòèåþóäò, ìïõåãïíïàåþóäò, ôîàåþòâòà òáíåâæï 
õåäåþì… 

èëâòæï æï ÷ïèëèåêòæï êòìåîçå. 
- ìïæï õïî, øå úòãïíë, åãîå óíæï, þòÿë?! 
- ïò, õë ÷ïèëâåæò… - âåóþíåþò æï ñåäøò àþòäò, úëèòâòà ãïôóåþóäò îïéïú 

èïùâåþï, âúæòäëþ, úîåèäò ïî æïèòíïõëì… 
- ãåíïúâïäëì øåíò þåþë, ÷åèë òèåæë, ÷åèë àâïäòì÷òíë, ãóäçå èòùòì æïèñîåäë… 

îï âáíï, øâòäë, ãâïäâïï, óùñäëæ ïîïôåîò èëâï… ïò, õë íïõå, æïèòùñâòüåì ïè 
æïìïùñâåüäåþèï… ùïèëæò, ãåíïúâïäå, ùïèëæò… 

øòíòìêåí èòâæòâïîà, èå èòì èõïîçå èïáâì õåäò ãïæïõâåóäò, çåèëæïí æïâúáåîò, 
èåîå æïâòõîåþò æï õòäïþïíæçå âêëúíò…  



èïì øåèæåã àòàáèòì ëîèëúò ùåäò ãïâòæï, èïãîïè òè õòäïþïíæòì ìóîíåäò ïõäïú 
èïõìëâì… 

îï õïíòï, ùïâòæï, èòùïì ÷ïåôïîï…  
âòí òúòì, ïõäïú ãçòìêåí óÿòîïâì àâïäò, âòí òúòì, èïøòíæåäòâòà ïõäïú 

èëóàèåíäïæ èåäëæåþï… èòâïä æï ìïñâåæóîòà èåüñâòì: 
- ìïæï õïî, øå úòãïíë, åãîå óíæï, þòÿë?! 
îïéï æïî÷ï. 
 
 

წ ე რ ა ს ა ტ ა ნ ი ლ ი  
                                                               ãòëîãò øåíãåäïòïì 
 
ìïíæîëì ìïíæîë êò åîáâï, èïãîïè ñâåäïíò “ùåîïìïüïíòäì” åûïõæíåí. åì çåæèåüò 

ìïõåäò òèòüëè øååîáèòïà, îëè þïäéëþòæïí ùåîïì ¸ñëäòï ïüïíòäò: ñâåäïçå éîèï 
èëîåâøò òèïì óíæï åþïíïâï, ñâåäïçå ïâò ûïéäò òèïì óíæï ãïåþîïçåþòíï, ñâåäïçå 
ûóíùò êïúòì õòäò òèïì óíæï èëåðïîï. 

ãâåäì îëè æïòÿåîæï, ìõâåþòâòà ãëãëåþì êò ïî ïøòíåþæï, ìï÷âåíåþäòàï æï úåîï 
àòàòà ùïìùâæåþëæï, èëìïâìïâå åíïì ïèëïúäòæï æï òìå ãïóøâåþæï. 

þïäéåþò ïî åàïèïøåþëæíåí, æòæåþò åîòæåþëæíåí. 
æïæòëæï èïîüë, üñå-éîå äïöáâåø ¸áëíæï ïèëæåþóäò. 
ìïèåõîåâåæ øåéåîåþóäèï ãóàíòìæåæïì ãëîëõò åìîëäï æï àïâò ãïóüåõï - ìóä 

áïô-áïôò ìòìõäò ïæòíï. 
àëàõèåüò ùäòìïè èåâåäòì úõåíì êóæò èëïÿîï. 
àõóàèåüòìïè - èåçëþåäì ûíï æïóùâï. 
àåáâìèåüòìïè - àïâòìòâå ãïîåþòûïøâòäò, èåþïüå ãëãë, ÷òîãâåþøò øåòüñóï æï 

íïèóìò ï¸õïæï. 
àâîïèåüòìïè - þïüëíì èëöïèïãòîå þòÿò èëóêäï. 
èïì èåîå ñï÷ïéïæ òñë ãïìóäò. ÷ïôîåþò æïìæåâæíåí, úëôòïíò ûïéäòâòà óíæï 

èëåêäïà, èïãîïè íïæòîòì ãåøò ¸áëíæï æï âåî èòóæãíåí. 
åõäï æóáïíøò ïèþïâò èëåüïíïà, ùåîïìïüïíòäò æïóÿåîòïàë æï ãäåõåþò ïèòì 

èïéïîò÷ì ìâïèæíåí. æïõäçå ãïæèëñóæåþóäò èåæóáíå òèïà èõòïîóä ìòôïàåþì óñó-
îåþæï. ãïîåà íëåèþîòì óýèóîò éïèå òæãï. ùâòèæï. èåìïèå æéå òñë, îïú ïèòíæò 
ãïôóÿæï æï áïäïáåäò èóøüïîò æïòêïîãï, ïèòüëè èåæóáíåì ïèïàò õëîõëúò ãóäçå 
èïäïèëæ åæåþëæï - íòìòïì ïî æïãòæåâæïà, öïíòú ãïâïîæíëæï, èïø æóáïíì õëè ïî 
æïêåüïâæï! - æïõäì èóúäòà ãïæèëìùëäëæï æï øåèàâîïäò ãäåõåþòì äïðïîïêì 
ñóîì óãæåþæï. 

ùåîïìïüïíòäò èåüñåâå ìëìïíïì æïåþåçéåþòíï - ÷ïôîåþò òèïì ùïåñâïíï êëæïêäòì 
êïðíåþøò æï èûòíïîåìàâòì àïâçå æïåñåíåþòíï. ãïåêëÿïà, àëêåþòà øååêîïà æï ìóä 
êëíæïõåþòì úåèòà ùïèëåñâïíïà. 

ïèïà óõïîëæïà, íòìòïì íòìòïçå òéåþæíåí, ùòàåä êïõóîì ñäóîùïâæíåí æï 
ùåîïìïüïíòäì íòøíì óãåþæíåí: 

- ïõòï òèïçåë, ìïî÷ëþåäïçåæ îëè ÷ïèë¸êòæåþåí, èåîåú èëèòÿîïì úõåíì êóæòë! - 
õâòõâòíåþæï èåâåäå. 

- ïðëõüòâòà îë ÷ïèë¸êòæåþåí, èïøòíïú ãïèëèåìîëäëì þåäüòë! - óêþòäë ðòîì 
ïô÷åíæï ãóàíòìæåæï. 

- ÷óî÷õåäïìïâòà îëè ÷ïèëïêëíùòïäåþåí, èåîåú æïèòùâïì ûíåþòë! - õòàõòàåþæï 
ùåîïìïüïíòäòì èåçëþåäò. 

- èïø þïüëíèï îïéï áíïìë, þïüëíòì þòÿì êò ïî óíæëæï ïè èçòïíò áâåñíòì ñóîåþïë? 
- ýéïâ-ýéóâëþæíåí æïíïî÷åíåþò. 



èåæóáíå ÷óèïæ óìèåíæï, äïðïîïêøò ïî åîåëæï. ùåîïìïüïíòäò ìóä åîàõåä 
¸ñïâæï íïíïõò æï èïøòíïú æòæò øòøò åÿïèï. 

ãïîåà ûïéäèï æïòñåôï, èåîå ùêïâùêïâò èëîàë æï æóáïíøò ùåîïìïüïíòäò 
øåèëâòæï. êþòäåþïèæå òïîïéøò òñë ÷ïèöæïîò, çóîãçå ãóæï åêòæï. 

ãäåõåþèï õèï ãïòêèòíæåì æï ãïèüêíïîåþóäåþò èòï÷åîæíåí, òèïí êò ãóæï èëòõìíï 
æï èåæóáíåì æïõäçå æïóãæë - õëîúòï æï øåùâòë! 

èåæóáíåè ãóæï ïòéë æï ìïèçïîåóäëøò ãïòüïíï. ãïêâòîâåþóäò òñë, àóêò 
æïòÿòîåì, ïá îëãëîéï ãï÷íæïë. 

þòÿì úåúõäàïí ÷ïìûòíåþëæï. èåæóáíåè êòìåîøò ùïèëóàïáï æï ôåõçå ùïèëïãæë, 
èåîå úåúõäì æïõåæï - êïîãò, éëíòåîò íïêâåî÷õïäò æïåæë. 

ùåîïìïüïíòäò úïîòåä èïãòæïì èòìöæëèëæï. êïîïþòíò èóõäåþøóï ÷ïåæãï. 
- éâòíë èëèïîàâòë! - õîòíùòïíò õèòà óàõîï óêïí øåèëþîóíåþóä èåæóáíåì. 
òì ñë÷ïéïæ æïüîòïäæï: öåî éâòíë èòóüïíï, èåîå ðóîò, ñâåäò æï ùòùïêòì èùíòäò. 
- èòóüï òèïàïúë! - óàõîï ùåîïìïüïíòäèï. 
èåæóáíåè àïîëåþòæïí þëàäåþò ùïèëêîòôï æï ãäåõåþì ùòí æïóäïãï, ÿòáåþòú 

àâòàëíâå øåóâìë. 
æïìòúõóäò úõâîåþòâòà àïâ÷ïáòíæîóäåþò òìõæíåí æï ìïìèòìåþì óõèëæ 

æïì÷åîåþëæíåí. 
- ¸ï, æïäòåà åõäïë! - æïòéîòíï ùåîïìïüïíòäèï. 
ãóàíòìæåæïè ÿòáï ïòéë, - ïþï, ãïãâòèïîöëìë! - æï ãïèëúïäï. 
- ãïãâòèïîöëì, êïîãïæ âòñâíåàë… - ÷ïòäïðïîïêåì æïíïî÷åíåþèïú. 
ëî-ëîò îëè æïäòåì, èåæóáíòì þòÿèï øïèôóîåþòà èùâïæò øåèëòüïíï. 
- èå ïîïë, èïãïà ÷ïèëóîòãåë! - óàõîï òèïì ùåîïìïüïíòäèï. 
ìïàòàïë øïèôóîò åîãëà. èåæóáíåè ðóîò æïÿîï. ãåèîòåäïæ òéèóîûäåþëæíåí. 

ùåîïìïüïíòäò ÷óèïæ óñóîåþæï. 
- þòÿë, ìïíæîë, îï õëîúòï åìïë? - ¸êòàõï þëäëì ãóàíòìæåæïè. 
- íïíïæòîåâòïë. 
- îï íïíïæòîåâòë. 
- ïþï, àó ãïèëòúíëþë! 
- îï âòúò, êïúë, éëîòï, éëîò ïî ïîò, æïàâòï æï ïîú æïàâòïë… 
- ãòàõîïà, îïú ïîòë? 
- ãâòàõïîòë. 
- åãïë, ûòï èòõïë, èåüñåâå ìëìïíïì þïîêäåþòì ïèëíïÿîåþòïë, òèïìï ìÿïïèàë! 
- îïòë?! 
- îïú ãïòãëíåàë! - ùïèëæãï æï êïîïþòíò õåäøò ïòéë, - òúëæåà, ñâåäï þëçìï æï 

ãïèñòæâåäì, åãîå æïåèïîàåþïë! - ãïþîóíæï, êïîò ãïèëïéë æï ìòþíåäåøò ãïó÷ò-
íïîæï. 

èïì èåîå øâòæò ùåäò êòæåâ ãïìûäë üñåøò. èîïâïäò úëæâï æïòæë, þåâîò êïþòì 
êïäàï ãïïøïâï æï þëäëì òìåâ òè êëæïêäòì êïðíåþøò èëêäåì þòÿåþèï. ïõäï 
îïíïòîïæ: æïóÿåîòïà, ãïóüòüâäåþòïà, ôåõåþòà õåçå æïóêòæòïà, õëîúåþò óÿîòïà 
æï çåæ èóÿòà èïîòäò óñîòïà. 

å¸, íåüïâò ïí ïèïà îï ðïìóõò ãïìúåì éèåîàìï æï ïí êòæåâ òèïí… 
ìõâï óòèòìë ùïâòæëæï, ÷å÷íåþøò ìïæèå ãïæïòõâåùåþëæï, èïãîïè òì ïáïóîëþïì ïî 

èëìúòäåþòï. îïüëèïë, èêòàõïâà. ùåîïì òñë ïüïíòäò æï òèòüëè. 
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åãåíò, øâòäë, ûïäòïí ùïèëãâïìõæíåí àïâçå. õë ãïòãåà, îï àáâï - èòùï òèòìòï, âòíú 

ïèóøïâåþìë… 
ïôìóì, ÷åèë èïèï-þòûåþë, èïãæåíì âòí ãïïþåæâòíåþæï! 
èëöïèïãòîååþïæ ãâåæãíåí. æïæòëæíåí, æïòçóçåþëæíåí ïèþîïíûóäåþò, àõòì 

üñïðóÿòïíåþò, àõòì ìóíòà ïáëàåþóäåþò. 
åîàõåä, ìïùñïäèï èïèï÷åèèï äåêâò ÷ïèëòñâïíï èàòæïí - äïèïçò, äïèïçò îëè ïâ 

àâïäì ïî åíïõâåþëæï! âçîæòæò, ÷åèò õåäòà âïÿèåâæò. ëî ùåäòùïæøò æïæãï êïîãò, 
ïâò áëôïêò. éïèòà ïâóøâåþæòà, æòäòà òìåâ âïþïèæòà. òèòìàïíï ïâò ûïéäò ïîï 
ãâñëäòï - ïäèïìï ãâåáâòâíï. 

ïõäï îëãëîò éëíòåîò, áï?! - âåîï öïÿâò âåî óûäåþæï. æïüîòïäæåþëæï, 
æïüîòïäæåþëæï, ãïìùåâæï æï ãïùñâåüæï. èëâòüïíæòà ïõïäì, æïâïþïèæòà, 
ãïâòõåæïâæòà æï æïæòëæï åçëøò ïîõåòíïæ! 

èïèï÷åèòìï æï ÷åèì èåüì ïõäëì ïîïâòì òêïîåþæï. ïüñæåþëæï ùòëêò: “ïîòáï, ãëãë, 
ûïéäò ïøâåþóäïë!” 

ãïâòæëæò, ãïâóüïíæò ðóîòì íïüåõì, úóãï, úóãï-èåàáò æï ùïâïâäåþæò áå÷ëøò 
õåäì. èïøòíâå ôåõåþøò óíæï ãïèãëîåþòñë. 

îë ãïþåçîæï, èëòüïíï ìïòæïíéïú èïèï÷åèèï åîàò îïéïúíïòîò ùâîòäò üîëìò æï 
æïïþï òèòà. ïþï, òèïì îïéïì óçïèæï! òùâï èàåäò æéå êïêïäáâåø æï åûòíï. éïèòà, îë-
úï ïâóøâåþæòà, ìóä ãïîåøåèë óâäòæï ìïõä-êïîì, ãëèóîì, ìïþûåäìï æï èïîïíì. âòí 
èëâòæëæï òèòìò øòøòà! 

åîàõåä, ãïâòõåæåà æï ûïéäò ïéïî ïîò! æïâóùñåà ûïõòäò, âòàëè óíæï æïâïþïà, 
èïãîïè îï ãïãòøâòï, îïì åûåþ! 

øåèëòîüñï ìïùñïäèï èïèï÷åèèï øóþäçå õåäò: 
“âòúò, âòíú ùïòñâïíæïë!” 
“ïþï, îïì ïèþëþ, êïúëë, - æåæï÷åèèï, - õþë õëè ïî òñë, âòì èòòêïîåþæï ïõäëë!” 
“åã èå âòúòë”. 
èëòñâïíï úõåíò, èëìæë ïâøïîï æï èëïõüï óþåäëìâå. 
ãïæïâóæåáò ùòí: èåú ùïèòñâïíå-èåàáò! 
“÷ïèëèåúïäåë!” 
“ïîï, ãòíæï àó ïîï, ùïèòñâïíå-èåàáò!” 
“ùïòñâïíå, êïúë, îï òñëë!” - æåæï÷åèèïú. 
îïéïì òçïèæï - “êïîãòë, èëæò, øåèëèòöåáòë.” 
ïèùòï ìïùñïäèï æåæï÷åèèï æï øåèëèìâï úõåíòì ãïâïçå. 
“ïþï, èïãîïæ ÷ïèÿòæå õåäòë!” - æï ãïâôîòíæòà. 
ìóä ÿåíåþòà ãïâòïîåà èàåäò ìëôåäò, ãïâåøâòà èòíæëîçå, ÿåíåþòà ãïæïâòïîåà 

õëæïþóíåþòú, æïâïæåáòà ïéèïîàì æï øåâåæòà üñåøò. òá êò èïèï÷åèèï íåþïçå èòóøâï 
úõåíò - èòâæòâïîà, èòâäïñóíëþà. 

ãïèë÷íæï þëäëì èïãïàò ìëôåäò. 
÷ïâóïîåà ìïàòþåþì, íïêïîüëôòäïîì, þïêåþì, èòâïæåáòà åîà ìïõäì æï æïâòíïõåà, 

îëè åçëøò ÷âåíò ïäèïìï ïþòï! ÷âåíì æïíïõâïçå ìóä ãïãòýæï - æïòùñë ñåôï æï ùêïâ-
ùêïâò, åùåâï, óíæï, îëè òì ëõåîò üîëìò ãïùñâòüëì, èïãîïè îïêò âåîïôåîì óõåîõåþì, 
æãïì óêïíï ôåõåþçå ïêïäõóäò, ãâòñóîåþì æï ùêèóüóíåþì ìïúëæïâïæ. 

÷ïèëâþëþéæò úõåíòæïí, øåââïîæò åçëøò æï èëâåáåíò ñåäçå. 



èïèï÷åèòú æïáâåòàæï, èïãîïè øòã ïî øåèëæòì, ãïæèëåñóæï èåìåîçå, ãïæèëïùñë 
çåæ èêäïâåþò æï ãâòñóîåþì ÷óèïæ. èåîå èòï÷åîæï ìïõäòì èëöïîóä êïîì æï æï-
òûïõï: 

“ãïèëæò, êëìüï, èå øåíò ïìå æï òìåë!” 
æïòñåôï ïäèïìïèïú, áå÷ëçå þïäïíò ïåøïäï. 
ìïõäòæïí ÷ïèò-÷óèò ïî òìèëæï æï âòôòáîå, øòí ïî òáíåþòïí-èåàáò. 
ãçòì ãïæïéèï ìõâï ìïõäåþò æãïì. ãïèëâòæï åîà-åîàòæïí âòéïú èïéïäò, 

êîûïäâòà èëèéòèïîò êïúò æï èïèï÷åèì èòåìïäèï. 
èïèï÷åèèï ìïäïèçå ïî óðïìóõï, - êëìüï ìïæ ïîòë, - ¸êòàõï. 
“êïîãò, êïúë, êïîãò, ãëãòë…” - òèïí. 
èëâòæï ïõäï èåëîå êïúò, òìòú èïéïäò, òìòú øåùóõåþóäò éòèòäòà 

üó÷åþæïþîåúòäò æï - “ïî ãòíæï îï, ãëãò, õë òúò, îïíïòîòú ïîò åãïë - ìõâï 
èëìïðïîò àó âåîïôåîò íïõï, ìïêóàïî áóæì èëòðïîïâìë…” 

èïèï÷åèò êò óôîë æï óôîë èåüïæ þîïçæåþï: 
“ãïèëæò, êëìüï, íó òèïäåþò, èå øåíò èêâæïîò æï úëúõïäòë!” 
èëãîëâæï ïè ñâòîòäçå èàåäò ìëôåäò, åõâåùåþòïí, åèóæïîåþòïí, ñåäì óùåâåí - 

êïîãò, êïúë, ïóøâò åã ëõåîò ûïéäò æï ùïòñâïíåë! - èïãîïè òèïì ïîïôîòì ãïãëíåþï ïî 
óíæï. 

ãïòéë þëäëì ÿîòïäòà ìïõäòì êïîò æï ãïèëâòæï òáòæïí êëìüïì úëäò - àåàîò, 
ôïøôïøï, ãïâïìáåäò æåæïêïúò. õåäåþò úëèòïíò ïáâì. øäòì òè õåäåþì, òêîïâì ãóäøò, 
- “ïòë, ãëãòë, ìåíò ùòîòèåë, õïþòçãòíåþì âïúõëþë… êïîãò ïîïñòúï ãâïáâì, ðïíüòìï, 
øåí îë ãòñâïîìë…” 

“ìïæ ïîò, áïäë, øåíò áèïîòë?” 
“øòí ïîòë… àïâòìò ðòîòìï îúõâåíòï æï òèòüëè âåî ãå÷âåíåþïë… ïðïüòå, ãëãòë…” 
ùïèëâòæï èïèï÷åèò, ÷ïãâòïîï èå æï ïäèïìïì ãâåîæòà æï øåâòæï ìïõäøò. øåâñåâò 

èåú. 
ôå÷àïí, ÿîåä ôïîæïããïæïôïîåþóä üïõüçå àïâ÷ïáòíæîóäò çòì êëìüï æï 

ìîóüóíåþì. ÷âåíì øåìâäïçå ïî ïóõåæòï. 
èòâòæï èïèï÷åèò æï òìåàò ÷ïìúõë àïâøò, îëè úõâòîò ôå÷çå æïïêâîåâòíï. 
ùïìêæï ìïùñïäì ìòìõäò, èïãîïè îïêòéï åãîå òëäïæ ãïæïî÷ï, óõïîòï, óõïîòï, îëè 

ïéïî òúòì, îï áíïì - øåìúáíïâòì ïè èïèï÷åèì, åäïáóúåþï, ãïìæòì àïí úõâòîòæïí 
ìòìõäò. 

øåèëâòæï, øåèëãâñâï óêïí îïèæåíòèå êïúò. òúòíòïí òìòíòú, ó÷ï÷áóíåþåí 
èïìðòíûåäì àïâøò, æïìúòíòïí. 

ãïõìíï, þëäëì, òì øåêîóäò øóþäò èïèï÷åèèïú. 
ãïòøïäï ìóôîï æï æïòùñåì êïúåþèï ïîñòì ìèï… æéåìïú êò èïõìëâì òè 

õïþòçãòíåþòì ãåèë. 
åì êòæåâ - èòùï òèòìòï, âòíú ïèóøïâåþìë! 
çëãöåî ôòáîò ùïèòéåþì… âôòáîëþ, âôòáîëþ, íåüï îï èëõæï, åãîå îïæ 

ùïèëãâïìõæíåí àïâçå-èåàáò, èïãîïè âåîïôåîò èëèòôòáîåþòï… ïî âòúò… ïîï âòúò-
îï… ïîïæï, èïîüë åãåíò õë ïî ïîòïí, øâòäë - âòíú ÷âåí ïîï ãâ÷ïãîïâì, çòì æï 
üòîòì.  
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êïêë àïâòì üêòâòäèï ãïïéâòûï. ìùñóîëæï. ìïùëäàïí èòæãèóä ìêïèçå õåäò 

èëïôïàóîï, èïãîïè ùñäòì ÿòáï âåî òðëâíï. ïõäïéï ãïïõìåíæï úëäàïí ùóõïíæåäò 
÷õóþò, ãóäò æïóèûòèæï. åîàõïíì ÷óèïæ òùâï, èåîå ïæãï, ÷ïòúâï âòùîë, ãïáåáòäò 
öòíìòì øïîâïäò, øïâò ìâòüîò æï øóøïþïíæøò ãïâòæï. ãïüåõòäò ãîïôòíò òïüïêçå 
åãæë. òïüïêçå åñïîï æïäåùòäò àåôøåþòú. íïàåäï ïî òñë, ïîú þïâøâò. êïîò 
ãïèëïéë æï êòþåçå îëè ÷ïæòëæï, àïâþîó æïåõâï, àåûëàò õòì èëïöòîì èòåñîæíë. 

êåæäòì ûòîåþì ùóõïíæåäò àëâäòì íïçò, ìòôîòôïíï ïîøòï ãïìæåâæï. èçå ìâåä 
ïìôïäüì ïøîëþæï. 

åçëøòú ïîïâòí òñë. ëíêïíçå ùñïäò æïäòï, èïãîïè ùñóîâòäò èïòíú âåî èëòêäï. 
ìïðòîôïîåøëøò óïçîëæ ïàâïäòåîåþæï íåìüòïí ïãóîåþì øëîòì ãïþèóä ïþïäþóæïì. 
èåîå òìåâ øòí ïâòæï. åîàõïíì ïèïëæ òúáòîåþëæï êïîãïèëéåþóä, úïîòåä èïúòâïîøò, 
ìïòæïíïú ìïïèë ìòãîòäå èëýëíïâæï, èåîå êïîïæòì àïâçå ìòãïîåüòì ãïñâòàäåþóäò 
íïèùâò òðëâíï, èëóêòæï æï èïæòïíò íïôïçò æïïîüñï. 

àïíæïàïíëþòà ïãëíæåþëæï ùóõïíæåäò ÷õóþò, úæòäëþæï àïíïèòèæåâîóäïæ 
ãïåõìåíåþòíï ñâåäïôåîò, èïãîïè æïþòíæóä ãëíåþïøò èïòíú íïùñâåü-íïùñâåüïæ èë-
üòâüòâåþæï úïäêåóäò õèåþò æï ìóîïàåþò: þïâøâòì üòîòäò, èåçëþäòì áïäåþòì 
úíëþòìèëñâïîå ìïõååþò, úëäòì òìüåîòóäò êòâòäò… 

ãóøòíæåäò æòäòì ïèþåþò óôîë úõïæïæ ïõìëâæï: æïþïèþóäáóîàóêòïíò, 
èëéóøóäò ìïõòì þòÿåþò êëäèåóîíåëþòì èëåæïíçå… êïêë óõèëæ ïàâïäòåîåþæï 
òèïà ãïíòåî þåÿåþì,  ùåîïáâòìï æï íò÷þòì õèïîåþòìïãïí ãïóõåøåþóä æòæ õåäåþì. 
òìòíò ïäñïøò ïáúåâæíåí üîëüóïîàïí ãï÷åîåþóä èïíáïíïì æï ñëâåäò èïàãïíò 
úæòäëþæï øòã ÷ïöæëèïì. ïîï, ïî òãòíåþëæíåí, ïîú õåäåþì òêâîåòíåþëæíåí, 
èõëäëæ õâíåøëæíåí æï èõîåþòà, íòæïñâåþòà, àåûëåþòà ïùâåþëæíåí åîàèïíåàì; 
ÿòôõâòà, êþòäåþòì õîÿòïäòà èòòùåâæíåí èïíáïíòì éòï êïîòìêåí. þëäëì, ëàõíòéï 
÷ïòÿåÿñåþëæíåí, æïíïî÷åíåþò òèåæãïúîóåþóäåþò èòæãåþëæíåí óêïí. êïêëè 
ìïèëúçå èåüò æïàâïäï òìòíò. àâòàëí ìïèëúæïèåìïèå àó ìïèëúæïèåëàõå òñë -  
ãïèõæïîò, ãïäåóäò, èóúåäãïäïìüóäò. åîàõåä, ìóä åîàïæåîàõåä ìúïæï 
èïíáïíïøò øåûâîëèï, èïãîïè èïøòíâå æïîùèóíæï, îëè ïèïààïí âåîïôåîì ãïõæåþëæï, 
ùïâòæï æï èëøëîåþòà áâòì ðïîïðåüçå ÷ïèëöæï. ìïêóàïî àïâçå èëìæòëæï þîïçò: 
îëèú èëåõåîõåþòíï æï ùïñëäëæï, îï óíæï ãïåêåàåþòíï, îòìò øåèûäå òñë? ïèïà îïì 
åæîåþëæï, íò÷ïþò ïîïìëæåì ìÿåîòï õåäøò. åîàõïíì êòæåâ òöæï òè ðïîïðåüçå, 
øëîòæïí óñóîåþæï þòÿåþòì ôïôõóîì, ïêâòîæåþëæï æï òèïõìëâîåþæï èïà æïéâîå-
èòä ìïõååþì, èåîå ïæãï æï óêïíèëóõåæïâïæ ùïâòæï. 

ûâåäò ìüóæòòì åçëìàïí öãóôòì ùåâîåþò æïõâæíåí. ùåäòùïæçå èåüò òñë, îïú 
ôòäèì âåéïî òéåþæíåí, èïãîïè ûâåäò ÷âåóäåþòì ãïèë èïòíú àòàáèòì ñëâåäæéå òê-
îòþåþëæíåí õëäèå. ïõäïú ñâåäïíò ïá òñâíåí - æïèæãèåäò îåýòìëîò, ëðåîïüëîò, 
èõïüâïîò, ëîò ïìòìüåíüò. îïéïú ôóäò åøëâíïà, ïìòìüåíüåþì ïîïñò èëïüïíòíåì æï 
ìïõåäëìíëøò ÷ïâòæíåí. êïêë ìâïèæï, íåä-íåäï ïâòùñæåþëæï ñâåäïôåîò. òáòæïí òì 
æï êëüå æòæóþåøò ùïâòæíåí. òáïú æïäòåì, òáïú ïîïñò. þóíæëâíïæ ïãëíæåþëæï 
âòéïú áïäåþò, þïâøâåþò, âòéïúïàï æïèúòíïâò ìïõååþò. èïîüë åîàò îïè âåî 
ãïåõìåíåþòíï - îëãëî ïí îëæòì æïþîóíæï øòí. 

ìòãïîåüòì íïèùâò àóíóáòì êëäëôøò ÷ïìîòìï. íïàåäï, ïäþïà, ðóîçå òáíåþëæï 
ãïìóäò. ìöëþæï, æîëçå ãïìúäëæï, îëè òèòìò ùóùóíòìï æï üòîòäòìàâòì ïéïî 
åìèòíï. áóîàóêò ÷ïòúâï, êïîò æïêåüï æï ãïìïéåþò ìïôåíòì áâåø ïèëæë. áó÷ïøò 
àâïäì ïîòæåþæï ôåîïæ öòõóîåþì, îëèåäàï âòüîòíåþøòú äóæòì þëàäåþò 
÷ïåèùêîòâåþòíïà. 



ãï÷åîåþïçå þåâîò õïäõò òæãï æï îëúï üîëäåòþóìò ÷ïèëæãï, óêïíï êïîøò ûäòâì 
øååêâåõï. òáâå øåòüñë, îëè óêâå àåîàèåüò ìîóäæåþëæï.  

èëåæïíçå ÷ïèëâòæï, ìüóæòòì ùòí èëéïæïâå þòÿåþì àïâò æïóáíòï æï þïçïäüòì 
èëïöòîçå ÷ïèëöæï. ïèïà çëãì òúíëþæï, çëãì – ïîï. ûïäòïí ïõïäãïçîæåþò òñâíåí, 
èõòïîóäò, àòàáèòì þåæíòåîò ìïõååþòú êò ¸áëíæïà. åîà èïàãïíì ãïæïõìíòäò 
áóîàóêòæïí, òéäòòì áâåø,  íïãïíòì êïþóîï èëó÷ïíæï. óåúîïæ úõâòîùòí ìüóæòòì 
åçëøò øåèïâïäèï ùòàåäèï "ýòãóäèï" æïóèóõîóÿï æï èïíáïíòì ìïîêèäòæïí 
ãïéòèåþóäò ùòàåäò ìòôïàò ãïèë÷íæï: 

- îëãëîï õïî? 
- èûòèåæ. 
- ãóøòí øïóþåîåà? 
- ¸ë. 
- èåîå? 
- îï èåîå, ïîïôåîò. 
"ýòãóäòì" ðïüîëíèï öòþòæïí ôóäò ïèëòéë æï ãïæèëïùëæï. 
- èïòúï îï, àó ûèï õïî… - øåîúõâï êïêëì, èïãîïè ôóäò óêâå õåäøò åÿòîï. 
èïíáïíï àâïäì èòåôïîï. êïêëè èëéäïþóúå þòÿåþì ãïõåæï. ïîñòì ñòæâï óêâå 

øåòûäåþëæï, èïãîïè ïæãòäòæïí ïî æïûîóäï. åì æéå êïîãïæ æïòùñëë, åìéï 
ãïòôòáîï. 

èïäå"èïöäïöóíï" èëâòæï, êïêëì ãâåîæòà ÷ïèëóöæï æï öòþòæïí óôòäüîë 
ìòãïîåüòì êëäëôò ïèëòéë. ÷óèïæ åùåëæíåí. 

- èïõë òñë. - óàõîï êïêëè. 
- èåîå?  
- ïá ïîò. - öòþåçå æïòîüñï õåäò. 
- îïèæåíò? 
- ëàõò. 
- ò, èïãòì… 
- îï ãòíæï. 
- îï îï èòíæï, øå÷åèï, úïîòåäò ïîïñò æïâäòëà? - ùïèëæãï èïöäïöóíï. 
- êïîãò ¸ë, æïöåáò. 
- îïéï æïâöæå, èëèå, þïîåè èëâòüïí! 
êïêëè ôóäò èòìúï, åîàõïíì ãï÷áïîåþòà èòèïâïä èïöäïöóíïì óñóîï, èåîå òìåâ òè 

þòÿåþçå ãïæïòüïíï èçåîï.  
åì æéå êïîãïæ æïòùñë, èïãîïè èïòíú ãïÿîòäò âïøäòâòà ¸ãïâæï ãóøòíæåäì, 

ãóøòíùòíæåäì, òèòì ùòíïíæåäì. öåî àó ïî ¸ãïâæï, èïäå óìïàóëæ æïåèãâïíåþëæï. 
èëâòæï êëüå, îëèåäìïú àïí âòéïú óúõë þòÿò èë¸ñâï. òè þòÿòì æïíïõâï, úõïæòï, 

ïî åìòïèëâíï êïêëì. êëüåè ãïïúíë – èùåîïäòïë æï àïí ãâïîòú óàõîï, èïãîïè 
êïêëì ìóä ïî ïòíüåîåìåþæï òèòìò ãâïîò – ïîïôåîò ïî òáíåþëæï ëàõ êïúçå åîàò 
ïîïñò. 

÷óèïæ òìõæíåí, èïãîïè îëãëîú êò èïöäïöóíï èëâòæï æï ïîñòì þëàäò èëòüïíï, 
èùåîïäèï êëüåì îïéïú ó÷óî÷óäï æï êïêëìïú èïøòíâå ïçîò øååúâïäï. èïîàäïú, òì 
þòÿò ùïâòæï æï úëüï õíòì øåèæåã ëîò þëàäò "èïìêëâìêïòï" æï ãïçåàòì áïéïäæøò 
øåõâåóäò êïîüëôòäòì éâåçåäåþò èëòüïíï. 

áâåèëà ÷ïâòæíåí, ðïâòäòëíì øåèëóïîåì æï ìïõåäëìíëì æïêåüòä êïîì èòïæãíåí. 
èïöäïöóíïè þëáäëèò èïâàóäòà ãïïéë. ìïõåäëìíëøò èýïâå ìóíò òæãï. èïãòæïçå 
ùóõïíæåäò ìïÿèäòì íïî÷åíåþò æï æïúäòäò þëàäåþò åäïãï. 

òáïóîëþï ìùîïôïæ èòïäïãåì æï ìóôîï ãïïùñåì. èïãòæïì õåäåþòì ôøâíåüòà 
øåèëóìõæíåí. êëüåì óèòçåçëæ åúòíåþëæï. èïöäïöóíïè ÿòáåþò øåïâìë. èòóÿïõóíåì 



åîàèïíåàì æï êïêëè èùåîïäì óàõîï, ÷âåíì ãïúíëþïì ãïóèïîöëìë. ãïóèïîöëìë, 
óðïìóõï òèïíïú æï æïäòåì. 

êïêëè ùñïäò æïïñëäï, îïæãïí ïîïñì ïî óíæëæï òèòì ãïèøîïä ñåäøò ÷ïìâäï. 
þëäëì ÷ïâòæï. äóêèï èòïüïíåì àó ïîï, èïöäïöóíïè òìåâ æïïìõï. 

êëüåè æï èùåîïäèï äïðïîïêò ãïïþåì. êëüå îïéïúïì óïèþëþæï æï êïêë ãâòïíéï 
èòõâæï, îëè ôòäèòì ìúåíïîì óñâåþëæï. èùåîïäò ñóîïæéåþòà óìèåíæï, õïíæïõïí àó 
÷ïóîàïâæï ìòüñâïì. ûïäòïí ãïåîàíåí äïðïîïêòà, èïãîïè èïöäïöóíïè ÿòáï 
èòóÿïõóíï æï ëîò ìïõïîåþï øåãâåùòëìë, óàõîï. øåãâåùòëìë, æï æïäòåì. 

êïêëì íïàåäï æï àïâòìò ùäòíïõåâîòì ãëãë - èïòêë ãïïõìåíæï. ìòíæòìòì áåíöíï 
òãîûíë, íïéâåäò øåèëïùâï ãóäçå… 

èåîå êòæåâ æïäòåì àòàë ÿòáï æï èåîå êòæåâ àòàë ÿòáï æïäòåì. 
êïêëì øåóþîóíï, èëåêòæï ïîïñò, èïãîïè ìòïèëâíåþæï åì ìòèàâîïäå. êëüåì 

ôòäüîòïíò ìòãïîåüò ãïèëïîàâï æï ãïïþëäï. 
èïöäïöóíï ïîïñì ïáåþæï æï ïèþëþæï, îëè éâòíëì ïéïîïìëæåì æïäåâæï, îïæãïí 

îëæåìïú éâòíëì ìâïèæï, ûòäøò áâåø òôìïèæï, ïîïñçå êò ïîïìëæåì èëìæòëæï åãåàò 
îïèå. ïèïçå ñâåäïíò òúòíëæíåí æï òúòíëæï èùåîïäòú, ôïáüòóîïæ óúõë êïúò, 
îëèåäòú êïêëì ìóä óôîë æï óôîë èåüïæ èëìùëíæï. 

ïè ìòúòä-õïîõïîøò øåèëâòæï êòÿ ãòëîãò÷ò æï øåèëòüïíï ëîò þëàäò "ãïîåöò". 
éâòíòì æïíïõâïçå óôîë èåüïæ ÷ïþýòîæíåí, îòì ãïèëú êòÿ ãòëîãò÷ò ãïíïùñåíæï, 
èïãîïè îëúï ìïáèòì âòàïîåþï ïóõìíåì, òèïíïú ãïòúòíï, èëòüïíï ìïçóîãåèëõåîõòäò 
ìêïèò, èïãòæïìàïí æïòæãï  æï æïöæï. 

æïäòåì èåìïèå þëàäòú æï îëúï éâòíëçå ãïæïâòæíåí, ìïõåäëìíëì êïîøò åèïè 
øåèëñë àïâò: 

- øåí ãåóþíåþò, þòÿë! – æïóûïõï êïêëì. 
- ¸ï, îï òñë! 
- èëæò, ìïáèå èïá. 
êïêë óõïäòìëæ ïæãï æï ãïîåà ãïâòæï. òá àåþåîâäòì èçå þýóüïâæï.  
- îï ãòíæï. 
- ìâïè, ïîï? 
- èåîå øåí îï? 
- øåí èëóêâæò øåíì ðïüîëíì, ï¸ï! 
- ò?! 
- îï ò, þòÿë, îï ò! øåí ïá ìêæåþò æï øåíò úëäò íïõå, îïì ïêåàåþì! 
êïêëè ðòîò æïïéë, èïãîïè õèï ïî ïèëóâòæï. þëäëì, îëãëîú òáíï, àáâï: 
- ¸ï, îï ïîò… 
- ùïæò æï øåí àòàëí íïõå, îï ïîò! 
- ìïæ ùïâòæå, øå÷åèï! 
- èåüîëìàïí, ìïæï! 
êïêë áó÷ïøò ãïâïîæï æï ðîëìðåáüì ìòîþòäòà ãïóñâï. ñóîøò åèïì ìòüñâåþò 

óùòëæï, ùïæò, øåíò úëäò íïõå, îïì ïêåàåþìë! ãóäò ïèëâïîæíïçå ¸áëíæï, ãïîþëæï, 
ïéïîïâòì åîòæåþëæï. òìåàò îï óíæï ãïåêåàåþòíï íïàåäïì, ïè þëçïíæïîï åèïì îëè 
ãï¸êâòîâåþëæï? îòìò ãïèêåàåþåäò òñë? òèïì õëè èïîüë ùóùóíò æï üòîòäò øååûäë. 
êòæåâ øååûäë ëîò úïäò êïîüëôòäòìï æï íïõåâïîò àïâò õïõâòìïãïí ùâíòïíòì 
èëõïîøâï, êòæåâ – ìòãïîåüòì íïèùâòì æïèïäâï êïîïæòì àïâçå, îëè èåîå, 
ãïÿòîâåþòì ýïèì, êïêë ãïåõïîåþòíï. êòæåâ? ¸ë! – øååûäë óãëíëæ èàâîïäò áèîòì-
àâòì üïíìïúèåäò ãïåûîë, äëãòíøò ÷ïåùâòíï æï àïâàïí ùñïäò æïåæãï. èåüò îï? ìõâï 
îï óíæï ãïåêåàåþòíï òìåàò? æï, óåúîïæ, êïêëì ãïïõìåíæï ãïçïôõóäòì òì àþòäò, 
èøâòæò ìïéïèë, îëúï íïàåäï ãïòúíë, ãïïõìåíæï èòìò éòèòäò, øåèêîàïäò àâïäåþò, 
ïüèòì ñâïâòäòìôîïæ øåôïêäóäò äëñåþò. ãïïõìåíæï, îëãëî æïæòëæï, îëãëî 



äïðïîïêëþæï, ìï÷âåíåþåä àòàì îëãëî òæåþæï õëäèå íòêïðçå æï èòîþëæï, 
èòîþëæï, ãóäò ùòí óìùîåþæï, ôòáîòú, ùïîèëìïõâïú ùòí óìùîåþæï æï ïàïìíïòîò 
øåèïûîùóíåþåäò ìóîïàåþò åæãï àâïäùòí. 

èåüîëì ìïæãóîàïí õïäõò çòèçòèåþæï. åîàèïíåàøò ïîåóäòñâíåí  
ãïîåèëâïÿîåíò, êïõðåþò, öòþòì áóîæåþò, íïîêëèïíåþò, îåêåüòëîåþò, èïàõëâîåþò, 
ìïøëâïîçå ãïèëìóäò èøòåîò, ðïüòëìïíò èëáïäïáååþò. ïèæåí õïäõøò ûíåäò òñë 
ïæïèòïíòì ðëâíï, èïãîïè êïêëè èïòíú èïøòíâå æïòíïõï úëäò - áâòì þëîæòóîçå òöæï, 
ùòí ãïçåàò ãïåøïäï, ðòîøò ìïùëâïîï÷ï÷îòäò èïòêë êïäàïøò ÷ïåìâï æï àïâ÷ïéóíóäò 
òè ãïçåàì æïìáåîëæï. 

àïâòæïí âåî ãïòãë, îï õæåþëæï, âåî èòõâæï, îïüëè òöæï íïàåäï òè þëîæòóîçå, 
ïí îïüëè ãïåøïäï ïìôïäüçå ãïçåàòì íïãäåöò. ìòîþòäòìïãïí ìóíàáâïøåêîóäò, 
ïáëøòíåþóäò òæãï æï ãïëãíåþóäò, úëüï ïî òñëì ãïõïîåþóäòú êò óñóîåþæï 
ìïêóàïî úëä-øâòäì, ãïõïîåþóäò, îïæãïí å÷âåíåþëæï, îëè æòæò õíòì ùòíïà æïêïî-
ãóäåþò, òè êïõðåþøò, þïîòãåþøò, áóîæåþøò, íïîêëèïíåþøò, øòèøòäòìïãïí èòìïâàåþóä 
ðåíìòëíåîåþøò ãïàáâåôòäåþò ïõäïéï òðëâíï, ïõäïéï ïéèëï÷òíï æï æéåòæïí ìóä 
àïâòìàïí åñëäåþëæï, ãâåîæòæïí ïéïî èëòúòäåþæï, èïãîïè èåîå àïíæïàïíëþòà 
ãëíì èëåãë, ñâåäïôåîèï àïâòìò íïèæâòäò ìïõå æïòþîóíï æï îëúï, óåúîïæ, âòéïú 
ãïèâäåäèï, îï èíòøâíåäëþï ïáâì, îëãëîèï êïúèï, íïàåäïì ãïçåàòì íïãäåöçå 
ãïáåáòäò ïìêóðëíòïíò æïóãæë, ñëâåäòâå úõïæò øåòáíï æï êïêëè òãîûíë, îëãëî 
ãïóõåâæï õåäåþò, èõîåþò, êòìåîò, çóîãò, õåîõåèïäò æï èïîüë ôåõåþòéï èëóæóíæï, 
èóõäà èëåêâåàï æï îëè ïî ùïáúåóäòñë, êåæåäàïí èòâòæï, èõîòà çåæ èòåñîæíë, 
íåä-íåäï ÷ïöæï, ÷ïò÷ëáï æï óåúîïæ, àòàáëì àëôò åìîëäåìë, ùòí ãïæïáïíåþóäò 
üîëüóïîçå ðòîáâå ùïåèõë. 

 
                                                                               1994 ù. 

 

თ ე თ რ ი  ს ა ქ ა ღ ა ლ დ ე  

 
ïè ëîò êâòîòì ùòíïà, âåîòì (ñëôòäò êòîëâòì ìïõåäëþòì þïéøò), ÿïæîïêòì 

ìïìïõäåìàïí ïõäëì, åîà ûåäìêïèçå âòðëâíå àåàîò ôåîòì ìïáïéïäæå, îëèåäøòú 
ïéèëâï÷òíå øåèæåãò ìïõòì ìïþóàåþò: 

1. èëáïäïáå øëîåíï ãóîïèòì ïìóäò øïäïèþåîòûòì ãïíúõïæåþï ãïíïàäåþòì 
èòíòìüîòì èëïæãòäòì, þïüëí à. ÿñëòûòì ìïõåäçå. èëèñïâì ïè ãïíúõïæåþòì ìîóäò 
üåáìüò: 

“âïî èïîüëõåäï æåæï. èñïâì ëîò øâòäò 1985 ùåäì ëôòúòïäóîïæ ãïñîòäò 
áèîòìïãïí. èïèïì ïîïâòàïîò ìóîâòäò ïîï ïáâì øâòäåþàïí êëíüïáüòìï. òãò èõëäëæ 
ëîò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æï òìòú ûïäæïüïíåþòà òõæòæï ïäòèåíüì. Þïâøâåþò ïî 
òúíëþåí ìïêóàïî èïèïì, èïãîïè èïòíú èòì ãâïîì ïüïîåþåí. Ðòîïæïæ èå âïî èåëîå 
öãóôòì òíâïäòæò, ïèòüëè þïâøâåþì çîæòì æåæï÷åèò - áâîòâò áïäò îóìóæïí 
øïäïèþåîòûå, óèûòèåì èïüåîòïäóî æï ôòçòêóî ãïÿòîâåþïøò èñëôò, îïìïú 
èòæïìüóîåþåí ÷åèò èåçëþäåþòú”. 

ãïíúõïæåþïì øâòæò èåçëþåäò ïùåîì õåäì: ÿïíüóîòï, ã. ìòõïîóäòûå, âïîàïíëâò, 
÷õòêâòøâòäò, þïòíæóîïøâòäò, øïäâï ÷õåòûå æï ìïíïêëåâò. ïãîåàâå, èîãâïäò þåÿæò-
àï æï õåäèëùåîòà ïæïìüóîåþì àþòäòìòì âïêòì îïòëíòì ìïõïäõë æåðóüïüàï 
ìïþÿëì ïéèïìêëèòì ¹ 73 ìïþòíïë-ìïåáìðäëïüïúòë üîåìüòì óôîëìò (õåäèëùåîï 
ãïóîêâåâåäòï). óçòì àïîòéòú: 9 ïðîòäò, 1994 ùåäò. 

2. æïþïæåþòì èëùèëþòì áìåîëïìäåþò: 
ï). æïþïæåþòì èëùèëþï VI-TN N-452187, èëáïäïáå îóìóæïí ãòëîãòì ïìóäò ãâïçïâï 

æïòþïæï 16. 03. 1983 ùåäì, áïäïá àþòäòìøò, îïçåæïú æïþïæåþòì ïáüåþòì îåãòìüîï-



úòòì ùòãíøò 1983 ùäòì 25 èïîüì èëõæåíòäòï ÷ïùåîï ¹ 718. Èøëþäåþò: èïèï - ãâïçïâï 
ãòëîãò äåâïíòì ûå. åîëâíåþï - áïîàâåäò. æåæï - øïäïèþåîòûå øëîåíï ãóîïèòì 
ïìóäò. åîëâíåþï - áïîàâåäò. îåãòìüîïúòòì ïæãòäò: ëîöëíòêòûòì îïòëíòì èèï÷òì 
ãïíñëôòäåþï. èëáïäïáåëþîòâò ïáüåþòì ÷ïèùåîò ãïíñëôòäåþòì ãïèãòì õåäèëùåîï 
(ãïóîêâåâåäòï). 

þ). æïþïæåþòì èëùèëþï XI-N315319. Èëáïäïáå ãòëîãò ãòëîãòì ûå ãâïçïâï æïòþïæï 
10. 04. 1984 ùåäì, áïäïá àþòäòìøò, îïçåæïú æïþïæåþòì ïáüåþòì îåãòìüîïúòòì ùòãí-
øò 1984 ùäòì 17 ïðîòäì èëõæåíòäòï ÷ïùåîï ¹ 211. Èøëþäåþò: èïèï - ãâïçïâï ãòëîãò 
äåâïíòì ûå. åîëâíåþï - áïîàâåäò. æåæï - øïäïèþåîòûå øëîåíï ãóîïèòì ïìóäò. 
åîëâíåþï - áïîàâåäò. îåãòìüîïúòòì ïæãòäò: ëîöëíòêòûòì îïòëíòì èèï÷òì 
ãïíñëôòäåþï. ãïíñëôòäåþòì ãïèãòì õåäèëùåîï ïáïú ãïóîêâåâåäòï. 

3.  62-å ðëäòêäòíòêòì èòåî 1994 ùäòì 30 èïîüì ãïúåèóäò úíëþï: 
“úíëþï åûäåâï øïäïèþåîòûå øëîåíï ãóîïèòì ïìóäì, èúõëâîåþì öïíåäòûòì áó÷ï 

¹ 20-øò, èïìçåæ, îëè òì ïîòì íïèæâòäïæ èåëîå öãóôòì òíâïäòæò. æòïãíëçò: 
õåîõåèäòì êòôëìêëäòëçò. èòëæòìüîëôòï. úíëþï åûäåâï ãïíïàäåþòì 
ìïèòíòìüîëøò ùïîìïæãåíïæ”. úíëþïì õåäì ïùåîì åáòèò ÿåäòûå æï èàïâïîò åáòèòì 
èëïæãòäå ã. ÷òêïøóï. 

4.  ìïìïèïîàäëì ãïæïùñâåüòäåþï: 
“á. àþòäòìòì ëîöëíòêòûòì îïòëíòì ìïõïäõë ìïìïèïîàäëè - àïâèöæëèïîå 

êâïÿïûå, ìïõïäõë èìïöóäåþò - æïàòøâòäò æï øïîïøåíòûå, èæòâïíò - öïþïæïîò, 1985 
ùäòì 10 ìåáüåèþåîì, éòï ìïèìöïâîë ìõæëèïçå ãïíòõòäï ìïáèå èëìïî÷äå øëîåíï 
ãóîïèòì ïìóäò ãâïçïâïì èëðïìóõå ãòëîãò äåâïíòì ûå ãâïçïâïìàïí ãïíáëîùòíåþòì 
øåìïõåþ. ìïìïèïîàäëè ãïæïùñâòüï: ìïî÷åäò æïêèïñëôòäæåì - øåùñæåì èëìïî÷äå 
øëîåíï ãóîïèòì ïìóäò ãâïçïâïìï æï èëðïìóõå ãòëîãò äåâïíòì ûå ãâïçïâïì øëîòì 
áïäïá àþòäòìòì ëîöëíòêòûòì îïòëíòì èèï÷òì ãïíñëôòäåþïøò 1982 ùäòì 8 òâíòìì 
îåãòìüîòîåþóäò áëîùòíåþï (ìïïáüë ÷ïíïùåîò ¹128). ãïíáëîùòíåþòì èëùèëþòì 
èòéåþòìïì ãïæïõæåì èëðïìóõå ãòëîãò äåâïíòì ûå ãâïçïâïì öïîòèï 120 (ïìëúò) 
èïíåàò ìïõåäèùòôë þòóöåüòì ìïìïîãåþäëæ, õëäë èëìïî÷äå øëîåíï ãóîïèòì 
ïìóäò ãâïçïâï öïîòèòì ãïæïõæòìïãïí ãïíàïâòìóôäæåì. èëìïî÷äåì æïî÷åì 
áëîùòíåþïèæåäò ãâïîò æï òùëæåþëæåì øëîåíï ãóîïèòì ïìóä øïäïèþåîòûåæ. 
ãïæïùñâåüòäåþï êïìïúòóîòï 14 æéåøò, àþòäòìòì ìïáïäïáë ìïìïèïîàäëøò”. 
ãïæïùñâåüòäåþïì õåäì ïùåîåí ìïõïäõë èëìïèïîàäå êâïÿïûå, ìïõïäõë èìïöóäåþò 
æïàòøâòäò æï øïîïøåíòûå. 

5.  àþòäòìòì âïêå-ìïþóîàïäëì îïòëíòì ìëúóçîóíâåäñëôòì ãïíñëôòäåþòì 
èòåî 1994 ùäòì 29 èïîüì ãïúåèóäò úíëþï: “úíëþï èòåúï øïäïèþåîòûå øëîåíï ãóîï-
èòì ïìóäì èúõëâîåþì öïíåäòûòì áó÷ï ¹20-øò, èïìçåæ, îëè èïì á. àþòäòìòì âïêå-
ìïþóîàïäëì îïòëíòì ìëúóçîóíâåäñëôòì ãïíñëôòäåþïøò æïíòøíóäò ïáâì æï 
åûäåâï ðåíìòï, îëãëîú þïâøâëþòæïí èåëîå öãóôòì òíâïäòæì àâåøò 89 400 êóðëíò”. 
úíëþïì õåäì ïùåîåí ãïíñëôòäåþòì ãïèãå ï. ëêòíïøâòäò æï òíìðåáüëîò èëíïìåäòûå. 

òèïâå ãïíñëôòäåþòì èòåî, òèïâå æéåì ãïúåèóäòï èåëîå úíëþïú: “úíëþï èòåúï 
èëáïäïáå øïäïèþåîòûå îóìóæïí ïäåáìïíæîåì ïìóäì èïìçåæ, îëè èïì á. àþòäòìòì 
âïêå-ìïþóîàïäëì îïòëíòì ìëúóçîóíâåäñëôòì ãïíñëôòäåþïøò æïíòøíóäò ïáâì æï 
åûäåâï ðåíìòï èëõóúåþóäëþòì ãïèë àâåøò 73 000 êóðëíò”. Õåäèëùåîåþò æï þåÿæåþò 
òãòâåï. 

6. ëîò èëùèëþï ñëôïáúåâòìï æï ùïîèïüåþòì øåìïõåþ (àòàëåóä èïàãïíøò 
÷ïæåþóäòï êïîãò, ãïîêâåóäò õåäòà æïùåîòäò æïõïìòïàåþï): 

ï). áïäïá àþòäòìòì 57-å ìïøóïäë ìêëäòì IV êäïìòì èëìùïâäå ãâïçïâï îóìóæïí 
ãòëîãòì ïìóäò. 1993-94 ìïìùïâäë ùåäò: ñëôïáúåâï - ìïíòèóøë, èøëþäòóîò åíï - 5, 
ùåîï - 5, îóìóäò åíï - 5, îóìóäò ùåîï - 5, èïàåèïüòêï - 5, þóíåþòìèúëæíåëþï-



þòëäëãòï - 5, øîëèòàò ìùïâäåþï - ÷ïåàâïäï, ìïõâòàò õåäëâíåþï - ÷ïåàâïäï, 
ìòèéåîï æï èóìòêï - ÷ïåàâïäï, ôòçòêóîò êóäüóîï - ÷ïåàâïäï. 

æïõïìòïàåþïøò ùåîòï: “îóìóæïí ãòëîãòì ïìóäò ãâïçïâï, æïþïæåþóäò 1983 ùäòì 
16 èïîüì, áïäïá àþòäòìøò, åîëâíåþòà áïîàâåäò, èúõëâîåþò öïíåäòûòì áó÷ï ¹20-
øò, 1990 ùäòæïí æéåèæå ìùïâäëþì ïêïæåèòêëì äåë øëàïì ûå æïâòàïøâòäòì 
ìïõåäëþòì àþòäòìòì 57-å ìïøóïäë ìêëäïøò. îóìóæïí ãâïçïâï ôòçòêóîïæ 
öïíèîàåäò æï ãëíåþîòâïæ êïîãïæ ãïíâòàïîåþóäòï. ïõïä èïìïäïì òàâòìåþì 
ìùîïôïæ. ùïîèïüåþïì ïéùåâì èóìòêïøò, ÷ïþèóäòï åîëâíóäò úåêâòì ùîåøò. îóìóæïíò 
àïâòì ûèïìàïí åîàïæ òçîæåþï þåþòòì èåàâïäñóîåëþòì áâåø, îëèåäòú øå-
ûäåþòìæïãâïîïæ ñóîïæéåþïì ïáúåâì þïâøâòì ïéçîæïì. ãëãëíï ãïüïúåþóäòï 
èõïüâîóäò äòüåîïüóîòì êòàõâòà. àïâïçòïíòï óôîëìåþòìïæèò, èëêîûïäåþóäò æï 
èåãëþîóäò - ïèõïíïãåþòìïæèò”. 

æïõïìòïàåþïì õåäì ïùåîåí êäïìòì õåäèûéâïíåäò í. úòíúïûå æï ìêëäòì 
æòîåáüëîò þ. èóèäïûå. 

Þ). áïäïá àþòäòìòì 57-å ìïøóïäë ìêëäòì IV êäïìòì èëìùïâäå ãâïçïâï ãòëîãò 
ãòëîãòì ûå. 1993-94 ìïìùïâäë ùåäò: ñëôïáúåâï - ìïíòèóøë, èøëþäòóîò åíï - 4, ùåîï 
- 4, èïàåèïüòêï - 5, þóíåþòìèúëæíåëþï-þòëäëãòï - 5, øîëèòàò ìùïâäåþï - ÷ïåàâïäï, 
ìïõâòàò õåäëâíåþï - ÷ïåàâïäï, ìòèéåîï æï èóìòêï - ÷ïåàâïäï, ôòçòêóîò êóäüóîï - 
÷ïåàâïäï. 

æïõïìòïàåþï: “ãòëîãò ãòëîãòì ûå ãâïçïâï, æïþïæåþóäò 1984 ùäòì 10 ïðîòäì 
áïäïá àþòäòìøò, åîëâíåþòà áïîàâåäò, èúõëâîåþò öïíåäòûòì áó÷ï ¹20-øò, 1990 
ùäòæïí æéåèæå ìùïâäëþì ïêïæåèòêëì äåë øëàïì ûå æïâòàïøâòäòì ìïõåäëþòì 
àþòäòìòì 57-å ìïøóïäë ìêëäïøò. ãòëîãò ãâïçïâï ôòçòêóîïæ öïíèîàåäò æï 
ãëíåþîòâïæ êïîãïæ ãïíâòàïîåþóäò þïâøâòï, ÷ïþèóäòï åîëâíóäò úåêâòì ùîåøò. 
ãòëîãò àïâòì æïìàïí åîàïæ òçîæåþï þåþòòì èåàâïäñóîåëþòì áâåø, îëèåäòú 
øåûäåþòìæïãâïîïæ ñóîïæéåþïì ïáúåâì þïâøâòì ïéçîæïì. òãò àïâïçòïíòï 
óôîëìåþòìïæèò, èëêîûïäåþóäò æï èåãëþîóäòï - ïèõïíïãåþòìïæèò”. 

ïè æïõïìòïàåþïìïú òãòâå ðòîëâíåþåþò ïùåîåí õåäì. 
7. èëáïäïáå øëîåíï øïäïèþåîòûòì õåäùåîòäò: “èå, øëîåíï ãóîïèòì ïìóäò 

øïäïèþåîòûå àïíïõèï âïî, îëè ÷åèò øâòäåþò: ãâïçïâï îóìóæïí ãòëîãòì ïìóäò, 
æïþïæåþóäò 1983 ùåäì æï ãâïçïâï ãòëîãò ãòëîãòì ûå, æïþïæåþóäò 1984 ùåäì 
òøâòäëì ïèåîòêòì øååîàåþóäò øüïüåþòì íåþòìèòåîèï èëáïäïáåè. Îïçåæïú õåäì 
âïùåî: ø. øïäïèþåîòûå”. ãïíúõïæåþï æïèëùèåþóäòï ìïõåäèùòôë íëüïîòóìòì èòåî. 

âòèåëîåþ: ìïáïéïäæå âòðëâíå ïè ëîò êâòîòì ùòíïà, âåîòì þïéøò, ÿïæîïêòì 
ìïìïõäòì ùòí èæãïî ìêïèçå. Ðïüîëíì âàõëâ, æïèòîåêëì. ÷åèò üåäåôëíòï: 99-95-89. 

ãïìïèîöåäëì ïî èëâòàõëâ. 
 

                                                                                        1994 ù.   
 
 
 
 

თავს გაუფრთხილდით, ბიჭებო 

 
îåæïáúòòì âòùîë, ãîûåä ëàïõøò ìïèò ìïùåîò èïãòæï æãïì. êóàõåøò àâòàíïêåàò 

åäåáüîëãïèïàþëþåäò þýóüïâì, èïãîïè èïòíú úòâï. åîà èïãòæïì èõîåþçå ðäåæèë-
õóîóäò êïúò èòìöæëèòï æï üóøøò ÷ïìâåäåþóäò ôóíöòà áïéïäæçå ïìë “ö”-åþì 
ùåîì. àåáâìèåüò óêâå æïóùåîòï, ïõäï èå÷âòæèåüåçå öïõòîëþì - ôóíöì ùñäòïí áò-
äïøò ïäïéäïéåþì, íïèóøåâïîì ïäèïúåîïæ æïìúáåîòì. 



øåèëæòì ÿïéïîïùâåîòïíò, ûâïäèìõâòäò èïèïêïúò, æïèõâæóîì õåäì ïîàèåâì æï 
ìïêëúíåäïæ åüïíåþï, èïãîïè òì ìïõåì ïîòæåþì: 

- ïî èïêëúë, ãïúòåþóäò âïî! 
- îïè ãïãïúòï. 
- îïâï îïè ãïèïúòï, æåíò èå ïî èïáâì æï íïâàò! 
ùâåîëìïíò ãïáåáòä ìïâïîûåäøò ÷ïöæåþï, àïâì úïîòåäò èïãòæòìêåí ãïæïòáíåâì: 
- åì ïî èëìóäï? 
- îï å÷áïîåþï. 
- ãïìêæï ãóøòí. 
- æïàâîï? 
- ûåãäì ãïâæï. 
- ìïæ òñïâòà? - òúòíòì. 
- äåâïíïìàïí. àâîïèåüò þëàäò æïâäòåà õóàèï. 
- èåõóàå âòí òñë? 
- þïæîò. 
- èëòúï, þïæîòèïú æïäòï?! 
- æïäòï. îïì ïèþëþåí, õåäôïìò ïî òáíåþïë? 
- ïîï. ôóäò ïî áëíòïà ïíãïîòøçå. 
- èëèå åîàò ìòãïîåüò. 
- ïî ãòíæï ïõäï, íó èëùåâ ïè óçèëçå. 
- èëèå, èëèå! - ìòãïîåüì ïîàèåâì æï îåôäåáüëîçå óêòæåþì, - êòæåâ êïîãò ïá 

èïòíú ãâïáâì æåíò… 
ëàïõøò èåìïèå êïúò øåèëæòì. 
- ¸ïòü! - êïîåþòæïíâå ñâòîòì òì. 
- èàâîïäòï òìåâ, åì ìïùñïäò! - òúòíòì “ö”-åþòì èùåîïäò. 
- èàâîïäò øåí õïî! 
- èëæò, èëæò, æïöåáò. - ùâåîëìïíò ÷ïò÷ë÷åþì æï ïõäïæèëìóäì úïîòåäò 

èïãòæòìêåí ãïïüïîåþì. 
- îï æïàâîï, þòÿë, ãóøòí ÿóþîòêï! 
- îï ãïõìëâì, øå ûåãäë. 
- îëãëî ïî èïõìëâì, èå ïî èòâïúòäå?! 
- øåí âòìò èòèúòäåþåäò òñïâò. 
- àïâì ãïóôîàõòäæòà, þòÿåþë, àïâì… - íïéâäòïíò ìïõòà ïèþëþì “ö”-åþòì 

èùåîïäò. 
åîàõïíì ìò÷óèå ÷ïèëùâåþï. 
- îï âáíïà ïõäï ÷âåí? - êòàõóäëþì ûåãäò. 
- îï óíæï âáíïà… 
- õïøò ïî âÿïèëà? 
- ôóäò? 
- õåäôïìò ïî ïîò? 
- ïîï. 
- èïéïçòòì þòÿåþì îë âàõëâëà? 
- àõëâå, èåîå… 
- èå ùâåàòì æïèäåâò ïî âïî, òúëæåà! - ïúõïæåþì “ö”-åþòì èùåîïäò. 
ûåãäò ùïèëæãåþï. ùâåîëìïíò òìåâ ÷ïò÷ë÷åþì æï ãïèëïüïîåþì. 
- èëâïä ïõäïâå, - òþïîåþì ûåãäò æï ãïæòì. 
- þåâîì íó æïäåâà, àó ûèï õïî. 
- àëîå øåí ïî æïäåâ, ïò! 
- ï-ðï-ðï-ðï-ðï, ùâåàòì æïèäåâò ïî âïî! 



- êïîãò, âíïõëà. 
øåèëæòì èïéïäò, íïéâäòïíò ìïõòì þòÿò. 
- ìïæ õïî, êïúë, ãïæïãâîòï ìòçèîåþèï! 
- îïì øâîåþòà, îëãëîï õïîà. 
- ôóäò ãâïáâì æï ïî âòúòà, ìïæ æïâõïîöëà. 
- æïäòåà? 
- êò. 
- èåú æïâäòå…  
- èåîå? 
- øòí îëãëî èòâåæò, ïéïî èïõìëâì.  
- ìïùïèäïâòï åì ïîñåþò…  
- õåäôïìò ïî ïîò? 
- ïîï. 
- îëæòì òáíåþïë? 
- îï âòúò. ôóäò ïî áëíòïà ïíãïîòøçå. 
- ïþï, ìïæ áëíòïà. 
- êòàõå. 
ëàïõøò ûåãäò øåèëæòì æï àâïäåþì åøèïêóîïæ ÿóüïâì. 
- îïèæåíò òøëâíå. 
- ïàò. 
- õïøò ÷ïòøïäï. êïò, ãïâïîæòà åõäï, ëîò ïîïñò æï úëüï èòìïñëäåþåäò èëòüïíåà!  
- úëüï ãóøòíùòíæåäò ñâåäòï êïîïæïøò, - ïèþëþì “ö”-åþòì èùåîïäò. 
- èïøòí ìïèò ïîïñò æï ëîò ðóîò! 
ûåãäò æï íïéâäòïíò ìïõòì þòÿò îëè ãïâäåí, üåäåôëíò æïîåêïâì. ñóîèòäì “ö”-

åþòì èùåîïäò ïòéåþì. 
- õë. 
- îïâï õïî! 
- âïî ôïáòçïæ! - õèïì òþëõåþì “ö”-åþòì èùåîïäò. 
- ìâïïèà? 
- âåèçïæåþòà. 
- îïèæåíò ãïáâà? 
- ìïèò. 
- ìõâï? 
- íïêäåþïà. 
- ãïìïãåþòï. 
“ö”-åþòì èùåîïäò ñóîèòäì æåþì. 
- âòí òñë? 
- ãòëîãåâò÷ò. 
- èëâï? 
- êò. ïõäï øåí ãåóþíåþò: èå ùâåàòì æïèäåâò ïî âïî æï ïî ãåùñòíëì, òúëæå! 
óåúîïæ, êïîò ñóîàïèæå èëòéåþï æï ãïèë÷íæåþï ãîûåäðïäüëòïíò, èõïîçå 

àåàîêïøíåãïæïôåíòäò, ìóôàïæ ùâåîãïðïîìóä-ãïäïèïçåþóäò êïúò. 
- ë¸?! 
- îï õæåþï ïá! 
- èëæò, èëæò… 
- ìïæïï åì? 
- èëâï. èëæò, æïöåáò. 
êïúò öæåþï æï àòàåþì èïãòæïçå ïïàïèïøåþì: 
- æïäòåà ãóøòí? 



- õë. 
- èåîå, èå?! 
- øåí ùïõâåæò æï… 
- ïá æïäòåà? 
- ïîï, äåâïíïìàïí. 
- þåæò ïî èïáâì èå, þåæò!.. 
- îï âòúò, êò ïî èëòúïæå æï… 
- þïæîò òñë? 
- êò. 
- æïäòï òèïíïú? 
- èïãîïà. 
- ïó¸! 
ëàïõøò ûåãäò æï íïéâäòïíò ìïõòì þòÿò øåèëâäåí. õåäøò úåäëôïíòì ðïîêåþò 

óÿòîïâà. øåèëâäåí æï øåèëïÿîïÿóíåþåí òè ðïîêåþì. 
- ïãå, àó ïîï ãïáâì þåæò! - åóþíåþï ùâåîòïíò àåàîêïøíåòïíì. 
- æåæï, ãïæïèîåâåí åìåíò! 
- ïþï, æîëçå åõäï, æîëçå! - æïôïúóîæåþï ùâåîëìïíò, - ùïæò, øåí ÿòáåþò ãïîåúõå. 

èï÷âåíå åîàò, îï èëòüïíåà… 
- èå ãïâîåúõë, êïúë?! 
- ïþï, èå-å? 
- åì ìïèò ïîïñò, åìåú - ðóîò. 
- ìïéëä, ûèïë! æïíï? 
- æïíï êïîïæïøòï… èå ùâåàì ïî æïâäåâ, òúëæåà! 
- ïò, æïîæò! 
- ûåõâò ïî òñòæåà, ûåõâò? 
- þòÿë, øåí òìåâ ïáï õïî?! ïî ãòàõïîò, ÿòáåþò ãïîåúõå-èåàáò? 
- êïò, êïúë, èòâæòâïî æï îï âáíï èåüò! 
- ïî èëãâùïèäïâì åì ïîïñò? 
- îï âòúò. 
- îï áâòï? 
- “äòäë”. 
- úëüï êïò ìïõåäò âåî æïïîáâåì? 
- ìïõåäò îïæ ãòíæï, ãîïæóìò õë ïáâì! 
- ãîïæóìò êò ïáâì, àó ïî èëãâùïèäï… 
- àïâì ãïóôîàõòäæòà, þòÿåþë, àïâì… 
- êïò, êïúë, íó æïãâ÷õïâò ñâïâòâòà! 
- ïè ñâåäì îë ìóíò æïìúåèòï? 
- îï óÿòîì, èåîå! 
- îï áåíò, ãïîåúõå? 
- êò, êïúë! 
- ÷ïèëïìõòà, ïþï! 
- æïìõèï ûäòåîò! 
- æòäòì èïæäò øåãâåùòëì! 
- øåãâåùòëì æòäòì èïæäò. 
- îïéï æîëì æòäïï, ëîò æïòùñë óêâå. 
- êïò ïîïñòï, îïì åî÷ò! 
- ó÷åèëæ æïòùñåà, àáâå óìòíæòìëåþë?! 
- âï, ãòëîãåâò÷?! 
- ï¸ï, åì åîàò æï åìåú - ëîò! 



- êïúò õïî êïúóîò! 
- åìåú - ûåõâò! 
- âïõ, ûèïë!.. 
- æïóìõòà ãòëîãåâò÷ì! 
- þòÿë, ãóøòí îïèæåíò æïóäåâòï þïæîòì… 
- ïþï! 
- ïî øåòûäåþï, ûèïë… 
- èåîå, óàõïîò, îïüëè ïî åóþíåþò? 
- èå îï óíæï âóàõîï, àâòàëí ïî òúò? 
- èëæò, ÷âåíì ìòñâïîóäì ãïóèïîöëì! 
- ïþï, ãïãâòèïîöëì! 
- åãîå, øå êïúë! 
- ïêò ïî æïâäåâë? 
- îï âáíï, àáâåí îëè êïúì øåó÷íæåþòà… 
ûåãäò ñóîèòäì òéåþì æï íëèåîì êîòôïâì. üåäåôëíò êïîãïõïíì îåêïâì, þëäëì 

áïäòì õèï ðïìóõëþì: 
- ãòìèåíà! 
- îëèåäò õïî? 
- èåçëþåäò âïî. 
- þïæîòì àõëâåà, àó øåòûäåþï. 
- þïæîò ãïîæïòúâïäï, þïüëíë… 
- îïë?! 
- æòïõ… ïè æòäòà ãïîæïòúâïäï. 
ûåãäì ìïõå ÷ïèëóãîûåäæåþï. 
- îï òñë? - åêòàõåþï íïéâäòïíò ìïõòì þòÿò. 
- þïæîò ãïîæïúâäòäï… 
- îïì ïþëþ, þòÿë! 
- õë, ïè æòäòà èëèêâæïîï. 
ùâåîòïíò ðòîàïí èòüïíòä ÿòáïì èïãòæïçå æïæãïèì. 
ëàïõøò ìò÷óèå ÷ïèëùâåþï. 
ûåãäì òìåâ õåäøò óÿòîïâì üåäåôëíòì ñóîèòäò. òáòæïí ùñâåüòäò çóèåîò òìèòì. 
óåúîïæ, “ö”-åþòì èùåîïäì üòîòäò ùïìêæåþï. üòîòì æï àïí îïéïúïì ïèþëþì.  
ûåãäò ñóîì èòóãæåþì, àâïäåþò åùâòì, ñåäøò îïéïú èûòèå æï õëîêäòïíò 

èëìùëäòï. 
- àïâì ãïóôîàõòäæòà, þòÿåþë… - ïèþëþì “ö”-åþòì èùåîïäò. 
ôïîéïäïäï ôïíöîòæïí ìòúòâå ýëíïâì. ãïîåà èïîüòì íïúîòìôåîò æéåï. 
 

                                                                                    1996 ù. 
 
 

ჭ ა ო ბ ი  

 
ìïíïè ìïþëäëëæ ãïèëôõòçäæåþëæï, áâåèëà ÷ïáïíæï, ùñïäèúåíïîååþòà 

ãïþóîæóä äòïøò áâïìïâòà ÷ïåõåàáï æï òèïâå ùïèì ïþóñþóñåþóäò ÿïëþòì ìòèñîïäåú 
òãîûíë. àâïäåþæïõóÿóäò òùâï æï úæòäëþæï îëãëîèå òìåâ òè üêþòä ìòçèïîøò 
øåþîóíåþóäòñë, èïãîïè âòéïú ïíöéîåâæï æï ñâåäïôåîò áîåþëæï, ôåîèêîàïäæå-
þëæï, âïîæòìôåîò äïáåþòìï æï êïøêïøï, ñâòàåäò ùîååþòì áïëìøò òþíåëæï. âòéïú 
ïíöéîåâæï æï èïìàïí åîàïæ òîñåëæï ñâåäïôåîò, òìèëæï ãïóîêâåâåäò æãïíæãïîò, 
éîÿòïäò, ãóãóíò.  



óåíëæ æïòçèóâäï, ãâåîæò òúâïäï, èïãîïè òè âòéïúïè íòêïðøò ïèëìæë õåäò, ìïõå 
èëóéîòöï æï òì ìóìüò ûïôòú èïøòíâå ãïùñæï - àâïäåþò ÿñòüï, ùïèëöæï æï 
åäæïíïúåèèï çåæ ùïèëèæãïîò èòäòúòåäò æïòíïõï. 

- ÷âåí þëæòøò, îë ãïãïéâòûåà! - ãåìäòïíïæ óàõîï èïí. 
èàäïæ óêâïäëæ ãïèáîïäòñë íïãåèò ìòüêþë, èòì ïæãòäçå ïõäï àþòäò, 

èëâïîæòìôîë íòìäòéï òæãï æï òìòú àâïäìï æï õåäì øóï åðïîåþëæï, áîåþëæï, 
èïãîïè åì îëæòéï ïùóõåþæï, àïâçïîæïúåèóäò òèïçå ôòáîëþæï, èïüïîåþåäøò 
îëãëî èëâõâæòë. 

èòäòúòåäèï èêäïâøò õåäò ùïïâäë, òìòú ùïèëæãï æï îëè ïî ùïáúåóäòñë, çåèëàï 
íïîì çóîãòà èòåñîæíë. óúíëþèï ìùîïôïæ ãï÷õîòêï - ìõåóäçå ðîëôåìòóäò 
ìòèïîöâòà èëóôïàóîï õåäåþò æï èåîå çóîãøò óþòûãï. 

ãïíïàåþóä æåîåôïíøò âòéïú ïõèïõèï æïûïþóäò èçåîï øåïãåþï, èïãîïè òèïì 
èïîöâåæ óãïíï æï üïèþóîòìêåí æïòûîï. 

- ãï÷åîæò! 
øòøèï ïòüïíï, íïþòöì ïó÷áïîï æï üïèþóîøò ãïâïîæíòäò êïîòì ìïõåäóîì 

æïåöïöãóîï. ãïèëéåþóäò êïîòæïí áøóòäòà øåèëòÿîï èìóìõïâò áïîò. 
- õåäåþò! - óêíòæïí æïåûãåîï èòäòúòåäò, øïâò, ðîòïäï íïãïíò åÿòîï. 
- èòõóîå êïîò! - æïóñâòîï ïõèïõèïú. 
- îï ãòíæïà… 
- ìïþóàåþò! 
ïõèïõì îóõò ðïäüë åúâï æï þåùâòì ñóîåþòïíò áóæò åõóîï. üïèþóîòì êóàõåøò 

èò÷òõåì. ìïõòà ãîûíëþæï òèïà úõåä ìóíàáâïì. 
- ìïæ èòæòõïî? 
- ïîìïæ… 
- ¸ëë? – èòäòúòåäèï èçïêâîïäïæ ãïòéòèï æï áóîàóêòì ìïñåäëøò õåäò ùïïâäë. 

ìùëîåæ òè õåäòà åÿòîï íïãïíòú æï òèòìò úòâò äóäï äëñòì áâåèëà åþöòíåþëæï, 
ñþïì ìüêåíæï. 

- üïíìïúèåäò ìïæ òøëâíå! 
- îï üïíìïúèåäò?! 
- àïâì íó òêïüóíåþ, øåíò! 
- ìïæ ãïîþëæò, øå ìóäåäë, ïî òúëæò, îë èïòíú æïãòÿåîæòà? 
- ïîï, âòéïúïøò ãåøäåþòà… 
- èïîàäï? - ãïòúòíï ïõèïõèï, æï èåîå èòäòúòåäì, èòóþîóíæï, - îïéïì 

ïäïðïîïêåþ, ùïèëòñâïíå! 
òìåâ êïîòì ìïõåäóîì åúï, èïãîïè èòäòúòåäèï èêäïâò ãïæïóãîòõï æï 

æïòèëî÷òäï. 
- õåäò ãïèòøâò! 
- ùïæò, ùïæò! 
- õåäò ãïèòøâò æï ùïèëâïä. 
- êïîãò, ãïóøâò. 
íïüêåíò èïöï èëòìîòìï æï èëóäëæíåäïæ èòäòúòåäì õåäò ¸êîï, ïõèïõì çåæ 

èòïãæë, êïîì åúï, ãïèëïéë æï ïêòâäåþóä ìòþíåäåøò àåâçòâòà ãïìõäüï. ¸ïåîøò 
òèòì ãïôòáîåþïú êò èëïìùîë, ïî óíæï ãïæèëâèõüïîòñïâòë, èåîå èëå÷âåíï, îëè 
þåüëíòì âåîüòêïäóî êåæåäì øåïìêæï, èïãîïè èïøòíâå èòõâæï, îëè ûòîì æïåíïîúõï. 

ãëíåþï ìóä îïèæåíòèå ùïèòà æïêïîãï æï àâïäò îëè ãïïõòäï, æïòíïõï àëâäòà 
ãïæïàåàîåþóä ÷ïèëéïèåþóä âåäçå èòèïâïäò èïüïîåþåäò, þëäë âïãëíçå èëêòïôå 
øóáíòøïíò æï èòìò þëîþäåþòì ñîó, æïãóæóäò õèïú ãïòãëíï. 

óûîïâïæ òùâï àëâäøò æï àïâïéåîòäò, ìóíàáâïøåêîóäò ãïìúáåîëæï ìòþíåäåøò 
èëúòèúòèå ùòàåä øóáíòøíåþì. óåúîïæ, èóõîóÿåþòì õîÿòïäò æï þóôåîåþòì åîà-



èïíåàçå æïöïõåþòì õèï øåèëåìèï, ñóîåþò úáâòüï, ôåõçå ùïèëòÿîï æï 
áóæèëãäåöòäò àïâáâå æïåøâï.  

øòøòìïãïí àïâãçïïîåóäò óãçëóêâäëæ ãïîþëæï. àâïäùòí âåîïôåîì õåæïâæï. 
ãïñòíóäò àëâäò ùïîïèïîï ôåõáâåø óüñæåþëæï æï øòã èóõäåþïèæå åôäëþëæï. èå-
îå ùïòþëîûòêï, ðòîáâå ùïéïâæï, èïãîïè óèïä ùïèëõüï æï òìåâ ãïòáúï. 

ïõäï ÿïäòì üñòì ùâîòäòïíøò ãïîþëæï. íïèáåîùïñîòäò èïñâäåþò øïîâäòì 
üëüåþçå åþéïóÿåþëæíåí, õåä-ôåõì óêïùîïâæíåí, èïãîïè ïéïîïôåîì åðóåþëæï. þë-
äëì, èóõäà èëåêâåàï æï åîàò æòæò ùíëîòì áâåø ÷ïöæï. 

àïâòà ôåõïèæå àëâäøò ïèëãïíãäóäò éïèåóä ìò÷óèåì æåâíòäò íïæòîòì 
òíìüòíáüòà ïñóîïæåþæï. èæòíïîòì ñîó æóæóíòìï æï ìïêóàïîò ãóäòì þïãïþóãòì 
èåüò ïîïôåîò åìèëæï. õåä-ôåõò óþýóëæï æï ôåîæòú ìüêòëæï, èïãîïè öåî èïòíú 
òìåâ ìòçèïîøò åãëíï àïâò.  

èæòíïîòì ãïéèï àëâäòà èëìùëîåþóäò ãïíòåîò èòíæëîò òæë. èïîöâíòâ, 
èòíæâîòì þëäëøò þóíæïæ èë÷ïíæï üñòì èóáò çëäò, õëäë øëîì, óôîë òáòà, 
ãóäòìøåèûâîåäïæ óúõë, óúíëþò èàïãîåõòäò ãïæïÿòèóäòñë. 

èëíóìõóäòâòà òöæï æï ãïóîêâåâäëþòì èùâïâå, èüïíöâåäò ãîûíëþï àïâì ïî 
ïíåþåþæï - ïî òúëæï, èïüïîåþåäøò îëãëî èëõâæï, ïí òì êïúåþò îïüëè ãïæïåêòæíåí, 
îï óíæëæïà æï óåúîïæ, øòøòà ãïòôòáîï, íïèæâòäïæ ÿêóïçå øåâòøïäå æï åì 
ñâåäïôåîò èå÷âåíåþïë. 

èüêòâïíò õåäòà àëâäò èëõâåüï, ìïõåçå èëòìâï æï èïøòíéï èòõâæï, íïèàâîïäåâì 
îëãëî ãïøîëþëæï ðòîò, îïíïòîïæ óõóîæï èàåäò ãóäãâïèò. èóÿòà àëâäò ïòéë, 
õïîþïæ øåÿïèï æï óåúîïæ, ãïïõìåíæï îëèåäòéïú óúõë ëöïõò, èïìðòíûäåþòú 
ìóäèàäïæ óúõëíò, íïûïäïæåâò àïâïçòïíëþòà èëèéòèïîíò. ôïíöîòì îïôïçå 
ìòìõäòì ùâåàòâòà åêòæï þïäþòì ñâïâòäò, êåæåäçå ÷ïî÷ëøò ÷ïìèóäò èëèúîë 
ìóîïàò - øëîåóäò ÿïëþòì ìóäòìøåèõóàâåäò ðåòçïýò. 

ãóøòíæåäò ïèþåþòì íïùñâåüåþò íåä-íåäï úëúõäæåþëæíåí æï öïÿâòì 
îãëäåþòâòà åþèåëæíåí åîàòèåëîåì… 

 
*   *   * 

 
éïèòà àëâæï. ãîûåäò çïèàîòìãïí ãïþåçîåþóäò, æïæóèåþóäò áïäïáòì áó÷åþò 

àåàîò ìïþóîâåäòà øåòèëìï, èïãîïè ãïàåíæï àó ïîï, àëâäèï æíëþï æïòùñë, 
ãïäõâï, æïîþòäæï æï ùñäïæ ùïâòæï. èïîüòì èòùóîóäò òæãï æï ïäþïà óêïíïìêíåäò 
òñë åì àëâäò - çïèàïîì ñïâäò ãïìæòëæï, èçå ûïäïì òêîåþæï. 

êëüåì èëùåâï óíæëæï, èïãîïè ïþåìïäëèòì øòøòà àïâì òêïâåþæï æï áó÷ïì 
èëî÷òäïæ ãïìúáåîëæï. 

ìâåäò üîëüóïîò íåäï øîåþëæï, êåæäòì ÷îæòäòïí ûòîåþì êò òìåâ øåî÷åíëæï 
ùóõïíæåäò àëâäòì àåàîò çëäò. 

þëäëì úæóíåþïì âåéïî ãïóûäë, öòþòæïí ìòãïîåüòì äóîöò êëäëôò ïèëòéë, 
òáòæïí åîàò éåîò ïèëïûâîòíï, àòàåþòà èëìîòìï æï ïþåìïäëèòì èêïúî ðîëôòäì 
àâïäò øåïâäë. þïüëíò ïþåìïäëèò ìïêóàïî èïíáïíïøò êò ïîï, îåæïáúòòì æåîåôïíøò 
ïîïâòì ïùåâòíåþæï æï êëüåè èëìïêòæåþäïæ ãïèçïæåþóä ìòãïîåüì ìòíïíóäòà 
æïõåæï. 

îóìàïâåäçå, ëðåîïìàïí èïîöâíòâ ïóõâòåì æï ÿïâÿïâïûòì áó÷ïì ïóñâíåí. 
ïþåìïäëèèï ìò÷áïîå ãïèëúâïäï. 

"øóøïì ÷ïèëâùåâ æï êâïèäì ãïîåà ãïâóøâåþ. îï èëóâï, õë ïî èëêâæåþï…" 
 èïîúõíòâ, îòñòì áâòà èëãåþóä áó÷ïçå øåóõâòåì æï ãïèë÷íæï åîàèïíåàçå 

èòüèïìíòäò ëîìïîàóäòïíò ïãóîòì ìïõäåþò, øïâïæ øåéåþòäò ïäïñïôåþò, þíåäò, 
íåìüòïíò ìïæïîþïçëåþò. êëüåè ìòãïîåüò óêïí ÷ïïþîóíï æï êëäëôò öòþåøò øåòíïõï. 



òì áó÷ïú îëè ãïäòåì, êâäïâ èïîöâíòâ ïóõâòåì. ïè êóàõåøò ùòíïà äóæòì öòõóîò 
òæãï - ëîò êïúò ìïè èïíåàïæ àïâòìóôäïæ ãïèëæòëæï ðïõèåäòïçå. æïõäòæïîò ï÷ò-
êëì íïúíëþò òñë æï íòìòïçå óïîì ïî ïèþëþæï. ïõäï öòõóîò ïéïî òæãï, øïîøïí 
ïòéåì. 

âòùîë, üïäïõòïíò øóêï öïñöïñòà ïòïîåì æï üñòïí ôåîæëþì èòïæãíåí. èïíáïíï 
ãï÷åîæï. íåäï, óõïäòìëæ ãïæèëâòæíåí. ïþåìïäëèèï êïîò ãïìïéåþòà ÷ïêåüï, èïí-
áïíïì òîãâäòâ øåèëóïîï, æïíïî÷åíò ìïèò êïîòú øåïèëùèï, èåîå ìïþïîãóäàïí 
èòâòæï, èëíòêåäåþóä éòäïêì úåîï àòàòà èòïùâï æï æïîùèóíæï, îëè òìòú 
ìïòèåæëæ òñë æïêåüòäò. 

êëüå ïîõåòíïæ åäëæåþëæï, ðòîøò ìïíóêâïîò ìòãïîåüò ãïåîÿë, ïþëäåþæï… 
þëäëì ïþåìïäëèò èïíáïíïì èëìúòäæï æï üïäïõøò ãïêâïäóä þòäòêì ãïóñâï.  
êëüå óêïí ïåæåâíï. 
íïúíëþò ÿòøêïîò øåïéåì æï ðïüïîï åçëøò øåâòæíåí. ïá òìåâ òæë ùñäòì ùâåàåþòà 

æï÷âîåüòäò, æïèþïäò àëâäò. ëíêïíò éòï æïåüëâåþòíïà æï úåèåíüòì ïâçøò ùñïäò 
÷õîòïäòà ÷ïæòëæï. 

êòþåì îëè øåóñâíåí, êëüåè èåëîå ìïîàóäòì õòì ãîûåä, øåèòíóä ïòâïíì ï¸õåæï. 
àëêçå ìïîåúõò ãïåôòíïà æï èïøòíâå òúíë ï÷òêëì äóîöò, êóþëêîóäò ðåîïíãò, 
îëèåäìïú ìïõåäëåþçå ñòíóäòì ðïüïîï, èþîùñòíïâò äëäëåþò åêòæï. 

êòþòì àïâøò, þïáïíçå, âòéïú ìïõåæïþòýâòíåþóäò, ãîûåäúõâòîï êïúò øåèëõâæïà. 
ïþïìïäëèèï õåäò ÷ïèëïîàâï: 

- àïíïèøîëèäåþò ãïõäïâïîà, ÷åèë þïüëíë! 
- ï¸ï, îåæïáúòòæïí? - ìïõå ãïóþîùñòíæï èïì æï îïüëèéïú ìòãïîåüò çóîãìóêïí 

æïèïäï. 
àïâïçòïíïæ ïóïîåì ãâåîæò æï øóøïþïíæøò øåâòæíåí, ïþåìïäëèèï ëàïõòì éòï 

êïîøò ìïáèòïíïæ øåïþòöï æï êëüåú óêïí èò¸ñâï. 
ëàïõòì øóïãóäøò, ôïîæïããïæïôïîåþóä üïõüçå ï÷òêë åìâåíï. 
ïá ìõâï ïîïâòí òñë æï èëìóäåþò óõåîõóäïæ øåæãíåí, èòòõåæ-èëòõåæåì. èûòèå 

ìò÷óèåì êåæäòì æòæò ìïïàòì õèï ïîéâåâæï. ëàïõøò àþòäëæï. ôïíöîòì îïôïçå 
øåèëæãèóä áëàïíøò þïäþï ñâïëæï. êåæäåþòì ãïìùâîòâ ìêïèåþò ÷ïåèùêîòâåþòíïà. 
êåæäåþçå ï÷òêëì íïõïüåþò åêòæï. 

óåúîïæ, ìïïàò ïýéîòïäæï, ïèëûîïâæíåí óõòäïâò ÷ïáó÷åþò æï ãïòìèï îåêâï. 
êëüåè ìïïàì øåõåæï - àëîèåüò øåìîóäåþóäòñë. 

òèïâå ùïèì ãïòéë èåçëþåäò ëàïõòì êïîò æï òáòæïí øóïõïíì èòüïíåþóäò, 
ìïíæëèòïíò ìïõòì áïäò ãïèëâòæï, óúõë õïäõòì æïíïõâïçå øåúþï, õåäò óíåþóîïæ 
÷ïèëøäòäò àèòìêåí ãïåáúï, èïãîïè õåäåþò óèïä ìïõåçå èòòôïîï, ìêïèçå æïåøâï æï 
óìòüñâëæ ïüòîæï. 

êëüå øåúþóíåþóäò æïìúáåîëæï áïäòì èëúïõúïõå èõîåþì æï îëúï òèòì øåèÿêíïî, 
èïãîïè öåîïú èëõæåíòä êòìåîì øåïâäë àâïäò, ôåõò èëòíïúâäï æï èçåîï èòúâïäå-
þóäçå ãïæïòüïíï. ï÷òêëì çåùïîáâåøòæïí åîàèïíåàçå èòüñóðåþóäò æï êïíïôòà 
øåêîóäò ôåõåþò èëó÷ïíæï. 

áïäò üòîëæï. èëíëüëíóîïæ îåêïâæï ûâåäåþóîò êåæäòì ìïïàò æï ëàïõøò îïéïú 
ìïçåòèë, ïèïéäåþóäò ãïíùñëþòäåþï òìïæãóîåþæï. êëüå ï÷òêëì ôåõìïúèåäåþì 
æïì÷åîåþëæï - ïõäåþò ÷ïíæï, ìóä îïèæåíöåîèå åáíåþëæï íïúâïèò. 

ìïïàò îëè æïæóèæï, ïþåìïäëèò æïöæï, ïèëòõâíåøï æï ìêïèò ïïÿîïÿóíï. èåîå 
ðïäüëì öòþòæïí áïéïäæøò ãïõâåóäò (òè áïéïäæçå îåæïáúòòì àïíïèøîëèåäàï ìòï 
åùåîï) ôóäò ïèëòéë æï úïîòåä ìêïèçå æïæë. 

áïäèï üòîòäò øåùñâòüï æï àïâò ïòéë. úæòäëþæï, ôóäòìàâòì ïî øååõåæï, èïãîïè 
âåî øåûäë, åîàò ùïèòà èïòíú øåïâäë àâïäò, èåîå êïþòì ìïõåäëæïí úõâòîìïõëúò 
ãïèëòéë, àâïäåþçå èëòìâï æï èòúâïäåþóäì èòïøüåîæï: 



- üåäåâòçëîì âóñóîåþæòà ãóøòí æï èòàõîï, îïéïú âåîï âïî êïîãïæ, 
æïâùâåþòë… ìïìùîïôëì ãïèëâóûïõåþ-èåàáò, èïãîïè ïî áíï…  

óåúîïæ, úîåèäò ùïìêæï, úõâòîìïõëúòïíò õåäò ìïõåçå ïòôïîï æï ïáâòàòíæï. 
åüñëþëæï, îëè üòîòäò øâåþïì ãâîòæï. êëüåè àâïäò ïïîòæï. èëðòîæïðòîå 
êåæåäçå ÷ïèëêòæåþóä ìóîïàåþì ãóäæïèûòèåþóäò èòï÷åîæï. 

ïþåìïäëèèï ÷ïïõâåäï: 
- æïèøâòææòà, áïäþïüëíë äïèïîï, îïì òçïèà… ïõäï ãèïîàåþà ãïèïãîåþï. 
áïäò ãï÷óèæï, áâåæï üó÷ò ÷ïòêâíòüï æï àâïäåþøò úõâòîìïõëúò ïèëòìâï: 
- ûïäòïí õïàîòïíò òñë, ìïúëæïâò, - àáâï þëäëì æï êëüåì èòï÷åîæï, - óïîì 

âåîïâòì åóþíåþëæï … âåõâåùåþëæò, íó ìâïè ïèæåíì-èåàáò, èïãîïè âòí ãòöåîåþæï! 
ïèöåîïæ èøîïäïæ, èêïôòëæ äïðïîïêëþæï, òìåâ êëüåì óñóîåþæï. 
 êëüå óõåîõóäïæ øåòøèóøíï, èåîå èëðòîæïðòîå êåæåäçå ÷ïèëêòæåþóä åîà 

èëèúîë ðåòçïýì æïïêâòîæï: èûòèå éîóþåäò ìâåäò, æïûåíûòäò ìïþïíòâòà æïìùëäë-
æï èòùïì. æïìïâäåàòìêåí æïéåîòäò èçòì èêîàïäò æòìêë òè éîóþäåþøò àåàî 
äïáïæ èë÷ïíæï. øëîì, ïèñïñåþóäò ÿïëþòì èòéèï, ¸ëîòçëíüìï æï ìïþíòì 
þïèþåþãïèë÷îòä íïðòîì øëîòì ìòíïàäòì êïøêïøï çëäò ãï÷åíòäòñë æï èòìò 
ïíïîåêäò ÿïëþòì èóá çåæïðòîì èàåäì ìòãîûåçå ãïíïàåþóäò þòäòêòâòà ãïìæåâæï. 
ÿïëþòì èëèùâïíë ùñïäøò ôåîíïúâïäò ïîñåþò æï îïéïú àõèåäòìèïãâïîò õååþò òæãï, 
÷ïèïâïäò èçòì øóáòà ãïíïàåþóäò äåäò íïîòíöòìôîïæ ïïäåþóäòñë, õëäë øëîì, 
éîóþäåþøëîòì ãïèë÷åíòä èÿâòîâïäå çåúïì íïçò, ìóíàáâòìøåèêâîåäò âïîæòìôåîò 
æïìæåþëæï. 

êëüåì ïæîåú ïîïåîàõåä åíïõï åì ðåòçïýò, èïãîïè æòæò ñóîïæéåþï ïîïìëæåì 
èòóáúåâòï. ïõäï ãîûíëþæï, îëãëî íåä-íåäï òðñîëþæï óúíïóîò, ñëâäòìèëèúâåäò 
ìåâæï, îïíïòîïæ åéâåíàåþëæï úâòäòâòà æïîþòäåþóä ìóäøò íïéâåäò æï òèïâå 
æîëì, îëãëî óòèåæëæ òúäåþëæï æï òôòüåþëæï. 

- ïþï, îïì þîûïíåþà, øåùóõåþï îï ìïàáèåäòï, - ïèþëþæï ïþåìïäëèò, - ÷âåí, îïú 
ãâåâïäåþï, ñâåäïôåîì ãïâïêåàåþà: íåêîëäëãìïú ãïèëâïáâåñíåþà æï óôïìë ãïíú-
õïæåþïìïú! 

êëüå ãïîåà ãïâòæï, êòþòì þïáïíçå ìòãïîåüì èëóêòæï æï àïèþïáëì èùïîå êâïèäò 
íåüïîåþòà ÷ïòìóíàáï. 

òì íïõïüò ïæîåú åíïõï, èïãîïè ïõäï ìõâï òñë, òè êåæäåþçå ãïèëôåíòä ìóîïàåþì 
ïõäï ìõâï ôïìò åæåþëæï… èëæòëæíåí èõïüâîåþò, õåäëâíåþïàèúëæíååþò, çóîãçå 
õåäåþøåèëùñëþòäíò, æïôòáîåþóäíò ïàâïäòåîåþæíåí. áïäþïüëíò äïèïîï ñïâïì 
õïîøïâæï æï àïí ñóîïæéåþòà óìèåíæï èïà ïéüïúåþóä ìïóþïîì, àâïäì ïñëäåþæï 
ëàïõòì ÿåîòìêåí ùïìóä àïèþïáëì êâïèäì, òè êâïèäàïí åîàïæ èòòùåâæï àâòàëíïú 
èïéäï, ìóä èïéäï… 

òì ùåéïíæåäò æòæúõâòîï êïúò åçëøò ÷ïìóäòñë æï ëíêïíàïí ùïõîòäò èóÿòà 
ìïõåçå ùñïäì òìõïèæï. êëüå êòþåçå æïåøâï, ãâåîæòà ãïóïîï æï òì òñë áó÷ïøò óíæï 
ãïìóäòñë, îëè èëåìèï: 

- åîàò ùóàòà, àó øåòûäåþï! 
ãï÷åîæï æï óêïí èòòõåæï. êïúì öòþòæïí æòæò, ÿîåäò úõâòîìïõëúò ïèëåéë æï 

ìïõåì òèøîïäåþæï. 
- àáâåí îåæïáúòòæïí þîûïíæåþòà, õëè? 
- æòïõ… 
- åìå òãò ÷âåíò ï÷òêëì àïíïèøîëèåäò. 
- êò, þïüëíë. 
- å¸, îï þòÿò òñë, ìïùñïäò! - úõâòîìïõëúò æòíöïæ æïêåúï æï öòþåøò ÷ïòæë. - 

àáâåíò ìïõåäò? 
- êëüå. 



- êëüå… - ãïòèåëîï èïí æï õåäò ãïóùëæï, - èå øïäâïì èåûïõòïí. 
- ìïìòïèëâíëï… 
- ÷ïèëèïîàâò, êïúë, õåäò! 
êëüåè ìâåäò, úòâò õåäò ÷ïèëïîàâï æï æïèíïøïâåìïâòà ãïóéòèï. 
- øïäâï õëèåîòêò ãïõäïâïîà, - ãïíïãîûë èïí, - ïî÷òäòì èåãëþïîò àó õïî, ÷åèò 

ìïõåäòú ãïãåãëíåþï. 
- æòïõ, îï àáèï óíæï! - ïè êïúòì ìïõåäò æï ãâïîò ðòîâåäïæ åìèëæï, èïãîïè ïéïî 

ãïïùþòäï. 
- îï èáâòïë, åìå òãò? 
"èàâîïäòï", - ãïòôòáîï êëüåè, èïãîïè èïòíú èïøòíâå óðïìóõï: 
- êëüå, þïüëíë. 
- ï, êëüå, õë! èå ïî÷òäòì èåçëþåäò âïî, ïáâå âúõëâîëþ, èåëîå åçëøò… õë ïî 

ãïæïâìóäòñïâòà ÷åèàïí, àòàë õëè ïî… ¸ï? 
- ïîï îï, àáâåíò ÿòîòèå… 
- îëãëî, êïúë, àòàë ÿòáï ïî ùïâóáúòëà èòúâïäåþóäì?! 
- ïîï, ìõâï æîëì òñëì, ÷åèë þïüëíë… 
- îïíïòîïæ øåòûäåþï ïõäï åì, áïîàâåäåþò âïîà þëäëìæïþëäëì! 
- ïàïìò ìïáèåï, õëè òúòà… - ðòîèëàíåæ òéòèåþëæï ùåäøò ãïæîåêòäò êëüå. 
õëèåîòêò èëüñæï: 
- âòúò, êïúë, îëãëî ïî âòúò – îåæïáúòïï, èòèìâäåäòï, èëèìâäåäòï… 
- æòïõ. 
- óõ, èòñâïîì àáâåííïòî õïäõàïí ðóîòì ÿïèï - èùåîäåþàïí, èõïüâîåþàïí, 

ýóîíïäòìüåþàïí! 
- êïîãïæ þîûïíæåþëæåà… 
- ¸ï?! ¸ë, êïîãïæ, êïîãïæ! øåâõâæåþòà êòæåâ åîàèïíåàì. 
- ïóúòäåþäïæ! 
êëüå áó÷ïøò ãïâòæï æï øâåþòà ïèëòìóíàáï. 
èïéäï, üñòïíò ôäïüòì ûòîøò ÿóÿñòïíò àëâäò òæë, èïãîïè øëîòïõäë óêâå 

óìüâåíæï øïøâò æï íåêåî÷õäåþòú òìåàò ïèïñò èëäëæòíòà òæãíåí, îëè åÿâò ïî òñë, 
èïäå ïáïú æïòûïõåþæï ãïçïôõóäò. àâïäåþèëÿóüóäò øåìúáåîëæï ôåîæëþçå 
øåôåíòä üñåì - ôëàëäãïûïîúóä îúõòäåþìï æï øïâïæ ãïèëèçòîïä èóõåþì, 
áóîàóêòì öòþååþøò õåäåþ÷ïùñëþòäò òæãï æï àïâòìæïãïìïêâòîïæ èàåäò ïîìåþòà 
ãîûíëþæï ìïêóàïî ìõåóäì, åìèëæï, îëãëî óûãåîæï ãóäò, îïíïòîïæ ïóæ-
÷ïóæòëæï ìòìõäò ûïîéâåþøò, îëãëî àïíïþîïæ åâìåþëæï æï åúäåþëæï ¸ïåîòà 
ôòäüâåþò.  

ïþåìïäëèèï üïäïõòïíò áó÷ï ôîàõòäïæ ãïæèëÿîï, èïíáïíïìàïí èëâòæï æï êëüåì 
ìïñâåæóîòà øåõåæï. èåîå êïîò ãïïéë æï ÷ïöæï. êëüå ãâåîæòà èòóöæï. 

èëüëîò ïèóøïâæï æï àïâáâå æïåøâíåí. 
÷ïòïîåì üïäïõòïíò øóêï, èïîöâíòâ ÷ïóõâòåì, åîàõïíì áâïôåíòäçå òöïñöïñåì æï 

èåîå èëïìôïäüåþóä, âòùîë áó÷ïì ãïóñâíåí. êëüå ÷óèïæ ïàâïäòåîåþæï 
åîàèïíåàçå èòõëîõäòä ìïõäåþì, îëèåäàï áïëìóî ãïíäïãåþïøò èïòíú ÷ïíæï 
åîàãâïîò êïíëíçëèòåîåþï, îïæãïí àòàëåóäò ìïõäòì äïâãïîæïíò, ôïíöïîï àó 
ìïæïîþïçë øåìïìâäåäò èòìòâå ðïüîëíòì õïìòïàìï æï òè óîàòåîàëþåþçå èå-
üñâåäåþæï, ïè ìïõäåþøò èúõëâîåþàï øëîòì îëè ìóôåâæï. ïàâïäòåîåþæï 
ãïèâäåäåþì, áó÷òì ãïìùâîòâ èëùñëþòä ìêâåîì, èçòì ìõòâåþçå èëäïðäïðå ìâåä 
ïìôïäüì, îëèåäìïú ëæíïâøåìïè÷íåâò, àõåäò ëîàáäò ïìæòëæï æï ãîûíëþæï, 
îëãëî ôåîèêîàïäæåþëæï ñëâåäòâå, íïúíëþò ìóîâòäòà ïüïíòäì îïíïòîïæ 
åáïâåþëæï ìïôåàáäåþò æï óêóíò ìòþíåäòæïí íåä-íåäï èëüòâüòâåþæï èàâïîòì 
øóáòà ãïíïàåþóäò óúõë áïäïáò, þóäâïîøò èëìåòîíå õïäõò, üîëüóïîòì ãïìùâîòâ 



÷ïîòãåþóäò, èóøüîòì èëèäëæòíå åüäåþò æï öòþååþøò õåäåþ÷ïùñëþòäò, ÷áïîò 
íïþòöòà èòèïâïäò üåîëîòìüò ïäåáìïíæîå ïèòîåöòþò, îëèåäòú òè ìïéïèëì ãäåþ 
òâïíò÷ì óíæï øåõâåæîëæï ìïòæóèäë þòíïçå… 

îåæïáúòòì øåíëþïøò ïîïôåîò øåúâäòäòñë, æåîåôïíøò êâäïâòíæåþóîïæ 
èòèëæòëæíåí àïíïèøîëèäåþò, ìïèïíáïíë þòóîëæïí ñóîòìùïèéåþò êïêóíò òìèëæï, 
îåæïáüëîòì èòìïéåþøò òìåâ òìõæíåí àïâòìò îòãòì èëî÷òäïæ èëèäëæòíå 
èàõëâíåäåþò æï êóàõåøò ïñóæåþóä õòì ìïêòæçåú ûâåäåþóîæ èë÷ïíæï âòéïúòì 
ãïúîåúòäò äïþïæï, îëèåäòú ïãåî óêâå èåëàõå ùåäò òñë, îïú ïá åêòæï æï êëüåì 
âïîïóæòà îëèåäòéïú ãïþîïçåþóä ïâüëîì óíæï æïî÷åíëæï. 

èòì æïíïõâïçå èæòâïíèï ãëãëíïè ìêïèòæïí ùïèëòùòï: 
- þïüëíë êëüå… þïüëíèï ãòâòè, ãïèë÷íæåþï àó ïîï, øåèëâòæåìë! 
óåúîïæ, æåîèïíüòíãïæïêîóäò êïîò ãïòéë æï ñâåäïè òáòà ãïòõåæï – 

îåæïáüëîò åîà úíëþòä ïâüëîì èëïúòäåþæï, èõòïîóäò ìïóþîòà èëìæåâæï óêïí. 
- æòæò èïæäëþï, þïüëíë óøïíã, ìùëîåæ îëè ìóäçå èëãâòìùîë àáâåíèï 

ùåîòäèï… ïò, êëüåú èëìóäï! ïõäïâå ãïæïâúåè, èùåîïäò êïúòï, èïãïçå êïîãïæ âòí 
èëïèçïæåþì! 

- àáâåí òúòà, ïþï! - àáâï óøïíãèï æï ãïèëèøâòæëþåþòì íòøíïæ ëîòâåì õåäò 
÷ïèëïîàâï. 

- øåèëæò. - óàõîï îåæïáüëîèï, îëúï úíëþòäò ïâüëîò ùïâòæï. 
êëüå êïþòíåüøò øå¸ñâï æï çóîãìóêïí êïîò èòõóîï. 
îåæïáüëîò æïöæï, ùåîòäì ÷ïï÷åîæï, èåîå àïâò ïòéë æï ôåõçå èæãëè êëüåì 

áâåèëæïí ï¸õåæï. 
- òñïâòà? 
- âòñïâòà… 
åîàõïíì ìò÷óèå ÷ïèëùâï. 
îåæïáüëîò úíëþòäò ïâüëîòì ùåîòäì óõïäòìëæ ôóîúäïâæï. 
- àó ûèï õïî, ñóîïæéåþòà ùïòêòàõå, òáíåþ îïèå ãïèëòñâïíë ïáåæïí… 
êëüåè ôåõò èëòíïúâäï: 
- ãòâò… 
îåæïáüëîèï ùåîòäì èïîúõåíï êóàõåøò êëüåì ãâïîò ùïïùåîï æï îòúõâò æïóìâï. 
- êòæåâ îïéïú óíæï èåàáâï… ¸ë, øåíò ÿòîòèå, êëüå, ÷âåíì ìïùñïä ïî÷òäçå åîàò 

êïîãò, øåíåþóîò íåêîëäëãò óíæï æïèòùåîë! 
- îïèæåíò ãòíæï? 
- ãâåîæò, ãâåîæíïõåâïîò… àóèúï, ïîï, èëæò, ìïèò ãâåîæò òñëì, ëéëíæ, øåí îëè 

òúò õëäèå, òìåàò, êïîãò? 
- êò þïüëíë, èïãîïè… 
- ¸ë, îï òñë? 
- ðòîâåäòæïí øâåþóäåþïøò óíæï ãïèòøâï… 
- å, ãïãòýæò, îï æîëì øâåþóäåþïï?! 
- àïâòæïí þëäëèæå èëôòáîåþóäò èïáâì ñâåäïôåîò, åîàò ÷ïöæëèï óíæï æï 

ãïèòøâò, îï! 
îåæïáüëîò ãïþîïçæï: 
- âåî óñóîåþ, êïúë, îï æéåøò âïî, ïîï ãîúõâåíòï? õë õåæïâ, ûòï èòøï 

ðïîïìêåâëþòà ïî úõïææåþï, çóîòêë êâòîïøò ëîöåî õïøóîøòï, êïìîïûå êïúèï ïî 
òúòì, ìïæ æïæòì… øâåþóäåþòì æîëï åõäï?! ïîï, ïîï, ùïòéå åì ùåîòäò æï 
ìïìùîïôëæ èëèòèçïæå, ëéëíæ, öåî íåêîëäëãò æïùåîå, òúëæå! 

îåæïáüëîèï, òèòì íòøíïæ, îëè êïèïàì æïèàïâîåþóäïæ àâäòæï, ìïàâïäå 
ãïòêåàï, ùâîòäïæ íïùåîò èëèúîë ôóîúäåþòì æïìüï ïõäëì èòò÷ë÷ï æï êòàõâïì øå-
óæãï. 



êëüå åîàõïíì êòæåâ òæãï æï óôîëìì ÷óèïæ, îïéïúíïòîò øâåþòàïú êò óèçåîæï, 
èåîå úíëþòäò ïâüëîòì ùåîòäò èïãòæòæïí ïòéë, øåþîóíæï æï ëàïõòæïí õèòìïèë-
óéåþäïæ ãïâòæï. 

èòì æïíïõâïçå èæòâïíèï ãëãëíïè èëîúõâïæ ãïòéòèï æï èïãòæòì óöîòæïí ìáåäò 
îâåóäò ïèëïúëúï. 

- þïüëíë êëüå… ûïäòïí ãàõëâà, åãåþ èëòúïäëà æï åì îâåóäò 
ãïæïïàâïäòåîëà… 

- ìòïèëâíåþòà! 
- òúòà, ïèïìùòíïà îëè ùïãïêòàõåà, òìòíò "úòìêïîøò" èòâòüïíå æï èãëíò èëåùëíïà. 
- èïîàäï? ïþï, îï òáíåþëæï! 
- àáâåíò ûïäòïí æòæò èïæäëþåäò âïî, þïüëíë êëüå, üïþïéóïè èòàõîï, âåúæåþò, 

øåèëæãëèòìàâòì æïãòþåÿæëë. 
- ëëë, ûïäòïí êïîãò, èëèòäëúïâì! ïèïìïú óìïàóëæ æéåìâå ùïâòêòàõïâ. 
- óòèå, îëãëî ãïùóõåþà! 
- êïîãò åîàò, îï øåùóõåþïï! 
êëüåè îâåóäò òéäòïøò ïèëò÷ïîï æï èëìïúæåäòæïí ãïèëâòæï. 
æåîåôïíøò öëæëîò øåå÷åõï, èêäïâøò õåäò ãïèëìæë, ãâåîæçå ãïòñâïíï æï 

ìïòæóèäë õèòà óàõîï: 
- ùïæò ïõäï æï ãïãíòûååþàïí æïèåäëæå… èå èëõóúì ùïèëâòñâïí. 
- ïî èúïäòï, öëæëî, íåêîëäëãò èïáâì æïìïùåîò… 
- ï, óñóîå ïèïì?! ïî ãîúõâåíòï, þòÿë, àòàë ÿòáï èïòíú ïî ùïâóáúòëà ìïùñïä 

ïî÷òäì?! 
êëüå øåñëñèïíæï: 
- úëüï èåîå îë ÷ïèëâòæå? 
- ïõäï îëèåäòï… - öëæëîèï êåæäòì ìïïàì ïõåæï, - ðòîâåäòï… åîàò ìïïàò õëè 

ãåñëôï? 
- êò, êïúë! 
- ïþï, çóìüïæ ëîçå òáï õïî! 
- þïüëíò þîûïíæåþò. - êëüåè ëàïõòì êïîò øåïéë æï øåâòæï. 
- ïî ãâïäëæòíë, þòÿë! - æïïùòï öëæëîèï. 
êëüåè ìêïèò ãïèëìùòï, èïãòæïì èòóöæï æï óöîòæïí êïäïèò ïèëòéë: 
"ïîòïí ïæïèòïíåþò, îëèäåþòú…" 
ùòíïæïæåþï ãïæïøïäï æï êïäïèò èòïãæë. åîàõïíì åãîå òöæï, èåîå ìêïèòì 

ìïçóîãåì ãïæïïùâï, ôåõåþò ãîûäïæ ãïÿòèï æï ëàïõò èëïàâïäòåîï. ëàïõøò, ÿîåäò 
ðåðäåþòâòà æïôïîôïüåþæíåí ìòüñâåþò, àïíæïàïíëþòà ôîïçåþïæ, ùòíïæïæåþåþïæ 
äïãæåþëæíåí æï ïõäï åì ùòíïæïæåþåþò òîåëæíåí ìòâîúåøò – ìïèãäëâòïîëíò, ìó-
äøò ÷ïèùâæëèíò, àâïäçå úîåèäòìèëèæåííò…  

üåäåôëíòì çïîò ïùêîòïäæï æï êëüå ñóîèòäì æïìùâæï. 
- ãòìèåíà… 
- þòÿë, íïèóìò ïîï ãïáâì øåíï? 
- èëâæòâïî, ûòï èòøï, èëâæòâïî! 
- æîëçå! 
êïäïèò óöîïøò øåòíïõï, áïéïäæò, îëèåäçåú åîàïæåîàò æï òìòú ãïæïøäòäò 

ùòíïæïæåþï åùåîï, èëÿèóÿíï æï êïäïàøò ÷ïïãæë, èåîå áóîàóêò ÷ïòúâï æï ëàïõòæïí 
ãïâòæï. ìïèïíáïíë þòóîëìàïí åîàò ùóàòà øåæãï, øåñëñèïíæï, èïãîïè þëäëì àïâì 
ìûäòï æï êïîò øåïéë: 

- æåòæï äòçï, üåäåôëíàïí! 
þòóîëæïí õíòåîò, ÿïéïîï áïäò ãïèëâòæï æï êëüåì àïíïãîûíëþòì éòèòäòà 

èòï÷åîæï: 



- îë ïîï èïáâì, øâòäë?.. 
êëüåè èëòùñòíï. 
- æïòúï! - æåòæï äòçï ëàïõøò øåþîóíæï æï úëüï õíòì øåèæåã òáòæïí ãïéòèåþóäò 

ãïèëâòæï, - àóèïíò ãåñëôï? ïò, âåíåîïì ãïèëâïîàâò. 
êëüåè óìòüñâëæ ãïèëïîàâï, æïòõïîï, áïäì øóþäçå ïêëúï æï êòþåçå æïåøâï. 
 

*  *  * 
 
ãïãíòûååþòì ìïîæïôøò  ÷ïìóäèï, øëîòæïíâå æïòíïõï, öëæëîò æï ûòï èòøï. òìòíò 

êóàõåøò, ïèë÷åèåþóä èïãòæïìàïí òìõæíåí, ùòí ìïèò þëàäò éâòíë, ÿòáåþò, ñâåäò, 
ðóîò, èùâïíòäò æï ãïøïâåþóäò ùòùïêòì èùíòäò åäïãïà. 

- æïöåáò! - òñâòîï ûòï èòøïè. 
- åõäïâå… 
- æïöåáò, îë ãåóþíåþò! 
- õåäåþò æïâòþïíë îï, êïúë! 
- ¸ë, èòæò! 
îëúï ïìåàò îòõòà äïðïîïêëþæï, ûòï èòøï èóæïè áåòôòì ãóíåþïçå òæãï æï êëüå 

èòõâæï, îëè æéåì æòæò ìèï æï æïâòæïîïþï ïî ïìúæåþëæï. 
"öïíæïþïì, – ãïòôòáîï æïîæòèïíæóäïæ, – ìïúï âòùîëï, òá ãïùñæåì!" 
æïõäàïí èòâòæï, âïäòêëì àóèíïæ ëàõò þëàäò "ãïîåöò" ãïïõìíåâòíï æï ìóôîïçå 

èòòüïíï. 
- ïò, õë ãòàõïîò! - íòøíòìèëãåþòà óàõîï ûòï èòøïè öëæëîì. 
- îïæ ãòíæëæï ïõäï åã!  - øåòúõïæï òèïíïú. 
êëüå èïãòæïì óõèëæ èòóöæï, íïêäóä þëàäì èòìùâæï æï ÿòáåþò øåïâìë. 
- øåíú òñïâò ïîï, òáï? - ¸êòàõï ûòï èòøïè. 
- õë, âòñïâò… 
- áïäò îëãëî ïîò? 
- îëãëî òáíåþï… 
- üòîòì? 
- üòîòì. 
êëüåè ÿòáï ïòéë: 
- õìëâíï òñëì, íïàåäøò ïèñëôëì. 
éâòíë æïäòï æï ùòùïêòì èùíòäò èòïñëäï. 
- æïùåîå, þòÿë? - ¸êòàõï öëæëîèï. 
- ïîï. 
- ïîïóøïâì, æïùåî øåí èïãïì! 
ãïãíòûåè, àåàîõïäïàòïíèï, ðòîþóæïéèï êïúèï óøâåäåþåäò üïôòà õïõâøò 

÷ïõîïêóäò êóîæéäòì ãóä-éâòûäò èëòüïíï æï èïãòæòì øóïãóäøò ÷ïæãï. 
öëæëîèï ÿòáï øåóâìë. 
- îï ïîò, þòÿë, åãï? - ¸êòàõï ûòï èòøïè, ìïíïè ãïãíòûå ÿòáïì ïòéåþæï. 
- êóîæéåäòï, þïüëíë… 
- êóîæéåäò êò ïîï, íóüîòïï! 
- îïâï ãåêïæîåþï, ûòï èòøï! - øåùóõæï èçïîåóäò. 
- èåêïæîåþï, àëîå åõäï!.. 
"ëë, æéåì èïãîïæ æïâàâîåþò", - èõòïîóäïæ ãïòôòáîï êëüåè æï ûòï èòøïì 

éòèòäòà èòï÷åîæï. 
- ìïùñïäò ï÷òêëì õìëâíï-èëãëíåþï ñëôòäòñëì, - ïèþëþæï ãïãíòûå, - ïîï èöåîï, 

êïúë, ãóøòíùòí ïá ïî òöæï, ïò, ïè ìêïèçå?! 
- êïúë, æïäòå, þåâîì íó äïðïîïêëþ! - õèïì ïóùòï ûòï èòøïè. 



- ï, ÷åèë èòõë! - ãïòúòíï öëæëîèï. 
- ãïïíïàäëì… - ãïãíòûåè æïõäòìêåí ãïòõåæï, ÿòáï ðòîàïí èòòüïíï æï çïäðòà 

ãïèëúïäï. 
- êïèðïíòïì ãïóèïîöëì! - êïêó÷ï ùïèëìæãëèëæïà àïâçå, ìïõåçå úþòåîò éòèòäò 

æïìàïèïøåþæï. 
- ë¸, èëãâïãåíò, øå ðòíãâòíë? - ãïåúòíï öëæëîì. 
- æïöåáò! - óñâòîï ûòï èòøïè. 
êïêó÷ï æïöæï, êëüåè ÿòáï øåóâìë. 
- âïäòêë, àåôøò! - ãïìûïõï ãïãíòûåè æïõäòæïîì æï èïãòæïì ãïåúïäï. 
- îëãëîïï, þòÿë, òá ìïáèå? - ¸êòàõï ûòï èòøïè êïêó÷ïì. 
- êïîãïæ. 
- îåæïáüëîì ïî âóêòàõòâïîà? 
- ïîï, íó ãåøòíòï. 
- ë¸, èåøòíòï, àëîåè ñóîåþçå õïõâò ïî æïèïÿîïì. æïïìõò! 
âïäòêëè ìóôàï àåôøåþò èëòüïíï æï èïãòæòì êóàõåøò æïïùñë. öëæëîèï òèïìïú 

øåóâìë ÿòáï. 
- ïîï, öëæëî, ãåíïúâïäå… 
- æïäòå, êïúë! - óñâòîï ûòï èòøïè. 
- êïîãò îï, ûòï èòøï, õë òúò ÷åèò ãóäòì ïèþïâò… 
- æïäòå, îë ãåóþíåþò! 
- ãïïíïàäëì ìïùñïäò ïî÷òäò, õìëâíï òñëì, èòì æïíïüëâïîì ãïóèïîöëì… 
- äïðïîïêò êïîãò ãúëæíòï, æïäåâï óíæï èïãïì! - ïî æïïúïäï ûòï èòøïè. 
âïäòêëì õèï ïéïî ãïóéòï, ÿòáï ìóäèëóàáèåäïæ ãïèëúïäï. 
èïäå ìóôîïì ëîò êïúò êòæåâ øåèëåèïüï - ãïèùåâò õïîòâòà èóøï, îåæïáúòòì ìïáèòì 

åîàãóäò çóîòêë øòíæïîåäò æï çïäòêë - åîààïâïæ ðòîèëàíåæ èëèéòèïîò þòÿò. 
- ïè ÿòáòà ÷âåíì åçë-ñóîåì ãïóèïîöëì, - ïèþëþæï öëæëîò, - ïäïâåîæò 

èëõóúàïí! 
ìïîæïôøò àîòàòíïìïâòà èëûîïâò, íïïæîåâïæ ãïèåäëüåþóäò ìüòäòìüò 

àïâæòøâòäò ÷ïèëâòæï, îëèåäòú àâòàëí ïî ìâïèæï, èïãîïè, ìïèïãòåîëæ, ôóäòì 
æïõïîöâïçå èóæïè èçïæ òñë æï ïèòüëè èòìò æïíïõâï ñâåäïì ãïóõïîæï. 

- ¸ï, îïâïï ìïáèå? - õåäåþòì ôøâíåüòà òêòàõï èïí æï úïîòåä þëàäåþì àâïäò 
èëïâäë, - ïè ùóàøò òáíåþï ñâåäïôåîò! 

- ï, ûèïë, êïúò! - èëùëíåþòà àáâï çóîïþ øòíæïîåäèï. 
àïâæòøâòäò æïõäòìêåí ãïøðï. 
úëüï õïíøò èëâòæï âïäòêë, èïãòæòæïí úïîòåäò þëàäåþò ùïèëêîòôï æï ìïâìååþò 

÷ïèëæãï. ãïãíòûåèïú èëòüïíï æòæò, ãïøïâåþóäò üïôòà êóîæéäòìï àó íóüîòòì 
õïõâøò ÷ïøóøóäò ãóä-éâòûäò. 

çóîòêëè ðòöïêò ãïòõïæï, ðåîïíãòì ìïõåäëåþò æïòêïðòùï æï üïôï ïõäëì èòò÷ë÷ï… 
ìóôîï ãïèëúëúõäæï, ïõèïóîæï, ãïèõòïîóäæï. ùåéïíæåäò ìïèãäëâòïîë 

ãïíùñëþòäåþï ìïæéïú ãïáîï æï áåòôò íåäï, èïãîïè ûïäæïóüïíåþäïæ øåâòæï åøõøò. 
êëüå ãîûíëþæï,  îëãëî àïíæïàïíëþòà àâîåþëæï, èïãîïè öåî-öåîëþòà òè 

ôïçïøò òñë, îëúï ïæïèòïíì å÷âåíåþï, îëè éâòíòìïãïí ãëíåþï æïåùèòíæï, ïèòüëè óô-
îë íïàäïæ ïçîëâíåþì æï ìòüóïúòïìïú ìïêèïëæ êîòüòêóäïæ ïôïìåþì. òãò ÷óèïæ 
ïàâïäòåîåþæï ãïèëúëúõäåþóä àïíïèåòíïõååþì æï ãóäøò, úëüï ïî òñëì, ìùñòíæï 
èïàò ïìåàò èõòïîóäåþï, ïèïìàïí, àâòàëíïú ãîûíëþæï îïéïú øòíïãïí ìòäïéåì æï 
ïèòì ãïèë ìòíæòìòì áåíöíï ïùóõåþæï, èïãîïè ìïêóàïî ãîûíëþåþøò þëäëèæå èïòíú 
âåî ãïîêâåóäòñë, îïæãïí ìóôîïçå ïóüïíåäò õèïóîò òæãï. 



- êïíüò âåî ãïíàïâòìóôäæï ëþòåáüòâòìüóîò üîïæòúòòì ãïâäåíòìïãïí æï 
ïèòüëè âåî øåûäë þëäëèæå ãïåüïîåþòíï üîïíìúåíæåíüïäóîò ìóþòåáüòâòçèòì 
àâïäìïçîòìò… - ãïúõïîåþóäò ïèþëþæï êïêó÷ï. 

- îïì þýóüóîëþ, þòÿë, øåí! - þîïçëþæï öëæëîò, îëèåäìïú éâòíòà 
ãïäòúäòúåþóäò ÿòáï åÿòîï õåäøò æï ïè õèïóîøò ìïæéåãîûåäëì àáèïì âåî 
ïõåîõåþæï. 

- ìùëîåæ ïèòì ãïèë, êëðåîíòêòìåóäò ãïæïüîòïäåþï, îëèåäòú ìïèñïîëì 
úåíüîïæ ìóþòåáüòì ãïæïáúåâïçå ïúõïæåþæï ðîåüåíçòïì, ãïíóõëîúòåäåþåäò 
æïî÷ï… 

- øåí, þòûòï, åì õëè ïî æïãïâòùñæï? - öëæëîò ðòöïêòì öòþåøò òáåáåþëæï, þëäëì, 
îëãëîú òáíï, òáòæïí ðòîïæëþòì èëùèëþï ïèëòéë. 

ñâåäïè êïîãïæ òúëæï, îëè òè èëùèëþïøò öëæëîì ôåõþóîàòì èìïöòâòà ëîò 
ôåîòì þïîïàò åæë - ñâòàåäò æï ùòàåäò. ïèöåîïæ ñâòàåäò þïîïàò ïèëòéë æï 
êïêó÷ïì ó÷âåíï. 

- ûïäòïí ãàõëâà, åîàò ìïæéåãîûåäëì óôäåþï èëèåúòà! - õèï æïòþëõï 
øòíæïîåäèï. 

- èëòúï, êïúë! 
- ãàõëâà! 
- èòâúåà, èòõë? 
- öïíæïþïì èïãòìò àïâò! 
- àáâò, øå ðòíãâòíë, àáâò… 
- èåãëþîåþë, - çóîòêëè ÷ïïõâåäï, ñåäò ÷ïòùèòíæï æï ùïèëæãï, - ïè ðïüïîï ÿòáòà, 

èå èòíæï, ÷âåíì æòæ èïèóäòøâòäì, ãëîòì èïçîòì þóèþåîïç ùïîèëèïæãåíåäì, èìë-
ôäòë èíòøâíåäëþòì ãåíòëìì… 

- ï¸, ï¸, ï¸!!! - öëæëîèï ðòîïæëþòì èëùèëþï ïèëòéë, òáòæïí ùòàåäò þïîïàò 
æïïûîë æï èïéäï ïìùòï. 

- æïæãò ÿòáï! - æïòéîòíï ûòï èòøïèïú. 
 çóîòêëè ÿòáï æïæãï æï àóèúï ïèãâïî îåïáúòïì ùòíïìùïî åäëæï, ìóôîïì èïòíú 

øåúþóíåþóäò èçåîï èëïâäë: 
- îï õïäõò õïîà, ûèïë, àáâåíò âåîïôåîò ãïèòãòï… 
- æïöåáò! 
çóîòêë àïèïæïì èòóþîóíæï: 
- þïüëíë öëæëî, ìïàïôäòïçå àó ñëôòäõïîà àáâåíï? 
- êò. èåîå? 
- æòíëçïâîòì íïêâïäåâò àó ãòíïõïâà? 
- èòíïõïâì. 
- õëè êïîãïæïï èëâäòäò? 
- ïîï óøïâì… - ïøêïîïæ æïòûïþï öëæëîò. 
- õëè ïîòì ìïòèåæëæ øåèëéëþòäò? 
- å þòÿë, îï ãòíæï, íó æïãâüïíöå! - òñâòîï ûòï èòøïè. 
- îï èòíæï, ûòï èòøï æï, îëè ãïèëâóÿåæåà èìëôäòëì ñóîåþò üîïþïõòà, âòíú 

÷ïèëâï, îëè èòâïîþåíòíåþà ìïàïôäòïçå, - ïáïíï áïîàóäò æòíëçïâîò 
æïîëíòíëþæïë, - êïúò ïî öëþòï ïõäï âòàëè æòíëçïâîì? 

- ïîï! 
- îïíïòîïæ?! 
- çëãòåîàò êïúò, èïãïäòàïæ øåí, æòíëçïâîì êò ïîï, áïàïèì ïî öëþòï! 
- ïþï, àáâåí îï óíæï ãåäïðïîïêëà ïæïèòïíèï… - çóîòêë æïöæï, ÿòáï èòòñóæï æï 

þëäëèæå æïúïäï. 
- ëëë, âòíú èëâòæï, ãïóèïîöëì! - æïòûïõï öëæëîèï æï ôåõçå ùïèëæãï. 



ìïîæïôòì êòþåçå èàïâïîò îåæïáüëîò ÷ïèëæòëæï. 
êëüå æïàâîï æï èïîàïäòï, öåî êòæåâ øåìùåâæï òèòìò óíïîò, îëè ãïîøåèë 

èñëôàïàâòì àïâò ôõòçäïæ èëå÷âåíåþòíï, èïãîïè ãîûíëþæï, èïäå ìóä åîàò 
ãïõæåþëæï ñâåäïôåîò. ðòîâåäò àîëþòì þåæíòåîèï ùóàåþèï ãïòïîï, ïõäï íåäï 
åûïäåþëæï ÷âåóäò íïéâåäò, òöæï æï ÷óèïæ, àïâòìàâòì åùåëæï. þëäë æîëì ìèï 
ûâåäåþóî ìòïèëâíåþïì ïéïî ïíòÿåþæï, èïãîïè íïàáâïèòï, ÷âåóäåþï îöóäçå 
óèüêòúåìòïë æï ïõäï ïæîòíæåäàïí øåæïîåþòà óôîë õøòîïæïú êò ìâïèæï, ïèòüëè 
øòí ãïèóæèåþóäò óìòïèëâíåþï ¸áëíæï. ãóøòíïú ò÷õóþåì. úëäò æïåèóáîï - àó êòæåâ 
æïãòäåâòï, òúëæå, øåâêîïâ ÷åèì þïîãò-þïîõïíïì, èëâêòæåþ þïâøâì õåäì æï 
æåæïìàïí ãïæïâïäë! öïíæïþïèæå ãçï ãáëíòïë, óñâòîï èïøòí, èïãîïè ïõäï ûïäòïí 
ïùóõåþæï åì ïèþïâò - îïì òüñâòì, æéåìïú îëè íïìâïèò èòâïäë. èïãîïè ãâòïí òñë óêâå 
æï êëüåú èùñóîâïäòâòà ìâïèæï, ÿòáïøò ùâåàì ïî üëâåþæï, úæòäëþæï èïäå 
øåìóäòñë òè ôïçïøò, îëúï ñâåäïôåîò èíòøâíåäëþïì êïîãïâì æï ìóä åîàò õæåþï. 

- àáâåí, þïüëíë ãòâò, ðïüïîï òäòï ÿïâÿïâïûå þîûïíæåþòà, - ïèþëþæï êïêó÷ï, - 
àáâåíèï æïóéïäïâèï øîëèïè, óìïçéâîë íòÿèï æï ìïáèòìïæèò ãïìïëúïîèï 
ìòñâïîóäèï ÷âåíò ýóîíïäò ìîóäòïæ ïõïä èùâåîâïäçå ïçòæï! 

- äïðïîïêò êïîãò ãúëæíòï, æïäåâï óíæï èïãïì! - øåïùñâåüòíï ûòï èòøïè. 
- êïîãò îï, ûòï èòøï, ïúïæå! - óìïñâåæóîï ãòâòè. 
- ¸ï, ÷åèë ãòâò! - ãïòúòíï öëæëîèï. 
- îï èëãòâòæïà, å, æïàâåîòà?! àáâò, êïêó÷, àáâò! 
èëâòæï ãòãï êïêïþïûå, îëèåäìïú èóæïè ìïæéïú å÷áïîåþëæï æï ûïäòïí óñâïîæï 

øåêòàõâåþòì æïìèï. ùòãíòú êò ¸áëíæï æïùåîòäò - "ïìò øåêòàõâï èêòàõâåäì". 
- îï õæåþï? - òêòàõï èïí, - îåæïáúòï ïá ãïæèëòüïíåì? 
- æïöåáò! - óàõîï ûòï èòøïè. 
- ïîï, ûòï èòøï, èå÷áïîåþï, ùïìïìâäåäò âïî. 
- æïäòåå! 
- ¸ë, ¸ë, êïîãò… - ãïåúòíï ãòãïì, - îï éâòíëï? 
- õïøèóîò ìïôåîïâò. âåî õåæïâ, îïú ïîòì? 
- ãïîåöòï? 
- æïïèàïâîåþòíåà ïè êïúì ìïæéåãîûåäë! - ãïþîïçæï ãòâò. 
ìïîæïôòì ÷ïèëìïìâäåäøò åîàò ùïèòà ïþåìïäëèòì æïæïîïöåþóäò ìòôïàò 

ãïèë÷íæï, èïãòæïìàïí èìõæëèíò èëïàâïäòåîï æï èïøòíâå ãïáîï. 
çïïäì ãïåúòíï. 
- âòí òñë? - ¸êòàõï ãòâòè. 
- þïüëíèï ïþåìïäëèèï æïãâõåæï. 
- ïó, þòÿë! - îåæïáüëîì óìòïèëâíëæ æïåèïíÿï ìïõå. 
- ùïâòæåì, èïãòì… – øåòãòíï ûòï èòøïè æï èåîå çïäòêëì øåóþéâòîï, - æïïìõò, øå 

üïîïêïíï, ãïøîï ñåäò! 
- ¸ï, ÷åèë ïþåìïäëè! - æïòñâòîï öëæëîèï. 
- èëòúïà, çóîòêëì ïî æïóäåâòï ÷åèò ìïæéåãîûåäë! - àáâï ãòâòè. 
øòíæïîåäò ùïèëæãï: 
- ãïãòèïîöëà, þïüëíë ãòâò… - æïôòáîæï, ÿòáïì ÷ïïúáåîæï, - ùåéïí àáâåí ïá 

òäòïì øåãïæïîåì. ïî ïîòì èïîàïäò! àáâåíì õïìòïàøò øåîùñèóäèï ëîèï ûòîòàïæèï 
àâòìåþïè - îïúòëíïäòçèèï æï öïíìïéèï îëèïíüòçèèï, îëèåäìïú óæòæåìò 
ãïíïàäåþï æïåîàë àïí, ìîóäòïæ ïõïäò üòðòì îåæïáüëîïæ ÷ïèëãïñïäòþïà. ïî 
òáíåþï ãïæïÿïîþåþóäò, àó âòüñâò, îëè àáâåí ìóðåîàïíïèåæîëâå îåæïáüëîò 
þîûïíæåþòà… 

- ¸ï, ÷åèë çóîòêë! 
- öëæëî! - ìïñâåæóîòà ãïæïõåæï ãòâòè àïèïæïì. 



- äïüëè èäòáâíåäëþ, çóäòêë, ïä ãäúõâåíòï? - æïòùîòðòíï êïêó÷ïè. 
çóîòêëè ìóôîòì ùåâîåþì æïèúòíïâò éòèòäòà èëïâäë àâïäò: 
- àóêò âòíèåì å÷âåíåþï, îëè üñóòäì âäïðïîïêëþ, øåóûäòï ìïùòíïïéèæåãë ïçîò 

ãïèëàáâïì æï ìïåîàëæ, èäòáâíåäòì õèï èåìèòì! 
 óåúîïæ, êïêó÷ï ùïèëõüï æï ìêïèò ãïæïïñòîïâï: 
- àó øåòûäåþï, åîàò ùóàòà ãïîåà ãïèëæò! 
çóîòêëè ÿòáï æïæãï, êïêó÷ïì èêäïâøò õåäò ãïèëìæë æï ìïîæïôòì ïìïìâäåäòìêåí 

ùïòñâïíï. 
çïäòêë òèïà óêïí ãï¸ñâï. 
- øååøâò, - æïóûïõï öëæëîèï, - àïâòìò ìïáèòì àâòàëí òúòïí! 
- èëæòà ëîòâå ïá! - àáâï óúåþ ãòâòè æï ôåõçå ùïèëæãï. 
çóîòêë æï êïêó÷ï èëþîóíæíåí, îåæïáüëîì èòóïõäëâæíåí æï èòì ùòí èëî÷òäïæ 

æïæãíåí. 
- àáâåí, þòÿë, õë ïî ãòíæïà, ëîòâå æïãçíåñâëà, ï? - ãòâò ûâåäò èëêîòâå òñë æï 

üñóòäïæ ïî òèóáîåþëæï. - æïìõåæòà æï àáâåíò õèï ïî ãïâòãëíë ïá! 
þòÿåþò óìòüñâëæ æïìõæíåí. 
êëüå ÷óèïæ óñóîåþæï òèïà æï àïâòì æïóùåîåä îëèïíçå ôòáîëþæï, îëèåäòú 

æïïõäëåþòà ïìå óíæï æïåùñë: "üåîëîòìüò ïäåáìïíæîå ïèòîåöòþò àïâòì ðïüïîï 
ëàïõøò ìïùëäçå ãïóõæåäò ãóäïéèï òùâï, õåäåþò àïâáâåø ïèëåùñë æï 
æïäïáïâåþóä ÿåîì èòøüåîåþëæï. ãïîåà íåä-íåäï þòíææåþëæï. áó÷òæïí òìèëæï 
áâïôåíòäçå ÷ïâäòäò åüäåþòì ãîóõóíò, úõåíåþòì ôäëáâàï úåèòì õèï æï þóäâïîøò 
èëìåòîíå ïæïèòïíåþòì èõòïîóäò ìïóþïîò. áâåèëæïí, ðòîâåäò ìïîàóäòì ìïìüóèîë 
ëàïõòæïí êò ìïõäòì ðïüîëíòì, âïîâïîï ìüåðïíëâíï âëîëþòëâïì áèîòì, ïíæîåò 
ðïäò÷òì ãïíùòîóäò ÿñâòîòäò òìèëæï, îëèåäìïú æïäåâï óíæëæï, èïãîïè èîòìõïíå 
æòïìïõäòìò üîïáüòîøò ïî óøâåþæï"… àòàáèòì ñâåäïôåîò èëôòáîåþóäò ¸áëíæï - 
òúëæï æïìïùñòìò, ïèþòì ãïíâòàïîåþï, òìòú, àó ìïæ óíæï øååêîï êóäèòíïúòóîò ùåî-
üòäò, îëãëî óíæï ãïåõìíï êâïíûò, – åîàò ÷ïöæëèï óíæëæï, èåüò ïîïôåîò, èïãîïè 
ìùëîåæ åì ÷ïöæëèï óÿòîæï. õïí îïì òèòçåçåþæï æï õïí êòæåâ îïì, èïãîïè ïõäï 
óúíïóî, æïóëêåþåä ìóîâòäì ïåüïíï, õåäåþò åáïâåþëæï, ìïôåàáäåþò ìüêòëæï æï 
ïìå åãëíï, ïõäïâå îëè æïèöæïîòñë, èàåä ùòãíì åîàò ïèëìóíàáâòà æïùåîæï… 

- ïæåáò, ïæåáò… îï èëãòâòæï, êïúë, æïàâåîò?! 
àïâçå öëæëîò æïìæãëèëæï æï ïíöéîåâæï. 
- ¸ë… îï òñë! 
- ïæåáò, èòõë âåîïï, åüñëþï, êïîãïæ! 
êëüå ïõäïéï ãïèëôõòçäæï, ìóôîï èëïàâïäòåîï, èïãîïè ûòï èòøï òá ïéïî 

æïóõâæï. 
öëæëîò ìïîæïôòì êòþåçå ïæòëæï. 
ûòï èòøï üîëüóïîòì êòæåçå òöæï æï æòæò, ûâåäåþóîò þóêäåì êåðò èóõäçå åæë. 
- ¸ï, ûòï èòøï, ìïìùîïôëì õëè ïî ãïèëâóûïõë? - ¸êòàõï øåøòíåþóäèï êëüåè. 
- ìïìùîïôëì ïîï, èïãîïè üïáìì àó ãïèò÷åîåþ, êïîãì òçïè. æïâàâåîò, þòÿë, õë 

òúò… 
èëìïéïèëâåþóäòñë. áó÷ïøò ìïèìïõóîåþòæïí ãïèëøäòäò õïäõò çòèçòèåþæï. ïî 

òñë ïìåà æîëì üïáìòì øëâíï òëäò, èïãîïè þåæïæ êåîûë èïíáïíòì èûéëäèï ãïó÷åîï. 
- ùïèëãñâåþò, ûòï èòøï! 
- øåíì àïâì èòõåæå øåí, ïî èëâêâæåþò, íó ãåøòíòï! 
àïâì ûïäòà òñë÷ïéåþæï, àëîåè òìå ïøêïîïæ úóæïæ òñë - ìïõåçå èòüêäòìôåîò 

åæë æï àâïäòì óðååþòú ÷ïèóáåþëæï. 
- ïîïôåîòï èïãò, íó ãåøòíòï. - æïïèøâòæï öëæëîèï, îëúï ûòï èòøïè êïîò èòòöïõóíï 

æï èïíáïíï ùïâòæï. 



ìïîæïôòì ÷ïìïìâäåäàïí òæãíåí æï êëüåè òãîûíë, îëè ïéïî óíæëæï òá ÷ïìâäï 
– éâòíë èë¸êòæåþëæï æï úëüï ïî òñëì, ãóäìïú ïçòæåþæï. 

- ùïâïä ïõäï èå… - àáâï èïí. 
- èëòúï! 
- ùïâïä, öëæëî, íåêîëäëãò èïáâì æïìïùåîò… 
- æïùåî øåí èïãïì… õâïä. ïõäï åîàãïí óíæï ùïèëèñâå ïóúòäåþäïæ. 
- ùâåàòì æïèäåâò ïéïîï âïî, òúëæå! 
öëæëîèï æïïìäëêòíï: 
- êò êïúë, íó æïâäåâà, èïîï èòâòæåà èïòíú, ïãåîïï, ìóä ïõäëì. 
íåäò íïþòöòà ãïóñâíåí áó÷ïì. èòæòëæíåí, èòþïîãïíïëþæíåí, õïíæïõïí èõîåþòà 

åõäåþëæíåí åîàèïíåàì. úòëæï. üîëäåòþóìòì ãï÷åîåþïìàïí èëãîëâòäò èãçïâîåþò 
üîïíìðëîüòì èëäëæòíøò äïíæåþòâòà ÷óèïæ òæãíåí. êëüåì èòóìïôîëþòìï æï 
ìòúïîòåäòì ãîûíëþï æïåóôäï - åúëæåþëæï òì õïäõòú, ìïêóàïîò àïâòúï æï ûòï 
èòøïú, îëèåäòú èòâòæëæï ïõäï ãïèëúòåþóä ìïõäøò, åíòì áâåø âïäòæëäì 
ïèëòæåþæï æï ÷ïùâåþëæï ãïñòíóä äëãòíøò. 

öëæëîò îëèåäòéïú ìïæïîþïçëøò øåâòæï æï êëüåú àïí øåòñëäï. ïî 
ãïìûïäòïíåþòï – ïõäï èòìàâòì óêâå ìóäåîàò òñë ñâåäïôåîò. èûòèåæ 
ïþïîãïíïâæíåí êòþåçå æï çïîò æïîåêåì. êïîò ìïàâïäòïíèï, àèïãïàåàîåþóäèï 
áïäèï ãïóéë.  

èëõóúèï öëæëîò òúíë æï ïäåîìòïíïæ ãïóéòèï: 
- îï áïîèï ãïæèëãïãæë, ñèïùâòäë?! 
öëæëîò æïòõïîï, õåäçå óíæëæï åêëúíï, èïãîïè ùòí ãïæïáïíæï æï êòíïéïè 

ùïòáúï. 
- èëþîûïíæòà, øòí øåèëþîûïíæòà! 
æåîåôïíøò øåâòæíåí. 
- íòíë, íòíë, - æïòûïõï áïäèï, - ïþï, ãïèëòúïíò, âòí ãâåìüóèÎï! 
ëàïõòì éòï êïîòæïí èåëîå èëõóúèï ãïèëòõåæï, òèïìïú ìïàâïäå åêåàï, òèïìïú 

øïäò èëåõóîï èõîåþçå: 
- ÷õòîò êåæåäì, ÷õòîò êåæåäì! 
- èëþîûïíæòà, ñèïùâòäåþë, èëþîûïíæòà! - ãïõïîåþóäò òèåëîåþæï ðòîâåäò 

èëõóúò æï êëüåè òãîûíë, îëãëî íåä-íåäï ãïóàþï ìóäò æï ùåéïíæåäò èòóìïô-
îëþòì êâïäòú êò ïéïî æïî÷ï. 

þîëäòì ÿïéòà ãïíïàåþóä æòæ, ûâåäåþóî æïîþïçøò øåâòæíåí æï 
õïâåîæãïæïêîóä ìïâïîûäåþøò ÷ïìõæíåí. ðòîâåäò èëõóúò ìïæéïú ãïáîï, èåëîå 
ìüóèîåþì ùòí ÷ïèëóìêóðæï æï êëüåì éòèòäòà èòï÷åîæï: 

- åì ñèïùâòäò?.. 
- ÷åèò èåãëþïîò ãïõäïâà, æåòæï íòíë, êëüå! 
- îï ãâïîò þîûïíæåþòà? 
êëüåè óàõîï àïâòìò ãâïîò æï èëõóúèï éòèòäòà æïóáíòï àïâò. 
ëàïõøò àþòäëæï æï ûòäò èëåîòï. åîàõïíì, åüñëþï, ÷ïàâäòèï êòæåú, îïæãïí, 

îëúï àïâò ïòéë, æïòíïõï, îëè èëõóúåþì ìóôîï ãïåùñëà æï ïõäï ìüóèîåþì 
èïãòæïìàïí åðïüòýåþëæíåí. 

öëæëîèï þîëäòì ãîïôòíòæïí ÿòáåþò ïîñòà øåïâìë: 
- æåòæï íòíë, æåòæï ìïäëèå… úóæò ïèþïâò óíæï ãòàõîïà: ìïùñïäò ïî÷òäò 

ãïîæïòúâïäï - ïèïìùòíïà îëè èñïâæï ïá, ÷âåíò ýóîíïäòì èõïüâïîò… 
- îïì ïèþëþ, þòÿë?! - ìïäëèåè èëêóèóä üó÷åþçå õåäòì ãóäò èòòôïîï. 
- ¸ë, èëêâæï ìïùñïäò… ùóõåä. - èåîå êëüåì ÿòáï èòóÿïõóíï, - ãïïíïàäëì! 
êëüåè óõèëæ æïäòï. ÿïÿòì ïîïñèï ñåäò ÷ïìùâï, æï ìóíàáâï øåóêîï. 
- èóîïþï, èóîïþï èòïñëäåà! - óàõîï ìïäëèåè. 



êëüåè äåéâòì èóîïþï ãïæïòéë, èïãîïè ïèïìëþïøò ïèëòìóíàáï êòæåú. ïîïñèï 
þëäë èëóéë. ïõäï èòì ùòí ëîò êò ïîï, ëàõò èëõóúò òöæï æï ëàõòâå íïéâäòïíïæ 
óéòèëæï. 

- îëèïíò óíæï æïâùåîë, - àáâï óúåþ, - ñâåäïôåîò èëôòáîåþóäò èïáâì, ôòíïäòú 
êò âòúò óêâå! 

ñåäøò îïéïú æòæò, õëîêäòïíò þóîàò ãïì÷îëæï æï äïðïîïêì óøäòæï. óúíïóî 
ãóíåþïçå æïèæãïîòñë, îïüëèéïú óíæëæï, îëè ïè èëõóúåþòìàâòì þëäëèæå ãï-
æïåøïäï ãóäò, èïãîïè ïçîì âåî ïþïèæï, åíï åøäåþëæï, þëîûòêëþæï: 

- æéå æï éïèå âòèóøïâåþ… ùïâïä, ãïæïâòêïîãåþò ìïæèå… áïéïäæò… áïéïäæò õëè 
èïòíú òøëâåþï! 

- áïéïäæò ÷åèçå òñëì! - òñâòîï öëæëîèï. 
êëüåè ÿòáï ïòéë æï ùñïäòâòà ãïæï¸êîï. ïîïñì ãåèë æï¸êïîãâëæï. 
ãïîåà îëè ãïèëâòæíåí, ôåõçå ûäòâì òæãíåí. öëæëîò èåçëþåä áó÷ïçå 

úõëâîëþæï, èïãîïè ûäòâì èòïéùòåì òáïèæå. ÷ïþíåäåþóä áó÷ïøò 
õåäòõåäãïæïõâåóäåþò òæãíåí æï äïðïîïêì ïî ïúäòæíåí åîàèïíåàì: 

- ïóúòäåþäïæ óíæï æïùåîë! - ñâòîëæï öëæëîò. 
- ùïâïä, ãïæïâòêïîãåþò, ìïæèå, èòñîóåþóä ìëôåäøò… ÷ïâöæåþò æï âòèóøïâåþ 

÷åèàâòì… 
- ïõäïâå óíæï ùïõâòæå! 
- ¸ë… ïõäïâå… ìòãïîåüò æï ùñïäò, èå èåüò ïîïôåîò èòíæï… 
- èëòúï… 
- æéå æï éïèå âòèóøïâåþ… 
- èëæò, ïá æïèåäëæå, ãïòãå? 
- ¸ë… 
- òúëæå, ïîìïæ ùïõâòæå, æïèåäëæå! 
öëæëîò ìòþíåäåøò ãïó÷òíïîæï. 
êëüå òæãï æï ãîûíëþæï, îëãëî òâìåþëæï åíåîãòòà, îïíïòîïæ óúåèæï ãóäò. 

æïîùèóíåþóäò òñë, îëè èòåøâïà, èàïì ãïæïïþîóíåþæï. öëæëîò îëè èëâòæï, æòæò 
õíòì óíïõïâòâòà æïåûãåîï æï ÷ïþóþíï. 

- èëâòüïíå, - óàõîï èïí æï õåäøò îïéïú èëçîæòäò øåêâîï èòï÷å÷ï, - ùïâåæòà! 
- åì îï ïîòì… 
- áïéïäæòï… ¸ï, ùïâåæòà, èïüïîåþåäì óíæï èòâóìùîëà! 
áó÷ïì þïîþïúà ãïóñâíåí. 
- ÷åèì ìëôåäøò ãïãòøâåþ, ïþåæïàøò, - åóþíåþëæï öëæëîò, - òá ìïõäò èïáâì, ïò, 

ãïìïéåþò, æïöåáò æï òèóøïâå îïèæåíòú ãòíæï, øåíò õåäòì øåèøäåäò ïîïâòí òáíåþï! 
âïãçïäçå óïèîïâò õïäõò òîåëæï. èïüïîåþäòì ãïìâäïèæå íïõåâïîò ìïïàò êòæåâ 

òñë æï îåìüëîíòì æïõäàïí çåçåóäïæ ãïèëúïäåì àòàë "êïõåàò". öëæëîèï ãçï 
æïóäëúï, èåîå èïüïîåþåäøò ÷ïìâï, æï âïãëíòì ãïèúòäåþåäò æïïîòãï, ïè êïúì 
èòèòõåæåë. 

êóðåøò øåâòæï àó ïîï, êëüå æïùâï æï èïøòíâå æïåûòíï. 
 

*  *  * 
 
ÿïäòì üñåøò åîàò æòæò ùíëîòì áâåø òöæï æï ìòúòâòìïãïí þïþïíåþæï. øëîòïõäëì 

èæëîåæ èòåæòíåþëæï èæòíïîå. ÷ïèò÷óèò ïîìïòæïí òìèëæï, ïéïîú èïüïîåþåäò òñë 
ìïæèå æï ïéïîú òì êïúåþò. ùïèëòèïîàï, ûäòâì ïïèëûîïâï ãïõåâåþóäò ìïõìîåþò, 
èüêòâïí ôåîæçå õåäòì ãóäò èòòæë æï èòèëòõåæï… 

åîòýîïýï. èïéäòæïí, þóîóìòïíò úòæïí èéâîòå ïîñòìôåîò øóáò èëýëíïâæï æï 
òáïóîëþïì àïíæïàïíëþòà ï÷åíæï: àëâäøò øïâïæ òæãíåí ôëàëäãïûïîúâóäò, 



èïõòíöò õååþò, üîòïäò èòíæâîòì þëäëøò ñòíâòìãïí øåÿòîõäóäò üñòì 
èëíïúîòìôåîë çëäò èë÷ïíæï, óôîë òáòà êò àåàîïæ ÷ïèëäåìòäò èàïãîåõòäò 
ãïæïÿòèóäòñë. 

æïýòíåþòà èòì÷åîåþëæï òè èàïãîåõòäì –àòàáëì åúíë èòìò æïêþòäóäò 
êëíüóîåþò, ïäïã-ïäïã øïâïæ ÷ïèëéïæîóäò êäæååþò, üñòïíò ôåîæëþåþò æï 
óåúîïæ, ìòõïîóäòìïãïí ìóä æïïâòùñæï ñòíâïú æï üêòâòäòú, ãï÷áïîåþóäò øåóæãï 
ïéèïîàì. êëÿäëþòà èòæòëæï, éîèï àëâäøò èòôëîõòäëþæï æï îëúï ÿïäòì üñå 
ïïàïâï æï èëøòøâäåþóä ìåîçå ïâòæï, ìòúòäò ùïìêæï – áâåèëà, ôåîæëþòì ûòîøò 
èõòïîóäïæ úòèúòèåþæíåí åäíïàóîåþò… 

àïâáâå æïåøâï, ïõäï ïéïîú ìòúòâå ïùóõåþæï ïéïîú üêòâòäò. ìëôåäøò îëè 
øåâòæï, òîãâäòâ èïèäåþò ñòëæíåí, òìèëæï ûïéäåþòì ñåôï, èëøòåþóäò ìïáëíäòì 
þéïâòäò. ìòúòâòìïãïí ïþóçóäò þïâøâåþò öãóô-öãóôïæ èòæòëæíåí ìêëäòìïêåí. 

êëüåè øïîïãçòæïí íïúíëþ ëîéëþåøò ãïæïóõâòï æï ìóä èïäå èùâïíåæ øåéåþòä 
ÿòøêïîì èòïæãï. åçëì ìòéîèåøò ëîìïîàóäòïíò ìïõäò òæãï, òá ãëãòï øóþòàòûå 
úõëâîëþæï, êëüåì óíòâåîìòüåüåäò ûèïêïúò - èìèåäò, èëèäõåíò, ðóîèïîòäòïíò 
êïúò. 

ìïõäòì ìïêâïèóîòæïí ìüóèïîàèëñâîóäïæ, ìáåä-ìáåä þëäáâåþïæ ïèëæòëæï 
øïâò êâïèäò. êëüåè åîàò ùóàòà ùïîèëòæãòíï ãëãòïì ãïëúåþóäò ìïõå, èòìò 
ãïþîùñòíåþóäò àâïäåþò, ìòúòäòìïãïí ïàïõàïõåþóäò éòðò, ãïåéòèï æï åãîå 
ãïéòèåþóäèï øåïéë åçëì ÿòøêïîò.  

 
                                                      1987 ù. 

 
 

ფ უ ლ ი ს  ს უ ნ ი  

 
üëäåæëøò îëè ëáîëì èåæïäò ïâòéå, ÿòæïëþïì òè ùåäòùïæì æïâïíåþå àïâò… 

æïèòûïõåì ìðëîüêëèòüåüøò - èäïíûéåì, èàïàõåì, èåõâåùíåí, îïéïì ïî øåèðòîæíåí, 
èïãîïè îïêò åîàò øåâöåáò âòîçå, ïéïî ÷ïèëâåæò! 

èïîàïäò ãòàõîï, èåú ïî âòúò, îï æïèåèïîàï - ìïÿòæïëìêåí ïéïî èòíæëæï 
ãïõåæâï. ÿêóï, àëîåè òìåà öïíçå âòñïâò, áâïì ùâåíì âïæåíæò, ïæå îï, òÿòæïâå, øå 
ëõåîë èïèïûïéäë! 

ïè ÷âåíì îïòëíì ìïõåäòïíò èëÿòæïâååþò ïî ïêäòï, èïãîïè èìëôäòëì ÷åèðòëíò, õë 
òúò, èïòíú ìõâï îïèåï - õåäòì ãóäçå èïüïîåþåí, åîàò èå âïî æï èåëîå - ÷âåíò îï-
òêëèòì ðòîâåäò èæòâïíò! æïâæòâïî, æïâòöãòèåþò, èïèïä þóçì ïî âòìâïè àïâçå. 

ìïùñïäò èïèï÷åèò ìóä òèïì èå÷ò÷òíåþëæï - ìïíïè ãïèïâäëþï ãïáâì, ìïáèåøò 
÷ïæåáòë, èïãîïè âòí óãæë ñóîò… 

æïèòûïõåì åîàõåä îïòêëèøò - èòäòúòòì óôîëìòì èëïæãòäåæ óíæï ãïãòøâïàë. 
ïîï-èåàáò, èòäòúòïøò âåî ùïâïä-èåàáò. ìóäåäò êïúë! 

æïâæòâïî, æïâáåòôëþ, õïí ïéèï âïî, õïí - æïéèï, èïãîïè òì åîàò æîë âòì 
øåî÷åíòï, îëè èå øåèî÷åíëæï? 

ãïâòæï õïíò, èïèï÷åèò, ìïùñïäò, ãïæïþîóíæï æï èëêâæï. èïíáïíï æïâäåùå - õåâøò 
ãïæïâïãæå èàâîïäèï. èïíáïíïì âòí ÷òëæï, ìòêâæòäì ûäòâì ãïæïâóî÷ò - ôåõò èëè-
üñæï, äïâòùòì ûâïäò, ìïèò íåêíò… ïè ìïìèåäèïú èïãîïæ æïèîòï õåäò, æïèïãæë, 
æïèïöïíæïãï, èïãîïè èïòíú âåî âåøâåþò. åîàò ìòüñâòà, ïéïî ââïîãòâïî. åì 
ûèïêïúåþòú øåèëèåôïíüíåí - ùòíïà îëè þóçåþòâòà èåõâòâíåí, åõäï èåîòæåþòïí, 
çëãò ìïäïèìïú êò ïéïî êïæîóäëþì! 

èòâïä èàâîïäò øòí, ïèëâòéåþ êëèëæòì óöîòæïí ëáîëì èåæïäì, æïâúáåîò æï 
÷ïèëèæòì éïðïéóðòà úîåèäò. ïéïî ïîòì ÷åèò ìïúëæïëþòà ìïùñïäò æåæï÷åèò! 



òàèòíï, òàèòíï æï þëäëì èòàõîï: ïîïë, øâòäëë, úëäò óíæï øåòîàëë! 
ãïèåúòíï: îïì ïèþëþ, æåæò, íåüï èå âòéïì âóíæòâïî-èåàáò?! 
æïóûïõï àïâòì ûèïì, þòûï÷åè òïãëîïì, æïìõæíåí, ò÷óî÷óäåì, òüóüóíåì æï 

æïèïíòøíòíåì èåëîå øïþïàì áïäò. ùäòìàïâçå, åì èïòèïõò þòÿò îë øåãâåûòíï, 
æåæï÷åèèï àáâåíò ÿòîò ùïòéë… æïãâî÷ï èå æï ïè ÷åèì æåæïêïúì ðïðò÷åèòì 
ïøåíåþóäò ûâåäò ìïõäò, õóàò èåïìåæò ìïþëìüíå æï àõóàèåüòú ìïâåíïõå. éèåîàèï 
óøâåäëì, êïîãò èåëöïõå êò ãïèëæãï - øîëèëþì, ùåäåþçå ôåõì òæãïèì. èå èïòíú 
ãïîåà èòÿòîïâì àâïäò, ìïìèåäì âåîï âàèëþ. 

ïþï, èïøòí õëè îïíïòîò úõëâîåþï òñë - þåâîò óîåâæï àïôäòì êïìîøò õåäì, çëãò 
ëîøòú. ïïøåíåì æòæò, æòæîëíò ìïõäåþò ìóä îêòíïþåüëíòìï. ÷åèò ûâåäò, õòìïòâíòïíò 
áëõò òèïààïí îï èëìïüïíò òñë! 

ïèòüñæï åì ÷åèò úëäò: êïúë, õë óñóîåþ, æïêåàæï õïäõòë. ïæå, úëüï èòæåá-
èëæåáò, þòÿì ïèõïíïãåþò âåî èëóñâïíòï øòíïë. 

ùïâóñîóå, âòàëè ïî èåìèòì, èïãîïè îëæåèæå? 
ïâæåáò åîàõåä, ÷ïâòúâò îêòíòì áïäïèïíò, æïâòÿòîå îêòíòì öëõò æï èëâåæå 

îïòëíì. çëãò ÷åèò ñëôòäò ûèïêïúò úåèåíüòì áïîõïíïøò èóøïëþì, çëãò ïãóîòìïøò. 
ãïâïõìåíå ÷åèò àïâò æï ûâåäò æïèìïõóîåþï îïòêëè-ïéèïìêëèòì õïäõìïú. åãîå 
õâåùíòàï æï ñåäòìùåâòà ÷ïèëâòàõëâå ïãóîò, úåèåíüò, ïîèïüóîï, øòôåîò æï îï 
âòúò, îïéï ïîï… âòøâåäòå èåçëþäåþò æï ìïè æéåøò ïâòñâïíå êåæäåþò. íïàáâïèòï - 
ìïãëíåþåäë ùäòìïë, ìïáèå õïî èòíóüòìïë! - ëî êâòîïøò ãïæïâõóîå êòæåú. 

îïêò ìïõóîïâáâåø èëâïáúòå, ãóäò ìïãóäåì ÷ïâòæå. ïõäï îï ìúëæíòï, êïúë, åîàò 
ìóäò èïáâì, òïüïêì îëæòì æïâïãåþ, øòãíòà-ãïîåæïí îëæòì ãïâäåìïâ. æïâæòâïî òìåâ 
òè îêòíòì áïäïèïíïèëúèóäò, òìåâ òì îêòíòì öëõò èòÿòîïâì õåäøò, õïí âòì èòâïæãåþò 
êïîçå æï õïí êòæåâ - âòì. 

åîàò ûèïêïúò èñïâæï, òìòú ÷åèìïâòà ûâåäò èëÿòæïâå, ìïèõåîõïëì ãïèãåæ 
èóøïëþæï, èüêâïîãïéèï, õòæòì ñóîøò ¸áëíæï úåõò. èòâåæò, æïâåéîòöå: âïäòêë-
èåàáò, åîàò îâï êóþëèåüîò  ôòúïîò èòíæï, ðëäòìï, åãåþ îëãëîèå ìïõåäèùòôë 
ôïìøò èëèòõåîõë-èåàáò. 

óïîò ïî óàáâïèì: îïì ïèþëþë, îïçåï äïðïîïêòë, èïãîïè åõäï èïìïäï ïîï èïáâì, 
åîà êâòîïøò ãïèëèòïîå, èïøòí èåáíåþï æï øåíò õèïäò æï ÷åèò êòìåîòë! 

ùïèëâåæò ãïõïîåþóäò, àïâò áóæøò èãëíòï. òáòàï êâòîïì ãïöòú âòøëâíå, èïãîïè 
ìïíïè òïüïêì ïî æïâïãåþ, õëè âåî ãïâäåìïâ! èåëîå êâòîïì, èïîàäïú, èòâïæåáò òè 
÷åèì ûèïêïúì. èëóüïíòïà æòæò õååþò, ìóä îóìåàòì íïûâò æï ôòÿâò, èóøïëþåí, ëîòâå 
õåîõì ãïóæòì ùóòäò… 

ãïèåõïîæï, åã ïîòì æï ÷åèò ìïáèå-èåàáò! èïãîïè âïäòêëè - ïîïë, åì èïìïäï 
îïòêëèòì êëíüîëäçåï ïñâïíòäò, èïãïì ãîïèò ïî èëïêäæåþïë. òáòàï êâòîïøò 
èåáíåþï ìïøóïäåþï æï èïøòí ãïèëèòïîåë. 

îïéïì âòçïèæò, ùïèëâåæò, úëüï ïî òñëì ùåäïàîåóäò, èïãîïè òèåæò ïî 
æïèòêïîãïâì, òè èåìïèå êâòîïì âåäëæåþò… 

ïèïìëþïøò, æïòùñë ãïçïôõóäòì ùâòèåþò, ãïöò èòôóÿæåþï, ïéïî âòúò, îï âáíï! 
îëãëîú òñë, ãïâòæï òì êâòîïú æï èòâåæò…  

îëãëîïë, êïúëë, ãïæïèàòåäåþò õë ïîï âïîàë, õåäò õåäìï ¸þïíì æï ëîòâå õåäò 
- ðòîìïë, èïãîïè, ïþï, èïìïäï îë ïéïîï èïáâì, îòàò ãòøâåäëë! òáòà êâòîïøò ãïèëèò-
ïîåë… 

ùïèëâåæò ãïèüêíïîåþóäò… òìåàò âïî, æïíï îëè æïèêîï, ùâåàò ìòìõäò ïî 
ãïèëèòâï. 

ãïèëâòïîå ìïìïæòäëøò, þòÿåþò áåòôëþåí, æïâòàâåîò, æïâòàâåîò, îë êïèå÷ò 
èéâæåäò èãëíòï! øòí îëè èòâåæò, æïèòùñë ïè ÷åèèï æåæïêïúèï ÷õóþò - øåíïë, øåíò 



èóúåäò ãòî÷åâíòï ñâåäïôåîìïë. ïòë, ìóä ãïâåîïíæï ãïöòë (âòàëè èå êò ïî 
âòúëæò), ìïæéï ãâïáâì ïèòìò ìïñòæåäò ôóäòë! 

ãï÷óèæò, æåæïêïúë-èåàáò! 
ïîï, ïîï ÷óèæåþï. òèæåíò áíï, ìïíïè êïîãòìåþò ïî ãïèëèüñóï, èïãîïè èàâîïäò 

êïúò õë òúò, çåæèåüò èëèòâòæï, ìïèò æéå äëãòíòæïí âåéïî ïæãï… 
æïâæòâïî ãïþëîëüåþóäò, õåäòæïí ïîïôåîò ãïèëèæòì, âòéîòíåþò. 
ãïâòæï, îëãëîú òñë, òì åîàò êâòîïú æï èòâåæò òìåâ, èòâïæåáò éâàòì ãäïõïìïâòà 

- ìïêóàïîò àïâò èåöïâîåþï! 
ìïéïèëì ðòîòï. ìïèõåîõïëì åçëøò ëîò èïíáïíï æãïì - "êëäõëçíòêò" æï øïâò 

"âëäãï". øåâåæò, øåâóéå êïþòíåüòì êïîò. âòéïú êïúåþò óìõåæïí, áïéïäæåþøò 
òáåáåþòïí, ìïïíãïîòøëåþì ï÷õïêóíåþåí… 

ïè âïäòêëì òìåàò ôåîò ïæåâì, òüñâò, êïúò ¸ñïâì èëêäóäòë! 
ãïèëæò, âïäòêë, êïîøò-èåàáò! 
ãïèëâòæï æï èåüóüóíåþï: ïþï, êóíùóä, øåíàâòìï èúïäòï åõäïë?! âåî óñóîåþ, îï 

æéåøò âïî, îåâòçòï èòçòì, àïâçå úåúõäò èòêòæòïë… ùïæò, ùïæò æï òáòà êâòîïøò 
ãïèëòïîåë… 

ãïèëâåæò, ãïèëâþïîãïíïâæò ãïîåà. èòùï îëè ãïèòìêæåì æï àïí ÷ïèòüïíëì, òì 
èòíæï… òãîå âïî ãïèüêíïîåþóäò, ãóíåþïøòú êò âåéïî âòãòíåþò. âæãïâïî ïè ìïèõåî-
õïëì åçëøò, âóñóîåþ èëîåþì, æïõåîõòä, åîàèïíåàçå æïàïêîóä ôòúïîì, âòúò, îëè 
èå ïá èëèìâäåäò ïéïîï âïî æï äïèòì ïîòì öïâîòìïãïí ãóäò ãïèòìêæåì! 

ôäïüòì ðòîçå ìïðòîôïîåøë æïâòíïõå. âòôòáîå, øåâïä, þïîåè èëìïøëîåþåäì ïáâå 
èëâòøëîåþ-èåàáò. øåâåæò. õëè òúò, îëãëîòú ïîòì ÷âåíåþóîò ìïðòîôïîåøëåþò - 
ëîèëçå èîãâäïæ ïèëÿîòäò ëîò ìáåäò ôòúïîòï ãïæåþóäò. âæãïâïî, ÷åèìïì 
âìïáèòïíëþ æï àïí òè íïõâîåüøò ÷ïâòúáòîåþò, àïíæïàïí ìòþíåäåìïú øåâï÷âòå àâïäò 
æï îïìï âõåæïâ: èàåäò òì ëîèë ìóä æïðïÿêóäò ôóäòà ïîòì ìïâìå! 

öåî âòôòáîå, èå÷âåíåþï-èåàáò, èïãîïè ïîï, êïúë, ôóäòï! ÷ïâúóúáæò, ÷ïâñïâò 
õåäò æï ïèëâòéå ëúæïõóàèïíåàòïíåþòì øåêâîï, ëúæïõóàèïíåàòïíò õë ãïõìëâì, 
äåíòíòì àïâò åõïüï çåæï. âïüîòïäåþ õåäøò, âïàâïäòåîåþ - íïèæâòäòï, êïúë! 
ãïâòõåæå êïîòì éîòÿëæïí, åçëøò êïúòì ÿïÿïíåþï ïî ïîòì… ÷ïâò÷ëáå, ÷ïâñïâò õåäò 
æï ïèëâòéå ïõäï õóàèïíåàòïíåþòìï æï àóèíòïíåþòì ðïÿêåþò. âòüåíò öòþå-óþååþøò, 
èïãîïè òèæåíòï, ìïæ îï ÷ïåüåâï?! 

ãïâòõïæå õïäïàò, ÷ïâóíïìêâå ìïõåäëåþò æï âïäïãåþ øòã - þïäéëþïøò, êòüîòì 
èëìïðïîïæ îëè æïâæòëæòà þòÿåþò, òáòæïíï èïáâì åì õåîõò íïìùïâäò… ïéïîïôåîì 
âåîòæåþò - ãïâùåáò òïüïêçå, èëâòêóíüå, òéäòïèæå ÷ïâñïâò õåäò, âòéåþ æï âòéåþ 
ôóäòì ðïÿêåþì, ãïâïâìå õïäïàò. óäåâòï! èïãîïè èïäå õåäò âåéïî ÷ïâóùâæòíå… 
ïâæåáò, ïâñïîå òì ôòúîåþò, ãïâòõïæå øïîâïäò, ãïâóíïìêâå òèïìïú üëüåþò æï ÷ïâåæò 
ëîèëøò.  

÷ïìâäï æï ÷ïôäëþï åîàò òñë, èïãîïè îïì æïâåûåþ - ïèëèïáâì æï ïèëèïáâì 
ôóäåþò! ïõäï îï ïîòì - ìóíò, ìóíò, îë íóéïî òüñâò, ãóäò èåîåâï, óêïúîïóäò 
ðïìóõòï æï ìóä êïüïìïâòà âïîùñåâ, èïãîïè ìïíïè òì ëîèë ìóä ïî ïèëâïìóôàïâå, ïî 
èëâåøâò… 

þëäëì, ïèëâåæò æï æïâïôïîå ôòúîåþò. 
ïî ãòíæï åõäï ïèëæåíï ôóäòì ãïèëüïíï? êïîòæïí îëè ãïèëâòæå æïèòíïõïâåí. 

ïâæåáò, ãïâïíãîòå óêïíï êåæåäò, ãïâòüïíå òáòæïí åì ãïûåûãòäò õïäïà-øïîâïäò æï 
æïâåøâò èüêâîòìêåí… 

ìïíïè ùñïäçå ÷ïâòæëæò, îïüëè ìïèöåî êòæåâ ïî ïèåîòï ãóäò - æåæòì õìåíò ïéïî 
øåèî÷ï. 

÷ïâåæò, ïéïîú ôëíò èòûåþíòï, ïéïîú ïîïôåîò, øåââïîæò ïè ÷åèò ôóäåþòïíïæ 
èæòíïîåøò. ùïèòéë ùñïäèï, èïüïîï. èïüïîï æï êïîãï áâåèëà îëè ÷ïèòüïíï, èëâóìâò 



ôåõåþò þïñïñòâòà æï ãïâåæò ãïéèï. èïøòí öåî êòæåâ õøòîò, æïþóîóäò ÿïäï òñë òáï. 
øåâòèïäå ùíëîåþøò, øåâòñóýå åîàò þåþåîò õòì ôåìâåþøò. âçòâïî æï âþïþïíåþ, êþòäì 
êþòäçå âïúåèòíåþ. 

êïîãï õïíì âòöåáò åãîå. êïîãïæ îëè æïþòíææï, ïâòêîòôå ãóæï-íïþïæò, âòïîå ìóä 
ÿïäï-ÿïäï èãåäòâòà, ïèëâåæò ìëôäòì þëäëçå æï èòâïæåáò ÷åèì âåíïõì - åîàò 
ðïüïîï áëõò èåæãï òáï.  

øåâåæò, øåâòèïäå òè áëõøò, ÷ïèëâöåáò üïõüçå æï ïèòüñæï ìóäåäòâòà ìòúòäò. 
ìâåäò âïî, üïíüïîï, ëôëôòâòà âñïîâïî æï âòúòíò èïòíú! 
ïèëâïäïãå åì ãïçòíçäóäò ôóäòì ðïÿêåþò, âòàëè èòíæï, îëè æïâàâïäë, èïãîïè 

îï æïìàâäòì, êïúë?! ïâòéå òìåâ þïîò, ïèëâàõïîå ëîèë, üïõüçå åîàò ûâåäò, èïèò-
÷åèòì íïáëíò øòíåäò åãæë, åì ïèæåíò ôóäò ìóä òèïøò øåâïõâòå æï æïâèïîõå èòùïøò. 

ïèïìëþïøò ïèëâòæï èàâïîå, èïãîïè ïîï â÷áïîëþ - âçòâïî üïõüçå æï èòõïîòï, 
èòõïîòï, îëè ìóä âúáèóüïâ. ÷ïâòúâò þëäëì åì ÷åèò ïáëàåþóäò õïäïà-øïîâïäò, 
òìåï ãïìòðóäò, îëè çåæ èåêâîòì, èïãîïè îï âáíï, üîóìòê-èïòêòì ïèïîï õë ïî ïâïä 
ìëôåäøò, æï ùïèëâåæò… 

åçëøò îëè øåâåæò, ûïéäò ãïèåãäïìóíï ôåõåþçå, èïãîïè èïøòíâå ùêïâùêïâòà 
ãïèåúïäï.  

áâåèëæïíâå æïâòûïõå, æåæïêïúë-èåàáò! 
ãïèëâòæï, ãïæèëåñóæï èëïöòîì æï èòñóîåþì çåèëæïí, - îï áåíò, ÷ïòõåàáå òìåâ 

èóúåäòë? 
÷ïèëæò, ÷ïèëèõåæå-èåàáò… 
÷ïèëâòæï âòøâòøòà, èïãîïè, îïêòéï ÿêóï ¸áëíæï íïìùïâäò, ûïäòïí ïéïî êïðïìëþì. 

èëâòæï, øåèëèòöæï òéäòïøò æï - ôó¸ë! - æïòûïõï, - åã îï èëãìâäòï, øå óþåæóîëë! 
ãï÷óèæò, æåæïêïúë, èåçëþäåþèï ïî ãïòãëí, æïâòàâåîò æï ôåõòìïäïãòì ëîèëøò 

÷ïââïîæò-èåàáò… 
óò, èïèòêâæåì àïâòë! ïá òæåáò, øòí ïî øåèëõâòæå, åõäïâå ùñïäì æïâïæãïèë… 
ãïïúõåäï åîàò æòæò áâïþò ùñïäò, ãïèëòüïíï ìïðëíò, ðòîìïõëúò, ìïúâäåþò æï 

òáâå, åçëøòâå èïþïíïâï. ïèòñâïíï øòí ãïéâîåÿòäò, üïíòìïèëìãïèëúâäòäò, æïèìâï 
üïõüçå æï èòâäòì ãïîøåèë. êòæåâ êïîãò, þòÿò øòí ïî ïîòì! 

èëæò, ïþï, áïäë, æïèìóíå, ïéïîï âñïîâïî-èåàáò? 
èëâòæï, æïèìóíï æï øååÿèóõíï øóþäò. èåîå ùïâòæï, ïèëòüïíï èïîíòæïí åîàò 

÷ïîåáò ïîïñò, æïïìâåäï þïèþï æï èòìâïèì àïâçå, êòìåîçå, õåäåþçå - óïîåìïæ ïèïñ-
îëäï. 

îï âáíï, êïúë, åãîå îëãëî ÷ïãïùâòíë äëãòíøòë? 
äëãòíøò îï èòíæï-èåàáò, ïâòéå ÷åèò ûâåäò íïþïæò, ÷ïâåæò ìïþûåäøò æï èòâùåáò 

àòâïçå, èïãîïè ïî ãòíæï æïûòíåþï? âùåâïî àâïäåþïÿñåüòäò æï èïãëíæåþï âïäòêëì 
ãïôòàîåþóäò ìïõå, òì óúõë, ðòîáóøò êïúåþò, ìïðòîôïîåøëì ôóäòà ìïâìå ëîèë æï 
÷åèò òèæéåâïíæåäò ùâïäåþï. ãóäò ïâïæ øåèëèêâíåìòì, èïéëíåþì, èïãîïè èåëîå ùóàì 
ãïèïõìåíæåþï, îëè òèæåíò ôóäòì ðïüîëíò âïî æï ìòõïîóäòìïãïí äïèòì ãïâãòýæå! 

óåúîïæ, èëèåìèï ãïîåæïí èëüëîòì àóõàóõò æï ÷åèò åçëì ÿòøêïîàïí èïíáïíï 
ãï÷åîæï. ïüåõï ûïéäèï ñåôï, òêäåþì òáïóîëþïì.  

ãóäèï îå÷õò èòñë - âòúò, âòíú òáíåþï! ïâæåáò, ãïâåæò ìïþûäòæïí, èòâïñóîïæå: - 
¸ïò, êóíùóä, êóíùóäë! - âïäòêëì õèïï. 

úëüïú øåâòúïæå æï ìïíïè èåìïèåæ ïî æïâïûïõåþòíå, ÿòøêïîò ïî ãïâïéå. 
ãçïçå "íëäåáâìò" æãïì, ôïîåþò óíàòï, âïäòêë øëôîòì ãâåîæòà çòì. õåäò 

ãïæïòùëæï, óêïíï êïîò ãïèòéë æï, ÷ïöåáòë, èåóþíåþï. 
îï òñë, âïäòêë-èåàáò? 
÷ïöåáò, ÷ïöåáòë! 
÷ïâöåáò. 



îï ïîò, êïúë, ïè øóïéïèòìïì îï ãïãÿòîâåþòï-èåàáò?! 
øåèëþîóíæï, øóáò ïïíàë æï - ïþï, àâïäåþøò øåèëèõåæåë! 
øåâõåæå… 
êïîãï õïíì âóñóîåà åîàèïíåàì, èåîå àïíæïàïíëþòà ãïåõìíï øóþäò, - îï áåíò, 

ãïìêæò æéåìïúïë? 
îïçå èïüñëþ-èåàáò? - âòàëè âòùñòíå. 
îïçå æï ïîñòì ìóíçåë, ïïáëàå ïáïóîëþïë! - èåîå øëôåîì èòóþîóíæï (èïøòíéï 

âòúïíò, þïøêòîï òñë, áâåñíòì ïèëèãæåþò) - ùïâåæòàë! 
ïþï, îïì ïèþëþ, ìïæ óíæï ùïõâòæåà, àòàë ÿòáï èïòíú æïâäòëà-èåàáò! - 

ãïæèëâåæò æï ãïèëâóéå èïíáïíòì êïîò. 
íåüïò øåíïë! - æï èòòþîóíï àïâò. 
ïîï, ûèïë, èëìâäï àáâåíò íåþï òñë æï ùïìâäï ÷åèò-èåàáò! - æïâóÿòîå èêäïâò æï 

âåùåâò. 
èåîå, êóíùóä, èåîå òñëìë æï ãïèëèãäòöï õåäò. 
øåèåøòíæï, åèïíæ èåüò ïî èëèòâòæåì, åèïíæ ìïáèå ïî ùïâïõæòíë-èåàáò æï âòàëè 

ãïâòþóüå - èòâæåáò ãâåîæóäïæ ÿòøêîòìêåí. 
òèïà èïíáïíï æïáëáåì æï æïåøâíåí ãòýåþòâòà ëîéëþåøò. 
âæãïâïî æï èòêïíêïäåþì èóõäåþò. øåâåæò þëäëì åçëøò, ÷ïâêåüå ÿòøêïîò, 

øåâûâåîò ìïþûåäøò æï èòâùåáò òìåâ íïþæòûâåäïçå. æòäïèæå àâïäò ïî èëèòõóÿïâì. 
ãïâòæï õïíò. æïæãï øåèëæãëèï. æïòùñë òìåâ ùâòèåþò. ãïöèï ÿòîò èëãÿïèïà. ôóäò 

òèæåíò èïáâì, åîà ìëôåäì âòñòæò, èïãîïè êïðòêì âåî âïêäåþ. èåøòíòï, èå îëè òè ôó-
äòì õïîöâï æïâòùñë, èïøòíâå ãïèëïøêïîïâæåþï ñâåäïôåîò. þïøêòîï úóæò àâïäòà 
èòñóîåþì, åîàõåä èòàõîï: ãïíï ïî âòúò, îë òì ôóäò øåíò ùïéåþóäòïë, ùòäò æïèò-
æå, àëîåè, ìïôäïâøò ÷ïãñâåþòë! 

îï ôóäò, å, øåí õïøõïøò õë ïî ãòÿïèòï-èåàáò, èïãîïè æïïöåîåþ? 
åã êòæåâ ïîïôåîò, ìóíèï øåèïùóõï! òìå âñïîâïî, ìïêóàïîò àïâò èåöïâîåþï, 

ìïÿèåäò ïéïî ïîòì ÷åèàâòì æï ìïìèåäò - ñâåäïôåîì òè ëõåîò ôåõìïäïãòì ìóíò 
óæòì. èëâäåí, æïèìóíïâåí õïí ÷åèò æåæïêïúò, õïíïú åì ÷åèò þòÿò - ïîïë, êïúëë, 
îååþì òãëíåþë, îï ìóíò, îòì ìóíòë, ãå÷âåíåþïë. åäïðïîïêå! 

æïæãï çïèàïîò. øåøï âåî âòñòæå, àóàåþò ãïæïâþåäå æï òèòàò ãïâòüïíåà àïâò. 
ãâúòâï, ãâøòï, ïî âòúò, îï ùñïäì èòâåúå… îëãëîú òñë, ãïèëçïôõóäæï, ãïèëàþï æï 
èòâåæò ÷âåíò èåóîíåëþòì æòîåáüëîàïí: óíæï èòøâåäë îïèå, ïíæîë-èåàáò, èòùï 
óíæï èëèúå òöïîòà, ìïõäò âåî ãïèòèïîàòï-èåàáò!  

èëãúåè, êïúëë, îïüëè ïî èëãúåèë, øåí ëéëíæ èëòùïæòíåë æï! - ñóîåþì ïî 
óöåîåþì. 

ãïèëèòñë õóàò ¸åáüïîò êïîãò èòùï, ìóä ìïîùñïâò. èëâïõâíåâòíå, æïâïàåìòíå 
ìòèòíæ-äëþòë. ãïæèëèõåæï éèåîàèï, æïèåìùîë êïîãò ïèòíæåþò - çëèòåîò ìòàþë, 
çëèòåîò ùâòèï. èåú õåäò ïî æïèòêäòï - ìïèöåî ãïâàëõíå, ëàõöåî èëâîùñå. òìå 
ïòñïîï üïíò ìòèòíæèï, úõåíòïíò êïúò æïòèïäåþï øòãï, ìóä ìïè-ìïèò üïîë ïñîòï! ïõäï 
äëþòë? äëþòë, äëþòë, îëè äëþòëì óíïõïâò ãïõæåþò! àïí îï ïîòì èàïâïîò - èàåäò 
çïôõóäò õëè èòíæëîøò âïî, âèóøïëþ, øîëèòì ëôäì âòùóîïâ - ïî âòúò, òè ëôäì 
ãïèëïáâì, îï ïîò, ïéïîï âñïîâïî, êïúë! ìïìèåä-ìïÿèåäìïú ãåèë èòåúï - 
èëâêâòüòíæò, èëâôåîòïíæò. ïîïñì ìïàëôåçå ïéïî âåêïîåþò. òìåï åì ÷åèò æåæïêïúò 
ãïõïîåþóäò, ìóä ôîòíïâì! 

ìòèòíæ-äëþòëøò ïéåþóäò ôóäòà ìïõäò ãïâèïîàå - ãïâäåìå, ãïâïèïìèïìå. âòñòæå 
èåëîå øåèëæãëèïçå ëîò êïîãò éëîò, åîàò ûîëõï, ãïâò÷òíå áïàïè-òíæïóîò. 

åì úõëâîåþï îëè ïòîòï, èå òìåâ àëõò æï þïîò èåÿòîï õåäøò. åõäïú, ïò, ìóä 
âøîëèëþ. æòäòà, èïèäòì ñòâòäçå âæãåþò, ìïéïèëì, æïþòíææåþï àó ïîï, äëãòíøò 
âïî - èàåäò æéòì íïöïôïîì æïìâåíåþï õëè èòíæï! 



éâòíëì êïîãì âïñåíåþ, äëþòë þåâîò èïáâì, ìòèòíæòì ôáâòäò, õïõâò, íòëîò, éëîòì 
õëîúò, ùòùïêòìï æï êëèþëìüëì èùíòäò - ãäåõêïúì èåüò îï óíæï, ÷åèò ùòä áâïúï 
èïáâì æï êïêïäòú! òè ôóäòìàâòì êò, éèåîàò, îöóäò, õåäò ïî èòõäòï - òìåâ òá 
ïîòì… ïáïèæå, ïäþïà, æïëþæåþëæï êòæåú, æïäðåþëæï… åãåú ïî òñëì, âòéïì îïéïæ 
óíæï, èïì øåèæåã îïèæåíöåî ãóáèæï, ãïêóðëíæï æï ãïèëòúâïäï! 

 
                                                                                 1995 ù.                

 
 

შ ე ს ა ნ დ ო ბ ა რ ი  

 
æïóþåîï áïîèï æï çåèëæïí, èàåþòì èõîòæïí ôòôáò èëòüïíï. èàåþçå 

âåîúõäòìôîïæ øåÿòîõäóäòñë ôëàëäãïúäòäò üñå, ôåîæëþçå, ïáï-òá, òìåâ òæë 
ùóõïíæåäò àëâäò, èçå ìáåä þóîóìøò èòèïäóäòñë æï úòëæï. 

áïîèï ìóä ïþóçï øïâïæ ðòîæïéåþóä ìïôäïâàïí èòãîëâòäò õïäõò. èëüòîäåþò 
ï÷áïîæíåí, àïäõò èëìïõâåâåþòì ìùëîåþòà óêïí èòæãíåí ôòæïì îûäåþòú. åõäï èïî-
üë òèòìò óôîëìò áïäò åàåîïéï ãïæïèõëþëæï èïèòì úõåæïîì æï õèïùïìóäò õïëæï. 

çëãò ìóäìùîïôò óêâå áâåèëà èòæòëæï. 
øåìúòâæï ÷õòíàïìïú. âòí òúòì, âòìò íïáëíò øòíåäò þëäëèæå øååêîï, ãïçòíçäóäò 

ìïñåääú ïåùòï. íïþæòì áóæò øòíåäòì öòþåøò ¸áëíæï ÷ï÷óîàóäò æï ãîûíëþæï îë-
ãëî ïæíåþëæï øåèåäëüåþóä àïâçå ôòôáåþò, îïíïòîïæ åàëøåþëæï øóþäò, êåôï, 
èïãîïè åàåîïì åãîå òëäïæ ïî åàèëþëæï èïèï. îïêò âåéïîú îûäåþò æïòíïõï æï 
âåéïîú óèúîëìò æï, åõäï óôîë ãïèëòæë àïâò, õóàò æéòì üòîòäòà 
èòìïâïàåþóäèï ìóäò èëòþîóíï æï òìå ùïòøòíï àïâ-ðòîøò õåäåþò, òìå ãïòùåùï àèï, 
îëè ùïìïìâäåäïæ æïéåîåþóäò õïäõò øåæîêï æï ìïôäïâòìêåí èòòùòï. 

åàåîï èëàáèòà üòîëæï, èïãîïè ãïûäòåîåþóäò áïîò ðòîòæïí ìòüñâåþì ïúäòæï 
æï øëîì, çïèàîòìðòîòì íïéâäòïí èòíæëîøò ãï¸áëíæï. þëäëì òìåâ øâòäåþèï, 
êïîãïæ èëùòôóäèï þòÿåþèï ùïïâäåì õåäò æï úõåæïîì îòì âïò-âïãäïõòà ïïãäòöåì. 

- ¸ï, ÷áïîïà, ÷áïîïàë, - òûïõæï ôòæïì ðïüïîï ìòûå, - æïòþóõï õïäõòë! 
÷õòíàïèïú èïøòíïàâå àëêåþì æïïâäë õåäò, ãïõìíï, ãïèëøïäï, àïí ïáåà-òáòà 

òñóîåþëæï - ïþï, îëèåäò èòøâåäòìë… 
ãïèë÷íæíåí èøâåäåäåþòú, èïãîïè àëêåþò èïòíú ÷õòíàïè ïèëìæë êóþëì, ìõâïì âòì 

ïíæëþæï! èåîå ïìùòåì, èòùïñîòäì ãïæïïúòäåì æï ÷ïóøâåì ìïôäïâøò. 
- íåäïë, íåäïë! - òûïõæíåí ãïîì øåèëõâåóäò êïúåþò, ïáåà-òáòà ïùñæåþëæíåí, 

õåäåþì òáíåâæíåí. òìòíò êò, âòìïú àëêò åÿòîï, æïûïþóäåþò, üó÷åþèëêóèóäåþò 
ïúóîåþæíåí êóþëì. 

÷õòíàïì ïî óêâòîæï òè êïúåþòì åãåàò ôïôõóîò - îïú àïâò ïõìëâæï, ïè æîëì ìóä 
åãîå õæåþëæï õëäèå. 

÷ïóøâåì êóþë æï ãïæãíåí ãïíçå. ÷õòíàïè àëêåþò ïèëêîòôï, èêäïâçå ïòõâòï, åõäï 
ïéïî ÷áïîëþæï, æòíöïæ òîöåþëæï. ïí îïéï òñë ìï÷áïîë. êïúåþèï ïòéåì íò÷þåþò æï 
æïòùñåì èòùòì èòñîï. 

èëâòæï åîàò ðïüïîï, èóøüòìëæåíï æåæïþåîò, ñëîíòì êäïíÿòâòà ãïøïâåþóäò 
õåäòà ïòéë èòùï æï êóþëì ìïèöåî èòïñïîï. ìóä îïèæåíòèå êïúèï èòþïûï òèïì, èïà 
øëîòì ôòæïì áïäïáåäèï øâòäòøâòäèïú. æïíïî÷åíåþò, íò÷þòïíò êïúåþòì ãïîæï, 
óûîïâïæ òæãíåí æï ðòîéòï ìïôäïâì ÷ïôòáîåþóäåþò ÷ïìúáåîëæíåí. 

àïíæïàïí ûäòåîæåþëæï áïîò. àëâäòú ãïõøòîæï. 
êïúåþò ï÷áïîæíåí. òìèëæï õâíåøï, íò÷þåþòì ùêîòïäò æï êóþëì ìïõóîïâçå 

æïúåèóäò ãëîëõåþòì þîïãï-þîóãò. èïîüë åîàò þåîòêïúò ìïáèòïíëþæï èøâòæïæ, 
ãïèëçëèòäïæ - íò÷þòì üïîì èóõäì ïøâåäåþæï, öïôïì òòëäåþæï. 



ûïäòïí èïäå ïèëïâìåì ìïôäïâò, èëïøïíæïêåì, ãïïäïèïçåì ñâòàåäò þëîúâò æï 
ãïæãíåí ãïíçå. ôòæïì ðïüïîï ìòûåè èëòüïíï ïáïèæå úëüï èëøëîåþòà èòôïîåþóäò 
êïäïàò æï èëçîæòäò ìïéâòíå. àåàîò, èùâïíåçëäåþòïíò üòäë çåæ ìïôäïâòì 
þëîúâçå æïïôòíï æï ïèëïäïãï íïòîíïòîò àåâçåóäòàï æï ôõïäåóäòà ìïâìå 
àåôøåþò. ãïèë÷íæï èåëîå èëõïäòìåú, ãïøïäåì ìóôîï æï ÿòáåþò éâòíòà øåïâìåì. 

êïúåþò èëîòæåþòà ãïèæãïîòñâíåí óêïí, èïîüë ôòæïì þòÿåþò ãëãòï æï äåâïíï 
òæãíåí ìóôîïìàïí æï òûïõëæíåí - èëæòà, êïúë, èëæòà, ïî øåòûäåþï, ÿòáï óíæï 
ùïâóáúòëàë! 

æòæõïíì èëóíæïà ðïüòýò. þëäëì òìåâ òè ùåéïíæåäèï, ïó÷áïîåþäïæ èëèóøïâå 
þåîòêïúèï ãïþåæï, ÿòáï ïòéë, - ãïïíïàäëì ôòæïì ìóäòë, - úëüï èëìâï, íïõåâïîçå 
èåüò ìïôäïâçå èëïáúòï æï ãïæãï òìåâ óêïí. 

- ïîïë, - ôòæïì ðïüïîï ìòûåè, - äóêèï ïòéåë, åãîå ïî òáíåþïë! 
òèïíïú, îïéïì òçïèæï, øëàì ñóï ùïïèüâîòï æï ïèëóìâï õòçòäïäòì àåôøøò. 
ãïàïèïèæíåí ìõâåþòú, ïòéåì ÿòáåþò, - ãïïíïàäëì, íïàåäøò ïèñëôëìë! - 

ïèþëþæíåí, úëüïì ìâïèæíåí, æïíïî÷åíì êò èòùïçå ïáúåâæíåí. 
þëäëì, ãïòõìåíåì ÷õòíàïú, - èëæò, êïúëë, øåíú èëæòë! 
÷õòíàïèïú - ãïïíïàäëìë! - æï èòòñóæï. èòùïçå ïîï æïóáúåâòï îï. 
øåïâìåì õåäèåëîåæ, èïãîïè øëîòæïíâå åüñëþëæï, ìïéâòíåì þåâîò ïîïôåîò 

èë¸êäåþëæï. æïäòåì, ãïòõìåíåì ùïìóäåþò, úëüïàò ãïõïäòìæíåí æï äïðïîïêòì 
ìïéåîéåäòú ïåøïäïà, èïãîïè úòëæï, áïîò óþåîïâæï æï èåìïèåæ ïéïî øåïâìåþòíåì, 
æïåøâíåí àïâáâå… 

ìïôäïâàïí ìïèíòéï æïî÷íåí - ÷õòíàï, ôòæïì ðïüïîï ìòûå æï âòéïú üñïðóÿòïíò 
èàòóäò. 

ôòæïì ìòûåè ãïçåàòì íïõåâçå ãïæèëúïäï àåôøåþò - ìóä åîàèïíåàøò ïäóôõï 
ìïàïäò, õòçòäïäï, øòäïôäïâò, æï òìðïíïõòì ôõïäò. úïîòåäò, æïìâîòäò àåôøåþò 
êïäïàøò ÷ïïäïãï. ÷ïïùñë ÿòáåþòú, èåîå åîàò úïäò óêïí ïèëòéë, ìïéâòíåì ãâåîæòà 
èòóæãï, æïïâäë êïäïàì õåäò æï æïåøâï òìòú ìëôäòìïêåí. 

÷õòíàïì ïõäïéï ãïïõìåíæï áóæò, ïèëòéë, ãïïìùëîï æï àïâçå æïòõóîï. 
áîëæï úòâò, ìóìõòïíò áïîò, ôòôáò èë¸áëíæï æï ûòîì ïôåíæï. íïñïî èòùïì òìåâ 

øåî÷åíëæï ìòàþë - ïæíëþæï òè ôòôáì, èïãîïè àëâäò ñïèòîçå èïòíú ôåõì òêòæåþæï, 
ïàåàîåþæï æï òì ìòàåàîå îïéïú úòâìï æï èòóìïôïîì õæòæï ãïîåèëì. 

÷ïâòæíåí, ÷ïåôïîíåí àâïäì ÿòîòìóôäåþò, èïîüë òì èàòóäò ïî òûîëæï, òæãï æï 
÷õòíàïì ÷óèïæ óñóîåþæï.  

øåí êò îïüëè ïéïî ùïõâïäë, - ¸êòàõï ÷õòíàïè, - ïîï õïî æïðïüòýåþóäòë? - ïîïë, 
èïã õïäõì ïî âòúíëþë… 

- èïø ïá îï ãòíæëæï, êïúë?!  
- ãçïçå èòâæòëæò æï ãóäèï ïéïî ãïèòøâï… 
- ãëìüòþåäò òáíåþò øåíï! 
- ¸ë. ãïþîòåäì èåûïõòïí… 
÷õòíàïì ïéïîïôåîò óêòàõïâì, øòíåäòì þëäë øåèëòêïäàïâï, þëîúâòì ûòîøò 

èòöæï æï ìïéâòíåì ãïæïìùâæï. 
÷ïúóúáæï èàòóäòú, ìóôîïçå ãïøäòä ìïÿèåäåþì æïïúáåîæï. 
- ÷âåíò ùïìóäåþò ãïïíïàäëì, - ùïèëòùñë ÷õòíàïè, - âòíú êò ÷âåíò õåäòà 

øåìïíæëþïîì èòåäòì, ìóñâåäïíò ïúõëíëì éèåîàèï… - èåîå ÿòáï æïúïäï æï ìïíïè 
äóêèïì èòïñëäåþæï, òìåâ øåïâìë, àïíïèåìóôîåì èòïùëæï. 

òèïí æòíöïæ ÷ïèëïîàâï, úåîòà éâòíòæïí ðóîòì æïèþïäò íïèúåúò ïèëòéë, 
åîàõïíì ÷óèïæ òöæï, èåîå ìïôäïâì æï¸õåæï æï øåìïíæëþïîòâòà àáâï: 

                         æåæï æïöæåþï, æïì÷åêïèì 
                         æòæìï, ðïüïîïì øâòäåþìï, 



                         æïçîæòì æï òìåâ àâòàëí ìÿïèì, 
                         êòæåâ òäåìïèì êþòäåþìï… 
- ¸ïò, æåæïìï, òìåàì ãïèëìàáâïèì èàòóäò, ìó óâòùñïîìï! - àïâò ãïòáíòï 

ãïéòèåþóäèï ÷õòíàïè æï èìõâòäò, êëüòüï àòàåþò ãïñòíóä øòäïôäïâøò ùïóîòï. 
õøòî þóîóìøò ìóä åîàò ùïèòà ãïèë÷íæï ûïäïèòèáîïäò èçòì æòæò, àåàîò æòìêë, 

èïãîïè èïäå òìåâ æïóþåîï áïîèï æï èàåþòì èõîòæïí òìåâ èëòüïíï íïèáåîò. 
èàòóäèï ÿòáï ãïèëúïäï æï ûòîì æïæãï. 
÷õòíàïè êâäïâ øåïâìë… 
ìïéâòíåøò êòæåâ òæãï ëîò êïúòì ìïèñëôò æï éâàòì èïæäòà, ìïÿèåäòú ïî 

ïêäæïà. 
                                                                                       1988 ù. 
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èëáèåæò ðòîíò: 
 
êïúò 
æòæåæï 
ðïðï 
ìïíàäåþòì ãïèñòæâåäò æåæïþåîò 
óúõë õèï 
 
åì ïîú çéâòì õèïóîòï æï ïîú áïîòøõäòìï. ïìåàò ãóãóíò èõëäëæ èòùòìûâîïè 

òúòì. ïè õèòì ãïãëíåþïçå ñëâåäò ìóäæãèóäò ûîùòì, úïõúïõåþì æï àïâçïîæïúå-
èóäò, øòøòìïãïí æïçïôîóäò áâåñíòåîåþòì æïìïìîóäì åäëæåþï. 

… 
ïìåàò ìò÷óèåú èõëäëæ èòùòìûâîòì øåèæåã ÷ïèëùâåþï õëäèå, îëúï êåæäòæïí 

óêïíïìêíåäò èëîñåóäò äëæò ÷ïèëâïîæåþï æï íïíãîåâåþòà èëôåíòäò ïîå-èïîå éòï 
ìïèïîåì æïåèìãïâìåþï. 

 
êïúòì õèï: îï õæåþï… ìòçèïîòï?.. òáíåþ èïîàäïú ìòçèïîòï?.. òáíåþ èûòíïâì æï åì 

ñâåäïôåîò èåìòçèîåþï?.. ïí òáíåþ èåìòçèîåþï, îëè èûòíïâì æï èåìòçèîåþï àòàáëì 
âòéïú èëèæåâì æï ìïæïúïï óíæï æïèåùòëì?.. þïâøâëþïøòú èåèïîàåþëæï ïìå: 
èåìòçèîåþëæï, îëè “èãåäò” èëèæåâæï. èå ãïâîþëæò, îïú ûïäò æï éëíå èáëíæï 
ãïâîþëæò æï òì èëèæåâæï… çóîãìóêïí èåìèëæï õëäèå èòìò ìóíàáâï... íåüïâ 
îïèæåí ùåäì ãïìüïíï ïìåàèï üïíöâïè?.. îïú óôîë âòçîæåþëæò, èòà óôîë èòÿòîæï 
ìòîþòäò - ôåõåþò èåþëîêåþëæï æï âåéïî ãïâîþëæò, èïãîïè èåîå æï èåîå ãïéâòûåþï 
âòìùïâäå - ãïèïõìåíæåþëæï, îëè ìòçèïîò òñë æï âòéâòûåþæò… ïõäï ïéïî èïõìëâì, 
îëãëî âïòûóäåþæò ìïêóàïî àïâì ãïèåéâòûï… ïéïî èïõìëâì, àïâì îëãëî 
âòéâòûåþæò… éèåîàë, ãïèïõìåíå!.. ãïâîþëæò æï ðòîò îëè óíæï åüïúï, ìùëîåæ 
èïøòí âòéâòûåþæò. èåîå âòùåáò àâïäåþæïÿñåüòäò, ëôäøò ãïõâòàáóäò æï èòõïîëæï, 
îëè õåäòæïí æïâóûâåîò, êòæåâ åîàõåä ãïâïúóîå, ðòîøò ÷ïäïãïèëâäåþóäò 
æïâüëâå. ïìåà æîëì ïäþïà òæãï æï ãïïâåþóäò ïþîòïäåþæï àâïäåþì, ðòîòæïí 
èñîïäò, äëîùëâïíò æëîþäò ìæòëæï. èå êò óêâå ìïèøâòæëþëì âòñïâò ãïìóäò - 
äëãòíøò âòùåáò æï ìïêóàïîò ãóäòì þïãï-þóãì ñóîì âóãæåþæò… òïâíïíïìïâòà 
÷ïèåìèëæï æòæåæòì üêþòäò õèï: “ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï… ãóäë, ÷ïæåá 



ìïãóäåìï”… æòæåæïè èïìùïâäï, îëè ïâò ìòçèîòì èåîå ãâåîæò óíæï èåúâïäï æï òìåâ 
æïèåûòíï. ïìåú âòáúåëæò. ëéëíæ ìóä èåøòíëæï, ûòäøò óíåþóîïæ òìåâ òè ãâåîæçå 
ïî ãïæïâþîóíåþóäòñïâò - òá õëè “òì” èåäëæåþëæï àâïäåþïíàåþóäò æï 
äïøåþæïéîåíòäò… ïîï, âåî âòõìåíåþ, îëãëî øåòûäåþï èûòíïîå ïæïèòïíèï àïâò 
ãïòéâòûëì… àóèúï, èëòúï, ãïèïõìåíæï! ïò, îëãëî òñë: ûòäøò ìïêóàïî àïâì õåäì 
ùïâêîïâæò õëäèå æï èåéâòûåþëæï! åì õåîõò ÷åèòà âòìùïâäå - óèïä àâïäåþì 
âïõåäæò æï âôõòçäæåþëæò… ïîï, ïõäï âåéïîï… õåäåþò ïî èåèëî÷òäåþï… àòàáëì 
âòéïúïè ãïèêëÿï, õåä-ôåõò øåèòêîï æï ïìå ãïêëÿòäò æïèüëâï… îï âáíï?.. ãïèòõ-
ìåíòà õåäåþò!!!  

æòæåæï: ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåãåøòíæåþï… ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï, 
ãóäë, íó øåãåøòíæåþï… 

ðïðï: ãïïéâòûå, áïäë, åã þïäéò, îëæåèæå óíæï åûòíëì, ïãå, èçå ìïæ ùïèëâòæï! 
æòæåæï: ïþï, îïì ïèþëþ, þïâøâò ûòäøò òçîæåþï.. 
ðïðï: èå, èïãòì õíòìï, èïèäòì ñòâòäì ôåõçå âõâæåþëæò, âåî ãïâòçïîæå? 
æòæåæï: èåîå øåíï æï åì åîàò õïîà?! 
ðïðï: îïüëè âòàëè, îëèåäò ëîàï õåíùòôòì øâòäò åãï èñïâì! 
êïúò: ãïèïéâòûå, æòæåæë, ãïèïéâòûå! 
æòæåæï: èëæò, øâòäë, èëæò, ìïþïíò ïèëãòãë… ïò, åãîå… åõäï æïòûòíå… ãóäë, 

÷ïæåá ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåíãåøòíæåþï… ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï… 
êïúòì õèï: ãïèïéâòûåà! ãïèïéâòûåà!!! ïîï… ùïâòæíåí… èïîüë æïèüëâåì… îï 

âáíï?.. òáíåþ òìåâ ðïüïîï âïî æï æòæåæòì ëàïõøò èûòíïâì, åì ñâåäïôåîò êò èåìòçè-
îåþï?.. îëãëî èòñâïîæï òè ëàïõøò ûòäò… òá åîààïâïæ êëèøòìï æï ìïíàäòì 
ìóîíåäò üîòïäåþæï… ïò, ïõäïú êò øåèòéòüòíï úõâòîøò òè ìóîíåäèï… 
çïôõóäëþòà, ìëôåäøò îëè ÷ïâæòëæòà, þïâøâåþì ÷õóþò èëãâæòëæï õëäèå, ïîï èå 
æïâòûòíåþ æòæåæòì ëàïõøò æï ïîï - èåë!.. òáíåþ òìåâ òá èûòíïâì?.. èïøòí îïüëè âåéïî 
âòéâòûåþ, îï æïèåèïîàï?! âòúò, îëè ìïêóàïî àïâì õåäò óíæï ùïâêîï æï ãïâòéâòûë, 
èïãîïè âåî âïõåîõåþ, îïæãïí õåäåþòú øåêîóäò èïáâì æï ôåõåþòú. èóèòïìïâòà… 
òáíåþ èïîàäï èóèòï âïî? òáíåþ ëàõòïàïìò ùäòì ùòíïà æïèïèóèòïâåì æï èïì èåîå ïìå 
âùåâïî?… ïîï, îëãëîèå óíæï ãïâòéâòûë… ãïèòõìåíòà õåäåþò!!! îï õæåþï… îï 
õæåþï?! âòàëè èïîàäï èûòíïâì? èïø îïüëè âåî âòéâòûåþ, îëæåèæå øåòûäåþï 
ïæïèòïíì åûòíëì?!. àòàáëì ìïîêëôïãøò âòùâå… áâòì ìïîêëôïãøò… îï ìò÷óèåï… 
íòïâòú êò ïîìïòæïí  òûâîòì… ìóäò èåõóàåþï… ïîï, âòéïú óíæï òñëì, âòéïú óíæï 
ãïèë÷íæåì, îëè ãïèïéâòûëì, àëîåè ÷åèòà âåî âòéâòûåþ… îëãëî øåòûäåþï ïèæåíò 
ûòäò?! òáíåþ ïâïæ âïî… ïí òáíåþ èëâêâæò… òáíåþ êóþëøò âùåâïî… âïò àó èêâæïîò 
âåãëíå æï æïèèïîõåì, ïõäï êò ìïôäïâøò ãïèåéâòûï!.. äëúâï èïòíú âòúëæå… äëúâï 
õëè èïòíú óíæï òúëæåì ïæïèòïíèï!..  

ìïéïèëëþòà æòæåæï ìïíàåäì ïíàåþæï æï ôïíöîòì îïôïçå ïèïãîåþæï… òì îïôï 
æéåìïú ìïíàäòì èëøïâë-èëñâòàïäë íïéâåíàåþòà ïîòì èëôåíòäò… äëãòíøò âò-
ùåáò æï âóñóîåþæò, îëãëî òæãï ìïíàäòì ùòí éïèòìðåîïíãòïíò - ðòîöâïîìïú êò ïî 
òùåîæï, óõèëæ òæãï æï åäëæåþëæï, ìïíàåäò îëæòì ÷ïòùâåþëæï… èåüò ïîïôåîò… 
ïõäïú úõïæïæ âõåæïâ, îëãëî òæãï, ãïèõæïî ìïõåçå îëãëî æï¸ôïîôïüåþæï 
ìïíàäòì ñâòàåäò øóáò…  

èïì èåîå æòæò æîë ãïâòæï, èïãîïè òìå êïîãïæ èïõìëâì, àòàáëì ãóøòí òñë: ðïðï 
êëèþëìüëì ùïäæòà ÿîòæï, èå æï æòæåæï êò òè ãîòä, èêâîòâ àïâåþì üëèîåþøò 
âïùñëþæòà… êïîãïæ îëè æïéïèæï, þòûï÷åèèï êïèå÷åþøåþèóäò óîåèò èëãâïñåíï. 
üëèîåþò çåæ æïâïäïãåà æï øòíòìêåí ãïâùòåà… êëèþëìüëàò ìïâìå üëèîåþçå ãóä-
ïéèï âòùåáò æï èàâïîåì øåâñóîåþæò, îëèåäòú òáïóîëþïì îïéïú ïîïïèáâåñíòóî, 
èêîàïä íïàåäì ¸ôåíæï…   



ïäþïà ÷ïèåûòíï, ïî âòúò… óåúîïæ, âòãîûåíò, îëè âòéïúïè ãóäòì ôòúïîçå 
æïèòêïêóíï! øåâêîàò æï àâïäåþò ãïâïõòäå. ïîïâòí òñë. óîåèò ÿîòïäòà èòæòëæï. 
ãïëãíåþóäò âòõåæåþëæò ïáåà-òáòà… èàâïîå éîóþäåþøò øåèïäóäòñë æï 
þíåäëæï…  

èåîå æï èåîå ïìåàò îïè õøòîïæ èåèïîàåþëæï õëäèå - èå÷âåíåþëæï, îëè õòì êïîò 
âòñïâò æï âòéïú óõòäïâò çåæ ïêïêóíåþæï, àòàáëì ãïéåþïì èàõëâæï… ôîàõòäïæ 
ïêïêóíåþæï õëäèå, òìå êò ïîï, ãòíæï àó ïîï, ãïèòéåë! ïîï, ôîàõòäïæ æï 
èëîòæåþòà… àïâòæïí èåøòíëæï, ãóäò ìóä þïãï-þóãì èòùñåþæï, èïãîïè èåîå æï 
èåîå øåâå÷âòå, îïæãïí æïâîùèóíæò, îëè úóæì ïîïôåîì èòðòîåþæï, ðòîòáòà, 
ìòêåàåú êò ìóîæï, èïãîïè ïî âòúëæò, òì óõòäïâò êïîò îëãëî ãïèåéë…  

åîàõåä, ûïäòïí æòæò õíòì øåèæåã, ïî âòúò, ãóäèï èàõëâï àó îï òñë, ìïñæïîøò 
øåâåæò… ãïîåà üïáìò èåäëæåþëæï… ìïíàäåþòì ãïèñòæâåäò æåæïþîòì èåüò åêäå-
ìòïøò ïîïâòí òñë… ãîòäëæï… ìïíàåäò âòñòæå æï ïâïíàå… ÷óèïæ âòæåáò… 
øåâúáåîëæò, þëäëèæå îëæòì ÷ïòùâåþëæï æï àïí ìóä èïõìëâæï, îëè ãïîåà üïáìò 
èåäëæåþëæï… ìïíàäòì èëúòèúòèå ïäì âóñóîåþæò… ðòîöâîòì ãïæïùåîï èòíæëæï, 
èïãîïè âåî âïõåîõåþæò… òìòú êò æïèïâòùñæï, îëãëî óíæï ãïæïèåùåîï, èïîöâíòæïí 
èïîúõíòâ àó èïîúõíòæïí èïîöâíòâ… ñåäøò îïéïú õëîêäòïíò þóîàò èëèïùâï… òì 
þóîàò èïõî÷ëþæï, ìóíàáâïì èòøäòæï… óåúîïæ âòãîûåíò, îëãëî æïòûîï øòãíòà 
îïéïúï, îëãëî ãïòÿîòïäåì ÷ïýïíãåþóäèï ïíöïèåþèï æï óõòäïâò êïîò îëãëî 
ãïòéë!.. ïî âòúò, îï æïèåèïîàï - üòîòäò ùïèìêæï… àòàáëì ìïæòíïîò òðëâïë, 
àâïäåþòæïí éïðïéóðòà èæòëæï úîåèäò, ìïõåì èòìâåäåþæï, ñåäì ÷ïìæåâæï æï 
èêåîæì èòäüëþæï… óõèëæ âüòîëæò, îïæãïí ìïíàäåþòì ãïèñòæâåäòìï 
èîúõâåíëæï; àïâì âòêïâåþæò, òøâòïàïæ àó ùïèúæåþëæï ÷óèò ìäóêóíò æï ïèïí èïäå 
òìå æïèéïäï, îëè èëâåøâò, èòâòäóøå, èóõäà èëèåêâåàï, ÷ïâò÷ëáå, òïüïêçå æïâåèõå 
æï îëúï ìâåäò äëñòà ôòäïáïíòì øâåþòìèëèãâîåäò ìòãîòäå øåâòãîûåíò, 
ìïèïîúõâòíëæ ïâçäóáóíæò…  

èõïîçå âòéïú øåèåõë. ïâòõåæå. àïâçå ìïíàäåþòì ãïèñòæâåäò æåæïþåîò èïæãï, 
õåäøò ùñäòïíò ÿòáï åÿòîï… ùïèëâòùòå… èëõóúèï èòøâåäï, ùïèëèïñåíï æï ÿòáï üó÷-
åþàïí èëèòüïíï... èïãîïè ïìåàèï àïíïãîûíëþïè óïîåìïæ ïèïþéïâäï. âåî 
â÷åîæåþëæò. ùñïäò èåáúåëæï æï ãóäòìðòîì èòìâåäåþæï. æåæïþåîò ùïôï÷óíæï, 
ìïòæïíéïú ìêïèò èëòüïíï, çåæ æïèìâï, èåîå ÿòáï ãïèëèïîàâï, èåëîå õåäò àïâçå 
èëèõâòï æï èêåîæçå èòèòõóüï…  

æåæïþåîò: òäëúå, øâòäë, òäëúå æï ãóäçå èëãåøâåþï! 
êïúò: îë… îëãëî… âòäëúë… 
æåæïþåîò: øåùñïäåþï ìàõëâå óôïäìï. 
êïúò: óôïäë, øåèòùñïäå, óôïäë øåèòùñïäå, óôïäë… 
æåæïþåîò: åãîå… åãîå… 
êïúòì õèï: ìïõå èòì èêåîæøò èáëíæï ÷ïîãóäò, êëèøòìï æï ìïíàäòì ìóîíåäì 

âãîûíëþæò æï íåä-íåäï âèøâòææåþëæò… âòí òñë, íåüï âòí òñë?!.. ãïîåà üïáìò 
èåäëæåþëæï…  âòúëæò, îëè óíæï ïâèæãïîòñïâò, æåæïþîòìàâòì èïæäëþï èåàáâï æï 
åêäåìòòæïí ãïâìóäòñïâò, èïãîïè ïî øåèåûäë, âåî âïõåîõåþæò… àïíïú üïáìòì 
øëôåîì åãîå íïèüòîïäåâò õëè ïî ãïèëâåúõïæåþëæò… ïîïæï, óêâå æòæò õïíò òñë, 
îïú èåäëæåþëæï… ãóíåþïøò òáíåþ èïãòíåþæï êòæåú… 

æåæïþåîò: æïèøâòææò, øâòäë… ïîú ðòîâåäò õïî æï ïîú óêïíïìêíåäò. 
êïúò: îïë? 
æåæïþåîò: ïîú ðòîâåäò õïî æï ïîú óêïíïìêíåäò-èåàáò. 
êïúò: îë… îëãëî, ìõâåþòú?! 
æåæïþåîò: æòæòï óôäòì ûïäï, øåãâåùòëì òèòìò èïæäò… 



êïúòì õèï: þëäëì èïòíú ïâæåáò, ûäòâì ïâòàîòå ùåäò æï ùïèëâåæò… èïíáïíïøò îëè 
âöæåþëæò, èûéëäèï ñóîïæéåþòà øåèëèõåæï. èå èãëíò èòõâæï, îëè íïèüòîïäåâò 
âòñïâò. ãçïøò ìïóþïîò ãïèòþï. ìïêóàïî ðîëþäåèåþçå èåäïðïîïêåþëæï. ïèþëþæï, îëè 
þåíçòíò ñëâåäæéå ûâòîæåþï, èïíáïíï æïóûâåäæï æï ïèòüëè æòæò õïîöò ïáâì, 
èãçïâîåþò êò òèæåíì ïî óõæòïí, îïèæåíòú óíæï ãïæïóõïæëí... èå ÷óèïæ âòöåáò, õèïì 
ïî âòéåþæò, èïãîïè òì ïî ÷åîæåþëæï, ãïóàïâåþäïæ ùóùóíåþæï óôóäëþïçå, ëöïõòì 
ãïÿòîâåþïçå, ïæïèòïíåþòì ãïóüïíäëþïçå… ìïøòíäïæ ãïâþîïçæò: “âòí ïîò åì 
òæòëüò, îïèæåíì äïáäïáåþì, óíæï ãïæïòñâïíë åõäï èïíáïíòæïí æï”… óåúîïæ, 
âòãîûåíò, îëè ìïæéïú, øòãíòà, ýïíãòïíò ïíöïèåþò ïÿîòïäæï… ïè õèïè øåèïêîàë, 
êïîò òõóîåþëæï! òõóîåþëæï òì êïîò, îëèäòì ãïéåþïìïú ïèæåíò õíòì ãïíèïâäëþïøò 
âåäëæåþëæò… ïíöïèåþò ÿîòïäåþæíåí… ÿîòïäåþæíåí ïíöïèåþò, õòì èûòèå êïîò 
àïíæïàïíëþòà òõóîåþëæï æï îëúï ìïþëäëëæ æïòõøë æï æïòãèïíï, îïüëèéïú 
øâåþòà ïèëâòìóíàáå, îïéïú óúíïóîò ìòèõíåâåú êò âòãîûåíò… üïáìòì øëôåîì 
ãïæïâõåæå… ïîï, ïî ÷ïíæï úóæò êïúò… åîàò ìïùñïäò üïáìòìüò òñë, úõëâîåþòì 
ìòæóõÿòîòìãïí øåÿòîâåþóäò… íïõï, îëè åêäåìòòæïí íïèüòîïäåâò ãïèëâåæò æï 
ïèòüëè èëèåíæë, ìïêóàïîò ãóäòì ùóõòäò ãïèòçòïîï… èïì ïõäï òìåâå ìÿòîæåþëæï 
÷åèòìàïíï ïæïèòïíò, îëãëîú èå òì óõòäïâò æï èïîïæòóäò, âòíú èàåäò úõëâîåþï 
ãóäòì ôòúïîçå èòêïêóíåþæï, òì, âòíú ùåéïí ÷åèøò òñë æï ùïâòæï, èïãîïè ïî 
èòèïüëâï… âìïóþîëþæòà… âäïðïîïêëþæòà ïâüëòíìðåáüëîåþòì éëîëþïçå, 
ìëêëåþòâòà èëèîïâäåþóä ìïèïîøîóüë èòêîëïâüëþóìåþçå, ïõïäãïçîæåþçå, îëè-
äåþèïú ìóä æïêïîãåì ìòîúõâòä-íïèóìò… æï òîãâäòâïú ÷âåóäåþîòâò òñë 
ñâåäïôåîò - áó÷ï, ìïõäåþò, ïæïèòïíåþò…  

ïõäï êò îï õæåþï… ìòçèïîòï?.. òáíåþ èïîàäïú ìòçèïîòï?.. òáíåþ èûòíïâì æï åì 
ñâåäïôåîò èåìòçèîåþï?.. èïãîïè âòì ãïóãëíòï ïèæåíò ûòäò?! øåòûäåþï, îëè ïæï-
èòïíì ïèæåíò åûòíëì?! õåäôåõãïêîóäò âùåâïî æï âåî âòíûîåâò, àòàáëì èïîàäïú 
áóîóèàï ìïòæóèäë ùïèäåþòà æïèïèóøïâåì, ïîüïõåþøò ãïèëèêîåì æï áâòì ìïîêë-
ôïãøò ÷ïèïìâåíåì… îëãëîú èóèòï… ìóäò èåõóàåþï,  îëæåèæå óíæï âòùâå ïìå 
ãïóíûîåâäïæ… îï õæåþï… îï ìò÷óèåï... ãïèïéâòûåà! ãïèòõìåíòà õåäåþò!!!  

 
òìèòì ãóãóíò, îëèåäòú àïíæïàïíëþòà ûäòåîæåþï æï ìóä èïäå ñóîàïìèåíòì 

ùïèéåþ, øåèçïîïâ ãîòïäïæ ãïæïòáúåâï. 
åîàõïíì ïìå ãïìüïíì, èåîå êâäïâ ìïèïîòìåþóîò ìò÷óèå ÷ïèëùâåþï. 
 
êïúòì õèï: îï òñë?.. åì îï òñë?.. íóàó èëèå÷âåíï?.. òáíåþ ñëâåäòâå óêâå 

æïèàïâîæï… òáíåþ åì ïîòì áâåñíòåîåþòì ïéìïìîóäò?.. ÷ó, âòéïú ïîòì… ïá âòéïú 
ïîòì!!! èå èòìò ìóíàáâï èåìèòì!.. ìóíàáïâì… âòí ïîòì?.. åì ìóîíåäò?! 

óúõë õèï: èëåèçïæå… æïæãï ýïèò ïî÷åâïíòìï… æïóêâòîæò: èñïîò ìòàõåøò 
æïòíàáèåþï, ìòàõå - ìòèõóîâïäåøò, èõóîâïäåþï - ¸ïåîøò, ¸ïåîò - ìòâîúåøò, ìòâîúå 
êò èþîùñòíïâ ìòúïîòåäåøò… íó øåøôëàæåþò, íóîïôåîò øåãïêîàëþì, òñïâò èøâòæïæ 
æï ñóîïæéåþòà, èëåèçïæå ùèòíæï íïàåäàïí øåìïõâåæîïæ… òãò ïîòì ïþìëäóüóîò 
ïîìò ñëôòåîåþòìï, èþîùñòíïâò ìòúïîòåäå, æòïæò èæóèïîåþòì ìïèñëôåäò, îëèåäòú 
ïîú òþïæåþï æï ïîú êâæåþï… øåí òõòäïâ èëêïøêïøå, æïèïþîèïâåþåä, ìïíóêâïî æï 
àïâçïîæïèúåè þîùñòíâïäåþïì… íó øåøòíæåþò, îïæãïí òì ïîòì øåíò ðòîâåäìïùñòìò 
ïîìò, øåíò èïîïæòóäò ìïèñëôåäò, øåíò èøëþåäò… èòåïõäå èïì, âòàïîúï óûéåþò 
øâòäò èïèïì, æïó÷ëáå æï ìõòâëìïí êïäàïçå åïèþëîå… 

êïúòì õèï: èëòúï, èëòúï… ùåìòåîïæ èòàõïîò, âòíï õïî, îï ãòíæï, åãîå îïüëè 
èåäïðïîïêåþò!          

óúõë õèï: êïîãò, âåúæåþò ãïìïãåþïæ ïãòõìíï ñâåäïôåîò… ïþï, ãïòõìåíå: åîàõåä, 
þïâøâëþïøò, àåîèëèåüîò ãïãòüñæï… ãïõìëâì? 



êïúòì õèï: îëãëî ïî èïõìëâì, ûòîì æïèòâïîæï, ãïüñæï, òáòæïí âåîúõäòìùñïäò 
ãïæèëòéâïîï æï òïüïêçå ðïüïî-ðïüïîï, úòúáíï ùâåàåþïæ ãïòôïíüï… ÷ïâúóúáæò æï 
òè ùâåàåþì ìï÷âåíåþåäò àòàòà åîàïæ âïãîëâåþæò, åîàèïíåàì âóåîàåþæò… 
èëòúï… èòàõïîò… èå èëâêâæò? 

óúõë õèï: æòïõ… æïãòæãï ýïèò, îëèåäìïú ïæïèòïíåþò ìòêâæòäì åûïõòïí, èïãîïè 
øåí ïîú ðòîâåäò õïî æï ïîú óêïíïìêíåäò… ïîú ðòîâåäò æï ïîú óêïíïìêíåäò… 

êïúòì õèï: åì ìóîíåäò… êëèøòìï æï ìïíàäòì ìïïèë ìóíò?! 
óúõë õèï: íó øåøòíæåþò, ìòêâæòäò øåíàâòì ïéïî ïîìåþëþì… ñâåäïôåîò 

ùïîìóäøò æïî÷ï… óêóïãæå ïèïë äüëäâï æï íóéïî òíïéâäåþ, îïæãïí óêïí èïòíú 
âåéïîïôåîò æïãïþîóíåþì… øåíò ìõåóäò ïõäï èõëäëæ ôòáîòï æï 
ãïóúíëþòåîåþåäò ìóîâòäåþò… òìòíò áâåèëà ãåùåâòïí, óôìêîóäòìêåí èòãïáïíåþåí, 
îïàï òìåâ ùóàòìëôäòì ãïóàïâåþåä ùîåþîóíâïøò æïãïþîóíëí… ìûäòå èïà æï 
øåóîàæò èïîïæòóä èøëþåäì - ìïèñïîëì æòïæ êïíëíçëèòåîåþïì, âòàïîúï ìòíæòñòì 
ðïüïîï ùâåàò âåîúõäòìùñäòì æïóìïþïèë ëêåïíåì…  

 
òìèòì ìïøòíåäò ãîãâòíâï æï ÿåáï-áóõòäò. èåîå êâäïâ ìò÷óèå ÷ïèëùâåþï. 
 
êïúòì õèï: îï ïîòì… åì îï ïîòì!.. àòàáëì ïàïìò èåõò åîàæîëóäïæ ÷ïèëâïîæï, 

òåäâï æï øåèïûîùóíåþäïæ ãïíïàæï… ãïáúåâï èïòíú øåèåûäëì… íóàó åì èîòìõïíå 
þîùñòíâïäåþïï “èïîïæòóäò ïîìò” æï “ñëâäòì ìïùñòìò”?.. èïø îïüëè èàîãóíïâì, 
îïüëè èïøòíåþì?…  

æòæåæòì õèï: ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåãåøòíæåþï… ãóäë ÷ïæåá 
ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåãåøòíæåþï… 

êïúòì õèï: èòøâåäå, æòæåæë, èòøâåäå!.. 
ìïíàäåþòì ãïèñòæâåäò æåæïþîòì õèï: òäëúå, øâòäë, òäëúå æï ãóäçå 

èëãåøâåþï… 
êïúòì õèï: óôïäë øåèòùñïäå… óôïäë, øåèòùñïäå… éèåîàë, èòõìåí 

ãïíìïúæåäòìïãïí…   
æòæåæòì õèï: ãóäë, ÷ïæåá ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåãåøòíæåþï… ãóäë, ÷ïæåá 

ìïãóäåìï, ãóäë, íó øåãåøòíæåþï! 
ìïíàäòì ãïèñòæâåäò æåæïþîòì õèï: ïîú ðòîâåäò õïî æï ïîú óêïíïìêíåäò… ïîú 

ðòîâåäò õïî æï ïîú óêïíïìêíåäò! 
óúõë õèï: íó ãåøòíòï ïè éâàïåþîòâò ìòíïàäòìï, íó øôëàïâ, îïæãïí åì åîàò 

øåõåæâòà æïèàîãóíâåäò þîùñòíâïäåþï íïàåþïï øåíòâå ðòîâåäìïùñòìò ïîìòìï… 
èòæò, èòåïõäå æï èòåíæå! 

êïúòì õèï: åì ìóíò… êëèøòìï æï ìïíàäòì åì àïâþîóæïèõâåâò ìóîíåäò òè 
æïèïþîèïâåþåäò íïàåäòæïí èëåæòíåþï… èòìò ùòïéòæïí èë÷áîëäïâì… èëêïøêïøå, 
ìïíóêâïîò þîùñòíâïäåþï ãïîøåèë òìå øåèëèåîüñï, àòàáëì øòøâåä ìõåóäçå 
ïõäïææïóàëâåþóäò, öåî òìåâ àþòäò ðåîïíãò ãïæïèïúâåìë… æï, ï¸ï, æïòÿîòïäåì 
ïíöïèåþèï!.. õòì óõòäïâò, èûòèå êïîò íåäï ãïòéë, éîòÿëøò ùèòíæï íïàåäò øåèëòÿîï 
æï úïîòåäò ÿóîÿåäòâòà óúåþ ïèïâìë… óúíïóîò, ãïèïëãíåþåäò îïè õæåþï: òì ÷åèøò 
øåèëæòì, èå êò èïìøò âþîóíæåþò æï ÷âåíì øëîòì ìõâïëþï ïéïî ïîòì, îïæãïí 
ãïâèàäòïíæòà, èþîùñòíïâ, æïóìïþïèë åîàïîìïæ âòáåúòà æï æïâåèêâòæîåà æòïæò 
èæóèïîåþòìï æï àïíõèëþòì åîàòïí ìïèñëôåäïæ, îëèåäòú ïîú ïîïìëæåì òþïæåþï 
æï ïîú êâæåþï.  
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èëáèåæò ðòîíò: 
 
èëõóúò áïäò 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï 
 
 
èëõóúò áïäò: áó÷òì ãïæïèêåüò âïî èåå?! áó÷ï ãïæïâêåüë êò ïîï, ïò, ïòâïíçå 

ãïèëâåæò æï àïâþîó æïèåõâï, èóõäåþò ïèòêïíêïäæï… êïþåäò ñëôòäï æïèùâïîò, ôò-
æåîåþòú âåî óûäåþìë… èåìïèå æéåï æåíò ïîï ãâïáâì… íïâàòú ãïèëèåäòï… èïòíú 
îï óúíïóîòï - åì àóíóáòì ìïíïâàå æïûâåäæï, æïòÿåÿñï, ãïøïâæï, áâåñíòåîåþï êò 
àòàáëì ïîú øåúâäòäï… òìåàòâå úï, òìåàòâå õååþò… åì åçëú çóìüïæ òìåàòâåï, 
îëãëîòú ïè ìïèëúò ùäòì ùòíïà òñë - ïòâíåþò, ïòâíåþò… ïòâíåþçå ïàïìíïòîò 
õïîïõóîï: ìêòâîåþò, êòæëþíåþò, ûâåäò ïâåöò, îëèåäìïú ðïüîëíåþò ãïæïìïñîåäïæ 
âåî òèåüåþåí, ïãóîòì íïèüâîåâåþòà ìïâìå åèïäïüêå÷òäò ïþïçïíï… áâåèëà - åçë…  
ìâåäò, èòóìïôïîò… òìåâ ýòíýäïâì… ûïéäåþò æïìæåâåí åîàèïíåàì, ìïíïãâåøò 
òáåáåþòïí… âòéïú øåøïì ÿîòì… ïáåæïí îëè ãïæïòùòë æï ãïæïâïîæå, ôïîôïüòà 
ùïõâïä áâåèëà, öåî ìïîåúõòì ãïìïôåí àëêåþì ãïèëåæåþò åîàõåä, ëîöåî, ìïèöåî, 
èåîå ¸ïåîøò ãóäïéèï ãïæïüîòïäæåþò æï ìâåä ïìôïäüì áâïìïâòà æïåíïîúõåþò… 
øåøòíåþóäò ûïéäåþò ãïòáúåâòïí… âòéïúï êòâòäì èëîàïâì… òì êïúò, øåøïì îëè 
ÿîòì, èëâï æï õåäøò úóäøåî÷åíòäò, óíåþóîò èêâäåäòâòà ìïõåãïôòàîåþóäò 
æïãï÷åîæåþï…  

éèåîàë, ãïèïãåþòíå, åì ôòæåîåþò îïéïï æï èåîå, àó ãòíæï, èïîàäï èëèêïäò!..  
þòíææåþï óêâå… úòâï… òè êïúèï åîàò òéäòï øåøï ïêîòôï æï øòí øåòüïíï… 

áïäþïüëíë íòíïë… áïäþïüëíë êò ïîï, óíæï ïæãå èïîàäïú æï… åì ìïîåúõòì 
àëêåþò èïòíú ïî òñëì ãïþèóäò… áó÷ï óíæï ãïæïâêåüëàë… àó ïî ãïæïâêåüåà, òìå 
êïþåäì ïî ãïèëãâòúâäòïíë… áó÷òì ãïæïèêåüò âïî èåå?! ýïêåüò… âïîæòìôåîò 
ýïêåüò… 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: êïîãò åõäï, øåæò øòí æï ÷ïùåáò äëãòíøò! èïòíúæïèïòíú ïè 
ïòâïíçå óíæï ùïòáúå, ïîï?  

èëõóúò áïäò: ïè ëî þëûì øëîòì ãïþèóä àëêçå òñë ãïôåíòäò… ùâòèæï èïøòíïú… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: øåæò-èåàáò, ïõäïâå øåæò, âåî ãïòãå? 
èëõóúò áïäò: õë, õë… êïîãò, ï¸ï!.. ïò, øåâåæò… íåüï èëèå÷âåíï àó èïîàäï ãïîåà 

óôîë àþòäëæï? 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ÷ïùåáò åõäï äëãòíøò… àïâòæïí ãïãòÿòîæåþï, àëîåè èåîå 

ïîï ãòøïâì, àïíæïàïíëþòà ÷ïàþåþò. ïò, ïìå… åì ìïþïíò êïîãïæ ïèëâòêåúëà… 
èëõóúò áïäò: åõõ… ýïêåüò… âïîæòìôåîò ýïêåüò… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: õë õåæïâ, îëãëî íåä-íåäï ÷ïàþò! 
èëõóúò áïäò: òèïìïú ïàþëþæï ïäþïà, òá, ëèøò… úòâ îóìåàøò… ãòèíïìüóîòì áâåø 

òúâïèæï àóîèå… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ãåñëôï åõäï, æïõóÿå àâïäåþò æï æïòûòíå! 
èëõóúò áïäò: èåëîå æòäòà îëè âåéïî âíïõå, ãïâãòýæò - èëèðïîåì-èåàáò! 

ìëíòïçå èáëíæï åÿâò, ûïäòïí èëìùëíæï, ìóä èåõâåùåþëæï, èïàõëâå æï èïàõëâåë!.. 
ìïùñïäò ìëíòï… ìïéïèëëþòà äëüëì âàïèïøëþæòà õëäèå - ìëíòï, èïèòæï÷åèò, èå æï 
òì ëîíò: òì æï âïíë - ûòï íòêëì þòÿò… âïíëì åüñëþëæï, îëè ìóä ïî åðòüíïâåþëæï åì 
äëüë, èïãîïè, îï åáíï, ûèïêïúòì õïàîòà àïèïøëþæï… èïèòæï àâïäì èòêîïâæï, 



èòúòíëæï… èå âþîïçëþæò… Îïèæåíöåîèå ãïæïâùñâòüå, ïâæãåþò æï ãïâïãæåþ-èåàáò, 
èïãîïè ìïþïþì ïî èïûäåâæï - òöæï àïâ÷ïéóíóäò, äëñåþïâïîâïîåþóäò æï ïäïãåþæï 
äëþòëì èïîúâäåþì íëèîòïí áïéïäæåþçå… “æòðäòðòüëì ÷õòîåþò!” - ïèþëþæï ìëíòï 
æï æïæåþæï òìòú åîà èïîúâïäì àåîàèåü íëèåîçå. “ïõóüóäò-÷ïõóüóäò!” - 
òúòíëæï ìëíòï æï òìòú ðòîó÷óèîïæ ïäïãåþæï äëþòëåþì ìïèëúæïúõîòïíåþçå… 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ãåñëôï, áïäë, ïèæåíò äïáäïáò, æïõóÿå àâïäåþò æï 
æïòûòíå! 

èëõóúò áïäò: îïì ùïîèëâòæãåíæò àó òì ýïêåüò èòìò ùïéåþóäò òáíåþëæï… 
æòäïïæîòïí ùïìóäòñâíåí æï ïòâïíçå îëè ãïåâäëà, èïøòí ÷ïèëåãäòöï àëêòæïí… 
ãòèíïìüóîòì áâåø òúâïèæï àóîèå… åõ… áó÷ï óíæï ãïæïâêåüëàë… áó÷ïì 
ãïæïãïêåüòíåþæíåí? îï òñë èïòíú, îïíïòîò úõëâîåþï ãïèëâòïîåà… åõäï... åõäï?.. 
ïæïèòïíò ëîèëú æéåì óûäåþì øòèøòäìë… ëîèëú æéåì æï ëîèëú éïèåìë… 
æïâòöåîë, âòàëè èïîàïäòï? 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: íó æïòöåîåþ, àó ãòíæï! 
èëõóúò áïäò: æåíò îëè ñëôòäòñë, ÷ïòì ïâòæóéåþæò… ïìêòäò õëè èïáâì, ïìêòäòì 

÷ïòì ïâòæóéåþæò… ïéïîú êò èïõìëâì, øïáïîò îëæòì ãïèòàïâæï… ïþï, âòéïì óíæï 
åõäï øåíò äëüë… åõäïíæåäò ïõïäãïçîæåþò… ôò¸! 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îïüëè, ïèïìùòíïà ïî ãïèëòüïíï òè îóìòì æåæïêïúèï 
ìïíïðòîëçå æï øâòæ äïîïæ ïî ãïñòæï? 

èëõóúò áïäò: ñâåäïôåîò òñòæåþï, ñâåäïôåîò!.. öåî þåÿæåþò, ìïñóîååþò, ûâåäò 
áïèïî-õïíöïäò, æóîþòíæò, ùòãíåþò, ðòïíòíë… èåîå ÿóîÿåäò ìóä ìïàòàïëæ - àåô-
øåþò, ÿòáåþò, æïíï-÷ïíãïäò, êëâçåþò, áâïþåþò, ìïèïîòäååþò… þëäëì ãòüïîï, íïîæò, 
ôïîæïãò, çåùîåþò, þïäòøòìðòîåþò… ïîï… óíæï ïæãå èïîàäïú, ãïõâòæå æï… 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: æïòûòíå, ïæïèòïíë, æïòûòíå-èåàáò! ïõäïâå æïõóÿå 
àâïäåþò! 

èëõóúò áïäò: õë, êïîãò, êïîãò… ï¸ï, æïâõóÿå… âòùâåþò ïìå èòúâïäåþóäòâòà, õëè 
òúò, îëè èïòíú ïî æïèåûòíåþï… 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ìðòäëåþò æïàâïäå æï æïãåûòíåþï. 
èëõóúò áïäò: øåí îïì ãåüñâò, øåíï… åã îïéïè ãïãïõìåíï, áïäë!.. åã õëè… å¸… 

îëæòì òñë…  
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: æïàâïäå, æïàâïäå! 
èëõóúò áïäò: óò, èïîàäï! ïêò òì àåàîò ìðòäëåþòú ãïâñòæå, ðòïíòíëì àïâçå îëè 

èáëíæï ÷ïùòêùòêåþóäò… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: æïòàâïäå-èåàáò! 
èëõóúò áïäò: åîàò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ëîò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ìïèò 

àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ëàõò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… õóàò àåàîò ìðòäë… 
âïò, åì îï ïîòì?! éèåîàë, éèåîàë, æòæåþóäë! æåíò èëâòæï! ïîòáï, ÷áïîï, ìïíïè 
òìåâ ãïèëóîàïâà! éèåîàë, øåíò ìïõåäòì ÿòîòèå, îï þåæíòåîåþïï, îï ìïìùïóäòï! 
èëòúï, ïâæãå… ïè ãïèïàþëþåäì ÷ïâîàïâ æï çåæ ÷ïòæïíì øåèëâæãïè… êòæåâ êïîãò, 
ùñïäò èïòíú èëæòì… åìåú ïìåå… õåæïâ, æïàþï óêâå… îëãëî æïàþï!.. øïäòú àó 
èëâòõóîå, ïéïîïôåîò èòÿòîì… ïò, ìïæïúïï ïæóéæåþï… æïâöæåþò ïá ÷åèàâòì æï… 
ó¸, îï êïîãòï… ïêò êïþåäòï æïèùâïîòë! ïêò ôòæåîåþò âåî óûäåþìë! ãïòãåì ïäþïà, 
áó÷òì ãïæïêåüâïì îëè âïðòîåþæòà æï… òò, úòãíåþò, åã úòãíåþò!.. ï¸ï, ïò, ïæóéæï 
êòæåú!… ïþï, èòàõïîò åõäï, îïæ óíæï ïèïì øïáïîò, íïõå îëãëîò ãåèë èòìúï ïìêòäèï! 
àïíïú èïîãåþåäòï, àòîêèåäåþì óõæåþï… óòèå, áïäë, ïè úõåäèï ÷ïòè èïæïçå ïî 
èëèòñâïíï?!. úëüï ðóîò îëè èáëíëæï… ìóä úëüï… åîàò íïÿåîò… íåüïâ óðóîëæ 
îïèæåí õïíì ìûäåþì ïæïèòïíò?.. óðóîëæ, óúõòèëæ, óøïáîëæ… ïäþïà, ëîèëú 
æéåçå èåü õïíì… ëîèëú æéåçå æï ëîèëú éïèåçå èåü õïíì… ïîïóøïâì, éèåîàò 
èëùñïäåï… ðåíìòïèæå ìïèò æéåéï æïî÷ï…îï ïîò ìïèò æéå… ïîïôåîò. 



ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: òïôïæ èòâåúòë, òè îóìòì æåæïêïúèï, ïàò óíæï 
æïèåôïìåþòíïë. 

èëõóúò áïäò: ãïçïôõóäïèæåú îïéïï - àåþåîâïäò èëêäå àâåï, èåîå èïîüò æï 
ïðîòäòò! 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îïú æïâóôïìå, èïøòíâå èëèúï, åîàò ïî øåèâïÿîåþòïë! 
èëõóúò áïäò: ïîï, ãåíïúâïäå, åã ïîï!  
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îïüëè, âòàëè, îïüëè, øòèøòäòà óíæï èëêâæå, ïîï? 
èëõóúò áïäò: èëâêâæå æï èëâêâæå, öïíæïþïì ÷åèò àïâò… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: õë æï èëêâæåþò! 
Èëõóúò áïäò: ìóä èå èòñóîåþæï õëäèå, ìïùñïäò… äïèôòì øóáçå àâïäåþò 

óåäïâæï… ñâåäï õâæåþëæï - èïèòæïú, ìëíòïú, âïíëú… èå âþîïçëþæò, ïâæãåþò 
åîàõåäïú æï ãïâïãæåþ-èåàáò…  

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: èåîå, îïüëè ïî ãïïãæå? æîëçå óíæï ãïãåãæë, æîëçå! 
èëõóúò áïäò: ãòèíïìüóîòì áâåø òúâïèæïë, - âïíëè, - ìïñåäë îëè ãïâóõìåíò, èïøòí 

âóíïõåë… ìòìõäòà òñë øåéåþòäòë… ùïèëèåéë, èòíæëæïë… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: øåíï? øåí ãòíæëæï? ìóä îëè ïî ãáëíëæï òì ýïêåüò, ïî 

ãåî÷òâíï? òèïí æïãéóðï, øå ìïúëæïâë, øåíï, òè ýïêåüèï! 
èëõóúò áïäò: îïüëè, áïäë… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: âòàëè ïî òúò, îïüëèïú! ãòõæåþëæï æï òèòüëè… õë 

ãòõæåþëæï? 
èëõóúò áïäò: õë… èòõæåþëæï… ìëíòïìïú ûïäòïí èëìùëíæï… ãïèòùñïäï ãóäò, 

èïàõëâå æï èïàõëâåë! 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: èåîå, îïüëè ïî ïàõëâå... åÿâòïíëþæò, ïîï? ãïèëüñæò, îëè 

åÿâòïíëþæò! 
èëõóúò áïäò: óòèå… ïþï, îïì ïèþëþ… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: èå îïì èòèïäïâ, áïäë, èå èòèïäïâ?! ìïúëæïâò ìëíòï… 
èëõóúò áïäò: êïîãò, ãåñëôï. 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: íïâàäóéòì ìïæãóîçå ãïáúåóäï, èïüïîåþäòìàâòì ûäòâì 

èòóìùîòï, òè âïýþïüëíì êò àóîèå øåíò ýïêåüò åúâï óêâå… òì ìóäåäóîò ýïêåüò! 
èëõóúò áïäò: êïîãò, ãåõâåùåþò, êïîãò, ãåñëôï! 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ïîï, èïøòí îïéï òñë, áâï îëè ïïãæå æï àïâò øåóøâòîå - 

ïîïë, óùòíïèú æéå æïèäåâòïë! ïõäï õëè ïìå óðïüîëíëæïú ïéïî òáíåþëæò… 
èëõóúò áïäò: ïþï, îï èåáíï, àâïäåþò æïèåõóÿï, ïâèæãïîòñïâò æï ãïâñëäëæò 

âòéïú óúõë êïúì áóàïòìøò?! 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îïüëèïú ïîï, âòàëè îï ¸áëíæï øåíò æïìïùóíò?! 
èëõóúò áïäò:  å¸, êïîãò, åîàò… îïì ãïâæï - éòðòïíò, èåäëüò… ôó¸! 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ìóäåäë, øå ìóäåäë… èïòíú îïì åäëæåþëæò, âòéïì 

åäëæåþëæò, îòìò òèåæòéï ãáëíæï, èêâæïîì õëè âåéïî ãïïúëúõäåþò?! 
èëõóúò áïäò: îï ãòíæï åõäï, ãòíæï, îëè èïîàäï ïâæãå, ãïâòæå æï… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: õë, êïîãò, êïîãò… èëèòìèòíå, ðåíìòïèæå ìïèò æéå æïî÷ïë, 

îëè ïèþëþ, åì ìïèò æéå èøòåîò òáíåþò? ÿïèï ïî ãòíæï?! 
èëõóúò áïäò: èåîå? 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îï èåîå, ïî òúò? ïæåáò, ïæåáò åõäï!.. ïò, õë õåæïâ, îëãëî 

æïìóìüåþóäõïî, ûäòâì æïþîïúóíëþ, êëèëæòì óöîïìïú âåéïî ïéåþ… ïþï, ïôø-
äóêóíæò åõäï øåíåþóîïæ! òúëæå, úîåèäò ïî æïèïíïõë, àëîåè ïî âòúò, îïì ãòçïè!.. 
ï¸ï, ïò, îï ãòíæï, êëäëôò êïîãïæ ïîòì øåíïõóäò… ïè íïÿîòì ðïîêì êòæåâ ãïîåúõïâ, 
ãïïáïàáïàåþ æï… íïõå, åì äëüëì êëÿåþòú ìóä ïõäåþòâòàïï! 

èëõóúò áïäò: âïòèå… åì… åì èïøòíæåäò äëþòëì èïîúâäåþò… éèåîàë, 
æòæåþóäë!.. 



ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: þòÿëì, îïèæåíò äëþòëï! àòàáèòì åîàò èëõïîøâïï… 
èàïâïîòï, æåíò ïî ãïèëòîàëì, èàïâïîòï, øóáò ïî ÷ïáîåì! åã õïîøâïøòú èëòèïüåþì, 
õë òúò… äëþòë õïîøâïøò èïüóäëþì! 

èëõóúò áïäò: ïþï, îïì ïèþëþ… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ëéëíæ ïî òüòîë, ãïòãå? ïî òüòîë… úîåèäò ïî 

æïèïíïõë, òúëæå! ïõäï ìóä ìõâï îïè ïîòì èàïâïîò, ãåìèòì? èàïâïîò ïõäï åì 
äëþòëï… åì äëþòëï èàïâïîò… óèàïâîåìò… ñâåäïôåîò æïòâòùñå, ìõâïçå 
íóîïôåîçå òôòáîåþ… ïõäï ïìåï ìïÿòîë, ìïÿòîëï-èåàáò, ãïòãå? úîåèäò, úîåèäò 
ïî æïèïíïõë, àëîåè ãïâãòýæåþò! 

èëõóúò áïäò: êïîãò, ïî âòüòîåþ… îïéï æîëì üòîòäò æï àïâøòúåèïï… àâïäåþò 
îëè èòúîåèäæåþï, ìòþåîòì þîïäòï, ãïíï âüòîò… ïèïì åõäï êïîãïæ ãïâîåúõïâ… 
ãïâï÷ïõ÷ïõåþ æï, ïò, áâïþòà øåèëâæãïâ… íåüïâò èïäå ïæóéæåþëæåì… ïèïì, õë òúò, 
îïèæåíò õïîøâï óíæï… äëþòëì áëíæïîò óõæåþï… êòæåâ áòíûò, íòëîò… èëòúï, 
èãëíò, ìïæéïú èáëíæï õèåäò áëíæïîò… óò, ïò, ùòùïêïú ñëôòäï! èåüò îï? ¸ë, 
õïõâò… èïãîïè, ïþï?.. ïîïóøïâì, òìåæïú ïîïóøïâì… ùòùïêï, áëíæïîò, èïîòäò æï èòìò 
öïíò!.. äëþòë - ñâåäïì èöëþòë… äëþòë - ñâåäïì èöëþòë… ï¸ï, ïò, æïòùñë… 
æóéì… æóéì!.. ìóíòú îëè ïóøâï?! íïõå, îëãëîò ìóîíåäò ïóøâï, àòàáëì òì ûâåäò 
æîë æïþîóíæïë… ûâåäò, óçîóíâåäò æîë æïþîóíæïë…  

äëþòëì, ãåíïúâïäå, èùíòäò óõæåþï! êëèþëìüëì èùíòäò, êòæåâ ðïèòæâîòìï æï 
ùòàåäò éâòíë. õë-õë-õë, ùòàåäò éâòíë! ìïôåîïâò! ûòï íòêëì þòÿì ÷ïèë¸áëíæï 
õëäèå êïõåàòæïí æï…  

âïòèå!..  åì îï áíåì, ïè óìòíæòìëåþèï… ïí èëìâäï îï òñë æï ïí ùïìâäï! úëüï õïíì 
êòæåâ åúäòïà, îï èëõæåþëæï… îëãëî ÷ïèëþíåäæï… åüñëþï èàåäò óþïíò 
ãïèëîàåì… àïí îï úóæïæ ùïâòæï - ÷ïòþýóüï, ÷ïòþýóüï æï ÷ïáîï… áó÷ï óíæï 
ãïæïâêåüëàë… áó÷òì ãïæïèêåüò âïî èåå?.. îï åøâåäåþï ïõäï ïèïì… åîàò ìïïàò 
èïòíú åúäòïà… åîà ìïïàøò èëòõïîøåþëæï êòæåú… 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: êïîãò, îïì òçïè, æïùåáò æï æïòûòíå. 
èëõóúò áïäò: úëüï õïíì êòæåâ æïâåäëæåþò, îï âòúò, òáíåþ èëâòæåì… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: èåüò ïî òñëì ÷åèò èüåîò… æïùåáò, æïùåáò æï ìïþïíò 

êïîãïæ ïèëòãå… ïîï, åã øïäò ãåêåàëì!.. àïâòæïí ãïãòÿòîæåþï, àëîåè èåîå ïîï ãò-
øïâì, àïíæïàïíëþòà ÷ïàþåþò… ïò, åãîåå… æïõóÿå ïõäï àâïäåþò æï æïòûòíå. 

èëõóúò áïäò: ï¸ï, æïâõóÿå, èïãîïè õëè òúò, îëè èïòíú ïî æïèåûòíåþï… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ìðòäëåþò æïàâïäå æï æïãåûòíåþï. 
èëõóúò áïäò: êïîãò, åîàò! 
ïäãïçîæï áïäòì õèï: èòæò, èòæò! õëè ãïõìëâì, æåæïú ïìå ãïûòíåþæï õëäèå… 
èëõóúò áïäò: æåæï?.. 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: õë, æåæï. åõäï îï ãòíæï, èëãåúï, ïîï üòîòäòì ìïþïþò! 

øåíò õèï ïî ãïâòãëíë, òúëæå! 
èëõóúò áïäò: îï òñë, üòîòäòì óôäåþïú ïéïîï èïáâì?.. 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: êïîãò ¸ë, êïîãò… îï ãòàõïîò, æïòàâïäå-èåàáò, ïî 

ãòàõïîò? 
èëõóúò áïäò: åîàò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ëîò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ìïèò 

àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… ëàõò àåàîò ìðòäë óæïþíëøò… õóàò àåàîò ìðòäë 
óæïþíëøò… êò, èïãîïè îï óíæïà ìðòäëåþì óæïþíëøò?! òá õëè áâòøòì èåüò ïîïôåîòï 
- ïîú ùñïäò, ïîú ìïêâåþò… íåüï îïèæåí õïíì óûäåþì ìðòäë øòèøòäì?  

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: æïòàâïäå! 
èëõóúò áïäò: åîàò èøòåîò ìðòäë óæïþíëøò… ëîò èøòåîò ìðòäë óæïþíëøò… ìïèò 

èøòåîò ìðòäë óæïþíëøò… ëàõò èøòåîò ìðòäë óæïþíëøò… øòïà, ìùñóîòïà, ìïìèåä-



ìïÿèåäò êò ïîìïæ ïîòì…àâïäìï æï õåäì øóï æíåþòïí, òäåâòïí… ãïèõæîåþò, 
ãïìïúëæïâåþóäåþò, ãïûâïäüñïâåþóäåþò èëäïìäïìåþåí…  

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: îï ãòàõïîò èå øåí, îï!  
èëõóúò áïäò: åîàò ãïûâïäüñïâåþóäò ìðòäë óæïþíëøò… ëîò ãïûâïäüñïâåþóäò 

ìðòäë óæïþíëøò… ìïèò ãïûâïäüñïâåþóäò ìðòäë óæïþíëøò… ïò, åîàò ùïòáúï… 
çâòíòâòà ãïæïùâï ãâåîæçå… èåëîåè ùòíï ôåõåþçå ÷ïò÷ëáï, åøâåþò áâòøïøò ÷ïïìë 
æï… èëêâæï! 

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: èëî÷ò åõäï èïã ìóäåäóî ìåíüòèåíüïäëþïì æï 
æïòàâïäå! 

èëõóúò áïäò: êò, èïãîïè, øåí âòíï õïî, îë èëìóäõïî æï èêïèïíæîëþ ïáï! âòí 
ëõåîò õïî?  

ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: ïò, õë õåæïâ, øå ìïùñïäë, òìå ãïèë÷åî÷åüæò, îë ìïêóàïî 
õèïìïú âåéïîï ìúíëþ! 

èëõóúò áïäò: ìïêóàïî õèïìë?! 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: õë, îï òñë, îï ãïãòêâòîæï! 
èëõóúò áïäò: óòèå… óòèå… èïîàïäò õïî - ãïèëâ÷åî÷åüæò… æïâþåîæò… 

æïâòéïäå… 
ïõïäãïçîæï áïäòì õèï: êïîãò åõäï, êïîãò, æïòàâïäå æï ÷ïãåûòíåþï…  
èëõóúò áïäò: åîàò èêâæïîò ìðòäë óæïþíëøò… ëîò èêâæïîò ìðòäë óæïþíëøò… 

ìïèò èêâæïîò ìðòäë… óæïþíëøò… éèåîàë… éèåîàë, æòæåþóäë… îï ïîòì åì… îï 
ïîòì?!.. ýïêåüò… âïîæòìôåîò ýïêåüò… ìòìõäòà øåéåþòäò âïîæòìôåîò ýïêåüò!.. 
îëãëî óåúîïæ ãïíïàæï!.. îëãëîò íïàåäò ÷ïèëæãï… íóàó?!. èïãîïè åìåíò?.. ïèïà 
ïá îï óíæïà?.. åìåíò õëè æòæò õïíòï, îïú… ïò, èïèòæï… ïò, ìëíòï… ûòï íòêëì âïíë æï 
àâòàëí ûòï íòêëú… ïò, òìòú!.. òìòú… éèåîàë, îëãëî þîùñòíïâì, îëãëî íïàæåþï 
ñâåäïôåîò… åìåíòú îëãëî èòéòèòïí, îëãëî èòõèëþåí… õåäåþì èòùâæòïí… íóàó 
åì ïîòì, îïìïú ïèæåí õïíì âåäëæåþëæò?.. ¸ë, èëâæòâïî… èëâæòâïî, ÷åèë êïîãåþë… 
æåæï… ÷åèë æåæòêë… øåíúï?… èëâæòâïî, ìïñâïîåäë…  èëâæòâïî, ÷åèë 
ûâòîôïìåþë… ïò, èëâæòâïî.  
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