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Кирек мӗнле кӗнекере те умсӑмах вӑл — чи лайӑх та чи начар 
япала: вӑл вара сочиненийӗн е тёп шухӑшне ӑнлантарса пани, е 
критикӑ умӗнче тӳрре тухни, ӑна канаш пани пулать. Анчах вёрент-
^е каланинче е журналсем тапӑннинче вулакансемшӗн ёҫ ҫук, ҫа-
вӑнпа вёсем умсӑмахсене вуламаҫҫӗ те. Ҫавӑн пек пулни, уйрӑм-
мӑнах пирӗн енчен ҫав^й пек пулни, питех те шел вара. Ҫамрӑк та 
уҫӑ кӑмйллӑ-ҫке пирён публикӑ, вӑл юптарусене те, вёсен вёҫёнче 
вёрентсе калани пулмасан, ӑиланаймасть-ха. Шӳтленине тавҫӑрай-
масть вӑл, тйрӑхланине туймасть, ӑна вӗрентсе тивёҫлё воспитани 
паман. Лайӑх ҫынсем хушшинче е лайӑх кӗнекере уҫҫӑнах ятлаҫни 
пулма та пултарайманнине пёлеймест-ха вӑл, ку чухнехи вёренӳлёх 
тата ҫивёчрех хёҫ-пӑшал шухӑшласа кӑларнине, ҫав хёҫ-пӑшал, 
куҫа курӑнманпа пёрех пулин те, йӑпӑлтату витӗмёпе пёркеннё 

- майпа шӑпах тӗрёс те вёлермелли хӑватпах пырса ҫапнине пёлей-
мест-ха вӑл. Пирён публика провинциал пек. Вӑл пӗр-пёринпе 
хцрӗҫекён патшалӑхсен икӗ дипломачё калаҫнине итлесе тӑиӑ хыҫ-
ҫӑн: ҫав дипломатсем, пёр-пёринпе ытарма ҫук туслӑ пурӑнасшӑн 
пулса, хӑйсен правительствисене улталаҫҫё, тесе шутламалла. 

Ҫак кёнекен нумаях та пулмасть хӑш-пёр вулаканёсем, ҫитмен-
нине тата журналсем те, хӑйсен ытла час ӗненес йӑлине пула, 
ҫакӑнта ҫырнине ҫаплипех ӑнланнине тӳссе курмалла пулчё. Хӑш-
пёрисем Пирён Вӑхӑтри Герой пек намӑссӑр ҫынна хӑйсемпе тан-
лаштарнӑшӑн ытла хытӑ кӳренчӗҫ; теприсем вара, ҫыракаи хӑй 
портретне тата хӑйӗн тус-юлташёсен портречёсене ӳкерсе кӑтартиӑ 
тесе, питё те чеен асӑрхаттарчёҫ... Кчвё тб мёскён сӑмах! Руҫ ҫёр-
шывне ӗнтё, унта ҫакӑн йышши киревсёр япаласенчен пуҫне пурте 
ҫӗнелсе пыраҫҫё пулсан, ҫавнашкал тунӑ пулас. Асамлӑ халапсен-
чен чи асамли те пирён енче вӑл ҫынран кулса мӑшкӑллать тесе 
ӳпкелешнинчеи хӑтӑлаймё! 



Ырй ҫыннӑмсем, Пирён Вӑхӑтри Герой — вӑл чӑнах та портрет, 
анчах вйл пӗр ҫын портречё кӑца мар: вйл пётём хамӑр вйхйтри 
ӑрӑвӑн ҫитменлёхӗсене пётёҫтерекен, вёсен аталачӑвне кйтартакан 
портрет. Эсир мана каллех: этем ҫав тери киревсёр пулма пулта-
раймасть, тейёр, анчах эпё сире ҫакна калйп: ӑсир трагедиллӗ тата 
романтикйллй усал этемсем пулма пултарнине ёненместёр-и? Енчен 
чи хйрушӑ та ирсӗр япаласем ҫинчен шухӑшласа кӑларнине эсир 
йӑпансах итлетёр пулсан, мёншӗн-ха ҫак характере, вӑл шухӑшла-
са кйларнӑскер пулин ' те, каҫармастӑр? Унта чӑнлӑх хӑвӑр ӗмӗт-
леннннчен те ытларах пулнйшӑн мар-ши вара?.. 

Ҫын шухӑш-кӑмйлёшён усси ҫук унтан, тейӗр эсир! Чимёр-ха. 
Ентё ҫынсене пылаккине ҫителёклех ҫитернё; вӗеен вар-хырӑмӗ 
те ҫавӑн пирки пӑсӑлса кайнӑ: йӳҫё эмелсем, хаяр чӑнлӑхсем кнр-
лӗ. Ҫапах та э с и р . ҫ а к кӗнекен авторё ҫынсен ҫитменлёхёсене тӳр-
летес кӑмӑлпа хӑҫан та пулин ҫак мӑнаҫлӑ ёмёте тытать, тесе ан 
шухӑшлӑр вара. Турӑ хӑтартӑрах мана ;ак пӑсӑк ёҫе тумашкӑн! 
Авторёшён тесен, хамӑр вӑхӑтри ҫынца вӑл хӑй мёнле ӑнланна пек ' 
кӑтартасси Йӑпанмалли ёҫ кӑна пулнӑ, хӑйённипе сирён никекёре 
пула, вӑл ;авӑн пек ҫынсене ытла та тӑтӑш куркаланӑ ҫав. Чнрне 
кӑтартса панипе те.ҫнтё, ӑна мёнле сыватмаллнне вара турӑ пёлет! 



Пӗрремӗш пайӗ 

! 
БЭАА 

Эпё, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна лав тыта-тыта, 
Тифлиоран таврӑнаттӑм. Л а в ӑ м ҫинче мӗн пурӗ те пӗр 

.пӗчёк чемодан кӑначчӗ , ӑна Грузи ^инчен ҫул тӑрӑх 
^ырса пынӑ хутсемпе ҫӳрри таран тултарнӑччё. Вӗсен-
чен чылайӑшӗ , .сирӗн телейӗре кура, ҫухалса пӗтнӗ, че-
модане вара ытти япаласемпе пӗрле, хам телее кура, 
тӗрӗс-тӗкӗлех тӑрса юлнӑ . 

^ п ё Койшаур айлӑмне анса ҫитнӗ ҫӗре хёвел юрпа 
витӗннё ту хыҫне пытанма пуҫларё те ёнтё. Лавҫӑ-осе-
тин, ҫӗрлеччен Койшаур тӑвӗ ҫине улӑхма ӗлкӗрес тесе, 
лашасене ырми-канми хисте-хисте, саоси ҫитнё таран 
Юрласа пырать. Чаплӑ вырӑн ку айлӑм! Йӗри-тавра 
улӑхма ҫук ҫӳллӗ тусем ешёл плюшпа пёркенсе тӑраҫҫё, 
тата ч^нарӑ тӗмӗсемпе тумланнӑ хёрлёрех сӑмсахсем, 
ҫуркаланса пӗтнё чӑнкӑ ҫыран хёррисем курӑнаҫҫё, лере, 
таҫта ҫӳлте, ылтӑн ҫӳҫеллё ёмёрхи юрсем палӑраҫҫё, 
аялта тата Арагвӑ шывӗ хура та сём-тӗттӗм ту хуш-
лииччен шавласа сикекен пӗр ятсӑр ҫырмапа ыталаннӑ 

кёмёл ҫил пек тӑсӑлса, тирне йӑлтӑртаттаракан 
ҫӗлен пек ҫуталса выртать. 

Койшаур тӑвё патне ^итсен, эпир духан ' умне ча-

' Духан — чей ӗҫмелли, апатланмаллч ҫурт. 
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рӑнтӑмӑр, унта грузинсемпе горецсем чёр ҫирӗм ҫынна 
яхӑн кёпёрленсе тӑратчёҫ, вӗсенчен инҫе те мар тӗве 
караване ҫёр выртма чарӑннӑ : хамӑн урапана. ҫак ҫёр 
ҫӑтасшё ту ҫине сӗтӗрсе хӑпартма манӑи вӑкӑрсем тыт-
малла пулчё, мӗншӗн тесен кӗр вӑхӑчӗ ҫитнӗччӗ ӗнтё, 
ҫулӗ те пӑрланнӑччӗ — тӑвӗ тата икӗ ҫухрӑма яхӑн 
тӑсӑлатчӗ-ха. 

Мӗн тӑвас тетӗн, эпӗ ултӑ вӑкӑр тара илт^м, темиҫе 
осетин кӗрӗшрӗҫ. Вӗсенчен пӗри ман чемодана хӑй ҫурӑ-
мӗ ҫине ҫавӑрса хучё, ыттисем, кӑшкӑрашса кӑна темел-
ле, вӑкӑрсене пулӑшма тытӑнчӗҫ. 

Ман урапа хыҫҫӑн тепӗр урапа пырать, лавне тӳпе-
лесе тиесе тултарнӑ пулин те, ӑна тӑватӑ вӑкӑр ним мар 
туртса пырать. Ҫа'кӑ вара мана тёлӗнтерсех ячӗ. Хуҫи, 
кӗмӗлпе тыттарнӑ пӗчӗк кабардин чёлёмне ӗмсе, урапи 
хыҫҫӑн утать. Хӑй ҫине вӑл офицерсен эполетсӑр оюр-
тукне уртса янӑ , пуҫне черкеосен лапсӑркка ҫӗлӗкне тӑ-
хӑннӑ . Сӑнран пӑх-сан ӑма пӗр аллӑ ҫулалла ҫитнё 
темелле; хӗвелпе пиҫёхнё пит-куҫё вӑл Кавказ леш енчи 
хёвелпе тахҫанах паллашнине кӑтартать, вӑхӑтсӑр кӑ-
вакарнӑ м ӑ й ӑ х ё те унӑн ҫирӗп уттипе, маттур сӑн-сӑпа-
чёпе килӗшсех каймасть. Эпё ун патне пытӑм та пуҫ 
тайрӑм; пуҫ тайнине хирёҫ вӑл нимён чёнмесёр пуҫне 
сулчё те ҫӑварё тулли тӗтӗм мӑкӑрлантарчӗ . 

— Эпир сирёипе ҫула май пулас?' 
Вӑл нимён чёнмесёр каллех пуҫ тайрӗ . 
— Эсир Ставрополе каятӑр пулмалла? 
— Так с точно... хысна япалисемпе. 
— Калӑр-ха, чӑнах, мӗнле майпа сирён йывӑр ура-

пара тӑватӑ вӑкӑр ним мар туртса пырать, манӑн пушӑ 
л а в а та ҫах осетинсем пулӑшнипе ултӑ выльӑх аран-аран 
сётёрет? 

Вӑл чеен кулса илчё те ман ҫине тинкерсе пӑхрӗ . 
— Эсир Ка&каза килни нумай пулмасть пуль-ха? 
— Ҫулталӑка яхӑн,— терём эпё. 
Вӑл тепӗр хут йӑл кулса ячё. 
— Мӗн вара? 
— Нимех те мар! Калама ҫук айван ҫая азиатсем!! 

Вӗсем кӑшкӑрашнипе пулӑшаҫҫех тетёр пуль эсир? 
Шуйттан пёлет-и вӗсем мён кӑшкӑрашнине? Вӑкӑрӗсем 
ӑнланаҫҫё-ха вӗсене; хуть те ҫирём вӑкӑр кӳлтер, анчах 
лешсем хӑйсем майлӑ кӑшкӑрсан, вӑкӑрсем пёри пёр 

е 



вырӑнтаи тапранмаҫҫӗ . . . к а л а м а ҫук лутсӗр ҫынсем! Мӗн 
тӑвас тейӗн вёсемпе?.. Иртсе ҫӳрекенсенчен укҫа шӑйӑр-
ма юратаҫҫӗ ӗнтӗ... Иртӗхтернӗ ханттарсене! Акӑ курӑр-
ха, -сирёнтен вӗсем тата эрех ӗҫме те илӗҫ. Эпӗ вӗсене 
паллатӑп, мана улталаймӗҫ! 

— Эсир кунта нумайранпа службӑра тӑратӑр-и? 
— Алексей Петрович' чухнех кунта олужбӑра пул-

нӑ э.чӗ,— терӗ вӑл, каҫӑрӑларах тӑр)са.—Вӑл Лини ^ ҫине 
килнӗ вӑхӑтра эпӗ подпоручикчё,— хушса хучӗ тата,— 
горецсене хирёҫ .ҫапӑҫнӑшӑн мана кунта икӗ чин пачёҫ. 

— Халӗэсир? . . 
*— Халӗ эпӗ виҫҫӗмӗш линейнӑй^ батальонра тӑра-

тӑп. Ыйтма хӑям-ха, эсир тата?.. 
Эпё каласа латӑм ӑна. 
Калаҫу ҫакӑнпа пӗтрӗ те, каллех эпир пӗр-пӗридпе 

тонашар пӗр сӑмахламасӑр утрӑмӑр. Ту тӑррине ҫитсен, 
юр курӑнса 'кайрӗ. Хёвел анчӗ те, ҫавӑн хыҫҫӑн часах 
ҫӗрле пулса ларчӗ , кӑнтӑр енче кирек хӑҫан та ҫаван 
пек пулать; ҫапах юр йӑлтӑртатса тӑнипе зпир халь те 
пӗрех май тӑвалла улӑха-кан ҫула ҫӑмӑллӑнах уйӑрма 
пултаратпӑр, анчах хальхинче ҫулӗ паҫӑрхи пекех чӑн-
кӑ марччӗ. Чемоданӑма урапа ҫине хума хушрӑм, вӑ-
кӑрсене тӑварса лашасем кулме каларӑм та аялалла , 
улӑх ҫинелле, юлашки хут ҫаврӑнса пӑхрӑм,— ту хуш-
шинчен хумлӑн-хумлӑн тапса тухнӑ ҫӑра тӗтре улӑха 
пӗтӗмпех хупласа илнӗччӗ, ҫав енчен пирӗн пата пӗр 
сас-чӳ те ҫитеймест. Осетинсем мана хупӑрласа илчӗҫ 
те манран эрехлӗх укҫа аптратма пуҫларёҫ, анчах 
штабс-капитан^ вӗсем ҫине сиввён пӑхса пӗрре кӑна 
кӑшкӑрчё, лешсем пёр самантрах таҫта тарса пётрӗҫ. 

— Пулать-ҫке ҫавӑн пек халӑх!— терӗ вӑл.—Ҫӑкӑр 
тени вырӑсла мёнле пулать, ҫавна пӗлмест хӑй, ^офи-
цер, эрех ёҫме укҫа пар!^ теме вёреннё те; маншӑн пул-
сан, тутар'сем лайӑхрах пек: вёсем хуть эрех ӗҫмеҫҫӗ... 

Станцие ҫитме тата ҫухрӑма яхӑн юлчӗ. Таврипех 
шапчё, калама ҫук шӑпчё, вӑрӑм туна ӑҫтан вёҫсе ирт-
нинете вӑл нӑйӑлтатнӑ сасӑпах сӑнама пулатчё. Сулахай-
рӑ' сём-тӗттӗм ту хушши курӑнать; ун хыҫӗнче те, пирён 

' Сӑмах Ермолов генерал ҫинчен пырать. 
^ Лини — вӑрҫӑри укрепленисен линийӗ. 
зЛинейнӑй ҫарсем— стройпа ҫапӑҫма уйӑрнӑ ҫарсем. 
^ Штабс-капитан — пехотӑри, артиллерчри тата инженернӑй 

ҫарсенчи офицер чинӗ. 
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умра та юрпа витённё кӑвак ту тӑррисем шупка пёлёт 
тӳпемӗнче хӗвел шевлин юлашки хӑватсӑр ҫутипе сӑн-
ланса пёркеленнён курӑнаҫҫӗ . Тёттём пӗлӗтре ҫӑлтӑрсем 
йӑлтӑртатма тытӑнчӗҫ, хайхи вара тӗлӗнсех кайрӑм эпӗ, 
кунта вёсем хамӑрӑн ҫурҫёртинчен чылай ҫӳллёрех пек 
туйӑнаҫҫӗ . Ҫулӑн икё айккипе якалнӑ хура чулсем мӑ-
кӑрӑлса тӑраҫҫӗ , юр айёнчен унта-<кӳнта йывӑ$ тӗмӗсем 
курӑнкалаҫҫӗ , пёр ҫулҫӑ та вырӑнёнчен хускалмасть, 
ҫакӑн пек вырӑнта, вилнё пек тёлёрсе ҫывӑран ҫутҫан-
талӑкра, вырӑс шӑикӑравлё, ёшеннё почта тройки пыни 
питех те савӑнтарать. 

— Ыран лайӑх ҫанталак пулӑть!— терӗм эпё. 
Штабс-капитан пёр сӑмах та чёнмерё; пӳрнипе ҫеҫ вӑл 
хамӑр умри ҫӳллё ту-ҫине тёллесе кӑтартрё: 

— Вӑл мӗн тата?—^ тесе ыйтрӑм эпё. 
— Гуд-Лора ятлӑ ту. 
—" Мёнех вара? 
— Пӑхӑр-ха , епле тётём пек йӑсӑрланса тӑрать. 

, Чӑнах та, Гуд-Гора тӑвё ҫинче тётре йӑсӑрланса 
тӑрать, аяккипе ҫӑмӑл пёлётсем юхаҫҫё, чи тӑрринче 
вара хура пёлёт выртать, ҫав тери хура вӑл, тёттём тӳ-
пере те ҫав пӗлёт хура саплӑк пек палӑрарах курӑнать. 

Акӑ эпир почтӑ станцине те куратпӑр, ҫа.в таврашри 
са)кльӑ ' тӑррисене асӑрхарӑмӑр, пирӗн умра хӑйӑ мутн-
еем те тараватлӑн курӑнса кайрӗҫ, ҫав вӑхӑтрах акӑ нӳр-
j)e сивё сывлӑш та вӗрсе ячӗ, ту хушши кӗрлеме пуҫларё, 
унтан йёпхӳ те пӗрӗжкелеме тытӑлчё. Буркӑ^ ypfTca яма 
елкӗртӗм ҫеҫ, юр вӗркӗшсе ҫума та пуҫларӗ . Штабс-
капитан-ҫине ырӑ жӑмӑлпа пӑхса илтӗм эпё... 

— Пирӗн кунтах ҫёр выртмалла пулать,— терё вӑл 
пӑшӑрханса,— кунашкал ҫил-тӑманра тусем урлӑ на-
н о с и пулмасть ёнтё. Мёокер' тетӗн? Крестовой ҫинчен 
юрпа пӑр шуса аиман-и?— тесе ыйтрё вӑл лавҫӑран. 

— Анман-ха, господин, анчах унта халь-халь шуса, 
анас пек капланса тӑрать,— терё лавҫӑ-осетин. 

Иртс^ ҫӳрекенсем валли станцире уйрӑм пӳлӗм пул-
маннипе пире ҫӗр каҫма пёр тётёмлё сакльӑна вырнаҫ-
тарчӗҫ. Эпӗ юлтапгӑма ха-мпа пӗрле пёрер стакан чей 
ӗҫме чӗнтӗм, манӑн чугун чейник—Кавжазра ҫӳренӗ 
чухнехи пёртен пёр савӑнӑҫ — шӑпах хампа пёрлеччӗ. 

' Сакльӑ— лапчӑк тӑрӑллӑ, пӗр хутлӑ пӳрт. 
^ Буркӑ — к,ёҫҫерен ҫёлетнӗ плащ. 
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Саклине пёр енчен чул ту ҫумне тӗртӗнтернӗ . Унӑн 
алӑкӗ патн^ шутарса ӳкерекен виҫӗ картлаш-ка тӑрӑх 
хӑпармалла. Аллӑмпа хылашласа т<ӗтӗм те пёр ӗне ҫум-
не лырса ҫапӑнтӑм*; ку таврашри ҫынсем тарҫӑсем пу-
рӑнмалля вырӑнта вите тӑваҫҫӗ ижжен. Ниҫта кайса 
кёме те пёлейми пултӑм: унта сурӑхё макӑрать, лере 
йытти хӑрлатать. Юрать-ха, тепёр енче тӗксём ҫутӑ кӳ^ 
рӑ<нса кайрё, хайхи мана алӑк евёрлё пӗр хушӑ тупма 
та ^ӑмӑлтарах пулчӗ. Кунтан тухсан кӑмӑлд килмелли 
картинӑ курӑнса кайрё: аслӑ пӳртре туллиех халӑх. 
Тӗтёмпе хуралнӑ пӳрт маччи икё юпа ҫинче тытӑнса тӑ-
рать. Ҫӗр урай варринче в.учах ҫатӑртатса ҫунать; 
маччари тёнё витӗр тухакан тётёме ҫил каялла вёрсе 
кӗртет те, шалта ннмён курӑнми пулса тӑрать, пайтах 
вӑхӑт ирттермелле пулчё манӑн мён те пулин куричченз 
вут умёнче икё карчӑк тата темён чухлӗ ^ча-пӑча ларса 
тухнӑччё, вёсемпе пёрле ҫётӗк-ҫатӑк тумланнӑ пёр тип-
шёмрех кӑна грузин ларатчӗ . Пирён халь нимён тума та 
ҫӳкчӗ ӗнтё, вут умне лартӑмӑр та чёлӗмсене чёртрёмӗр. 
Чейникӗмӗр кӑмӑллӑн чашкӑрма тытӑнчё. 

— Мӗскӗн ҫынсем!— терём эпӗ штабс-ка-питана, ха-
м^рӑн таса мар хуҫасем ҫине кӑтартса. Лешсем пнрён 
сине хытса кайнӑ пек 'нимён чӗнмесӗр пӑхаҫҫё. 

— Ытла тӑр-тар халӑх! — терӗ вӑл.— Ененетёр-и? 
Нимӗн тума та пёлмеҫҫё вӗсем, нимене те вёренме пул-
тараймаҫҫё! Пирён кабардинецсене е чеченецсене илер-
^а , сӑмахран, вӗсем хӑйсем, вӑрӑ-хурах та ҫара пакар-
? а кӑна пулин те, нимёнрен те хӑраса тӑмаҫҫё. Кусенён 
хӗҫ-лӑшал тытмашкӑн та кӑмӑлӗсем туртмаҫҫё, пёрин 
ҫинче те йеркеллё кинжал кураймастӑн. Каснӑ -лартнӑ 
осетинсем ёнтё! 

Эсир чеченецсем патӗнче нумай пурӑннӑ-и вара? 
Крепоҫра ротӑпа пёр вунӑ ҫул хушши тӑрсаттӑм 

ӑпӗ унта, Чуллӑ каҫма патёнче, пёлетёр пуле? 
— Илткеленё. 

Вӑт, ачам, ҫав пуҫ касакансем пнре шӑлтах йӑ-
лӑхтарса ҫитерчӗҫ-ҫке, халь ӗнтӗ вёсем, мухтав турра, 
кӑштах лӑпланнӑ темелле, анчах ёлёкрех крепоҫ кар-
тИнчен ҫёр утӑма та пулин уйӑрлас пулсан, сана пёр-
пёр эсрелӗ сыхласах ларать: кӑшт асӑрханмасаи, 
кётсех тӑр вара — е пӑяй ывӑтса .мӑйӑнтан пӑваҫҫё, е 
ӗнсӳне пульӑ туянӑн. Пултараҫҫё те-ҫке вёсем! 
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— Сирӗн унта темӗн те курма тӳрӗ килчё пуль?— 
тесе ыйтрӑм эпӗ пёлес килнӗрен. 

— Ара, тӳрӗ килмесӗр! Куркаланӑ ӗнтӗ... 
Хайхи вӑл, пуҫне усса, сулахай мӑйӑхне пӗтӗркелерё 

те шухӑша кайрӗ . Манӑн темӗн пек мёнле те пулин пӗр 
пӗчӗк истори ыйтса пӗлес килетчӗ,— курса ҫӳренине 
ҫыракансен кӑмӑлӗ пурин те ҫавнашкал. Ҫав хушӑрах 
чей те вӗресе тухрӗ; ҫул ҫине илсе тухнӑ икӗ пӗчӗк ста-
кана чемоданран кӑларса чей тултартӑм та пёрне ун 
умне лартрӑм. Вӑл тутанса пӑхрё те хӑй ӑшӗнче ҫеҫ 
каланӑ пек: «Куркаланӑ ӗнтӗ!^— тесе хучӗ. Унӑн сӑмахё 
мара пысӑк шанчӑк пачё. Ватӑ кавкӑзецсем калаҫма 
та, каласа кӑтартма та юратнине пӗлетӗп эпӗ; калаҫ-
мапгкӑн вӗсене хутран-ситрен кӑна май килет; тепре, 
акӑ , хӑй ротипе ӑҫта та пулин пёр пилӗк ҫул хушши 
пӗр-пӗр тёттём кётесре пурӑнать, ҫапах ҫав пилёк ҫул 
хушшинче те ӑна никам та здравствуйте те темест 
(мёншён тесен фельдфебель здряамя жела/о тет) . Кала-
ҫас тесен, мён ҫинчен калаҫмалли тупӑнёччех. Таврашё-
пех чурӑс халӑх, кунсерен кунта хӑрушлӑх пур, тёлён-
мелле ӗҫсем те пулса иртеҫҫё, ирӗксӗрех вара: пирён 
ҫавсем ҫинчен ытла сахал ҫыраҫҫё, тесе шеллетён. 

—. Чейне ромпа хутӑштарас теместёр-и?—терӗм эпё 
хампа кала<ҫса ларакан ҫынна:— Манӑн ҫутти те пур 
та, Тифлисран илсе тухни, халё ытла сивёрех,— терём. 

— Ҫук, та<вах сире, ёҫместёп. 
— Мӗншӗн апла? 
— Ахалех. Тарӑхса ҫитнипе, ёҫместёп тесе, сӑмах 

панӑ эпӗ. Подпоручикра тӑнӑ чухнех пёрре эпир пӗрин-
пе сыпкаларӑмӑр та, ҫӗрле тревогӑ пулчӗ; акӑ хайхн 
пнрён, хёрсе ҫитнёскерсенён, фрунт ' умне тухса тӑмал-
ла пулчӗ. Пирён Алексей Петрович пёлчё те ун ҫинчен, 
кайран пире лекрӗ те: ёнтё турӑ ан хуштӑрах ҫавӑн пек 
ҫилленнине курма! Кёҫех суда паратчё. Вӑл тёрёс те, 
пёр хисепрен, тепёр чухне ҫулталӑк пурӑнатӑн, акӑ , ни-
кама курмастӑн, кунтах тата эрехё те пулать — йӑлтах 
пётен вара! 

Ҫакна илтнӗ хыҫҫӑн эпё хам шанчӑка ҫухататӑп пулӗ 
тесеттём. 

— Акӑ, черкессенех илер-ха, эппин,— терӗ вал ма-
лалла ,— туйра-и, вилё пьгтарнӑ чухне-и, вёсем эрех ёҫсе 

' Фрунт — войскӑсен вӑрҫӑри стройӗ. 
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су.паҫҫӗ те пуҫла-ҫҫӗ вара хӗҫӗсемпе каскалашма. Пёрре-
хинче эпӗ хам мирной' княҫ патёнче хӑнара пулнӑ чух 
аран-аран ҫӑлӑнса юлнӑччӗ. 

— Мӗнле пулчӗ-ха вӑл тата? 
— Акӑ,—)чӗлӗмне тултарчё те вӑл .пӗрре ӗмсе илчё, 

вара калама пуҫларё,— ак ҫапла пулчӗ вӑл: эпӗ ун чух-
не ротӑпа Терек леш енчи крепоҫра тӑраттӑм, унтанпа 
пилёк ҫул иртет ӗнтӗ. Пӗрре, ҫапла, кӗркунне ӗҫме-
ҫимелли япаласем турттаракан лав килсе кӗчӗ, унпа 
пёрлех пёр ҫирӑм пилӗк ҫулалл!а ҫитнё ҫамрӑк офицер 
килчӗ. Вӑл ман пата пӗтӗм формине тӑхӑнсах пырса 
кёчё те, хӑйне ман пата крепоҫра^ юлма хушнӑ , терӗ. 
Хӑй ҫав тери ҫинҫешке те шурӑччё, ҫийёнчи мундире 
те вӗр-ҫёнӗччӗ, ҫавӑнпа эпё вӑл хамӑр пата, Кавказа , 
килни нумаях та мар иккенне тавҫӑрса илтём. ^Сире 
кунта Роосийӑран куҫарнӑ пулё-ха?^— тесе ыйтрӑм эпӗ 
унран.—4:Тёрӗс, штабс-капитан господина,— терӗ вӑл . 
Ана аллинчен тытрӑм та эпё: жПитё лайӑх, питӗ лайӑх. 
Сире кунта иӑшт кичемрех пулӗ те, ҫэпах сирӗнпе эпир 
туслӑ пурӑнӑпӑр-ха... Манӑн ҫакна калас тата, эсир 
мана тӳрех Максим Мажсимыч тесе чёнёр... мёне кнр-
лёччё ёнтё ҫакӑн пакех чыслӑ ту)мланса килмешкён? 
Ман пата кирёк хӑҫан та эсир карттусӑра кӑна тӑхӑнса 
кнлср*,— терём эпё. Ана хайхи хваттер тупса патӑмӑр 
та, вӑл пурӑималлипех крепоҫа куҫрӗ. 

— Мён ятлӑччё вӑл?— тесе ыйтрӑм эпё Ма'ксим 
Максимычран. 

— Ятне... Григорий Александрович Печорин, теттӗ-
мёр ӑна. Тӳррипех калам сире, жӑмӑллӑ ҫынччё вара : 
анчах кӑшт тёлёнмеллерехчё. Сӑмахран, акӑ , ҫумӑрта 
е сивӗре яра куна кунӗпех сунарта ҫӳретчё вӑл; пурте 
шӑнаггчӗҫ, ёшенсе ҫитетчёҫ, уншӑн вара нимён те мар-
ччё. Тепёр чухне тата жилёнчен те тухмастчё, кӑштах 
ҫил вӗркеленё вӑхӑтра кантӑк умне ларсан та, шӑнса 
пӑсӑлтӑм тесе, ӗнтӗркеме тытӑнатчё; чӳрече хупӑлчи 
уҫӑлса хупӑннипех шарт сиксе илетчё хӑй, кӑцакарса 
каятчё, хӑй ҫапах хир сысни тытмашкӑн та пёр-лёччен 
ҫӳретчӗ, ӑна хам та курнӑ, хӑтн чухне, калӑпӑр, темиҫе 
сехетре те унран пёр сӑмах ыйтса пӗлеймён, тепёр чух-

' Мирной — вӑрҫа хутшӑнманскер. 
^ Вӑл вӗхӑтра офицерсене хӑш-пӗр чухне дуэльте пулнӑшӑн 

тата патшалӑха хчрёҫле ёҫсем тунӑшӑн крепоҫа куҫарнӑ. 
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не вара калаҫма пуҫлатчӗ те ӑщ ыратичченех култарат-
чё, ҫаплаччӗ ҫа<в, питё те тӗлӗнмелле ҫынччӗ вӑл; пуян-
ччӗ пулас хӑй: хашлӑ япаласем нумайччё унӑн!.. 

— Чылай пурӑнчӗ-и вӑл сирӗнпе пӗрле?— тесе ыйт-
рӑм элӗ каЛлех. 

— Ҫ у л т а л ӑ к а яхӑн. Ҫавӑн чухлӗ кӑна пулсан та, 
манас ҫук ӑна ?пӗ . Ч ы л а й п ӑ т ӑ р м а х кӑтартрӗ вӑл мана, 
к а л а м а та вырӑнлӑ мар! Чӑнах , пулаҫҫӗ-ҫке ҫавӑн пек 
ҫынсем, вёсемле к а л а м а ҫук тӗлёнмелле япаласем пу-
лассчне м а л т а н а х ҫырса хунӑ темелле! 

— Тӗлӗнмелле япаласем тетӗр-и?— терём эпӗ, ӑна 
чей тултарса панӑ ;май хамӑн пӗлес килнине ун умёнче 
пытараймаоӑр . 

— Акӑ , сире каласа парам-ха эшпин. Крепоҫран ултӑ 
ҫ у х р ӑ м а л л а пёр мирной княҫ пурӑнатчӗ . Унӑн ывӑле, 
пёр вун пилӗк ҫулхискер, пирӗн пата ҫӳреме иленчӗ: /кун 
снктермесӗр пыратчӗ вӑл, пёрре унӑн ҫавна тумалла 
пулать, тепре тата темён тумалла , тесе. Ана эпнр Гри-
горий Александровичпа иксёмёрех иртёхтерсе ятӑмӑр 
пулас. Хӑй те питё ҫивӗч ачаччё, мён кирлине пурне те 
тӑюатчӗ: утпа ут-вёттин вёҫтерсе пынӑ чух ҫӗртен ҫёлёк 
илмеллеччё-и е пӑшалпа пемеллеччӗ-и — пурне те пул-
таратчё . Анчах унӑн пӗр лайӑх мар йӑла иурччё: укҫа-
шӑн вилсе каятчё вара . Пӗррехинче ҫапла Григорий 
Александрович кулас тесе к ӑ н а : эсӗ аҫу кӗтӗвӗнчен чи 
л а й ӑ х качака такине вӑрласа килсен, сана вунӑ тенкё 
парӑп тесе каланӑ . Мён тейёр э<сир? Тепӗр каҫхинех вӑл 
такине мӑйракинчен ҫавӑтса килчё. Хӑш чухне эпир ӑна 
вӑрҫтарма ю р а т а г г ӑ м ӑ р та, унӑн куҫёсем юнпа хёрелсе 
тулатчёҫ, ҫавӑнтах кинжалне ярса тытатчё вара . «Эй, 
Аза]мат, санӑн пуҫу чёрё юлаймё, яман ' пулё санӑн 
п \ҫна!^— теттӗм вара ӑна. 

Пёрре ҫапла ватӑ княҫ хӑех пире туя чӗнме пычӗ: 
аслӑ хёрне качча паратчӗ вӑл, эпир вара унпа кунаксем-
ччё^, тӑраймастӑн вёт ёнтё пымасӑр, вӑл тутар пулин 
те, хӑвӑрах пӗлетӗр. Кайрӑмӑр. . . Аулра темён чухлӗ 
йытӑсемччӗ , вёсем пире хаяррӑи вӗрсе хирёҫ чупса тух-
реҫ. Хёрарӑмсем пире курсанах кёрсе пытанчёҫ, эпир 
кур,каланпсенчен cap пике темеллисемех ҫукчӗ ҫав. 
«Черкес хёрарӑмӗсем питё хитре тесе шутланӑччё 

' Яман — япӑх, начар. 
^ Кунаксем—туссем: пӗр-пёрин патне хӑнана ҫӳрекенсем. 



злё*,-"*- терӗ мана Григорий Александрович. зТӑхтӑр-
ха!*—терём эпӗ кулжаласа. Пуҫӑмра урӑхла шухӑш пур-
ччӗ манӑн. 

Княҫ -патёнче пӳрт тулли халӑхчё. Азиатсен йӑли 
ҫавӑн пек: мама курнӑ , кама тӗл пулнӑ, ҫав-сене пурне 
те туя чёнеҫҫё. Пире кунта питё хисеплё йышӑнчӗҫ, .тё-
пеле кёртрёҫ. Эпӗ ҫапах та хамӑр лашасене ӑҫта тарат-
нине асӑрхама ёлкёртём, кётмен ҫёртен темён те пулма 
пултаратыҫке. 

— Туйне мёнле ирттереҫҫё вара вёсем?—тесе ыйтрӑм 
эпё штабс-капитанран. 

— Яланхи пекех. Малтан вӗсене пёр-пёр мулла Ко-
ранран ' темӗскер вуласа ;парать; унтан вара ҫӗнё ҫын-
сёмпе вёсен мён пур тӑванӑсене парне параҫҫё, хӑнисем 
ҫиеҫҫӗ, эрех ёҫеҫҫӗ; унтан джигитовжӑ пуҫланать; 
кирек хӑҫан та вара пёр-пёр ҫапкаланчӑк, таҫта вара-
лан-са пӗтнӗскер, лӑкӑшти у)<сах лашине утланать те 
хуҫкаланать, тӑрӑхлать, ырӑ ҫынсене култарать; кайран 
ажӑ, каҫ пула пуҫласан, хӑласем пухӑмнӑ ҫӑрте, пирӗнни 
-пек кал асан, бал пуҫланать. Пёр-пёр мёскён старик виҫё 
хӗлёхлё япалапа кӗвё малать... темёнле пкупӑс тетчӑҫ-ха 
вёсем ҫавна, пирён балалайкӑ евёрлӗокер. Хёрсемпе 
ҫамрӑк йёкётсем пёр-пёринпе хире-хирӗҫ икё йӗркен 
тӑрса тухаҫҫё те алӑ ҫупса юрлаҫҫё. Хёрпе каччӑ вар-
рине тухса тӑрать, вёсен хӑйсен асне мён килет, ҫавна 
пёрне-пёри такмакласа параҫҫӗ , ыттисем вара пёр ха-
рӑс юрлама тытӑнаҫҫё. Эпир Печоринпа ҫапла хисеплё 
кӗрекере лараттӑмӑр , акӑ хайхи ун патне хуҫан вун ултӑ 
ҫулхи кёҫён хёрё пырса тӑчӗ те, мёнле калас иккен?.. ну, 
комплимент пекскерне ӑна юрласа пачӗ. 

.— Мён юрласа пачӗ-ха вӑл, ас тӑваймастӑр-и? 
— Чимёр-ха: ^Пирӗн ҫамрӑк йёкётсем яштак та, 

имӗш, вёсен сӑхманёсене те кӗмёлпе тёрленё икиен те, 
анчах вырӑс ҫамрӑк офицере вӗсенчен яштажарах, га-
лунӗсем^ унӑн ылтӑнран. Вӑл вӗсем хушшинче тирек 
пе-к курӑнать; ӑна ӳссе ешерме жӑна пӳрмен пирӗн сад-

— тесе юрлать, Печорин ҫӗкленчё, пуҫ тайре ӑна, 
аллине хӑй ҫамки патне, унтан чёри патне тытрё те 

' Коран — магометансен тён кӗнеки. 
^ Галунсем — ҫар ҫыннисен тумӗсем ҫине ҫёлекен ылтӑн е кӗ-

мёл хӑю. 



мана тавӑрса калама ыйтрӗ, эпӗ вӗсемпе калаҫма лайӑх 
пёлеттӗм те унӑн сӑмахӗсене куҫарса <патӑ!М. 

Хӗр уйрӑлса кайсан, эпӗ Григорий Александрович-
ран: *Ну, мӗнле пек?^—. тесе пӑшӑлтатса ыйтрӑм. 

— Питӗ чипер, мӗн ятлӑ вӑл?— терӗ Григорий Алек-
сандрович. 

— Бэла ятлӑ ,— терӗм эпӗ. 
Чӑнах та, хӗр питӗ чиперччё: ҫӳллӗ кӑна, хӳхӗмскер, 

хир качаканни пек хура куҫӗ чӗрене кӗрсе ӑшӑтатчӗ . 
Шухӑша кайнӑ Печорин ун ҫине куҫне илмесӗр пӑх<са 
тӑчӗ . Хӗр те ун ҫине час-часах жуҫ айӗн пӑх[каласа илчӗ. 
Анчах пёр Печорин кӑна мар иикен ытараимасӑр пӑхса 
тӑнӑ кня)ҫӑн хӗрне: пӳлём кӗтессинчен ун ҫине тата те-
пёр ҫулӑмлӑ мӑшӑр куҫ сикмесӗр пӑхса тӑнӑ . Эпё 
тинкеререх пӑхрӑм та ҫапла, хамӑн ёлёкхи палланӑ 
Казбича асӑрхарӑм. Те мирнойччё вара вӑл, те мирной 
марччё—нӗл.се те илейместёп. Ашкӑннине хам асӑрха-
ман пулин те, таврара ӑна шансах пётерместчёҫ. Хӑш 
чухне вӑл пи'рён пата крёпоҫа такасем илсе пыратчё те 
йӳнё хакпах сутса хӑваратчё, нихӑҫан та хажлашса тӑ-
маотчё вара: хӑй мӗн чухлӗ ыйтать, ҫавӑн чухлё пар, 
пуссан та урӑх чакмастчё. Вӑл Кубань таврашёнче 
абрежсем<пе' сётёрӗнме юратать тесе калаҫатчёҫ. Чӑняи-
пе калас-так, унӑн пит-куҫё вӑрӑ-хурахсенни пекехчӗ 
вара: пёчёккё типшёмрех кӑна та анлӑ хул пуҫҫиллӗ-
скерччё... Вичкӗнччё вара хӑй, шуйттан пек вичкӗнччӗ! 
Бешмечё унӑн яланах ҫурӑкчё, саплӑклӑччё, хӗҫ-пӑшал-
не ҫапах та кё]мёлпе тыттарса пётернӗччӗ. Лаши вара 
унӑн пӗтӗм Кабардипе мухтава тухнӑччё,— чӑнах та, 
ҫав лашаран та лайӑхраххине аса илме те ҫукчё. Ахаль-
тен мар ёнтё ун лашине хёрёнекенсем чылай пулнӑ та, 
май килмен. Акӑ , халь аса илетӗп те эпё ҫав лашана , 
тӗлӗнетӗп, тикёт пек йӑм-хураччё, урисем — хӗлёх пек, 
куҫё вара Бэла куҫӗнчен пёртте кая мар; вӑйӗ мӗнлеччё 
тата ун!. Алла ҫухрӑм пӗр чарӑнми чуптар хуть, ӑна 
тата ҫав тери лайӑх вёрентсе ҫитернӗччё — хуҫа хыҫён-
чен йытӑ пек чупатчё; сассине те уйӑратчӗ унӑнне! Ана 
вӑл нихҫан та кӑкармастчё. Шӑпах хурахсен лашяччё 
ҫав ёнтё... 

' Абрек — ёлӗк Кавказ тӑвӗ таврашӗнчи хастар ҫапӑҫакан ҫын, 
ҫапӑҫура вӑл, вӗчче тавӑрас тесе, час-часах хӑй пурнӑҫне те хер-
хенмен. 
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Ҫав каҫхиле Казбич яланхи пе<к мар тӗксӗмрехчӗ , 
бещмечӗ айне кольчугӑ ' тӑхӑннине те асӑрхарӑм эпӗ. 
*Ахаль мар вӑл кольчугӑ тӑхӑннӑ , вӑл мӗн те пулин 
тӑвасшӑнах^,— тесе шухӑшларӑм эпӗ. 

Са)кльӑра пӑчӑ пулса ҫитрӗ те, уҫӑлма тесе, эпӗ тула 
тухрӑм. Тусем ҫине каҫ сӑнӗ ҫапнӑччӗ , ту хушшинче 
тӗтре юхма пуҫларё. 

Манӑн хамӑр лашасем тӑракан аслӑк айне ҫитсе 
курас килчӗ, унта ут ҫимёҫӗ пурри-ҫуккине пӗлесшӗн 
пултӑм, тата сыхланарах тӑни нихӑҫан та ытлашши 
пулмасть: лашам манӑн лайӑхчӗ , ун ҫине кабардинецсем 
час-часах ӑмсанса пӑхатчӗҫ те: якши тхе, чек яиши з 
текелесе йӑнкӑлтататчӗҫ. 

Хӳме ҫумёпе утса пыратӑп та ҫапла, сасартӑк тем 
калаҫкаланине илтетӗп: пӗр саоаине тӳрех уйӑрса ил-
тӗм: вӑл чарусӑр Азамат сассиччӗ, хамӑр хуҫа ывӑлӗ ; 
теори вара сайрарах та хуллентерех калаҫать. ^Мӗн 
ҫинчен канашл&ҫҫӗ кунта вӗсем?^— тесе шухӑшлэрӑм 
эпӗ: сХамӑн лаша ҫинченех мар-и?^— терӗм. Хайхи, 
хӳме ҫумне пӗшжӗнсе лартӑм та итлесе тӑратӑп, хам 
пӑр сӑмах та сиктересшён мар. Хутран-ситрен сакльӑ-
ран юрлани те илтӗнет, мана итлемешкӗн кансӗр. 

— Чаплӑ-ҫке санӑн лашу!— тет Азамат,— енчен 
эпӗ килте хам хуҫа пулсан, виҫ ҫӗр лаша таран кӗтӳ 

.тытсассӑн, сан урхамахушӑн ҫур кӗтевӗме панӑ пулӑт-
тӑм, Казбич! 

^Казбич иккен!^— тесе шухӑшларӑм та эпӗ вӑл коль-
чуга тӑхӑннине аса илтӗм. 

— Тёрӗс,— терӗ Казбич пӑртамҫӑ чёнмесӗр тӑнӑ 
хыҫҫӑн: — ун пеккине пӗтӗм Кабардара та урӑх тупай-
мастӑн. Пӗрре эпир абрексемле пӗрле' Терек леш енне 
кайрӑмӑр та вырӑссен лаша кӗтӗвне ҫавӑ-рса илме ты-
тӑнтӑмӑр; телейёмӗр пулман пирки пурсӑмӑр та тӗрлӗ 
ҫӗре сапаланса пӗтрӑмӗр. Ман хыҫҫӑн тӑватӑ казак вӗҫ-
терсе пыратчёҫ; хыҫӑмра гяурсем ^ кӑшкӑрашнине те ил-
тепуҫларӑмэпӗ , хам умрах тага ҫӑра кӑна сӗм вӑрман 
сарӑлса ларать. Эпӗ йёнер ҫинерех лӑпчӑнтӑм та, Алла-
ха^ шанса, утӑма пӗрех пушӑпа сӑтӑрса илтӗм, унччен 

' Кольчугӑ — тимӗр ункӑсем тнрсе тунӑ кӗпе евӗрлӗ тӑхӑнмал-
ли япала. 

^ Якши тхе, чек якши — лайӑх лаша, пит лайӑх. 
^ Гяур — урӑх тӗн тытакан. 
^ Аллах — магометансен турри. 

*3 



ӑна пӗрре те ҫапса кӳрентерменччӗ-ха. Утӑм кайӑк пек 
чӑмрӗ турат хушшипе; йёплӗ хулӑ йывӑҫҫмсем ма,н тум-
тире йӑлтах ҫурса пӗтерчӗҫ, карагачӑн ' типӗ турачӗсем 
питрен ҫапӑиса юлаҫҫӗ . Манӑн ут тункатасем урлӑ сике-
сике пырать, ӑмӑрӗпе туратсемпе йывӑҫ тӗмисене сирсе 
вӗҫет, Ана вӑрман хӗррине пӑрахса хӑварса , хам ҫура-
нах в ӑ р м а н а л л а кӗрсе пытаннӑ пулсан, лайӑхрах пулнӑ 
пулӗччӗ ёнтӗ, анчах ӑна ытла хӗрхентӗм эпӗ — ӑрӑмҫӑ 
ҫӑлса хӑварчӗ вара мана. Пуҫ ҫийӗнченех темиҫе пульӑ 
шӑхӑрса иртрӗ ;учӗсем ҫинчен аннӑ казаксем хыҫӑмран 
чупнине те илтетӗп акӑ . . . Пёр самантрах ман ума пёр 
тарӑн ҫырма тухса тӑчӗ ; урха<махӑм кӑштах шухӑшласа 

, тӑчӗ те — тӳрех сикрё. Унӑн кайри ури чӗрнисем ҫыран^ 
ра,н хӑпса кӑна кайнӑччё, малти урисем ҫинче вӑл аран 
ҫа<кӑнса т ӑ м а ёлкёрчё. Эпё чёлпӗре вӗҫертрём те ҫырма 

- тӗпнелле вӑркӑнтӑм, шӑпах, ҫапла туса, л а ш а н ^ ҫӑлса 
хӑвартӑм: вӑл сиксе те тухрр. Казаксем ҫакна пётёмпех 
курса тӑчӗҫ, анчах мана ш ы р а м а ҫырма тёпне пӗри те 
анмарё; вёсем мана ӳксе вилчё тесе шутларёҫ пулас: 
пурте ман л а ш а н а тытма чупрёҫ. Чӗрем юнпа ҫӑвӑнать ; 
ҫырма тӑрӑх ҫ ӑ р а курӑк хушшипе шуса иртрӑм те,— пӑ-
хатӑп: вӑрман пӗтрё, темнҫе казак уҫланк^ учёсене ут-
тарса тухрӗҫ, ҫавӑнтах манӑн Карагез та тӳрех вёсен 
умце сиксе тухрё, ак хайхисем пурте к ӑ ш к ӑ р а ш с а ун 
хыҫҫӑныткӑнчёҫ : темёнччен хӑваларёҫ в ё с е м ӑ н а . у й р ӑ м -
мӑнах пёри ик-виҫё хутчен те кёҫех ӑна йӑлмакпа тӑхӑн . 
тартса ' тытатчё ; эпё сехёрленсе ӳкрём, пуҫӑма усрӑм та 
кёл тума тытӑнтӑм. Кӑштах тӑрсан пуҫа ҫёклесе пӑха-
тӑл та куратӑп: манӑн Карагез хӳрине вёлкёштерсе ҫил 
пек ирёккён ҫӗмёрттерсе килет, гяурсем хӑйсен ывӑнсӑ 
ҫитнё лашисе!М1пе пушӑ хирте таҫта аякра тӑрса юлнӑ . 
Баллах^ тёрӗссипе калатӑп, пётёмпех тёрёс! Мён тёттӗм 
пуличченех ҫ ы р м а р а лартӑм эпё. Мӗн тейён <ҫав, Аза-
мат? Сасартӑк тёттёмре илтетёп а<кӑ, ҫьгран хӗррипе ут 
чупать, тулхӑрать вӑл, кёҫенет, урисем<пе ҫёре кукалет; 
эпё хам<ӑн Карагеза сассинчен п а л л а р ӑ м : вӑлах пулчӗ 
ҫав, манӑн ҫывӑх юлташ!.. Ҫавӑнтан вара эпнр пёрре 
те уйрӑлман. 

Вӑл хӑйён урхамахне, тёрлёрен ачаш ятсем парса, 
яка мӑйёнчен аллипе лӑпкӑн ачашлани илтёнчё. 

' Карагач — йывӑҫ. 
^ Валллх — А л л а х ячӗпе тупа тӑватап тени 
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Г* Манӑн пёр пин <кёсреллё кӗтӳ пулнӑ пулсан,— 
терӗ Азамат,— пёр Карагезшӑнах пётӗмпе сана панӑ 
пулӑттӑм. 

t— й о к ' , кирлӗ мар,— терӗ Казбич лӑпкӑн. 
—* Итле-ха, Казбич,— терё Азамат йӑпӑлта.тса,— 

зсӗ ырӑ ҫын, эсӗ хӑюллӑ джигит, ман атте акӑ вырӑс-
сенчен хӑрать те мана ту ҫине кӑлармасть, пар мана 
хӑ&ӑн утна, сана уншӑн мӗн кирлё, йӑлтах парӑп, аттен 
чи ла1йӑх винтовки не е хӗҫне вӑрласа килёп те сана па-
рӑп, кала , мӗн кӑна кирлё сана,— хӗҫӗ унӑн чан-чӑн 
гурда ҫивӗчч^не аллу ҫумне тыт кӑна, хӑех ӳте касса 
кӗрет, санӑнни пек кольчугӑ в ара уншӑн нимёне те 
тӑмасть. 

Казбич чӗнмерӗ . 
Сан лашунӑ пӗрремӗш хут курнӑ чух,— терӗ 

Азамат малалла ,— вӑл сӑмси шӑтӑкӗсене карӑнтарса , 
айӑнта ташласа ҫеҫ тӑратчӗ , чӗрни айӗнчен вут сирпӗн-
се вылянатчӗ , ҫавӑнтан вара хама та паллайми пултӗм 
эпё, мана нимӗн те илӗртми пулчӗ: аттен чи лайӑх ур-

"тсамахӗсем ҫине эпё те йӗрёнсе лӑха пуҫларӑм, вёсене 
утланса тухмашкӑн та намӑсчё, йӑлтах хуйха кайнӑ-
ччӗ-ҫке эпӗ, кунӗ-кунӗпе чул ту ҫинче кулянса лараттӑм, 
минутсерен тенё пек ман ума санӑн хура урхамаху 
хӑйӗн илемлӗ уттипе, ҫӗмрен пек тӳрӗ , яка ҫурӑмӗпе 
тухса тӑраосӑн туйӑнатчӗ; вӑл сӑмах каласшӑн пек, 
вичкӗн куҫёсемпе мана куҫран пӑхнӑ пежчӗ. Енчен эсё 
ӑна мана супмасан, эп вилетёп^ Казбич!— терӗ Азамат 
чётрекен сасӑпа. 

В)ӑл йӗрсе янӑ пек те туйӑнчӗ мана: тӳррипех калас 
иулать сире, Азамат калама ҫук кутӑн ачаччӗ, ача чух-
нех вӑл нихҫан та куҫҫульне кӑлармастчё. 

Вӑл йёнине хирӗҫ темёнле кулса янӑ пек сасӑ ил-
тӗнчё. 

— Итле!— терӗ Азамат ҫирӑп саоӑпа,— куратӑн-и 
акӑ , эпё тем тума та хатёр. Кирлех пулсан, эпё сан 
валли халех хамӑн аппана вӑрласа килӑп. Кирлё-и? 
Епле ташлать вӑл, епле юрлать! Тёрӗ тунӑ чух ылтӑнпа 
тӗрлет те — тӗлӗнсе кайӑн! Тёрӗк падишахён те ун <нек 
арӑм пулман... Кирлё-и? Ыран )ка'ҫпа кётсе тӑр манӑ 
ҫав юхан шыв патёнчи ту хушшинче: эпё унпа пёрле 

' Иок — ҫ у к . 
^ Гурда — чи лайӑх йышти хеҫ 
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кӳршӗ аула каятӑп,— <вйл вара санӑн пулӗ. Бэла санӑн 
урхамахна тӑмасть-и вара? 

Казбич темӗнччен пёр сӑмах та чёнмерӗ. Тӑрсан-
тӑрсан тин вӑл тавӑрса калас вырӑнне авалхи юрра 
хуллен тӑсса ячё 

Пчрӗн ялсенче нумай чипер хӗрсем, 
Ҫӑлтӑр пек ҫунаҫҫӗ вёсен куҫӗсем. 
Вӗсене савмп шӑпа питех хитре, 
йӗкӗтӗн анчах хавасӗ ирӗкре. 
Ылтӑн тӑватӑ арӑм илет. 
Урхамах, ун хакӗ — ылтӑнран ирттерет. 
Вӑл пуш хирти ҫилсенчен те юлмасть, 
Вӑл сивӗнмест, вӑл улталамасть. 

Аза)мат ӑна кӑлӑхах кунӑҫма йӑлӑнчӗ , куҫҫульне те 
тӑкрӗ , йӑпӑлтатса та пӑхрӗ , тупа та турӗ; юлашкинчен 
Казбич ӑна чӑтаймасӑр татоа пӳлчӗ: 

— Кай кунтан, ӑосӑр ача! Аҫта сана ман ут ҫине 
ларма! Вӑл сана виҫӗ утӑмранах ӳкерсе хӑварать, чул -
ҫине ӳксе ӗнсуне хуҫасшӑн-им? 

— Эпӗ-и!— тесе урса кайрӗ Азамат, унтан хӑйён 
пӗчӗк кинжалӗпе колычугӑна чанкӑртаттарчӗ . Вӑйлӑ 
алӑ ӑна аяюкалла тӗртсе ячӗ те, вӑл карта ҫатанне пыр-
са ҫапӑнса кисрентерчӗ. ^Пулать-ха мыскара^,— тесе 
шухӑшласа илтӗм эпё; вите ^атнелле чупрӑм, унтан. 
хамӑр лашасене ҫӑварлӑхласа , хьгҫри картишне ҫавӑтса 
тухрӑм. Икӗ минутранах сакльӑра акӑш-макӑш шӑв-
шав пуҫланчӗ. Акӑ <мён пулнӑ и,ккен унта. Азамат хӑ-
йӗн ҫурӑк бешмечӗпе чулса кӗнӗ те, имӗш, Казбич мана 
чнксе пӑражма тӑчӗ , тенӗ пулать. Хайхисем пурте тула 
сиксе тухрёҫ, пӑшалӗсене ярса тытрӗҫ — пуҫланчӗ вара 
мыскара. Кӑшкӑрашу та шав, пӑшал пенӗ сасӑсем; 
Казбич ҫеҫ утне утланнӑччӗ , ^алӑх хушшинче хӗҫӗпе 
сулкаласа урам тӑрӑх эсрелӗ пек ҫаврӑнкаларӗ . 4:Ют 
ӗҫкӗри мухмӑр — начар япала^,— терӗм тб эпӗ Григо-
рий Александрович аллинчен- тытса:—Пирӗн кунтан 
чаорах шӑвӑнни лайӑхрах пулӗччӗ!— терӗм. 

— Кӗтер-ха кӑштах, мӗнпе пӗтег. 
— Мӗнпе пӗтесси паллах ӗнтӗ , начар пулать кунта, 

ку азнатсен йӑли ҫавӑн пек: эрех купсе тултарчӗҫин, 

' Эпӗ вулакансенчен Казбич юррине сӑвва.хунӑшӑн ан айӑп 
тусамӑр тесе ыйтатӑп, паллах, ӑна мана прозӑпа каласа панӑ, 
анчах хӑнӑхни — иккӗмӗш натура (Лермонтов асӑрхаттарни). 
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чикӗшмех тытӑнаҫҫё!— Эпир утсем ҫине утлантӑмӑр та 
килелле вӗҫтертӗмӗр. 

— Казбича мӗн пулнӑ вара?— чӑтаймасӑр ыйтрӑм 
эпё штабс-капитанран. 

— Мӗн пултӑр иикен ун пек ҫынсене!— терӗ вӑл, 
стаканри чейне ӗҫсе ярса,— тарса хӑтӑлнӑ! 

— Суранланман та пулнӑ-и?— тесе ыйтрӑ)м эпё. 
— Турӑ пӗлет-и ӑна! Хурахсам те вилмеҫҫӗ! Вӗсене 

эпӗ журжаланӑ та, сӑмахран, акӑ , т т ы к с е й п е чи.кӗшсе 
пётӗмиех ала пек шӑтса пётнӗ, хӑй ҫапах та хёҫёпе 
юйать-ха,— штабс-ка^итан пӑртак чӗнмесӗр тӑнӑ хыҫ-
ҫӑн ҫёре у.рипе тапрӗ те малалла калама пуҫларё. 

— Ҫакӑншӑн каҫарас ҫук вара хама них^ан тӑ : 
шуйттанӗ илӗртрӗ-и мана мрепоҫа пырсан хам мӗн илт-
нине йӑлтах Григорий Александровича каласа памаш-
*кӑн; вӑл к у л к а л а р ё — чееччӗ хӑйне кура!— ҫав вӑхӑт-
рах мён те пулин тума шутласа та хунӑ. 

— Мӗн тума-ши? Каласа парсамӑр эппин. 
— Нимён те тума ҫук вёт! Калама пуҫланӑ-тӑк, 

каласа 'пётермеллех ӗнтӗ. 
Ҫакӑнтан вара пӗр тӑватӑ кун иртсен Азамат крепо-

ҫа пычӗ. Яланхи пекех вӑл Григорий Александрович 
патне кӗчӗ, ӑна вӑл кирек хӑҫан та тутлӑ ҫимӗҫсем<пе 
хӑна тӑ 'ватчӗ. Эпӗ те унтах. Лашасем ҫинчен сӑмах хус-
катрёҫ те, Печорин Казбич л а шине мухтама тытӑнчё: 
вӑл ҫав тери ҫивёч те, хитре те, хир качаки пекех, тет,— 
ӗнтё, ун сӑмахӗпе калас пулсан, ҫавӑн пек лаша пётём 
тёнчипе те урӑх ҫук, темелле. 

Тутар ачин куҫӗсем йӑлтӑртатса ҫуталчёҫ. Печорин 
ӑна асӑрхаман пек тӑвать; эпё сӑмаха урӑх еннелле 
пӑрма тӑрӑшатӑп, вӑл пур — куҫ кёретех пирён сӑмаха 
Казбич лаши ҫинех сулӑнтарать. Азамат пирён пата 
пымассерен ҫакӑн *пек истори пулса иртетчё. Виҫё эрне 
иртсен, хайхи Азамат темёнле шурӑхса та типсе пыни-
не асӑрхарӑм, шалтах романсенчи юратурч пек ёнтё. 
Мён пулса тӑчё, тетӑп... 

Каярахпа кӑна пӗтӗмпе пёлсе ҫитрӗм акӑ : Григорий 
Александрович <ҫав тери йёкёлтесе ҫитернӗ и-ккен ӑна, 
хуть те шыва сик. Пёррехинче вӑл ӑна ҫавӑн пек кала 
та хур: жПӑхатӑп та, Азамат, ҫав ут питё килӗшрӗ пуль 
сана, анчах э<сё ху ёнсӳне курайман 'пекех нихҫан та ӑна 
кураймӑн,— терё^. <Кала-ха эппин, ҫав лашана сана пар-
сан, мён тӑваттӑнччё эсё?^—тесе илёртрё вал ачана. 
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— Мӗн тумалла, ҫавна пётёмпех тӑвӑттӑм,— терё 
Азамат. 

Эппин сана тупса паратӑп ӑна эпе... Самахна 
тытатӑп тесе тупа ту! 

— Тупа тӑватӑп. . . Эсӗ те тупа ту! 
— Питё лайӑх! Л а ш а санӑн пулё тесе тупа тӑватӑи; 

анчах мана эсӗ уншӑн Бэла аппуна л а р : Карагез унӑн 
хулӑмё пулё. Ҫапла тусан саншӑн та тупӑшлӑ пулма 
кирлёччё. 

Азамат чёнмерё. 
— Килӗшместён пулсан, .кирек мён ту! Эпе сана 

арҫын пуле терём, эсё ача кӑна ик-кен-^а, сана юлан 
утпа ҫӳреме ытла ир... 

Азамат хёремесленсе кайрё. 4:Атте вара мён калё?^—-
терё -вал. 

— Вӑл ниҫта та каймасть-и вара? 
— Чӑнах та-ҫке... 
— Килӑшетӗн-и ҫапла?. . 
— Килӗшетӗп,— тесе пӑшӑлтатрӗ Азамат, вилнё пек 

кӑва!карса.—Хӑҫан вара?— Акӑ Казбич кӑна кунта 
килтёр: вӑл кунта пёр вунӑ т ака илсе килме пулнӑччӗ; 
ытти — ман ӗҫ пулё. Ас ту эппин, Азамат! 

Хайхисем ёҫе майлаштарнӑ та... тёрёссипе -каласан, 
питё начар ёҫ! Кайран эпё Печорина хӑйнех каларӑм 
та, анчах вӑл: чурӑс черкес хёрё ман пек савнӑ упӑшки-
пе телейлё пулё, терё, мёншён тесен кунти йӑлапа эпё 
ҫапах та унӑн упӑшкн пулӑп, Казбич хураха вара пёр-
ре асӑнтармаллах , терё вӑл мана. Хӑвӑрах шутлӑр-ха 
ӗнтӗ , мён каламаллаччё ман ӑна хирӗҫ?.. Ун чухне эпё 
вёсем ҫапла пёр катара килнине нимён те пёлмен. Ак 
хайхи пёррехинче Казбич пычё те. такасем тата пыл 
кирлё мар-и сире, тесе ыйтрё; эпё ӑна тепӗр кун илсе 
килме каласа ятӑм. ^Азамат!— терё Григорий Алексан-
дрович:—Карагез ыран ман алӑра пулать; паян ҫёрле 
Б э л ӑ н а кунта илсе килмесен, эсё Карагеза нихҫан та 
кураймӑн.. .* 

— Юрё!— терё те Азамат, аула вӗҫтерчӗ. Каҫхине 
Григорий Александрович пӑшалне ҫакрё те крепоҫран 
тухса кайрӗ : ёҫне мёнле тунӑ -вёсем, пёлейместёп,— 
анчах ҫӗрле ҫаксем иккёшё те таврӑннӑ , часовой ҫеҫ 
Азамат йёнерё урлӑ хӗрарӑм выртнине курса юлнӑ , хёр-
арӑмӑн аллисемпе урисене ҫыхса хунӑ пулнӑ , пуҫне пёр-
кенчӗкпе пӗркенӗ . 
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Л а ш и мёнлеччё?— тесе ыйтрӑм эпӗ штабс-ка-
п^танран. 

Халех. Халех. Тепёр кунне <ирпе ирех Казбич 
пырса ҫитрӗ, сутма тесе вӑл пёр вунӑ така ертсе килчё. 
Лашине хӳме ҫумн^ кӑкарчӗ те ман пата кёчё, эпӗ ӑна 
чей ёҫтертём; хурах пулин те, манӑн хӑначчё-ҫке-ха вӑл. 

Эпир унпа ун-кун ҫинчен с ӑ м а х оӳтме тытӑнтӑмӑр.. . 
Унччен те пулмарё, пӑхатӑп. Казбич шартах сикрё, сӑн-
рдн улшӑнчё, тӳрех чӳрече патнелле ыткӑнчӗ : чӳ-
речи-имкекё — картиш емнелле пӑхатчё.— <Мӗн пулчё 
иана?*— терём эпё. 

— Манӑн лашам!.. Лашам!— терӗ вӑл, чӗтреве ӳксе. 
Хама та лаша' ури сасси илтённё пек туйӑнчё: ^Пӗр-

цӗр казак килсе ҫитрё пулё^,— тесеттём. 
— Ҫук! Урус яман, яман! '— тесе кӑшкӑрса ячё те 

тискер барс <пек ним тума иӗлмесӗр тухоа чупрё вӑл. 
Пёр-июкё сиксенех картишне ҫитрё, крепсҫ хапхи патӗн-
чи часовой унӑн ҫулне пӑшалпа пӳлсе хунӑччё, вӑл пӑ-
шалё урлах сиксе каҫрӗ те ҫул тӑрӑх чупрӗ^ Инҫетре 
^усан тусать. Азамат йӑлттам Карагеэпа сиккипе вёҫте-
рет. Казбич чупса пынӑ ^ёртех 'пӑшалне йӗннинчен 
туртса кӑ*ларчё те персе ячё. Пёр самант хушши вӑл хӑй 
вырӑнӗнче шёр сикмесёр тӑчӗ , унтан тивертейменнине 
пёлчё те ҫухӑрса ячё; пӑшалне чул ҫине ^ёклесе ҫапса 
пётёмпех салатрё, вара ҫёре ӳкрӗ те пёчёк ача* пек ма-
кӑрса ячё... Часах ун тавра крепоҫри халӑх пухӑнчё; вӑл 
никама та курмасть, лешсем кӑлаҫкаларёҫ-жалаҫкала-
рӗҫ те сапаланчӗҫ, эпё така,шӑн памалли укҫана ун ҫум-
не хума хушрӑм; Казбич ӑна тёкёнсе те пӑхмарӗ , ӳпне 
ӳкнипех вӑл вилнӗ <пек выртрӗ . Ёненетёр-и эсир, вӑл 
ҫапла ҫёрлечченех, мӗн ҫӗр каҫичченех хускалмасӑр 
выртрё. Тепёр кунхине вара ирпе крепоҫа пычё те ун 
лашине вӑрласа каяжанӑн ятне калама ыйтрӗ. Лашине 
салтса утланса тараканё Азамат пулнине куракан ча-
совой хӑй курни ҫинчен тунма шутламан ёнтё. Ҫав ята 
илтсенех Казбичӑн куҫё $иҫсе илчё, вӑл вара Азамат 
ашшӗ пурӑнакан аула тухса кайрё. 

— Ашшё епле вара? 
— Ана курман ҫав Казбич; вӑл пёр ултӑ кунлӑха 

таҫта тухса кайнӑ пулнӑ, вӑл килӗнче пулнӑ пулсан, 
епле вара Азамат хӑй аппӑшне вӑрлама пултартӑр-ха? 

Ашшё килне таврӑннӑ ҫёре хёрё те, ывӑлӗ те пул-
ман. Азамат чее пулнӑ ҫав: пёр ҫаклансан пуҫё 
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тӗрӗс-тӗкел юлас ҫуккине тавҫӑрса илнӗ-мӗн. Ҫавӑнтан 
вара ҫухалнӑ та: пӗр-пӗр абрексен шайккине кӗнӗ те 
ӗнтӗ вӑл чӑрсӑр пуҫне таҫта ҫав Терек е Кубань леш ен-
че хунӑ пулмалла; ҫав кирлӗ те ӑна!.. " 

Тӳррипех калас-ха, ман пая та самай инкек тупӑнчӗ-
ҫке. Черкес хӗрӗ Григорий Александрович патӗнче ик-
кенне пӗлсенех эпӗ эполетлӑ тумтирӗме тӑхӑнтӑм та 
шпагӑ ҫ ж с а ун патне пытӑм. 

Вӑл малти пулӑмӗнче вырӑн ҫинче выртатчӗ , хӑрах 
аллине ӗнси хыҫне хунӑччӗ, тепринпе сӳннӗ чӗлӗмне 
тытнӑччӗ; иккёмӗш пӳлӗмне кӗмелли алӑкне ҫӑрапа 
питӗрнӗ, уҫҫи ҫӑра шӑтӑкӗнче ҫукчӗ. Ҫаксене пурне те 
ҫинчех асӑрхарӑм эпӗ... Усӗркелерӗм те атӑ кӗлисемпе 
алӑк уратине ш а к к а к а л а р ӑ м , — в ӑ л илтмӗш пулма 
хӑтланчӗ . 

— Прапорщик господин!— терём эпӗ хытӑ сасӑпа,— 
курмастӑр-и вара эпӗ хӑвӑр пата килнине? 

— Ах, Максим Максимыч, сывлӑх сунатӑп! Чёлӗм 
туртас теместӗр-и?— терӗ вӑл, вырӑн ҫинчен ҫӗклен-
месӗр. 

— Чимӗр-ха! Эпё Максим Максимыч мар: эпӗ 
штабс-капитан. 

— Пур пӗрех. Чей ёҫес теместӗр-и? Пӗлсемӗрччӗ 
эсир эпӗ мӗнпе л'ертленнине! 

— Пурне те пӗлетӗп,—терӗм эпӗ, кравать патне 
ҫывхарса. 

— Апла тата лайӑхрах: манӑн каласа та кӑтартас 
килмест-ха. 

— Прапорщик господин, эсир айӑпа кӗтӗр, уншӑн 
манӑн та ответ тытмалла пулать... 

— Ҫитӗ ӗнтӗ сире! Мёнле инкек пултӑр-ха? Пирӗн 
тахҫантанпах пурте ҫурмаран-ҫке. 

— Мӗн шӳт тӑвасси пултӑр! П а р ӑ р кунта шпагӑра! 
— Митыка, илее кил-ха шпагӑна!.. 
Митька шпагине илсе пычӗ. Хамӑн ӗҫе пӗтерсен, ун 

патне кравать ҫине пырса лартӑм.. . 4;Итле-ха, Григорий 
Александрович, тӳррипех кала, лайӑх мар вӗт капла*,— 
терӗм эпӗ. 

— Мӗн лайӑх марри? 
— Эсӗ Бэлӑна вӑрттӑн илсе килни... Ух, ҫав Азама-

та!.. Ну, тӳррипех каласа пар-ха,— терӗм эпӗ ӑна. 
— Юрататӑп ӑна эпӗ, мӗн тӑвас ӗнтӗ манӑн?.. 
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Мён калӑн-ха ҫакна хирӗҫ?.. Эпӗ нимӗн тума пӗлме-
рём. Ҫапах та, ашшӗ ӑна ыйта пуҫласан, тытса тӑма 
юрамасть, терӗм эпё ӑна кӑшт чӗнмесӗр ларнӑ хыҫҫӑн. 

— К и р л ӗ т е мар. 
— Хӗрӗ кунтине пёлет вёт вӑл? 
— Мӗнле пӗлтӗр-ха вӑл? 
Эпӗ каллех нимён те калаймарӑм.. . 
— Итле-ха, Максим Максимыч!..—терё Печорин, вы-

рӑнӗ ҫинчен ҫӑкленсе,— эсир ырӑ ҫын вӗт,— енчен эпир 
ҫав тискерён аллине парсан, ӑна вӑл пусса пӑрахать-
ҫке е сутса ярӗ. Еҫне тунӑ , ӑна пӑсма кирлӗ мар ӗнтӗ, 
ӑна ман патӑмрах хӑварӑр, шпагӑна хӑвӑр патӑра 
илсе кайӑр... 

— Кӑтартӑр-ха эппин хӗрӗре,— терём эпӗ. 
— Ҫак алӑк леш енче вӑл; эпӗ хам та паян ирпе 

кӑлӑхах курасшӑн пултӑм ӑна: пӗркенчӗкне пӗркеннӗ те 
ларать кӗтесре, калаҫмасть те, пӑхмасть те, хир качачи 
пек, хӑравҫӑ . Эпӗ хамӑрӑм духамщицӑна тара тытрӑм-ха, 
вӑл тутарла калаҫма пӗлет, пӗрле ҫӳрёҫ, терӗм, ӑна хам 
енне ҫавӑрма та пулӑшӗ , терӗм, пур лӗрех вӑл урӑх 
никамӑн та пулмё,— тесе хушса хучӗ вӑл, сӗтел ҫине 
чышкипе ҫапса. Эпё кунпа та килӗшрӗм... Мӗн тӑвас 
тетӗн?.. Тӗрлӗрен пулаҫҫӗ^ҫке ҫынсем, хӑш-пӗрисемпе 
килёшесех пулать. 

— Мӗнле-ши вара?— тесе ыйтрӑм эпё Максим Мак-
симычран:—вӑл чӑнах та ҫавӑрнӑ-ши ӑна хӑй енне, е 
лешӗ тӑван килне каясшӑн пулнипе тыткӑнра ҫунса пӗт-
сех кайнӑ-шч? 

— Чимӗр-ха, мӗншӗн тӑван килне каяссишён пул-
тар? Крепоҫран, аулри пекех, ҫав сӑрт-тусемех курӑ -
наҫҫӗ-ҫке, леш чурӑс ҫынсене урӑх нимӗн те кирлӗ мар 
вёт. Григорий Александрович Бэлӑна кашни кунах епле 
те пулин парнесем илсе панӑ : малтанхи кунсенче Бэла 
Ҫав парнесене йышӑнман, сӑмах хушмасӑр, мӑнаҫлӑн 
тёртсе янӑ , вӗсем вара чёлхи япшарланнӑ духанщицӑна 
юлнӑ. Эх, ҫажӑ парнесем! Хӗрарӑм мён-мӗн кӑна тумӗ-
т и ҫав чечеклӗ тутӑр татӑкӗшӗн!.. Ун ҫинчен калаҫ-
мӑпӑр-ха эппин... Чылайччен тӗрмешрӗ умпа Григорий 
Александрович; ҫа<в вӑхӑтрах вӑл тутарла та вӗренме 
тытӑнчӗ. Бэла та пирӗн чӗлхене ӑнкара пуҫларё. Пӗчёк-
кӗн-пӗчёккён вӑл ун ҫине пӑхма та хӑнӑхса ҫитрӗ, 
малтан куҫ айӗпе, чалӑшшӑн пӑхкалатчӗ , хӑй ҫапах та 
пёрмай хуйхӑратчё, хуллен кӑна хӑйсен юррисене те 
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юрлакалатчӗ , хӑш чухне вара, юна,шар пӳлӗмрен унӑн 
сассине илтсен, мана та хуйхӑ пусатчё. Нихӑҫан . та 
манас ҫук ҫажна: вёсен умёнчен иртсе лыраттӑм та ҫ а п ^ 
ла, тепле майпа эпё чӳречерен пӑхрӑм; Бэла сак ҫинче 
ларатчё, пуҫне ;кӑкӑрё ҫинелле уснӑччё. Григорий Алек-
сандрович ум умёнче тӑратчё. ^Игле-ха, ма,нӑн пери,— 
тет вӑл,— хӑвах пёлетён, эсӗ халь мар пулсан, улём-
рен-и —пур пӗрех манӑн пулатӑн-ҫже,— мёншён асап-
лантаратӑн-ха мана? Е пёр-пёр чеченеца юрататӑн-и? 
Апла пулсан эпё сана халех киле яратӑп*. Вӑл кӑшт 
ҫеҫ чётренсе илчё те пуҫне пӑркаларё. ^Е эсё мана па-
чах кураймастан-и?^—терё Печорин малалла . Хёр 
ассӑн сывласа илчё. «Е санӑн тёну мана юратма ча-
рать-ши?^ Бэла шуралса ,кайрё те пёр сӑмах чёнмерё.* 
4:Ёнен мана,— терё Печорин.—Аллах пур йӑхсемшӗн те 
пёрре ҫеҫ, енчен вал мана савма чарма'сть пулсан, мён-
шён сана юратма чарса татар иккен?*—Бэла , ҫак сӑ-
махран тёлённё пек пулса, ун ҫине тинкерсе пӑхса илчё. 
Ененмен пек те пулчё вӑл, ҫав вӑхӑтрах унӑн шанас 
ёмёчё те палӑрчё. Мёнле куҫёсем, чанах! Вёсем кӑвар 
пек йӑлтӑртатрӗҫ. 

— Итле-ха. чунӑмҫӑм, ырӑ Бэла!— терё малалла 
Печорин, — куратӑн-ҫке эпё сана мёнле савнине, сана 
хаваслантарасшӑн пулса, эпё хамӑн мён пуррине пётём-
пех пама хатёр, телейлё тӑвас килет сана манӑн, енчен 
эсё каллех кулянма тытӑнсан, эпё вилетсп. Кала-ха , 
кӑштах та пулин хаваслӑрах пулӑн-и?— Бэла, хӑйен 
хура куҫне унӑн куҫёнчен илмесёр, шухӑша кайса тӑчё, 
унтан вара, ачашшӑн йӑл кулса, унпа килӗшнӗ пек пуҫ-
не тайрё. Печорин ӑна аллинчен тытрё те: чуп ту мана, 
тесе йӑлӑнма тытӑнчё. Бэла ытлах хирӗҫмерӗ, темиҫе 
хутчен вӑл: зПоджалуста , поджалуста, не нада, не на-
да^,— тесе кӑна илчё. Печорин ҫине тӑрсах чуп тута-
расшӑн пулчё. Бэла чётресе макӑрса ячё. зЭ'пё сан па-
тӑнта тыткӑнра пурӑнатӑп. эпё санӑн тарҫу,— терё 
вӑл,— эсё мана ху мён хушнине тутарма пултаратӑн 
ёнтё^,— тесе каллех куҫҫуль тӑкма пуҫларӗ . 

Григорий Александрович хӑйне ҫамкинчен чышкипе 
?апса илчё те тепёр тӳлӗмне сиксе тухрё. Эпё ун патне 
кётём; аллисене жӑкӑрё ҫине хӗреслетсе, вӑл калле-
маллё утса ҫӳрет. ^Мён пулчё?^— терём эпё ӑна.— 
ч:Хӑрарӑм мар вал, эсрелё!*— терё Печорин,—ҫапах та 
еире чӑннипе калатӑп, вӑл пур пёрех манӑн пулать...» 
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Эпё пуҫа пӑркаларӑм. ^Тупӑшатӑр-и акӑ? Тепӗр эрнере-
н^х!^— терё вӑл:—*Юрӗ!*— тесе килёшрӗм эпӗ. Алӑ 
ҫапрӑмӑр та уйрӑлтӑмӑр. 

Тепӗр кунхине вӑл, акӑ , юри ҫын тытса тёрлё япала-
сем туянма Кизляра янӑ пулнӑ . Тёрлёрен персидски 
пусма-тавар питё нумай тиесе килнӗччӗ, пурне те шут-
л а с а тухма та ҫук. 

ч:Мӗнле шухӑшлатӑр, Максим Максимыч!— терё вӑл 
мана, парнисене кӑтартса .—Ҫакнашкал батарейӑсене 
хирёҫ тӑрайӗ-!ши Ази пики?^ — сЭеир черкес хёрӗсене 
пӗлместӗр-ха,— терӗм эпӗ,— вӗсем грузинжӑсем пек 

мар , Кавказ леш енчи тутар хӗрӗсем пек те мар,—пачах 
вӗеем пек мар. Вёсен хӑйсен йёрки пур, урӑхла пӑхса 
ӳстернӗ ҫав вёсене^,— терӑм эпё. Григорий Александро-
вич йӑл кулса илчӗ те шӑхӑрса юрлам пек турӗ. 

Эпӗ калани чӑнах та тӗрӗсех ӗнтё: парнесем унӑн 
"кӑмӑлне ҫурри таран ҫеҫ ҫавӑрчӗҫ; кӑштах ачашланчӗ 
вӑл, кӑштах шанакан пулчё — ытлашшийӗ нимӗн те 
рук; аптранипе вара Печорин юлашки меслетне ӗҫе 
кӗртесшёнцчӗ. Пӗр ирхине вӑл утне йӗнерлеме хушрӗ, 
^ӑй черкесла тумланчё, унтан пӑшалне ҫажса ун патне 
кёчё. ^Бэла,— терӗ вал,— эпё сана мӗнле юратнине 
хӑ зах пӗлетӗн. Пӗлсе ҫитсен, мана юратӗ-ха тесе, сана 

илсе кайма шутланӑччӗ , йӑнӑшрӑм иккен. Сыв пул! 
Хуҫа пулса юл ҫакӑнта, манӑн мӗн кӑна пур — пурте 
санӑн; кӑмӑлу пулсан, аҫу патне таврӑн,— эсӗ ирӗкре. 
Айӑпа кётӑм сан умӑнта, ҫавӑншӑн хама хам инкек 
лӑтартӑп ӗнтӗ. Сыв пул! Эпӗ каятӑп,— ӑҫта каяс манӑн? 
Епле пӗлӗп ӑна эпё! Нумаях та ҫӳрес ҫук пульӑ шыра-
сӑ-и е хёҫпе касӑлса вилессе: ун чухне в а р а ман ҫинчен 
аеа ил те каҫар мана*.—Вӑл кӑштах пӑрӑнчӗ те юлаш-
ки хут аллине тӑсрӗ . Л-ешё ун аллине тытмасть, сӑмах 
т а хушаймасть. Алӑк хьгҫӗнче тӑрса душӑкран кӑна 
пӑхрӑм та эпё, хӗре йӑлтах хӗрхентём, унӑн чечен пит-
куҫё пётӗмпех шурса кайрӗ! Сӑмах паманнине кура, 
Печорин алӑк патнелле иж-виҫё утӑм пусрё, хӑй чӗтрет, 
каласа парам-ха сире, $ав вӑхӑтра вӑл шӳт туса кала-
Иине те чӑнласах тума пултарнӑ пулёччӗ. Ҫынни ҫавӑн 
пекче ӗнтё вӑл, турӑ пёлет ӑна! Печорин алӑк патне 
ҫитсе тёртёнчӗ ҫеҫ, Бэла сиксе те тӑчё, йӗрсе ячё апӑр-
ша, унтан чупса пырса ун мӑйёнчен ҫакӑнчё. Ененетёр-и 
з^ир? Эпё алӑк хыҫёнче тӑраттӑм пулин те, йёрсе ятӑм, 
йёрсех темелле мар та, ҫапах та кӑмӑлӑм хуҫӑлчӗ ҫав. 
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Штабс-капитан шӑп пулчӗ. 
— Тӳррипех калатӑп,— терӗ вӑл малалла, мӑйӑхне 

пӗтӗркелесе,— хама пӗр хӗрарӑм та нихӑҫан та ҫавӑн 
пек юратманшӑн калама ҫук ӳкӗнтӗм эпӗ. 

— Вӑрӑма пычё-и вара вёсен телейё?— тесе ыйт-
р ӑ м э п ё . 

— Бэла пире к а я р а х п а тӳррипех каласа пачё, Печо-
рина малтанхи хут тёл пулсанах вӑл ӑна час-часах 
тёлёкёнче курса тёлёрнё, ҫинчен тата ун к ӑ м ӑ л н е ҫа-
вӑнччен пӗр арҫын та Печорин пек хускатайман. Ч ӑ н а х 
та вёсем питё телейлӗччӗ . 

— Епле кичем иккен ку!— ирёксӗрех к ӑ ш к ӑ р с а ятӑм 
эпё. Чӑнах та ёҫ пит хуйхӑллӑ пӗтет пулё тесе кётнёччё, 
анчах пӗр кӗтмен ҫёртен эпё улталантӑм! 

— Мӗнле-ха,— терём эпё м а л а л л а , — ашшё те пёл-
мен-и вара хӗрӗ сирён патӑрта крепоҫра пулнине? 

— Сиснё пулас вӑл ӑна. Анчах ҫавӑнтан вара темиҫе ^ 
кун иртсен, старике вӗлерни ҫинчен илтрӗмёр эпир. В ӑ л 
акӑ мӗнле пулнӑ тата.. . . 

Итле*с к ӑ м ӑ л ӑ м каллех ҫӑкленчё. 
— Сирӗ ҫаюна к а л а с пулать, Казбич шухӑшланӑ т а -

рах, унӑн лашине А з а м а т хӑй ашшӗпе пёр к а в а р л ӑ 
пулса вӑрланӑ , имёш. Эпё хам ҫаиӑн пек пулё тесе шу-
хӑшлатӑп. Хайхи вара, 'пёррехинче, Казбич аулран пёр 
внҫё ҫухрӑм катара , ҫул хӗрринче, старике сыхласа та-
на ; старик хӗр,не шыранӑ ҫӗртен таврӑннӑ ; хӑйпе пӗрле-
кайнӑ узденёсем' кая тӑрса юлнӑ — к у ёҫ каҫ кӳлём 
пулса иртнӗ ,—шухӑша кайнӑ май старик лашине уттар-
са к ӑ н а пынӑ , с а с а р т ӑ к йывӑҫ тӗми хыҫӗнчен К а з б и ч 
кушак пек сиксе туднӑ та л а ш и ҫине хыҫалтан синсе 
утланнӑ , старикне кинжал,па чнксе ҫӗре укернё, вара 
чёлпёрне тытнӑ та — ш ӑ в ӑ н н ӑ , хӑш-пёр узденёсем ҫак-
на с ӑ р т р а н курса юлнӑ ; х ӑ в а л а с а та пӑхнӑ ӑна, анчах 
хуса ҫитеймен. 

— Л а ш и ҫухалнӑшӑн т а в ӑ р н ӑ ӗнтӗ вӑл,— терём эпё„ 
хампа калаҫажан мён калё-ха тесе. 

— П а л л а х , — терӗ штабе-капитан,— хӑйсен йӑлине 
вӑл тёрёс тунӑ темелле. .h 

«Вырӑс ҫынни те ку.нти халӑх хушшинче нурӑнсан 
ҫакӑн пек йӑласене хӑнӑхма пултарать-ши?^— тесе тё-

' Узденьсем — пахӑнса тӑракансем пулнӑ, вӗсем хӑйсея енӗпе-
княҫсене пйхӑннӑ. 
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Л&ксех шайрӑм эпӗ; пӗлейместӗп, чӑнах, тиркемелле-ши 
ҫакӑн пек ӑса, мухтамалла-ши, анчах вӑл ӑс-пуҫӑн ка-
Лама ҫук пысӑк пултарулӑх пуррине, вӑл уҫҫӑн та тӗрёс 
шухӑшлама пултарнине кӑтартса парать, вӑл вара кирек 
мӗнле усала та, ӑна пӗтерме май ҫук пулсан, каҫаратех. 

Чейне те ӗҫсе янӑ ӗнтӗ, тахҫанах кӳлнӗ лашасем те 
сивӗре шӑнса тӑраҫҫё; хӗвеланӑҫ енчен уйӑх шупкала-
-нать, вӑл инҫегри тусен тӑрринчи чаршав татӑкёсем пек 
^акӑнса таракан хура пёлётсен ӑшне пытанма хатӗрлен-
се ҫитнӗ. Эпир сакльӑран тухрӑмӑр. Юлташӑм каланӑ 

у пек пулмарӗ , ҫанталӑк уяртрӗ те пире тӳлек ир пуласса 
-ӗмӗтлентерчӗ; инҫетре тӳпе хӗрринчи ҫӑлтӑрсеи карти 
тёлӗнмелле илемлӗ тёрӗ пек тёрленсе пӗтнӗ те, ӗмӗрхи 
юрпа витённӗ тусен чӑнкӑ ҫамкисене хӗвелтухӑҫӗнчи 
шупкарах ҫутӑ ерипен ҫутатса, тӗттём кӑвак тӳпе тӑрӑх 
сарӑлса пынӑҫемӗн ҫӑлтӑрсем те пӗрин хыҫҫӑн тепри 
сӳнеҫҫӗ. Сылтӑмра та, сулахайра та акӑш-макӑш тарӑн 
варсем кичеммён те тискеррӗн хуралса курӑнаҫҫӗ , тул 
ҫутӑлнине сиссе хара'на пак лулнӑ тӗтре, йӑсӑрланса та 
ҫӗлен пек явкаланса, ҫывӑхри сӑртсен ҫуркаланчӑкӗ 
тӑрӑх аялалла шуса анать. 

Пӗлӗтре те, ҫӗр ҫинче те, ирхи кӗлӗ вӑхӑтӗнче, ҫын 
чёринчи пекех, хутрам-ситрен кӑна хёвелтухӑҫ енчен 
сулхӑн ҫил вӑшӑрхать те лашасен пасарнӑ ҫилхине хус-
катать. Эпир тапранса кайрӑмӑр; пилӗк ырхан лаша 
лирӗн лавсене кукӑр-макӑр ҫул тӑрӑх Гуд-Гора тӑвӗ 
ҫинелле йывӑррӑн сӗтӗрет, эпир хыҫалтан ҫуран утса 
пыратпӑр, лашасем ӗшенсе ҫитсен, кустӑрмасен айне 
чулёем хуратпӑр; пӗлӗт ҫцнелле улӑхиӑ пек туйӑнать 
^ул, мӗншӗн тесен куҫ мӗн чухлӗ курма пултарнӑ тара-
нах вӑл ҫӳлелле пырать, унтан вара ӗнертенпех Гуд-
Гора тӑрринче ҫимӗҫ кётсе тӑран ҫӑхан пек хулӑн пӗлёт 
ӑшне кӗрсе ҫухалать; ура айӗнче юр кӑчӑртатать; сыв-
ланӑ чух сывлӑш ҫитеймемнипе ӑш ыратакан пулчӗ, 
пуҫа минутсерен юн капланса килет, ҫапах та манӑн 
мӗн пур шӑнӑр тӑрӑх темӗнле хаваслӑх сисёмӗ сарӑлнӑ 
иек пулчӗ, хам ҫав тери ҫӳлте тӑнӑшӑн темӗнле хӗпӗр-
терём эпӗ :—паллах, ачалла сисӗм ӗнтӗ, тавлашаосӑм 
ҫук, анчах обществӑри условисенчан уйрӑлса, ҫутҫанта-
л ӑ к патнелле ҫывхарнӑҫемӗн эпир ирӗксӗрех ачасем 
м^йлӑ лулса каятпӑр: 'пурнӑҫра тем те пёр курса иртнч 
чере ҫумӗнчен пӗтӗмпех хӑпӑнать, чун-чӗрем ҫӗнӗрен 

.тахҫанхи пек тасалать те ӳлӗмрен вара каллех ҫавӑн 
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пек таса пуласса ёмётлентерет. Камӑн, ман пек, чул 
тусем тӑрӑх сӗтӗрӗнсе рӳреме, вёсен тёлёнтермёш сӑн-
сӑпатне темӗнччен сӑнаса , ту [ҫинчи таса та симлӗ сыв-
лӑша тӑрана пӗлмесӗр ҫӑтма тӳрӗ килнё, ҫав ӑнланатех 
ӗнтӗ манӑн -ҫаъ тӗлӑнмелле картинӑсене ӳкерсе, вӗсем 
ҫинчен .каласа жӑтартас жилнине. Акӑ эпир Гуд-Гора 
тӑвӗ ҫине те улӑхса ҫитрӗмӗр, чарӑнса тӑтӑмӑр та йе-
ри-тавра ҫаврӑнса пӑхрӑмӑр: ун таврашснче шурка 
пӗлӗт ҫакӑнса тӑрать, вӑл сив'вён сывлани часах тӑвӑл 
хуокаласса систерет; анчах хӗвелтухӑҫ енче таврипех 
уяр та ылтӑм тӗслӗ , ҫавӑнпа эпир штабс-капитанпа ик-
сӗмӗр тӑвӑл тухасси ҫинчен пачах манса кайрӑмӑр.. . Чӑ -
нах, чптабс-капитан та манса кайрё, ҫутҫанталӑкӑн 
илемӗпе унӑи вӗҫӗ-хёррисӗр аслӑлӑхне ахаль ҫынсен 
чёри тӗлёнсе кайсах каласа паракансемпе ҫыракансен-
чен ҫӗр хут вӑйлӑрах та чӗрӗрех туйса илет. 

— Эсир ҫа1к чаплӑ сӑн-сӑпата :курма хӑнӑхса ҫитнё 
пулӗ ӗнтӗ?— tepӗм ӑна эпӗ. 

— Ҫапла, пульӑ шӑхӑрнине те хӑнӑхма нулать-ҫке, 
урӑхла каласан, чӗре сехӗрленсе сикнине те пытармаш-
кӑн хӑнӑхатӑн. 

— Эпё вара урӑхла каламине те илтнё, пульӑ сасси 
хӑш-пӗр ватӑ салтаксен кӑмӑлне те каять, имӗш. 

— Тӗрӗсех вӑл, пӗлессӗр килет пулсан^ ҫав сасӑ 
кӑмӑллӑ та, анчах ҫапах та вӑл чӗре ытла хӑвӑрт тап-
ма тытаннӑшӑн ҫеҫ кӑмӑллӑ . Пӑхӑр -ха,— тесе хушса 
хучё вӑл, хӗвелтухӑҫ еннелле кӑтартса,— епле ытарма 
ҫук.тавралӑх! 

Чӑнах та, кун пек панорамӑна тата ӑҫта та пулик 
курма тӳрӗ килӗ-ши: пирён умра аялта Койшаур айлӑ-
мё сарӑлса еыртать, ун урлӑ Арагвӑпа тепӗр пӗчӗк шыв 
мкё [кӗмӗл ҫип пек тӑсӑлаҫҫӗ ; шупжа кӑвак тӗтре, ирхи * 
хӗвел ӑшшинчен сирёлсе, ҫыаӑхри ту хушшинелле шӑ -
вать; сылтӑмалла та, сулахаялла та юрпа та йывӑҫ 
тӗмӗсемче витӗннӗ ту тӑррисем пӗр-пӗринчен ҫӳллӗ ку-
рӑнса урлӑ жаҫаҫҫё, ин^етре акӑ ҫав тусемех,— анчах 
пӗрре те пулин пӗр евёрлисем пулинччё,— вёсен юрлӑ 
тӑррисем ҫав тери хаваслӑ , ҫав тери ҫуттӑн хёрелсе 
ялкӑшаҫҫё, ҫавӑнпа ёмӗрлёхех ҫакӑнта пурӑнма юлас 
килсе тӑрать; аслатиллё ҫумӑр пӗлётёнчен хӑнӑхнӑ куҫ 
анчах уйӑрма пултаракан тёксём кӑвак ту хьиҫӗнчен хё-
вел <кӑшт ҫеҫ курӑнчё; хӗвелрен ҫӳлерех юн тёслё хӗрлё 
ярӑм пур, ман юлташ ҫавна уйрӑммӑнах тинкерсе пӑх-
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сӑ илчё. сКаларӑм-ҫке сире,—терӗ в ӑ л , — п а я н ҫанта-
лӑ)К пӑсӑлать тесе; васкамалла пирӗн, унсӑрӑн вӑл пире 
Крестовойра хуса та ҫитё^. ^Тапранӑр!^— тесе кӑшкӑр-
чӗ вӑл ямшӑксене. 

Лавӑн кустӑрмисене сӑнчӑрсемпе gaiBapca ҫыхрӑмӑр, 
каялла чакасран хунӑ савӑлсене илтӑмӗр, лашасене ҫа-
вӑтоа анма пу!ҫларӑ)мӑр, сылтӑмра чул ту, сулахайра 
ҫав тери тарӑн сакӑлта, тёпӗнче курӑнакан осетинсен 
ялӗ чёкеҫ йӑви пек кӑна палӑрать. Эпӗ жунта час-часах 
ҫаж икӗ лав пӗр-пӗринчен иртсе кайма ҫук тӑвӑр ҫул 
тарах сӗм ҫӗрле пӗр-пӗр курьер хӑйӗн сиктӗрмеллӗ эк{-
пажӗнчен тухмасӑр ҫулталӑкра сахалтан та пӗр вунӑ 
xyf иртсе кайни ҫинчен шухӑшларӑм та, чӗрем сӳлетсе 
кайрё. Пирӗн лавҫӑсенчен пӗри Ярославль 'вырӑсе, теп-
ри'осетин: пичеври лашасене тӑварса, тӗприне ҫав тери 
асӑрханса ҫавӑтса пырать,— пирён ним шухӑша илмен 
!вырӑс ҫынни ларкӑч ҫинчен те анмарӗ! Эпӗ ӑна хамӑн 
чемодана та пулин хӗрхенсе ларкӑч ҫинчен анма сён-
тӗм, мӗншӗн тесен манӑн ҫав чемоданшӑн тспсӗр сакӑл-
тана анас кӑмӑлӑм ҫукчё. Вӑл мана хирёҫ: улпу-
Тӑмҫӑм! турӑ пулӑшсан, вӗсенчен начар ҫӳремӗпёр-ха: 
Эпир хунта малтамхи хут мар вёт^,— терё. Чӑ;нах та 
тӗрӗс каларё ,вӑл: 'пы,ма катсӗрччё лулин те, эпир ҫитес 
ҫӗре чиперех ҫитрӗмӗр; енчен ҫынсем пурте ҫавӑн майлӑ 
шухӑшласан, пурнӑҫ пирки ытла пӑшӑрханмалла та мар 
иккен, мёншӗн тесен пурнӑҫ тени вӑл хӑйшӗн ытла терт-
л а р н и н е те тӑмасть... 

Анчах Бэла жторине вёҫне ҫитиех пёлесшён пуль-
ха эсир?— каласах хурас-ха, эпё повеҫ 'ҫьчрмастӑп, ҫул 
ҫинче мён курни ҫинчен кӑна ҫыратӑп, ҫавӑнпа та 
штабс-капитана хӑй калас килнё пек кӑна калаттарма 
пултаратӑп. Кётмеллех пулать ёнтё, е кирлех пулсан, 
тата темиҫе страница сиктерӗр те вулӑр, анчах эпё сире 
ун пек тума сӗнместӗп, мёншён тесен Крестовой Tv 
урлӑ каҫаоси (е Гамба ' ятлӑ ученӑй каларёшле Ze 
Tontst-Chustophe) сире интереслентерме тивёҫлё. Ҫапла 
эпир Гуд-Гораран Чертовой Улӑхне антӑмӑр... Акӑ ро-
мантикӑллӑ ят! Эсир ҫав Чертовой улӑх тенипех чҫын 

' Гамба, Жан-Франсуа (1763—1833)—Франци ҫул ҫӳревҫч, 
Францийӗн Тифлисрн консуле, вӑл кӑнтарти Российӑна чылдй курса 
ҫӳренё. Кавказ тӑрӑх ҫӳресе вӑл Франци промышленноҫӗ валли 
суту-илӳ тума ҫӗнӗ ҫул хывасшӑн пулнӑ. Хӑй ҫӳренӗ хыҫҫӑн Гамба 
*Кӑнтӑрти Российӑ тӑрӑх курса ҫӳрени^ ятлӑ кёнеке кӑларнӑ. 
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пырса кӗмелле мар чӑнкӑ чул тусем хушшинче усал 
сывлӑшӑн йӑви пур-тӑр тесе шутлатӑр пуль ӗнтӗ ,— ун 
лек мар вара : Чертовой Улӑх ячё чорт с ӑ м а х р а н мар , 
счерта* сӑмахран тухса кайнӑ , тахҫан авал <кунта Гру-
зи чинки пулнӑ . Ку улӑх вара пирӗн тӑван ҫёршывӑн 
Саратовпа Тамбоври пек е тата ытти лайӑх вырӑнсене 
аса илтерет, в а л юр кёрчёпе витённё. 

— Акӑ Крестовой та,— терё мана штабс-капитан, 
х а м ӑ р Чертовой Улӑхне ҫитсен юрпа витӗннӗ сӑрт ҫи-
нелле кӑтартса ; ун тӑрринче тӗксӗм чул хёрес <курӑнать, 
хӗрес патёнчен аран-аран палӑракан сукмак иртет, 
аяккннчи ҫула юр хӳсе ,кайсан, ҫав сукмакпа ҫӳреҫҫё; 
пирён лжвҫӑ-сем: тусем ҫинчен юр ишӗлсе анман-ха, тесе 

пёлтерчёҫ те, лашасене хӗрхеннипе пире тавра ҫулпа 
ҫавӑрттарса кайрёҫ. Ҫавӑнтан таврӑннӑ чухне эпир пӗр 
пилӗк рсетина тёл пултӑмӑр; вӗсем пире пулӑшасшӑн 
пулчёҫ, пирён урапасене хыҫалтан тӗксе т ӑ в а л л а май 
тӗртме тытӑнчёҫ. Ҫулё чӑнах та хӑрушӑ , сылтӑмра, пуҫ 
тӑрринче, юр кӳмерккисем ҫакӑнса тӑраҫҫё, вёсем ҫил 
вёрнё-вӗрменех ту хушшчне татӑлса анассӑн туйӑнаҫҫё; 
т ӑ в ӑ р ҫул хӑш-)пёр тёлте юрпа хывӑннӑ , тёллён-тӗллён 
у р а путса анать, хӑш-пёр ҫёрте тата хӗвел ӑшӑтнипе кхр 
ирӗлнӗ те каҫхи сивӗпе пӑрланса ларнӑ , эпир хамӑр та 
арам-аран утатпӑр, лашасем шуса ӳкеҫҫӗ . Сулахайра 
тарӑн хушӑк, аялта ҫавӑнта шыв юхса' тӑрать; пёрре 
в ӑ л пӑр айне кёрсе пытанать, тепре чулсем урлӑ кӑпӑк-
л а н с а смкет. Икё се^ет иртеспе эпир аран Крестовой Ту 
т а в р а ҫаврӑнса тухрӑмӑр , икё сехетре икё ҫухрӑм! Ҫав 
в ӑ х ӑ т р а пёлёт те анчё, яра пачё <пӑр, ҫума пуҫларё юр. 
Ту хушшине ҫёмӗрттерсе кёнё ҫил Хурах Ш ӑ п ч ӑ к пек 
улать , шӑхӑрать , часах акӑ чул хӗрес те хӗвелтухӑҫ 
-енчен чапланса килекен ҫӑра тётре хумёсен ӑшне 
пытанчё... С ӑ м а х ҫа-врӑннӑ май, ҫакна та калас : ҫав хёрес 
винчен ку таврашра пёр ёненмелле мар халап ҫӳрет. Ку 
хӗресе, имёш, пёрремёш Петр император К а в к а з урлӑ 
нртсе кайнӑ чух лартнӑ пулать; анчах Петр пёр енчен, 
Д а г е с т а н р а ҫеҫ пулнӑ , тепёр енчен тата, хёресё ҫине пы-
сӑк саспаллисемпе: ку хёресе Ермолов господин хушни-
пе 1824-мӗш ҫулта лартнӑ , тесе ҫырнӑ . Ҫапла ҫырнӑ пу-
л и н те, халапё <ҫав терн сарӑлса кайнӑ вара, ҫавӑнпа 
эпир ҫырнине кӑна ӗненме хӑнӑхман та, чӑнах та , та-
хӑшне ӗненмелле ёнтё пчрён. 

Коби станщчне ҫитиччен пирён пӑрланнӑ чулсем 
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тӑрӑх та юр тӑрӑх ашса тата пёр пилёк ҫухрӑм анмал-
лаччё. Лашасем ёшенсе ҫитрӗҫ, хамӑр та шӑнса кайрӑ-
мӑр; тӑман пирӗн таврашри ҫурҫёр енчи пекех, вӑйлӑ-
рах та вӑйлӑрах вӗркет; юрри кӑна салхурах та xylp-
лӑхлӑрах илтӗнет. 4;Эсӗ те, мӗскёнӗм, хӑвӑн анлӑ та ирӗк 
ҫеҫен хирӳсемшӗн макӑратӑн!— тесе шухӑшларӑм эпӗ,— 
унта санӑн сивӗ ҫунаттусене сарма вырӑн ҫитнӗ пулӗччё, 
кунта вара, тимӗр читлӗхри кӑшкӑрашса ҫa^пӑнa!кa^^ 
ӑ м ӑ р ж а й ӑ к леи, сана пӑчӑ та хӗсӗк*. 

— Начар!— терӗ штабс-жапитан,— пӑхӑр-ха, тӗтрепе 
юртан пуҫне урӑх йӗри-тавра нимӗн те курӑнмасть,— 
тӗпсӗр сакӑлтана анса каясса кӗтсех тӑр, е пӗр-пӗр 
шӑтӑка кӗрсе ларӑпӑр; лере ав, аяларах, Байдарӑ урӑм-
сурӑм иртёхнё 'пуль, ун урлӑ каҫса та каяйрас ҫук. Эх, 
ку Ази ӑшӑма кӗрсе ларчӗ те! Ҫыннине те, шывне те 
ниепле те шанма ҫук!— лавҫӑсем кӑшкӑрса та ятлӑҫса 
лашисене ҫаптараҫҫӗ , чӑпӑрккисем хистесе шӑхӑраҫҫё 
пулин те, лашисем вырӑнтан та тапранасшӑн мар, тул-
хӑраҫҫӗ вӗсем, чӑхӑмлаҫҫӗ . ^Ваше благородие,— терё 
юлашкинчен пёри,— эпир паян Кобине ҫитейместпёр; 
май пур чухне сулахаялла ҫавӑрма хушмастӑр-и? Ав 
ҫавӑнта, ту аяккинче, темӗн хури курӑнать,—сакльӑсем 
пулма кирлӗ ҫавӑнта; ҫанталӑк начар чухне иртен-ҫӳ-
ренсем яланах унта чарӑнаҫҫӗ ; эрехлӗх парсан, ӑсатса 
яратпӑр, теҫҫӗ вӗсем)>,— тесе хушса хучё вӑл, осетин 
ҫине кӑтартса. 

— Пӗлетӗп, тӑванӑм, сансӑрах пӗлетӗп!— терӗ 
штабс-капитан.—Ку эсрелсем ӑнтӗ эрехлӗх тесен темӗн 
тума та хатӗр. 

— Ҫапах та, тӳррипех калӑр-ха,— терӗм эпӗ,—-
вӗсемсӗр пире тата кансӗр пулнӑ пулӗччӗ-ҫке. 

— Ҫаплине ҫаплах та,—- тесе мӑкӑртатса илчӗ вӑл,— 
ёнтӗ вӗсем мана йӑлӑхтарсах ҫитерчӗҫ! Аҫтан шӑйӑр-
маллине шӑршӑпах пӗле'ҫҫӗ пулас, вёсемсӗр ҫул та ту-\ 
паяс ҫук, тейён. 

Акӑ, эпир сулахаялла пӑрӑмтӑмӑр; чылай тертленнё 
х-ыҫҫӑн пӗр мӗскӗн хӳтлӗхе чарӑнтӑмэф. Унта чулсенчен 
туиӑ икӗ сакльа пурччӗ. Чухӑн хуҫасем пире ытла та-
рават йышӑнчёҫ. Каярахпа пӗлсеттӗм эпӗ, вӗсене, тӑвӑл 
айне пулнӑ иртен-ҫуренсене пӑхса тӑччӑр тесе, патша-
лӑх тӳлесе тӑрантарать иккен. ^Кирек мӗн пулсан та,—-
терӗм эпӗ, вучах хӗррине ларса,— халӗ эсир хӑвӑрӑн 
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Бэла ҫинчен пуҫланӑ исторчйёре кал.аса пӗтеретӗрех 
ӗнтӗ: ӗҫ унпах <пӗтмен пулӗ-ха, тетӗп эпӗ^. 

— Мӗншӗн эсир ҫапла пулё-ха тесе ӗненсех тӑра-
тӑр?— терё мана штабсчкапитан, чеен кулнӑ майӑн 
куҫне хёссе. 

— Мёншӗн тесен ашла пӗгме пултараймасть: тёлӗн-
мелле пуҫлан/нӑ япала тӗлӗнмеллех пӗтмелле. 

— Эсир чӑнах та лӗлтӗр... 
— Питӗ хаваслантаратӑр эппин. 
— Сире хавасланма лайӑх, анчах эпё аса илсенех 

иулямма тытӑнатӑп. Л а й ӑ х хӗрччӗ ҫав Бэла! Пыра ииле 
эпӗ ӑна хам хӗрӗме хӑнӑхнӑ пекех хӑнӑхса ҫитрём, вӑл 
та мана кӑмӑл тӑватчӗ . Сире тӳррипех калас пулать, 
манӑн кил-йышӑм ҫук: аттепе аине ҫинчен эпӗ пёр вун 
икӗ ҫул хушши нимён те пӗлместӗп, авланма хӗрарӑм 
палӑртса хумашжӑн ӗлӗкрех чухлаймарӑм, халь ӗнтӗ 
килёшсех те каймясть; эпё хама йӑпатакан ҫынна туп-
нӑшӑн хӗпӗртенӗччӗ. Вӑл <пире юрласа паратчё, лезгин-
ка ташласа кӑтартатчӗ . . . Мёнле ташлатчӗ вара хӑй! эпӗ 
кӗпӗрнери хӗрсене куркаланӑ та, Муокавра та пёрре 
^апла, пӗр ҫирём ҫул каялла, благороднӑй собранинчё' 
пулсаттӑм,— анчах унти хӗрсен ӑҫта ӑна ҫнтме!.. Григо-
рий Александрович Бэлӑна пукане пек ту-млантаратчӗ, 
лайӑх усратчӗ, ачашлатчӗ , ҫавӑнпа вӑл пмрӗн патӑмӑр-
т а ҫав тери чи'перленсе ҫитнӗччӗ, тӗлӗнсех каймаллаччё; 
пичӗпе алли,сем шуралчёҫ, пит ҫӑмартисем хӗрелчёҫ... 
Калама ҫук хаваслӑсжерччӗ вара,— ялан мана тӑрӑх-
латчё... Турӑ каҫартӑрах ӑна!.. 

— Эсир ӑна ашшӗ вилни ҫинчен пёлтерсен мён 
пулчӗ? 

— Вӑл хыпара эпир нумайччен пытарса тӑтӑмӑр, 
хӑнӑхса ҫиттӗр, терёмӗр, унтан каларӑмӑр та, вӑл пёр-
икӗ кун хушши макӑрчӗ , каярахпа лӑпланчӗ . 

^Вҫсем пӗр тӑватӑ уйӑх хушши питё лайӑх пычёҫ. 
Смре каларӑм )пулас-ха эпё, Григорий Александрович 
сунара ҫӳреме юрататчӗ , тесе: хӑш чух ӑна вӑрмамти 
хир сыснисем е хир качакисем хыҫҫӑн кайма питех те 
туртатчӗ )вара, акӑ , хайхискер крепоҫ валӗ умне тухма 
та пӑрахрӗ . Пӑхатӑп та ҫапла, <вӑл каллех шухӑша кая 
пуҫларӗ , аллисене каялла ху^латать те пӳлём тӑрӑх 

' Благороднӑй собрани — хулари клуб, унта сырӑ ҫын* текен-
ниселе кана — улпутсене. офчцерсене. ччновниксене кертне. 
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утса ҫӳрет; пёрре хайхи никама каламасӑрах сунара 
тухса кайнӑ та ирччен ҫухалса ҫӳренё; ҫавӑн пек пёрре 
лулчё, иккё пулчё, унтан вара тӑтӑшах ҫӳреме тытӑнчӗ... 
Ку лайӑх мар, тесе шутларӑм эпё: вёсен хушшинчен 
хура кушак каҫнӑ пулмалла! 

Пёр ирхине кёретёп те вёсем патне — хальхн пекех 
куҫ уменче-ха: Бэла хура пурҫӑн бешмет тӑхӑннӑ , кра-
вать ҫинче ларать, шуралса кайнӑ хӑй, салху: эпё хӑра-
сах ӳкрём. 

— Печорин ӑҫта?— тесе ыйтрӑм. 
— Сунарта. 
— Паян кайрё-и?—- терём те, Бэла нимён те чёнме-

рё, сӑмах уҫса калама та йывӑрччё ӑна. 
— Ҫук, ӗнерех кайнӑ ,— терё вӑл юлашкинчен, йы-

еӑррӑн сывласа. 
— Мёнле те пулин инкек пулман-ши ӑна? 
— Эпӗ ӗнер яра куна кунӗпех пӑшӑрхантӑм,— терё 

вӑл куҫҫуль витӗр,— тӗрлёрен имкексем пуласса та шу-
хӑшларӑм, ӑна ти&кер хир сыони амантнӑ пек те туй-
рам, е пӗр-пӗр чеченец ӑна тусем хушшине тытса кайнӑ 
пек туйӑнчё... Паян ёнтё вӑл мана савма пӑрахнӑ пек 
те туйӑна пуҫларӗ . . . 

— Чӑнах та, чунӑмҫӑм, эс.с ҫавӑнтан хӑрушӑраххине 
нимӗн те шухӑшласа тупма пултараймарӑн пуль ҫав!— 
Вӑл йӗрсе ячӗ, унтан вара пуҫне мӑнаҫлӑн каҫӑртрё те, 
к;^ҫульне шӑлса, малалла к а л а м а тытӑнчӗ: 

— Вӑл мана юратмасть пулсан, мана киле ӑсатмаш-
кӑн кам чӑрмантартӑр иккен? Эпё тытса тӑмастӑп-ҫке 
ӑна. Малашне т е ҫ а к ӑ н пек пулсан, эпё хамах каятӑп; 
эпё ун чури мар: эпё княҫ хёрё!.. 

Эпё ӑна ӳкётлеме тытӑнтӑм: 
^— Итле-ха, Бэла,— терём ӑна,— арку ҫумне ҫёлесе 

янӑ пек, ялан кунта лармалла марчҫке унӑн: вӑл ҫам-
рӑк ҫын, тискер кайӑк хыҫҫӑн ҫӳреме юратать,— ҫӳрет-
ҫӳрет те килет акӑ ; эсӗ пёрмаях ҫапла кулянса тӑрсан, 
ӑна йӑлӑхтарса та ҫитерён. 

— Чӑнах та, чӑнах та !—терӗ вӑл ,—эпӗ хаваслӑрах 
пулӑп;— хайхи, ахӑлтатса, хӑйён бубенне илчё те манӑн 
умра юрласа ташлама та сикме пуҫларё; анчал ку ну-
мая пымарё, вӑл каллех вырӑн ҫине тёшёрёлсе анчӗ те 
питне аллисемпе хупларё. 

Мён тумаллаччё ёнтё манӑн? Пёлетёр-и, эпӗ нихҫан 
та хёрарӑмсене йӑпатса курман, ӑна мёнле лӑплантар-
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маллине шухӑшласа тупаймарӑм, пӗр кана иксӗмӗр те 
нимӗн те чӗнмерӗмӗр... Ҫав тери лайӑх мар пулса тӑчӗ! 

— -Вал ҫине уҫӑлса ҫӳреме пыратӑн-и? Ҫанталӑк 
лайӑх!— терӗм эпӗ ӑна юлашкинчен. Ку сентябрь уйӑ-
хӗнче пулчӗ. Чӑн та, кунӗ тӗлӗнмелле лайӑхчё, ҫутӑччё, 
ытла шӑрӑх та марччӗ; пур тусем те чей чашки ҫинчн 
пек курӑнатчӗҫ; эпир кайрӑмӑр , н:имӗн шарламасӑр кре-
поҫ валӗ тӑрӑх каллӗ -маллӗ утса ҫӳрерӗмӗр; каярахпа 
вӑл ҫерем ҫине ларчӗ , эпӗ те ун ҫумне лартӑм. Чӑн та, 
аса илме те кулӑшла, эпӗ ун хыҫҫӑн ача пӑхакан пекех 
ҫӳреттӗм. 

Пирӗн крепоҫ ҫӳллӗ вырӑнта тӑратчӗ . Ҫавӑнпа юал 
ҫинчен пӑхма илемлӗччс: пӗр енче т е м щ е ҫырма ҫурса 
пӗтернӗ сарлака уҫланкӑччӗ , вӑл тусен тӑррмне ҫити-
чченех сарӑлнӑ вӑрман хӗррине тухатчӗ ; ун ҫинче тӗл-
лӗн-паллӑн аулсем тӗтӗм кӑларатчӗҫ, ут кӗтӗвӗсем ҫӳ-
ретчӗҫ,— тепӗр енче ӑшӑх ҫырма юхатчӗ, ун ҫумнелле 
Кавказӑн тӗп тӑрӑхӗпе пӗрлешакен чуллӑ сӑртсене вит-
се тӑракан ҫӑра ката тӑсӑлса анатчӗ . Эпир бастион * 
кӗтесомнче лартӑмӑр та — ҫапла ик еннелле те йӑлтах 
курса тӑратпӑр. Пӑхатӑп: вӑрмантан такам кӑвак ла-
шапа тухрӗ те ҫывхарса пычӗ, юлашкинчен вара ҫырма 
леш енчен пирӗнтен пӗр ҫӗр чалӑшра чарӑнса, хӑйен 
лашине урса кайнӑ пек ҫавӑркалама пуҫларё... Мӗн хӑя-
мачё, тетёп ӑшӑмра. . . 

— Бэла, пӑх-ха,— терӗм эпӗ,— санӑн куҫу лайӑх 
курать, мёнле джигит ҫав, кама тӗлӗнтерме килнӗ вӑл 
кунта?.. 

Вӑл ҫаврӑнса пӑхрӗ те,— Казбич ку!— тесе кӑш-
кӑрса ячё. 

— Ах, вӑрӑ-хурах! Пирёнтен кулма килнё-и вал кун-
та?—тинкеререх пӑхатӑп, Казбич пекех туйӑнать: пичё 
тёксём унӑн, яланхи пекех, ҫётӗк-ҫатӑк та таса мар-
скер.—Ку ман атте лаши,— терё Бэла , мана алӑран 
ярса т ы т с а ; — х ӑ й ҫулҫӑ пек чётрет, куҫё йӑлтӑртатать. 
<кЭхе!— тесе шухӑшларӑм эпё, —сан ӑшӑнта та, чунӑм, 
хурах юнё ҫывӑрмасть имкен^. 

— Кил-ха, кунта,— терём эпё хуралта таракан сал-
та<ка,— тёрёсле те пӑшална, ҫав йёкёте ут ҫинчен антар-
са пар-ха мана,— пёр тенкё кӗмёл илён. 

— Итлетёп, ваше высокоблагородие; анчах вал пёр 

' Бастион — укрепленири вал. 
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вырӑнта тӑмасть-<ҫке...—Эсӗ тӑма хуш ӑна!— терём 
эпӗ кулса.—*Эй, юратнӑ ҫыннӑм!— тесе кӑшкӑрчё ча-
совой, ӑна аллипе сулкаласа:—кӑшт тӑхта-ха, мӗн эсӗ 
кӑлтӑрмачӑ пек ҫаврӑнкалатӑн?— терӗ. Казбич, чӑнах 
та, чарӑнса тӑчё те итлеме тытӑнчё: вӑл хӑйпе калаҫас-
шӑн пуль-ха тесе шутларё пулас. Апла ан пултӑр!.. 
Манӑн гренадер тёллерӗ те... бах! персе ячӗ, тивертей-
мерӗ,— тарӗ -ҫеҫ хыпӑнса илчӗ. Казбич лашине урисемпе 
хестерчӗ те аяккинелле сиктерчӗ. й ӗ н е р пускӑчи ҫине 
тӑрса, хӑйсен чӗлхипе темӗн кӑшкӑрчӗ вӑл, саламачёпе 
юнарс те вёҫтере пачӗ. 

— Епле намӑс мар сана!— терӗм эшӗ часовой. 
— Ваше высокоблагородие! Вӑл вилме кайрӗ , ҫав 

тери ирсӗр халӑх, часах вӗлереймӗн ӑна,— терё вал. 
Вӑхӑт кӑштах иртсен, Печорин сунартан таврӑнчӗ ; 

Бэла ӑна мӑйӗнчен уртӑнчё, йынӑшмарӗ те вӑл, ӳпке-
лешмерӗ те ҫапла нумай ҫӳренӗшӗн... Эпӗ хам та Печо-
рин ҫине ҫилленсе ҫитрём. 4:Итлӗр-ха,— терӗм эпӗ ӑна:— 
шыв леш енче халь кӑна кунта Казбич ҫӳретчӗ , эпир 
ӑна пӑшалпа пегӗмӗр, ун тӗлнех пулатӑрччӗ вёт эсир? 
Горецсем вёсем тавӑрма пӑхаҫҫӗ : мӗн, эсир Азамата 
пулӑшкалаиине ӑнланмасть тетӑр-им ӑна? Эпӗ акӑ ту-
пӑшма та хатёр, паян вӑл Бэлӑна палларӗ тесе. Пӗлтӗр 
ӑна Бэла питӗ килӗшнӗччӗ, ҫавна пёлетӗп эпӗ, ун ҫин-
чен мана Казбич хӑех каласа панӑччё,— хулӑм укҫи 
ҫитерейсен, вӑл ӑна ҫураҫнӑ та пулӗччё, тен...^ Печорин 
хайхи шухӑша кайрӗ :—^чӑнах та, асӑрхансах тамалла 
иккен... Бэла, паянтан вара эсӗ крепоҫ валӗ патне тухса 
ан ҫӳре*,— терё вӑл. 

Каҫхине эпӗ унпа нумайччен калаҫрӑм; вӑл ҫав 
мӗскӗн хёр ҫине урӑх куҫпа пӑхма пуҫлани кӳрентерчӗ 
мана; ҫуршар кун сунарта ҫухалса ҫӳрет, килсен те Бэла 
ҫине сиввӗн п ӑ х ж а н пулчӗ; хутран-ситрен кӑна ӑна 
ачашлакалатчӗ ; Бэла пӗтсе кайрӗ , чечен пит ҫӑмарти 
путса кёчё, куҫё тёксӗмленчё. 4:Бэла, мёншён эсё ассӑн 
сывласа илтён? кулянатӑн-им ытла?^— тесе ыйтаттӑм-
ччё хӑш чух. *Ҫук!*—тетчёжӑл . ^Сана мӗн те пулсан 
кирлё-и?^ ^Ҫук!^. Эсӗ тӑванусене тунсӑхланӑран пуль, 
тесен: жМанӑн тӑвансем ҫук^,— тетчё вӑл. Хӑш чухне 
кунӗпе те унран ^ҫапла^ та ^ҫук^ тенинчен пуҫне урӑх 
лӗр сӑмах та илтейместёнччӗ. 

Ҫакӑн ҫинчен калама тытӑнтӑм та эпӗ Печорина; 
«итлёр-ха, Максим Максимович,— терӗ вӑл,— чӗрем 
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телейсёр манӑн: хама ҫавӑн пек пӑхса ӳстернӗ-ши вара , 
турӑ мана ҫавӑн пек тунӑ-ши, пӗлместӗп; ҫакна ҫеҫ пӗл-
се тӑратӑп ака: ыттисене инкек кӳретӗп пулсан, эпе 
хам та вӗсенчен кая мар телейсёр. Апла калани вёсене 
йӑпантараймасть те-ха, анчах :вӑл чӑннипех ҫавӑн пак. 
Тахҫан, ытла ҫамрӑк чухнех-ха, атте-анне ҫуртӗнчен 
тухса .кайсанах, хама мӗн илӗртет, ҫавна урса кайнӑ 
пек астивеашӗн пулса, укҫа тӑкнӑ , ҫав ырлӑхсем, пал-
л^х ӗнтӗ, йӑлӑхтарса ҫитерчёҫ мана . Унтан вара эпӗ 
пысӑк света' кётӗм те, часах мана унта та йӑлӑхтарса 
ҫитерчё; эпё илемлё пикесене савнӑ , вёсем те мана. 
юратнӑ , анчах вёсен юратӑвё ман шухӑшпа ёмёте та-
рӑхтарса кӑна тӑнӑ-'мён, чёрем пуш-пушах тӑрса юлчё... 
Эпё вулама та, вёренме те тытӑнтӑм, вёренесси те йӑ-
лӑхтарса ҫитерчё; ёнтё чап та, телей те вёсенчен килмест 
иккен, терём эпё, мёншён тесен чи телейлё ҫынсемех 
тӑмсай ҫынсем т е к курӑнчёҫ, чаплӑ пулас-ха тени 
вара — ӑнсӑртран ӑнӑҫни кӑна, ӑна тупас тесен, вичкён 
ҫеҫ пулмалла. Вара мана кичемлӗх пуса пуҫларё. Часах 
мана Кавказа куҫарчёҫ, ку вӑхӑт вара кун-ҫулӑмра чи 
телейли пулса тӑчё. Чеченецсен пули айӗнче кичем пул^ 
мё, тенӗччӗ эпё — к ӑ л ӑ х а х иккен; пӗр уйӑх иртсен ^пё 
пульӑ шӑхӑрнине те, вилём ҫывӑхрах ҫӳренине те ҫав 
тери хӑнӑхса ҫитрӑм, пыра киле мана упре сӑхни те 
ытларах пӑтӑрмах кӑтартнӑ пек туйӑнатчӗ . Ҫавӑнтан 
вара мана тата кичемрех пулса тӑчё, мёншён тесен 
манӑн чи Толамжи шанчӑкӑм та ҫухалчӗ . Бэлӑна хамӑн 
килте курса, чӗркём ҫине лартсан, унӑн хура ҫуҫ кӑт-
рисене пёрремёш хут чуп тусан, эпё, айванскер, ёнтё 
мана ӑраскалӑм хёрхенчё пулё те пирӗшти ячё-ха, тесе 
шутланӑччё... Каллех йӑнӑшрӑм иккен: ҫутҫанталӑк 
ирёкӗнче ӳснё хӗрӗн юратӑвё паллӑ улпут хӗрё савнин-
чен кӑшт кӑна лайӑхрах-мён; пӗрин тёттёмлӗхёпе ырӑ 
чёри, теприн тата ар!ҫынсен кӑмӑлне каяс тесе йӑпӑл-
татса ейкеленни мана шалтах йӑлӑхтарса ҫитерчё. Пё-
лес килет пулсан, эпё ӑна халь те юрататӑп-ха, темиҫе 
минут хушши савӑннӑшӑн ҫав тери тав тӑватӑп, уншӑн 
хам пурнӑҫа татмашкӑн хатёр, ҫапах та унпа кичем 
мана... Те айван ёнтё эпё ытла та, те усал тӑвакан ҫын, 
пёлейместӗп; анчах тёрёсси пёрре: эпё те -ҫавӑн вырӑ^ 
нёнчи ҫын пекех хӗрхенме тивӗҫлё ҫын, унтан ытларах 

' Пысӑк свет — артистократсен обществи, ушкӑнё. 
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та пулӗ, тен: ман чуна ча'пла пурнӑҫ пӑснӑ , шухӑшӑм 
канӑҫсӑр, чёрем тӑрана пёлмен; мана пурте сахал пек; 
кулянассине те, савӑнӑҫа хӑнӑхнӑ пекех, час хӑнӑхнӑ , 
ҫавӑнпа вара пурнӑҫӑм та кунсерен пушанса пычӗ; 
манӑн халӗ ҫул ҫӳресси кӑна тӑрса юлчӗ ӗнтӗ. Май пул-
санах тухса жаятӑп,— анча,х Европӑна мар, турӑ хӑтар-
тӑрах!— Америкӑна, Араиие, Индие каятӑп; кирек ӑҫта 
та пулин ҫитсе, ҫул ҫпнче ӳксе вилӗп-и! Тен, тӑвӑл тав-
рашӗ 'пулӑшё, е тумхахлӑ ҫ у л - и — м а н а юлашки канӑҫ 
кӳрессе шанса тӑратӑп эпӗ». Ҫапла вӑл нумайччен 
калаҫрӗ , сӑмахӗсем вара асра них^ан манӑҫми тӑрса 
юлчӗҫ, мӗншӗн тесен унашкал калаҫнине эпӗ ҫнрӗм пи-
лӗк ҫулхисенЧен пӗрремӗш ҫынран илтрём, урӑхран 
илтес те ҫук-и, тен... Мён хӑямачӗ шокен! Kaлaca^мӑ^p 
эсир мана,— терё малалла штабс-капитан, ман енчелле 
ҫаврӑнса,— эсир, ак, столицӑра та халь ҫеҫ пулнӑ пу-
лас: унти ҫамрӑксем пурте ҫавӑн пек-и вара? 

— Ҫавӑн п е к к а л а к а н ҫынсем нумай, вёсен хушшинче 
чӑнласах калаканнисем те пур пулё; йӑлӑхса ҫнтесси 
вӑл, хай, модӑ пекех, обществӑн ҫӳлти сийёнчен пуҫлан-
,са, аялти сийне анать те, ӑна вара ҫётёлсе пётнчченех 
сётёреҫҫё; 'ҫавӑнпа хальхи вӑхӑтра чёререн салхуланни-
сем ҫав инкеке, шӑпа вырӑнне хурса, пытарма тӑрӑ -
члаҫҫё,— терӗм эпё.— Штабс-капитан ман сӑмаха Йн-
ланаймарё пулас, пуҫне сулкаларӗ те чеен кулса илчё: 

— Салхуланас йӑлана французсем шухӑшласа 
кӑларнӑ пулё. 

— Ҫук, акӑлчансем. 
— Э-э, акӑ мёнле иккен!.. вӗсем яланах чи чарусӑр 

сҫке ерсе кайнӑ ҫынсемччё ҫав,— терӗ вӑл. 
Ирӗксёрех эпё Мускаври пёр улпут майрине аса ил-

тём, вӑл Байрон никам та мар, 'ӗҫке ярӑннӑ ҫын ҫеҫ 
пулнӑ, тесе ёнентерчё,— анчах штабс-;капитан сӑмахне 
йывӑра илме ҫук. Эрех ӗ^ес мар теннпе вӑл хӑйне хӑй, 
тёнчере пур иткек те эрех ӗҫнмнчен килет, тесе ёнентер^ 
'ме тӑрӑшать. 

Ҫав вӑхӑтра вӑл хӑйӗн калавне малалла тӑсрё: 
— Казбич урӑх килмелесе ҫӳремерё. Анчах унччен 

килни ырра мар иккенне туйсах тӑраттӑм эпё, вӑл мсн-
ие те пулин инкек пуҫарасса кётсех тӑмаллаччё. 

Акӑ пёррехинче Печорин <мана хӑй<пе пёрле хир сыс-
ни тытма кайма ти.млерё; эпё нумайччен турткаланса 
тӑтӑм: мёне кирлё иккен мана! Ҫапах та вӑл мана хӑйпе 
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<пӗрле илсе кайрё-кайрех. Эпир пӗр пмлӗк салтак <илтё-
^мӗр те ирпе ирех тухса кайрӑмӑр. Хӑмӑшлӑхсенче те 
варианта вун сехетчен ҫӳрерӗмӗр,— нимӗн те курма-
рӑмӑр . *Килелле таврӑнар мар-и?— тарӗм эпӗ. *Мӗн 
кутӑнлашмаллипурРкунёҫавӑн пек телейсёр пулчӗ!*— 
^герӗм. Григорий Александрович ҫав шӑрӑхра ӗшенсе 
^ҫитнӗ пулин те, кайӑк тытмасӑр таврӑнасшӑн пулмарӗ . . . 
<Ҫынни ҫа)вӑн пекчӗ ӗнтӗ вӑл: шухӑшланӑ-тӑк, ӑна чарса 
та atH тӑр. Ахӑртнех, ӑна ача чухнех амӑшё иртӗхтернӗ 
^пулас... Акӑ кӑнтӑрла ҫитеспе ҫёр ҫӑтасшӗ хир сыснине 
(шыраса тупрӑмӑрах,— бах! бах! персе ятӑмӑр эпир, 
<тивертеймерӗмӗр, хир сысни хӑмӑш ӑшне кёрсе тарчӗ... 
<ҫав тери телейсёр кун пулчӗ ҫав! Эпир вара кӑштах 
<кантӑмӑр та килелле май уттартӑмӑр. 

Чӗлпӗрсене алӑран вӗҫертнёччё эпир, нимӗн шарла-
-масӑр юнашар уттарса пыратпӑр, крепоҫ патнех ҫите 
'пуҫланӑччӗ, ката урлӑ кӑна тухмаллаччӗ . С.асартӑк пӑ-
<шал пенӗ сасӑ... Эпир пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илтӗмӗр: 
<иксёмёре те шире пёр шухӑш тёлӗнтерчӗ . Тӳрех пӑшал 
<сассм илтённё ҫёрелле вёҫтертӗмё-р; пӑхатпӑр: вал патне 
<пуҫтарӑннӑ салтаксем пире уялла кӑтартаҫҫӗ , уйра пёр 
<юлан ут ут-вӗттин вёҫтерсе пырать, йёнерё ҫине темле 
шурӑ япала хунӑ. Григорий Александрович чеченецран 
'та кая мар кӑшкӑрса ячё; унтан пӑшалне тытрӗ те ун-
*галла сиктерчё; эпӗ ун хыҫҫӑн. 

Сунар ӑнӑҫман пирки пирӗн лашасем ӗшенсех ҫит-
<менччё-ха: вёсем малалла сиккнпе пыраҫҫё, кашни са-
<мантрах эпир ҫывхарса та ҫывхарса пыратпӑр. Акӑ 
*хайхи эпӗ Казбича палласа илтём, вӑл хӑй умне мён 
^гытнине ҫеҫ уйӑрса илейместёп. Печорина хуса ҫитрём 
те: зКазбич ку!..^— тесе кӑыжӑртӑм. Вӑл ман ҫинелле 
<пӑхрё, пуҫӗпе сулчё те утне чӑпӑрккапа ҫапрӗ. 

П ы р а киле вӑл пиртен пӑшалпа пемелёх хушӑра 
<кӑна тӑрса юлчӗ; лаши ывӑнса ҫ и т н ё ч ч ё ^ и Казбичӑн, 
<те пирённинчен начартарахчё вара, анчах <вӑл худи мен-
яле жистесен те питех ваокаошӑн пулмарё. Ман шухӑш-
па ҫав самантра вӑл хӑйён Карагезне те аса илчё 
пулмалла. . . 

Пӑхатӑп: Печорин сиккипе пынӑ ҫёртенех пӑшалёпе 
тёллет.. . 4;Ан перёр!— тесе кӑшкӑратӑп ӑна:—т1еракет-
иӗр пемеллине, ҫапла<х хӑваласа ҫитетпёр ӑна*,—тетёп. 
Эх, ҫамрӑксем ҫав! кирек х ӑ ҫ а н т а в а р а ы т л а хёрсе ка-
яҫҫӗ... Анчах пӑшал сасси янраса та кайрӗ , пульӑ лашин 
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майри урине амантрӗ ; хӗрсе кайнипе вӑл тата вунӑ 
утӑма яхӑн сиксе илчё те ҫавӑнтах такӑнчӗ , чӗркуҫҫи 
Чине тёшёрёлсе ӳкрӗ. Казбич смкрӗ те анчӗ, тинех кур-
т ӑ м ӑ р акӑ : хӑй аллинче вӑл пӗркенч&кпе чӗркенӗ ,хӗр-
арӑма тытнӑ... Вӑл Бэла пулнӑ иккен... Мёскён Бэла! 
Казбич пире хӑйсен чӗлхипе темӗскер кӑшкӑрчё те кин-
ж а л н е ҫӑклерӗ... Тӑхтама вӑхӑт ҫук... Эпӗ те акӑ , мӗн 
'пулать те мӗн килет тесе, персе !ятӑм; пульӑ Казбича 
хул пуҫҫинчен лекрӗ пулас, мӗншӗн тесен вӑл аллчне 
'сасартӑк антарчӗ... Тӗтӗм сирӗлсен пӑхатпӑр .та, ҫӗрте 
аманнӑ лаша выртать, ун патӗнчех Бэла; Казб^ч хӑй 
'пӑшалне пӑрахрӗ те йывӑҫ тӗмисем хушшипе, кушак 
пеж йӑпшӑнса, чул ту ҫинелле улӑхать; манӑн персе 
антарас килчё ӑна — пӑшала аюӑрламанччӗ! Л а ш а с е м 
^инчен сиксе антӑ!мӑр та Бэла патне пытӑмӑр. Эх, 
'апӑрша, вӑл пӗр хускалмасӑр выртать, суранӗнчен пӗр 
'чарӑн-ми юн юхать... Чӗринчен те чикмен-ҫке ҫав тискер 
^ын, асаплантарасшӑн пулса, ҫурӑмӗнчен чикнӗ... ,шӑл-
тах вӑрӑ -хурахла тунӑ ҫав! Бэла нимӗнте пӗлмест. Эпир 
ун пӗркенчӗкне -ҫуртӑмӑр та суранне май ,ҫитнӗ таран 
жытӑрах туртса ҫыхрӑмӑр;' Печорин кӑлӑхах унӑн сивӗн-
нӗ тутине чуп тӑвать — Бэла тӑна кӗреймерӗ . 

Печорин лашине утланчӗ; эпё Бэлӑна ҫӗклесе аран-
аран ун патне йӗнер ҫине ларт-рӑм; вӑл ӑна аллипе ҫа-
'вӑрса тытрӗ те, эпир каялла кайрӑмӑр. Теми<ҫе минут 
хушши сӑмах чӗнмесёр пынӑ хыҫҫӑн: ^итлёр-ха, Мак-
сим Максимыч,— терӗ мана Григорий Александрович,— 
'капла .майпа ӑна эпир чӗррӗн илсе ҫитереймӗпӗр^.— 
'«Чӑнах т а Ь — терӗм те эпӗ, вара лашасене эпир мӗн 
-пур вӑйпа Чуптартӑмӑр. Крепоҫ алӑкӗ патӗнче пире пӗр 
ушкӑн халӑх кӗтсе илчӗ; Бэлӑна Печорин патне хуллен 
кӑна ҫӗклесе кӗрсе, эпир лекаре чӗнтертемӗр. Л е к а р ь 
ӳсӗр пулин те пычӗ; суранне пӑхрӗ , вара вӑл Бэла пёр 
кунтан ытла пурӑнаймасть, тесе пёлтерчӗ, анчах вӑд 
йӑнӑшрӗ . . . 

— Сывалчӗ-и? — тесе ыйтрӑм эпӗ штабс-капитан-
ран, хёпёртенипе аллинчер ярса тытса. 

— Ҫук,— терё вӑл:—лекарь йӑнӑшни пирки калас 
пулсан, Бэла тата икё кун пурӑнчё.. 

—' Анлантарса парӑр-ха мана, Казбич ӑна мёнле 
<майпа вӑрласа кайнӑ? 

— Акӑ мӗнле пулнӑ вӑл: Печорин ӑна: ниҫта та ан 
тух, тесе хӑварнӑ пулин те, вӑл крепоҫран ҫырма 
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хёрри'не тухнӑ . Ҫанталӑк пжтӗ шӑрӑхчӗ ; вӑл ур'исене шы-
ва ярса чул ҫинче ларнӑ . Казбич йӑпшӑнса пынӑ та ун 
-патне, кап! ярса тытнӑ , ҫавӑнтах унӑн ҫӑварне хупласа, 
'ймвӑҫ тӗми хушш1ине сётёрсе кӗнӗ, унтан ,лаши ҫине ут-
ланнӑ та вӗҫтере панӑ! Лешӗ ҫав хушӑра кӑшкӑрса яма 
<та ӗлкёрнё; хыпӑноа ӳкнӗ часовойсем персе те ,янӑ, 
лччах тивертеймен, шӑпах ҫав вӑхӑтра эпнр те пырса 
ҫитрӗмӗр. 

— Казбич мёншён вара ӑна вӑрласа каясшӑн пул-
нӑ-ха? 

— Ак тамаша! Ҫав черкессем вӑрлама ю'ратакан 
халӑх-ҫке: мён урлӑ выртать, ҫавна илмесёр чӑтаймаҫҫё 
^вӗсем, тепӗр япала кирлех те мар, тейёпёр, вёсем ҫа-
пах та ҫавна вӑрласа каяҫҫех... Уншӑи вёсене айӑпла-
малли ҫук ёнтё! Ҫитменнине тата Казблч Бэлӑиа тах-
.ҫантанпах юратса пурӑннӑ-ҫке. 

— Бэла вилчё-и вара? 
— В<илчё: анчах питё нумай асапланчё, эпир те унпа 

гамаях тертлентёмёр. Каҫхине пёр вунӑ сехетре Бэла 
тӑна кёчё; эпир ун патне пырса лартӑмӑр; вӑл куҫне 
уҫсанах Печорина чёнме пуҫларё. зЭпӗ ку^та, сан па-

тӑнтах, манӑн джанечка (пирӗн пек жаласан, чунӑмҫӑм 
теми пулать) ,—терё вӑл, ӑна аллинчен тытса.— зЭпё 
вн летёп!^— терё Бэла.—Эпир ӑна лӑплантарма пуҫларӑ-
мӑр, лекарь сана темле пулсан та сыватма пулчё, тет-
иёр; вӑл пуҫне сулчё те стена ҫумнелле ҫаврӑнса вырт-
рё, вилесси <кил<местчӗ ҫав унӑн!.. 

Ҫерле вӑл аташма пуҫларё, пуҫё вёриччё унӑн, вӑ-
хӑчё-вӑхӑчёпе вӑл пётём тӑлппӑвёпе ствӗ чир тытнӑ 
чухнехи пек чӗтренсе илчӗ, ашшё ҫинчен те, шӑллӗ ҫин-
чен те темле ҫыхӑнусӑр сӑмахсем калакаласа аташрё; 
унӑн ту хушштнелле, килне каясси килчё пулас... Ҫавӑн 
пекех вӑл Печорин ҫинчен те калаҫрё, ӑна тёрлёрен 
ачаш ятпа асӑнчё е хӑйӗн джанечкинчен сивённишён 
ӳпкелешсе илчӗ. 

Печорин пуҫне алли ҫине тёрентерчё те иимён шар-
л а м а с ӑ р ӑна итлесе ларчӗ ; анчах эпё унӑн куҫ хӑрпӑкӗ-
сем ҫинче пёр тумлам куҫҫулӗ те курмарӑ)м; йёреймест-
чё-ши!вӑл чӑннипе т е . е хӑйне хӑй хытӑ тытма пулта-
ратчё-ши,— пёлместёп: эпё хам вара ҫавӑнтан ытла 
хёрхенмеллмне урӑх нимён те курман. 

Ҫутӑлас умён аташма пӑрахрё, шуралса халран кай-
нӑскер, вӑл рёр сехете яхӑн нимён тапранмасӑр выртрӗ , 
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сывлани те аран-аран кӑна па^ӑратчё; унтан ӑна ҫӑ-
мӑлтарах пек пулчё те, вӑл калаҫма пуҫларӗ , анчах мён 
ҫинчен тейёттёрччӗ-ши эсир?.. Унашкал шухӑш вилекен 
ҫыннӑн кӑна пулать пуль ҫав! Эпё Христос тӗнӗнчен 
мар, ҫавӑнпа леш тӗнчере манӑн чунӑм нихҫан та Гри-
горий Александрович чунне кураймӗ , ҫӑтмахра та унӑк 
юлташӗ урӑх хӗрарӑм пулё, тесе кулянма пуҫларӗ . 
Манӑн ӑна <вилес умён тӗне кӗртес шухӑш та пурччӗ; 
ҫавӑн ҫинчен каларӑм та ӑна, вӑл ман ҫине иккӗленсе 
пӑхрӗ , нумайччен сӑмах хушаймарӗ : юлаш^инчен вара , 
ёнтӗ мӗнле тӗнпе ҫуралнӑ , ҫав тӗнпех вилем, терӗ . Ҫап-
ла кун иртрӗ. Мён терн улшӑнчӗ вӑл ҫав кунхине! Сӑн-
сӑр пит ҫӑмартисем путса анчӗҫ, куҫӗсем тата 
пысӑкланчӗҫ, тути ҫунать. Хӑй калама ҫук вӗриленчӗ , 
кӑкӑрёнче хӗртнё тимёр выртать, тейӑн. 

Тепёр каҫ ҫитрӗ: эпир куҫ хупмарӑмӑр, ун вырӑнё 
патӗнчен те уйрӑлмарӑмӑр. Тем neiK аса'планчё вӑл, 
ахлатрӗ , ыратнн кӑшт тамалсанах Григо-рий Алексан-
дровича: мана ҫӑмӑлтарах ёнтё, эсё ҫывӑрма кай, тесе 
йӑлӑна пуҫларё, ун аллине чуп турё, хӑй аллинчен кӑ-
лармарё ана. Ир умён хаихи вилём ҫывхарнине сисе пуҫ-
ларӗ , ниҫта кайса кӗрейми тапкаланма тытӑнчё, ҫыхса 
янине салтса пӑрахрё те, каллех уна'н юн юхма пуҫла-
рё. Суранне ҫыхса лартнӑ хыҫҫӑн вал пёр самантлӑха 
лӑпланчё, Печорина: эсё мана чуп ту, тесе йӑлӑнчӗ . 
Печорин кравать патне чёркуҫленсе ларчё, унӑ,н пуҫне 
минтер ҫинчен ҫёклесе, хӑйӗн тутине унӑн снвёнекен 
тутипе тивертрё, лешё чётёрекен аллипе ӑна мӑйёнчен 
ыталаса илчё, ҫапла чуп тунӑ чухне вӑл ӑна хӑйён чунне 
парасшӑн пулчӗ, тейён... Ҫук, мён тесен те вӑл шӑ -
пах вӑхӑтра вилсе кайрё ҫав. Енчен ӑна Григорий Алек-
сандрович пӑрахнӑ пулсан, 1мӗн пулатчёчши вара? Ҫа-
вӑн чухнех-и, ӳлёмрен-и, вӑл ӑна пур пӗрех пӑрахнӑ 
пулёччё-ҫке. „ 

Пирён лекарь ӑна ӑшӑтса, тӑрлё микстура ӗҫтерсе 
чылай асаплаитарчё пулин те, Бэла тепёр 'кунхине кӑн-
тӑрлачченех лӑпланса выртрё, пёр сӑмах та каламарё 
вӑл, мён хушнине пурне те итлерё. <(Чимӗр-ха!— терӗм 
эпё лекаре , - - эсир хӑвӑрах каларӑр-ҫке, вал пур пёрех 
вилет, тесе, мёне кирлё пулччӑр ёнтӗ оирён им-ҫамӑр-
сем?^— терём. кҪапах та, Максим Ма<ксимыч, кӳрену 
а н ю л т ӑ р э , — тесе т а в ӑ р ч ё в ӑ л м а н а — п и т ё лайӑх кӑ -
мӑл ёнтё, ним каламалли те ҫук! 

4i 



Кӑнтӑрла иртсен, Бэла lUTHiB ӗҫес килнипе anTpatMa 
пуҫларӗ . Эпир чӳречесене уҫса ятӑмӑр, анчах тулта 
пӳртринчен те пӑчӑччӗ . вара юравачӗ патне пӑр ларт-
рӑмӑр,— пур пёрех усси пулмарӗ . Эпӗ пёлеттём ёнтӗ: 
тӳсме ҫук ӗҫес килни вӑл вмлӗм ҫывхарнине пӗлтерет, 
ҫавӑнпа эпё ун ҫинчен Печорина каласа патӑм. Бэла 
вырӑн ҫинчен пуҫне <ҫёклерё те: ^шыв парӑр!..^— терӗ 
хӑрӑлтатакан сассипе. 

Печорин катан пир пек шуралса кайрё, стакан ярса 
тытрё те шыв тулта1рса пачё. Эпё аллӑмпа куҫа хупрӑм 
та, ас тумастӑп ёнтё, темёнле кёлё тума тытӑнтӑм... 
Ҫапла , тӑванӑм, ҫынсем мёнле вилнине госпитальсенче 
те, вӑрҫӑ хирӗнче те пайтах куркаланӑ та эпӗ, анчах 
ку вара йӑлтах ун пек мар, ҫук, йӑлтах урӑхла!.. 'Гӳрри-
пе каласан, мана акӑ тата мён кулянтарать: эпӗ ӑна 
ашшё пекех юрататтӑм пулин те, в<илес умён вӑл ман 
ҫинчен пёрре те асӑнмарё.. . Ну, ӑна турӑ каҫартӑрах та!..' 
Чӑннипе каласан, кам иккен эпё, вилес умён те ман ҫин-
йен асӑнмашкӑн? 

Вӑл шьдвне сыпрё кӑна, хӑйне ҫӑмӑлтарах пек туйрё, 
тепӗр виҫё минутран вилсе те кайрӗ . Тути ҫине тёкёр 
хутӑмӑр — тёкӗр пасармасть!.. Печорина пӳлёмрен ҫа-
вӑтса ту^рӑм та, крепоҫ валӗ патнелле утрӑмӑр. Аллӑ-
мӑрсене ҫурӑм хыҫнелле тытрӑмӑр, пёр сӑмах вакла-
масӑр, эпир юнашарӑн нумайччен каллӗ -маллӗ утса 
ҫӳрерёмёр: унӑн пит-куҫё ҫинче пӑшӑрханнӑ паллӑ ҫук 
та , ҫавӑнпа эпё йӑЛтах кӳренсе ҫитрём: хам ун вырӑнӗн-
че пуласпулсан ӗнтӗ—кулянсах вилмелле. Унтан вара 
вӑл ҫӗр ҫине, пёр сулхӑнарах вырӑна пырса ларчё те 

-хӑйӑр ҫинче темён чёркелеме пуҫларё. Ҫын кӑ 'мӑлне 
тупас п&к, ӑна йӑпантарас тесе, эпё калаҫма пуҫларӑм; 
лӑл пуҫне ҫёклерё те кулса ячё... унӑн куллипе-ман ҫан-
ҫурӑмӑм та ҫӳҫенсех кайрӗ . . . эпё тупӑк тутарма утрӑм. 

Тӳррипе калааан , эпё шухӑшӑма йӑпатасшӑн кӑна 
тытӑнтӑм ҫав ӑҫе. Манӑн термаламӑ * татӑкё пурччё, 
тупӑкне ҫавӑнпа сӑртӑм , т а Григорий Александрович 
Б э л а валлиех илсе тултарнӑ черкессен жёмёл галунё-
семпе илемлетрём. 

Тепёр кунхине эпир Бэлӑна крепоҫ тулашне, ҫырма 
хёррине, хӑй юлашки хут ларнӑ тёлех пытартӑмӑр; халё 

' Термаламӑ —ҫирӗп пурҫӑн е пур!ӑнпа хӳтӑш тӗртсе т.унӑ 
пусма. 
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унӑн тӑпри тавра шурӑ акацисемпе бузинӑ тӗмисем ӳссе 
тулнӑ ӗнтӗ. Эпӗ хӗрес лартаошӑнччё те, анчах темӗнле, 
лайӑх мар пед туйӑнчӗ: ҫапах та вӑл Христос тӗнне 
йышӑнманччӗ-ҫке-ха... 

— Печорин мӗнле вара?— тесе ыйтрӑм эпӗ. 
— Печорин нумайччен сывлӑхсӑр пурӑнчӗ, начар-

ланса ҫитрӗ, мӑнт^рӑн; анчах ҫавӑнтан вяра эпир Бэла 
ҫинчен нихҫан та сӑмах пуҫарман: ун ҫинчен малаҫнм 
хӑйшён лайӑх мар пулассине туяттӑм эпӗ, мӗншӗн жала-
ҫас-ха? Пёр виҫӗ уйӑхран ӑна пёр полка, куҫармалла ту-
рёҫ те, вӑл жара Грузие тухба кайрё. Эпир унпа ҫавӑн-
тан вара тӗл пулман... Чӑнах та, ас тӑватӑп, нумаях та 
пулмасть, така'м ,мана вӑл Российӑна таврӑнни ҫинчен 
каласа панӑччӗ, анчах корпус тӑрӑх приказсенче нимён-< 
ле сас-хура та пулман. Тепӗр тесен тата, хыпарсем пирён 
пата питё кая юлса ҫитеҫҫӗ-ҫке. 

Кунта вара вӑл, кичем аса илӳсене пусарас тенипе 
пулас, ҫёнӗ хыпарсене ҫулталӑк кайран пёлни мӗн тери 
кӑмӑллӑ марри ҫинчен нумайччен .каласа пачӗ. 

Пӳлмерём те ӑна эпӗ, итлемерӗм те. 
Тепёр сехетрен ҫула тухма май пулчё; тӑман лӑплан-

чё, ҫанталӑк уяртрё те, эпир тухса кайрӑмӑр . Ҫул тӑ-
рӑх эпё ирёксёрех ҫ'ав Бэла ҫинчен те Печорин ҫинчен 
сӑмах хуокатрӑм. 

— Илтмен-и кайран, Казбича мён пулнӑ-ши вара?— 
т е с е ы й т р ӑ м э п ё . 

— Казбича-и? Тем пулнӑ вара, пёлейместёп... Илт-
нёччӗ эпё ҫапла, шапсугсен сылтӑм флангёнче темёнле 
Казбич, хӑюллӑокер, пур тетчӗҫ, а ӑ л , имёш, х-амӑрӑнни-
сем персе тӑнӑ вӑхӑтра та хӑйён херлё бешмечёпе ҫав 
таврашрах утса ҫӳренё пулать, пульӑ )ҫывӑхран шӑхӑрса 
иртсен, вӑл питӗ те хисеплӗн пуҫне таять, тет; анчах пёл-
ме ҫук, вӑлах-ши вара!.. 

Кобире эпир Максим Максимычпа уйрӑлтӑмӑр: эпӗ 
почта ла1вё ҫине ларса кайрӑм, лав йывӑр пмрки вӑл 
манпа пыраймарё. Эпё урӑх нихҫан та тёл пуласса 
шанманччё, ҫапах та тёл пултӑмӑр, кирлех пулсан, ка-
ласа парам амӑ, ун историйё пысӑк... Ҫапах та терӗс-
снпе калӑр-ха, Максим Максимыч хисеплеме тивёҫлӗ 
ҫын вёт?.. Эсир ҫакна йышӑнатӑр пулсан, . эпё хамӑн 

^ ытла та вӑрӑм калавӑмшӑн хёпёртенё те пулӑттӑм. 
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I ! 
МАКСИМ МАКСИМЫЧ 

Максим Максимычпа уйрӑлсан, эпё часах Терекпе 
Д а р ь я л тӑвӗсен хушшине вёҫтерсе тухрӑм, Казбекра 
ирхи апат турӑм, Ларсра чей ӗҫрӗм, унтан вара каҫхи 
апат тёлне Владикавказа ҫитме ^л^ӗртём. Тусем ҫин-
чен е нимёне пӗлтермен кӑшкӑрашнӑ сасӑсем ҫинчен, 
унта пулса курман ҫынсемшӗн уйрӑмах нимён те кӑтарт-
са паман карти^нӑсем ҫинчен ҫырса, сире йӑлӑхтарам 
мар-ха, тата статистика енӗпе асӑрхаттарнисене те ҫыр-
са тултармӑп, пур пӗрех вӗсене нинам та вуламӗ . 

Эпӗ гостиницӑна ^итсе чарӑнтӑм, иртсе ҫӳрекенсем 
пурте унта чарӑнаҫҫӗ . Чарӑнаҫҫӗ пулин те, кунта яшка 
пӗҫерсе пама е хир чӑххи ӑшалама никама та хушай-
мӑн, мёншён тесен ку гостиницӑна виҫӗ инвалида шанса 
панӑ та, вёсем виҫҫӗшё те вара ытла айван, ҫитменнине 
ура ҫине тӑраймм ёҫсе ӳсёрӗлеҫҫё, вёсемпе ёҫ тума 
ҫуках. 

Мана кунта: тата виҫё кун хушши пурӑнмалла, тесе 
пёлтерчёҫ, мёншён тесен <окази* Екатериноградран 
килмен-ха, ҫавӑнпа вӑл каялла кайма та пултарай-
масть. Тупӑнать-ҫке инкек! ^ Анчах ҫул ҫӳрекен вырӑс 
ҫынниие мачар каламбур ' лӑплантараймасть, ҫавӑнпа 
та эпё, вӑхӑта ирттерес тесе, хама Максим Максимыч 
Бэла <ҫинчен каласа панине ҫырса хума шутларӑм, ҫав 

' Каламбур — сӑмах вылятса шӳт туни, ҫивчӗ сӑмах калани. 
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ловеҫ темиҫе повеҫӗн йӑрӑм ярӑмӗнче пӗрремӗш сыпӑк 
пулассине малтан шутламанччӗ те эпё; ас тӑвӑр-ха, хӑш-
чухне пӗр пӗчӗк япалашӑнах кайран ҫа,в тери йывӑр 
милет-ҫке!.. Тен, эсир ^окази^ мён иккенне те пӗлместӗр 
пулӗ-ха? Вӑл хӳтӗлесе пыраканни тени пулать, унта ҫур 
ротӑ пехотӑ та тата пӗр тупӑ пулать, вӗсем Владикав-
казран Кабарда урлӑ Екатерннограда ҫӳрекен лавсене 
хӳтӗлесе пыраҫҫӗ . 

Малтанхи куна эпӗ пцтӗ кичем ирттертём: тепӗр кун 
акӑ ирпе картишне пӗр лав пырса кӗчӗ... Э! Максим 
Максимыч!.. Эпир тахҫанхи туссем пек тӗл пултӑмӑр. 
Эпӗ ӑна хамӑн пӳлӗме вырнаҫма сӗнтӗм. Вӑл туртка-
ланоа тӑмарӗ , хул пуҫҫийёмрен лӑпкаса илчё те, кулан-
ҫи туса, тутине чалӑштарчӗ . Култармӑш та ҫав!.. 

Максим Максимыч апат пӗҫерме <питӗ ӑста: фазана 
вӑл тӗлӗнсе каймалла лайӑх ӑшаларӗ , ӑна тӑварланӑ 
хӑяр шывӗпе салрӗ; тӳррипех калас пулать вара, вӑл 
пулман пулсан, типӗллех ҫимелле пулатчӗ ӗнтӗ манӑн. 
Пёр бутылка кахетински эрех апатӑмӑр пӗр чашкӑра 
ҫеҫ иккенне асӑнтармарӗ те пире, чӗлӗмсене тиввртрӗмӗр 
те вырнаҫса лартӑмӑр : эпӗ чӳрече патне лартӑм, вӑл 
хутнӑ кӑмака ҫумне ларчӗ , кунӗ нӳрлӗрекчӗ , сулхӑн-
ччӗ . Эпир нимён те чӗнмерӗмӗр. Ентӗ мӗн ҫинчен калаҫ-
мяллаччӗ-шм пирӗн?.. Вӑл мана хӑй ҫинчен пӗтӗмпех 
каласа панӑччӗ, манӑн каласа памалли нимӗнех те 
ҫукчӗ. Эпӗ чӳречерен пӑхрӑм. Анлӑн юхакан Терек хӗр-
ринчи йывӑҫсем хушшинче унгга та кунта сапаланчӑк 
лутра ҫуртсем куранаҫҫӗ , леререх тата кӑвак тусем, 
шӑллӑ стена пек. палӑра<ҫҫӗ. Вёсен хыҫӗнчен шурӑ ҫӗ-
лӗкне тӑхӑннӑ Казбек ' курӑнать. Ашӑмра эпӗ вӗсене 
«сьчвӑ юлӑр^, тетӗп: уйрӑлас килместчӗ ман вёсенчен... 

Эпир пайтахчен ҫапла лартӑмӑр. Хӗвел ту хмҫне 
пытанать, лапамсенче шурӑрах тӗтре сарӑлать. Ҫав 
вӑхӑтра пире урамран шӑнкӑрав сасси илтӗнсе кайрӗ , 
л.ав)ҫӑсем те кӑшкӑркаларӗҫ . Гостиницӑ картишне таса 
мар .ҫи-пуҫлӑ армянсем лавсемпе кёрсе тулчӗҫ, вӗсем 
хьиҫҫӑн тата ҫул ҫӳремелли пушӑ коляскӑ та ҫитсе чарӑн-
чӗ: коляски ҫӑмӑл пырать, ӑна питӗ ӑста тунӑ вара, 
пӑхмашкӑн та вӑл ют ҫӗршывран килнине асӑнтарать, 
ун хырҫӑн венгеркӑ^ тӑхӑннӑ пӗр пысӑк мӑйӑхлӑ ҫын 

' Казбек — Кавказ тӑвӗсен чи ҫӳллё тӳпи. 
^ Венгерка — курткӑ йышши капӑр сӑхман. 
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утса пырать; лакей тесен, вал питех те чипер тумланнӑ 
темелле, чӗлӗмӗн кёлне пит маттуррӑн шаккаса кӑлар-
нине тата ямшӑк ҫине кӑшкӑркаланине пӑхсан, вӑл 
мӗнле чинра иккенне тӗрӗсех пёлме пулать. Паллах ӗнтӗ , 
вӑл пёр-пёр кахал улпутӑн иртӗхсе кайнӑ тарҫи — вы-
рӑссен ф и г а р о ' пекреххи пулмалла. *Кала-ха, ыр ҫын-
нӑм,— тесе кӑшкӑртӑм эпё ӑна чӳречерен,— окази иил-
чӗ-и вара?^— терӗм. Вӑл оамаях чӑрсӑррӑн пӑхса илчӗ, 
галстукне тӳрлетрё те пӑрӑнчӗ , ун умӗнчен иртсе пыра-
ка^ армянин ҫеҫ, кулкаласа: ^тӗрӗс^ окази килчӗ, ыран . 
ирпе каялла каять*,— терӗ уншӑн. 4:Мухтав турра!—^ 
терӗ Максим Максимыч, ҫав вӑхӑтра чӳрече патне пыр-
са тӑнӑскер.—Епле тёлӗнмелле чипер коляскӑ!— хушса 
хучӗ вӑл:—ӗнтӗ^мӗнле те пулин чиновник Тифлиса 
следствине каять пуль. Пирён таврашри тусене п^лмест 
пулас-ха. Ҫук, юратнӑ <ҫыннӑм, шӳт тӑватӑч, кунта эсӑ 
хамӑр коляскӑсене мар, акӑлчансенне те тӗрӗс-тёкел 
хӑвармӑн! Кам пулчё-ши ку — кайса пёлер-ха эппин...^ 
Эпир коридора тӳхрӑмӑр. Коридор вӗҫёнчи хӑрах енчи 
пӳлёмён алӑкё уҫах тӑратчӗ . Лажейпа лавҫӑ унта чемо-
дансем ҫёклесе кёретчӗҫ. 

—< Итле-ха, шӑллӑм,— тесе ыйтрё унтан штабс-^ 
капитан:—камӑн ку чечен коляски?.. Э?.. Ҫав терн чи-

пер коляскӑ ! . .—Лакей, чемоданне салтнӑ май, ҫаврӑнса 
пӑхмасӑрах хӑй тёллён темёскер мӑкӑртатса илчё. Мак-
сим Максимыч тарӑхса кайрё: х!исеплеме пёлмен ҫынна 
хул пуҫҫийёнчен тытрё те вӑл: сэпё санран ыйтатӑп, 
тӑванӑм.. .^— терё. 

— Кам коляски?.. Хам улпутӑн... 
—' Кам-ха санӑн улпуту? 
— Печорин... 
— Мён терён &сё? Мён? Печорин-и?.. Ах, турӑҫӑм!.. 

Калачха, Кавказра службӑра пулман-и вӑл?..— хавас-
лӑн кӑшкӑрса ячё Максим Максимыч, мана ҫанӑран 
туртса. Куҫёнче унӑн савӑнӑҫ ҫиҫсе тӑрать. 

— Пулнӑ пулас та, эпё вёсем патёнче нумайранпа 
мар-ха... 

— Апла иккен... юрё!.. Григорий Александрович-и?.. 
Ҫапла чёнеҫҫё вёт ӑна? Эпир оан улпутӳпа туслӑ пул-

' Фигаро — вичкӗн, аслӑ ултавҫӑ парикмахер — Франци драма-
тургӗ Бомарше (1732—1799) ҫырнӑ 4:Севильский цирюльника (t775) 
тата сСвадьба Фигаро^ (1784) ятлӑ комедисен геройӗ. 
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нӑ ,—терё вӑл, лакее хул пуҫҫийӗнчен кӑмӑллӑн ҫапса, 
лешӗ сулӑнсах кайрӗ... 

— Итлёр-ха, сударь, эсир мана чӑрмантарат^р,— 
терё лакей, сиввӗн пӑхса. 

' — Эккей, эсӗ, шӑллӑм!.. Пӗлетӗн-и, эпир сан улпу-
тупа ҫав тери туслӑ пулнӑ-ҫке, пӗрле пурӑннӑ . . . Хӑй 
ӑҫта юлчӗ-ха вӑл тата?.. 

— Печорин каҫхн апат тума каҫ выртмаллипех Н... 
полковник патёнче юлчӗ,— тесе пӗлтерчӗ лакей. 

— Каҫхине вӑл кунта кӗрсе тухмасть-и?— терё Мак-
сим Максимыч:—е эсӗ, тӑванӑм, мёншён те-пулин кай-
мастӑн-и ун патне?.. Кайсан, кала-ха, Максим Максимыч 
кунта, те, ҫаплах кала... вӑл пӗлет... Эпё сана эрех ил-
меллӗх сакӑр вунӑ пус парӑп... 

Ҫавнашкал сахал сённине илтсен, лакей .йӗрӗннипе 
пит-куҫне пӗркелерӗ , анчах Максим Максимыч хушнине 
тума ҫапах та сӑмах пачӗ. 

— Халех чупса килет ак!..—терё мана Максим Мак-
симыч, хёп^ртенипе: — ӑна кӗтме хапха умнех тухса 
ла{уам-ха... Эх!.. Н... полковника паллаймастӑп-ҫке, 
питӗ шел... 

Макаим Максимыч хапха умёнчи сак ҫине тухса 
ларчё, эпӗ хамӑн пӳлӗме кӗтӗм. Тӳррипех калатӑп, эпӗ 
хам та ҫав Печорин килессине кӑшт тӳсеймесӗртерех 
кӗтсе тӑтӑм; штабс-капитан каласа панӑ хыҫҫӑн эпӗ ӑна 
кӑмӑлласах ка&марӑм, ҫапах та унӑн характерӗнчи 
хӑш-пӗр енӗсем мана калама ҫук лайӑх пек туйӑнчёҫ. 
Тепёр сехетрен акӑ пёр инвалид <вӗресе тухнӑ сӑмавар-
па чейник илсе кӗчӗ .—^Максим Максимыч, чей ӗҫес 
килмест-и?^— тесе кӑшкӑртӑм эпӗ чӳречерен. 

— Тавах сире, темӗн ӗҫесех килмест-ха. 
— Эй, ӗҫсемӗр, ас тӑвӑр, каҫ пулчӗ-ҫке ӗнтӗ, сивё 

пулать. 
— Темён мар; ӗҫӗрех... 

— Эппин, хӑвӑр к ӑ м ӑ л ӑ р ! — т е р ё м те пӗчченех чей 
ӗҫме тытӑнтӑм эпӗ; пӗр вунӑ минут иртсен, хайхи манӑн 
старик те кӗчӗ :—^Чӑнах та тӗрӗс калатӑр эсир,— терё 
вӑл,— тем тесен те, чей ӗҫсен лайӑхрах пулӗ ,—эпӗ ӑна 
вӗтеттӗм те... Ҫынни тахҫана!х ун патне кайрё, мӗншӗн 
те пулин тытӑнса тӑчӗ пулин ҫеҫ^. Вӑл васкаварлӑн пӗр 
куркине ӗҫсе ячё те иккёмёщне. ӗҫесшӗн те пулмарё, 
темёнле пӑшӑрханнӑ пек пулса, каллех хапхаран тухса 
кайрӗ : старике Печорин хисеплеменни кӳрентерчё ӗнтӗ, 
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. ҫинчен тата , хӑй унпа туслӑ пулти ҫинчен мана вӑл 
иртнё кунсенче кӑна каласа парсаччӗ , тата пӗр сехет 
к а я л л а кӑна вӑл унӑн ятне <илтсенех ^акӑ чупса килет 
вӑл^ тенӗччӗ . 

Вӑхӑт чылай иртрё, тёттём те пулчё, эпё каллех чӳ-
речене уҫрӑм та Максим Максимыча : ҫьввӑрма вӑхӑт 
ҫитрӗ , тесе чёнме пуҫларӑм; вӑл хӑй тёллён темён мӑ-
кӑртачуё, тепӗр хут та чёнтём ӑна — вӑл урӑх чёнмерё. 

Эпё, шинельпе витёнсе, сак ҫинчи ҫуртана сӳнтер-
месёрех ҫывӑрма выртрӑм. Сём ҫёрле мана Максим 
Мажсимыч в ӑ р а т м а н пулсан, эпё, ыйхӑланӑскер , лӑпкӑ -
нах ҫывӑрнӑ пулӑттӑм. Вӑл сётдл ҫине чёлёмне хучё, 
пӳлём тӑрӑх к а л л ё - м а л л ё уткаларё , к ӑ м а к а р а темён 
пӑтраткаларё , унтан вара тин ҫывӑрма выртрё, ҫапах та 
темёнччен ӳсёркелесе хӑшкӑлчё , енчен енне ҫаврӑнка-
ласа выртрё.. . 

— Хӑнкӑласем ҫыртмаҫҫё-и оире?—тесе ыйтрӑм эпё. 
— Хӑнкӑласем ҫав.. .—терё вӑл, сывлӑ-шне йывӑррӑн 

ҫавӑрса . 
Тепёр кун эпё ирех вӑрантӑм; Максим Максимыч 

манран та м а л а р а х тӑнӑ -мӗн. Эпё ӑна хапха умёнчи сак 
<ҫинче ларнине куртӑм.—^Манӑн комендант патне кайса 
[Килмелле те, Печорин килсенех мана чёнтерме пёр.пёр 
ҫынна ярӑр-ха , тархасшӑн^ ,— терё вал мана . 

Эпё килёшрём; в ӑ л ҫамрӑк чухнехи пек ҫ ӑ м ӑ л л ӑ н 
чупса кайрё. 

Ир уҫӑ та илемлё. Ту ҫинче ылтӑн пёлётсем каплан-
чеҫ, вёсем сывлӑшри тусен ҫёнё ушкӑнё пек курӑнаҫҫӗ , 
хапха умёнче пысӑк площадь сарӑлса выртать; ун 
ҫӗнчи пасар халӑхпа вёркет, паян вырсарнмкун: ҫ а р а 
у р а л л ӑ осетин ачисем, ҫурӑмӗсем хыҫне караслӑ пыл 
тултарнӑ хутаҫҫисене ҫакнӑ та ман тавра явӑнса ҫӳреҫ-
ҫё, эпё вёсене х ӑ в а л а с а ятӑм; ш у х ӑ ш ӑ м вёсем ҫинче 
марччӗ манӑн, ырӑ штабс-капитан пӑшӑрханнине эпё 
хам чёре патнех иле пуҫларӑм. 

Вунӑ минут та иртмерё, площадь вӗҫёнче эпир кётнё 
ҫын курӑнса та кайрё. Вӑл Н. полковникпа пыратчё, 
лешё ӑна гостиница патне ҫитерчӗ те хӑй крепоҫ патнел-
ле пӑрӑнчё; эпё ҫ а в ӑ н т а х пёр инвалида Максим Макси-
мыча чӗнме ятӑм. 

Печорина хирӗҫ лакей тухрё те: халех кулетпёр тесе 
пёлтерчё; лакей ӑна сигарӑ ещёкне тыттарчё, унтан 
вара, темиҫе приказани илсе, хӑй ӗҫне тума кайрё . Унӑн 
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улпучӗ смгарне тивертсе ячӗ, пӗр-ик хутчен а н а с л а к а л а -
са илчӗ те хапхан тепӗр енне сак ҫине пырса ларчӗ -
Халӗ ӗнтӗ сире унӑн портретне ӳкерсе парам. 

В ӑ л вӑтам пӳллӗ ; унӑн я ш т а к а та ҫинҫе кёлетки т а т а 
сарлака хул пуҫҫийӗ вӑл ҫирӗп ҫын пулнине, куҫса ҫӳрес 
пурнӑҫри мӗн пур <инкеке те йёпе-сапана туссе ирттер.ме 
пултарнине кӑтартать . Ана столицӑри иртӗхтерекен 
пурнӑҫ та, пуҫӗнчи тӑвӑллӑ шухӑшӗсем те ҫӗнтереймея. 
Вӑл хӑйён бархӑтран ҫӗлетнӗ тусанлӑ сюртукне аял -
ти тӳмисемле ҫеҫ тӳмеленӗ , ҫавӑнпа в ӑ л хӑй ҫине ч ӑ л г 
шурӑ кёпе тӑхӑннине л а й ӑ х а х курма пулать, ку тирпей-
лё ҫыннӑн йӑлине к ӑ т а р т а т ь ӗнтӗ, в араланса пётнӗ пер-
четкисем хӑйӗн аристократла пӗчӗк аллисем валли ятне 
ҫӗлетнӗн туйӑнаҫҫё , хӑрах перчеткине хьизсан, эпӗ унӑн 
шупка пӳрнисем ытла ырханнинчен тӗлӗнтӗм. Утнӑ чух 
вара тирпейсӗр те лӳпперрӗн п ы р а т ь , а л л и с е н е с у л к а л а -
маннине те асӑрхарӑм эпӗ, вӑл ӗнтё рыннӑн вӑрттӑнта -
рах характерне к ӑ т а р т а к а н паллӑ ! Эпӗ хам асӑрханине 
кӑна калатӑп , хам сӑнаса пӗлнё тӑрӑх ҫеҫ, ҫавӑнпа ма-
нӑн сире ҫапла калани тӗрӗс тесе пӗр с ӑ м а х с ӑ р а х ӗнен-
терес шухӑшӑм ҫ у к . - В ӑ л сак ҫине ларсан , унӑн тӳрӗ 
кӗлетки, ҫурӑмӗнче пӗр ш ӑ м ӑ та пулман пек, аванса 
кӗчӗ: ку вара унӑн темӗнле халсӑрлӑхне кӑтартса па-
рать . Вал хӑй Б а л ь з а к а н в ӑ т ӑ р ҫулхи вӗҫкӗн хёрарӑмё , 
бал хыҫҫӑн ывӑнса ҫитсе, хӑйӗн ҫемҫе пуканӗ ҫинче 
ларнӑ пекех л а р а т ь . ' У н а н питчкуҫне пӗрремёш хут пах-
сан, эпӗ ӑна ҫирӗм виҫӗ ҫултан ытла та парас ҫукчӗ , 
каярахпа вара вӑтӑр ҫулта теме те хатёр пултӑм. Кулнӑ 
чухне унӑн питёнче темле ача к ӑ м ӑ л ӗ пур, ӳчӗ учӑн хёр-
арӑмӑнни пек, темле ҫемҫе, а ч а ш ӳт; мӗн ҫ у р а л н ӑ р а н п а х 
кӑтра сарӑ ҫӳҫӗ шупкарах кӑна тӑнлӑ ҫамкине илемлӗн 
кӑтартса тӑрать. . . Нумайччен сӑнанӑ хыҫҫӑн ҫеҫ ун пичё 
ҫинче пӗр-пӗрин урлӑ каҫса каякан пёркеленчӗк йӗрӗ-
сене а с ӑ р х а м а пулать, тарӑхнӑ е пӑшӑрханнӑ саманг-
сенче вӗсем л а й ӑ х р а х та палӑраҫҫӗ пулӗ. Ҫӳҫё унӑн ҫутӑ 
пулсан та, мӑйӑкӗ те, ку^ харшийӗ те хура,— ҫыннӑн 
йӑхне пёлтерекен паллӑ , шурӑ л а ш а та хура ҫилхеллӗ 
пулать-ҫке. Портрета ҫыроа пётерес умён эпӗ тата ҫак-
на к а л а с тетёп: сӑмси унӑн кӑшт каҫӑртараХ, ш ӑ л ё 
шап-шурӑ , куҫё чакӑр; унӑн куҫӗ п)ирки манӑн тата 
темтҫе сӑмах к а л а м а л л а пулать-ха. 

Куҫё унӑн хӑй кулнӑ чухне те кулмасть! Хӑш-пёр 
ҫынсен ҫ а к н а ш к а л тёлёнмелле уйрӑмлӑх пуррнне асӑр-
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хама тӳрё килмен-и сире?.. Вӑл вара е ҫын усаллине, 
е яланах тарӑннӑн хуйхӑрнине кӑтартать. Усӑнарах 
аннӑ куҫ хӑрпӑкӗ айӗнчен вӑл темӗнле фосфор ҫутипе 
ялкӑшать, тейӗпӗр,— апла калама юрать пулсан. Ашра 
хёрӳлӗх пуррине е шухӑш вӑйлӑланнине кӑтартни мар-
ха ку: куҫа йӑмӑхтарнччен ҫутатать те, ҫапах та сиввӗн 
пӑхать, яка хурҫӑ ҫути евӗрлӗ вӑл, нумайччен те пӑхса 
тӑмасть хӑй, анчах тинкерсе, йывӑррӑн пӑхса илет те 
именмесёр каланӑ сӑмах намӑсла^тарнӑ пек вӑтанта-
рать, иимӗн туйӑмсар лӑпкӑ кӑмӑлпа пӑхмасан, ӑна чӑр-
сӑр пӑхать теме те пулать. Эпё ун пурнӑҫӗнчи хӑш-пӗр 
енӗсене пӗлнипе ҫеҫ<ҫакӑнта каланӑ сӑмахсем ман асӑма 
килсе кӗчӗҫ пулӗ-ха, урӑх ҫын пулсан, ун ҫинчен йалтах 
урӑхла шухӑшланӑ пулӗччӗ, анчах эаир Печорин ҫинчен 
эп каланисӗр пуҫне урӑх никамран та илтме пултарай-
мастӑр, ҫавӑнпа та сирӗн эпӗ сӑнлас<а панипе ҫырлах-
маллах. Ҫакна та каласа хӑварас тата: сӑнарӗ унӑн 
начар мар, унӑн илемлӗ сӑн-пичӗ уйрӑммӑнах хӗрарӑм-
сене килӗшмелле. 

Лашисене кӳлнӗччӗ ӗнтӗ, пӗкӗ ункинче вӑхӑчӗ-йӑхӑ-
чӗпе шӑнкӑрав янраоа тӑрать, лакейӗ те пурте хатӗрри 
ҫинчен пёлтерме Печорин патне икӗ хутчен те пычӗ, 
анчах Максим Максимыч ҫапах килмест-ха. Печормн, 
Кавказ тӑвӗсен кӑвакарнӑ тӑррисём ҫине пӑхса, шухӑша 
кайрӗ , тухса каймашкӑн вӑл пачах та васкаман пек 
туйӑмчӗ. Эпӗ ун патне пырса тӑтӑм: *Сирӗн кӑшт тӑхта-
ма кӑмӑлӑр пур пулсан, эсир ӗлёкхи тусӑра курнӑ пу-
лӑттӑрччӗ>,— терӗм ӑна эпӗ. 

— Ах, чӑнах та!— терӗ вӑл васкасарах,— мана ӗне-
рех каланӑччӗ-ха; анчах ӑҫта вӑл? — Эпё площадь ен-
нелле ҫаврӑнса пӑхрӑм та пӗтӗм вӑйпа чупакан Максим 
Максимыча куртӑм... Темиҫе минутран вӑл пирён пата 
та ҫитсе тӑчӗ : хӑй хашкаса сывлать, питӗнчен тар 
юхать; кӑвакарнӑ ҫӳҫ пайӑркисем, ҫёлӗкӗ айӗнчен сапа-
ланса тухса, тарланипе ҫамки ҫине ҫыпӑҫнӑ ; чӗркуҫҫи-
*йӗс.ем чӗтреҫҫӗ... вӑл Печорина мӑйӗнчен ыталасшӑн 
пулчё, анчах лешё, кӑмӑллӑн кулкаларё пулин те, алли-
не сивлеккӗн тытрё. Штабс-капитан пёр самантлӑха 
хытса тӑчё, унтан <вара ун аллине икё аллипе те хыттӑн 
ярса тытрё, хай ҫапах та сӑмах калаймарё-ха . 

— Ҫав тери хавас эпё, Максим Максимыч! Ну мӗнле 
пурӑнкалатӑр?— терё Печорин. 

— ...Эсӗ тата?... Эсир тата?...— мӑкӑртатрё старик 

5 0 



куҫҫульне кӑтартса.— Миҫе ҫул хушши... миҫе кун... 
ӑҫталла каятӑр капла? 

— Персие каятӑп, унтан тата лерелле... 
— Халех-и?... Тӑхтӑр-ха, хаклӑ тусӑм!.. Халех уйрӑ-

латпӑр та-и?.. Курманни мӗн чухлӗ пулатчӗ.... 
— Манӑн каймалла, Максим Максимыч,— терё Пе-

чорин кёскен. 
— Турӑ ҫырлахтӑр, турӑ ҫырлахтарах! Аҫта ҫав те-

риех ваокатӑр вара?.. Тем пек калаҫас килетчӗ манӑн 
сирӗнпе... Мён чухлё ыйтса пёлес килетчё... Ну, мёнле, 
отҫгаткӑра-)и?.. Мёнле?.. Мён тукаларӑр?. . 

— Нимён те туман!— терё Печорин кулкаласа. 
— Пирён крепоҫр)и пурнӑҫа а с тӑватӑр-и-ха?.. Суна-

ра <ҫӳреттёмёр, епле ытармалла мар ҫёршывччё!.. Эсир 
пеме ҫав тери юрататтӑрчё вёт... Бэла тата?.. 

Печорин кӑшт кӑна шуралчё те пӑрӑнса тӑчё. 
— Ac тӑватӑп, ас тӑватӑп!— терё вал, анаслас кил-

мен ҫёртенех анаслаоа.. . 
Максим Максимыч ӑна тата пёр-мк сехет хушши 

хӑйпе пёрле юлма сёнчё.—Эпир лайӑх апатланӑпӑр кун-
та,— терё вӑл,— манӑн икё фазан пур, кахетински те 
кунта питё лайӑххи... Грузири пек мар та, ҫапах чи ла-
мах йышши... Калаҫкалӑпӑр та... эсир мана хӑвӑр Пе-
т е р б у р г а мёнле пурӑнни ^ҫинчен каласа парӑр. Юрё-и?.. 

— Чӑнах та, манӑн нимён каласа памалли те^ ҫук, 
хаклӑ Максим Максимыч. Эппин сывӑ юлӑр, манӑн 
кайма вӑхӑт ҫитрё... эпё васкатӑп... Тавтапуҫ сире ман-
маншӑн...— тесе хушоа хучё вӑл, ӑна аллинчен тытса. 

Старик куҫ харшине пёркелентерчё... Кулянчё те 
вӑл, ҫилленчё те, ҫавсене тем пек .пытарас тесе тӑрӑшрё 
пулин те:—Мёнле манмалла!— тесе мӑкӑртатрё вӑл... 
эпё нимён те манман... Ну, юрё!.. Эпё сирёнпе ҫакнаш-
кал тёл пулма шутламанччё... 

— Ну, ҫитӗ ёнтё, ҫитё!— терё Печорин, ӑна тусла 
ыталаса.—Эпё ҫавӑн чухнехи пек мар^и в-ара?.. Ентё 
мён тӑвас?. . Кашнин хӑйён ҫулӗ... Тепре тёл пулма та 
тӳрӗ к и л ч ё - ш и — т у р ӑ кӑна пӗлет!..—Ҫапла калаҫсах 
вӑл коляскӑ ҫине хӑпарса ларчё; ямшӑк тилхеписене 
турткалама тытӑнчё. 

— Тӑхта-ха, тӑхта!— тесе, сасартӑк кӑшкӑрса ячӗ 
Максим Максимыч, коляскӑ алӑкӗнчен тытса: — Кёҫех 
манса кайман... Ман ҫумра аирӗн хутсем тӑрса юлнӑ , 
Григорий Александрович... Эпё вӗсене хампа пёрлех 
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илсе ҫӳретӗп... Сире Грузире тупма шутланӑччё, акӑ , 
турӑ ӑҫта курмалла турӗ... Мён тумалла ёнтё вёсемпе?.. 

— Кирек мён тӑвӑр!— терё Печорин.—Сывӑ пулӑр.. . 
— Эсир Персие каятӑр эппин?.. Хӑҫан таврӑнатар?— 

тесе кӑшкӑрчё А1аксим Максимыч коляска хускалса 
кайна хыҫҫӑн. 

Коляскӑ чылай инҫете кайрё, Печорин аллине ҫӳлел-
л е ҫӗклесе кӑтартрё , ӑна: темле пулё ёнтё! Кирлех те 
марчҫке, тепёр тесен!..— тенё пек ӑ н л а н м а пулатчё. 

Ш ӑ н к ӑ р а в сасаи те, чуллӑ ҫул ҫинче хустӑрмисем 
тӑнкӑртатни те тахҫанах илтӗнми пулчё,— мӑнтарӑн 
старик ҫапах та ҫав вырӑнтан хускалмарӗ , тарӑн шухӑ-
ша кайрё вӑл. 

— Ҫапла ,— терё Максим Макаимыч каярахпа , ни-
мён те пулса иртмен пек кӑтартма т ӑ р ӑ ш с а , тарӑхнӑ май 
ун куҫӗсем вӑхӑчёпе куҫҫулёпе йӑлтӑртатса тӑратчёҫ 
пулин те:—Эпир унпа чӑнах та туслӑччӗ , анчах эпир 
туслӑ пулни мёнех тӑтӑр иккен хальхи ӗмӗрте!— терё 
тзӑл кулянса .—Мёне кирлё иккен эпё ӑна! Пуян мар эпӗ, 
чипам та ҫух, ҫулсем те унпа пёрле ҫӳремеллисем мар... 
Куртӑр-и, мӗнле капӑрланса кайнӑ вӑл тепёр хут Петер-
б у р г а пулнӑ хыҫҫӑн;.. Коляски мёнле!.. П у р л ӑ х ё мён 
чухлё!.. Лакейё те мёнле мӑн к ӑ м ӑ л л ӑ ! — ку сӑмахсене 
вӑл йёрёнсе кулнӑ пек каларё.—<Калӑр-ха — терё вӑл 
м а л а л л а , ман е н н е л л е - ҫ а в р ӑ н с а . . . — н у , мён шутлатӑр 
эсир^ ун ҫинчм? . . Кам хӑвалатӑр-ха ӑна халь Персие?.. 
Кулӑшла , тупата туршӑн кулӑшла! . . Эпё пёлсех тӑрат-
т ӑ м вӑл ҫилхӑван иккенне, ун ҫине шанма та ҫук... хёр-
хенмелле вара, чӑнах, ырӑ ятпа мар тӗп т ӑ в а г ь вӑл 
хӑйне... урӑхла тата майё те ^ук унӑн. Эпӗ я л а н а х ка-
латтӑм.-ха, ӗлёкхи тусусене м а н а к а н р а н пархатар ҫук 
вара тесе.. .—Ку тёлте вӑл, хӑй ӑшӗ вӑрканине к ӑ т а р т а с 
мар тесе, ҫаврӑнчӗ те картиш тӑрӑх уткалама тытӑ.нчё, 
хӑй ypanttH кустӑрмисене пӑханҫи пек турӗ , ҫав вӑхӑтрах 
унӑн куҫӗнчен минутсерен куҫҫуль сӑрхӑнать . 

^ — Максим Макаимыч,—терӗм эпё ун патне пырса.— 
мёнле хутсем парса хӑварчӗ сире Печорин? 

— Кам пёлет ӑна! Темле ҫырусем... -
— Мён тӑватӑр эсир вёсемпе? 
— Мён т у м а л л а унпа?.. Патронсем тума хушӑп акӑ . 
— П а р ӑ р вёсене мана. 
Тёлёнсе пӑхрё вӑл ман ҫине, ятлаҫса темён мӑкӑр-

татрӗ , унтан чемоданне пӑлхатма пуҫларё; акӑ вӑл пёр 
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тетрадьне туртса кӑларчӗ те тарӑхннпе ӑна ҫӗклесе ывӑт-
са ячӗ; унтан тепӗрне те, виҫҫёмӗшне те, вуннӑмёшне re 
ҫавӑн пекех ҫӗрелле [вӑркӑнтарчӗ; унӑн кӳреннинче те 
мӗнле ача йӑлантарӑшӗ те пур, мана вӑл кулӑшла 
те шел нек курӑнчё. 

— Акӑ вӗсем пурте, пӗтӗмпех сире пулччӑр,— терё 
вӑл. 

— Эпӗ вёсемпе мӗн тӑвас тенӗ, ҫавна тума пултара-
тӑпчи? 

— Хуть те хаҫатсене пичетлӗр. Еҫӗм ҫук манӑн!.. Мӗн 
вара, эпӗ унӑн тусӗ-и, тӑванӗ-и! Пёр мачча айӗнче эпир 
чылай пёрле пурӑннӑ та ӗнтӗ, кампа пӗрле пурӑнма тӳрӗ 
килмен иккен мана?.. 

Эпӗ хутсене пуҫтартӑм га, штабс-капитан ӳкӗнесрен 
шикленсе, хӑвӑртрах илсе кайрӑм. Часах акӑ тепӗр се-
хетрен окази тапранса каясси ҫинчен те пӗлтерме пычӗҫ; 
лашасене кӳлме хушрӑм. Ҫӗлӗк тӑхӑннӑ вӑхӑтра штабс-
капитан ман пӳлӗме пырса кӗчӗ; вӑл ҫула кайма 
хатӗрленмест пулас: темӗнле ирӗксӗрленнӗ пек те сив-
вён пӑхать. 

— Максим Макси'мыч, эсир каймастӑр-им вара? 
— Ҫук-
— Мӗншӗн апла? 
— Эпӗ коменданта курман-ха, манӑн ӑна хысна лпа-

лисене парса хӑвармалла. . . 
— Эсир ун патӗнче пултӑр-ҫке? 
— Пуласса пултӑм та,— терӗ вӑл такӑнарах.. .— 

килӗнче пулмарӗ-ҫке вӑл... эпӗ кӗтсе тӑраймарӑм. 
Эпӗ ӑнлантӑм ӑна: мӑнтарӑн старик, ҫуралнӑранпа 

та вӑл служба ёҫне хӑйне кирлишӗн пӗрремӗш хут кӑна 
пӑрахнӑччӗ пулӗ те, уншӑн та ӑна епле тав турӗҫ иккен!.. 

— Питӗ те шел,— терӗм эпӗ ӑна,— питӗ те шел, 
Максим Максимыч, пирӗн акӑ вӑхӑт ҫитмесёрех уйрӑл-
малла пулать. 

— Аҫта пире, вӗренмен стариксене, сирӗн хыҫҫӑн 
хӑвалама! Эсир сумлӑ та мӑнаҫлӑ ҫамрӑксем: черкессен 
пулисем айенче чух — эпир апла та капла та... кайран 
вара тӗл пултӑр та пирӗн пеккчсене алӑ пама та 
вӑтанӑтӑр. 

— Ҫапла ӳпкелешнине хам ҫине илейместӗп эпӗ, 
Максим Максимыч. 
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— Вӑл ҫаплах та-ха, эпё сӑмах ҫаврӑннипе кӑна 
каласа хутӑм; телей сунатӑп, ҫитес ҫӗре лайӑх ҫитмелле 
пултӑр. 

Эпир сивӗ кӑмӑлпах уйрӑлтӑмӑр. Ырӑ Максим Мак-
симыч кутӑн та чӑкӑлтӑш штабс-капитан пулса тӑчӗ 
йккен! Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен Печорин ӑна: те асӑр-
хаманнипе, те мӗнле те пулин урӑх сӑлтавпа, ун мӑйӗн-
чен уртӑмас вырӑиме аллине ҫеҫ тӑсрӗ . Ытла иичем-ҫке 
ҫамрӑк ҫын хӑйӗн чи лайӑх ӗмӗчӗпе шанчӑкне ҫухатнине 
пӑхса тӑма; халиччен вӑл этемӗн ӗҫӗпе туйӑмне кӗрен 
чатӑр витӗр кӑна курса тӑнӑ та халь акӑ сирнӗ ӗнтӗ ҫа& 
чатӑра, ҫапах та ҫамрӑкӑн хӑйӗн ёлёкхн аташӑвӗсене 
ҫӗнелнисемпе улӑштарас шанчӑкӗ пур, вӗсем ӗлӗкхи 
пекех иртеҫҫӗ пулнн т€, ӗлӗкхи техёмпех пулсан та, унӑн 
ҫӗннипе улӑштарас шанчӑкӗ пур-ха... Анчах мӗнпе 
улӑштармалла ӗнтё вёсене Максим Максимыч ҫулӗсен-
че? Ирӗксёрех чӗре хытса ларать, чун хупӑнать... 

Эпӗ пӗр-пёчченех ҫула тухса кайрӑм. 



Печорин журнале' 

У . М С Й . М Л . Х 

Нумаях пулмасть-ха, Печорин Персирен таврӑннӑ чух вилнё, 
тенине илтсеттём эпё. Ку хыпар мана питӗ савӑнтарчё: вӑл мана 
унӑи ҫырӑвӗсене пичетлеме ирӗк парать. Эпё урӑх ҫын ҫырнӑ 
произведени умне хамӑн ята лартма май пуррине те усӑ куратӑп. 
Эй, турӑҫӑм, ҫавӑн пек айӑпсӑр ултавшӑн вулакансем мана кӳрен-
мёҫин юрӗччё ӗнтӗ... 

Халь, ак, хам цихҫан та палламан ҫыннӑн чӗринчи вӑрттӑн 
шухӑшӗсене мӗн пирки эпӗ пурне i e пелтересшӗн пулнине ӑнлантар-
са парас тетӗп. Эпӗ унӑн тусӗ пулнӑ пулсан, нимех те марччӗ-ха: 
чӑн-чӑн тусӑн усал чарусӑрлӑхне кашниех ӑнланать; анчах 
Печорина эпӗ хамӑн пурнӑҫра та аслӑ ҫул ҫинче пӗр хут кӑна 
курнӑ; паллах ӗнтӗ, ун ҫине вёчӗ тытмастӑп эпӗ, унӑн тусӗ пулан-
ҫи курӑнса, ӑна инкек-синкек ҫулӑхтӑр та, вилӗм илсе каитӑр, тесе 
ылханмастӑп, ӳпкелешме, канашсем пама, тӑрӑхлама, хёрхенме 
пултараймастӑп. 

Ун ҫырӑвёсене темиуе хут вуланӑ хыҫҫӑр, вӑл хӑйён начар енё-
семпе айӑпёсем ҫинчен хӑйне чёрре хури чухлё те хёрхенмесёр, 
чӗри хушнипе ҫырса пынӑ тесех ёненетёп эпӗ. Этем чунӗн истори-
йё, .начар чун ҫинчен калать пулин те, пётём халӑх историйёнчен 
интереслӑрах та, усӑллӑрах та пулё-и, тен, уйрӑммӑнах ҫав историе 
хайне хӑй сӑнаса пиҫёхнё ӑс-тӑнпа ҫырнӑ пулсан, кӑмӑла хускатас-
сипе е тӗлӗнтерессипе мухтанма юратмасӑр ҫырнӑ пулсан, усӑллӑ 
пулма кирлё. Руссо 2 исповечӗн мён тесен те ҫитменлёхё пур: вӑл 
ӑиа хӑйён тусёсене вуласа панӑ. 

' Ж у р н а л — кунта: ҫырусем тенине пёлтерёт, кунсерен ҫырса 
пыяисем. 

" Жан-Жак Руссо (1712—!788) —Франци писателӗ, философё, 
революцнллё тата ^уржуаллӑ идеологӗ. ^Исповедь^ унӑн автобио-
графийё, вӑл унта хӑйӗн пурнӑҫӗ ҫннчен тёлӗнмелле уҫҫӑн каласа 
пана. 

55 



Ҫапла вара ҫынсене усӑ кӳме ӗмётленни ҫеҫ мана хамӑн алла 
ансӑртран и^нӗ журналам сыпӑкӗсене пичетлесе кӑларма хистет-
Эпӗ кунта ҫынсен чӑн ячӗсене пурне те улӑштартӑм пулин те, кун-
та кам ҫинчен каланӑ, ҫавсем хӑйсене палласа илме пултарӗҫ,. 
тата кунти тӗнчерен ӗмӗрлӗхех уйрӑлса кайнӑ ҫыннӑн тивӗҫсӗр ӗҫӗ-
сене тӳрре кӑларӗҫ-и, тен, унсӑрӑн вӗсем халнчченех ӑна ҫеҫ айӑп-
ланӑ пулӗччӗҫ-ха: эпир вӗт мӗн ӑнланнине кнрек хӑҫан та тенӗ 
пекех каҫаратпӑр. 

Ҫак кӗнекене эпё Печорин Кавказра пурӑнни ҫинчен каланине 
ҫеҫ кӗртрӗм. Ман алйра тата тепӗр хулӑн тетрадь юлчӗ-ха, унта 
вӑл хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫӗ ҫинчеи каласа парать. Хӑҫан та пулин 
вӑл тӗнче ҫине тухӗ , ӑна та тишкӗрӗҫ, анчах халь эпӗ ку ответлӑха 
тӗрлӗрен сӑлтавсем пнрки хам ҫине илме хӑяймастӑп. 

Хӑш-пӗр вулакансем Печорин характерӗ ҫинчен хам мӗн шуг-
ланине те пӗлесшӗн пулӗҫ. Ман ответӑм — ҫак кӗнекен ячӗ. ^Апла 
пулсан, ку пара хаяррӑн кулса тӑрӑхлани!*— тейӗҫ вӗсем.—Пел-
местӗп, темле ӗнтӗ. 



i 

Т А М А Н Ь 

Тамань вял — Российӑрн тинӗс хӗррисенче ларакан 
хуласенчен чи начар та пӗчёк хула. Эпӗ унта кёҫех выҫӑ 
вилеттём, ҫигменнмне тата мана унта шыва путарма та 
тӑчӗҫ. Эпӗ ямшӑк лашисемпе ҫав хулана ытла каҫа 
юлса ҫитрӗм. Ямшӑк ӗшеннӗ учӗсене хула хӗрринчи 
пёртен пӗр чул ҫурт хапхи умне пырса тӑратрӗ . Часово-
йё, Хура тинёс казакё, шанкӑрав сассине илтсенех, ыйхӑ 
тӗлёшпе: жКам килет?^— тесе тискеррӗн кӑшкӑрса пӑ-
рахрё. Урядникпе десятник тухрӗҫ, эпӗ вӗсене хам 
офицер иккенне, ҫапӑҫусенче ҫӳрекен отряда хысна 
ёҫёпе кайни ҫинчен ӑнлантарса патӑм та хваттер тупса 
пама ыйтрӑм. Десятник пире хула тӑрӑх ертсе кайр^. 
Хӑш пӳрт патне кӑна пыратпӑр — пурне те йышӑннӑ . 

Ҫанталӑк сивӗччӗ, эпӗ, виҫӗ каҫ ҫывӑрмасӑр халран 
кайнӑскер, ҫиллене пуҫларӑм. аИлсе кай мана ӑҫта та 
пулин, вӑрӑ-хурах! Шуйттан патӗнче те пулин вырӑн 
тупса пар!ж— тесе кӑшкӑрса пӑрахрӑм. Десятник ӗнсине 
хыҫкаласа:—Пур тата тепӗр хваттер те, анчах, ваше 
благородие, унта килёшсех каймё, темён, тасах мар 
унта!— терё. Унӑн юлашки сӑмахё мёне пелтернине 
ӑнкарса илеймесёрех, эпё ӑна малалла утма хушрӑм. 
Унтан вара, ирсӗр тӑкӑрлӑксем тӑрӑх чылайччен 
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ҫапкаланса ҫӳренӗ хыҫҫӑн, ҫав таврашра ишёлнё кивӗ 
хӳмесем ҫеҫ асӑрхарӑм та, каярахпа шӑпах тинӗс хёр-
ринче ларакан пӗр пӗчӗк пӳрт умне ҫитсе чарӑнтӑмӑр. 

Тулли уйӑх манӑн ҫӗнӗ пӳртӗн шурӑ стенисемпе хӑ-
мӑшпа витнӗ тӑррине ҫутатса тӑрать. Чул хӳмепе ҫа-
вӑрса тунӑ кил цартинче пӳртрен те пёчӗккӗ иивӗрех 
кӑна тепӗр лаҫӑ пӑхса ларать. Стена хёрринче .тинёс 
ҫыранӗ чӑнкӑ анать, аялта вара вӗҫӗмсӗр шавласа та-
ракан тӗттӗм кӑвак хумсем чӳхенеҫҫӗ. Ҫав канӑҫсӑр, 
ҫапах та хӑйне парӑнакан ҫанталӑк ҫине уйӑх лӑпкӑн 
пӑхать. Ун ҫутинче эпӗ ҫыранран катара тӑракан икӗ 
карапа куратӑп, шупка пӗлӗт ^инче вёсен хура мачти 
урлашкисем, эрешмен карти евӗрлӗ , пӗр хускалмасӑр 
палӑраҫҫё. ^Пристаньте карапсем пур, ыран Геленджи-
ка тухса каятӑп*,— тесе шухӑшларӑм эпӗ. 

Лини казакӗ май патӑмра денщик ӗҫне туса тӑрать. 
Эпӗ ӑна чемодана <илсе юлма, лавне каялла яма хушрӑм 
та хам кил хуҫине чӗнетӗп — с а с паракан ҫук, шакка-
тӑп — хирӗҫ тухакан ҫук... Мӗскерле ку? Тӑрсан-тӑрсан 
тин ҫенӗкрен пёр вунӑ тӑватӑ ҫулхиг ача мёшӗл-
тетсе тухрӗ-

— Хуҫн ӑҫта?— Ҫук.— Мӗнле, п а ч а ^ ҫук^и?— П а -
чах. Кил хуҫи арӑмё тата?— Слободкӑна чупрӗ.— К а м 
мана алӑк уҫса кёртӗ?— терӗм эпӗ, алӑкне урапа тапса^ 
Алӑк хӑех уҫӑлчӗ: пӳртрен нӳрлӗ шӑршӑ ҫапрӗ . Шӑрпӑк 
ҫутса ятӑм та ҫунакан шӑрпӑка ача сӑмси патне илсе 
пытӑм: ачан шур илнё куҫӗсене курах кайрӑм. Вӑл 
суккӑр ,ҫуралнӑранпах суккӑр иккен вӑл. Хӑй ман умра 
пӗр хускалмасӑр тӑрать, эпӗ унӑн сӑнарне пӑхкалама 
пуҫларӑм. 

Тунмастӑп, суккӑрсемпе уксах-чӑлахсене, хӑлхасӑр та 
чӗлхесӗрсене, ал-урасӑрсене, 'курпунлисене тата ытти-
ҫавӑн пеккисене ытла шансах каймастӑм эпӗ. Этемӗ!г 
сӑнарёпе чунё хушшинче яланах темле, тӗлӗнмелле ҫы-
хӑну пуррине час-часах асӑрхакаланӑ эпӗ: этем хӑй 
кӳлепин пёр-пёр пайне ҫухатсан вара, унӑн чунё те пёр-
пёр туйӑмне ҫухатнӑ пек туйӑнатчё мана. 

Ҫапла ёнтё, эпё суккӑр ачан сӑн-питне пӑхкалама 
- пуҫларӑм, анчах мён калас-ха манӑн унӑн куҫсӑр питне-

пӑхнипех?.. Хёрхеннё кӑмӑлпа пайтахчен пӑх.са тӑтӑм 
ун ҫине, ҫак самантрах акӑ унӑн <ҫӳхе тутисем аран-аран 
палӑрмалла йӑл кулса илчӗҫ, хам та пёлместёп вара, 
темшён ҫавӑ ман кӑмӑла питех те хуҫрё. Пуҫӑмра^ 
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асӑрханса тӑрас, тенӗ шухӑш вӗлтлетрё,— ку суккӑр 
ача, хам шухӑшланӑ пек, ытла суккӑрах та мар пулӗ-
ха, куҫа шур илнӗ пек тума май ҫук-ши, тесе, эпӗ юриех 
хама ёнентересшӗн пултӑм, мӗне кирлӗ-ши тата куҫа 
шурӑ илтермешкӗн. Анчах мӗн тӑ!вӑн-ха? Эпё кирек 
хӑҫан та ҫынсене шансах кайман ӗмӗте усратӑп ҫав... 

4:Эсӗ хуҫа ывӑлё-и?^— тесе ыйтрӑм эпӗ юлашкин-
чен .— ^сҪук^. — 4(Кам ,вара эсӗ?^ — ^Тӑлӑх, мёскӗн^.— 
<Хуҫа арӑмӗн ачисем пур-и?^— ^Ҫук — хёрӗ пурччӗ, 
рал та тинӗс леш енне тутарпа ерӗшсе кайнӑ^. — ^Мӗнле 
тутарпа?№ — 4:Кам шуйттанӗ пӗлтӗр-и ӑна! Крым тутарё, 
Керчри кимсҫӗ». 

Эпӗ пӳрте [кӗтӗм: пӳртре икё тенкел пур, пӗр сётел, 
кӑмака ҫумӗнче пӗр пысӑк арча пур. Стена ҫинче пёр 
турӑш та ҫук — ы р р а мар ку япала! ҫӗмрӗк чӳрече ви-
тер тинӗс ҫилӗ вӑркӑшса кёрет. Эпё чемоданран ҫурта 
кӑларса тивертрӗм те япаласене вырнаҫтарма тытӑнтӑм: 
хӗҫпе пӑшала кӗтесе тӑратрӑм, пистолета сӗтел ҫине 
Хутӑм, буркӑна сак ҫиме сарса хутӑм, ка!зак тепёр сак 
ҫине сарса выртрӗ . Тепӗр вунӑ минутран вӑл хӑрӑлтат-
тарма та тытӑнчӗ , эпӗ кӑна ниепле те ҫывӑраймастӑп, 
сӗмлёхре манӑн тавра пӗрмаях шурӑ куҫлӑ ача 
яванса ҫӳрет. 

Ҫапла пӗр сехете яхӑн иртрӗ. Чӳрече витӗр уйӑх ҫу-
татса пӑхать, унӑн ҫути пӳртён ^ур урайӗнче вылянка-
л а с а тӑрать. Сасартӑ<к урай урлӑ каҫакан ҫап-ҫутӑ йӗр 
^ийӗпе пӗр мёлке вӗлтлетсе иртрӗ. Эпӗ ҫёклентӗм те 
чӳрече витӗр*пӑхрӑм: чурече умӗнчен такам тепӗр хут 
чупса иртрӗ те таҫта кёрсе ҫухалчӗ . Ку чун чӑнкӑ ҫыран 
айккипе чупса кайма пултарнине эпӗ пуҫа та илей-
местӗп, анчах урӑх ниҫталла кайма та май ҫук-ҫке-
ха унӑн. Выртнӑ ҫӗртен ҫӗклентём те ҫийёме аҫам уртса 
ятӑм, кинжала ҫакрӑм, вара шӑппӑн утса пӳртрен тула 
тухрӑм: мана хирӗҫ суккӑр ача утса кӗрет. Эпӗ хӳме 
ҫумне лӑпчӑнтӑм. Ача, сыхланса кӑна утса, ман ҫумра-
нах иртсе кайрӗ . Хул хушшине вӑл темле ҫыхӑ хӗстер-
н-ӗ, пристань еннелле ҫаврӑнчё те тӑвӑр кӑна чӑнкӑ сук-
макпа аялалла анма пуҫларӗ . ^Ҫав кунхине чӗлхесёрри-
сем калаҫма пуҫлӗҫ, суккӑррисем куҫла пулса тӑрӗҫь,— 
тесе, шухӑшласа илтӗм вара эпӗ, ӑна куҫран ҫухатас 
мар тесе, ун хыҫнереххӗн утса кайса. 

Ҫав вӑхӑтра пӗлӗт уйӑха хупӑрла пуҫларӗ , тинёсрен 
тӗтре ҫёкленчё: ун витӗр ҫывӑхри карап ҫинчи хунар 
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ҫути те аран палӑрса тӑрать... Тинёс хӗрринче кӑпӑклӑ 
хумсем халех ӑна шыва путарас пек явӑнаҫҫӗ . Эпе 
чӑнкӑ ҫыран аяккипе аран-аран анкаларӑм та пӑхатӑп: 
хайхи суккӑр ача аяла ансан кӑшт чарӑнса тӑчӗ, унтан 
сылтӑмалла пӑрӑнчӗ , шыв хӗррипе кӗҫех шыва кӗрсе 
каяс пек утса пырать; ӑна хум ҫёклесе каяссӑнах туйӑ-
нать, анчах вӑл ланкашкасенчен оыхланса, чул ҫинчен 
чул ҫмне епле хӑюллӑн сиксе каҫнине аса илсен, вӑл 
кун пек ҫӗрте пёр хут кӑна ҫӳременнине часах тавҫӑр-
тӑм. Юлашкинчен вӑл, темӗн итленӗ пек пулса, чарӑнса 
тӑчё, ҫӗрелле кукленсе ларчӗ те ҫыххине хӑй -ҫумне хучӗ . 
Эпӗ ҫыран хӗрринчи пӗр пысӑк чул хыҫӗнче пытанса 
пӑхса тӑратӑп. Темиҫе минутран вара хирӗҫле енчен пёр-
шурӑ мӗлке курӑнса кайрӗ . Ҫа,в мӗлке, суккӑр ача пат-
л е пырса, ун умне пёшкӗнсе ларчӗ . Ҫиле май вӗсем мӗн 
ҫинчен калаҫни вӑхӑтран вӑхӑта мана та илтёнкелерӗ . 

^Суккӑр, эсӗ-и ку? Тӑвӑл вӑйлӑ . Янко килеймесг 
пулӗ^,— терӗ хӗрарӑм сасси.—*Янко тӑвӑлран хӑра-
масть^,— тавӑрчӗ суккӑрӗ . ^Тётре ҫӑралать^,— пӳлчё-
ӑна каллех хӗрарӑм хӑйӗн хурлӑхлӑ сассипе. 

— Тетреллӗ чух хурал таракан пароходсем хушшипе 
^ иртсе кайма ҫӑмӑл,— тавӑрчӗ ӑна лешӗ.—<Эхер те вӑл 

шыва путсан?* — ^Мӗнех иккен? Вырсарникун чиркӗвб-
ҫёнӗ лентӑсӑр каятӑн вара*,— терӗ суккӑрӗ . 

Унтан вёсем шӑпланчёҫ: ҫапах та мана пёр япала 
тӗлӗнтерчӗ: суккӑр ача манпа украинла калаҫатчӗ . халё 
акӑ вырӑсла тап-таса калаҫать. 

— Куратӑн-й эпё тӗрӗс каланине,— терё каллех 
суккӑр ача, аллисене ҫапкаласа илсе.—Янко тинӗорен 
те, ҫил-тӑвӑлран та, тӑманран та, ҫыран хӗррннчи ху-
ралсенчен те хӑрамасть. Итле-ха: ку вӑл шыв шӑмпӑл^ 
та.тни мар, эп улталанас ҫук,— унӑн вӑрӑм кӗсменёсем 
ҫапӑнни ҫапла илтӗнет. 

Хёрарӑм ура ҫине сиксе тӑчӗ те, пӑшӑрханнӑ пе± 
пулса, тинӗс дннелле, ииҫете пӑхма пуҫларё. 

— й ӑ н ӑ ш а т ӑ н эсӗ, суккӑр, эпё нимён те курмас-
тӑп,— терӗ вӑл. 

Ентӗ кимӗ пек япалана курасчӗ-ха тесе, эпё темён 
пек тинкерсе инҫете пӑхрӑм пулин те, нимён те курай-
марӑм. Ҫапла вунӑ минута яхӑн иртрӗ. Кёҫех хум сӑр-
чёсен хушшипе хура пӑнчӑ курӑнса кайрё: пёрре пысӑк-
ланчё вӑл, тепре пӗчӗкленчё. Вӑйлӑ хумсене ҫурса, 
пёрре ҫӳлелле хӑпарса, тепре аялалла анса, ҫыран хёр-
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ринелле хуллен кӑна пӗр кимӗ килет. Кимӗпе ишекенӗ 
вара, ҫирӗм ҫухрӑм сарлакӑш тинӗс ури урлӑ ҫакӑн пек 
тӑвӑл асӑхнӑ каҫхине ишсе каҫма хӑйнӑскер, маттур та 
харсӑр ҫын пулмалла, ку ӗҫе тума ,шухӑ,ш тытнӑскерӗн 
сӑлтавӗ те пысӑк пулма кирлӗ! Ҫакӑн пек шухӑшласа , 
эпӗ, чӗрем хускалнипе, ирӗксӗрех мӗскӗн кимӗ ҫине пӑх-
са тӑтӑм. Анчах вӑл, кӑвакал пек, чӑмса илет те, унтан 
каллех ҫуначӗсене сарса, кӗсменӗсемпе хӑлаҫланса , 
кӑпӑк, сирпӗнчӗкӗ хушшипе ҫӑткӑн авӑрсенчен сике-сике 
тухать. Акӑ вӑл сулӑнса ҫыран хӗррине ҫапӑнё те пӗрчёк 
юлм,иччен саланса кайӗ , тесе шухӑшласа тӑраттӑм эпӗ , 
анчах вӑл хӑяккӑн кӑна пӑрӑнса, курӑклӑ пӗр пӗчӗк 
сӑмсаха ним инкек-синкексӗрех пырса кӗчӗ. Кимё ҫин*-
чен вӑтам пӳллӗ ҫын сиксе тухрӗ, пуҫне вӑл така ти-
рӗнчен ҫӗлетнӗ тутар ҫӗлӗкне тӑхӑннӑ . Аллипе сулчӗ те, 
вирҫӗшё те кимӗ ҫинчен темӗн кӑлар<ма тытӑнчӗҫ. Питех 
т'е нумай .япала кӑларчӗҫ вӗсем, ҫавӑн пек йывӑр тиен^ 
кимӗ епле майпа шыва путманн'ине эпӗ ку таранччен . 
те ӑс ҫавӑрса ҫитерейместӗп. Хул пуҫҫи ҫине кашниех 
пӗрер ҫыхӑ хурса, вӗсем ҫыран хёрринелле тухрӗҫ, ча-
сах эпӗ вёсене куҫран ҫухатрӑм. Манӑн киле таврӑнмал-
ла пулчӗ. Анчах та, калас пулать, ку тӗлӗнмелле ёҫ 
мана пӑшӑрхантарчӗ , эпё аран-аран ир ҫитессе кӗтсе 
илтӗм. 

Казак ыйхинчен вӑранчӗ ; эпё тумтир тӑхӑнса лар-
нине асӑрхасан питех те тӗлӗнчӗ вӑл, ҫапах та ӑна сӑл-
тавне каласа памарӑм. Эпӗ ҫутҫанталӑка курса савӑн-
тӑм. Шупка пӗлӗт татӑкӗсемпе сапӑнса тулнӑ кӑвак 
тӳпе ҫине тата катари симӗс-кӑвак йӗрпе тӑсӑлнӑ ҫы-
ранӑн шурӑ маям башниллӗ сӑртпа пӗтекен инҫетри 
Крым ҫӗрӗ ҫине пайтах вӑхӑт хушши пӑхса тӑтам, Ге- -
ленджика миҫе сехетре тухса каяссине комендантран 
ыйтса пӗлес тесе, эпӗ Фанагори крепоҫне тухса утрӑм. 

Анчах, ҫӗр ҫӑттӑрах ҫав. Комендант мана нимех те 
татӑклӑн татса калаймарӗ . Пристаньте таракан паро-
ходсем пурте е хурал карапёсем е купцасен пулнӑ . Вё-
сене тиеме те тытӑнман-ха. 4:Тата пёр вмҫӗ-тӑватӑ кун-
тан почта парохочё килӗ-и, тен,— терӗ мана комен-
дант,— ун чухне курӑпӑр*. Эпӗ салхуллӑ та ҫиллес 
таврӑнтӑм киле. Ҫитсессёнех манӑн казак темӗнрен 
сехёрленнине асӑрхарӑм. 

— Питё начар кунта, ваше благородие!— терё вӑл 
мана. 
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— Ҫапла ҫав, т ӑ в а н ӑ м , пӗр турӑ к ӑ н а пёлет зпир 
кунтан хӑҫан тухса каяссине!— терём эпё. Ҫ а к ӑ н хьгҫ-

вӑл 'пушшех пӑшӑрханса ӳкрё, ма!Н ҫума пӗшк&н-
се, шӑппӑн ҫапла каларё: 

— Ы р ӑ мар кунта! &пӗ паян Хӳра тинӗс ҫинчи хам 
п а л л а к а н уряднике тӗл пултӑм, пӗлтёр юал пирӗн оТряд-
раччӗ . Хамӑр ӑҫта чарӑннине к а л а с а парсанах, вӑл мана 
зунта усал ҫынсем пурӑнаҫҫӗ!^— терё. Ч ӑ н а х та , мёнле 
суккӑр-ха вӑл! Кирек ӑҫта те пёчченҫиех ҫ^ресен: пасара 
та , ҫӑкӑр илме те, шыв ӑама та каять вӑл... кунта ӑна 
апла- 'капла ҫӳренине асӑрхамаҫҫӗ пулас, хӑнӑхса ҫитнӗ 
л у л м а л л а . 

— Мӗнле-ха в а р а ! Хуҫа арӑмӗ т у ж а л а с а ҫӳрерӗ-и? 
— Паян , эсир ҫук чух, карчӑкпа хӗрӗ килчӗҫ. 
— Мӗнле хӗр? Унӑн хёрӗ ҫук. 
— Турӑ пӗлет ӑна , хёрӗ пулмасан кам пултӑр-ха 

т а т а : авӑ , к арчӑкӗ те пӳртрех ларать -ха . 
Эпӗ лаҫҫа кӗтӗм. Кӑмакине питех те вӑйлӑ хутса янӑ-

ччӗ, унта апат та пӗҫереҫҫё. Апачӗ ӗнтӗ , чухӑнсемшӗн 
пулсан, ытла та лайӑх темелле. Карчӑк ман с ӑ м а х а 
хирӗҫ: эпӗ хӑлхасӑр , нимӗн те илтместӗп, тесе ҫеҫ та-
в ӑ р а - т а в ӑ р а хурать. Мӗн тӑвӑн-ха унпа? Эпӗ к ӑ м а к а н а 
ҫ а т ӑ р к а с е м пӑрахҫя л а р а к а н суккӑр ачапа к а л а ҫ м а 
л у ҫ л а р ӑ м . ^Айта-ха, суккӑр шуйттан ҫури,— терӗм эпӗ 
ӑна хӑлхинчен ярса илсе,— кала! Эсё ҫӗрле ҫыхӑ ҫёкле-
мӗпе ӑҫта сётёрёнсе ҫӳрерён-ха, э?^— терӗм. С а с а р т ӑ к 
ман суккӑр йӗрсе ячӗ, к ӑ ш к ӑ р м а та ахлатма пуҫларё. 
*Аҫта пулнӑ эпё? Н<иҫта та пулман.. . ҫыхӑпа .тетӗн-и? 
М ӗ н л е ҫыхӑпа?^ Карчӑк хайхи, эпир калаҫнине итлесе, 
ш ӑ к ӑ р т а т м а та пуҫла]рӗ: ^Мён ҫав мёскӗн ҫинчен шу-* 
х ӑ ш л а с а )кӑларатӑр? Мӗншӗн т а п ӑ н а т ӑ р эсир ӑна? Мён 
т у р ё вӑл сире?*— терё вӑл. М а н а ку ёҫ й ӑ л ӑ х т а р с а 
<ҫитерчӗ. Ку юмахӑн туппине пур пӗрех тупатӑп, тесе 
т у л а л л а тухрӑм. . 

Б у р к ӑ п а пӗркентӗм те, хӳме ҫумӗнчи чул ҫине ларса , 
т а в р а р и инҫете пӑхма пуҫларӑм. Ман умра ҫӗрлехи тӑ -
в ӑ л п а хускалнӑ тинёс сарӑлса выртать. Унӑн - тӗлёрме 
пуҫланӑ хула сёрлевё евёр ша!вӗ иртнӗ кун-ҫула аса 
илтерчё, шухӑшӑмсене ҫурҫӗрелле, х а м ӑ р ӑ н сивё сто-
л и ц ӑ н а куҫарчӗ . Аса илӳсемпе хёпёртенё май, эпё урӑх 
нимён ҫинчен те шухӑшламарӑм. . . Ҫапла , пёр сехете 
^хӑн-и , ы т л а р а х та-и ирттертём пулё... С а с а р т ӑ к ман 
хӑл хана темёскерле юрӑ майлӑ сасӑ пырса кёни илтён-
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чӗ . Ку чӑнахах та юрӑ пулчӗ иккен, хӗрарӑм сасси, 
чечен те таса сасӑ ,— анчах ӑҫта-ха вӑл?.. Итлетёп акӑ : 
^ӗв&и кунсерен илтёнекенни пек мар, пӗрре вӑрӑммӑн та 
хурлӑхлӑн, тепре васкавлӑн та уҫӑмлӑн янӑрать, ҫав-
рӑнса пӑхатӑп т а — т а в р а р а никам та ҫук. Тата итлетӗп 
а к ӑ — с а с ӑ пёлӗтрен аннӑ пек. Пуҫа ҫӗклесе пӑхатӑп: 
эпӗ пурӑнакан пӳрт тӑрринче ҫивӗтне салатса янӑ хӗр-
ача тӑра парать, хӑй ярӑм-ярӑм тӑрӑхла кӗпё тӑхӑннӑ 
арҫури пекех ӗнтё! Хёвел ҫути куҫне ан йӑмӑхтартӑр 
тесе, аллипе хупласа, инҫетелле тинкерсе пӑхать, кулка-
ласа илет те ҫавӑнтах хӑй тӗллӗн калаҫа пуҫлать, ҫав 
вӑхӑтрах юрласа та ярать. 

Эпӗ ку юррӑн кашни сӑмахне ас туса юлтӑм: 

Вӗҫ-хӗррисӗр ирӗкре— 
Симӗс тинӗс тӑрӑх, 
Карапсем ҫӳреҫҫӗ-ҫке— 

Шурӑ парӑслӑскерсем. 
Ҫаа карапсен хушшипе 
Пӗчёкҫеҫҫӗ кимӗ 
Парӑссемсӗрех ишет— 

Мӑшӑр кӗсменпе. 
Ахӑрать-и тӑвӑлӗ,— 
Кивӗ карапсем 
Ҫунатсене ҫӗклесе 

Ы*гкӑнаҫҫё тлнӗсе. 
Пуҫ тайма пуҫлатӑп эп 
Хумлӑтинӗсе : 
^Хаяр тинӗс, ан тивсемччӗ 

Манӑн кнммӗме; 
Л^анӑн кимӗ турттарать: 
Хаклӑ йышши япала, 
Тӗттӗм каҫ унпа ишет 

Х а р с ӑ р я ш а ч а * . . 

Ирӗксёрех пуҫӑма, иртнӗ к.аҫхине те ҫак сассах илт-
рӗм-рке, теекен шухӑш пырса кӗчӗ. Минутлӑха шухӑша 
кайрӑм. Тата тепӗр хут пӳрт тӑрринелле пӑхса илтём, 
анчах хӗр курӑнмарӗ . Кӗҫех вӑл урӑх юрра юрлакала-
са, ман ҫумранах чупса иртрӗ, пуҫ пӳрнисемпе шаклаг-
таркаласа илчӗ те карчӑк патне чупса кӗчӗ, унта вара 
йӗсен тавлашу пуҫланчӗ. Карчӑк ҫилленсе кайрӗ , хӗрё 
хыттӑн ахӑлтатса кулма пуҫларӗ . Акӑ, куратӑп хайхи-
скер, манӑн тинӗс хумӗсен хёрӗ каллех сиккелесе чупса 
ю м е т . Ума ҫитсен, вӑл чарӑнса тӑчё те, эпӗ пуррнне 
кура тӗлӗннӗ пек пулса, мана куҫран тинкерсе пӑхрӗ , 
унтан вара вӑрт ҫаврӑнчӗ те васкамасӑр пристань 
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€ннелле утса кайре. Еҫ кунпах пётмерё-ха: яра кунёпех 
вӑл ман хваттер умёнче ҫаврӑнкаласа ҫӳрерӗ, юрлас-
сипе сиккелесси пёр минутлӑха та чарӑнмарӗ унӑн. 
Тӗлӗнмелле чӗрчун! Унӑн сӑн-питёнче вӑл ӑсран кайни-
не палӑртаканни нимён те ҫук; ӑсран кайма мар-ха, 
унӑн чӗрӗ те вмчкӗн куҫӗ ман ҫине шӑтарас пек пӑхать, 
темле магнитла туртӑм хӑвачӗ пур пек туйӑнать мана 
унӑн куҫенче, кашни пӑхмассерен вӑл мӗн те пулин 
ыйтасшӑн пек туйӑнать. Анчах эпё калаҫма пуҫласанах 
вӑл , йёкёлтенё пек, кулса илет те ман умран тара 
ларать. 

Тёрёссипе каласан, эпё нихҫан та ун евӗрлӗ хёрарӑ-
ма курманччё. Ана илемлӗ теме ҫук, анчах манӑн илем 
тёлёшпе те хам малтанах пёлсе тӑрасои, хама хам ӗнен-
терес йӑлам пур. Вӑл хёрте ӑратлӑх нумай... Хёрарӑм-
сен ӑратлӑхӗ , лашасен ӑратлӑхё пекех, пысӑк япала, ҫак 
шухӑша ҫамрӑк Франци шыраса тупнӑ . Вӑл, урӑхла 
каласан , ӑратлӑх (ҫамрӑк Франци мар) , пуринчен ытла 
ҫын уттинче тата алли-уринче палӑрать: уйрӑммӑнах 
т а г а сӑмси пит нумай япалана пёлтерет. Тёрёс сӑмса 
Российӑра пёчёк ураран та сахал тӗл пулать. Манӑн 
юрӑ ӑсти вун сакӑр ҫултан иртмен пулмалла. Унӑн ҫав 
тери хӳхём пёвё, пӗр хӑйне ҫеҫ килёшекен, майпа пуҫ 
тайн,и, !вӑрӑм та сарӑ ҫӳҫӗ, кӑшт ҫеҫ хёвелпе Лиҫёхнё 
ёнсипе хул пуҫҫийёсем темле ылтӑнӑн йӑлтӑртатса тӑни, 
уйрӑ.ммӑнах тӳрё сӑмои — ҫаксем мана пурте ытармал-
л а мар илёртрёҫ. Вӑл тӳртӑн ҫеҫ пӑхнӑ хушӑра эпё сых-
ланса тӑмаллине туйса цлтём, вӑл ӑнкармалла мар 
кулкаланӑ хушӑра хӑй ӑшӗнче темӗн пытарса тӑнине 
туйрӑм, анчах мана унӑн тӳрё сӑмси ӑнран ячӗ, сӑн-
питне пӑхсан малтанах мёнле ҫын иккенне пёлес хӑва-
тӑм пур тесеччё-ҫке эпё. Мана Гетен Миньонё аса кил-
чӗ, вӑл хӑйӗн нимӗҫле сисём-туйӑмёпе шухӑшласа тунӑ 
тёлёнмелле хёрён сӑнарё курӑннӑ пек туйӑнчё мана. 
Чӑнах та, вёсем хушшинче пёрпеклёх п,итех те нумай-
ччё, ҫав терн канӑҫсӑрланса , лара-тӑра пӗлмесёр ҫӳренс 
хушӑрах сасартӑк шӑпланса ларса пёр хускалми пулни, 
шухӑшлаттаракан юптаруллӑ калаҫусем, сиккелесе ил-
нисем, хӑйне майлӑ юрӑсем — пурте ҫавӑнни пекех... 

Каҫ пулас умён эпё ӑна алӑк умӗнче чарса тӑтӑм та 
ҫакӑн пек калаҫу хускатрӑм: 

^Чипер пике, кала-ха мана, мӗскер турӑн эсё паян 
пӳрт тӑрринче?*— тесе ыйтрӑм эпӗ. *Ҫил ӑҫтан вёрнине 
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йӑхрам*,— терӗ вӑл. — *Мӗн тума кирлӗ пулчӗ вӑл 
сана?* — *Аҫтан ҫил вӗрет, ҫавӑнтан телей килет*.— 
жМӗнле апла? Телейне юрласа чёнтён-и вара эсӗ?*— 
4;Аҫта юрӑ юрланать, унта телей пулать*. — *Эхер те 
юрланипех ӑнсӑртран инке)к.тупӑнсан?*—сМӗнех вара? 
Ӑ^та лайӑххи пулмасть, унта усалли пулать, усалпа 
ырлӑх хушши инҫех мар*. — ^Сана кам вӗрентнӗ ҫав 
юрра ю р л а м а ? * — сНикам та вёрентмен, асӑма килет 
те юрлатӑп. Камӑн илтмелле, ҫав илтет; камӑн илтмелле 
мар, вӑл ӑнламаймасть*.— 4:Мӗн ятлӑ дара эсӗ?*— 
#;Кам шыва кӗргнӗ , ҫав пӗлет*.— ^Кам шыва кӗрт-
нё?* — <(Аҫтан пёлес ӑна ман*. — ^Эккей, вӑрттӑнскер, 
эпё вӗт сан ҫинчен пёр япала пӗлетӗп. (Ун сӑнӗ ним 
чухлӗ те улшӑнмарё, тутине те хускатмарё вӑл, сӑмах 
ун ҫинчен пыман пекех пулчӗ.) Эсӗ ҫӗрка<ҫ ҫыран хёр-
ринче пулн.ине пӗлетӗп эпӗ*. Кунта хайхи эпӗ, ӑна шик-
лентерес тесе, хам мён курнине тёпӗ-йёрӗпех каласа па-
там, вӑл шухӑша та илмерӗ , ахӑлтатса кулса ячё:— 
<Нумай курнӑ пулӗ те, сахал пёлетёр. Пӗлнине вара 
питёрсех усрӑр*,— терӗ вӑл. — *Эпӗ, сӑмахран, ҫакӑн 
ҫинчен коменданта пёлтерме шухӑш тытсан?*— терём 
те эпё , 'хаярланнӑ пек пулса, ун ҫине шӑтарас пек пӑхса 
илтӗм. Сасартӑк вӑл сиксе тӑчё те юрласа ячё, унтан 
вара, йывӑҫ тёмё хушшинчи хӑранӑ вёҫен кайӑк пек, 
таҫта кёрсе ҫухалчё. Манӑн юлашки сӑмахсем ытла 
вырнаҫусӑр тухрёҫ иккен; вёсем сиввӗн илтёнессе асӑр-
хаманччё те эпё, каярахпа тин вёсем пирки манӑн ӳкён-
мелле пулчё. 

Тёттём пула пуҫласанах эпӗ. казака чей вӗретме хуш-
рӑм, ҫурта ҫутса ятӑм та, ҫул ҫинче туртмалли чӗлёмӗ-
ме тивретсе, сётел умне пырса лартӑм. Иккёмёш стакана 
ӗҫнё ҫӗре кётмен ҫёртенех алӑк чёриклетрё, ман хыҫра 

^ҫӳхе кёп^ чӑштӑртатни те ура сасси илтёнсе кайрё. Эпё 
шартах сикрём, ҫаврӑнса кӑна пӑхрӑм, хыҫамра хайхн 
хёр — манӑн тинёс хумёсен х ё р ё — т ӑ р а парать. Шӑп-
пӑн, сӑмах чёнмесёр пырса ларчӗ вӑл ман ума, хӑй ман 
ҫянелле тинкерсе пӑхать. Хам та пӗлместӗп вара, тем-
шён вӑл ман ҫине тёлёнмелле ачашшӑн пӑхнӑ пек ту-
йӑнчё: вӑл ҫапла пӑхса тӑни мана тахҫан ӗлӗк ҫавӑн 
некех пёр ачашшӑн пӑхаканскер ман пурнӑҫпа выляни-
ые аса илтерчё. Вӑл хӑйёнчен мён те пулин ыйтса 
пёлессине кётет пулас, анчах эпё ытла именнипе сӑмах 
та чёнейместӗп. Унан пит-куҫё ӑшӗ вӑрканипе шурса 
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кайнӑ , аллинесӗтел ҫинешӑлкалать , хӑй кӑшт ҫеҫпадӑр-
малла чӗтренкелесе илет, кӑкӑрӗ унӑн е ҫӳлелле хӑпа-
рать е, сьивлӑш гтитӗрӗннӗ пек пулса, хускалмасӑр тӑ-
рать. Ҫак мыскара мана йӑлӑхтара пуҫларӗ , эпӗ ку 
шӑплӑха ахаль сӑмах майӗпех пётересшён пулса, ӑна 
пёр стакан чей сёнме шухӑшларӑм; сасартӑк вӑл сиксе 
тӑчӗ те аллисемпе мана ыталаса тытрё, мана ҫемҫе те 
кӑвар пек вӗри тутипе хӗрӳллё чуп туса илчӗ. Куҫӑм 
хуралса кайрӗ , пуҫӑм ҫаврӑнчӗ , пӗтӗм ҫамрӑк хёрӳлӗ-
хёмпе ыталаса илтӗм те ӑна хам ҫума мӗн пур вӑйӑмпа 
чӑмӑртарӑм. Анчах вӑл ман алӑран ҫёлен пек шӑвӑнса 
тухрӗ, унтан, хӑлхаран ҫеҫ: ^Кӗҫӗр ҫӗрле, пурте ҫывӑрса 
кайсан, ҫыран хӗррине тух^,— тесе пӑшӑлтатрӗ те пӳ-
лӗмрен ҫӗмрен пек сиксе тулалла вӗҫрӗ. Ҫенӗкре вӑл 
чейнике йӑвантарса ячӗ, урай варринче ҫунса л а р а к а н 
ҫуртана сӳнтерсе хӑварчӗ . <Эккей, эсрел хёрӗ^,— тесе 
кӑшкӑрса ячӗ казак, улӑм ҫинче майлашса выртса, кӑш-
тах юлнӑ чейпе ӑшӑнма ӗмӗтленнӗскер, тинех ман ӑс 
килсе ҫитрӗ. 

Тепёр икӗ сехетрен, пристань ҫинче ҫынсем шавлама 
чарӑнсан, эпӗ хамӑн казака ыйхӑран вӑратрӑм: *Эпӗ 
пистолетпа персе ярсанах ҫыран хӗррине чупса тух^,— 
терӗм ӑна. Вӑл куҫне чарса пӑрахрӗ те шухӑшласа тӑ-
масӑрах: сИтлетӗп, ваше благородий,— терӗ. Пистолета 
пмҫиххи ҫумне хӗстертӗм те тула тухрӑм. Хайхи хӗр 
мана ҫыран хёрринче кӗтсе тӑрать. Хӑй питех те ҫӑмӑл 
тумлӑннӑ , хӳхӗм пӗвӗ ҫине пысӑках мар тутӑр 
у р т с а я н ӑ . 

— Утӑр ман хыҫҫӑн!— терӗ вал мана, алӑран тытса. 
Эпмр аялалла анма пуҫла)рӑмӑр. Тепле майпа эпё ӗнсе-
не хуҫмарӑм — ӑнкараймастӑп; аялта эпир сылтӑмалла 
пӑрӑнтӑмӑр, унтан хам пӗлнӗ ҫулпала утрӑмӑр. Уйӑх 
тухман-ха, икӗ ҫӑлтӑр кӑна, тинӗс ҫинчи икё маяк пек, 
тӗксӗм кӑвак тӳпере йӑлтӑртатать. й ы в ӑ р хумсем, пӗр 
тикӗссӗн те сулӑмлӑн кӗрлесе, чӗрин хыҫҫӑн тепри хут-
ланса килеҫҫӗ те ҫыран хӗрринчи тӑлӑх кимме кӑштах 
ҫӗклентерсе иртерҫӗ. ^Ларар-ха кимӗ ҫине^,— терӗ ма-
нӑн хӗр. Эпӗ турткаланса тӑтӑм — тинӗс тӑрӑх ахалех 
уҫӑлса ҫӳреме юратсах каймастӑп эпӗ,— анчах каялла 
чакма май ҫук ёнтӗ. Вӑл кимӗ ҫине сиксе ларчӗ , эпё те 
ун хыҫҫӑн кӗрсе лартӑм. Асӑрхама та ӗлкёреймерӗм, 
ишме пуҫланӑ та иккен. *Мӗне пӗлтерет ку?^— терӗм 
эпӗ ҫилленерех.—^Ку ӗнтӗ эпё сана юратнине пӗлте-
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рет^,— тесе сӑмах хушрӗ вӑл мана,— тенкел ҫине лар-
ца май, аллисемпе пӗвӗме ыталаса тытса... Унӑн пит 
ҫӑмартийӗ манӑн пит ҫӑмартипе пёрлешрё, хам питӗм 
ҫинче унӑн ҫулӑм пек вӗри сывлӑшне туйрӑм эпӗ. Са-
сартӑк шыва темӗн шӑмпӑлтатса ӳкрӗ: эпӗ пиҫиххине 
тытса п ӑ х р ӑ м — ҫ у м р а пистолетам ҫук. Эх, кунта вара 
тем пуласран асӑрханса тӑрас шухӑш ман чӗрене кур-
сах ячӗ; пуҫа юн тапса тулчӗ. Хыҫалалла ҫаврӑнса пӑ-
хатӑп та, ҫыранран эпир аллӑ хӑлаҫа яхӑн шалалла 
ишсе кӗнӗ-мӗн. Ишме пӗлместӗп-ҫке эпё! Хӗре хам 
ҫумран тӗртсе уйӑрма тӑрӑшатӑп. Вӑл мана тумтирӗм-
рен кушак пек ҫатӑрласа тытнӑ , сасартӑк мана, пӗрре 
тӗртсе, кӑштах шыва кӑларса ӳкеретчӗ . Кимӗ сулӑноа 
хайрӗ , эпӗ аран тытӑнса юлтӑм; пирён хушӑра хаяр 
кӗрешӳ пуҫланчӗ. Урса кайнипе ман халам та хутшӑнчё, 
анчах вӑл меллӗрех кӗрешме пултарнине часах туйеа 
илтӗм. ^Мӗн кирлӗ сана?*— тесе кӑшкӑрса ятӑм эпӗ 
унӑн пӗчӗк аллине хыттӑн чӑмӑртаса; пӳрнисем те ша-
тӑртатрӗҫ унӑн, хӑй ҫапах та кӑшкӑрмарӗ . Ку асаплӑха 
хӑйӗн ҫӗленле кӑмӑлӗпе тӳссе ирттерчӗ. 

— Эсӗ: куртӑм, тетӗн,— терӗ вӑл,— эсӗ кайса кала-
тӑн!— унтан пӗтӗм вӑйран тӗртсе, мана кимӗ ҫннчен 
шывалла усӑнтарчӗ , иксёмёр те кимё ҫинчен пилӗк та-
ран шывалла усӑнса тӑтӑмӑр, унӑн ҫуҫӗ шывах перӗнет; 
ҫакӑ вара чи хӑрушӑ самант пулчӗ: эпӗ чӗркуҫҫипе 
кимё тӗпӗнчен хирӗнтӗм те хӑрах аллӑмпа унӑн ҫмвӗт-
не ярса тытрӑм, тепринпе мӑйӗнчен ярса .илтӗм те, тинех 
вӑл тумтирӗмрен аллисене вӗҫертрӗ , вара пӗр самантрах 
ӑна эпӗ хум ҫинелле ывӑтса ятӑм. 

Тӗттӗмленсе ҫнтнӗччӗ ёнтӗ, тинӗс кӑпӑкёсем хушшин-
че унӑн пуҫӗ ик-<виҫӗ хут курӑнса илчё те, вара ӑна эпӗ 
урӑх кураймарӑм. 

Кимӗ тёпӗнче эпӗ ҫурмаран хуҫӑлнӑ кёсмен тупрӑм, 
ҫавӑнпа чылай нушаланнӑ хыҫҫӑн аран-аран пристане 
ҫитсе чарӑнтӑм. Ҫыран хӗррипе, хам чарӑннӑ пӳрт пат-
нелле утнӑ май, эпё ирёксӗрех, хай, иртнӗ каҫхине сук-
кар ача тинӗс урлӑ ишсе килнӗ ҫынна кӗтсе тӑнӑ вырӑч 
еннелле пӑхса пытӑм. Уйӑх тӳпене ҫӗкленнӗччӗ, ҫыран 
хёрринче темле шурӑ тумтирлӗ ҫын ларнӑ пеж курӑнчӗ . 
Ку мӗскер иккенне пӗлес тесе, эпё ун патне йӑпшӑнса 
пытӑм та чӑнкӑ анакан ҫыран хӗрринчи курӑк ҫине тӑ-
еӑлса выртрӑм. Пуҫа кӑшт ҫӗклесе пӑхсан кунтан мана 
аялта мён туни аванах курӑнать. Хамӑн шыври хӗре 
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курах кайрам; тӗлёнмерӗм эпё, хёпӗртенӗ пек те пул-
тӑм. Вӑл хӑйӗн вӑрӑм ҫӳҫёнчен тинӗс шывне пӑрса 
кӑларать, йёпеннӗ кӗпи унӑн хӳхӗм пӳ-сине, ҫӳллӗ кӑкӑ-
рӗсене аванах палӑртса тӑрать. Часах акӑ инҫетре кимӗ 
те курӑнса кайрӗ ; ҫак кимӗ ҫыран хӗрринелле васИаса 
ҫывхарчӗ , ун ҫинчен иртнё ка^хи пекех тутар ҫёлёкне 
тӑхӑннӑ пӗр ҫын тухрӗ, ҫӳҫне вӑл казахсем пек кастар-
нӑччё, чён лиҫиххийё ҫумӗнче унӑн вӑрӑм ҫӗҫҫи курӑн-
са тӑрать . *Ямко, пётрёмӗр*,— ,терӗ хӗр. Малалла питех 
те хуллен калаҫма пуҫларӗҫ вӗсем, эпё нимён те илтсе 
юлаймарӑм. 4:Аҫта-ха пирӗн суккӑр?*— терӗ юлашкин-
чен Янко, сассине ҫёклентерсе. ^Эпӗ ӑна янӑччӗ*,— тени 
илтӗнчӗ. Тепӗр темиҫе минутран ҫурӑмӗ ҫине михё 
хунӑ суккӑр ача килсе те ҫитрӗ. Унӑн миххине кимӗ 
ҫине хучӗҫ. 

<Итле-ха, суккӑр!— терё Янко.—Эсӗ леш вырӑна 
сыхласа усра-ха. ...Пӗлетӗн-и? Унта хаклӑ таварсем.. . 
кала (эпӗ ятнё илтсе юлаймарӑм) , эпё текех унӑн тарҫи 
мар ӗнтӗ; ёҫсем начарланса пыраҫҫӗ; вӑл мана текех 
кураймӗ ; ытла хӑрушӑ халӗ , урӑх ҫӗре ӗҫ шырама кая-
тӑп, ман пек пултаракан ҫынна тупаймасть вӑл урӑх. 
Тата ҫакна та кала, ӗҫленёшӗн лайӑх тӳлесе пынӑ пул-
сан, Янко ӑна пӑрахман пулӗччӗ, те, манӑн кирек ӑҫта 
та ҫулӑм уҫӑ, ӑҫта ҫил вӗрет те, тинӗс шавлать — ҫа-
вӑнта!* Кӑшт чарӑнса тӑнӑ хыҫҫӑн Янко каллех малал-
ла калаҫма пуҫларё. *Хӗр манпа пӗрле пырать,— терӗ 
вӑл,— ӑна кунта юлма юрамасть. Карчӑка кала,— терӗ 
вӑл,— вилме вӑхӑт ҫитнӗ сана, те: ытлашши пурӑнать, 
намӑса та пӗлес пулать кӑштах, те. Вӑл пире текех ку-
раймё ёнте*. 

— Эпё вара ӑҫта?— терё суккӑр салху сасӑпа. 
— Мён тума кирлё эсё мана?— тени илтёнчё. 
Ҫак вӑхӑтрах манӑн тинёс хумёсен хёрё кимё ҫине 

сиксе кёчё те юлташне аллипе сулчё; лешё суккӑр алли 
ҫине темён хучё те: *Ме, ху валли премёксем илён,— 
терё.—*Ҫак анчах-и?*— терё суккӑр.—<Акӑ , . ме сана 
тата*,— терё лешё. Ҫӗре ӳкнё укҫа чул ҫумне перӗнсе 
чӑнкӑртатса янрарё. Суккӑр ача ӑна илмерё. Янко кимё 
ҫине ларчё; ҫыран енчен ҫил вёрет: вёсем пёчёк парӑса 
ҫӗклерёҫ те часах тинӗселле ишсе кёрсе кайрёҫ. Тёксём 
хумсем хушшипе уйӑх ҫути айӗн шурӑ парӑс нумайччея 
курӑнса тӑчё. Суккӑр ача ҫаплах ҫыран хёрринче ла -
рать-ха. Акӑ , ман хӑлхана ӗсӗклесе йёнё сасӑ та илтӗн-
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се кайрё. Суккӑр ача чӑнах та ҫапла нумайччен йӗрсе 
ларчӗ... Мана салху пусса илчё. Мӗншӗн мана ӑраска-
лӑм ҫак тӳрӗ кӑмӑллӑ контробандистсен лӑпкӑ ушкӑнне 
уутӑштарса ячё-ши? Шӑпах таракан ҫӑл куҫё ҫине чул 
дӑрахнӑ пек, эпё вёсен канӑҫлӑхне пӑлхатрӑм, хам та, 

%ав чул пекех, кӗҫ-вёҫ шыва анса каяттам. 
Эпё киле таврӑнтӑм. Ҫенӗкре йывӑҫ чашкӑ ҫинче 

ҫунса 'пётеймен ҫурта ҫӑтӑртатса тӑрать. Манӑн казак , 
хам ӑна ҫывӑрма хушманччӗ пулин те, пӑшалне аллине 
тытнипех ҫьчвӑрса кайнӑ . Эпё ӑна чӑрмантарас теме-
рӗм, ҫуртана илтӗм те пӳрте кӗтём. Ҫӗр ҫӑттӑрах! Ма-
нӑн шкатулка, кӗмӗл йӗнӗллӗ хеҫ, тусӑм панӑ Дагестан 

^кинжалӗ ,— нимӗн те юлман манӑн. Тинех вара эпӗ хай-
Хи ылханлӑ суккӑр мӗнле япаласем йӑтса пынине туйса 
илтӗм. Казака сиввӗн тӗрткелесе вӑратрӑм та ятласж 
тӑкрӑм, ҫилленсе илтӗм, анчах нимӗн тума та ҫук! Сук-
кар ача ҫаратни ҫинчен, вун сакӑр ҫулхи хӗр хама кӗҫ-
вёҫ шыва путарма тӑни ҫинчен пуҫлӑхсене каласа панӑ 
пулсан, ытла та кулӑшла пулмӗччӗ-ши вара? Мухтав 
турра, ирхине мана Таманьрен тухса кайма май килчё. 
Карчӑкпа суккӑр ачана мӗн пулни ҫмнчен нймён те 
пӗлместӗп. Мана, ҫула тухнӑскере, ҫитменнине тата 
почтӑ лашисене илме тивӗҫлӗ хутпа хысна ӗҫшӗн ф р е -
кен офицера, мён ёҫ пултӑр-ха ҫынсен хуйхисемпе 
савӑнӑҫё ҫумӗнче! 

Пёрремёш пайӗн вӗҫӗ 
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Нккӗмӗш пайӗ 
(Печорин журналӗн вӗҫӗ) 

!! 
МЕРИ КНЯЖНА 

Енер эпӗ Пятигорска ҫитрӗм, хула хӗрринче А1ашук 
тӑвӗн лапкинчи чи ҫӳллӗ вырӑнта хваттер илтӗм: аслати 
авӑтса ҫумӑр ҫунӑ чухне пӗлётсем ман пӳрт тӑррине 
ҫитиех анаҫҫӗ . Паян ирхине 5 сехетре чӳречене уҫрӑм 
та, ман пӳлӗме ҫурт умӗнче ӳсекен чечек шӑрши ҫапрӗ . 
Черешньӑн чечеклӗ турачӗсем мана чӳречерен пӑхаҫҫӗ , 
хӑш-пӗр чухне вара ҫил ҫӗкленет те, ҫав чечексем ҫыру 
сӗтелӗ ҫине тӑкӑнаҫҫӗ . Тулли илемлӗ сӑн-сӑпат мана 
виҫӗ енчен те курӑнать. Хӗвеланӑҫӗнче пилӗк тӑрӑллӑ 
Бешту кӑвакарса ларать, ^палланӑ тӑвӑлӑн юлашки 
пёлсчс* ' пек, ҫурҫӗр енче перссен ҫ ӑ м л а м а с ҫӗлёкӗ 
евӗрлӗ Машук т.ӑвӗ ҫӗкленет, ^ак енчи тӳпене вӑл пӗтӗ-
мӗшпех хупӑрласа илнӗ; хӗвелтухӑ^нелле пӑхма савӑ-
нӑҫлӑрах: ман умра аяларахра вёр-ҫёнӗ хула тёрленсе 
ларать , симлӗ ҫӑл куҫёсем шӑнкӑртатса юхаҫҫӗ, тӗрлӗ 

' Пушкин ҫырнӑ сТуча* сӑвӑран илнӗ малтанх;} йӗрке (t835) . 
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чёлхеллӗ халӑх шавлать,— лере тата, катара, амфи-
театр пек кӗпӗрленсе, кӑвакарса , тӗтреленсе тусем тӑсӑ-
лаҫҫӗ, тавра курӑм хёрринче юрпа витӗннӗ ту тӑррисен 
кёмӗл тӗпекӗ тӑсӑлать. Казбекран пуҫланса икӗ пуҫлӑ 
Эльборус патне ҫитиех пырать вӑл... Савӑнӑҫлӑ -ҫке ҫа-
кӑн пек ҫӗрте пурӑнма! Хӗпӗртес килнӗ туйӑм пӗтӗм 
юн тымарӗнче вылянса тӑрать. Сывлӑш, пӗчӗкҫӗ ача 
чуп тунӑ пекех,— таса та уҫӑ; хӗвелӗ ҫап-ҫутӑ , тӳпе кӑн-
кӑвак, мӗнех кирлӗ-<ши тата! Мӗне кирлё иккен кунта 
чун-чӗрен хёрӳ сисӗмӗсем, ӗмӗтсем, иртиишён кулянни-
сем... Ҫапах та вӑхӑт ӗнтӗ. Елисаветински Ҫӑл куҫ патне 
каятӑп, шывпа сывалма килнисем ирпеле унта пурте 
пухӑнаҫҫӗ, теҫҫӗ. 

Хула варринелле ансан, бульвар тӑрӑх утрӑм, унта 
эпӗ салхуллӑ ушкӑнсене тӗл пултӑм, вёсем майӗпен 
кӑна ту ҫинелле улӑхатчёҫ; кунта пуринчен ытла ҫеҫен 
хир улпучӗсен ҫемйисем: ҫавсем иккенне часах тавҫӑрса 
илме те пулать, упӑшкисем вёсен модӑран туха пуҫланӑ 
кивӗ сюртуксем тӑхӑннӑ , майрисемпе хӗрӗсем вара питӗ 
хитре тумламмӑ: шывпа сывалма пынӑ ҫамрӑксене вё-
сем йӑлтах шута илсе пӗтернӗ пулас, мёншён тесен 
вёсем ман ҫине те питех ӑшӑ кӑмӑлпа пӑха-пӑха илчёҫ: 
Петербургра ҫёлетнё сюртукӑм улталарё вёсене, анчах, 
ҫийӗмре ҫар эполечёсене курсанах, вёсем тарӑхса, аяк-
калла пӑхса иртрёҫ. 

Вырӑнти влаҫсен майрисем, симлё шыв хуҫисем теес 
пулать ёнтё вёсене, кӑмӑллӑрах; вёсен лорнетсем ' пур, 
мундир ҫине пӑхсах каймаҫҫё вёсем, Кавказра вёсем 
номерлё тӳме айёнче хӗрӳллё чӗре курма хӑнӑхнӑ , шу-
рӑ карттус айёнче вёреннё ҫын ӑсне асӑрхама пёлсе 
ҫитнё. Ҫав хёрарӑмсем питё те кӑмӑллӑ , нумайчч^н сав-
са тӑма пёлеҫҫё! Вёсене савакан ҫынсем ҫулсерен ул-
шӑнса пыраҫҫё, кунти хёрарӑмсем ырма пёлмл кӑмӑллӑ 
пулма пултарнин сӑлтавё те ҫакӑнтах-и, тен. Ансӑр 
сукмакпа Елисаветински Ҫӑл куҫӗ патнелле хӑпарнӑ 
май, эпё арҫын ушкӑнёнчен иртсе кайрӑм, вёсен хуш-
шинче штатскисемпе ҫар ҫыннисем те пур, кайран пёл-
тӗм эп, вёсем симлё шывшӑн ҫунакан этемсем хушшин-
че хӑйне евӗр уйрӑм виҫере тӑраҫҫё иккен. Еҫме ёҫеҫҫё 
те вёсем — анчах шыв мар; уҫӑлса ҫуреме тухсах 

' Лорнет — авйрлӑ куҫлӑх. 
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каймаҫҫӗ , ҫула май тенӗ пек кӑна хёрарӑмсем Хыҫҫӑн 
ҫӳреҫҫӗ: картла выляҫҫӗ-выляҫҫӗ те, кичем пулса ҫитрс 
тесе, ӳпкелешме тытӑнаҫ^ӗ . Вӗсем вӗҫкёнсем: хӑмӑшпа 
кармакланӑ стаканӗсене кӳкӗртлӗ йӳҫӗ шыв ҫӑлне ч,и-
кеҫҫӗ те ытла ӑнланакан пек пӑхса тӑраҫҫӗ , штатскисем 
ҫутӑ к ӑ в а к галстуксемпе ҫӳреҫ^ё, ҫар ҫыннисем ҫухи 
дйӗнчен б р ы ж ж и с е н ё ' кӑларса яраҫҫӗ . Вӗсем провин-
дйри кил-йышсем ҫине ҫав тери пӑхаҫҫӗ , хӑйсене яхӑнне 
ҫывӑхартман столицӑри аристократсен хӑна килӗсем 
ҫинЧен асӑна-ӑсӑна ахӑлтатйҫҫӗ . 

Акӑ хайхи ҫӑл та... Ҫывӑхрах, ҫӑлпа юнашар, тӳрем 
вырӑна хёрлёпе витнӗ пӳрт туса лартнӑ , кунта ваннӑ , 
леререхре .галлерейӑ , у н т а ҫ у м ӑ р ҫунӑ чухне уҫӑлса ҫӳ-
рем& тухаҫҫӗ . Сакӑ ҫинче аманнӑ офицерсем лараҫҫӗ , 
таянмалли туйисене вӗсем хӑйсен ҫумне хунӑ ,— шупка 
сӑнлӑ та салхуллӑ вӗсем. Тӳрем вырӑнта шы'в тапса 
тухасса кӗтсе, майрасем каллӗ -маллё йӑпӑртатса ҫӳ-
реҫҫё. Вёсен хушшинче питӗ чипер сӑн-питлисем те пёр 
иккӗ-виҫҫё пур. Машук сакӑлтисене хупласа тӑракан 
виноград аллейисен айёнче хушӑран иккӗн ҫеҫ ларма 
юратакан майрасен ула-чӑла шлепкисем вёлтлетсе ир-
теҫҫё, ҫавӑн пек шлепке ҫумӗнче кирек хӑҫан та вара 
е ҫар ҫыннин карттусне асӑрхакаланӑ эпё е тирпейсёр 
ҫавра шлепкеллисене кураттӑм. Чӑнкӑ ту ҫинче павиль-
он туса лартнӑ , ӑна Эол арфи ^ теҫҫӗ, унта ҫутҫанталӑк 
илемне юратакансем тӑратчӗҫ, вёсем Эльборус ҫине 
телескоппа пӑхма хатёрленеҫҫӗ; ҫавсен хушшинче икё 
гувернер з хӑйсем пӑхса ӳстерекен ачасемпе, юхӑнчӑк 
чирёнчен чёрёлме килнёскерсемпе, пынӑ. 

Эпё ту хёрринче чарӑнса тӑтӑм, сывлӑш ҫавӑрса ил-
тём, пёчёк пӳрт кӗтессине таянса таврари илемлёхе 
пӑхса тӑратӑп, сасартӑк хам хыҫрах палланӑ ҫын сасси 
илтёнчё: 

— Печорин! Нумайранпа-и кунта? 
Ҫаврӑнса пӑхатӑп: Грушницкий! Эпир пёр-пёрне 

ыталаса илтёмёр. Эпӗ унпа ^апӑҫури отрядра паллаш-
нӑччӗ... Унӑн хӑрах урине пульӑ^ лекнёччё, кунта вӑл 
манран пёр эрне маларах тухса килнё. 

' Б р ы ж ж и — к р а х м а л п а ҫунӑ ҫуха. 
" Эол арфи — сывлӑш хумханнипе сасӑ паракам хӗлӗхлё инст-

румент. Авалхн грексен Эол ятлӑ юмахри ҫил туррин арфи. 
^ Гувернер — аристократла е буржуаллӑ ҫемьере ачасене пӑхса, 

вёрентсе ӳстерекен ҫын. 

72 



Грушницкий — юнкер. Службӑра вӑл ҫулталӑк хуш-
щи кӑна тӑрать-ха, хӑйне уйрӑм вӗҫкёнленсе, хулӑи 
шин^льпе ҫӳрет. Унӑн георгиевски салтак хӗресӗ пур. 
Хӑй вӑл чипер те яштакскер, хурарах кӑна, хура ҫӳҫлӗ : 
сӑнран пӑхсан ӑна пӗр 25 ҫулта теме ,пулать, хӑй вӑл 
2! ҫула ҫитнё-ҫитмен пулин те. Калаҫнӑ чухне вал пуҫне 
хыҫаларах каҫӑртса тӑрать, сулахай аллипе минутсерен 
тенӗ пек мӑйӑхне пӗтӗркелесе илет, кун пек чухне вара 
вӑл сылтӑм аллипе туйи ҫине таянать. Калаҫасса хӑвӑрт 
калаҫать, сӑмахӗсене ытла эрешлентерме юратать: пур-
нӑҫра май килнӗ чух кирек хӑш самантра та калама 
юрӑхлӑ хатӗр ҫивчӗ сӑмахсемпе калаҫаканнисенчен 
пёри ӗнтӗ вӑл, ун пек ҫынсене чӑн-чӑн и^лемлӗх нимӗн 
чухлӗ те хускатмасть, вӗсем хӑйсене хӑйсем пысӑка ' 
хурса, хӑйсен к а л а м а ҫук пысӑк туйӑм <пур пек, кӑмӑ -
лё хӗрсе тӑнӑ пек, акӑш-макӑш хуйхӑ-суйхӑ чӑтса ирт" 
тернё пек тыткалаҫҫӗ хӑйсене. Эффект кӑтартас ёмӗчё 
вара — вёсен каҫса кайса киленесси; провинцири хӗр-
семпе хёрарӑмсен кӑмӑлёсене ҫавӑн пек ҫынсем ытар^ 
малла мар килӗшеҫҫӗ . Ватӑларах пырсан, вёсем вара 6 
лӑпкӑ улпутсем пулаҫҫё е ӗҫке ерсе каяҫҫё, хӑш-пёр 
чухне ӑна та, кӑна та кӗтме пулать вёсенчен. Чунёсенче 
вёсен час-часах ырӑ ёҫ тӑвас ёмёт те пур, анчах поэзи 
таврашё пёр пуслӑх та ҫук вара. Грушницкнй деклама-
цилес тесен каҫсах каять: вӑл -сире сӑмах айн.е тӑватех, 
калаҫу вара пӗчӗк сӑмахранах виҫерен тухса каять, 
нмхҫан та тавлашаймастӑмччё эпё унпа. Эсир хирёҫ 
пырсан, сӑмах тавӑрса каламасть вӑл, итлемест те вӑл 
-сире. Эсир калаҫса чарӑнатӑр кӑна, вӑл хӑй сӑмахне 
пуҫарса ярать те вёҫёмсӗр калаҫатъ. Ун сӑмахӗ эсир 
халь ҫеҫ каланӑ шухӑшпа мӗнле те пулин ҫыхӑнса тӑ-
рать те-м, тен, анчах, чӑннипе каласан, вӑл унччен пуҫ-
ланӑ сӑмахнех малалла тӑсать. Вӑл ҫивчӗ чёлхеллё ҫын: 
унӑн эпиграммисем * час-часах йӑпантарма Пултараҫҫӗ, 
анчах нихҫан та кирлё ҫёре лекеймеҫҫё, усал та мар 
вёсем: вӑл ннкама та пёр сӑмахпа ҫапса хуҫаймасть; 
ҫынсене те, вёсен айван енӗсене те пёлеймест вӑл, мён-
шӗн тесен хӑй ёмёрёнче вӑл хӑй ҫинчен кӑна шухӑшлать. 
Унӑн пӗтӗм ёмёчӗ те роман геройё пуласси. Ҫынсене 
вӑл вара час-часах ёнентерме тӑрӑшатчӗ : эпё тёнчере 

' Эпиграмма — кӗскен каланӑ сӑмахпа е сӑвӑпа, ҫивчӗ чӗлхепе 
хаяррӑн тӑрӑхлани. 
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пурӑнма ҫуралман, эпӗ темёскерле, никам чухласа илей-
ми асаппа пурӑнма кӑна ҫуралнӑ , тетчё; ку чӑнах та 
ҫавӑн пек иккенне хӑй те ӗненес патнех ҫитетчӗ вара. 
Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл хӑйӗн хулӑн салтак шинельне ҫав 
тери мӑнаҫланса тӑхӑнса ҫӳретчӗ те. Эпё ӑна ӑнкарса 
ҫитрӗм, ҫавӑнпа вӑл мана юратмасть те, ҫиелтен пӑхсан, 
эпир унпа питӗ туслӑ пурӑнатпӑр темелле. Грушницкие 
ҫапӑҫура пурте харсӑр ҫын, геҫҫӗ, эпӗ ӑна шӑпах кӗре-
шӳ вӑхӑтӗнче курнӑ : хӗҫпе хӑлаҫланать хӑй, кӑшкӑраш-
са малалла та кёрет, анчах малалла кӗнӗ чух вӑл куҫ-
не хӗсет. Ку ӗнтӗ темле вырӑс харсӑрлӑхӗ мар вара!.. 

Эпё те ӑна юрӑтмастӑп, сисетёп: хӑҫан та пулин пёр-
пёр тӑвӑр ҫул ҫинче манӑн унпа тӗл пулмаллах пулать, 
пире иксёмёртен пӗрне ырӑ пулас ҫук. 

Кавказа та вӑл ҫав романтикла фанатизма пулах 
^итнӗ; эпё туятӑп акӑ , ашшё ялёнчен тухса каяс умён, 
калӑпӑр, вӑл кӳршёри пӗр-пӗр чипер хёре тёл пул-
сан, эпё службӑра пурӑнасшӑн ҫеҫ мар, В1илём шырама 
каятӑп, тенех ёнтё вӑл салхулрннӑ сассипе, ҫак тёле 
-ҫитсен вара, куҫне аллипе хупларё пулё те: *Мёншён 
тесен,— терё пуль,— ҫук, кӑна сирён (е санӑн) пӗлмел-
ле мар! Пёлсен, сирён таса чунӑр ҫӳҫенсе кайё! Мёне 
кирлӗ , тепёр тесен? Мёнех тӑратӑп эпӗ сирён умӑрта? 
Анланайӑр-ши эсир мана?..* Тата темён те пёр ҫавӑн 
евӗрлӗ каланах ёнтё ӑна. 

Пӗррехинче вӑл мана ҫакна та каланӑччӗ : эпё К-
полка мёншён килсе кёни ҫинчен никам та пӗлмест, те-
нёччё, вӑл сӑлтав ӗмӗр-ӗмӗрех пёлётпе иксёмёр хушшӑ-
мӑрта вӑрттӑнлӑх пулса юлё, тенёччё. 

Ентё мӗн каласан та Грушницкий хӑй ҫинчи траге-
диллё м а н т и е ' хывса пӑрахнӑ самантсенче самаях кӑ-
мала килекен ҫынччё, ун пек чухне ӑна курсан, кӑмал 
уҫӑлать вара . Ман ӑна хёрарӑмсем хушшинче курас 
кнлет: кунта вӑл, чӑнах та, тӑрӑшать пулмалла!-

Эпир ёлёкхи туссем пек тёл пултӑмӑр. Кунта эпӗ 
шывпа сывалма килнё ҫынсем мӗнле пурӑнни ҫинчен, 
вёсем хушшинчи паллӑ ҫынсем ҫинчен унран ыйтса 
пӗле пуҫларӑм. 

— Эпир самаях прозӑллӑ пурнӑҫпа пурӑнатпӑр,— 
терё вӑл тарӑннӑн сывласа илсе:—ир ҫинче шыв ёҫекен-

' М а н т и —шалпар плащ. Грушницкин схурлӑхлӑ мантийӗ* 
ҫинчен каланӑ чухне, вӑл актерла, ӗненмеллех мар хӑтланнине аса 
илтерет. 
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нисем — ытт.и чирлӗ ҫынсем пекех, аран-аран хускал-
калаҫҫӗ , каҫсерен эрех ӗҫекеннисем, ытти сывӑ ҫынсем 
пекех, тӳсме ҫуккисем. Хӗрарӑмсем пур, анчах вёсемпе 
нумаях йӑпанаймӑн: вёсем вистла выляҫҫӗ , тумланасса! 
начар тумланаҫҫӗ , французла вара питё начар калаҫаҫ -
ҫё. Кӑҫал Мускавран пёр Литовская княгиньӑ ҫеҫ хёрёпе 
килнё; вёсемпе паллашман эпё. Ҫийёмри салтак шинелё 
хам никама та кирлё маррине пёлтернён туйӑнать мана, 
ирёксёрех хёрхенсе пӑхтарать вал ман ҫине; ҫав хӗрхе-
нӳ маншӑн калама ҫук йывӑр, ыйткалакана хёрхеннёпе 
пёрех. 

Ҫав самантра ҫӑл патнелле хамӑр ҫумранах икӗ 
майра иртсе кайрёҫ: пёри ҫамрӑк темелле, тапри вара 
ҫамрӑк та кӗрнеклӗ . Шлепкисем хупланине вёсене пит-
куҫран кураймарӑм та эпё, анчах тумланасса в а р а вё-
сем питё пӗлсе тумланнӑ : нимён те ытлашши ҫук вёсен 
ҫинче. Ҫамрӑкки ҫухаллӑ кӗпе тӑхӑннӑ , хӳхём мӑйё 
тавра ҫӑмӑл кӑна пурҫӑн тутӑр явӑнса тӑрать. Пушма-
кёсем пӗчӗкҫеҫҫӗ те, тулли мар урисене ҫав тери илем-
летеҫҫё, вӗсем унӑн ури сыппи патне ҫитиех ҫӑт тытӑнса 
тӑраҫҫӗ ; ҫакна курсан, илемлёхе чухлайман этем те тё-
лённипе ахлатса <илмелле. Унӑн ҫӑмӑл та сӑпайлӑ ут-
тинче таса хёр илемё пурри палӑрать, вӑл мёнлине 
каласа пама майё те ҫук, ӑна куҫпа курсан ҫеҫ ӑнланма 
пулать. Вӑл пирӗн умран иртнё чухне унтан темскерле 
чухласа илмелле мар ырӑ шӑршӑ сарӑлчӗ , хӑш-пёр 
чухне савнӑ хёр ҫырнӑ ҫыруран ҫавӑн пек ырӑ 
шӑршӑ кёрет. 

— Акӑ Лиговская княгиньӑ ,—терё Грушницкий,— 
унпа пӗрле унӑн хёрё Мери,— вӑл ӑна акӑлчансем май-
лӑ чёнет,— вёсем кунта виҫё кун ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ-ха. 

— Ҫапах та ун ятне пёлме ёлкёрнё-ха эсё? 
— Ансӑртран ҫеҫ илтсеттём эпё. Вёсем пек ҫӳлте 

тӑраканнисем мӑн .кӑмӑллӑ , пирӗн пек ҫар ҫыннисем 
ҫине тискер кайӑкла ҫынсем ҫине пӑхнӑ пек пӑхаҫҫӗ . 
Номерлё карттус айёнче ӑс пур-и, ҫук-и, хулӑм шинелён 
шал енче чёре тапать-и, ҫук-и пирён, пёлесшӗнехте 
мар вӗсем. 

—' Мёскён шинель!— терӗм эпӗ кулкаласах,— ав 
ҫав улпут кам тата! Акӑ, вӑл вӗсем патне пычё-ха, вё-
сен ырӑ кӑмӑлне тупасшӑн стакан тыттарать! 

— Э! Вӑл Мускав вёҫкёнё Раевич! Вал выляма 
пултараканскер. Куратӑн-<и, унӑн кӑвак жилечӗ т ӑ р ӑ х 
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"и 
явӑнса анакан ылтӑн вӑчӑр:ине? Туйи епле тата хулӑн—-
Робинзон Крузонни ' пекех! Сухалё те епле тата, ҫӳҫне 

т е a Ja monzik евӗрлӗ кастарнӑ . 
—- Эсё пётӗм этем йӑхне ҫилленнӗ. 
— Ҫилленмелле те... 
— Э! чӑнах-та-и? 
Ҫ а к вӑхӑтра майрасем ҫӑл патӗнчен пӑрӑнса пирӗнпе 

танлашрӗҫ . Груцммщкий, туйи ҫине таянса, хӑйне дра-
мӑлла кӑтартма ӗлкӗрчӗ^те мана хирӗҫ французла хыт-
тӑн калама пуҫларӗ : 

— Mon cher, fe hais les hemmes pour ne pas ies me-
prser , car autrement la vie serait une farce troh degou-
i a n . e ' . 

Чипер княжна пирӗн еннелле ҫаврӑнчӗ те оратор 
ҫине чылайччен тӗлӗнсе пӑхса тӑчӗ. Вӑл пӑхни мӗне 
лӗлтернине чухласа илме май пулмарӗ , ҫапах та вӑл ун 
ҫине йӗкӗлтемесӗр пӑхрӗ , ҫавӑнпа эпӗ Грушницкиб 
ӑ ш ӑ м р а чунранах саламларӑм. 

— Ну княҫ хӗрӗ Мери, ҫав тери чиперскер,— терӗм 
эпӗ ӑна.—Куҫӗ унӑн бархат евӗрлё,— шӑпах бархат пек 
ҫав: ун куҫӗ ҫинчен калаҫнӑ чух ҫак сӑмаха ялаках 
асӑнта тытма сӗнетӗп эпӗ, куҫ хӑрпӑкӗсем ҫав тери вӑ-
рӑм унӑн, унӑн куҫне хӗвел ҫути те ӳкмест. Юрататӑп 
эпӗ ҫавӑн пек йӑлкӑшман куҫсене: вӗсем ытла ?ҫепёҫ, 
лӑпканӑ пек пӑхаҫҫӗ... тепӗр тесен, унӑн пит-куҫёнче 
лайӑххи те урӑх ҫук пулас... шӑлёсем мёнле тата, йӑл-
тах шурӑ-и. Ана пӗлмелле! Сан илемлӗ сӑмахна хирӗҫ 
кулмарӗ те вӑл, питӗ шел. 

— Эсӗ чипер хёр ҫинчен калаҫнӑ чух акӑлчан лаши 
ҫинчен сӑмахланӑ пек калаҫатӑн,— терӗ Грушницкий, 
кӑмӑлсӑрланса . 

— Mon cher, —терём зпб ӑна, хӑй калаҫнӑ пекрех 
калаҫма тӑрӑшса:—je meprise ies femmes pour ne pas 
!es aimer, car autrement )a vie serait un meiodrame trop-
r idicuie ' . 

' Робинзон Крузо — Англи писателӗ Даниел Дефо ( !659—)73 i ) 
ҫырнӑ произведенири герой, пултаруллӑ ҫын сӑнлӑхӗ . Робинзон пёр-
печчен никам пурӑнман утрав ҫине кайса лекет, унта вара кирек 
мене те хӑварт тавҫӑрса илме пултариине, тӑрӑшса ӗҫленине пула, 
нумай йывӑрлӑхсене, чӑрмавсене ҫӗнтерет вӑл. 

з Савнӑ тусӑм, ҫыисене кураймастӑп эпӗ, вӗсенчен йёрӗнме пуҫ-
ласран шикленсе курайми пултӑм; унсӑрӑн пурнӑҫ та тӳсме ҫук 
йӗрӗимелле фарс пулса тӑнӑ пулӗччӗ... (фарс ҫӑмӑл комеди.) 
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Эпӗ ҫаврӑнтӑм та унтан аяккинерех пӑрӑнтӑм. Вара 
ҫур сехете яхӑн виноград пахчинче аллейӑсем тӑрӑх, из-
ресткӑллӑ ту сӑмсахӗсем тӑрӑх, вёсен хушшинче ҫакӑнса 
тӑракан йывӑҫ тӗмисен таврашӗнче ҫӳрерӗм. Ҫанталӑк 
щӑрӑхлатма пуҫласан килелле васкарӑм. й ӳ ҫ кӳкӗртлӗ 
ҫӑл куҫӗ патӗнчен иртнӗ чух, сулхӑнра сывлӑш ҫавӑрса 
илес тесе, эпӗ галлерейӑ патӗнче чарӑнса тӑтӑм, ҫакӑнта 
ларнӑ чух манӑн пӗр кӑмӑла каймалли сценӑ курма тӗл 
килчӗ. Ку сценӑра вылякансем акӑ мӗн тӑваҫҫӗ : кня-
гиньӑ Мускав вӗҫкӗнӗпе галлерейӑра ларать, вӗсем иккӗ-
тиӗ те темӗн ҫинчен питӗ тимлён калаҫатчӗҫ. Княжна 
юлашки стаканне ӗҫсе янӑ пулас та, ҫӑл патӗнче шухӑша 
кайса, уткаласа ҫӳрет. Грушницкий шӑпах ҫӑл патӗнче 
тӑрать. Тӳремре урӑх никам та ҫук. 

Эпӗ кӑштах ҫывхартӑм та галлерейӑ кётессине пытан-
тӑм. Ҫак самантра Грушницкий хӑй стаканне хӑйӑр 
ҫине ӳкерчӗ те, ӑна илме хӑтланса, пӗшкӗнме тӑрӑшать: 
суранлӑ ури ӑна ытла чӑрмантарать. Мӗскӗн! Тинки тух-
рё ӗнтӗ унӑн, туйи ҫине тепле майпа та таянса пӑхать, 
кӑлӑхах, унӑн пит-куҫӗнче чӑнах та ытла пысӑк асап 
курнн палӑрчӗ . 

Мери княжна ҫаксене манран тӑ лайӑхрах курса 
тӑрать. 

Ун патне вӑл вӗҫен кайӑкран ҫӑмӑлтарах чупса ҫит-
рё, пӗшкӗнчӗ, стаканне илчӗ те, вара пӳ-сине ҫав тери 
илемлӗн хускатса, стаканне ун аллине тыттарчӗ ; унтан 
вӑл калама ҫук хӗрелсе кайрӗ ; галлерейӑ ҫинелле ҫав-
ранса пӑхрё, амӑшӗ нимён те курманнине тавҫӑрсан, ҫав 
сехетрех лӑпланчӗ пулас. Грушницкий ӑна тав тӑвас тесе 
ҫӑварне кӑна уҫнӑччё, леш таҫта пӑрӑнса та ёлкёрчё. Те-
пёр самантранах княжна галлерейӑран амӑшёпе тата 
хайхи капӑр ҫынпа пёрле тухрӗ , Грушницкий умёнчен 
иртсе кайнӑ чух вӑл хӑйне ҫав тери чинлӑ та мӑн кӑмӑл-
лӑ тытнӑ пек турё,— ҫаврӑнса та пӑхмарё, лешӗ ун ҫине 
ҫунса тӑракан куҫёсемпе пӑхнине те асӑрхамарё вӑл . 
Грушницкий ӑна сӑртран анса бульварт.и ҫӑка хушшине 
кёрсе ҫухаличченех пӑхса ӑсатрӗ . . . Акӑ унӑн шлепки 
урам урлӑ вӗлтӗртетсе иртрё; вӑл Пятигорскри чи лайӑх 
^уртсенчен пёрне пырса кӗчӗ. Ун хыҫҫӑн княгиньӑ иртсе 
кайрё те хапхи умёнче Раевичпа пуҫ тайса уйрӑлчё. 

з Савнӑ тусӑм, херарӑмсене савас мар тесе, вёсене малтанах 
тиркетӗп, унсӑрӑн пурнӑҫ ытла та кулӑшла мелодрама пулса тӑнӑ 
лулӗччӗ. (Мелодрамӑ — чун-чӗре сисӗмёсене кӑтартакан драмӑ ) . 



Ҫавӑн чухне кӑна мӗскӗн вӗри юнкер эпӗ кунтах ик-
кенне асӑрхарӗ . 

— Эсӗ куртӑн-и? — терӗ вӑл, ман алла хыттӑн чӑ-
мӑртаса.— Ана шӑпах ангел темелле вӗт! 

— Мӗншӗн?—тесе ыйтрӑм эпё, нимӗн те пӗлмен 
нек пулса. 

— Курмаран-и вара эсӗ? 
— Ҫук, куртӑм: сана вӑл стаканна илсе пачӗ. Ҫавӑн-

та пӗр-пӗр хуралҫӑ лулнӑ пулсан ӗнтӗ, вӑл та ҫавӑн пе-
кех тунӑ пулӗччӗ, хӑйне эрех сыпма укҫа парасса шанса, 
вӑл тата васкасарах тунӑ пулӗччӗ-ха. Ентӗ ним каламал-
ли те ҫук, вӑл сана хӗрхенчӗ: аманнӑ уру ҫине пуссан, 
эсӗ ытла асапланнӑ пек пултӑн. 

— Пит-куҫӗнче чунӗ ялкӑшнине курса тӑнӑ чух ни-
мён чухлӗ те хускалмарӗ-и сан чуну? 

— Нимён чухлӗ те. 
Эпӗ суйрӑм, анчах манӑн ӑна уртарас килетчӗ. Манӑн 

мӗн ҫуралнӑранпах ҫынна хирӗҫ пырас йӑлам пур, пё-
тём кун-ҫулӑмра манӑн чӗре е ӑс-тӑн хушнипе вырӑнсӑр 
хирӗҫ пыни палӑрать. Савӑнса хӗпӗртекенни пурри мана 
шартлама сивӗпе сивӗтет, эпё вара хама, енчен час-часах 
мӑран флегматикпа ' тӗл пулмалла пулсан, ҫав тери шу-
хӑша парӑнма юратакан ҫын пулнӑ пулӑттӑм, тетӗп. 
Тӳррипе калас-ха тата, ҫав самантра ман чӗрене хам 
тахҫан пӗлнӗ кӑмӑлсӑр туйӑм ҫӳҫентерсе иртрё, вӑл ту-
йӑм — хапсӑнассиччӗ ӗнтӗ; ^хапсӑнасси^ тесе хӑйҫах 
каларӑм эпё, мӗншӗн тесен хамран нимӗн те пытармас-
тӑп. Элле, тупӑнӗ-ши пӗр-пӗр йывӑра илмен ҫамрӑк ҫын, 
калӑпӑр, чипер хӗре тӗл пулса, хӑй вӑхӑтне вӑл кӑлӑхах 
ирттернӗ май, ун ҫине пӑхма та пуҫлать пулсан, анчах 
хӗрӗ пӗр кӗтмен ҫӗртен урӑх качча, лешӗн пекех палла-
манскере, кӑмӑллать пулсан, жӳренме пӗлмен ҫамрӑк 
тупӑнӗ-ши, тетӗп эпӗ (паллах ёнтӗ, пысӑк светриҫамрӑк-
сене илетпӗр-ха эпир, хӑйсен кӑмӑлӗсене вылянтарма 
хӑнӑхнӑ ҫамрӑксене) . 

Эпир Грушницкипе сӑмах вакламасӑрах ту ҫинчен 
антӑмӑр та пирӗн cap пике кӗрсе пытаннӑ пӳртӗн чӳречи 
умён бульвар тӑрӑх утрӑмӑр. Пике чӳрече умӗнче ларат-
чӗ. Грушницкий мана алӑран кӑрт туртрӗ те ун ҫине 
нимӗн палӑртми ачашшӑн пӑхса илчӗ. Апла пӑхни хӗрсе-

' Флегматик — лӳппер ҫын. 
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не килӗшсех каймасть. Эпё ун ҫине лорнет витӗр пӑхрӑм 
та Грушницкий пӑхнине хирӗҫ вӑл ӑшшӑн кулса янине 
асӑрхарӑм, ман чӑрсӑр лорнет ӑна хытах тарӑхтарчӗ . 
Чӑнах та, мёнле хӑять-ха Кавказри ҫар ҫынни Мускаври 
княҫ хӗрӗ ҫине кӗленче кантӑкӗ витёр пӑхмашкӑн?. . 

Паян ир ман пата доктор кӗчё: ячӗ унӑн Вернер, ан-
чах хӑй вӑл вырӑс. Мӗн тӗлӗнмелли пур унта? Эпё пёр 
Иванова паллаттӑм та, хӑй вӑл нимӗҫчӗ. 

Вернер пур енчен те питё лайӑх ҫын. Вӑл скептик, 
пур медиксем пекех, материалист, ҫавӑнпа пӗрлех тата 
пбэт та, кулса мар t—ёҫре яланах поэт, сӑмахӗпе те час-
часах поэт, анчах пётём пурнӑҫёнче те вӑл икё сӑвӑ та 
ҫырман. Вӑл этем чёрин пётём чёрё хёлёхёсене виле шӑ -
нӑрёсене тёпчесе пёлнё пек вёреннё, анчах хӑй пёлнипе 
вӑл нихҫан та усӑ курма пёлмен: ҫапла пулать-ҫке хӑш-
пер чухне, чаплӑ анатомик та сивё чиртен сыватма пул-
тараймасть! Вернер яланах хӑйӗн чирлё ҫыннисенчен 
вӑрттӑн тӑрӑхласа кулма юрататчё, анчах пёрре пёр ви-
лекен салтак умёнче вӑл епле куҫҫуль тӑкнине те куртӑм 
эпё... Вернер чухӑн ҫынччё, ҫапах миллионсем ҫинчен 
ёмётленетчё, анчах укҫашӑн тесен вӑл пёр утӑм та ытлаш-
ши ярса пусас ҫукчӗ: вал мана пёрре, тусӑма лайӑх 
тӑвиччен тӑшмана лайӑх тӑватӑп, терё, мёншӗн тесен 
тус-пӗлӗшне лайӑх туни ырӑ ӗҫе сутни пулать, ҫав вӑхӑт-
ра тӑшмана мён чухлё ырӑ тунӑ, мён чухлё ырӑ катарт-
нӑ , ҫавӑн чухлех курайманлӑх та ӳссе пырать. Вернерӑн 
чёлхи усалччӗ: унӑн эпиграммине итленӗ хыҫҫӑн хӑш-пӗр 
ырӑ кӑмӑллӑ ҫын та тӑр-ухмах ятне илткеленӗ; унпа хи-
рёҫлекенсем, шывпа сиплекен кёвёҫ медиксем, Вернер 
хӑй сыватакан чирлӗ ҫыннисенчен кулса карикатурӑсем 
ӳкерет, тесе элек сарнӑ ,— чирлӗ ҫыннисем Bapai ҫиллен-
нипе пурте тенӗ пекех унран сивӗннӗ. Унӑн тусёсём, Кав-
казри службӑра тӑракан чӑн-чӑн лайӑх ҫынсем, кӑлӑхах 
унӑн вараланнӑ ятне тасана кӑларма тӑрӑшнӑ . 

Унӑн сӑн-сӑпачё, пӗрре пӑхнипех кӑмӑла каймасан, 
пыра киле кӑна питжуҫӗнчи тёрёсех мар йёрсенче- пай-
тах хура-шур тӳснӗ, таса та хисеплё чуна курма вёренсс 
ҫитсен тин килёшекен пулать. Хӑш-пӗр чухне унашкал 
<;ынсене хёрсем ӑнран кайичченех юратса пӑрахни те са-
хал пулман, вёсен илемсёрлёхне чи ҫамрӑк та розӑ пек 
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чипер эндимионсен * илемлӗхӗпе те улӑштарман. Сума 
сӑвасах пулать ҫа,в хӗрарӑмсене: вӗсем ҫын ӑшӗнчи 
илемлӗхе туйма пӗлеҫҫӗ; ҫавӑнпа пулӗ Вернер евёрлӗ 
ҫынсем хӗрарӑмсене ҫав тери хӗрӳллӗн юратаҫҫё те. 

Вернер лутра ҫын, ача пек хыткан та халсӑр; хӑрах 
ури унӑн, Байронӑнни пек, тепринчен кӗскерех; пуҫӗ 
унӑн, пӗвӗпе танлаштарсан, калама ҫук пысӑк пек туйӑ-
нать: ҫӳҫне шакла кастарать, ҫавӑнпа та унӑн пуҫ шӑм-
ми ҫинчи тикӗс мар вырӑнсем, хире-хирӗҫле уйрӑмлӑх-
сем темӗнле ҫыхланнипе, френолога ^ тӗлӗнтернӗ пулӗч-
чӗҫ. Унӑн лӑшланма пӗлмен пӗчӗк хура куҫӗсем эсир мён 
шухӑшла^ине пӗлме тӑрӑшаҫҫё. Тумтирне пӑхсан, вӑл, 
тнрпейлӗхе юратса, мӗнле тӑхӑнмаллине лайӑх пӗлни 
курӑнать; типшӗмрех кӑна пӗчӗк аллисенче шупка сарӑ 
перчетке. Яланах вӑл сюртукие те, галстукне те, жилетне 
те хура тӗслине тӑхӑнать. Ҫамрӑксем ӑна Мефистофель^ 
тесе ят панӑ; ҫавӑншӑн вӑл ҫилленнӗ пек те пулнӑ , ан-
чах чӑннипе каласан, ҫапла чӗнни ӑна йӑпантарнӑ та. 
Эпир унпа пӗрне-пӗри часах ӑнланса лайӑх юлташлан-
тӑмӑр, мёншён тесен туслашма пултараймастӑп эпӗ: икӗ 
тусран пӗри кйрек хӑҫан та теприн чури пулать, хӑйсем 
акӑ , ҫавӑн чури пултӑм-ха, тенипе килӗшеҫҫӗ пулсан 
та: — эпё чура пулма пултараймастӑп, хушма ку яхӑнта 
халӑм ҫук, хушасси — ывӑнтаракан ӗҫ, мёншён тесен 
унпа пӗрлех тата улталасои те пулать; питех кирлӗ пул-
сан, манӑн тарҫӑсем те, укҫам та пур! Акӑ эпир унпа 
мёнле юлташлантӑмӑр: эпё Вернера С... ра йышлӑ та 

'Шадлӑ ҫамрӑксем хушшинче тёл пулсаттӑм; калаҫу 
юлашкинчен философиллё-метафизикӑллӑ пулса- кайрё; 
кам, мён ҫине епле пӑхни ҫинчен калаҫкалаттӑмӑр та , 
кашни темён те пёре ёненнине пё^тёмёр. 

— Эпё акӑ , сӑмахран, пёр ҫак шухӑша кӑна тыта-
тӑп...— терё доктор. 

' Эндимион — грексен авалхи тӗч йӑлисем тӑрӑх чи хӑватлӑ 
турӑсенчен пӗрин,— Зевс ятлӑ туррӑн ывӑлӗ, вӑл ҫамрӑк та питё 
хитре пулнӑ. 

^ Френолог — Галль (1758—1822) этемӗн психикӑ тӗлӗшпе уй-
рӑмлӑхӗсем пуҫ мимин пӗр-пӗр участоксемпе ҫыхӑнса тӑни ҫинчен 
вёрентни хыҫҫӑн пыраканскер. 

^ А1ефистофель — Гете ҫырнӑ ^Фауст* ятлӑ произведени геро-
йӗ; Фаустпа пӗрле ҫӳрекенскер, этемӗн чи лайӑх туртӑмӗсене ӗнен-
месӗр пурӑнакан яланхи скептик, пур ҫӗрте те усалпа иккӗленӳсем 
сараканскер. 

80 



— Мӗнле ш у х ӑ ш а ? — т е с е ыйтрӑм эпӗ халиччен чён-
месёр ларакан ҫын ш у х ӑ ш н е п ё л е с килнипе. 

— Халӗ-и, ӳлёмрен-и, пёр-пёр чипер кун хам вилсе 
каяссине ёненетёп. 

— Эпӗ сирӗнтен пуянрах иккен,— терӗм эпё,— манӑн 
ҫав шухӑшсӑр пуҫне тепёр шухӑш та ,пур: пёр-<пӗр ёрен-
кесёр каҫхине тем инкеке пула ҫуралнӑ эпё. 

Пире пурте кирлӗ мара калаҫатӑр терӗҫ, анчах вёсен-
чен пери те эсир каланӑ сӑмахран ӑслӑраххине калама-
рёҫ. Ҫав самантран вара эпир пӗр-.пӗрне ушкӑнра лайӑх 
палласа нлме пуҫларӑмӑр. Час-часах иксёмёр курнӑҫат-
тӑмӑр та пурнӑҫра пулмай япаласем ҫинчен иксёмёр 
пёрне-пёри минретнине асӑрхичченех питё хӗрсе кала-
ҫаттӑмӑр. Вара Цицерон ' каларӑшле, Римри авгурсем ^ 
пек куҫсенчен пӑхса, эпир ахӑлтатса кула пуҫлаттӑмӑр, 
унтан вара каҫа лайӑх ирттернипе савӑнса, килелле 
каяттӑмӑр. 

Вернер ман пӳлёме кёнё чухне эпё диван ҫинче алла 
пуҫ айне хурса, мачча ҫинелле пӑхса выртаттӑм. Вӑл 
туйине кётеое таянтарса хучё, ҫемҫе пукан ҫине ларчё, 
анасларё те тулта ытла шӑрӑхлатни ҫинчен пёлтерчё. 
Эпё хама шӑнасем кансёрлеҫҫё терём те, шӑплантӑмӑр. 

зА,с тӑватӑр-ха, юратнӑ доктср,— терӗм эпё ;—ухмах-
семсёр ҫут тӗнчере те питё кичем пулнӑ пулёччё... П ӑ -
хар-ха, акӑ эпир иксёмёр ӑслӑ ҫынсем ёнтё, пур япала 
ҫинчен те вёҫё-хӗррисӗр тавлашма май пур иккенне пё-
летпӗр эпир, ҫавӑнпа тавлашмастпӑр та, эпир пӗр-пӗрин 
чи .вӑрттӑн шухӑшёсене пурне те пӗлсе тӑратпӑр темел-
ле; пёр сӑмах хускатсан та, пирӗншӗн пётём истори. Ха-
мӑрӑн кашни туйӑмӑн тӗшне виҫӗ хутлӑ хуппи витёр 
куратпӑр. Кулянмалли пирёншён кулӑшла -пулать, ку-
лӑшли хуйхӑрттарать, чӑннипе каласан, эпир хамӑрсӑр 
пуҫне пурин ҫине те уямасӑр пӑхатпӑр. Ҫапла вара пи-
рён хушшӑмӑрта сисӗмсемпе шухӑшсене улӑштарасси 
пулма пултараймасть: пӗр-пёрин ҫинчен эпир питё лайӑх 
пӗлсе ҫитрёмёр, ытлашшине пёлме кирлё те мар пире, 

' Цицерон — (пирӗн эрӑчченхи t06—34 ҫ^.) — Римри чаплӑ ора-
тор, вӑл философ тата государства деятелӗ пулнӑ. Цицерон каласа 
кӑтартнӑ тӑрӑх, авгурсем вара, пёр-пёринпе тёл пулсан (тепёр асӑр-
хаттариине пӑх), пёр-пёрин куҫӗсенчен пӑхса ӑшшӑн кулнӑ — ҫынсем 
ытлашши ҫӑмӑл ёненнннчен тӑрӑхланӑ . 

* Авгурсем—авалхи Римри жрецсем. Вӗсем малашне пулас 
пурнӑҫа кайӑксем вӗҫнӗ тӑрӑх, выльӑх-чёрлёх ӑшё тӑрӑх каласа 
панӑ пулать. 
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халӗ ӗнтӗ ҫӗнӗ хыпарсем пӗлтересси ҫеҫ юлать. Эппин, 
^ а л а с а парӑр-ха мана мӗнле те пулин пӗр-пӗр ҫӗ-
н ӗ х ы п а р ? ; 

Чылай калаҫнипе ырса, эпӗ куҫа хупрӑм та анасла-
рӑм.— Сирӗн урлӑ-пирлё сӑмахӑрта ҫапах та идейӑ 
л у р , — т е р ӗ вӑл пӑртак шухӑшланӑ хыҫҫӑн. 

— Иккӗ! — терӗм эпӗ. 
— Пӗрне эсир калӑр эппин, тепӗрне сире эпӗ калӑп. 
— Юрӗ , п у ҫ л ӑ р ! — т е р ӗ м эпӗ, мачча ҫине ҫав-ҫавах 

лӑхнӑ май ӑшра кулкаласа. 
— Сирӗн ӗнтӗ сим шывцд чӗрӗлме килнисем ҫинчен 

пӗлес килет, ҫавӑнпа та эпё эсир камшӑн ҫапла тӑрӑш-
нине сисетӗп те, унта сирӗн ҫинчен ыйтса мёлекенсем те 
пулчӗҫ. 

— Доктор! Пнрӗн нимӗн те калаҫма юрамасть: эпир 
лёр-пӗрин ӑшӗнче мӗн пуррине вуласах пӗлетпӗр. 

— Халӗ тата тепри... 
— Тепёр идейи ҫакӑн пек: манӑн сире итлес килетчӗ, 

итлени ывӑнтарсах каймасть вӑл, тепӗр тесен. Тата 
чалаҫман чух ытлашшине нимӗн те каласа ямастӑн; виҫ-
ҫӗмешӗнчен, урӑх ҫыннӑн вӑрттӑн шухӑшне пӗлме пу-
лать ; тӑваттӑмёшӗнчен, сирён пек ӑслӑ ҫынсем итлекен-
сене калаҫакансенчен ытларах юратаҫҫӗ . Халӗ ӗҫ пирки 
калаҫӑпӑр; Лиговская княгиньӑ мӗн каласа пачӗ сире 
м а н ҫ и н ч е н ? 

— Валах тесе шутлатӑр-и?.. Хӗрӗ мар-и? 
— Вӑлах тетӗп, иккӗленместӗп те. 
— Мӗншӗн апла? 
— Мӗншӗн тесен хӗрӗ Грушницкий ҫинчен ҫеҫ ыйтса 

пӗлет. 
— Эсир калама ҫук чухлатӑр. К н я у н а ҫав салтак 

т и н е л ь н е тӑхӑннӑ ҫамрӑк ҫынна дуэльшён айӑпласа 
салтӑксен ретне куҫарнӑ пулӗ, тесе шутлать. 

— Эсир унӑн йӑнӑш шухӑшне тӳрлетмерӗр пулсан. 
— Паллах , тӳрлетмерём. 
— Пуҫламӑшӗ пур! — тесе кӑшкӑрса ятӑм эпё хӗпӗр-

— КУ мыскара мӗнле пӗтесси пнрки эпир тӑрӑшса 
пахӑпӑр. Араскалӑм хама кичем ан пултӑр тесе тӑрӑ -
шать те-ха. 

— Малтанах туйса тӑратӑп, акӑ , эсир Грушницкие 
тапӑнма шут тытнине,—терӗ доктор. 

— Малалла калӑр, доктор... 
— Княгиньӑ сире паллатӑп, терӗ. Эсир вӑл ҫынна 
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Петербургра ӑҫта та пулин курнӑ пулё,—терӗм эпё ӑна.. . 
^ т ӑ р а та пёлтертём сирённе... вӑл пёлнё иккен сан ятна. 
Сирён историйёр унта пысӑк шав тунӑ пулас... Княгиньӑ 
сирён хӑтланӑвӑрсем ҫинчен каласа пачё, ёнтё вал пур 
элексем ҫумне хӑйён шухӑшёсене те хушрё пулё... Хёрё 
пикенсех итлерӗ. Унӑн туйӑмёнче эсир ҫёнёлле ҫырнӑ 
романӑн геройӗ пулса тӑтӑр... Княгиньӑ йӑнӑшнине пёле 
тӑркачӑ ӑна хирӗҫ пымарӑм эпё., 

— Ытла та ӑслӑ-ҫке эсӗ, т у с ӑ м ! — т е р ё м ӑна эпӗ, 
аллӑма тӑсса. 

Доктор ман алла чӗререн чӑмӑртарё те малалла ка-
лама пуҫларё: 

— Кӑмӑлӑр пулсан, эпё сире паллаштарӑп.. . 
— Хӑтарӑр п а л л а ш а с р а н ! — т е р ё м эпё, алӑсемпе хӑ -

лаҫланса,— геройсене паллаштараҫҫӗ-и вара? Вёсем хай-
сем юратас ҫынсене турё вилёмрен ҫӑлса ҫеҫ паллашаҫ-
ҫё, урӑхла пулмалла та мар.., 

— Эсир чӑнах та княжна хыҫҫӑн сётёрёнес тетӗр-и 
вара?.. 

— Ҫук, ун ҫинчен ан та шухӑшлӑр!. . Доктор, тинех 
савӑнатӑп акӑ : эсир мана ӑнланаймарӑр-ха! . . Ку мана 
кӑштах йывӑра та илтерет те-ха, доктор,— терём эпё 
малалла самант хушши нимён чёнмен хыҫҫӑн,— эпё ха-
мӑн вӑргтӑн шухӑша нихҫан та хам уҫса памастӑп, вёсе-
не ҫынссм хӑйсем тав^ӑрса илнине калама ҫук юрататӑп, 
мёншён тесен кирлӗ чухне вара эпё вёсен умӗнче яланах 
тунма пултаратӑп. Халь ёнтё эсир мана амӑшёпе хёрён 
сӑнарне сӑрласа парӑр. Мёнле ҫынсем вёсем? 

— Амӑшё пёр 45 ҫулсене ҫитнёскер,— терё Вернер,— 
унӑн вар-хырӑмӗ лайӑх ёҫлет, юнӗ пӑсӑлнӑ вара; пит 
ҫӑмартийёсем ҫинче хӗрлӗ пӑнчӑсем inyp. Юлашки ҫурма 
пурнӑҫне вӑл Мускавра ирттернё те канлӗхре ытла 
хулӑнланса кайнӑ . Вӑл илӗртекен анекдотсене юратать^ 
пӳлёмре хёрӗ ҫук пулсан, хӑй те хӑш-пӗр чухне вырӑнлӑ 
мар ӗҫсем ҫинчен кала-кала кӑтартать. Вӑл мана хӗрё 
кӑвакарчӑн пек айӑпсӑрри ҫинчен те пӗлтерчӗ . Еҫём те 
ҫук та-ха ун пирли... ан пӑшӑрхан, тесшӗнччӗ ӑна эпё, 
ун ҫинчен никама та каламӑп, тесшёнччё! Амӑшё ревма-
тизмран чёрёлет, хёрё мёнрен сывалнине мурӗ пӗлет-и? 
Эпё вёсене иккёшне те кунне икӗ стакан кӳкёрт шывё 
ӗҫтермелле турӑм, эрнере икё хутчен шыв хушнӑ ваннӑ-
ра ҫӑвӑнма хушрӑм. Княгиньӑ ҫынна хушкалама хӑнӑх-
ман пулас; хёрён ӑс-хакӑлне те пултарассине хисеплесе 
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пӑхать, хӗрӗ Байрона акӑлчанла вуланӑ , алгебра та 
пёлет: Мускаврн хёрсем вӗренме туртӑнаҫҫӗ иккен ку 
чухне, лайӑх та-ҫке, чӑнах! Пирӗн арҫынсем питӗ кӑмӑл-
л а х мар, кӑмӑлне каяс-ха тесе тӑрӑшни вара ӑслӑ хӗр-
а р ӑ м ш ӑ н килёшӳсёр. Амӑшӗ ҫ амрӑк ҫынсене питӗ юра-
тать; хӗрӗ вёсене ним вырӑнне хуман пек пӑхать: 
Мускав йӑли. Вӗсем Мускавра 40 ҫулхи вичкён ҫынсене 
ҫеҫ итлесе пурӑнаҫҫе. 

— Эсир Мускавра иулнӑ-и, доктор? 
— Пулнӑ , эпё унта кӑштах ӗҫлесе пӑхнӑ . 
— Малалла калӑр. 
— Ентӗ йӑлтах каласа пӗтертӗм пулмалла.. . Э! акӑ 

тата : княжна юрату ҫинчен, сисӗм-туйӑм ҫинчен калаҫма 
юратать пулас... Вӑл пер хӗл хушщи Петербургра пу-
рӑннӑ , хули килӗшмен вара ӑна, ҫыннисем те килӗшмен: 
ахӑртнех ӑна унта сиввӗн йышӑннӑ пулӗ. 

— Эсир паян никама та курмарӑр-и вӗсем патӗнче? 
— Епле курмарӑм пулать? КуртӑМ) пёр адъютант 

пурччё унта, пёр хӑюсӑртарах гвардеец та тата пёр ҫак 
кунсенче ҫеҫ килнӗ темёнле хёрарӑм, княҫё енчен киле-
кен тӑванё пулас, питё чиперскер хӑй, анчах ытла хёне 
кайнӑ пулмалла.. . Эсир пусӑ патёнче ӑна куртӑр та 
пулё? Вӑтам пӳ-силлӗ вӑл, сарӑ кӑна. чечен пит-куҫлӑ 
ҫын, сӑнё ӳслёк чирёпе аптранӑ ҫыннӑнни пек, сылтӑм 
пит ҫӑмарти ҫинче пёчёкҫё кӑна тур палли пур: унӑч 
пит-куҫё мана тёлӗнсе каймалла кёрнеклён курӑнчё. 

— Тур паллн тетӗн! — мӑкӑртатрӑм эпӗ шӑл витӗр.— 
Чӑнах та-м? 

Доктор ман ҫине пӑхрё те, аллине ман чёре ҫумне 
хурса, хаваслӑн: — эсир ладлатӑр ӑ н а ! — т е с е пёлтер-
чё.— Чӗрӳ яланхинчен вӑйлӑрах тапнӑн туйӑнчё. 

— Халӗ сирӗн те хёпёртеме черет ҫитрё !—терём 
эпё,— ӗнтӗ сирён ҫине кӑшт шанатӑп; эсир мана улта-
лас ҫук. Эпӗ ҫав хӗрарӑма курман-ха, анчах эсир кала-
нӑ тӑрӑх, хам ӗлӗк юратса тӑнӑ пёр хӗрарӑм пулё тесе 
сӗметлетёп... Эсир ӑна ман ҫинчен пёр сӑмах та ан ка-
л ӑ р : енчен вӑл мён те пулин ыйтса пӗлес пулсан, ман 
ҫинчен эсир ырӑ ятпа ан асӑнӑр. 

— Юрать те пулё,— терё Вернер, хул пуҫҫине . 
пӑркаласа . 

Вал тухса кайсан, чёреме калама ҫук пысӑк хуйхӑ 
пусрё. Шӑпамӑр ҫапла пире каллех Кавказра пёрлеште-
рет-ши, е мана курас тесе ятне кунта килнё-ши вал?.. 

8 4 



Эппин менле тӗл пулӑпӑр-ха тата?.. Ҫавах-ши вӑл, чӑ-
нах?.. Туйса тӑни улталакан марччӗ мана. Тахҫан пулса 
иртни тӗнчере урӑх никама та мана пӑхӑнтарнӑ пек пӑ-
хӑнтармасть пулӗ. Иртнӗ куляну е хаваслӑх ҫинчен 
асӑнтарни ман чӗрене ыраттарсах хавшатать те ҫав 
ыратса тухнӑ сассах янратать.. . 

Анкӑ-минкёлле ҫуралнӑ иккен эпё: нимён те манмас-
тӑп-ҫке, нимсн те! 

Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн ултӑ сехет тӗлнелле эпӗ 
бульвара тухрӑм: унта пӗр ушкӑн пуҫтарӑннӑччё. Кня-
гиньӑ хӗрӗпе тенкел ҫинче ларатчӗ , вёсем тавра пухӑннӑ 
ҫамрӑксем пӗрне-пӗри пӳлсе, савӑнса калаҫатчӗҫ. Элё, 
вӗсенчен кӑшт аяккарах пӑрӑнса, тепӗр тенкел ҫине 
пырса лартӑм, палланӑ Д... офицерсене иккӗшне те чар-
са тӑтӑм та вӗсене темӗн ҫинчен каласа патӑм; эпё ка-
лами ытла кулӑшла пулчӗ пулас та, вӗсем ӑнран каясса 
^ити ахӑлтатма тытӑнчӗҫ. Часах княжна патӗнчен те 
хӑш-пӗрисем мана итлес тесе пычӗҫ; иӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех 
хайхискерсем пурте ман ушкӑна хутшӑнчӗҫ. Эпӗ чарӑна 
пелмесӗр каласа кӑтартатӑп: анекдотсем манӑн ӑнран 
каймалла ӑслӑ тухаҫҫӗ, эпӗ хамӑр умран иртсе каяканне 
пер тӑрӑхланисем чӑтса тӑма ҫук хаяр пулаҫҫӗ... Пухӑн-
нӑ халӑха ҫапла хӗвел аничченех хаваслантартӑм.— 
Княжна амӑшӗпе алла-аллӑн тытӑнса ман умран темиҫе 
хут та иртсе .кайрӗ, вӗсемпе пӗрле пӗр лӗчӑк ухсах ста-
рик ҫӳрет; хӗрӗ ман ҫине темиҫе хутчен те кӳреннӗ пек 
пӑхкаласа илчӗ: хӑйне ҫапах та мана асӑрхаман пек 
тытасшӑн пулчӗ..^ 

— Мӗн каласа пачӗ вара вӑл сире? — тесе ыйтре 
вӑл, лайӑх мар пуласран вӗсем патне калле ҫаврӑннӑ 
пӗр ҫамрӑк ҫынран,— пӗр-<пӗр интереслӑ истори пулӗ 
ӗнтӗ, вӑрҫӑри хӑйӗн паттӑр ӗҫӗсем ҫинчен кала-кала 
кӑтартать пулӗ-ха?..— Ҫакна вара илтёнмеллех каларӗ 
вӑл , .мана тӗртесшӗнччӗ пулӗ те... з А - х а ! — т е с е шутла-
рӑм эпӗ,— ҫилленмеллипех ҫиллентӗн иккен эсӗ, савнӑ 
хӗрём; тӑхтӑр-ха, ,вӑл кӑна пулӗ-и ӳлӗмрен!* 

Грушницкий ӑна тискер кайӑк пек сӑнаса ҫӳрет, куҫ-
не те илмест унран: мён те пулин хурсах тавлашатӑп, 
вӑл хӑйне княгиньӑпа паллаштарӑр тесе ыранах камран 
та лулин ыйтать ёнтё. Лешӗ хапӑл тусах йышӑнӗ , кичем 
мар-им вара ӑна? 
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Икӗ кун хушшинче ман ӗҫсем акӑш-макӑш малалла 
кайрӗҫ. Княжна мана тӗппипех кураймасть; мана хам 
ҫинчен кӑларнӑ ик-виҫӗ эпиграммӑна калакаласа та па-
чӗҫ ӗнтӗ, самай тивекенскерсем те, ҫапах та вӗсем питё 
кӑмӑла каяканокерсем. Вӑл калама ҫук тӗлӗнет пулать, 
епле-ха эпӗ, лайӑх обществӑна хӑнӑхнӑскер, ҫав обще-
ствӑн Петербургри пултӑрӗсемпе те инкӗшӗсемпе ҫав 
тери ҫывӑх тӑраканакер, унпа л а л л а ш м а тӑрӑшмастӑп-
ха. Кунсеренех акӑ пусӑ патӗнче, бульварта тӗл пулат-
пӑр эпир: ӑна юратаканӗсемпе чаплӑ адъютанчӗсене, 
Мускавран килнисемпе тата ыттисене те аяккалла пӑх-
тараҫ тесе, эпӗ пӗтӗм 1вӑя хуратӑп та, мана л л а н а х вӗсе-
не пӑрма май килет, темелле. Елёкренех эпё хам пата 
хӑнасем руҫтарма юратмастӑмччӗ : халӗ манӑн кашни 
кун пӳрт тулли халӑх, кӑнтӑрла та каҫхине те вӗсем 
хӑна пулаҫҫӗ , картла выляҫҫӗ—манӑн шампански княж-
наН асамлӑ куҫ вӑйё илӗртнинчен те вӑйлӑрах иккен! 

Енер эпӗ ӑна Челахов магазинӗнче тӗл пулсаттӑм та, 
вӑл тӗлӗнмелле чаплӑ персидски кавир туянасшӑнччӗ . 
Хӗрӗ амӑшне: ан хытса тӑр ӗнтӗ, тесе тимлет; ҫав кавир 
унӑн пӳлёмне ытармалла мар илем кӳртнӗ пулӗччӗ, 
имӗш!.. Эпӗ 40 тенкӗ хаклӑрах патӑм та туянтӑм; ҫавӑн-
шӑн вӑл ман ҫине к а л а м а ҫук сиввӗн пӑхса илчӗ . Кӑн-
тӑрлахи апат тӗлӗнче, хамӑн черкес лашине ҫав кавирше 
витсе, юриех вёсен умӗнчен ирттерме хушрӑм. Вернер 
ҫав вӑхӑтра вӗсем патӗнче пулнӑ иккен, кайран каласа 
пачӗ вара, ҫав сценӑн эффекчӗ питӗ драмӑллӑ пулнӑ , 
тет. Княжна мана хирӗҫ ҫынсене ҫӗклесшӗн имӗш, ун-
па пӗрлех ҫӳрекенсенчен икӗ адъютанчӗ мана питё сив-
вӗн пуҫ тайнине хам та асӑрхарӑм эпӗ, хӑйсем вӗсем 
кунсеренех ман патӑмра хӑна пулаҫҫӗ . 

Грушницкине вара пӗлме те ҫук: аллисене ҫурӑм хыҫ-
не тытса ҫӳрет, никама та палламасть; ури те унӑн са-
сартӑк тӳрленсе ҫитрё: кӑшт ҫеҫ уксахлать вӑл ӗнтӗ. 
Княгиньӑпа калаҫма та, хӗрне пёр-пёр комплимент кала-
ма та ӗлкӗрнӗ пулас; лешӗ , ан хӑра, ҫынсене уйӑрма 
пӗлсех каймасть пулӗ те, Грушницкий пуҫ тайнине хирӗҫ 
ытла ӑшшӑн кулкаласа илет. 

—< Эсӗ Лиговскаясемпе паллашасшӑн та мар-и? — 
терё ,вӑл мана ӗнер. 

— Шухӑшӑм та ҫук паллашма. 
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— Чим-ха, вара вӑл чи кӑмӑллӑ кил-йыш-ҫке! Унта 
ҫак таврашри чи лайӑх йыш пухӑнать... 

— Тусӑм, мана ҫав таврашра марри те к а л а м а ҫук 
йӑлӑхтарса ҫитерчӗ. Эсё ху вёсем патёнче пулкалатӑн-и? 

— Пулаймарӑм-ха; эпё хёрёпе пёр икё хутчен кӑна 
калаҫнӑ , унтан ытла та мар. Хӑвах пёлетён, кунта йӑли 
ҫакнашкал пулсан та, чёнмесёр ҫӳреме лайӑх мар пек 
туйӑнать... Енчен эпё эполетсемпе пулсан, ёҫӗм те урӑх-
лаччё... 

— Тупрӑн тата! Сана капла тата килёшерех парать! 
Эсё хӑвӑн ӑнӑҫлӑ тивлетӳпе усӑ курма пёлместён-ха... 
Салтак шинелӗ сана кирек хӑш ырӑ кӑмӑллӑ пике умён-
че те асап чӑтса курнӑ герой пек кӑтартать. 

Грушницкий кӑмӑллӑн кулса ячё. 
— Аҫтан ун пек пулма пултарать! — терё вӑл. 
— Княжна сана юратса та пӑрахрё пулё, тетӗп эпё. 
Вӑл хӑлхи-мёнёпех хёрелсе кайрё те ҫилленнё пек 

пулчё. Э, мӑн кӑмӑллӑх! Эсё А р х и м е д ' рычакё, Архимед 
санпа ҫёр чӑмӑрне ҫёклеме ёмётленнё!.. 

— Яланах шӳт тӑвассипе эсё! — т е р ё вӑл, хӑйне ҫил-
леннё пек тытса,— вӑл мана питё сахал пёлет-ха... 

— Хӗрарӑмсем хӑйсем пёлменнисене ҫеҫ юратаҫҫё. 
— Эпё ун кӑмӑлне каясшӑнах та мар: кӑмӑллӑ кил-

йышпа паллашас тенипе кӑна, ҫавӑнпа та эпё кирек мё-
не те пулин шанса тӑратӑп пулсан, ытла кулӑшла пулнӑ 
пулёччё... Акӑ сирён, сӑмахран илсен, пачах урӑхла ёҫ! 
Эсир, Петербургри ҫёнтерӳҫӗсем, куҫпа пӑхатӑр ҫеҫ, 
хёрарӑмсем ирӗле те пуҫлаҫҫё... Пёлетён-и, Печорин, 
княжна мён калать сан ҫинчен?.. 

— Мён калать? Вӑл ман ҫинчен сана мён те пулин 
каларё-те-и ёнтё?.. 

— Ҫапах та ан савӑн-ха, эпё пёрре пусӑ патёнче кёт-
мен ҫёртен курса калаҫсаттӑмччӗ унпа: виҫҫёмёш сӑма-
хёнчех вӑл: кам ҫав господин, кӑмӑлсӑр та йывӑррӑн 
пӑхаканскер? —тесе ыйтрё; — ун чухне вӑл сирёнпе пёр-
леччё,— терё. Хӑй хёрелсе кайрё те ку ӗҫ хӑш кун пул-
нине те каласшӑн пулмарё.— Кунне калама кирлех те 

' Архимед (пирӗн эрӑчченхи 287—212 ҫҫ.) — авалхи вӑхӑтри чи 
чаплӑ физиксемпе математиксенчен пёри, вӑл Сицили утравён тёп 
хулинче — Сиракузӑра пурӑннӑ. Романра Архимед: <Парӑр мана 
тёреммелли вырӑн, эпё ҫёр чӑмӑрне те ҫавӑрса хурӑп^, тенине сис-
терсе калана. 
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мар сирӗн,— терӗм ӑна эпӗ,— вӑл кун ёмёрех ман асра 
пулё терём... Печорин, тусӑмҫӑм! Сана саламламастӑп 
эпё. Сан ҫинчен вӑл начар шухӑшлать.. . Юрамастчё-ҫке 
ун пек, мӗншӗн тесен Мери питё чипер хёр!.. 

Каласа хӑварас-ха, Грушницкий кӑштах палланӑ 
хёрарӑм ҫинчен калаҫнӑ чух, е тата ун кӑмӑлне кайнӑ та 
пулсан, манӑн Мери, манӑн София тесе ҫеҫ тӑрать. 

Нимӗн кулмасӑр тавӑртӑм ӑна эпӗ: 
— Чӑнах та , вӑл начар мар... Анчах асӑрхан, Груш-

ницкий! Вырӑс хӗрӗсем нумайӑшё качча тухасси ҫинчен 
шухӑшласа мар, халаплӑ юратупа пурӑнаҫҫё. Ҫавӑн пек 
юрату вара ытла та канӑҫсӑр. Княҫ хӗрӗ йӑпанма юра-
таканнисенчен пёри пулас, сан ҫумӑнта ӑна пёр-икё ми-
нут хушши кичем пулсан, эсё ёмёрлёхех пётрён вара: эс 
калаҫмасан, мёншён калаҫманнине пёлесшён пулё вӑл, 
калаҫсан, ун кӑмӑлне нихҫан та тупаймӑн, ӑна санӑч 
кашни минутрах мёнпе те пулин илёртмелле пулать; сан-
шӑн пулсан вӑл ҫын сӑмахне пурин умёнче те !0 хутчен 
пӑрахӑҫа кӑларса , ҫавӑнтах: пире ҫапла пӳрнё ёнтё, тет; 
вара хӑйне ырӑ ятлӑ тӑвасшӑн, санах асаплантарма пуҫ-
лать, кайран тата сана йӑлтах курас килмест, тет. Эсё 
ӑна пӑхӑнтараймасан, пёрремёш хут чуп туни те сана 
иккӗмӗш хут чуп тума тивёҫтермест, сан умӑнта хӑй йӑ-
лӑхиччен ейкеленет те пёр-икё ҫултан вара, амӑшне 
итлем пек туса, )пёр-пӗр чӑлаха качча тухса каять; кай-
ран хӑйнех вӑл: эпӗ телейсӗр, тет, эпё пёр ҫынна ҫеҫ 
юрататтӑмччё, тет, сана юратнӑ пулать ӗнтӗ, анчах турӑ 
ҫырман, имёш, мёншён тесен унӑн савнӑ ҫынни салтак 
шинелёпе пулнӑ , ҫав кӑвак шинель айӗнче ҫулӑмлӑ та 
ырӑ чёре тапатчӗ ҫав, тесе ёнентерме пуҫлать вӑл 
хӑйне... 

Грушницкий чӑмӑрёпе сётел ҫине ҫапрӗ те пӳлём та-
рах каллӗ -маллӗ утма тытӑнчё. 

Ашӑмра кулса ятӑм эпё, телейёме кура , вӑл асӑрхай-
марё пулас эпё кулнине. Ентё юратсах пӑрахнӑ ҫав в ӑ л 
ӑна, мӗншӗн тесен вӑл тата ьгтларах шанакан пулчё; 
таҫтан вӑл куҫлӑ кёмӗл ҫёрё те тупнӑ , ҫӗррине ҫак тав-
рашра кӑна тунӑ... Эпӗ ӑна пӑхжаларӑм та акӑ мён асӑр-
харӑм: ҫӗррин шал енче вётё саопаллисемпе Мери ятне 
ҫырнӑ , юнашарах тата ҫав стакана илсе панӑ паллӑран 
та паллӑ кунӑн числине кӑтартнӑ . Эпӗ пӗлмӗш пултӑм. 
Юратса тӑни ҫинчен ирёксёр калаттарасшӑн мар ӑна 
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эпӗ , хӑй каласа татар , ун чухне вара эпё тӑраничченех 
савӑнӑп... 

Паян эпё нумай ҫывӑрнӑ , тӑтӑм та пусӑ патне пы-
т ӑ м — ё н т ё ннкам та ҫукчё унта, кун шӑрӑхлансах пы-
рать, шурӑ лӑпсӑркка пёлётсем аслатиллё ҫумӑр пуласса 
систереҫҫӗ. Юрлӑ тусем патёнчен вёсем васкавлӑн шӑ-
^аҫҫё; Машу,к тӑрри сӳнтернё факел пек тётёмленет; 
унӑн йёри-таврашёнчи кӑвак пёлёт, малалла шунӑ ҫёр-
тен ҫакланса чарӑннӑ пек пулса, ҫёлен пек явӑнса 
йӑшӑлтатать . Сывлӑшэлектрнчествӑпа тулса тӑрать. Эпё 
грот патнелле каякан виноград аллейине кӗтӗм; ытла 
кичемччё мана. Эпё доктор каласа панӑ тур паллиллӗ 

$амрӑк хёрарӑм ҫинчен шухӑшларӑм.. . Мёншён кунта 
вӑл? Вӑлах-ши тата? Мёншён вӑлах тесе шухӑшлатӑп-
ха эпё? Мёншён ҫавӑ тесех шанса тӑратӑп эпё? Пит ҫӑ-
марти ҫинче тур палли пур хӗрарӑмсем сахал-и тӗнче-
ре? — Ҫапла май шухӑшласах эпё грот патне пырса 
тӑтӑм. Пӑхатӑп: ҫавӑн уҫӑ сулхӑнӗнче чул тенкел ҫинче 
пёр хёрарӑм ларать, улӑм шлепкепе вӑл, хура явлӑкпа 
пёркеннӗ, пуҫне кӑкӑрё ҫинелле уснӑ; шлепки унӑн питне 
хӳтёлет. Эпӗ, ӑна шухӑшласа ларма чӑрмантарас мар 
тесе, каялла ҫаврӑнма шутланӑччё, вӑл ман ҫине пӑхса 
та илчё. 

— Вера! — кӑшкӑрса ятӑм эпе мрёксӗрех. 
Вӑл шартах сикрӗ те шуралса кайрё.— Эсир кунта 

чккенне пелтём эпё,— терӗ вӑл. Ун ҫумне лартӑм та ал-
линчен тытрӑм. Унӑн кӑмӑллӑ сассине илтсенех, ,ман чё-
рене тах^ан манса кайнӑ хускану хмпса илчё; вӑл хӑйён 
тарӑн та тӳлек куҫёпе ман ҫинелле пӑхрё: темён ятланӑ 
лек те ӗненмен пек пӑхрё вӑл ман ҫине. 

— Эпир нумайранпа пёрне-пӗри курман,— терём эпё. 
— Нумайранпа ҫав, иксӗмӗр f e ытла улшӑннӑ вара. 
— Апла пулсан, эсӗ мана урӑх юратмастӑн-и?.. 
— Эпӗ качча тухнӑ!..— терӗ вӑл. 
— Татах-и? Елӗкрех те ҫавӑн пек сӑлтав пурччё-ҫке 

сирён, ҫапах та... 
Вӑл хӑй аллине манӑн алӑран туртса илчё те, унӑн 

лит ҫӑмартисем хёрелсе кайрӗҫ. 
— Иккёмёш упӑшкуна юрататӑн пулӗ эсӗ? 
Сӑмахне тавӑрмасӑр вӑл тепӗр еннелле ҫаврӑнса 

ларчё. 
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— Е вӑл ытла кӳлешет-и? ^ 
Шӑпах. 
— Мӗн тӑвас тен? Вӑл ҫамрӑк, чипер, уйрӑммӑнах 

пуян пулӗ, эсӗ хӑратӑн тата...— Эпӗ ун ҫине пӑхрӑм та 
хӑраса ӳкрӗм. Пит-куҫё унӑн тем пек тарӑхнине кӑтар-
тать, куҫӗнче куҫҫуль йӑлтӑртатать. 

— Кала-ха мана,— пӑшӑлтатса илчӗ вӑл каярахпа ,— 
сана питӗ савӑнтарать-им ман асапӑм? А1анӑн сана ку-
райми пулмалла ӗнтӗ. Пӗр-пӗрне пӗлме пуҫланӑранпа 
эсӗ мана асапран пуҫне нимӗн те жӑтартмарӑн...— Унӑн 
сасси чӗтренсе кайрӗ , вӑл ман паталла тайӑлчӗ те пуҫне 
ман кӑкӑрӑм ҫине хучӗ. 

4:Пулё те,— шухӑшларӑм эпӗ,— ҫавӑншӑн юратнӑ - т? 
эсӗ мана: савӑнӑҫ манӑҫать ҫав, хуйхӑ-суйхӑ пак мар...* 

Эпӗ ӑна хытӑ ыталаса илтӗм, ҫавӑн пек нумайччен 
пёрле лартӑмӑр. Юлашкинчен пирӗн тутасем ҫывхарчӗҫ 
те, эпир хӗрӳллӗн, каҫӑхса кайса чуп турӑмӑр; аллисем 
унӑн пӑр пек сивӗччӗ, пуҫӗ пёҫеретчӗ. Пирӗн хушшӑмӑртз 
калаҫу пуҫланса кайрӗ . Ҫав калаҫӑва хут ҫине ҫырни 
нимӗн усси те пулмӗ, ӑна тепёр хут каласа пама та май 
ҫук, ас туса юлмашкӑн та май ҫук: итальянски оперӑри 
пек, сасӑсен пӗлтерӗшӗ сӑмахсен пӗлтерӗшне ӑнлантарса 
та хушса пырать. 

Вӑл мана хӑй упӑшкипе, ҫав бульварта кӑштах курса 
юлнӑ ухсах старикпе, пачах паллаштарасшӑн мар: ывӑл-
не хӗрхеннипе ӑна вӑл качча тухнӑ иккен. Упӑшки пуян 
та, ревматизмпа аптӑрать. Эпӗ ун упӑшкинчен пӗртте 
кулмарӑм; вӑл ӑна ашшӗ вырӑнне хурса хисеплет, упӑш-
ки тесен тата улталӗччӗ те-и... Тёлӗнмелле япала вӑл 
этем чӗри, хӗрарӑмсен чёри пушшех те тӗлӗнтерет вара!^ 

Вера упӑшки, Семен Васильевич Г... в, Литовская 
княгиньӑн катари хурӑнташӗ . Вӑл унпа юнашарах пурӑ -
нать; Вера час-часах княгиньа патёнче пулкалать; эпё 
ӑна Лиговскаясемпе паллашма сӑмах патӑм, ҫынсем ан 
сисчёр тесе княжна хыҫҫӑн сӗтӗрёнсе ҫурёп вара. Ҫапла 
майпа манӑн ӗмӗт нимӗн чухлӗ те пӑтранмасть, хама та 
савӑнӑҫлӑ пулать... 

Савӑнӑҫлӑ терём!.. Эпё телей шырас тапхӑртан иртне 
ӗнтё, чун-чӗре хавалёпе кама та пулин хёрӳллё савас 
вӑхӑт урлӑ каҫнӑ ҫав; маншӑн халь хама юратаканнисем 
ҫеҫ пулччӑр, унта та пурте мар, ӗмӗрлёхе пёри ҫывӑх-
ланнй те ҫителӗклӗ пулёччё тетёп: мён тӑвас, мӑнтарӑм 
чёрен йӑли ҫавӑн пек-ҫке!.. 
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Ак ҫакна вара яланах ӑнкараймастӑмччӗ . Эпӗ нихҫан 
*га савнӑ хӗрӗн чури пулман. Ытла ҫине тӑмасӑрах вёсен 
кӑмӑлӗпе чӗрине хам еннелле ҫавӑрнӑ . Мёншён апла ик-
кен? Эпё нимён пнрки те, нихҫан та кулянманнишӗн-ши, 
вӗсем кашни мннутрах мана хӑйсен аллинчен вӗҫертес-
рен хӑраса тӑнӑ пулӗ, е вӑл вӑйлӑ организмӑн магнитлӑ 
хӑвачӗ-ши? Е пӑхӑнмалли кӑмӑллӑ хӗрарӑма халиччен 
курма май килменнипе-ши? 

Тӳррипех калас пулать, эпӗ характерлӑ хӗрарӑмсене 
юратмастӑпах: вёсен ӗҫӗ-и вӑл характерлӑ пуласси!.. 

Чӑнах та, халӗ аса илтӗм-ха акӑ : пӗррехинче, пёрре-
хинче ҫеҫ, эпё пӗр ҫирӗп кӑмӑллӑ хёрарӑма савсаттӑм 
т а , ӑна нихҫан та вара хам еннелле ҫавӑраймарӑм..^ Эпир 
тӑшманлӑ пулса уйрӑлтӑмӑр, унпа эпё пилёк ҫул каярах 
тёл пулнӑ пулсан, урӑхла уйрӑлнӑ пулӑттӑмӑр-и, тен. 

Вера хёне кайнӑ , питё чирлё вӑл, анчах хӑй палӑр-
тасшӑн мар: эпё унӑнне ӳслёк чирё пулё тетёп е ҫынна 
пётерекен сивё чир пуласран хӑратӑп, вӑл вырӑссем 
хушшинче палӑрман, пирён чёлхере унӑн ячё те ҫук. 

Эпир гротра ларнӑ чухне аслатиллё ҫумӑр ҫума пуҫ-
л а р ё те пире ҫур сехет ытлашширех тытса тӑчё. Вера 
хӑйне савса тӑрас пирки тупа тутармарё мана, хамӑр 
уйрӑлнӑранпа ыттисене юратмарӑн-и, тесе те ыйтмарё... 
Вал мана ёлёкхи пекех шанать; ҫавӑнпа эпё те ӑна ул-
талассӑм ҫук; тёнчере вӑл маншӑн хам улталама пулта-
райман пёртен пёр хӗрарӑм. Пёлетёп, эпир часах акӑ 
каллех уйрӑлатпӑр, тен, ёмёрлёхех те пулё: иксёмёр те 
мён виличченех тёрлё ҫулпа уйрӑлса кайӑпӑр, ҫапах та 
эпё ӑна ҫав тери ӑшшӑн аса илӗп; эпё ӑна ҫакӑн ҫинчен 
яланах каланӑ , ҫавӑнпа вӑл , хама ёненсех каймасть пу-
лин те, шанса тӑрать. 

Акӑ уйрӑлтӑмӑр та эпир: вӑл йывӑҫ тӗмисемпе чул 
тусем хыҫне пытаничченех эпӗ ун хыҫҫӑн пӑхса юлтӑм. 
Малтанхи хут уйрӑлнӑ чухнехи пекех, чӗрем ыратас пек 
тапать. Мён тери хӗпӗртерӗм эпё ҫак туйӑмшӑн! Ҫам-
рӑклӑх каллех хӑйён симлё тӑвӑлӗсемпе таврӑнасшӑн 
мар-и ман шатӑма, е вӑл, асӑнмалӑх, юлашки хут ҫав-
рӑнса пӑхса, юлашки парне хӑварни ҫеҫ-и?.. Шухӑшла-
ма та кулӑшла, пӑхма эпё халь те ача, тейён: питём 
шуранкарах, ҫапах вӑл таса-ха, кёлеткем ҫепёҫ те яшта-
ка, ҫӑра кӑтра ҫӳҫ явӑнать, куҫсем ҫунаҫҫё, юн вёрет... 

Киле таврӑнсан, эпё утӑма утлантӑм та ҫеҫен хирел-
ле вёҫтертём; йӑлттам утпа ҫӳллӗ курӑк ҫийӗн, пушӑ 
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хирти ҫиле хирӗҫ кустарса пыма юрататӑп эпӗ, ырӑ 
шӑршлӑ сывлӑша антӑхса ҫӑтатӑп вара, лайӑхрах палӑ -
ракан япаласен тӗтреллӗ хёррисене уйӑрса илес тесе, 
минутсерен кӑвак инҫетелле пӑхатӑп. Чӗрене мёнле 
хуйхӑ пуссан та, шухӑша темӗнле инкек йывӑрлатсан 
та, пурте пёр самантрах иртсе каять, чӗрем ҫӑмӑл, ӑс-
пуҫ пӑшӑрханнине ҫан-ҫурӑм ӗшенни ҫёнтерет. Кӑнтӑрти 
хӗвелпе хӗрелнӗ кӑтра ту тӑррине курсан, кӑвак пёлӗте-
курсан е пёр чул ту ҫинчен тепёр чул ту ҫине сикекен 
юхан шы,в сассине илтсен, эпё хёрарӑмсем ҫинчен пётём-
пех манса каятӑп. 

Хӑйсен вышкисем ҫинче анаслакан казаксем мана , 
пёр нушасӑр та шухӑшсӑр ҫӳренине курсан, нимён к а л а -
ма та аптӑрарӗҫ пулё, тетёп эпё, мӗншӗн тесен вёсем 
Мана, тумтирёме кура, черкес вырӑнне йышӑнчёҫ пул-
малла. Чӑнах та, черкес костюмӗпе ут ҫине утлансан, 
нумайӑшё мана: эсё кабардинецсенчен те ытларах к а -
бардинец пек, тетчӗҫ. Пулма та пултарать, ҫав парха-
тарлӑ тумпа эпӗ каснӑ-лартнӑ денди, пёр галунё те 
ытлашши мар; хёҫ-пӑшалӑма ытла тӗрӗлесе пётермен, 
ҫёлёкём ытла ҫ ӑ м л а м а с мар, ытла кӗске ҫӑмлӑ та мар; 
ноговицӑсем!пе пушмакӑма шӑпах юрӑхлӑ тунӑ; бешме-
там шурӑ , черкескӑм йӑлтӑркка хӑмӑр. Горецсем ут ҫин-
че мӗнле ларса ҫӳренине пайтах сӑнанӑ эпё. Хам та 
ҫавсем пекех ӑста ҫӳренине ыттисем мухтасан, кӑмӑла 
уҫма ҫук вара манӑнне. Уй тӑрӑх пӗччен сётёрёнсе ҫӳре-
ме кичем ан пултӑр тесе, эпӗ тӑватӑ лаша тытатӑп: пёри 
хам юалли, виҫҫёшне тусӑмсем валли; вёсем ман лаша-
семпе хаваслансах ҫӳреҫҫё, анчах нихҫан та манпа пёрле 
каймаҫҫё. Кӑнтӑрла иртни 6 сехет ҫитсен, эпё апат ҫиме 
вӑхӑт иккенне ас туса илтём; утӑм ӗшенсе ҫитнёччё; эпё 
Пятигорскран нимӗҫ колонине каякан ҫула тухрӑм. Ку 
колоние шывша сипленекенсен обществи час-часах пик-
нике ҫӳрет. Манӑн ҫул йывӑҫ тӗмисен хушшипе авкалан-
са тӑсӑлать, вӑл ҫӳллё курӑксен сулхӑнӗнче шыв шарла-
са юхажан пӗчӗк шырлансене анса хӑпарать; йёри-тавра 
Бештау, Змеиная, Железная тата Кукша ту кӑвак 
кӳмерккисем амфитеатр пек ҫӗкленсе тӑраҫҫё. Кунти 
чёлхепе балкӑсем текен шырлансенчен пёрне ансан, эпё 
лашама шӑварма чарӑнтӑм; ҫак хушӑра ҫул тӑрӑх шав-
лӑ та чаплӑ кавалькадӑ жунталла килнине куртӑм, 
хӗрарӑмсем хура та кӑвак амазонкӑсемпе., каччисем вара 
черкессенни пек те мар, чул хуларисенни пе% те мар, 
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темле тумтир тӑхӑннӑ ; малта Грушницкий Мери княж-
папа пырать. 

Шывпа сипленекен хӗрарӑмсем кӑнтӑр кунӗнчех халӗ 
те черкессем ташӑнасран шикленеҫҫё; ҫавӑнпа пулё 
Грушницкий хӑй шинелӗ ҫинчен хӗҫ те икӗ пистолет ҫак-
са янӑ , ҫав паттӑрла тумпа вӑл самаях кулӑшла курӑ--
нать. Ҫӳллӗ йывӑҫ тӗми мана вӗсенчен хупласа тӑрать; 
анчах ҫулҫӑ витӗр зпӗ вӗсене йӑлтах куратӑп, вӗсене 
пит-куҫран пӑхнипех калаҫу ытла ачаш сӑмахсемпе пы-
нине тавҫӑрса илтӗм. Акӑ хайхисем шырлан хӗррине 
ҫитрӗҫ те, вёсен сӑмахӗсен вӗҫне илтсе юлтӑм: 

— Эсир ёмёрлӗхех Кавказра юласшӑн^и вара? — те-
рё княжна. 

— Мӗн иккен маншӑн Р о с с и й ӑ ? — т а в ӑ р ч ё ӑна хирӗҫ 
Грушницкий,— вӑл ҫёршывра пин-пин ҫын хӑйсем пуян 
пирки ман ҫине йӗрӗнсе пӑхаҫҫё, ҫав вӑхӑтрах кунта— 
кунта ҫак хулӑн шинель те мана сирӗнпе паллашма 
чӑрмантармарё. . . 

— Чӑрмантарма кӑна та мар. . .—терё княжна, хӗ-
релсе. 

Грушннцкин пит-куҫё ҫуталса кайрё. Вӑл малалла 
сӑмахларё: 

— Кунта, тискер ҫынсен пулисем айёнче, манӑн пур-
нӑҫ шавлӑн та сисёмсёр, хӑвӑрт иртрё. Ман ҫине турӑ 
кашни ҫул пёр хӗрарӑма пёр хут пӑхтарсан, ун чухнехи 
пек пёр хут... 

Ҫав вӑхӑтра вёсем ман тёле ҫитрёҫ, эпё л а ш а м а чӑ-
пӑрккапа ҫапрӑм та тёмӗ хыҫёнчен вёҫтерсе тухрӑм... 

*Ах турӑ , черкес! . .*—тесе кӑшкӑрса ячё княжна хӑ -
ранипе. 

Вӑл тёрёс мар каланине пачах ёнентерес тесе, эп ӑна 
кӑшт тайӑлса французла ответлерӗм: 

— Ne cratgnez r ien , madame, Je ne suis pos p)us 
dangereuh gne votre cavalier^. 

Хёр нимён те калаймарё, анчах мёншён? Иӑнӑшни-
пе-ши е манӑн сӑмах чӑрсӑрла пек туйӑнчё-ши? Юлашки 
шухӑшӑм тёрёс пулнӑ .пулсан юрёччё. Грушницкий ман 
ҫнне кӑмӑлсӑр пӑхса илчё. 

Ҫёрле, ] ! сехет тёлнелле, эпё бульварти ҫӑка аллейи-
не уҫӑлса <ҫӳреме тухрӑм. Хула ҫывӑратчё, хӑш-пёр чӳре-

' Ан хӑрӑр, сударыньӑ,— хӑвӑр каччӑртан ытлашши хӑратакан 
сын мар эпӗ. 
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чесенче кӑна ҫутӑсем курӑнкалатчӗҫ. Машукпа сыпӑннӑ 
чул тусен тӑррисем виҫӗ енчен курӑнаҫҫӗ . Машук тӑр-
ринче хаяра систерекен шурӑ пӗлӗт выртать, уйӑх хӗвел-
тухӑҫӗнче хӑпарать, юрпа витӗннӗ тусем катаран кӗмӗл 
тёслӗ ҫуталаҫҫӗ . Часовойсем сасӑ пани ҫӗрле юхса вырт-
ма уҫнӑ вӗри ҫӑл куҫёсен кӗрлевёпе хутшӑнать. Вӑхӑчӗпе 
урамра ут чупни те нагаец урапи чӗриклетни илтӗнет, 
тутарсен хурлӑхлӑ юрри янрать. Тенкел ҫине лартӑм та 
шухӑша кайрӑм... Тусӑмпа калаҫса, хамӑн шухӑшсене 
пӗлтерес килнине туятӑп эпё, анчах кампа (калаҫас?.. 
^Мӗн тӑвать халь Вера?* — тесе шухӑшлатӑп эпӗ... Ҫак 
самантра ун аллине чӑмӑртамалла пулсан, эпё темӗн 
*тума та хатӗрччӗ^ 

Сасартӑк эпӗ хӑвӑр^г та тикёс мар утнине илтетӗп... 
Грушницкий пулас... Чӑнах та ҫавӑ! 

— Аҫтан? 
— Лиговская княгиньӑ ҫуртӗнчен,— терӗ вӑл питех 

те мӑн кӑмӑллӑн.— Мери тӗлӗнмелле юрлать иккен... 
— Пӗлетӗн-и-ха?—терӗм эпӗ ӑна: — вӑл эсё юнкер 

иккенне пӗлмест, вӑл сана пӗр-пӗр айӑпшӑн офицертан 
к ӑ л а р н ӑ ҫын вырӑнне хурать... 

— Пулма та пултарнӑ! Манӑн ёҫӗм ҫук унта!..— терӗ 
в ӑ л сӳрӗккӗн. 

— Эпӗ ӑна сӑмахран ҫеҫ калатӑп.. . 
— Пёлетӑн-и эсӗ ӑна паян епле кӳрентернине? Ха-

личчен илтмен чӑрсӑрлӑх, тет ӑна рӑл; эпё вара , сан 
хутна кӗрсе, вӑл питӗ лайӑх воспитани илнё-ҫке, сире 
ним чухлӗ те кӳрентересшӗн пулмарӗ , тесе аран-аран 
ёнентертӗм. Сана вӑл тем пирки тӑрӑхласа пӑхать, тет, 
хӑйне питӗ пысӑка хурать, тет. 

— Вӑл йӑнӑшмасть вара... Эсӗ тата унӑн хутне кӗрес 
теместӗн-и? 

— Халех ун хутне жӗме пултараймастӑп ҫав-ха... 
сЭ-хе!— тесе шухӑшласа илтём эпӗ:— Шанчӑкӗ пур 

т а пулас ӗнтӗ унӑн.:. 
— Тепёр енчен илсен, вӑл саншӑнах начар,— терӗ 

малалла Грушницкий;—^халь сана вӗсемпе паллашма 
йывӑр пулать, хӗрхенетӗп сана! Чи кӑмӑллӑ ҫуртсенчен 
пёри вӗт вӑл... 

Элӗ ӑшра кулса илтӗм. 
— Чи кӑмӑлли вӑл халӗ маншӑн хамӑн кил,— терӗм 

эпӗ , анасланӑ май, унтан кайма тесе тӑтӑм. 
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— Кала-ха тӳррипех, эсе хавна ху упкелетен )ветл. 
— Мён кирлё мара калаҫатӑн! Каяс тесен, эпё ыран 

каҫхинех княгиньӑ патёнче пулатӑп... 
— Курӑпӑр.. . 
— Ҫитменнине тата, сана лайӑх тӑвас тесе, княжна 

хыҫҫӑн та ҫӳрекелӗп... 
— Вӑл санпа калаҫас тет пулсан... 
— Сан сӑмах ӑна йӑлӑхтарса ҫитериччен ҫеҫ кӗтсе 

тӑрӑп эпӗ... Сывӑ пул^ 
— Эпӗ ҫӳрекелетӗп-ха кӑштах, халӗ тем парсан та 

ҫывӑраяс ҫук ӗнтӗ... Итле-ха, каяр-ха ресторацине^ унта 
выляҫҫӗ вӗт... маншӑн халӗ вӑйлӑ туйӑмсем кирлӗ . 

— Выляса яма сӗнетӗп сана... . 
Эпё киле кайрӑм. 

Пёр эрнене яхӑн иртрё, анчах эпё Лиговскисемпе ха-
лё те паллашман-ха. Майлӑ в ӑ х ӑ т пуласса кӗтетӗп. 
Грушницкий, мёлке пекех, княжна хыҫҫӑн йёрлесе пур 
ҫёрте те ҫӳрет: вӗсем вёҫёмсёр калаҫаҫҫё, хӑҫан вӑл ӑна 
йӑлӑхтарса ҫитерё-ши? Амӑшё ҫакӑн ҫине ҫаврӑнса та 
пӑхмасть, мёншён тесен вал унӑн пулас кӗрӳшӗ мар. 
Ҫаплах шухӑшлаҫҫё те амӑшӗсем. Эпё вӑл ик-виҫ хутчен 
ӑшшӑн пӑхнине асӑрхарӑм,— кӑна пётерсе лартас пу-
лать. 

Енер пусӑ патне Вера та пёрремёш хут пынӑччё... 
Гротра эпир тёл пулнӑранпа вӑл килёнчен те тухман. 
Стаканӑмӑрсемпе пӗр вӑхӑтрах шыв ӑч:рӑмӑр та, вӑл-
мана пӑшӑлтатса каларё: 

— Эсӗ Лиговскисемпе паллашасшӑн мар-и!.. Эпир 
пӗрчпӗрне унта ҫеҫ курма пултаратпӑр.. . 

Упкелешет!.. Йӑлӑхсах ҫитрём^ Ҫапла ӳпкелешнине 
тивӗҫрӗм ҫав ёнтё эпё. 

Каласах хӑварам-ха: ыран ресторацире бал пулать, 
унта манӑн та пулмалла, эпё хайхи княжнапа мазуркӑ 
ташлатӑп. 

Рестораци залё улпут таврашсен пухӑвё пулса тӑчё. . 
9 сехетре пурте пухӑнчӗҫ. Княгиньӑ хӑйён хёрёпе каярах 
юлса кёчё, хёрё питё чипер тумланма <пёлет те, хёрарӑм-
сем ун ҫине пурте хапсӑнса пӑхаҫҫё. Хӑйсене кунти ари-
стократсем тесе шутлакансем вара, хапсӑннине кӑтартас 
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мар тесе, ун тавра пухӑнчёҫ. Мӗн тӑвас тейӗн ҫав? Хӗр-
арӑмсем пур ҫӗрте тӗрлӗрен ушкӑнсем пулаҫҫӗ те, пуян-
нисем пӗр ушкӑнра, чухӑннисем тепринче. Чӳрече патӗн-
че, халӑх хушшинче, Грушницкий тӑрать, пит-куҫне вӑл 
кантӑк ҫумнерех тытнӑ та пики ҫинчен куҫне илмесӗр 
пӑхса тӑрать: ун умӗнчен иртнӗ чух пики ӑна кӑшт па-
л ӑ р м а л л а пуҫне тайрӗ . Грушницкий хӗвел пек ҫуталса 
кайрӗ... Ташӑ пуҫланчё, вальс 'каласа ячӗҫ. Шпорӑсем 
чӑнкӑртатаҫҫё, платйи аркисене ҫӗклентеререх ҫаврӑнма 
та тытӑнчӗҫ. 

Эпӗ пёр тачка хӗрарӑм хыҫӗнче тӑраттӑм, вӑл хӑйне 
тёрлӗрен тӗксемпе эрешлесе пӗтернӗччӗ , 'платйин капӑрс 
фижмӑсем тӑхӑннӑ вӑхӑта аса илтерет, путӑклӑ ула-чӑ-
ла ӳчӗ хура тафтаран тунӑ мушкӑсен телейлӗ ӗмӗрӗнчен 
пек. Мӑйӗ ҫинчи чи пысӑк шӗпӗнне фермуарпа витнӗ. 
Вӑл хӑйӗн кавалерне, драгун капитанне, ҫапла калать: 

— Ҫав Литовская княжна тӳсме ҫук ирсёр хӗрача! 
Шухӑшлӑр-ха, вӑл мана тӗртрӗ те каҫару та ыйтмарё, 
ҫинчен тата, каялла ҫаврӑнса, ман ҫине лорнетпа пӑхса 
илчё... Ку питех те лайӑх мар!.. Мӗнпе мухтанать-ши вӑл 
тата? Ана вӗрентмеллеччӗ те пёрре... 

— Уншӑн ӗҫ тӑмӗ! — т е с е тавӑрчӗ те капитан—тепёр 
пӳлӗме тухса кайрӗ . 

Эпӗ тӳрех жняжна патне пырса тӑтӑм; кунта пӗр пал-
л а м а н хӗрарӑмсемпе те ташлама юрать иккен, ҫав йӑла-
на кура, эпё ӑна хампа пӗрле пёр вальс ташлама чёнтӗм. 

Хӗпӗртенипе вӑл савӑнӑҫне аран-аран пытарса тӑчӗ, 
ҫапах та хӑйне часах алла илчё, вара вӑл хӑйне нимён 
те пулман ;пек тыткаларё. Аллине хул пуҫҫийём ҫине ху-
чё, пуҫне кӑштах аялалла чикрё те, эпир ташлама пуҫ-
л а р ӑ м ӑ р . Эпё ҫавӑн пек ҫинҫе пилёклё те кёрнеклё хёре 
курман вара! Унӑн уҫӑ сывлӑшё питӗмрен сёртёнет, 
урӑм-сурӑмӑн вальс ташланӑ чухне хӑш-пӗр уйрӑлнӑ 
ҫӳҫ пайӑркисем хутран-ситрен ман пёҫерекен пит тӑрӑх 
шӑвӑнаҫҫӗ . . . Эпё виҫё ҫаврӑм ташларӑм (вӑл тёлёнмелле 
лайӑх ҫаврӑнать) . Ташланӑ май хашкакан пулчё, куҫё 
тёттӗмленнӗ пек пулчӗ , ҫурма уҫӑ тутипе вӑл аран-аран: 
^Тавтапуҫ сире*,— тесе пӑшӑлтатрё. 

Кӑштах сӑмах.чӗнмесёр тӑнӑ хыҫҫӑн эпё, ытла йӑваш 
пек пулса, унпа калаҫрӑм: 

— Эсир мана палламастӑр пулин те, эпё сире кӳрен-
теркелерём пулать, княжна.. . Эсир мана чӑрсӑр тесе 
шутланӑ теҫҫё... чӑнах та тӗрӗс-и вӑл? 
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— Эсир мана халӗ те ҫавӑн пекех шутлаттарас те-
т ӗ р - и м ? — т е с е тавӑрчӗ вӑл, йёкёлтесе кулам пек туса. 
Ҫак вӑхӑтра унӑн пит-куҫӗ ытла та килӗшмелле курӑнчӗ . 

— Эпё сире мӗн-пе те пулин кӳрентерме хӑйнӑ пулсан 
вара, каҫару ыйтма хӑймашкӑн та ытларах ирёк парса-
мӑрччё мана... Вара эсир ман пирки йӑнӑш шухӑшлани-
не кӑтартса та панӑ пулӑттӑм эпё, чӑнах... 

— Ана тумашкӑн сире питё йывӑр пулать. 
— Мёншён апла?.. 
— Мёншён тесен эсир пирён пата ҫӳреместёр, ҫакӑн 

пек балсем час-часах пулас ҫук. 
Ку ёнтё вёсен алӑкё маншӑн ёмёрлёхех хупӑннине 

лёлтерет, тесе шухӑшларӑм эпё... 
— Пёлетёр-и, княжна,— терём вара, кӑштах курен-

ие,—хӑйне хӑй ӳпкелекен айӑплӑ ҫынна нихҫан та тёртсе 
ямалла мар: тарӑхнипе вӑл тата икӗ хут ытла айӑп-
лӑрах пулса кайма пултарать... Ун чухне вара... 

Пирён тавра ытти ҫынсем кулкалани те пӑшӑлтатни 
ман сӑмахӑма вӑхӑтсӑр татрӗ , эпё ҫаврӑнса пӑхрӑм. 
Манран ик-виҫё утӑмра арҫын ушкӑнӗ тӑрать, унта чи-
пер княжна ятне яма килӗшнӗ драгун капитанё те пур; 
вӑл темёншён питё савӑнать, аллине сӑтӑркалать , ахӑл-
татса кулать, юлташёсене куҫ хӗсет. Сасартӑк вёсен 
хушшинчен пёр вӑрӑм мӑйӑхлӑ , хёрлӗ питлӗ, ҫине фрак 
тӑхӑннӑ ҫын уйрӑлчё те тӳрех княжна патнелле тайка-
ланса утса пычё: вӑл ӳсӗрччӗ. Нимён калама пёлмен 
княжнана хирӗҫ чарӑнса тӑчӗ те аллисене ҫурӑм хыҫнел-
ле тытрё, пӑтранчӑк хӑмӑр куҫӗпе ун ҫинелл& пӑхса, хӑ-
рӑлтатакан ҫинҫе сассипе: 

— Пермете... ну, мён калаҫмалли пур унта!.. Нимӗн 
те мар, сире мазуркӑ т ашлама ҫеҫ чёнетёп...— терё. 

— Мён кирлё сире? — тесе ячё хёр чётрекен сассипе; 
хӑй, хутне кёме йӑлӑннӑ пек пулса, йёри-тавра пӑхса 
илчё. Амӑшё таҫта катараччё, ҫывӑхра хӑй паллакан 
кавалерсенчен шёри те ҫукчӗ: пёр адъютант ҫаксене йӑл-
тах )курчё пулас та, анчах ҫак историе хутшӑнас мар те-
се, ҫынсен хыҫне пытанчӗ. 

— Мён вара? — терё ӳсӗр ҫын, хӑйне паллӑсем парса 
хётёртекен драгун капитанне куҫ хёссе.— К ӑ м ӑ л . ту-
мастӑр-и тата?.. Эпё ёнтё каллех сире мазуркӑ т ашлама 
чёнетёп... Эсир мана ӳсёр тесе шутлатӑр пуль? Вал те-
мён мар!.. Ирёкрех пулать, шантарсах калама пултара* 
тӑп сире... 
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Ытла сехӗрленнипе хӗр ӑнеӑр пулса ӳкме те пулта-
ратчӗ . 

Эпӗ ӳсӗр ҫын патне пырса тӑтӑм, ӑна аллинчен ҫатӑр-
таттарса тытрӑм та, ун ҫине хыттӑн пӑхса, пӑрӑнма 
сӗнтӗм: ^Мӗншӗн тесен,—хушса хутӑм эпё,—княжна ма-
зурка ташласатахҫанах мана сӑмах парсаччӗ*,—терӗм. 

— Апла вара нимӗн тума та ҫук!.. Тепёр чухне! — 
терӗ те вӑл кулса я*чӗ, унтан хӑйӗн намӑсланнӑ юлташё-
сем патнелле утса кайрӗ , лешсем ӑна ҫав самантрах 
урӑх пӳлӗмелле ҫавӑтса тухрӗҫ. 

Княжна ман ҫине кӑмӑллӑн та тарӑннӑн пӑхса илчӗ. 
Амӑшӗ патне пырса, ӑна вӑл пӗтӗмлех каласа пачӗ, 

лешӗ мана ушкӑнра шыраса тупрӗ те тав турё. Вӑл мана 
пӗлни ҫинчен те каларӗ , ман инкесемпе те пиллӗк-улттӑ-
шёпе туслӑ пулнӑ вӑл, имӗш. 

— Епле пулма пултарнӑ-ха халиччен те эпир сирӗнпе 
паллашманни,— тесе хучӗ вӑл,—тӳррипех калӑр-ха, эсир 
хӑвӑр кӑна айӑплӑ-ҫке уншӑн, пуринчен те пӑрӑнса ҫӳ-
ретӗр, ун пек туни вырӑнсӑр. Манӑн ҫурт сывлӑшӗ сирӗн 
кичемлӗхӗре сирессе ӗмӗтленетӗп эпӗ... Тӗрӗс мар-и? 

Эпё вара ҫавӑн пек вӑхӑт валли кашни ҫынах хатӗр-
лесе хунӑ сӑмахсенчен пӗрне каларӑм. 

Кадрильсем калама ҫук вӑрӑма тӑсӑлчӗҫ. 
Юлашкинчен мазуркӑ янраса кайрӗ ; эпир княжнапа 

пӗрле лараттӑмӑр . 
Ентӗ ӳсӗр улпут ҫинчен те, иртнӗ вӑхӑтра хама мӗнле 

тытни ҫинчен те, Грушницкий ҫинчен те эпё пӗрре те 
асӑнтармарӑм. Киревсӗр сценӑ хыҫҫӑн именесси пӗчӗк-
кӗн-пӗчӗккӗнех сӳрӗлчӗ, унӑн чечен пит-куҫӗ ҫуталса 
кайрӗ , вӑл питӗ кӑ!мӑллӑ шӳт тума пуҫларӗ; ҫивчё ка-
ласа'с темесӗрех хӑй вара ҫивчӗ калаҫать, сӑмахё чӗрӗте 
ирёккён юхать; хӑш чух тарӑн шухӑшлах калаҫать.. . Вӑл 
мана тахҫанах килёшни ҫинчен эпе катаран кӑна снстер-
се хутӑм. Вӑл пуҫне тайрӗ те кӑштах хӗрелсе кайрӗ . 

— Эсир тёлёнмелле ҫын!—^терё вӑл кайран, хӑйён 
бархатлӑ куҫне ман ҫинелле ҫёклесе, именсе кулнӑ май. 

— Эпё сирён-пе паллашасшӑн марччё,— терём эпё 
малалла ,— мёншён тесен сире савакансем питех те ну-
май, эпӗ вӗсем хушшинче йӑлтах ҫухалса каясран хӑра-
саттӑм. 

— Кӑлӑхах хӑранӑ вара эсир! Вёсем вёт пурте ытла 
кичем ҫынсем... 

Пурте-и? Чӑнах пурте-<и? 
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Вӑл, темен ж а илесшӗн пулса, ман ҫине тинкерсе 
пӑхрё, унтан каллех кӑштах хёрелсе кайрё те юлашкин-
чен вара татсах: — пурте! — терё. 

— Манӑн тусӑм Грушницкий те-и? 
Вӑл сирӗн тусӑр-и вара?—терё вӑл, ёненмен 

рек пулса. 
— Тусӑм ҫав. 
— Вӑл кичем ҫынсен хисепне кёмест те ёнтё... 
— Анчах телейсёррисен шутне кёрет,—терём эпё 

кулкаласа. 
— Тёрёс те! Эсир кулатӑр-и вара? А1анӑн сире унӑн 

вырӑнёнче тытас килетчё... 
— Мёнех iBapa? Эпё хам та тахҫан юнкер пулнӑ-ҫке. 

Ҫав вӑхӑт, чӑнах та, пурнӑҫӑмри чи лайӑх вӑхӑтчё! 
— Вӑл юнкер-и вара? — терё те хӗр васкавлӑн, ун-

тан темӗн хушасшӑн пулчё.— Эпӗ шухӑшласаттӑм.. . 
— Мён шухӑшласаттӑрччё вара эсир?.,. 
— Темён мар!.. Ку хёрарӑм кам тата? 
Ҫакӑнта пирӗн калаҫу урӑххи ҫлне куҫрё те Груш-

ницкий ҫинчен урӑх сӑмах пулмарӗ . 
Акӑ мазуркӑ лётрё, эпир уйрӑлтӑмӑр — тепре курнӑ-

ҫиччен. Хёрарӑмсем килёсене кайса пётрёҫ... Эпӗ каҫхи 
. апата кайрӑм та Вернера тёл пултӑм. 

— А х а ! — т е р ё вал: — Эсир апла иккен. Хӑвӑр тата 
княжнапа ӑна вилӗмрен хӑтарнӑ майпа ҫеҫ паллашас 
теттёрччё. 

— Эпё тата лайӑхрах турӑм,— т е с е - т а в ӑ р т ӑ м эпӗ 
ӑна,— ячӗ каясран ҫӑлса хӑвартӑм!.. 

— Мёнле пулче-ха вал? Каласа парӑр!.. 
— Ҫук, хӑвӑрах тавҫӑрса илёр, эсир вёт тёнчере мён 

пуррине йӑлтах тавҫӑраканскер! 
МйЙЛм ^J-^M/^f 

Каҫхине, пёр ҫичё сехет тёлёнче, эпё бульварта уҫӑл-
са ҫӳреттӗм. Грушницкий мана катаранах курчӗ те ман 
<пата пычё: хӗпӗртенипе унӑн куҫёсем темёнле кулӑшла 
йӑлтӑртатаҫҫӗ . Вӑл ман алла хыттӑн чӑмӑртарё те тра-
гикла сасӑпа каларӗ : 

— Тав таватӑп сана, Печорин... Анланатӑн-и эсё 
мана?.. 

— Ҫук, анчах нимён пирки те тав тумаллиех ҫук,— 
терём эпё, кӑмӑлӑмра нимснле ырӑ ёҫ те тума ҫуккине 
кура. 
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— Мёнле апла? Енер вара? Эсӗ маннӑ та-и?.. Мери 
мана йӑлтах каласа пачӗ... 

— Мӗокер тетён? Эсир вара халӗ пурин пирки те пӗр 
сӑмахра^и? Тав тӑвасси те-и? 

— Итле,— терё Грушницкий питӗ мӑнаҫлӑн,— ма-
лашне те манӑн тусӑмах пулас тетӗн пулсан, тархасшӑн 
эпё юратнинчен ан кул. Куратӑн-и: эпӗ ӑна ӑнран кайи-
чченех юрататӑп... вӑл та мана ҫавӑн пекех юратать пулӗ, 
тесе шухӑшлатӑп, ҫапла пуласса шанса тӑратӑп.. . Манӑн 
санран ыйтмалли пур: эсӗ паян каҫхине вёсем патӗнче 
пулатӑн, пурне те асӑрхӑп тесе сӑмах пар мана; эсӗ ку-
нашкал япаласенче пултарнине пӗлетӗп эпӗ, эсӗ хӗрарӑм-
сене манран лайӑхрах пӗлетӗн... Хӗрарӑмсем! Хӗрарӑм-
сем! Хам ӑнлантӑр вӗсенё! Вёсен ӑшӑ кулли куҫпа пӑх-
нине хирёҫ тӑрать, вёсен сӑмахӗсем шантараҫҫё те 
илёртеҫҫё, сассисем вара сивёнтереҫҫё... Хӑш чухне вӗсем 
пирён чи вӑрттӑн шухӑша та самантрах тавҫӑрса илеҫҫё, 
хӑш чухне чи уҫҫӑн систернине те ӑнланаймаҫҫӗ . Акӑ 
княжнанах илес: ^"^Р Ун^н куҫӗ ман ҫинелле пӑхсанах 
хёрӳллён хӗмленетчӗ, паян темле тёксём те сивӗ. 

— Вӑл шывпа сывалнинчен те килет пулӗ,— тесе та-
вӑртӑм эпё. 

—- Эсё кирек ӑҫта та начар енне ҫеҫ куратӑн... мате-
риалист! — хушса хучё вӑл йёрёнсе.— Ентё урӑххи ҫин-
чен калаҫар,— унтан вӑл хӑй каланипе ҫырлахса савӑн-
са кайрӗ . 

Тӑххӑрмёш сехетре эпир княгиньӑсем патне пёрле 
кайрӑмӑр. 

Верӑсен умӗнчен иртсе шынӑ чух эпё ӑна чӳрече па-
тёнче куртӑм. Пӗр-пӗрин ҫине кӑштах пӑхса илтёмёр. 
Вӑл часах пирён хыҫҫӑн Лиговокаясен гостинӑйне пырса 
кёчё. Княгиньӑ мана унпа паллаштарчӗ , пирён хурӑн-
таш, терё юӑл, чей ёҫрёмёр; хӑнасем нумай пулчӗҫ, пур-
те пёрле калаҫса ларчёҫ. Эпӗ княгиньӑн кӑмӑлне каяс-
шӑн пултӑм, шӳт тукаларӑм, темиҫе хут ӑна чӗререн 
култартӑм; хёрё те пёр хутчен ҫеҫ мар куласшӑн пулчӗ 
те, анчах пёр йышӑннӑ виҫерен тухас мар тесе, хӑйне 
хӑй тӑ.п тытса тӑма пёлчё вӑл. Кулянарах ларни килё^ 
шет тесе шутлать вӑл, йӑнӑшмасть те пулӗ, тен. Эпё 
хама хаваслӑ тытни хёре илёртсех каймасть. Ҫакӑншӑн 
Грушницкий те питӗ савӑнать. 

Чей ёҫнӗ хыҫҫӑн пурте зала кётёмёр. 
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— Я ё л с е тытатӑп-и эпе хама , Вера? — терём эпё ун 
умёнчен иртсе кайнӑ чух. 

Вал ман ҫине савса та тав туса пӑхса илчё. Эпё ун 
пек пӑхжаланине хӑнӑхса ҫитнё ёнтё, анчах ёлёк рӑл 
маншӑн ырлӑхчё-ҫке. Княгиньӑ хӑйён хёрне фортепьяно 
патне кӗртсе лартрё , пурте унран мён те пулин юрласа 
парасса кётеҫҫё, эпё нимён те шарла)марӑм, шавланине 
пула, Верӑпа пёрле чӳрече патне кайса тӑтӑм, вӑл мана 
пире иксёмёре те хака т а р а к а н хыпар пёлтерёп, тенёччё... 
Анчах нимён те тухмарё.. . 

Эпё ҫапла п ӑ р а х с а кайни княҫ хёрёшён л а й ӑ х мар 
пулчё, вӑл ман ҫине пёр хутчен ҫиллес куҫпа пӑхса ил-
нинченех тавҫӑртӑм эпё ӑна.. . Эх, ҫав сӑмахсӑр к а л а ҫ ӑ в а 
эпё тёлёнсе к а й м а л л а час ӑнкаратӑп-ҫке , кёске кӑна пу-
лать те вӑл, пурин ҫинчен те лайӑх пӗлтермелле илтӗ-
нет!.. 

Хӗр юрласа ячё: сасси унӑн янравсӑр та мар, хӑй 
ҫашах та начар юрлать. Тӳррипе каласан , эпӗ ӑна питех 
итлемерём те. Анчах Грушницкий вара чавсипе рояль 
ҫине таянсах ӑна куҫпа ҫисе ярассӑн пӑхса тӑчё, ҫурма 
сассипе вӑл минутсерен ӑна ҫапла к а л а т ь : 

— Итле-ха,— терё мана Вера,— эпё сана хам yinarn-
капа п а л л а ш т а р а с ш ӑ н мар, анчах санӑн княгиньӑна 
мёнле м)ай;па та пулин килёшме т ӑ р ӑ ш м а л л а , апла 
тумашкӑн- сана йывӑр мар, мён кирлине пурне те тума 
пултаратӑн вёт эсё. Эпир пёрле кунта ҫеҫ курнӑҫӑпӑр. 

— Ҫапла кӑна-и?. . 
Вӑл хӗрелсе ^ а й р ё те м а л а л л а каларё . 
— Эпё санан чуру иккенне пӗлетӗн вёт эсё, эпё 

нихҫан та сана хирӗҫмен... ҫ а в ӑ н ш ӑ н мар... х а м ш ӑ н мар-
ҫке; ҫавна ху та лайӑх пӗлетӗн! Тархаслатӑп сана: пёр 
сӑлтавсӑр ш а н м а с ӑ р ан асаплантар мана, сивёнем пек 
пул, эпё часах вилетёп те пулё, кунран кун вӑйсӑрланса 
пынине сисетёп акӑ . . . ҫапах та эпё малашнехи пурнӑҫ 
ҫинчен ш у х ӑ ш л а м а пултараймастӑп, -пёр сан ҫинчен кӑна 
шухӑшласа тӑратӑп . Эсир, арҫынсем, ӑ ш ӑ куҫпа пӑхни 
епле савӑнтарнине ӑнланмастӑр , алӑ пани мёнле хисеп-. 
Ленине пёлейместёр.. . акӑ эпё тупа тусах калатӑп, санӑн 
сассуна пётём чун хавалёпе итлетёп эпё, ӑна илтсен вара 
к а л а м а ҫук т а р ӑ н ырлӑх туятӑп, чи хёрӳллён чуп туни 
те ӑна ҫитес ҫук. 

Ҫав хушӑра Мери ю р л а м а чарӑнчё. Ана мухтанӑ са-
сӑсем илтӗнсе кайрёҫ; эпё ун патне пуринчен кайран 
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пырса тӑтӑм та унӑн сасси пирки ҫапла темен иртенё-
рех каласа хутӑм. 

Тутине вӑл йӗрӗннӗ пек туре, пуҫне пӑркаларё те, 
виртлем пек туса, кӑшт кукленсе илчё. 

— Пит те лайӑх-ха эсир ҫапла калани,— терӗ вӑл,— 
мёншён тесен эсир эпё юрланине нимён те итлемерёр; 
музыкӑна, тен, юратсах каймастӑр пулё?.. 

— Эпё-и? Пит те юрататӑп!.. Пуринчен ытла кӑнтӑр-
лахи апат хыҫҫӑн. 

— Грушницкий тёрёс калать иккен, сирён туйӑм ыт-
ла та мӑка тесе... хамах куратӑп акӑ , эсир музыкӑна 
гастрономи енёпе ҫеҫ юрататӑр пулас. 

— Каллех те йӑнӑшатӑр-ха эсир: эпё гастроном мар, 
йанӑн вар-хырӑм ытла начар ёҫлет. Анчах музыкӑна 
нтлени кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн ҫывӑрттарать, апат хыҫ-
ҫӑн ҫывӑрни вара сывлӑхшӑн усӑллӑ , ҫапла эпӗ музыкӑ-
на медицина енёпе юрататӑп. Акӑ каҫхине урӑхла пу-
лать, каҫхине вӑл манӑн нервӑсене канӑҫ памасть; мана 
вара ытла кичем пусать-и е ытларах хавасланатӑп-и. 
Кичемленмешкӗн те, хавасланмашкӑн та сӑлтав ҫук пул-
сан, вӑл та, ку та ывӑнтарать, ҫинчен тата хӑвна кичем 
тытни ҫын хушшинче ытла кулӑшла тухать, ытлашши 
савӑнни те лайӑх мар... 

В.ӑл итлесе пӗтермесӗрех аяккалла пӑрӑнчё, Груш-
ницкий патне ларчё те, вёсен хушшинче вара темёнле ка-
лаҫу пуҫланчё: княжна унӑн ҫаврӑнӑҫлӑ сӑмахёсене хи-
рӗҫ пӑтранчӑк сӑмахсемпе тавӑрчё пулмалла, хӑй ҫав 
вӑхӑтрах тимлӗн итлем пек турӗ: Грушницкий, вӑлмён.-
и!ӗн пӑшӑрханса пӑхнине, мёншён унӑн чёри вӑрканине 
пӗлесшӗн пулса, ун ҫине тёлёнсе пӑхжаларӗ . 

Анчах сирён шухӑшӑра тавҫӑрса илтӗм эпё, чипер 
пике, сыхланӑр! Эсир мана ҫавӑн пекех тавӑрасшӑн ик-
кен-ха, чёрре кёретёр, ёҫ тухаймӗ сирён! Эсир мана хи-
рӗҫ вӑрҫӑ пуҫлатӑр пулсан, эпё те хӗрхенӳсӗр кёрешёп. 

Каҫ иртиччен эпӗ темиҫе хут та вёсем калаҫнӑ ҫёре 
юри хутшӑнма тӑтӑм, анчах ^ике ман ҫине самаях сив-
вён пӑхкаларё, юлашкинчен, эпё, хама кичем пулнӑ пек 
туса, пӑрахса кайрӑм. Княжна хӗпёртет; Грушницкий те 
ҫавӑн пекех. Хӗпӗртӗр-ха, тусӑмсем, васкасах хёпёртёр... 
сирён хёпёртесси нумай юлмарӗ . Мён тӑвар ёнтё? Манӑн 
малтан сисесси пур... Хёрарӑмпа паллашсан эпё кирек 

' Тӗлӗнмелле! Чипер! 
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хӑҫан та вал мана юратассине е юратас ҫуккине пӗр йӑ-
нӑшмасӑр туятӑп... 

Каҫӑн юлашки пайне эпӗ Верӑпа пӗрле ирттертӗм, 
ӗлёжхи ҫинчен тӑраниччен калаҫрӑм вара... Мёншён вӑл 
мала ытла та юаратать-ши, нимён те пӗлместӗп! Ҫит-
меннине тата вӑл мана, пӗтӗм чӑркӑшлӑхӑма, манӑн мён 
пур усал енёмсене пӗтӗмпех пӗлсе ҫитнё хёрарӑмсенчен 
пёри-^ке... Чӑнах та, усалли ҫав таранах кӑмӑла каять-
ши вара?.. 

Эпир Грушницкипе пёрле тухрӑмӑр, урамра вал мана 
алӑран тытрё те нумайччен пёр чӗнмесӗр пынӑ хыҫҫӑн: 

— Ну, мӗн к а л ӑ н ? — т е р ё . 
*Эсӗ ухмах*, тесшёнччё эпё ӑна хирӗҫ, анчах кала-

масӑр тӳссе тӑтӑм, хул пуҫҫийёме кӑна хёскелесе илтём. 

Ҫав кунсенче эпё хам йышӑннӑ йӑларан пёрре те пӑ-
рӑнмарӑм. Княжнана манӑн калаҫу кӑмӑла кайма тытӑ-
нать,— эпӗ ӑна хамӑн пурнӑҫра пулса иртнисем ҫинчен 
калакаласа патӑм та, вӑл мана тӗлӗнмелле ҫын вырӑнне 
шутлама пуҫларё. Эпё тёнчере пуринчен те кулатӑп, уй-
рӑммӑнах тӗрлё туйӑмсенчен; ҫакӑ ӑна хӑратма та тытӑ-
нать. Вӑл ман умра Грушницкипе ҫепӗҫ калаҫу пуҫарма 
хӑяймасть, ҫавӑнпа вӑл Грушницкий хӑтланчӑшёнчен 
темиҫе хут та тӑрӑхласа кулкаларё, Грушницкий ун пат-
не пырса тӑрсанах эпё йӑвашшӑн лӑхнӑ пек тӑватӑп та 
вёсене иккӗшне ҫеҫ хӑваратӑп; малтан хёр уншӑн хёпёр-
терӗ те, е хӗпӗртенё пек кӑтартасшӑн кӑна пулчё-и вӑл, 
унтан хайхи мана ҫилленчё, каярахпа Грушницкие ҫил-
ленсе ҫитрё. 

— Эсир хӑвӑра хисеплесех каймастӑр! — терё вӑл 
мана ӗнер. Мён пирки эсир мана Грушницкипе хаваслӑ -
pax пӳлать тесе шутлатӑр? 

—^Тусӑш телейёшён хамӑн ырлӑ.ха сёнетӗп сана,— 
терём эпё. 

— Манӑнне те сӗнетӗр иккен,— тесе хушса хучё вал. 
Ун ҫине тинкерсе пӑхрӑм та эпё сӑмах хушмарӑм. 

Унтан вара кунёпех унпа пёр сӑмах та калаҫмарӑм. Каҫ-
хине вӑл темён ытла шухӑщлӑччё, паян ирпе пусӑ патён-
че тёл пулсан вал мана тата шухӑшлӑрах пек курӑнчӗ . 
Эп ун патне пынӑ чух Грушницкие сӳрёккён итлетчё 
вал, лешё юри ҫутҫанталӑкпа савӑнатчӗ пулас, анчах хёр 
мана курчё те, асӑрхаман пек пулса, хыттӑн кулма 
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ТЫтанчӗ (питех те ВЫрӑмла ПуЛМарӗ). ӑ п е аяккарӑХ кай-
с а т ӑ т ӑ м т а у н хыҫҫӑн вӑрттӑн п ӑ х к а л а м а т ы т ӑ н т ӑ м : в ӑ л * 
хайпе калаҫаканнинчен ҫаврӑнса тӑчӗ , икӗ хутчен анас-
ласа илчӗ. Грушницкий чӑннипех йӑлӑхтарса ҫитернӗ 
ӗнтӗ ӑна. Тата икё кун к а л а ҫ а м мар-ха унпа. 

Час-часах хамран ыйтатӑп вара : мӗншӗн ытла ҫине 
тӑрса ҫав ҫ а м р ӑ к хӗрӗн юратӑвне тупасшӑн ҫунатӑп-ха, 
ӑна улталасшӑн та мар-ҫке, качча та илес ҫук ӑна эпӗ? 
А1ӗне кирлё-ши в а р а ун пек ейкеленни? Вера мана пур 
пёрех л а й ӑ х р а х -савать, к н я ж н а нихҫан та Вера чухлӗ 
савас ҫук; вӑл маншӑн никам ҫӗнтерейми cap пике пек 
туйӑнсан, эпӗ ӑна ҫ а в ӑ р м а йывӑр пулать тенипе ҫеҫ ин-
тересленнё пулӑттӑм.^. 

Анчах нимӗн чухлӗ те ҫавӑншӑн мар! Эппин канӑҫсӑр 
юратас туртӑм мар ӗнтӗ ку: вӑл пире ҫ а м р ӑ к яшӑ ҫулӗ-
сенче ҫеҫ асаплантарать , х а м ӑ р а тӳсме пултарайман 
х ӗ р а р ӑ м шыраса тупиччен пӗр х ӗ р а р ӑ м р а н тепӗр хӗр-
арӑм патне пӑрса я р а т ь вӑл : в а р а апир пӗр х ё р а р ӑ м а 
ҫеҫ юратма пуҫлатпӑр — чӑн-чӑн, вӗҫӗмсӗр юрату пуҫла-
нать, математикӑ енӗпе илсен, ӑна эпир пӗр пӑнчӑран 
тӗнче тӑрӑх тӳрремӗн ӳкекен йӗр пек туса кӑтартнӑ пу-
л ӑ т т ӑ м ӑ р ; ҫ а в й ӗ р ӗ н в ӗ ҫ н е ҫ и т м е ш к ӗ н пур пёрех май ҫук. 

Мӗншӗн тӑрӑшатӑп-ха эшпин эпӗ? Грушницкирен кӗ-
вӗҫнипе-и? Мӗскӗн! Эпӗ хапсӑннине вӑл ним чухлӗ те 
тӑмасть . Е ку ҫывӑх ҫын техӗмлӗн аташнине пӗтерсе 
хума тӗртекен ирсӗр те ниепле майпа ҫӗнтермелле мар 
сисӗм-ши? Вӑл нимён т у м а пӗлменнипе: манӑн мӗне 
ӗненмелле ӗнтё, т е с е ы й т с а н , эпир ӑна ҫапла калас-
ш ӑ н вара : 

— Тусӑм, манпа ҫавӑн пекех лулнӑ ! Ҫапах та эсӗ 
куратӑн акӑ , эпӗ вӑхӑтра апатланатӑп, вӑхӑтра лӑпкӑ 
ҫывратӑп, к ӑ ш к ӑ р м а с ӑ р та куҫҫуль т ӑ к м ӑ с ӑ р вцлессе 
шанатӑп! 

Ҫ а м р ӑ к та чечен чуне, ч е ч е к е л а р с а сарӑлма ҫеҫ пуҫ- -
л а н ӑ чуна хӑвӑн ҫумна ҫывхартнинче ы т а р м а л л а мар 
киленӳ пур ҫав! Вӑл , ирхи хӗвелӗн пирвайхи пайӑркине 
хисеплесе, хӑйён чи ырӑ шӑршине сарса я р а к а н чечек 
пек; ҫак с а м а н т р а т а т м а л л а т а ӗ н т ӗ ҫ а к чечеке, у н ӑ н п ы -
л а к н е чун савӑниччен ҫӑтатӑн тӑ унтан вара ҫул ҫине 
к ӑ л а р с а пӑрахатӑн: <кам та пулин илӗ те-и ҫавна. Эпё 
хам ӑ ш ӑ м р а тӑрана пӗлми непсӗм пуррине туятӑп, ҫул 
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' Ҫинче Мён тёл пулнине йӑлтах хыпсӑ ҫӑтатап: ҫЫнсёМ 
асапланнипе савӑнни ҫине эпё хам к ӑ м ӑ л ӑ м а ҫырлахта-
рас тесе кӑна пӑхатӑп, хам чун хавалне упраса усрама 
пулӑшакан ҫимӗҫ ҫине пӑхнӑ пек пӑхатӑп. Чун-чёрери 
хӗрӳ туйӑмсене пула ӑнран кайиччен алхасма пултарай-
мастӑп ӗнтӗ эпе; чыслӑха юратнӑран кун^ҫулра пулнӑ 
сӑлтавсем к ӑ м ӑ л ӑ м а пусарса хучӗҫ, анчах вӑл урӑхла 
майпа палӑрчё, мёншён тесен чыслӑха юратни вӑл ни-
мён те мар, влаҫшӑн хыпса ҫунни кӑна, ман к ӑ м ӑ л а 
куме вара чи малтанах хам т а в р а р а мӗн-мӗн пуррине 
йӑлтах хама пӑхӑнтарни кирлӗ , хама юраттарнине хус-
к а т м а л л а , пӗтӗмпех п а р ӑ н т а р м а л л а , хӑратса т ӑ м а л л а — 
ҫакӑ мар-и вара влаҫӑн чӑн аслӑ тупсӑмӗ? Нимӗн тивӗҫ-
сёрех эпӗ к амӑн та пулин асапне е савӑнӑҫне кӳрекен 
сӑлтав пулса т ӑ р а с с и — пирӗн мӑн к ӑ м ӑ л л ӑ х ӑ н чи сӗтек-
лӗ ҫимӗҫӗ мар-и-мӗн? Эппин мӗн-ха вара телей? Т ӑ р а н -

' нӑ мӑн к ӑ м ӑ л л ӑ х . Эпё хама хам тӗнчери ҫынсенчен пу-
ринчен те л а й ӑ х р а х т а пултаруллӑрах тесе шутлана пул-
сан, телейлё пулнӑ пулӑттӑм; хама пурте юратнӑ пулсан, 
эпё х а м р а иксӗлми юрату хӑватне тупнӑ пулӑттӑм. Усал 
япала усаллинех ҫуратать, чӑн пирвай асапланса курни 
тепёрне асаплантарнинче мёнле савӑнӑҫ пуррине ӑнлан-
ма пулӑшать ; усал ёҫ тӑвас шухӑш ҫын пуҫне ахальтенех 
пырса кёме пултараймасть , унпа пурнӑҫра усӑ курас 
тенипе кӑна пулать вӑл; шухӑшсем вёсем — пурнӑҫран 
килнё япаласем тенё тахӑшӗ : вёсем ҫурални вёсене фор-
ма парать, ҫав формӑ в ара ӗҫе кёресси пулса тӑрать ; 
кам пуҫӗнче ытларах шухӑш ҫуралать , ҫавӑн ӗҫӗ те ыт-
тисенчен ы т л а р а х пулать; ҫакна пула чиновник сӗтелӗ 
ҫумне сӑнчӑрланнӑ гени вилет^и е ухмаха тухать-и, ҫа-
вӑн пекех акӑ маттур та тулли вӑй-хӑватлӑ этем, пӗр 
май лӑпкӑн пурӑнса, шаЛкӑм ҫапнипе вилсе каять . 

Чун-чёрен хӗрӳ туйӑмё те ҫавах, вӑл шухӑш пуҫланса 
аталаннине пёлтерет: вёсем ҫамрӑк чёре хӑнисем, кам та 
пулин, вёсене пула, ёмёр тӑршшёпех вӗчӗрхенсе пурӑнма 
ш у х ӑ ш л а т ь пулсан, ҫавӑ вара айван ӑслӑ этем; л ӑ п к ӑ 
юхан шывсем нумайӑшё кёрленкёрен пуҫланса каяҫҫё, 
анчах мён тинёсе ҫитичченех вӗсенчен пёри те кёрлесе те 
кӑпӑкланса юхмасть. Ҫав сӑпӑ л ӑ п к ӑ л ӑ х час-часах 
вӗсенче пытанса т а р а к а н чакми вӑй пуррине ҫеҫ кӑтар-
тать; тулли те тарӑн сисёмсемпе шухӑшсем урса кай-
м а л л а май ҫёкленмеҫҫё: чун тени вӑл асапланса , килен-
се курнӑ хушӑрах хӑй ёҫне хӑй питӗ аван пёлсе тӑрать , 
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Чан та ҫапЛа йулма кирлине тата та ҫирёпрех ёненет; 
аслатиллӗ ҫумӑр пулмасан, хӗвел хӗртнипе хӑй типсе 
кайма пултарнине чухлать вӑл, хӑйӗн пурнӑҫӗнче выр-
наҫать,— мӗн тӑвас тенине тӑвать, хӑйне хӑй, пӗчӗк ача-
на тивӗҫлён айӑпланӑ пек, айӑпласа ӗҫе кӗртет вӑл. 
Ҫавӑн пек ҫӳле ҫӗкленсе хӑйне хӑй тӗплӗн ӑнланса 
ҫитсен ҫеҫ этем тени туррӑн чӑн тӳрӗлӗхне хаклама пул-
тарать. 

Ҫак страницӑна ҫине-ҫинех вуласа тухнӑ май эпё хам 
тӗп шухӑшӑмран , ытла аякка пӑрӑннине асӑрха пуҫла-
рӑм... Мӗнех эппин тата? Ку журнала хам валли кӑна 
ҫыратӑп-ҫке-ха эпё, апла пулсан, кунта мӗн-мӗн ҫырса 
хӑварни йӑлтах, пурте, ӳлӗм маншӑн хаклӑран та хаклӑ 
аса илӳсем пулӗҫ. 

Грушницкий килчӗ те мана мӑйран ыталаса илчё,— 
ӑна офицера кӑларнӑ . Эпир шампански ӗҫрӗмӗр. Ун хыҫ-
ҫӑнах Вернер доктор кӗчӗ. 

— Эпё сире ырӑ сунмастӑп,— терӗ вӑл Грушницкие. 
— Мӗншӗн? 
— Мӗншӗн тесен салтак шинелӗ сире питех те килӗ-

шет, ҫавӑнпа тӳррипех калар, кунта, шывпа сывалнӑ ҫӗр-
те, ҫӗлетнӗ армейски пехотнӑй мундир сире пур пӗрех 
тӗлёнтерекен ҫын тӑваймасть. Эсир ытгисенчен пачах 
уйрӑмччӗ , халӗ вара ыттисемпе пёрех пулса тӑтӑр. 

— Калаҫӑр, калаҫӑр, доктор! Эсир мана хӗпӗртеме 
чӑрмантармастӑр. Вӑл пӗлмест-ха,— терӗ мана Груш-
ницкий хӑлхаран,—^ҫав эполетсем мана мӗн чухлӗ шан-
чӑк панине... Эх, эполетсем, эполетсем! Сирӗн ҫӑлтӑрӑр, 
ҫул кӑтартакан ҫӑлтӑрсем... Ҫук! эпё халь калама ҫук 
телейлӗ., 

— Эсӗ пирёнпе провал патне уҫӑлса ҫӳреме пырӑ-
т ӑ н - и ? — т е с е ыйтрӑм эпӗ унран. 

— Эпӗ-и? Мундир хатӗр пуличчен тем парсан та 
княжнан куҫӗ умне курӑнмастӑп. 

— Савӑнӑҫу ҫинчен пӗлтерме хушмастӑн-и ӑна? 
— Ҫук, тархасшӑн ан кала.. . Эпӗ ӑна тӗлӗнтерес-

шӗн... 
— Ҫапах та, кала-ха мана, сан ӗҫӳсем мӗнле пыраҫ-

ҫӗ унпа? 
Вӑл нимӗн калама та пӗлмерӗ , шухӑша кайрӗ : мухта-

насси те килчӗ унӑн,— иментерет те, чӑннине каласа 
пама намӑс. 

106 



— Мӗнле шутлатӑн эсе, юратать-:и вӑл сана?.. 
— Юратать-и? Итле-ха, Печорин, епле ӑнланатӑн 

§сӗ!.. Мӗнле ҫав fepH хӑвӑрт пулма пултарать вӑл? 
Ытах, юратать пулсан та, йӗркеллӗ хӗр ӑна каласа па-
масть ӗнтӗ... 

— Питӗ лайӑх! Элпин, йёркеллӗ ҫын хӑйӗн юратӑвӗ 
ҫинчен шарламалла мар, ҫапла-и?.. 

— Эх, тӑванӑм! Пурин те хӑйӗн йёрки пур-ҫке; нума-
йӑшне сӑмахпа каламаҫҫё, тавҫӑрса кӑна илеҫҫё... 

— Чӑнах та... анчах куҫран пӑхса курӑнакан юрату 
хӗрарӑмшӑн нимӗн те мар вӑл, сӑмахпа калани вара.. . 
Сыхлан, Грушницкий, шахвӑртать вӑл сана... 

— В ӑ л - и ? — т е с е тавӑрчӗ вӑл, куҫне пӗлӗтелле ҫӗк-
летсе, хӑй кӑмӑлё тулнипе кулкаласа.— Хёрхенетёп эпё 
сана, Печорин!.. 

В ӑ л к а й р ё . 
Каҫхине темён чухлё халӑх ҫыран патёнчи провал 

патне тухса кайрӗҫ. 
Кунти ученӑйсен шухӑшёпе ку провал тахҫан суннё 

кратер пулнӑ имёш, урӑх ним те мар; вӑл Машук сёве-
кёнче, хуларан пёр ҫухрӑмра тӑрать. Ун латне йывӑҫ 
гёмисемпе чулсем хушшинчи тӑвӑр кӑна сукмакпа кай-
малла; ту ҫине улӑхнӑ чух эпё княҫ хёрён аллине тыт-
рӑм, вал вара мён уҫӑлса ҫӳресе таврӑничченех хӑй ал-
лине вёҫертмерӗ . 

Пирён калаҫу тӳрмен сӑмахран пуҫланчё: эпё кунта 
кам килнё те кам килмен тесе палланӑ ҫынсене суйлама 
тытӑнсаттӑм, малтан вёсен кулӑшла енӗсене, унтан усал 
енёсене кӑтартса патӑм. Юнӑм вёресе хускалчё манӑн, 
кулкаласа ҫеҫ пуҫланӑскере чёререн тарӑхса пётермелле 
пулчё. Малтан ку уншан вӑйӑ пек кӑна туйӑнчё, кайран 
хӑратсах пӑрахрё. 

— Эсир хӑрушӑ ҫын! — терё вал мана.—^Эпё сирӗн 
чёлхӳ тӗлне пуличчен вӑрманти ҫын вёлерен ҫӗҫҫи айне 
пулнӑ пулӑттӑм... Чӑннипех калам-ха сире: хӑҫан та пу-
лин сирӗн ман ҫинчен усал сӑмахпа калас килет пулсан, 
ҫёҫё илӗр те пусӑр мана эсир,—жу сирёншён питех йывӑр 
пулас ҫук пуль тетёп. 

— Эпӗ ҫын вёлерекен пек-и вара!.. 
—' Унтан та ытларах.. . 
Пӗр самантлӑха шухӑша кайрӑм та ун сӑмахне чёре-

не илнё пек пулса каларӑм. 
4:Чӑнах та, майӑн телейём мён ачаранпах ҫавӑн пек 
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йулнӑ ҫӑв. ПурТё ман куҫӑмра нйхҫан пулмай усал йӑла 
йёрӗсем шыранӑ ; ҫавсем щур пулӗ тесе те шутланӑ , пыра 
киле вӗсем пула та пуҫланӑ . Тахҫан эпӗ йӑвашчӗ — мана 
юла юпать тесе айӑпларӗҫ: эпё вара шухӑшӑма пытарса 
тӑракан пултӑм. Ырӑпа усала та эпӗ чӗреренех туйса 
тӑнӑ ; мана никам та ачашламан, пурте кӳрентеретчӗҫ, 
эпё вара усала ас туса тӑракан пултӑм; эпӗ тӗксёмччӗ, 
ытти ачасем хавасланатчӗҫ те ҫатӑлтататчӗҫ; эпё хама 
вӗсенчен ҫӳлерех тӑратӑп тесе шутлаттӑм,—мана кайрах 
тӑрататчёҫ, эпӗ хапсӑнакан пулса кайрам. Пӗтӗм тӗнчене 
юратма хатӗрччӗ эпё,— мана никам та ӑнланаймарӗ : эпӗ 
хайхи курайми пулма вӗрентӗм. Манӑн тӗссӗр ҫамрӑк-
лӑх хампа тата обществӑпа кӗрешнипех иртсе кайрё; 
ҫын куласран хӑраса, эпӗ хамӑн чи лайӑх сисӗмӗмсене 
чӗре тӗпне пытараттӑм; вӗсем унтах вилчӗҫ. Чӑннипе ка-
латтӑм эпӗ — мана ӗненместчӗҫ: эпӗ улталама вӗрентӗм; 
эпӗ светпа обществӑ пускӑчисене лайӑхрах пӗлсен, пур-
нӑҫ йӗркине ӑста пӗлсе ҫитрӗм, хӑватӑма ҫухатса та тӑ-
рӑшса илекен хам тупӑша ыттисем нимӗн тӑрӑшмасӑрах , 
ӑсталанмасӑрах илетчӗҫ, вӗсем телейлӗ пулнине курат-
тӑм. Вара манӑн кӑкӑра тарӑху кӗре пуҫларӗ; пистолет 
кӗпҫипе сыватмалли тарӑху мар, вашаватлӑхпа, ырӑ 
кӑмӑллӑ кулӑшпа витӗнекен сивӗ те халсӑр тарӑхниччӗ 
вӑл. Кӑмӑлӑм чӑлах пулса тӑчӗ манӑн, чӗремӗн ҫур пайӗ 
пурӑнаймарӗ , типсе те хӑрса, пӑнтӑхса ларчӗ , вилчӗ вӑл, 
эпӗ ӑна касса илтӗм те ывӑтрӑм, ҫав вӑхӑтрах тепӗр 
пайӗ хусканатчӗ-ха, кашни ҫынна усӑ кӑтартасшӑн пурӑ-
натчӗ, ҫавна вара никам та асӑрхаймарӗ , мёншён тесен 
унӑн пӗтнӗ ҫур пайё ҫинчен никам та пӗлмерӗ , анчах акӑ 
эсир мана ун ҫинчен аса илтертӗр те, эпё сире ун эпита-
фине * вуласа патӑм. Пӗр сӑмахпа каласан, нумайӑшне 
эпитафисем кулӑшла пек туйӑнаҫҫё, маншӑн апла мар, 
вёсен айӗнче мён выртнине аса млсӗн, эпитафисем вёсем 
кулӑшла пулмаҫҫё. Эпё сире хамӑн шухӑша хисепсёр 
теместёп: енчен вӑл сирёншён кулӑшла пек туйӑнсан, ку-
лӑрах тархасшӑн; тепӗр хут та калам сире, вӑл мана 
нимён чухлё те кӳрентерес ҫук. 

Ҫав самантра унпа куҫма куҫ пултӑмӑр: унӑн куҫҫуль 
сӑрхӑнчё: алли манӑн алӑ ҫине тёреннӗ май чётренсе 
илчё: пит ҫӑмартийё ҫунать; вӑл хёрхенет мана! Хута 
кӗрес тенӗ пек туйӑм пур хӗрарӑмсене те ҫа,в тери ҫӑ-

' Эпитафи — тупӑк ҫчне ҫырни. 
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мӑллӑн парӑнтараканни унӑн пиҫӗхсе ҫитмен чӗрине 
кӗрсе кайрӗ . У^ӑлса ҫӳренӗ вӑхӑтра та вӑл хӑйне сӳрӗк 
тытрӗ , никам умён те авкаланмарӗ , ӗнтё ҫаках темён 
ҫинчен те калать ! 

Эпир провал патне ҫитрӗмӗр; хёрарӑмсем хӑйсен ка-
валерӗсенченуйрӑлчӗҫ , а н ч а х в ӑ л м а н а л л а ҫ а п а х вӗҫерт-
мерӗ . Кунти шукӑльсен. ҫивчӗ сӑмахӗсем к у л т а р м а р ӗ ҫ 
ӑна; чӑнкӑ с а к ӑ л т а к .патӗнче тӑни те хӑратмарё , ҫав вӑ -
хӑтрах ытти пикесем вара ҫухӑраҫҫӗ те куҫӗсене хупаҫҫӗ . 

К а я л л а таврӑннӑ чухне эпӗ х а м ӑ н кичем к а л а ҫ ӑ в а 
пуҫармарӑм; манӑн нимӗне пӗлтермен ыйтусемпе дак-тӗ -
век шӳтлени ҫине вӑл кӗскен те сӳрӗккӗн т а в ӑ р с а пычӗ . 

— Савнӑ -и эсир кама та п у л и н ? — т е с е ыйтрӑм эпё 
унран юлашкинчен. 

Вӑл ман ҫине кӑн пӑхрё те пуҫне п ӑ р к а л а р ӗ — унтан 
каллех шухӑша кайрӗ ; ёнтё темён к а л а с кнлетчё те унӑн, 
'мӗнрен пуҫламаллине кӑна пёлмерё; ӑ ш ё в ӑ р к а р ё унӑн... 
Мен т у м а л л а ёнтё? Вёлтёркке ҫанӑ начар хӳтлӗх ҫав, 
ҫавӑнша электричествӑ хёмё манӑн а л ӑ р а н ун аллине 
куҫрё; юрату пурте ҫапла пуҫланать темелле, ҫавӑнпа 
эпир час-часах ултава та кӗретпёр — хёрарӑмсем пире 
хамӑр сывлӑхшӑн та турӗ к ӑ м ӑ л л ӑ пулнӑшӑн юратаҫҫӗ 
тесе; паллах ёнтё, ҫав енсем пире таса вут-хём йышӑн-
м а ш к ӑ н унӑн чӗрине ҫавӑраҫҫё , хатёрлентереҫҫё, тейӗпӗр, 
ҫапах та, ёҫё пёрремёш хут сӗртӗнни кӑна татса парать . 

— Эпё л а я н сирёнпе питех те к ӑ м ӑ л л ӑ пултӑм, ҫап-
ла мар-и?— терё мана хёр к а я л л а таврӑннӑ чухне 
кулкаласа . 

Эпир уйрӑлтӑмӑр . 
В ӑ л хӑйне хӑй йывӑра илет ёнтё; вӑл хӑйне манпа 

сивӗрех пулнӑшӑн хӑйнех ӳпкелет.. . Э, ку вара малтанхи 
чи пысӑк савӑнӑҫ! Ы р а н вал мана ырӑ к ӑ т а р т а с ш ӑ н пу-
лё акӑ , ҫ авӑн пек пуласса эпё п ӑ х м а с ӑ р а х курса т ӑ р а -
тӑп-ҫке, ҫавӑнпа кичем те. 

П а я н эпё Верӑна куртӑм. Вӑл мана кӳлешнипе тарӑх-
тарса ҫитерчё. К н я ж н а ӑна хӑйён чӗрери чи ҫывӑх 
сӑмахне шанса к а л а м а шутланӑ пyлac^ тӳррнпех кала-
малла , тупнӑ та иккен кама к а л а с а пама! 

— Еҫ ӑҫталла туртнине чухлатӑп эпё,— терё мана 
Вера .— Тӳррипех каласа пар ӗнтӗ мана, эсӗ ӑна юрата-

.тӑц вёт? 
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— Эпё ӑна юратмастӑп пулсан вара? 
— Апла пулсан, мёншён ӑна эсӗ йӗрлетӗн, пӑшӑрхан-

таратӑн, мёншён ӑшне вӑркататӑн унӑнне!.. Эх, э п ӗ с а н а 
лайӑх пӑлетёп! Итле-ха, енчен эсё мана ӗненггерес тетён 
,пулсан, эрнерен Кисловодска пыр; ырантан тепӗр кунне 
эпир унта куҫатпӑр. Княгиньӑ пӑртаклӑха кунта юлать-
ха. Хваттерне юнашар ил; эпир ҫӑл патӗнчи пысӑк ҫурт-
ра, мезонинра пурӑнад-пӑр, аялта Лиговская княгиньӑ 
пулать, ҫав ҫурт хуҫийӗнех тепӗр ҫурт пур, ҫавӑнпа юна-
шар, ӑна йышӑнман-ха халь... Пыратӑн-и? 

Эпӗ пыма пултӑм та ҫав кунах вӑл хваттере йышӑн-
ма ҫын ятӑм. 

Каҫпа, ултӑ сехетре, Грушницкий ман пата пычӗ, хӑ-
йён мундирӗ ыран шӑпах бала кайма хатӗр пуласси 
ҫинчен пӗлтерчӗ . 

— Тинех ӗнтӗ эпё унпа ҫӗрӗпех ташлӑп... Вӑт тӑра-
ниччен калаҫӑп ё н т ё ! — т е с е хушса хучӗ вал. ' 

— Балӗ хӑҫан вара? 
— Ыран-ҫке! Пӗлместӗн-и? Пысӑк уяв, ӑна ирттерме 

кунти начальниксем хӑйсем ҫине илнӗ... 
— Кайрӑмӑр бульвара. . . 
— Тем парсан та ку ирсӗр шинельпе каймастӑп... 
— Епле апла, эсӗ ӑна юратми те пултӑн-и?.. 
Эпӗ пӗчченех кайрӑм та, Л1ерине тӗл пулса, ӑна ма-

зуркӑ т ашлама чӗнтӗм. Вӑл тӗлӗннӗ пек пулче, савӑнчӗ 
те пулас. 

— Эсир, хай, пёркунхи пек, кирлё чухне ҫеҫ ташла-
тӑр пулё тенёччё эпё,.— терё вӑл кӑмӑллӑц кулкаласа. . . 

Грушницкий ҫуккине пачах та асӑрхамасть пулас 
вӑл. 

— Ыран эсир хёпёртесе тёлёнетёр-ха,— терём эпё 
ӑна. 

— Мёнрен?.. 
— Ана калама торамасть... Балра эсир хӑвӑрах тав-

ҫӑрса илёр. 
Эпё каҫа княгиньӑ патёнче ирттертём; Верӑпа пёр 

кулӑшла стариксёр пуҫне хӑнасенчен урӑх никам та пул-
марё. Кӑмӑлӑм уҫӑлнипе эпё нимён хатёрленмесёрех тёр-
лёрен тёлёнмелле историсем каласа патӑм: княжна мана 
хиреҫ л^.рнӑ та эпё сӳпёлтетнине тарӑннӑн тимсёлсе те 
ачашшӑн итлесе ларать, ҫавӑнпа манӑн именмелле те 
пулчё. Аҫта кайса кёчё-ши унӑн лара-тӑра пёлменни, 



чеченленни те йӑлӑнтарасси, ӑҫта ҫухӑлчё^ши унӑн чӑр-
сӑр пахасси те йӗрӗнсе куласси?.. 

Вера ҫаксене йӑлтах асӑрхарӗ ; унӑн чирлӗ питне та-
рӑн куляну пуснӑ; вӑл чӳрече патӗнче мёлке ӳкнӗ ҫёрте 
сарлака креслӑ ҫинче ларать.. . Эпӗ ана ытла хӗрхентём... 

Вара эпё хам Верӑпа епле паллашнине, юратӑвӑн 
пётӗм драмӑллӑ историне каласа кӑтартрӑм, ячӗсене 
пурне те шухӑшласа кӑна кӑларнӑччӗ . 

Хамӑн ҫепӗҫлӗхе, хамӑн ӑш вӑрканине, хавасланнине 
ҫав тери чӗррӗн кӑтартса патӑм; унӑн характерне, вӑл 
мён тунисене ҫав тери лайӑх енчен кӑтартса патӑм та, 
унӑн вара ирӗксёрех эпӗ княжнапа ытла ҫепёҫленсе ка-
лаҫнине каҫармалла пулчӗ. 

Вӑл ура ҫине тӑчӗ, пирӗн пата пырса ларчӗ . . . эпир 
вара докторсем хамӑра вун !пӗр сехетре ҫывӑрма хуш-
нине ҫур ҫӗр иртсен икӗ сехетре тин аса илтӗмӗр. 

Бал пуҫланиччен пӗр ҫур сехет малтан ман пата ар-
мейски пехотнӑй мундирне ялкӑштарса Грушницкий 
пырса кёчӗ. Виҫҫёмӗш тӳми ҫумне йӗс вӑчӑра ҫаклатса 

^ янӑччӗ , ун ҫине икё хутлӑ лорнет ҫакнӑ ; калама ҫук пы-
сӑк эполечӗсене амур ҫунаттисем пек туса, ҫӳлелле та-
вӑрнӑ ; атти чӗриклетет, сулахай аллине хӑмӑр лайковӑй 
перчеткипе карттусне тытнӑ , сылтӑмӗпе кӑтралатнӑ ҫӳҫ 
пайӑркине самантсерен тӳрлеткелесе илрт. Ун пит-куҫё 
ҫинче кӑшт именкелени те, ҫавӑнпа пёрлех тата хӗпӗрте-
ни те палӑрать; тепёр чух пулсан, вӑл ҫапла уяври пек 
тумланнине тата мӑнаҫлӑц утнине курсан, ахӑлтатсах 
кулаттӑмччё пулӗ ӗнтӗ эпё, анчах ҫав ^ӑхӑтра ман кулас 
шухӑшӑм ҫукчӗ. 

Карттусӗпе перчеткине сӗтел ҫине хывса хучӗ те вӑл, 
хай, мундире турткаласа, тӗкӗр умӗнче юсанма пуҫларӗ ; 
шӑртпа ҫӗклентерсе тӑракан ҫӳллӗ подгалстушникне вӑл 
тем пысӑкӑш хура тутӑрпа чёркенё — ҫухави айёнчен 
ҫавӑ ҫур вершук ытла тухса тӑратчӗ , сахалтарах пек 
туйӑнчӗ тё ӑна, вӑл ҫавна хӑлхи патне ҫитиех туртса кӑ-
ларчӗ ; мундирён ҫухави ытла тӑвӑр пулнӑ та ӑна пӑвса 
тӑратчӗ , хӑйне тирпейлӗхе кӗртсе пётернё хыҫҫӑн мӑйё 
пӑвӑнса тӑнипе* унӑн питжуҫӗ юнпа тулнӑ пек хӗрелсе 
кайрё. 

— Ҫак кунсенче эсӗ манӑн княжна хыҫҫӑн ытла ҫӳ-
ренӗ теҫҫё, чӑнах-и?—терё вӑл ман ҫине пӑхмасӑрах. 
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— Аҫта пнрӗн пек ухмахсен чей ларса ӗҫме,— терӗм 
ӑна эпё, Пушкин ҫырнӑ юрӑри тахҫан иртнӗ вӑхӑтри чи 
пултаруллӑ тӑсланкӑсенчен пӗрин мухтаннӑ сӑмахне аса 
илсе. 

— Кала-ха, мундир лайӑх ларать-и ман ҫийӗмре?.. 
Эх, шеремет жичӗ!.. хул хушши айӗнче епле касать ик-
кен!.. Санӑн духи ҫук-и? 

— Чим-ха, мӗн кирлӗ тата сана, ахаль те санран ро-
за помади шӑрши ҫапать. 

— Вӑл пырать-ха.., пар-ха кунта... 
Вӑл галстукӗ ҫине те, сӑмса тутӑрё ҫине те, ҫаннисен 

ӑшне те духи ярса ҫур кӗленче пушатрӗ . 
— Эсӗ ташласшӑн-и? — тесе ыйтрӗ вӑл. 
— Шухӑшламастӑп. 
— Эпӗ княжнапа :иксӗмӗрӗн мазуркӑ ташшине пуҫ-

ламалла йуласран хӑратӑп-ха, пёр фигура та йӗркеллӗн 
пӗлместӗп вӗт эпӗ... 

— Эсӗ ӑна мазуркӑ т ашлама чӗннӗ-и вара? 
— Ҫук-ха... 
— Ас ту, сана пӳлекенсем ан пулччӑр... 
— Чӑнах та-ши? — терӗ вӑл, хӑйне ҫамкинчен ҫап-

са,— сыв пул... эпӗ ӑна хапха умӗнче кӗтсе тӑрам-ха.. .— 
Вӑл карттусне ярса тытрӗ те тухса чупрӗ. 

Тепёр ҫур сехетрен эпё те тухса утрӑм. Урамра тӗт-
тӗм те пушахчӗ, пуху ҫурчӗ тавра, е трактирта, тейӗпӗр-и, 
халӑх кӗпӗрленсе тӑратчӗ , чӳречи витӗр ҫутӑ курӑнать; 
каҫхи ҫил ман паталла полк музыкӗн сассине илсе ҫите-
рет. Элӗ хуллен кӑна утатӑп: мана жичем...— Чӑна та-
ши,— тетёп эпӗ,— манӑн ҫӗр ҫинчи пӗртен пӗр тивлетӗм 
те ҫын ӗмӗтне татасси кӑна-ши? — тетӗп. Ac пӗлен кун-
ҫулӑмра ман валли кирек хӑҫан та ют ҫынсен драмисене 
сӳтес ӗҫ тулӑнать, мансӑрӑн пӗри те вилме те, тарӑхма 
та пултараймасть тейӗн ҫав! Эпӗ пиллӗкмӗш актри кирлё 
ҫын иккен; ирӗксӗрех эпӗ пуҫ касаканӑн е чун сутаканӑн 
ирсӗр рольне вылятӑп-мӗн. Мёншӗн ҫапла тӑ,вать-ши 
кун-ҫул? Вӑл мана мещенле трагёдисем тӑвакан е ҫемье 
романӗсем ҫыракан, е, сӑмахран, ^Библиотека для чте-
ния* ' валли повеҫсем ҫыраканне уйӑрса хуман-ши? Аҫ-
тан пӗлес тейӗн? Сахал-.и вара пурнӑҫ пуҫланӑ чухне, 

' ^Библиотечка для чтения* — ун чухнехи уйӑхра пёрре тухса 
таракан сӑмахлӑхӑн, наукӑсен, художествӑсен, промышленноҫӑн тата 
модӑсен журнале. Вӑл Петербургра тухса тӑнӑ. 
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калӑпӑр, ӑна Александр Великий пек е лорд Байрон пек 
ирттерме шутларё те, пыра киле, хӑй ӗмӗрӗпех титуляр* 
нӑй саветник пулса юлчё... 

Залӑна кёрсен, эпё арҫынсен хушшине кёрсе тӑтӑм та 
пӑхкалама тытӑнтӑм. Грушницкий княжнапа пёрле вал 
темён ҫав тери хёрӳллён калаҫать; лешё ӑна сӳрёккён 
итлет, веерне тути патнерех тытса, аяккалла пӑхать; 
унӑн пит-куҫӗнче чӑтӑмсӑррӑн кётни курӑнать, куҫёпе 
йӗри-тавра такама шырать вӑл; эпӗ, вӗсем мӗн ҫинчен 
калаҫнине итлес тесе, хуллен кӑна хыҫалтан пыр-
са тӑтӑм. 

— Эсир мана асаплантаратӑр, княжна! — тет Груш-
ницкий.— Сире курман хушӑра эсир калама ҫук ул-
шӑннӑ . . . 

— Эсир те улшӑннӑ ,— тет лешӗ , ун ҫине хӑвӑрттӑн 
пӑхкаласа, вӑрттӑн тӑрӑхланине лешё тавҫӑрса та 
илеймест. 

— Эпё-и? Эпё улшӑннӑ-и? Эх, нихҫан та! Эсир пёле-
тёр ёнтё эпё улшӑнма пултарайманнине! Сире пёрре ҫеҫ 
курнӑ ҫын сирён таса сӑн-сӑпатӑра нихҫан та манас ҫук... 

— Чарӑнӑр. . . 
— Мёншён итлесшён мар-ха эсир, иртнӗ вӑхӑтра ма-

на час-часах ҫав тери кӑмӑл туса итлеттёрччё-ҫке?.. 
— Мёншён тесен эпё пёр япала ҫинченех темиҫе хут 

каланине юрат^мастӑп,— терё лешё кулса. 
— Эх, епле ытла йӑнӑшрӑм иккен эпё! Ҫак эполетсем 

те пулин мана шанма ирёк парёҫ, тесе шутланӑ эпё, ух-
мах... Ҫук, манӑн ёмёрех ҫав хам курайман салтак ши-
нелёпе ҫӳренӗ пулсан, лайӑхрах пулнӑ шулёччё, валах 
сире ман ҫине ҫаррӑцса пӑхтарнӑ пулё... 

— Чӑнах та, сире шинель ытларах килёшет... 
Ҫав вӑхӑтра эпё пырса тӑтӑм та княжнана пуҫ тай-

рӑм, вӑл кӑштах хёрелсе кайрё, унтан васкаварлӑн: 
— Тӗрӗс мар-и, мсье Печорин, <мсье Грушницкие сӑрӑ 

шинель ытларах килёшет вёт...— терё. 
— Сирёнпе килёшместёп эпё,— тесе тавӑртӑм ӑна,— 

мундирпа вӑл тата к ӑ ш т ҫамрӑкрах тек курӑмать,— 
терём. 

Капла каланине Грушницкий тусеймерё: пур ача-пӑча 
пекех вӑл хӑйне пысӑка хурасшӑн; пичё ҫинчи юрату 
цнкекӗсемпе юлнӑ йёрсене пурнӑҫ ҫулёсем хӑварнӑ йёр-
сем тесе шутлать. Вӑл ман ҫине сиввён пӑхса илчё те, 
урипе тапса, аяккалла кайса тӑчё. 
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— Тӳррипех калӑр-ха,— терӗм эпё пикене,— вӑл яла-
нах питӗ кулӑшла ҫынччӗ те, ҫапах та вӑл сире халнччен 
интереслӗрех nek туйӑнатчӗ-ҫке... шинельпе ҫӳренё-
рен-и?.. 

Вӑл аялалла пӑхрӗ те нимён те каламарӗ . 
Грушницкий бал иртичченҫх княжнана йӗрлерӗ , е ун-

па хирӗҫ тӑрса тащларӗ вӑл, е пӗрле ҫӳрерӗ; вӑл ӑна 
курпа ҫисе ярасса ҫитрӗ, ассӑн сывлать, йӑлӑнса та ӳп-
келешсе йӑлӑхтарать. Виҫҫӗмӗш кадриль хыҫҫӑн пике 
ӑна шалтах курайми пулчӗ. 

— Кӑна кӗтменччё ӗнтӗ эпӗ санран,— терӗ Грушниц-
кий, ман пата пь<рса. 

— Мӗне? 
— Эсӗ унпа ташлатӑн-и м а з у р к ӑ ? — т е с е ыйтрӗ вӑл 

мӑнаҫлӑн,— вӑл мана ҫапла каларӗ . . . 
— Мӗнех вара? Эпӗ ӑна пытармастӑп-ҫке? 
— Палках. . . ҫапла пуласса кӗтсех тӑмаллаччӗ манӑн 

ҫав хӗрачаран.. . кокеткӑран... кайран тавӑрӑп-ха эпӗ! 
— Хӑвӑн шинельне е хӑвӑн эполетусене ӳпкеле, ӑна 

мӗн айӑпламалли пур? Эсӗ текех ун кӑмӑлне килменни-
ц[ӗн вӑл айӑплӑ-и вара?.. ^ 

— Эппин мӗншӗн шантарать-ха вӑл? 
— Мӗншӗн шантӑн вара эсӗ? Ёмӗтленсе мӗншӗн те 

пулин тӑрӑшнине ӑнланатӑп-ха эпё, анчах мён тума 
шанмалла? . 

— Эсӗ тупӑшса ҫӗнтертён, анчах пӗтӗмӗшпех мар-
ха,— терӗ вӑл сивлеккӗн кулса. 

Мазуркӑ ташши пуҫланчӗ . Грушницкий княжнана кӑ-
на суйлать, ытти йӗкӗтсем те минутсерен ӑна суйлаҫҫӗ: 
ку ӗнтӗ мана хирӗҫ пӗр кавара килнине пӗлтерет; злпин 
лайӑхрах та-ха: унӑн манпа калаҫасси килӗ, ӑна чӑрман-
тараҫҫӗ ,— апла унӑн манпа темӗн пек курса калаҫасси 
килекен пулать. 

Пӗр-икӗ хутчен унӑн аллине чӑмӑртарӑм эпё; иккӗ-
мӗш хут чӑмӑртанӑ чух вӑл хӑй аллине пӗр сӑмахсӑр 
туртса кӑларчӗ . 

— Эпӗ ҫывӑраймастӑп ӗнтё кӗҫӗрхи каҫ,— терӗ вӑл 
мана, мазуркӑ ташши пётсен. 

Грушницкий айӑплӑ-ҫке. 
— Ҫук, ҫ у к ! — т е р ӗ т е в ӑ л , унӑн пичё ҫ а в т е р я ш у -

хӑшлӑ та куляннӑ пек пулса тӑчӗ , ҫавӑнпа эпё, хама 
ёнтӗ темле пулсач та. ун аллине- чуп тума сӑмах патӑм. 
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Килӗсене саланма пуҫларёҫ. Княжнана .каретӑна 
лартнӑ чухне эпӗ унӑн пӗчӗк аллине ха)мӑн тутасем пат-
не тытса пӑчӑртарӑм. Тулта тӗттӗмччё, ҫавӑнпа ӑна ни-
кам та курмарӗ! 

Залӑна питӗ хавасланса кётӗм. 
Пысӑк сӗтел хушшинче ҫамрӑксем апатланаҫҫӗ , вё-

сен хушшинче Грушницкий те пур. Эпё кёрсен пурте шӑп 
пулчёҫ: сӑмах ман ҫинчен шынӑ пулас. Иртнӗ балранпа 
нумайӑшёсем ман ҫине мӑртӑхаҫҫё, пуринчен ытла леш 
хайхи драгун капитанӗ , халё акӑ Грушницкий тӑрӑшни-
пе мана хирёҫ тӑшманла ушкӑн пухаҫҫӗ пулас. Ҫав тери 
мӑнаҫлӑн та хӑюллӑн пӑхать Грушницкий. 

Хӗпӗртетӗп: эшё тӑшмансене юрататӑп, анчах хри-
стианла мар. Вёсем мана савӑнтараҫҫӗ . Юнӑма вёрилен-
тереҫҫё. Яланах сыхӑ тӑмалла , кашни куҫ мёнле пӑхни-
не, кӑшни сӑмах мёне пӗлтернине туймасӑр ирттермелле 
мар, ҫынсен шухӑшӗсене чухламалла, пёр каварлӑха 
ҫапса хуҫмалла, улталаннӑ пек те пулмалла, унтан вара 
сасартӑк чеелёхсемпе усал шухӑшсенчен тунӑ пысӑк та 
йьчвӑр ҫурта пӗрре тёртсех пётёмпех ӳпне тӳнтермелле— 
акӑ мёне пурнӑҫ тетӑп эпӗ. 

Мӗн каҫхи апат иртичченех Грушницкипе драгун ка-
питанё пӑшӑлтатса та куҫ хёскелесе ларчёҫ. 

Паян ирпе Вера хӑй упӑшкипе пёрле Кисловодска 
тухса кайрё. Эпё вёсен каретине Лиговская княгиньӑ 
патне кайнӑ чухне тёл пултӑм. Вӑл мана пуҫ тайрё, ку-
ҫёнче мана ӳпкелени курӑнать. 

Кам айӑплӑ-ха? Мёншён вӑл манпа улах ҫёрте кур-
нӑҫасшӑн мар? Юрату вӑл, вут пек,— ҫимёҫсӗр сӳнекен-
скер. Кулешни вара сӑмахӑмран ытла та тума пултарё-и, 
тен? 

Сехет хушши лартӑм эпӗ княгиньӑ патёнче. Мери 
тухмарё, чирленӗ. Каҫхине бульвара та тухмарё вӑл. 
Ҫӗнӗрен ушкӑнланнӑ шайкӑ лорнетсем ҫакса тухнӑ , чӑн-
нипех хӑрушӑланса кайнӑ . Княҫ хёрё чирленёшён хёпёр-
терӗм те эпё: вёсем ӑна мӑщкӑл кӑтартнӑ пулӗччӗҫ. 
Грушницкий ҫӳҫё тусса кайнӑ , хӑй ытла ҫилленсе пӑхать, 
чӑнах та кӳреннӗ пек, кӑмӑлӗ хуҫӑлнӑ пек туйӑнать 
унӑн, анчах вёсен тарӑхни те кулӑщла тухать-ҫке, пулаҫ-
ҫё те ҫынсем!.. 
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Киле таврӑнсан, эпё хама темскер ҫитменнине асӑр-
харӑм. Эпё хӗре кураймарӑм! Вӑл чирлё! Чӑннипех, 
юратса пӑрахрӑм-и вара зпӗ?.. Мён кирлӗ мара калаҫ-
малли пур! 

Вун пӗр сехетре ирпе, Литовская княгиньӑ шӑпах 
Ермолов ваннинче тарланӑ сехетре, эпё вёсен пӳрчё па-
тӗнчен иртсе пыраттӑм. Княжна чӳрече умӗнче пуҫне 
уоса ларатчӗ ; мана курчӗ т е сиксе тӑчё. 

Эпё малти пӳлӗмне кӗтӗм; никам та ҫукчӗ, унти йӗр-
ке ирӗклине пула, хам килни ҫинчен пёлтермесӗрех хӑна 
йышӑнакан пӳлӗме кӗтём. 

Княжнан илемлӗ пит^куҫё шуралса та тёосӗрленсе 
кайнӑ . Вӑ^ фортепьяно патӗнче харах аллипе ҫемҫе пу-
кан хыҫӗнчбн тайӑнса тӑрать, алли пӑртак чӗтретчӗ, хул-
лен ҫеҫ ун Ьатне пырса тӑтӑм та: 

— Эсир мана ҫилленетӗр-и?..— терём. 
Ешенсе ҫитнё тарӑн куҫёпе вӑл ман ҫине пӑхрё те 

пуҫне сулкаласа илчӗ, тутисем темён каласшӑн пулчёҫ 
те калаймарӗҫ; куҫҫулё тухрё унӑн, вара ҫемҫе пукан 
ҫине ларчё те питне аллисемпе хупларё. 

— Мён пулчё сире? — терём эпӗ, ӑна аллинчен тытса. 
— Эсир мана хисеплеместёр!.. Хӑварӑр мана!.. 
Эпӗ темиҫе утӑм турӑм... Вӑл пукан ҫине лайӑхрах 

ларчё, куҫё йӑлтӑртатса пӑхать... 
Алӑк хӑлӑпне тытрӑм та, чарӑнса тӑрса, каларӑм: 
— Каҫарӑр мана, княжна! Эпӗ ӑсран кайнӑ ҫын пек 

турӑм... Урӑх ун пек пулмё: хам енчен мӗн тумаллине 
тӑвӑп эпё... Ман чёрере халиччен мён пулса иртнине мён-
шён пӗлмеллеччё сирён? Пур пӗрех ӑна эсир нихҫан та 
пӗлеймӗр, сирёншён вӑл лайӑхрах та пулӗ. Сывӑ пулӑр. 

Тухса кайнӑ чухне вӑл макӑрнине илтрём пулас эпӗ. 
Каҫченех Машук таврашёнче утса ҫӳрерӗм, калама 

ҫук ёшентём те киле таврӑнсан вара ним тӑва пӗлмесӗр 
вырӑн ҫине ҫитсе ӳкрём. 

Ман пата Варнер килсе кёчӗ. 
— Эсир Литовская княжнана качча илет теҫҫё, чӑ-

нах-и ҫав х ы н а р ? — т е с е ыйтрё вӑл манран. 
Мёнле апла? 

— Пётём хула ҫапла шавлать; ман патӑмра сывала-
кансем те пурте ҫапла калаҫаҫҫё, вёсем вёт ҫавӑн пек 
халӑх: <пурне те пёлеҫҫё! 
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*Ку ӗнтӗ Грушницкий ёҫӗ!* — тёсе й у х ӑ ш л а р а м эпё. 
— Доктор, ҫак сӑмахсем суя иккенне ёнентерес тесе, 

сире эпё вӑрттӑн кӑна калам-ха, ыран эпё Кисловодска 
тухса каятӑп... 

— Княжна та-и?.. 
— Ҫук, вӑл тата пёр эрнелёхе юлать... 
— Эсир авланмастӑр апла пулсан?.. 
— Доктор, доктор! пӑхӑр-ха ман ҫине: авланакан 

каччӑ п е к и вара эпё е ҫавӑн майлӑрах-и? 
— Эпё ӑна каламастӑп та, хӑш чухне ,пулкалать-ҫке, 

хӑвӑрах пёлетёр. . .—терё вӑл, чеереххӗн кулкаласа,— 
ырӑ ҫыннӑн авланмаллах пулать, тата хӑшёоен амӑшё-
сем те хӑйсен хёрёсене чармаҫҫё... Ҫавӑнпа эпё сире ҫы-
вӑх юлташла калам, асӑрхансарах ҫӳреме сёнетёп. Кун-
та шывсем ҫинче сывлӑш калама ҫук хӑрушӑ : лайӑхрах 
шӑпана тивёҫлё чаплӑ каччӑсемех кунтан тӳрех венчете 
кайнине сахал курнӑ-и эпё?.. Ёненетёр-и, мана та авлан-
тарасшӑн пулчёҫ вӗт кунта! Пёр уездра пурӑнакансен 
хӗрне, шуранкаскерне, тупасшӑнччё. Эпё, ухмах, туй 
иртсен унӑн сӑнарё улшӑнать тесе хур, амӑшё, янавар, 
куҫҫуль витӗр тав туса вёт, хӑй хӗрне пётём пурлӑхё-
пех — аллӑ чун пуласчӗ-и ҫав,— сӗнсе парать., Анчах эпё 
ун пек тума пултараймастӑп, терём... 

Вернер ӗнтӗ мана хӑтартӑм-ха тесех тухса кайрӗ . 
Ун сӑмахёнчен эпё княжнапа хам ?инчен хулара тёр-

лё киревсӗр сас-хура сарӑлнине ӑнлантӑм: уншӑн Груш-
ницкие ахалех иртмё-xat 

Акӑ ёнтё эпё Кисловодска килни виҫё кун ҫитрё. Ве-
рӑна кунсеренех эпё пусӑ патёнче те, уҫӑлса ҫӳренё чух-
не те куратӑп. Ирпе вӑрансанах чӳрече умне ларатӑп та 
лорнет витёр унӑн балконё ҫйнелле пӑхатӑп, вӑл тахҫа-
нах тумланса тӑма ёлкёрнё; кӑчӑк туртассине ҫеҫ кётет; 
вара пӳрт уйёнчен пусӑ патнелле анакан садра ӑнсӑрт-
ран тёл пулнӑ пек тӑватпӑр эпир. Ку таврашри сиплӗ 
ҫилпе унӑн пит-куҫне тёс кӗнӗ, вӑйё те хутшӑннӑ . Ахаль-
тен мар ҫав Нарзана паттӑр ҫӑл куҫӗ теҫҫӗ. Кунта пурӑ-
накансем каланӑ тӑрӑх, Кисловодскри сывлӑш савӑшас 
енне туртать пулас, ҫавӑнпа, имӗш, Машук патёнче пуҫ-
ланнӑ романсем пурте кунта хӑйоен вёҫне ҫитеҫҫӗ-мӗн. 
Чӑнах та, кунта пур ҫӗрте те улах вырӑн, ем-ешёл тусем 
хушшипе шавлӑн кӑпӑкланса сиксе юхакан шыв хёррин-
чи ҫӑка аллейисен чӑтлӑхё те, урлӑ та пирлӗ ҫӗкленекен 
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Текбём ту xyiHtii^ceM те, кӑнтӑрти ҫулЛе курӑкпа та Шура 
йкаци пӑсӗпе тулнӑ техӗмлӗ сывлӑш та, лапӑ вёҫёнче 
пӗр-пӗринпе пӗрлешсе, Подкумок енне ут-вӗттин сикекен 
сулхӑн шывсен тёлӗнмелле ытарайми сасси те — пурте 
юмахри пек туйӑнать. Ҫак енчен ту хушши сарлакарах 
кӑна симӗс айлӑма тухать; ун тӑрӑх тусанлӑ ҫул авкала-
нать. Кирек хӑҫан та вара ҫавӑн ҫине "пӑхсан мана каре-
тӑ килнӗ пек туйӑнать, каретӑ чӳречинчен илемлӗ пит-
куҫ курӑннӑ пек мана. Ентё пайтах каретӑсем иртсе 
кайрӗҫ те ҫав ҫул тӑрӑх, анчах эпӗ кӗтекенни курӑн-
масть. Крепоҫ хыҫӗнчи слободкӑра пурӑнакансем йыш-
лӑланчӗҫ; манӑн хваттертен темиҫе утӑмра, тӗмеске ҫине 
туса лартнӑ ресторацире, икӗ рет тополь хушшипе н а м е -
рен ҫутӑ курӑнать; унта ҫур ҫӗр иртичченех стакан сасси 
янрать. 

Кахетински эрехпе минерал шывне ниҫта та кунтин-
чен ытла ӗҫмеҫҫӗ. 

Анчах ҫак ик ӗҫе пӗрле хушма 
хатӗррисем нумай та,— эп вӗсем пек мар 

Грушницкий хӑйӗн шайкипе кашни кун трачтирте 
шавлать, мана вӑл сайра хутра ҫеҫ пуҫ таять. 

Вӑл кунта ӗнер ҫеҫ килнӗ, ҫапах та виҫӗ старикпе 
ятлаҫма ӗлкёрнӗ те, лешсем, имӗш, унран малтан ваннӑ-
на ларасшӑн пулнӑ пулать. Ентӗ, чӑнах та, инкек тӗлне 
пулсан, вӑл вӑрҫас хастарлӑхне те ҫӗклентерет темелле. 

Акӑ вӗсем те ҫитрӗҫ. Вёсен каретин сассине илтнё чух 
эпӗ чӳрече умёнче лараттӑм: чӗрем к ӑ р т сикрӗ... Мёне-
пӗлтертӗр ку? Юратса пӑрахрӑм-и эпӗ, чӑнах?.. Ҫав тери 
айван иккен эпё, темён те кӗтме пулать манран. 

Эпё вёсем патёнче апатлантӑм. Княгиньӑ ман ҫине 
питӗ ӑшшӑн пӑхкалать, хӗрӗ патӗнчен те^уйрӑлмасть... 
ёҫ начар иккен! Ун вырӑнне Вера мана княжна пирки 
кӳлешет: турӑмах иккен хам ӗмӗтленнинё! Хёрарӑм хӑй-
п е т а н к р а т а к а н а к ӳ р е н т е р е с тесе мён кӑна тумасть-ши? 
Ac тӑватӑп-ха акӑ , пӗри мана эпӗ теприне савнӑшӑнах 
юрататчё. Нимён те ҫук ҫав хӗрарӑм ӑсё пек тӗлёнтере-
кен япала . Вёсене мёнле те пулин ӳкӗте кёртме питё йы-
вӑр, хӑйсене хӑйсем ӳкётлеттерессе ҫитермелле вёсене, 

' Грибоедовӑн <Аса пула инкек* комедирен илнё сӑмахсем. 
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йӑйсем малтанхй шухӑшӗсене пӗтерсе лартакан йёрки 
вара вёсен питех те ҫаврӑнӑҫлӑ ; вёсен диалектикине пёл-
се ҫитес тесен, хӑвна шкулта вёрентнё логикӑн ' лравили-
сене пурне те пӑрахмалла . Сӑмахран, калӑпӑр, яланхи 
майсенчен пёри акӑ ҫапла пулать: Ку ҫын мана юратать 
иккен те, эпё качча тухнӑокер, ҫавӑнпа манӑн юратмал-
ла мар. 

Хёрарӑмсен майӗ : 
Манӑн ӑна юратмалла мар, мёншён тесен эпё качча 

тухнӑскер; анчах та вӑл мана юратать, ҫавӑнпа та... 
Кунта вара темиҫе пӑнчӑ, ӑс-пуҫ малалла нимён те 

каласа памасть- ҫке, ун вырӑнне пуринчен ытла: чёлхе, 
пуҫ, вёсен хыҫҫӑн, хай, чёре. те калаҫма пуҫлать, вӑл 
пурах пулсан. 

Енчен ҫак ҫырӑвӑмсем хӑҫан та пулин хӗрарӑм тёл-
не лексен, мён пулёччё-ши? — Элек! — тесе кӑшкӑрӗччӗ 
вал тарахнипе. 

Поэтсем ҫырмашкӑн та хӗрарӑмоем ҫавсене вулама 
пуҫланӑранпа (уншӑн вёсене чёререн тав тӑватпӑр) вё-
сене ӗнтӗ мӗн чухлӗ лирӗшти- ятне паман-ши, хӑйсен 
айванлӑхне пула ҫав комплимента ёненнё, анчах ҫав 
поэтсемех Нерона укҫашӑн тесе, ҫурма турӑ туса хи-
сепленӗ... 

Вёсем ҫинчен ҫапла тарӑхса калани вырӑнлах та пул-
мё, эпӗ вӗт тӗнчере вёсемсёр пуҫне ниме те юратман, 
вёсемшён канӑҫлӑха та, хисеплёхе те, пурнӑҫӑма та пама 
хатӗр пулнӑ... Анчах эпё кӳреннипе мар-ҫке, хисепём 
мӑшкӑла юлассиле мар-ҫке, ҫав хам витёр курма хӑнӑх-
нӑ халаплӑ чатӑра сирсе тӑкасшӑн тӑрӑшатӑп. Ҫук, эпё 
вёсем ҫинчен татса калани те 

Аспа сивлек асӑрхани те 
Чёрен-асаплӑ паллчсем^ 

ҫеҫ пулнӑ . 
Хёрарӑмсем хӑйсене пур арҫынсем те ман пекех ла-

йӑх пӗлчӗрччӗ тесе ёмётленмелле, мёншён тесен вӗсен-
чен хӑрама пӑрахнӑранпа, пӗчӗк ҫитменлёхёсене пёлсе 
ҫитнёренпе эпё вӗсене ҫёр хут та ытларах юрататӑп. 

' Логикӑ — тӗрӗс шухӑшланин законӗсем ҫинчен вӗрентекен 
наукӑ. 

* Нерон (54—68) — авалхи Рим императорё, историре вӑл иртӗх-
нипе, асканлӑхпа тата хаярлӑхпа палӑрать. 

^ А. С. Пушкинӑн ^Евгений Онегин* ятлӑ романёнчен илнӗ сӑвӑ. 
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Пӗркунхине Ёернер хёрарӑмсене: ^ Т а с с ' хӑйӗн зИрё-
ке тухнӑ Иерусалимра* каласа панӑ тухатмӑшланӑ вӑр-
манпа танлаштарнӑччё. Тытӑн кӑна,— тенӗччӗ вӑл,— 
сан ҫине вара пур енчен те ҫав тери хӑрушӑ япаласем 
вӑркӑнӗҫ; тивӗҫлӗх, мӑнаҫлӑх, хисеплӗх, халӑх сӑмахӗ , 
тӑрӑхласси, курайманлӑх.. . Пӑхмасӑрах туррӗн ут; ун-
тан пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех асар-писер хӑрушлӑхсем ҫуха-
лаҫҫӗ те, сан умӑнта тӳлек те ҫутӑ ӗшне уҫӑлать, ҫав 
ӗшне варринче симӗс мирт ешерет. Малтанхи утӑмрах 
чёру кӑрт сиксен е каялла ҫаврӑнса пӑхсан, инкек курас-
са кӗтсех тӑр вара!* 

Паян каҫхине темӗн те пёр пулса иртрӗ. Кисловодск-
ран пӗр виҫӗ ҫухрӑмра, ту хушшинче; Подкумок юхса 
иртнӗ ҫӗрте Ҫӗрӗ текен чӑнкӑ сӑрт пур; вӑл — ҫутҫанта-
л ӑ к тунӑ хапха; ку хапха ҫӳллӗ сӑртра ҫӗкленсе тӑрать, 
хӗвел вара анас умён ҫавӑн витӗр тӗнче ҫине юлашки 
хут ҫулӑмлӑн пӑхса илет. Пӗр пысӑк ушкӑн ҫав чул хап-
ха витӗр хӗвел аннине пӑхма тухса кайрӗ . Тӗрӗссипе ка-
ласан, вӗсенчен ёнтё никам та хӗвел аннине курас тесе 
шухӑшламан. Эпё княжна ҫумӗнче пыратӑп; киле тав-
рӑннӑ чух пирӗн Подкумок шьгвӗ урлӑ каҫмаллаччӗ . Ту 
таврашёнчи юхан шывсем чи пӗчӗккисем те ытла хӑру-
шӑ , вёсен тёпё чӑн-чӑн калейдоскоп пек: хумсем ҫапӑн-
нипе кашни кунах вӑл улшӑнса тӑрать; ӗнер чул выртнӑ 
ҫёрте паян лакӑм пулса тӑрать. Эпё княжна лашине 
ҫавӑртӑм та шыва кётём, шывё чёркуҫҫирен те тарӑн 
мар; юхӑма хирёҫ чалӑшшӑн каҫатпӑр. Хӑвӑрт юхакан 
юхан шыв урлӑ каҫнӑ чух шыва пӑхма юрамасть теҫҫё, 
ҫавӑнтах пуҫ ҫаврӑнакан пулать имёш. Мери княжнана 
ҫакӑн ҫинчен малтанах асӑрхаттарма ас туман эпё. 

Юхан шыв варринче, чи дӑвӑрт юхнӑ ҫёре ҫитсен, 
А1ери сасартӑк йёнер ҫинче сулкаланса илчё. ^Пуҫ ҫав-
рӑнать!* тесе ячё вӑл вӑйсӑр сасӑпа... Хӑпӑл-хапӑл ун 
патнелле пёшкёнтём те ҫепӗҫ кёлеткине аллӑмпа ҫавӑр-
са тытрӑм. 

— Ҫӳлелле п ӑ х ӑ р ! — т е р ӗ м ӑна эпё...— вӑл темӗн 
мар, ан хӑрӑр кӑна, эл сирёнпе пёрле. 

' Тасс (Тассо) Торквато (1544—1595) — Итали поэчӗ. Вӑл хӑйён 
*Ирӗке тухнӑ Иерусалим* ятлӑ чи пысӑк произведенийӗнче (1575) 
Крестовӑй походсем ҫинчен каласа парать. 
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Ана ҫӑмалтарах пулчӗ, вӑл ман ӑлӑран вёҫерёнесшеМ 
туртӑнчӗ, анчах эпӗ унӑн ҫепӗҫ кӗлеткине тата хытӑрах 
ыталаса илтӗм; ман пит унӑн пит ҫӑмартине кӗҫех перӗн-
мест; унран вӗри ҫапать. 

— Мӗн тӑватӑр эсир манпа?.. Турӑ ҫырлахтӑрах.. . 
Вӑл чӗтренине те нимӗн тума пӗлменнине пӑхмарӑм, 

тутасем унӑн ҫемҫе пит ҫӑмартине перӗнчӗҫ; вӑл шартах 
сиксе илчӗ те нимӗн те шарламарӗ ; эпир хыҫалтан пы-
раттӑмӑр, пире никам та курмарӗ . Тилпе тухсан пурте 
учӗсене юрттарма пуҫларӗҫ. Мери хӑйӗн лашине туртса 
чарчӗ; эпир юлтӑмӑр: эпӗ калаҫманни ӑна пӑшӑрханта-
ратех ӗнтӗ, анчах эпё, мён пулать-ха тесе, пӗр сӑмах та 
каламастӑп. Ҫак инкекрен вӑл мӗнле майпа хӑтӑлнине 
курас килетчӗ манӑн., 

— Эсир мана кураймастӑр-и е ытла юрататӑр-и! —' 
терӗ вӑл юлашкинчен куҫҫуль витӗр.—Эсир манран ку-
ласшӑн та пулӗ, чуна вылятасшӑн пулӗ те манӑнне, ун-
тан пӑрахасшӑн пулӗ... ҫавӑн пек туни ытла ирсӗр пулнӑ 
пулӗччӗ, акӑ ӳн ҫинчен шухӑшласанах.. . Эх, ҫук! — тесе 
хушса хучӗ вӑл шанчӑклӑ чи ачаш сасӑпа.— Ман чӗрем-
ре нимӗн те ҫук-ҫке хисеплеме тивӗҫсӗрри, тӗрӗс мар-и? 
Эсир ытла чӑрсӑр пулнине... манӑн каҫармалла , манӑн 
каҫармалла ӑна, мӗншӗн тесен хамах ирӗк патӑм-ҫке... 
Калаҫӑр-ха, калаҫӑр ӗнтӗ, манӑн сирӗн сассӑра итлес 
килет! — Юлашки сӑмахӗсенче унӑн кӑмӑлӗ чӑтайманни-
пе эпӗ ирӗксӗрех кулса ятӑм; юрать-ха, тӗттӗмлене пуҫ-
ларӗ... Эпё нимӗн те тавӑрса каламастӑп. 

— Эсир чёнместёр-и?—терӗ ,вӑл малалла.— Сире 
юрататӑп тесе мана чн малтан калаттарасшӑн пуль-
ха эсир? 

Чӗнмерӗм... 
— Ҫапла калаттарасшӑн-и эсир? — терӗ вӑл малал-

ла, ман еннелле хӑвӑрт ҫаврӑнса... Вӑл хӑюллӑн пӑхнин-
че те ҫирӗп сассинче темӗнле хӑрушлӑх пур пек туйӑнчӗ 
мана... 

— Мён тума? — т е р ӗ м эпӗ, хул пуҫҫийӗме пӑркаласа . 
Вӑл хӑйӗн лашине ҫапрӗ те ансӑр та хӑрушӑ ҫул тӑ-

рӑх ут-вӗттин чуптарса кайрӗ ; ҫав тери хӑвӑрт кайнипе 
эпӗ ӑна аран-аран хӑваласа ҫитрӗм, вӑл ыттисемпе пӗр-
лешме ӗлкӗрнӗччё ӗнтӗ. Мӗн килне ҫитичченех вӑл 
шавласа та кулса пычӗ. Хӑйне тыткаланинче унӑн нимӗн 
тума пӗлменни курӑнать; ман ҫине вӑл пӗрре те ҫаврӑн-
са пӑхмарӗ . Вӑл ытла хавасланнине пурте асӑрхарӗҫ. 



Ҫавӑнпа амӑше те, хайён херӗ ҫине пӑхса, чёререн хе-
пертет; хӗрӗн вара нервисем ҫеҫ урмӑшнӑ : вӑл ҫӗр н а с -
пех ҫывӑраймӗ , темиҫе хут макӑре-ха. Ҫав шухӑш мана 
калама ҫук савӑнтарать: хӑш-пӗр чухне эпё вампире 
ӑнланатӑп ҫав... Хам акӑ ҫапах та ырӑ ҫамрӑк ятне ил-
тесшӗн, ҫитменнине тата ҫав ята нлтесшӗн ҫине тӑрсах 
тӑрӑшатӑп! 

Лашасем ^инчен ансан, хӗрарӑмсем княгиньӑ патне 
кӗчӗҫ; ӑшӑм выртмарӗ хамӑн, пуҫӑмра кӗпёрленнӗ шу-
хӑшсене вӗҫертес тесе, ту ҫинелле васкарӑм. Сулхӑн ҫил 
уҫҫӑн сывласа савӑнтарать. Сӑрт хыҫӗнчен уйӑх хӑпар-
нӑ. Ман таканламан лашан кашни пусӑмӗ ту хушшисен 
шӑплӑхне ҫурса илтӗнет; шыв сикки патёнче эпӗ утӑма 
шӑвартӑм та, пӗр-икӗ хутчен кӑкӑр тулли кӑнтӑрти каҫ 
сывлӑшне сывласа илсен, каялла ҫаврӑнтӑм. Эпё сло-
бодка витёр килетӗп: хӑй ҫутисене сӳнтеретчӗҫ ӗнтӗ. 
Крепоҫ валӗ ҫинчи часовойсем тата таврари пикетсенчи ' 
казаксем пӗр-пӗрне вӑрӑммӑн сас параҫҫӗ... 

Слободкӑри ҫырма хӗррине туса лартнӑ пӳртсенчен 
пӗринче ытла ҫуттӑн курӑннине асӑрхарӑм; вӑхӑчё-вӑ-
хӑчӗпе йӗркесӗр шавлани те, кӑшкӑрашнн те илтӗнет, ун-
та ҫар ҫыннисем ӗҫкӗ ӗҫеҫҫӗ ӗнтӗ. Л а ш а ҫинчен антӑм та 
чӳрече патне йӑпшӑнса пытӑм; чӳрече хупӑлчине тачӑ 
хупман пирки ӗҫекенсене куртӑм, вёсен сӑмахӗсене те 
илтрём. Ман ҫинчен калаҫаҫҫё иккен. 

Эрехпе хӗрсе кайнӑ драгун капитанё, пурне те шӑп 
пулма сёнсе, сётел ҫине чышкипе ҫапрӗ . 

— Улпутӑмсем!—терё вӑл.— Ку ниме те юрӑхсӑр 
Печорина вёрентес лулать! Петербургри <;ав халь ҫеҫ 
йӑвисенчен вёҫсе тухнӑ сарӑ сӑмсасем яланах пуҫесене 
каҫӑртаҫҫё, вёсене сӑмсисенчен шаккамалла! Вӑл яланах 
таса перчеткепе те ҫутатнӑ атӑпа ҫӳрет те, хӑй ҫеҫ чаплӑ 
пурӑнатӑп тесе шутлать. 

— Тата епле мӑнаҫлӑн кулать-ха! Ҫапах та эпё шан-
сах тӑратӑп, вӑл хӑравҫӑ , хӑравҫӑ вӑл! 

— Эпё те ҫавӑн пек шутлатӑп,— терё Грушницкий.— 
Вӑл пурне те шӳтпе ирттерсе яма юратать. Эпё ӑна пёр-
ре темён те пёр каласа пётертём, тепри пулсан, мана 
ҫавӑнтах касса пӑрахмалла , анчах Печорин йӑлтах ку-
лӑшла еннелле ҫавӑрса хучё.. Чӑнах та, эпё ӑна дуэльре 

' Пикет — хурал таракан пост. 
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фапӑҫма чёнмерӗм, мёншён тесен унӑн хӑйӗн ченмеллеч-
чё; ҫитменнине ҫыхланас та килместчӗ... 

— Грушницкий ун ҫине ҫилленет, мёншён тесен вӑл 
унран княжнана туртса илнё,— терё тахӑшӗ . 

— Акӑ тата мӗн шухӑшласа кӑларчёҫ! Эпё, чӑнах та, 
княжна хыҫҫӑр пӑртак ҫӳрекеленё те ҫавӑнтах ӑна пӑ-
рахнӑ , мёншён тесен авланас теместёп-ха, хёртен кулас-
си вара ман ёҫ мар. 

— Чӑнах та, эпё сире ӗнентерсех калатӑп, вӑл хӑрав-
ҫӑран та хӑравҫӑ , Печорин ҫинчен калатӑп, Грушницкий 
ҫинчен мар,— Грушницкий маттур, ҫитменнине тата вӑл 
манӑн турӗ туе! —терё каллех драгун капитанё.— Улпу-
тӑмсем! Кунта никам та ун хутне кёмест-и? Никам та? 
Питё аван! Унӑн паттӑрлӑхне пёлес к и л е т ц сирён? Ку 
сире савӑнтарё... 

— Пёлес килет те, анчах мёнле! 
— Итлёр, апла пулсан: Грушницкий ун ҫине уйрӑм-

мӑнах ҫилленнё, ҫавӑнпа ӑна — пёрремёш роль! Вӑл пёр-
пёр айванлӑхшӑн ҫулӑхё те Печорина, дуэле чёнё... чи-
мёр-ха: вӑт ҫавӑ кирлё... -Чёнет дуэле: аван! чённи, 
хатёрленни, условисем — ҫажсем пурте май ҫитнё таран 
чаплӑ та хӑрушӑ пулса нртеҫҫё,— ку ёҫе эпё хам ҫине 
илетёп, эпё санӑн секунданту пулатӑп, мёскён тусӑм! 
Питё лайӑх! Анчах пистолечёсем ӑшне вара пульӑоем 
хумастпӑр эпир — акӑ мён. Эпё сире халех каласа пара-
тӑп, Печорин хӑраса ӳкет — ултӑ утӑмран тӑратӑп вёсе-
не, тепӗр тесен, килёшетёр^и эсир? 

— Лайӑх шухӑшласа кӑларнӑ! . . Килёшетпёр!.. Мён-
шён килӗшес мар? — тенисем илтёнчёҫ пур енчен те. 

— Грушницкий, эсӗ мӗнле? 
Грушницкий мён калассине эпё чӑтма ҫук кётетӗп; 

ҫакӑнта ӑнсӑртран килсе тухман пулсан, ҫак ухмахсем 
манран кулма пултарни ҫинчен шухӑшласанах эпё ҫав 
тери тарӑхса кайрӑм. Енчен, Грушницкий килёшмен пул-
сан, эпё ӑна ыталаса илнё пулӑттӑм. Анчах та пёр хушӑ 
ним шарламасӑр тӑнӑ хыҫҫӑн вӑл, хӑйён вырӑнёнчен 
тӑрса, капитана алӑ пачӗ те мӑнаҫлӑн каларё: ^Юрать, 
эпё килёшетӗп^,— терӗ. 

Ушкӑнёпех мёнле хӑпартланса кайнине ҫырса кӑтарт-
ма та кансёр. 

Икё тёрлё сисёмпе хумханса, эпё киле таврӑнтӑм. 
Пӗрремёшӗ — салхулӑхчё. А1ёншён вёсем мана пурте 
кураймаҫҫё-ха? тесе шухӑшлатӑп эпё. Мёншён? Е эпӗ 
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кама та пулин курентертём-ши? ( у к . Чанах f a , эпе пёр. 
ре пӑхсанах ырӑ сунмалла мар ҫынсем пек-ши? Эпё 
сисетёп: наркӑмӑшлӑ хаяр ҫилӗ пӗчёккӗн-пӗчӗккӗнех ту. 
лать ман ӑшӑмра . Сыхланса тар, Грушницкий! тетёп эпё 
пӳлём тӑрӑх каллё-маллё уткаласа. Манпа ун пек шӳт 
тумаҫҫё. Сирён ухмах юлташӑрсем юрлани сире ытла 
хакла ларма пултарать. Эпё сирён валли вылямалли 
япала мар! 

Эпё ҫӗрёпех ҫывӑрмарӑм. Тул ҫутӑлнӑ ҫӗре эпё поме-
ранец пек саралса кайрӑм. 

Ир ҫинче эпё княҫ хёрне пусӑ патёнче тёл пултӑм. 
— Эсир чирлё -и?—терӗ вӑл, ман ҫине тинкерсе 

^ пӑхса. 
— Эпё ҫёрёпех ҫывӑраймарӑм. 
— Эпё те ҫавӑн пекех... Эпё сире айӑпларӑм.. . кӑлӑ -

хах та пулё? — Анчах хӑвӑр шухӑшӑрсене каласа парӑр, 
эпё йӑлтах каҫарма пултаратӑп... 

— Йӑлтах-и?.. 
— Йӑлтах.. . чӑннипе кӑна каласа парӑр... хӑвӑрт-

рах... пёлсемёр эсир, хӑвӑра ҫапла тыткаланине тӳрре 
кӑларас тесе пайтах шухӑшларӑм эпё: ман тӑвансен ен-
чен чӑрмавсем пуласран хӑратӑр пулӗ... вӑл нимех те 
мар; вӗсем пӗлсен... (ун сасси чётренсе илчӗ) эпё вёсене 
лӑплантарӑп. Е сирӗн хӑвӑр кун-ҫулӑр... анчах пёлёр, 
юратнӑ ҫыншӑн эпӗ хамӑн мён иуррине йӑлтах пама тӑ-
рӑшӑп... Эх, часрах сӑмах парӑр,— хӗрхенёр... Эсир ман-
ран йёрёнместёр вӗт, тӗрӗс мар-и? 

Вӑл мана алӑран ярса тытрё. 
Княгиньӑ пирён умра Вера упӑшкипе пыратчё, ҫавӑн-

па вал нимён те кураймарё; анчах пире уҫӑлса ҫӳрекен 
чирлё ҫынсем курма пултараҫҫё, вёсем ҫав ӗнтӗ сӑмах 
юптарса чи йёкёлтекенсем, ҫавӑнпа эпӗ вӑл хӗрӳллӗн 
чӑмӑртанӑ алла хӑвӑрт туртса илтём. 

— Эпё сире пётёмпех чӑннипе каласа паратӑп,— те-
рём ӑна эпӗ .—Тӳрре тухма та тӑрӑшмӑп, хам мён тунине 
те ӑнлантарса памӑп. Эпё сире юратмастӑп. 

Унӑн тути кӑштах шуралса кайрё... 
— Кайӑр кунтан,— терё вӑл аран илтёнмелле. 
Эпё хул пуҫҫийёме пӑркаласа илтём те ҫаврӑнса 

утрӑм, 
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Хӑш чухне эпӗ хамран хам йӗрӗнетӗп... ҫавӑнпах йӗ-
рёнместӗп-ши эпё ыттисенчен те?.. Ырӑ ёҫсем патне те 
гуртӑнайми пултӑм. Хама хам кулӑшла пуласран хӑра-
тӑп эпё. Тепри ман вырӑнта княжнана качча тухма ҫеҫ 
сёнӗччӗ, анчах авланас тени мана темле юмахри пек 
тыткалать: эпё хёрарӑма темӗнле хёрӳллё юратсан та, 
вӑл мана хӑйне качча илмеллине кӑшт систерсенех,— 
сыв пул вара юрату! Манӑн чёре чул пулса каять те, 
ӑна вара ҫӗнӗрен мимӗн те ӑшӑтаймасть. Эпё кирек-мӗн 
курса тӳсмешкӗн те хатёр, пурнӑҫӑма та, чысӑма та,— 
ҫаксене пурне те ҫирём хут ҫухатмалла пулсан та хӗр-
хенместӗп... анчах хам ирёкёме сутмастӑ-п. Мёншён вӑл 
маншӑн ытла хаклӑ-ши? Мён усси ман унран?.. Аҫта 
кайма хатёрлетёп эпё хама? Мён кӗтетӗп иккен малаш-
лӑхран?. . Чӑнах, нимён те кӗтместёп. Мён ҫуралнӑран-
пах эпё темрен шикленетёп, темёне сисетёп... Тёрлёрен 
ҫынсем пур-ҫке, хӑшёсем акӑ нимёнсёрех эрешменсемпе 
таракансенчен, шӑшисенчен хӑраҫҫё, тӳррипех калас-ши, 
эпё ача чухнех пёр карчӑк ман пирки аннене юмӑҫ ярса 
панӑ ; хаяр арӑмӗнчен вилмелле, тенӗ вӑл ман ширки; ку 
мана ун чухнех ытла тёлёнтерчё: авланасои ҫине ҫав те-
ри йёрёнсе пӑхакан пултӑм... анчах вӑл калани мана 
тёрёсе килес пек туйӑнать; ҫапах та эпё май килнё таран 
ҫавӑ каярах килтёрччё тесе тӑрӑшӑп-ха. 

Енер кунта Апфельбаум ятлӑ фокусник килчё. Ресто-
раци алӑкё ҫине ҫав асӑннӑ тёлёнмелле фокусник, акро-
бат, химик тата оптик паян каҫхине, 8 сехетре, пархатар-
лисен пухӑвён (урӑхла — рестораци) залёнче чаплӑ 
представлени пани ҫинчен хисеплё публикӑна пёлтерекен 
вӑрӑм афишка кӑларса ҫапнӑ; билетсем икё тенкё ҫу-
рӑшар. 

Пурте тёлёнмелле фокусника кайса курма хатёрле-
неҫҫё; Литовская княгиньан хёрё сывӑ мар пулин те би-
лет илнё. 

Паян кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн эпё - Вера чӳречи 
патёнчен иртсе пыраттӑм; вал пёр-пёчченех балкон ҫин-
че ларатчё; ман ура умне пёр пёчёк ҫыру укрё. 

^Паян каҫхине, 10-мёш сехетре, пысӑк пусма тӑрӑх 
ман пата кил: упӑшкам Пятигорска кайрё, ыран ирпе 
тин таврӑнать. Манӑн ҫынсем те, горничнӑйсем те килте 
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пулмаҫҫӗ . Вёсене эпё, ҫавӑн пекех тата княгиньӑ ҫынни-
сене те, билетсем салатса патӑм. Эпё сана кётетёп, мёнле 
пулсан та кил*. 

— А-ха !—тесе шухӑшларӑм э п ё : — х а м каланӑ пе-
кех пулса тӑчӗ. 

Сакӑр сехетре эпё фокусника курма кайрам. Публи-
ка тӑхӑр сехет вёҫёнче пухӑнса ҫитрё; представлени 
пуҫланчё. Кайри тенкелсем ҫинче эпё Верӑпа княгиньӑ 
тарҫи-тёрҫисене палларӑм. Пурте пухӑннӑ кунта.—Груш-
ницкий малти ретре лорнетпа ларать. Фокусник хӑйне 
сӑмса тутри, сехет, ҫёрё тата урӑх мёнле те пулин япала 
кирлё пулсанах лӗрмай унран ыйтать. 

Грушницкий ёнтё чылайранпа мана пуҫ таймасть, 
паян тата пёр икӗ хутчен ман ҫине самаях чӑрсӑрла пӑх-
са илчё. Эпир пёр^пёринпе татӑлнӑ чухне ҫаксене ӑна 
йӑлтах аса илтерёп-ха. 

Ю-мӗш сехет тёлёнче эпё тӑтӑм та тухрӑм. 
Тулта тӗттӗмччӗ, куҫран йӗп чиксен те курӑнмасть. 

^ Таврари тусен тӳписенче йывӑр та сивӗ пёлётсем выртаҫ-
ҫё: сайра хутра кӑна рестораци тавра ларакан тополь 
тӑррисем ҫилпе шавласа илеҫҫё; рестораци чӳречиоем 
патёнче халӑх тӗпёртетет. Эпё ту ҫинчен антӑм та хапха 
патнелле ҫаврӑнса васкарах утма пуҫларӑм. Сасартӑк 
хыҫӑмран такам лынӑ пек туйӑнчӗ мана. Чарӑнса тӑтӑм, 
йӗри-тавра пӑхкаласа нлтём. Тӗттӗмре нимён те уйӑрса 
илме ҫук; ҫапах та эпё, сыхлаиас тесе, уҫӑлса ҫӳренӗ пек, 
пӳрт йёри-тавра ҫаврӑятӑм. Княжна чуречи патёнчен 
иртсе кайнӑ чухне эпё хам хыҫра каллех ура сасси илт-
рём: ман умран шинельпе пёрк^ннё ҫын чупса нртрё. Ку 
мана пӑшӑрхантарма пуҫларё; ҫапах эпё крыльца патне 
йӑлшӑнса пытӑм та тёттём пусма ҫине йӑпӑр-япӑр чупса 
кётём. Алӑк уҫӑлчё; пӗчёк алӑ ман алла ярса тытрё... 

— Сана никам та курмарё^и?—шӑппӑн каларё Вера, 
ман ҫума лӑпчӑнса. 

— Никам та! 
— Халӗ эсӗ ёненетӗн-и эпё сана юратнине? Эх, эпё 

нумайччен иккёленсе тӑтӑм, асаплантӑм, анчах эсӗ ман-
па мён тӑвас тетӗн, ҫавна тӑватӑн. 

Чёри унӑн хытӑ тапатчӗ , аллисем пӑр пек сивӗччё. 
Упкелешӳ те кӳлешё, юншӑхласси пуҫланчӗ:— Чёрӳнте 
мён пуррине тӳррипе йӑлтах каласа пар, эсё манран си-
вённине эпӗ хуллен-хулленех чӑтса ирттерӗп, мёншён 
тесен эпё сана ҫеҫ телейлё тӑвасшӑн,— терё вӑл мана. 
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Эпё вӑл каланине пётёмпех ёненмерём, ҫапах та тупа 
туса, сӑмах парса ӑна лӑплантартӑм. 

— Эсӗ Мерине качча илместӗн-и эппин? Юратмас-
тӑн-и ӑна?.. Вӑл шухӑшлатчӗ-ха вара... итле-ха, в ӑ л с а н а 
ӑнран каясса ҫити юратса пӑрахнӑ , мӗскӗн!.. 

Ҫур ҫӗр иртни ик сехет тӗлӗнче эпӗ чӳречене уҫрӑм 
та, икӗ тутӑра пӗр-пӗринчен ҫыхса, ҫӳлти балконран 
аялти балкон ҫине колоннӑ тӑрӑх антӑм. Мери пӳлӗмӗн-
че ҫаплах ҫутӑ пурччӗ-ха. Темӗн тӗртрӗ мана унӑн чӳре-
чи патнелле. Чаршавне карсах лартаймӑн та, эпё 
пулёмре мён пуррине пӗлес килнипе шалалла пӑхрӑм. 
Мери аллисене чёрҫи ҫине хуҫлатса хунӑ та хӑйӗн вы-
рӑнё ҫинче ларать; ҫӑра ҫӳҫне вӑл чёнтёрпе ҫавӑрнӑ 
чепчик ӑшне пуҫтарса чикнё; шурӑ хул пуҫҫийӗсене хёр-
лё тутӑрпа витнӗ, урисене перссен тёрлесе тунӑ туфли 
ӑшне чикнӗ. Пуҫне кӑкӑрӗ ҫине уснӑ та хускалмасӑр 
ларать; хӑй умне сётел ҫине кёнеке уҫса хунӑ, анчах 
унӑн пӗр вырӑнтах таракан темёнле тулли хуйхӑллӑ ку-
ҫёсем пёр страницӑнах ҫёр хут вуласа тухнӑ пек туйӑ-
наҫҫё, шухӑшёсем вара инҫетре... 

Ҫав самантра йывӑҫ тёми хыҫёнче такам кӑштӑр-
татрё. Эпё балкон ҫинчен ҫерем ҫине сиксе антӑм. Ку-
рӑнман алӑ мана хул пуҫҫинчен ярса тытрё. <А-ах!— 
терӗ вӑл хытӑ сасӑпа,— лекрӗн-и... Княжнасем патне 
ҫёр хута ҫӳреме вӗрентӗп сана!..^ 

— Ҫирёпрех тыт ӑна!— тесе кӑшкӑрчё тепри, кётес-
рен ҫиксе тухса. 

Кусем Грушницкипе драгун капитанё пулчёҫ. 
Эпё драгун капитанне пуҫёнчен чышкӑпа ҫапса ура-

ран ӳкертём те йывӑҫ тӗмисем хушшине кёрсе ҫухалтӑ^ . 
Хамӑр ҫурт таврашӗнчи садра пур сукмаксене те лайӑх 
пёлеттёмччё эпё. 

— Вӑрӑсем килнё! Хурах!..— кӑшкӑрчӗҫ хайхискер-
сем; пӑшал сасси те илтӗнчӗ; йӑсӑрланакан чӳпек манӑй 
ура патнех пырса ӳкрё. 

Тепёр минутран эпё хваттере чупса ҫитрём, хӑвӑрт-
рах салтӑнтӑм та выртрӑм. Манӑн тарҫӑ алӑка ҫӑрапа 
питӗрме ӗлкӗрчӗ кӑна, Грушницкипе капитан ман алӑка 
шаккама та пуҫларёҫ. 

— Печорин! Эсир ҫывӑратӑр-и? Кунта-и эсир?..— 
тесе кӑшкӑрса ячё капитан. 
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— Ҫывӑратӑп,— терём эпӗ хаяррӑн. 
— Тӑрӑр! вӑрӑсем килнӗ... черкессем... 
— Манӑн сунас ,—тавӑратӑп эпӗ :—шӑнасран хӑ-

ратӑп. 
Вӗсем кайрӗҫ. Ахалех эпӗ вӗсене сасӑ патӑм: вӗсем 

мана тепрер сехет шыратчӗҫ садра. Ҫав вӑхӑтрах хӑ-
рушла шӑй-шай тухса кайрӗ . Крепоҫран казак вӗҫтерсе 
ҫитрӗ. Пурте хускалчӗҫ, пур тӗмӗсем хушшинче те чер-
кессене шырама тытӑнчӗҫ, анчах, паллах, нимӗн те 
тупаймарӗҫ. Ҫапах нумайӑшӗ , гарнизон паттӑрлӑхне 
тата васкавлӑхне ытларах кӑтартнӑ пулсан, пӗр-ик те-
ҫетке тискер вӑрӑ вырӑнтах выртса юлатчӗ тесе ҫирӗп-
лӗнех шутларӗҫ пулӗ. 

Паян ирпе кулата патёнче пурте ҫӗрле черкессем 
тапӑнни ҫйнчен калаҫаҫҫӗ . Кирлӗ таран нарзан ӗҫсе. 
ҫӑкасем лартса тунӑ вӑрӑм аллейӑ тӑрӑх пӗр вунӑ хут 
утса ҫаврӑннӑ хыҫҫӑн эпё Вера упӑшкине тӗл пултӑм. 
Вӑл халь ҫеҫ Пятигорскран килнӗ. Вера упӑшки мана 
алӑран тытрӗ те, эпир ресторацине ирхи апат тума кай-
рӑмӑр, вӑл калама ҫук пӑшӑрханать арӑмӗшӗн. 4:Мӗн 
тери хӑрарӗ пулӗ вӑл паян ҫӗрле!—тет рӑл:—ҫитменни-
не тата унашкал япала лӑпах эпӗ ҫук чух пулмалла*. 
Эпир ирхи апат тума кӗтесри пӳлӗме кӗмелли алӑк пат-
не вырнаҫса лартӑмӑр. Унта ҫамрӑксем пӗр вунӑ ҫынна 
яхӑнччӗ . Вӗсем хушшинче Грушницкий те пурччӗ. Арас-
калӑм мана иккӗмӗш хут ҫынсем калаҫнине итлесе 
ларма май пачӗ. Ку калаҫӑвӑн Грушницкий пурнӑҫне 
татса памалла пулчӗ . Вӑл маиа курма^ть, ҫавӑнла эпӗ 
юри сасӑ парас мар тесе шутларӑм, анчах ку манӑн 
куҫӑмсем умӗнче унӑн айӑпне пысӑклатрӗ кӑна. 

— А^ӗнле-ха, вӗсем чӑнах черкессем пулнӑ -и?—терӗ 
тахӑш:— Вӗсене кам та пулсан курнӑ-и? 

— Эп сире ӗҫ мӗнле пулнине пӗтӗмпех каласа пара-
тӑп,— тесе тавӑрчӗ Грушницкий,— анчах, тархасшӑн, ан 
сутӑр мана; акӑ вӑл мӗнле пулнӑ : ӗнер пӗр ҫын,— унӑн 
ятне каламастӑп эпё сире,— ман пата пырать те вунӑ 
сехетре каҫпа Лиговскаясен пӳрчӗ патне такам вӑрттӑн 
шӑвӑнса пыни ҫинчен каласа парать. Сире асӑрхаттар-
ма кирлӗ, княгиньӑ кунта пулнӑ , княжна килӗнче. Ак 
хайхи эпир унпа телейлӗ ҫынна сыхлама вёсен чӳречи-
сем патне тухса кайрӑмӑр. 
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Тӳррипех калатӑп, манпа юнашар ларакан ҫын пи-
кенсех ҫиетчё пулсан Та, эпӗ хӑрарӑм; Грушницкий тем-
лерех чӑннине персе янӑ пулсан, вӑл хӑйшӗн чылаях 
кичем япаласем илтме пултарнӑ пулӗччё; анчах кӗвӗҫ-
нипе вӑл кун ҫинчен шутламан та. 

— Вӑт куратӑр-и ёнтё,— терё малалла Грушниц-
кий,— эпир так ахаль хӑратас тесе пульӑсӑр патронпа 
авӑрланӑ пӑшал илтӗмӗр те тухса кайрӑмӑр. Икӗ сехет-
чен кӗтрӗмӗр садра. Юлашкинчен, турӑ пӗлет ӑҫтан 
тухрӗ вӑл, анчах чӳречерен мар, мёншён тесен вӑл уҫӑл-
ман, ҫавӑнпа вӑл колоннӑ хыҫӗнчи алӑкран тухнӑ пул-
малла,— тинех, тетӗп эпё, такам балкон ҫинчен аннине 
куратпӑр эпир... Княжна мёнле? э? Ну, тӳрриПех кала-
тӑп, Мускав барышнисем! Ҫакӑн хыҫҫӑн мӗнле ӗнен-
мелле? Эпир ӑна ярса тытасшӑн пултӑмӑр, анчах вӑл 
вӗҫерӗнчӗ те, мулкач пек, тӳрех тӗмӗсем хушшине чӑмрӗ ; 
эпё вара ун ҫинелле персе ятӑм. 

Грушницкий тавра ӗненмесӗр пӑшӑрханса калаҫни 
илтӗнчӗ. 

— Эсир ӗненместёр-и?—терё вӑл малалла .— Тупа 
тусах калатӑп сире, ҫаксем йӑлт пӗтӗмпеХ тӗрӗс, ҫит-
меннине тата, лайӑхрах ёнентерес тесе, эпё сире ҫак 
господинӑн яч*не те каласа парӑп, тен. 

— Кала, кала, кам-ха вӑл!— илтӗнчӗ пур енчен. 
— Печорин,— терё Грушницкий. 
Ҫав самантра вӑл ҫӳлелле пӑхрӗ , эпё алӑкра ӑна 

хирӗҫех тӑратӑп; вӑл калама ҫук хӗрелсе кайрӗ . Эпё ун 
патне пырса тӑтӑм та хуллен те ӑнланмалла каларӑм: 

— Питё шел, ^ п ё эсир чи ирсёр элеке ҫирёплетсе 
тупа тунӑ хыҫҫӑн тин кӗтӗм. Эпё кунта пулнӑ пулсан, 
эсир ҫав тери ирсёр ӗҫ тӑвайман пулӑттӑр. 

Грушницкий хӑйӗн вырӑнӗнчен сиксе тӑчӗ те хёрсе 
каясшӑн пулчё. 

— Тархасшӑн,— терём эпё малалла ҫав саспах:— 
халех хӑвӑрӑн сӑмахусене каялла илме ыйтатӑп: ӑна 
пуҫран шухӑшласа кӑларнине эсир хӑвӑр питӗ лайӑх 
пёлетёр. Хёрарӑм сирён паха енӳсем ҫине сиввён пӑхни-
шён ҫав тери хӑрушла тавӑрни тивӗҫлӗ тесе шутламас-
тӑп эпё. Лайӑхрах шухӑшласа пӑхӑ^: хӑвӑр ҫавӑн пек 
шухӑшланине ҫирёплетсе, эсир ырӑ ҫын ятне илтме ти-
веҫ ҫухататӑр тата пурнӑҫна хёрхенместёр. 

Грушницкий май умра пуҫне усса тӑчё, нимён тума 
пёлмест. Анчах совеҫ мӑн кӑмӑллӑхпа кёрешесси нумая 
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пымарӗ . Унӑн ҫумёнче ларакан драгун капитане ӑна 
чавсипе тӗртрӗ : вӑл карт сикрӗ те куҫне ҫӗклемесӗрех 
мана ҫапла каларӗ : 

— А1илостивӑй государь, эпё мён те пулин калатӑп 
пулсан, эпё ӑна шухӑшласа калатӑп, ҫавӑнпа тепёр хут 
каласа пама та хатӗр... Эпё сирён сӑмахусенчен хӑра-
мастӑп, ҫавӑнпа кирек мён тума та хатӗр. 

— Кӑна эсир кӑтартса патӑр та ёнтё,— терём эпё 
ӑна сиввӗн, унтан, драгун капитанне аллинчен тытса, 
пӳлёмрен тухрӑм. 

— Мён кирлӗ сире?— тесе ыйтрё капитан. 
— Эсир Грушницкий тусё, ҫавӑнпа та, паллах, 

унӑн секунданчё пулатӑр пулё? 
Капитан питё мӑнаҫлӑн пуҫ тайрё. 
— Эсир пёлетёр,— терӗ вӑл:—ҫитменнине эпӗ унӑн 

секунданчё пулма тивёҫлё те, мёншён тесен ӑна кӳрен-
терни мана та пырса тивет, ӗнер ҫёрле эпё унпа пул-
нӑ ,— тесе хушса хучё вӑл, хӑйӗн курпунтарах кёлеткине 
тӳрлетсе. 

— Э! апла пулсан эпё сире-иҫ ҫав тери сарӑмсӑр 
пуҫран тивертрӗм? 

Вӑл пӗрре саралса, тепре кӑвакарса кайрё; Вал та 
рӑхни унӑн пичӗ ҫине палӑрса тухрӗ. 

— Эпё паян хамӑн секунданта сирён пата яма ти-
всҫлё пулатӑп,— хушса хутӑм эпё, питё те кӑмӑллӑн 
пуҫа тайса тата вӑл тарӑхнине асӑрхаман пек туса. 
- Рестораци крыльци ҫинче эпё Вера упӑшкине тёл 

пултӑм. Вал мана кётсе тӑнӑ пулас. 
Вӑл, хёпёртенё пек пулса, манӑн алла ярса тытрё. 
— Пархатарлӑ ҫамрӑк ырӑ ҫын!—терё вӑл куҫҫу-

лёпе.— Эпё пурне те илтрӗм. Епле йёксёк! Пархатар-
сӑр!.. Ҫавӑн хыҫҫӑн йышӑн весене хисеплё киле! Мухтав 
турра, манӑн хӗрсем ҫук! Анчах сире, эсир хӑвӑрӑн 
пурӑ,нӑҫӑра камшӑн хёрхенместёр, ҫавӑ телей кӑтартё . 
Эпё сапӑр пулнине вӑхӑт ҫитиччен шанса тӑрӑр,— терё 
вӑл малалла.— Эпё хам та ҫамрӑк пулнӑ тата ҫар 
службинче тӑнӑ ; пӗлетӗп, манӑн ҫак ӗҫсене хутшӑнма 
кирлё мар. Сывӑ пулӑр. 

Мӗскӗн! Хӑйён хёрсем ҫуккишён хёпёртет... 
Эпё тӳрех Вернер патне кайрӑм, вӑл килтех пулчё. 

Эпё ӑна йӑлтах каласа патӑм — хам Верӑпа княжна 
ҫине мёнле пӑхнине те, вӑрттӑн итленё калаҫӑва та ка-
ласа патӑм. Ҫак калаҫуран эпё ҫав господинсем п у л ь ӑ ^ 
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cgp авӑрланӑ пӑшалпа пертерсе мана ухмаха таратса 
хӑварма шутлани ҫннчен пӗлтӗм. Анчах хале ӗҫ шӳт 
риҫинчен тухать: вӗсем, паллах, кунашкал пулассине 
^ётмен пулас. 

Доктор манӑн секундант пулма килӗшрӗ : эпӗ ӑна 
рерӗшӳ условийӗсем пирки темиҫе сӗнӳ патӑм; унӑн ҫине 
тӑрҫах ӗ^е мен май пур таран вӑрттӑнрах ирттерсе 
ямалла тӑвас пулать, мёншён тесен эпё хама кнрек хӑ-
ҫан та вилём умне илсе тухма пултаратӑп, анчах ку 
тёнчере хамӑн пуласлӑха кӑшт та пӑсас килмест. 

Ҫакӑн хыҫҫӑн эпё киле кайрӑм. Тепӗр сехетрен док-
тор хӑйӗн экспедицийӗнчен тавӑрӑнчё. 

— Сире хирӗҫ каварлашнӑ пекех туйӑнать,— терё 
вӑл.—Эпё Грушницкий патӗнче драгун капитанне тата 
тепёр господина тӗл пултӑм, унӑн хушаматне ас тумас-
тӑп. Эпё кайри пӳртре калушсене хывас тесе пёр ми-
нутлӑха чарӑнсаттӑм. Вёсем калама ҫук хытӑ шавлаҫҫё 
те тавлашаҫҫё.. . сНиепле те килёшместёп!—тет Груш-
ницкий:— Вӑл мана ҫынсем умӗнче кӳрентерчё; ун чухне 
ёҫ пачах урӑхла пулнӑ...^ 

^Сана мён ӗҫ?— тесе тавӑрать капитан:— Эпё йӑлтах 
хам ҫине илетӗп. Эпё пилёк дуэльре секундант пулнӑ , 
ҫавӑнпа ӑна мӗнле тумаллине пӗлетӗп ёнтё. Эпё йӑлтах 
шухӑшласа тухрӑм. Тархасшӑн, мана ан чӑрмантар ҫеҫ. 
Хӑратни япӑх мар. Ҫалӑнма май пулсан, мӗншён хӑвна 
хӑрушлӑх умне тӑратмалла-ха?*— Ҫав самантра эпё 
кӗтӗм. Вӗсем тӑруках шӑп пулчӗҫ. Пирён калаҫусем 
самаях вӑрӑма пычӗҫ; юлашкинчен вара эпир ёҫе ҫапла 
тума шутларӑмӑр: кунтан пёр пилёк ҫухрӑмра улах ту 
хушши пур; вёсем унта ыран ирпе тӑватӑ сехетре каяҫ-
ҫё, эпир вӗсем хыҫҫӑн ҫур сехет кайран тухатпӑр; ултӑ 
утӑмран перетёр — Грушницкий хӑй ҫапла тума ыйтрё. 
Вӗлерни — черкессен шучёпе пулать! Халь эпё акӑ мён-
ле шухӑшлатӑп: вёсем, урӑхла каласан, секундантсем, 
хӑйсен малтанхи планне кӑштах улӑштарнӑ пулас та 
Грушницкий пистолетне ҫеҫ пульӑпа авӑрласшӑн. Ку 
кӑштах ҫынна вӗлернӗ майлӑрах, анчах вӑрҫӑ вӑхӑтён-
че, уйрӑммӑиах азиатсен вӑрҫинче, чеелёхсемшё,н ятла-
маҫҫё; ҫапах Грушницкий хӑйён юлташӗсенчен парха-
тарлӑрах пек туйӑнать. Эсир менле шутлатӑр? Хамӑр 
тавҫӑрса илнине пирён кӑтартмалла-и вёсене? 

— Тем парсан та, доктор! Нимён те ан шухӑшлӑр; 
зпӗ вӗсене парӑнмасрӑп. 
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— Мӗн тӑвасшӑн-ха эсир? 
— Эпӗ ӑна хам ҫеҫ пӗлетӗн. 
— Ac тӑвӑр, ан лекӗр... ултӑ утӑмран-ҫке! 
— Доктор, эпё ыран сире тӑватӑ сехетре кӗтетӗп; 

лашасем хатӗр пулаҫҫё... Сывӑ лулӑр. 
Эпӗ хамӑн пӳлӗме питӗрёнтӗм те каҫченех килте лар-

тӑм. Мана княгиньӑ патне чӗнме лакей килчӗ,— чирлё 
тесе калама хушрӑм эпӗ. 

Икё сехет ҫӗрле... Ыйхӑ килмест... Анчах ҫывӑрсан 
та юратчӗ , ыран алӑ ан чӗтретӗр. Ултӑ утӑмран тивер-
теймесӗр пеме йывӑр. Э! господин Грушницкий! сирён 
мистификаци ' хӑвӑршӑнах ӑнӑҫлӑ пулмӗ... эпир вырӑн-
семпе улшӑнӑпӑр: халӗ манӑн сирӗн шуралса кайнӑ 
пит-куҫу ҫинче хӑранин паллисене шыраса тупмалла 
пулать. Мӑншӗн эсир хӑвӑр ҫав ултӑ утӑма йышӑнтӑр? 
Эпё сире тавлашмасӑрах хамӑн ҫамкана лартса паратӑп 
тесе шутлатӑр-и эсир... эйир шӑпа ярӑпӑр.. . Ун чухне 
вара... унӑн телейӗ пысӑкрах пулсан ун чухне? Манӑн 
ҫӑлтӑрӑм мана улталамӗ-ши?.. Ахальтен-им вӑл маншӑн 
ҫав тери ӗҫлерӗ . . . 

Мӗнех-ха? Вилмелле пулсан вилес! Тӗнчешӗн пысӑк 
ҫухату мар; мана хама та чылаях йӑлӑхтарса ҫитерчӗ. 
Эпӗ — балра анаслакан ҫын пек, хӑйӗн карети килеймен 
пирки ҫеҫ вӑл киле каймасть. Анчах каретӑ хатӗр... сывӑ 
пулӑр! 

Хамӑн пӗтӗм пурнӑҫа аса илсе тухатӑп та ирӗксӗрех 
хрмран ыйтатӑп: эпӗ мӗншӗн пурӑннӑ? Мён тума ҫу-
ралнӑ эпӗ?.. Чӑнах та, ман тумалли пулнах пулас, чӑ-
нах та, пурнӑҫра манӑн пысӑк вырӑнта пулмалла пулнӑ , 
мӗншӗн тесен эпӗ хамӑн ӑшра ҫав тери пысӑк вӑйсем 
пуррине туятӑп... Анчах эпӗ ҫав х а м ӑ н ^ ы р ӑ н а тавҫӑрса 
илеймерӗм, эпӗ ниме тӑман пархатарсӑр йӑласем астар-
ни хыҫҫӑн кайрӑм: вёсен ӑшӗнчен эпё тимёр пек хытӑ 
та сивӗ пулса тухрӑм, анчах пархатарлӑ туртӑнусен 
вутне, пурнӑҫӑн чи лайӑх чечекне ёмёрлёхех ҫухатрӑм. 
Унтанпа вара миҫе хут ёнтӗ ӑраскал аллинчи пуртӑ 
вырӑнне пулнӑ! Асаплӑх хёҫ-пӑшалӗ пулса, эпӗ хурлӑх 
курма тивнӗ ҫынсен пуҫёсем ҫине ӳкнӗ, час-часах тарӑх-
масӑр, анчах яланах нимён хёрхенмесёр... Манӑн юрату 
цидама та телей паман, мӗншӗн тесен эпё хам кама 

* Мистификаци —. кама та пулин ӑнран яни. 
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юратнӑ , ӑна ӳншӑй пӗр ырайа t a тавӑрман: эпӗ хамшан 
юратнӑ , пёр хама килентересшӗн юратнӑ ; эпӗ чӗре те-
мён ыйтнине ҫеҫ туса пынӑ, вёсен сисёмёсене, вёсен 
ачашлӑхне, вёсен хаваслӑхёсемпе асапёсене ҫӑтӑланса 
ҫӑтнӑ — ҫапах нихӑҫан та тӑранма пултарайман. Выҫӑ-
па аптранӑ ҫын вӑйӗ пӗтсе ҫитнипе ҫывӑрса каять те 

^хӑйён умёнче чаплӑ апат-ҫимёҫсемпе эрехсем курать — 
^авӑн пек; вӑл тӗлӗкре курнӑ ҫимёҫсене хавассӑн ҫӑ-
тать те, вара ҫӑмӑлрах пек туйӑнать ӑна; анчах вӑра-
нать кӑна — ёмёт ҫухалать... вӑл хайхи икё хут ытларах 
выҫса каять те тарӑхать! 

Тен, ыран эпӗ вилетӗп!.. Вара ҫёр ҫинче мана пачах 
ӑнланса ҫитнн пёр чун та юлмасть. Пӗрисем мана эп 
хам чӑннипех мӗнлинчен усалрах, т е п р и с е м — л а й ӑ х р а х 
тесе шутлёҫ... Вӑл ырӑ ҫынччё, тейёҫ пӗрисем, теприсем: 
йёксёк, тейёҫ. Вӑл та, ку та тӗрӗс мар. Ҫавӑн хыҫҫӑн 
пурӑнма кирлё-и вара? Ҫапах пурӑнатӑп — малалла 
мён пулать-ши тесе: темён ҫённине кётетёп... Кулӑшла 
та, кичем те! 

Акӑ ёнтё, эпё Н крепоҫне куҫни уйӑх ҫурӑ ҫитет; 
Максим Максимович сунара кайнӑ . . . эпё пёчченех чӳ-
рече умӗнче ларатап; хӑмӑр пёлётсем тусене аяла ҫи-
тичченех хупласа илнӗ; хёвел тётре витёр сарӑ пӑнчӑ 
пек курӑнать. Сивё ҫил шӑхӑрать, чӳрече хупписене сил-
лентерет... Тунсӑх!.. Хамӑн ҫав тери тёлёнмелле -ӗҫсемпе 
чарӑнса ларнӑ журнала малалла ҫырма пуҫларӑм. 

Юлашки страницӑна тепёр хут вуласа тухатӑп: ку-
лӑшла!— Эпӗ вилме шутланӑ ; вӑл пулма пултарайман: 
эпё хамӑн асаплӑх савӑтне типётеймен-ха, сисетёп халё? 
манӑн тата нумай пурӑнмалла. 

Иртни пётёмпех манӑн асӑмра ҫав тери уҫӑмлӑн па-
лӑрса юлнӑ! Вӑхӑт пёр йёрне те, пёр паллӑна та ху-
ратман! 

Ac тӑватӑп эпё, перёшӳ умён ҫӗрӗпех ҫывӑраймарӑм. 
Нумайччен ҫывӑраймарӑм эпё: мана вӑрттӑн кансёрлёх. 
ҫёнтерсе илчё. Пёр сехете яхӑн эпё пӳлӗм тӑрӑх утрӑм; 
унтан лартӑм та Вальтер Скотт романне уҫрӑм, вӑл 
манӑн сӗтел ҫинче выртатчё; вӑл ,*Шотланди пуританё-
сем* ятлӑ ; эпё малтан вӑйпах вуларам, унтан асамлӑ 
шухӑшпа киленсе, йӑлтах манса кййрӑм... 

Юлашкинчен ҫуталчё. Манӑн нервӑсем лӑпланчӗҫ. 
Эпё тёкёр витёр пӑхрӑм, манӑн пит;-куҫ шуралса; тёк-
сёмленсе кайнӑ , ыйхӑ вӗҫнипе асапланнӑ пирки вӑл; 
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аючах куҫ, йери-тавра хӑма,р мӗлке ҫа.вӑ'рса илчё лулиц 
те, мӑнаҫлӑн та шеллевсӗр ҫуталать. Эпӗ хама хам тир-
кемерӗм. 

Лашасен^, йӗнерлеме хушрӑм та, тумланса, купальна 
патне чупса антӑм. Вӗрекен сивӗ нарзан ӑшне кӗрсе 
ларнӑ май утри тата ӑшри вӑйсем каялла таврӑннине 
туйрӑм. Эпӗ ваннӑран балӑ кайма хатӗрленнӗ пек уҫӑ 
кӑмӑллӑ та маттур пулса тухрӑм. Ҫакӑн хыҫҫӑн калӑр 
ӗнтӗ чун ӳт-пӳрен килмест тесе!.. 

Каялла таврӑнсан, эпё хам патӑмра доктора тӗл 
пултӑм. Вӑл кӑвак рейтуз, а р х а л у к ' тата черкес ҫӗлӗкӗ 
тӑхӑннӑ . Ҫак пёчӗк кӗлеткеллӗ ҫынна калама ҫук пы-
сӑк та лапсака ҫӗлӗк айӗнче курсан, эпӗ хыттӑн кулса 
ятӑм: унӑн пит-куҫӗ пачах та хастарлӑ мар, анчах халь 
вӑл яланхинчен те вӑрӑмрах. 

— Мӗйшӗн эсир ҫав тери хуйхӑлла, доктор?— терӗм 
эпӗ ӑна.— Эсир ҫынсене калама ҫук нимӗн шухӑшсӑр 
леш тёнчене ҫӗр хут та ӑсатман-и вара? Шутлӑр манӑн 
ват вӗри чирпе чирленӗ тесе; эпё сывалма та, вилме те 
пултаратӑп; вӑл та, ку та йӗркеллех; ман ҫине хӑвӑра 
паллӑ мар чирпе аптӑракан пациент ҫине пӑхнӑ пек 
пӑхма тӑрӑшӑр,— вара сирӗн мӗн пулассине ҫав тери 
пӗлес килекен пуле, эсир халь манпа физиологи енӗпе 
темиҫе паха сӑнав тума пултартӑр.. . Вӑйпах вилӗме 
кӗтни вӑл чӑн-чӑн чир мар-и вара? 

Ҫак шухӑш доктора тӗлӗнтерчё, ҫавӑнпа та вӑл ха-
васланса кайрӗ: 

Эпир утсем ҫине утлантӑмӑр; Вернер чӗлпӗртен икӗ 
аллипе ярса тытрё те, эпир вёҫтертӗмӗр,— самантрах 
крепоҫ патӗнчен иртсе слободкӑ витӗр тухса кайрӑмӑр, 
ту хушшине кӗрсе кайрӑмӑр.. . Пирӗн умра ҫурри курӑк-
па витӗннӗ ҫул авкаланать, тата ун урлӑ унта та кунта 
шавлӑ ҫырма шывӗ каҫса каять. Пирён час-часах - у№ 
урлӑ каҫма тивет, доктор ҫав тери тарӑхать, мӗншӗн 
тесен унӑн лаши шывра кашнинчех чарӑнса тӑрать . 

Кунтан сенкертерех те уҫӑрах ир пулнине ас тумас-
тӑп. Хӗвел симӗс йывӑҫ тӑррисем ҫийӗн кӑшт курӑнчӗ 
ҫеҫ, унӑн пайӑркисен малтанхи ӑшши каҫӑн сӳрӗлекен 
сиввипе пӗрлешсе темле тутлӑн ывӑнтарать пек; ту 
хушшине ҫамрӑк кунӑн хаваслӑ пайӑрки кӗреймен-ха; 

' Архалук — кӗске сӑхман, тӳмесем вырӑнне тӑхасем лартса 
ҫӗленӗскер. 
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' вал пирӗн пуҫ ҫийӗнче икӗ енепе те усӑнса тӑракан чул 
тусен тӑррисене ҫеҫ ылтӑн сӑрпа сӑрлать. Тарӑн хушӑк-
сенче ӳсекен ҫӑра ҫулҫӑллӑ тӗмӗсем ҫил кӑшт сывласа 
илнипех пирӗн ҫине кӗмӗл тумламсем сапаҫҫӗ . Ac тӑва-
тӑп — ҫав ир эпӗ ҫутҫанталӑка нихҫанхинчен те ытла 
юратрӑм. Епле лайӑх виноградӑн сарлака ҫулҫи ҫинче 
чӗтренекен тата сӗрен кӗперрин миллион пайӑркисемпе 
ҫутӑлакан кашни сывлӑм шӑрҫине пӑхса савӑнма! Епле 
манан куҫӑмсем тётреллӗ инҫете шӑтарасла пӑхаҫҫё! 
Унта ҫул ансӑрлансах пырать, чул тусем кӑвакланса 
тата харушӑланса пыраҫҫё, юлашкинчен вара вӗсем 

^ пӗрлешсе ҫирӗп хӳме пулса тӑнӑ пек туйӑнаҫҫӗ . Эпир 
нимӗн шарламасӑр пыратпӑр. 

— Эсир хӑвӑрӑн халала ҫырнӑ-и?—ыйтрӗ Вернер. 
— Ҫук. 
— Вӗлерес пулсан мӗнле?.. 
— Наследниксем хӑйсемех тупӑнӗҫ. 
— Сирӗн тусусем те ҫук-и, сирӗн вӗсене юлашки хут 

скаҫарӑр* тес килмест-и?.. 
Эпӗ пуҫа пӑркаларӑм. 
— Сирен хӗрарӑм та ҫук-и вара, эсир асӑнмалӑх ун 

валли нимён те хӑварас теместӗр-и? 
— Пёлес килет-и, доктор,— терём эпё ӑна,— эпё си-

ре чунӑма уҫоа пама пултаратӑп.. . Куратӑр-и, вилнё 
чухне юратнӑ хӗрарӑм ятне асӑнакан тата таса помадӑ 
сёрнё е помадӑ сӗрмен ҫӳҫ пайӑрки парса хӑваракан 
ҫулсенчен тухнӑ эпё. Килес ҫывӑх вилём ҫинчен шухӑш-
ланӑ май эпё хам ҫинчен ҫеҫ шухӑшлатӑп; хӑшёсем ӑна 
та тумаҫҫё. Нимён те кирлё мар, туссем мана ыранах 
манаҫҫё, е унтан та япӑхрах, ман ҫннчен, турӑ пӗлет, 
темён те пёр каласа пӗтерӗҫ; хӗрарӑмсем урӑххине ыта-
ласа, вӑл вилнӗ ҫын ҫумне ан хуштӑр тесе, кулёҫ ман-
ран. Пурнӑҫ тӑвӑлӗнчен эп.ё темиҫе идейӑ ҫеҫ нлсе тух-
рам — вёсен хушшинче пёр туйӑм та ҫук вара. Ентс 
тахҫантанпах эпё чӗрепе мар, пуҫпа кӑна пурӑнатӑп. 
Эпӗ хам кӑмӑлӑма та, хӑтланчашӑма та: ёнтӗ мён пу-
лё-ха, тесе шайлатӑп та, чёреме нимён те перӗнмест. 
Ман ӑшра икё ҫын: пӗри пурӑнмаллипех пурӑнать, теп-
ри шухӑшлать те малтанхи мён тунине тишкёрет, пёрре-
мӗшё те пёр сехетренех сирёнтен те, тёнчерен те ӗмӗрлӗ-
хех уйрӑлё, иккӗмёшё вара.. . Иккёмӑшё-и?.. Пӑхӑр-ха, 
доктор: куртӑр-и эсир, чул ту ҫинче сылтӑмра виҫё ҫын 
тӑни палӑрать? Вёсем пирӗн тӑшмансем пулас?.. 



Эпир вӗҫтертӗмёр. 
Чул ту айӗнчи йывӑҫ тёмисен хушшине виҫӗ лаша 

кӑкарнӑ ; хамӑр лашасене ҫавӑнтах кӑкартӑмӑр та тӑ-
вӑр сукмак тӑрӑх площадкӑ ҫине улӑхрӑмӑр, унта пире 
драгун капитанӗ , Грушницкий тата унӑн тепёр секун-
данчё кётсе тӑратчёҫ. Тепёр секундантне Иван Игнать-
евич теҫҫӗ; эпё унӑн хушаматне нихҫан та илтмен. 

— Эпир тахҫанах сире кётетпёр,— терё драгун ка-
питанё, тӑрӑхлас шутпа йӑвашшӑн кулса. 

Сехетёме кӑлартӑм та ӑна кӑтартрӑм. 
Ьӑл каҫару ыйтрё, манӑн сехет васкать иккен, терё. 
Темиҫе минут хушши никам та пёр сӑмах чёнмесёр 

аптраса тӑтӑмӑр; юлашкинчен доктор Грушницкий ен-
нелле ҫаврӑнчё те сӑмах пуҫларё: 

— Эсир иксӗр те ҫапӑҫма хатёр ёнтё, ҫав майпа 
хисеплӗх умёнчи парӑмӑрсене те татӑр, халӗ акӑ калаҫ-
са татӑлӑр та, ҫавӑнпа юн тӑкмасӑрах ӗҫӗре пётерме 
те пуле, тесеттӗм эпё,— терё доктор. 

— Эпё хатёр,— терём эпё. 
Капитан Грушницкие куҫ хёсрё, Грушницкий эпё 

харатӑп пулё тесе шухӑшларӗ те пуҫне каҫӑртрё, хӑйён 
пит ҫӑмарти ҫинчи тӗксӗм шурӑ сӑнарё кайман та-ха. 
Килсе чарӑннӑранпа та вӑл ман ҫине пёр хут кӑна пӑх-
са илчӗ: темӗнле вӑл канӑҫсӑрланса пӑхать, ӑшёнче 
хаяр кӗрешӳ пынине кӑтӑртса пӑхать. 

— Хӑвӑр условийӗрсене ӑнлантарса парӑр,— терӗ 
вӑл,— эпё сирён валли мён те пулин туса пама пулта-
ратӑп, ҫавна ӗненсех тӑрӑр.. . 

— Акӑ манӑн условисем: эсир паянах халӑх куҫ 
умӗнче хӑвӑр сӑмахӑра элеклени пулчё тесе йышӑнӑр, 
манран каҫару ыйтӑр. 

— Савнӑ ҫыннӑм, эпё тёлёнетёп, епле эсир мана ҫа-
вӑн пек сӗнме пултаратӑр?. . 

— Урӑх мӗн сӗнме пултарнӑ пулӑттӑм вара 
эпё сире?.. 

— Эпир перӗшетпӗр. 
Хул пуҫҫийёме хёскелесе илтём. 
— Юрё эппин: анчах ас тӑвӑр, пирӗнтен пёри пур 

пёрех вилмелле пулать. 
— Эсир вилессе ӗмӗтленетӗп эпё... 
— Анчах эпё урӑхла пуласса ёненетёп-ха... 
Вӑл нимён те калаймарӗ , хёрелсе кайрё, унтан ирӗк-

сёрех хыттӑн кулса ячӗ. 
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Капитан ӑна аллинчен тытрё те аяккаллӑ ҫавӑтса 
кайрӗ : тахҫанччен вӗсем пӑшӑлтатрӗҫ. Эпӗ самаях кӑ-
мӑллӑ килнӗччӗ те ку.гта, анчах ҫакнашкал хӑтланни 
мана тарӑхтара пуҫларӗ . 

Доктор ман пата пырса тӑчӗ . 
— Итлӗр-ха,— терё вӑл, пӑшӑрханса :—эсир вӗсем 

каварлашнине манса та кайнӑ пулё-ха!.. Эпё пистолет 
авӑрлама пёлместёп, анчах хальхинче акӑ... тёлёнмелле, 
ҫын эсир! Вёсем мён тума шутланине пёлни ҫинчен ка-
лӑр та, вёсем хӑяймёҫ вара... Мёне кирлё иккен! Кайӑка 
персе ӳкернӗ пекех персе пӑрахёҫ сире вёсем... 

— Ан пӑшӑрханӑр-ха, доктор, кётёр кӑштах... Эпё 
йӑлтах урӑхла ҫавӑрса хурӑп та, вёсен енче нимёнле 
ҫӑмӑллӑх та пулмё. Ан тив, пӑшӑлтатчӑрах вёсем... 

— Итлёр-ха, ку йӑлӑхтарса ҫитерет капла!—терём 
эпё вёсене хыттӑн:— ҫапӑҫас-тӑк ҫапӑҫас, сирён ёнерех 
калаҫса тӑранма вӑхӑт пулнӑ... 

— Эпир хатӗр,— терё капитан.— Вырнаҫса тӑрӑр 
эппин!.. Доктор, ултӑ утӑм виҫсе парсамӑр.. . 

— Вырнаҫса тӑрӑр!—терё Иван Игнатьевич та ҫу-
рӑк сасӑпа. 

— Чимӗр-ха!—терём эпё.— Тата тепӗр услови: эпир 
пуҫ хумаллипех ҫапӑҫатпӑр та, ҫавӑнпа пирён пур май-
па та ҫак ӗҫе никам пӗлмелле мар тӑвас пулать, пирӗн 
секундантсем айӑплӑ ан пулччӑр. Килӗшетӗр-и эсир?.. 

— Пётёмпех килӗшетпӗр. 
— Апла пулсан, акӑ мӗн шухӑшласа кӑлартӑм эпё. 

Куратӑр-и, ҫак тӳп-тӳрӗ анакан чул ту тӑрринче, сыл-
тӑмра, пёр тӑвӑр площадка пур? Ҫак площадкӑран 
аяла ҫитиччен пёр вӑтӑр чалӑш пулать, ытларах пул-
масан. Аялта ҫивчё шёвӗрлё чулсем. Иксёмёртен каш-
ниех ҫав площадкӑн чи хӗррине пырса тӑрӗ ; чи ҫӑмӑл 
суран та вилӗмлӗ пулать вара: ку сирён шухӑшӑрпа 
килӗшет пулмалла, мёншён тесен эсир хӑвӑрах ултӑ 
утӑмран пемелле тӑвасшӑн пултӑр. Кам аманё, вӑл 
тӳрех аялалла сирпёнсе анё те пӗтӗмпех саланса кайё; 
пулине доктор кӑларӗ ; ун чухне вара самантрах вилсе 
кайнине ӑнсӑртран ӳксе вилнё тесе ӑнлантарма та 
ҫӑмӑл пулать. Эпир камӑн малтан пемеллине пёлме 
шӑпа ярӑпӑр. Пӗлнӗ пулӑр эппин, ҫапла тумасӑр эпё 
ҫапӑҫмастӑп. 

. — Юрать те пулӗ!— терё капитан, Грушницкий ҫине 
тинкерсе пӑхса, лешё, килёшнине пёлтерсе, пуҫ тайрӗ . 
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Унан сӑне кашни Минут{)анӑ^ улшанать . ӑ п ӗ ана йывӑр-
л ӑ х а кӗртрӗм-ха. Яланхи условисемпе пене пулсан, вӑл 
мана ураран тӗллеме пултаратчӗ , мана ним мар амант-
са, ):ӑй к ӑ м ӑ л н е ытлашши т а т м а с ӑ р а х мана т а в ӑ р м а 
пултарнӑ рулёччё; анчах халӗ ӗнтӗ унӑн с ы в л ӑ ш а л л а 
персе я м а л л а е ҫын вӗлҫрекен пулмалла , е хӑйӗн ирсӗр 
шухӑшне пӑрахса , манпа пёр пекех хӑрушлӑх умне 
тухса т ӑ м а л л а пулать. Ҫвв самантра вара эпӗ ун вырӑ-
нӗнче пулма килӗшмен пулӑттӑм. Вӑл капитана аяккал-
ла ҫавӑтса кайрё те ӑна темён ҫинчен ҫав тери хӗрӳллӗн 
к а л а м а тытӑнчӗ : куратӑп акӑ , унӑн к ӑ в а к а р н ӑ тути 
чётрет, анчах капитан йӗрёнсе ҫеҫ кулса илчё те унран 
пӑрӑнчӗ .—**Эсё yxMaxt—терӗ вӑл Грушницкие самаях 
хыттӑн.— Нимён те ӑнланмастӑн! Кайрӑмӑр!* -

Т ӑ в ӑ р сукмак йывӑҫ тӗми хушшипе чӑнкӑ вырӑнал-
л а улӑхать; чул ту катӑкёсем ҫав ҫутҫанталӑк пусмин 
шанчӑксӑр картлашкисем пулнӑ , йывӑҫ тӗ^исенчен 
тыткаласа эпир ҫӳлелле улӑхма тытӑнтӑмӑр . Грушниц-
кий малта пырать, ун хыҫҫӑн унӑн секунданчӗсем, унтан 
эпир докторпа. 

— Сирӗнтен тӗлӗнетёп эпё,— терё доктор, а л л ӑ м а 
хыттӑн чӑмӑртаса .— Кӳрӗр-ха, ал тымарне тытса пӑхам! 
Э-хе! сив чирпе чирленӗ чухнехи^ пекех!.. анчах питрен 
пӑхсан нимён те палӑрмасть. . . куҫӑр кӑна сирён ялан-
хинчен ҫутӑрах (иҫнӗ пек. 

Ҫӳлтен с а с а р т ӑ к пирён урасем айне вӗтё чулсем 
кусса анчӗҫ. 

Ку мён? Грушницкий такӑннӑ -мӗн; в ӑ л тытнӑ турат 
хуҫӑлнӑ та, хӑй месерлех а я л а л л а шуса анатчӗ пуле, 
юрать-ха секунданчёсем тытма ёлкӗрчӗҫ. 

— Сыхланӑр!— к ӑ ш к ӑ р т ӑ м эпё ӑна :—халех ан ӳкер-
ха, вӑл ьррра пӗлтермест. Юлий Ц е з а р е ' асара илӗр. 

Акӑ зпир м а л а р а х тухса т ӑ р а к а н чул ту тӑррине хӑ-
парса ҫитрёмӗр; площадкӑ юри пире ҫапӑҫмашкӑн тунӑ 
темелле, вӗтӗ хӑйӑрпа витӗннӗ . Ту тӑррисем, йӗри-тавра 
ирхи ылтӑн тӗтре ӑшне ҫухалса, хисепсӗр йышлӑ кӗтӳ 
пек хӗсӗнеҫҫӗ те кӑнтӑр енче, Эльбрус тӑвӗн пӑрланнӑ 
тӑррисем хушшинче, калама ҫук пысӑк шурӑ купа пек 
курӑнса тӑраҫҫӗ , вёсен хушшинче хӗвелтухӑҫӗнчен юхса 
килнӗ ҫӳхе пӗлӗтсем шӑваҫҫӗ . Эпё плбщадкӑ хёррине 

t Юлий Ц е з а р ь — ( п и р ё н эрӑччен tOO—44 авалхи Римри 
государства деятеле, паллӑ полководец, писатель. 
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ПЫрса татам та аялалла пйхрӑм, пуҫӑм кӑштах ҫӑврӑ -
наймарӗ : унта, тупӑкри пек, сём-^гӗттӗм те сивӗ туйӑ-
нать; вӑйлӑ ҫумӑрпа е иртен вӑхӑтпа катӑлса ӳкнё чул 
ту тӑррисем хӑйсен ҫимёҫне кётеҫҫӗ. 

Эпир ҫапӑҫас тенё вырӑн тёрёс виҫ кӗтеслӗх йек. 
Маларах тухса тӑракан кётесрен ултӑ утӑм виҫсе иЛтӗ-
мёр те к а ^ кама малтан пемелле, ҫавна ҫак кётесе тӑ-
ратмалла турӑмӑр, ҫурӑмёпе сакӑлта еннелле ҫаврӑнса 
тӑмалла ; вӑл вилмесен вара ӑна тепри улӑштарать те 
ҫав вырӑнах пырса тӑрать. 

Эпӗ Грушницкие ҫӑмӑлрах тума шутларӑм, ана тӗ-
рёслесе пӑхасшӑнччё эпё; унӑн чунӗнче йӑвашлӑх хёмс 
вӑраннӑ пулсан, пӗтӗм ӗҫ те лайӑхланса кайнӑ пулёччӗ; 
анчах хӑй мӑн кӑмӑллӑ пулни, характере хавшак пул-
ни ҫӗнтермеллех пулнӑ ҫав... Араскалӑм мана ҫӑлса 
хӑварсан, зпё ӑна ним чухлӗ те хёрхенесшӗн пулмарӑм. 
Кам хӑйён кӑмӑлёпе ҫавӑн пек тӑвас тесе килёш-
мен-ши? 

— Шӑпа ярӑр , доктор!—терё капитан. 
Доктор кёсйинчен кёмёл тенкё кӑларчӗ те ҫӳлелле 

ывӑтса ячё. 
— Решетка!— васкаса кӑшкӑрче Грушницкий, юл-

ташё кӑрт тёртннпе сасартӑк вӑраннӑ ҫын пек. 
— Орел!—^ терём эпё. 
Тенкё ҫаврӑнса улӑхрё те чӑнкӑртатса ҫёре ӳкрё, 

пурте ун патнелле тӑрӑнчӗҫ. . 
— Эсир телейлё,— терём эпё Грушницкие,— сирён 

малтан пемелле! Анчах ас тӑвӑр, эсир мана вёлерме-
сен, эпё сире пур пёрех чёрё хӑварас ҫук, чӑннипех ка-
латӑп ҫакна." 

Вӑл хёрелсе кайрӗ ; хёҫ-пӑшалсӑр ҫынна вёлерме 
намӑс пулчӗ ӑна: эпё ун ҫине тинкерсе пӑхатӑп; ҫав 
хушӑра мана вӑл ман ура патне пырса ӳкессён туйӑнчё; 
каҫару ыйтассӑн туйӑнчӗ . Анчах ирсёр ёҫ тума шухӑш 
тытнине мёнле уҫса парас-ха? Вӑл сывлӑшалла персе 
ярассине эпӗ шансах тӑнӑччё! Ана эпӗ иккӗмёш хут 
пертересси кӑна чӑрмантарма п у л т а ^ т ь . 

— Вӑхӑт !—терё мана доктор, шӑппӑн ҫанӑран турт-
са.— Эсир халь те вёсен вӑрттӑн шухӑшне пӗлнине ка-
ламасан вара, пётёмпех пётрё. Пӑхӑр-ха, авӑрлама та 
пуҫларӗ.., Эсир нимён те каламастӑр пулсан, эпё хам... 

- — Тем пулсан та, доктор!— терём эпӗ ӑна аллинчен 
тытса чарнӑ май.— Эсир йӑлтах ёҫе пӑсатӑр: эсир, мана 
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^Йрмантармастӑп, тесе сӑмӑх йаначчё..^ Сире мёй ёҫ^ " 
Тен, ман хама вёлерттерес килет пулё... 

Вӑл ман ҫине тӗлӗнсе пӑхрӗ . 
— Э! апла пулсан, ур^хла ӗҫ!,.- Анчах леш тёичере 

мана ан ӳпкелӗр... 
Капитан ҫӑв вӑхӑтра хӑйён пистолечӗсене авӑрларё 

те пӗрне, ӑшшӑн кулнӑ пек, темӗн пӑшӑлтатса , Груш-
ницие тыттарчӗ , тепӗрне мана паче. 

Эпӗ площадкӑ кӗтессине тӑтӑм, ҫӑмал аманас-таваҫ 
пулсан, каялла кайса укес мар тесе, сулахай урапа чул 
ҫине тӗрентӗм, пӑртак малалла ӳпёнтӗм. 

Грушницкий мана хирӗҫ тӑчӗ те паллӑ панӑ хыҫҫӑн 
пистолетне ҫёклеме тапратрё, чёркуҫҫийёсем чётёреҫ^ё 
унӑн. Ё ӑ л мана тӳрех ҫамкаран тёллет... 

Эпё калама ҫук шӑртланса кайрӑм. 
Сасартӑк вӑл пистолетне антарчё те, пир пек шурал-

са кайса, хӑйсен секунданчӗ енне ҫаврӑнчё. 
— Пултараймастӑп,— терӗ вӑл хупӑ сасӑпа. 
— Хӑравҫӑ !—терё капитан. 
П ӑ ш а л сасси янрарӗ . Пульӑ манӑн чёркуҫҫине шӑ -

йӑрса кайрё. Эпё, хӑвӑртрах площадка хёрринчен пӑрӑ -
нас тесе, хам сисмен ҫёртенех темиҫе утӑм малалла ярса 
пусрӑм. 

— Ну, Грушницкий шӑллӑм, шел тивертейменшен!— 
терё капитан.-*- Халӗ ӗнтӗ санӑн черет, кайса тӑр[ Мад-
тан мана ытала: эпир урӑх пӗр-пӗрне ку^аймӑпӑр. Вё-
сем пёр-пёрне ыталарёҫ; капитан кёҫ-вёҫ кулса ямасть:— 
Ан хӑра,— уушса хучё вӑл, Грушницкий ҫине чеен 
пӑхкаласа .— Тёнчере ырри нимён те ҫук! Кӑмӑл сӑ-
<мах — йӗплӗ ҫӑмах, кун-ҫул — ҫу.к чун, пӗтсан — ухмах, 
теҫҫё. 

Ҫ^к трагикла сӑмахсене мӑнаҫлӑхпа каланӑ хыҫ(ӑн 
вӑл хӑйён вырӑнне кайса тӑчӗ; Иван Игнатьевич та, 
куҫҫульне кӑларса , Грушницкие ыталаса илчё, акӑ вӑл 
пӗр-пӗчченех мана хирёҫ тӑрса юлчӗ. Халичченех тёлё-
нетёп вара эпӗ, мёнле кӑна туйӑм в ӗ р е м е р ӗ ^ и ҫавӑн 
чух ман кӑкӑрта : ҫак мӑн камӑллӑ та лӑпланнӑ чӑрсӑр- ' 
лӑхпа пӑхса тӑракан ҫын хам чӗрене кӳрентерни те, 
курайманлӑх та, йёрёнтерни те пулчё, вӑлах-ҫк& пёр-икё 
минут каярахпа кӑна хӑйне нимӗнле хӑрушлӑх умне 
те тӑратмасӑр мана йытта вёлернё пек персе вӗлерес-
шёнччё, урам кӑшт ҫеҫ ытларах суранланнӑ пулсан, эпё 
чул ту ҫинчен персе анаттӑмах ёнтё. 
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Пӑртак та пулин Укёнет-ши вӑл, тесе эпё ӑна куҫра(( 
темиҫе минут хушши тинкерсе пӑхрӑм. Анчах вӑл мана 
кулса ярасран аран чӑтса тӑнӑ пек туйӑнчӗ . 

— Вилес умён турра пуҫ ҫапма сёнетёп эпё сире,— 
терём вара ӑна эпё. 

— Ман чунӑмшӑн хӑвӑрӑннинчен ытла та чӑрманӑр. 
Хӑвӑртрах пемешкён кӑна ыйтатӑп эпё сирёнтен. 

— Эсир хӑвӑр элекёртен сивёнместёр-и? Каҫару та 
ыйтмастӑр-и манран?.. Л а й ӑ х р а х шухӑшласа пӑхӑр; 
кӑмӑлӑр сире мён те пулин калё. 

— Печорин господин!— кӑшкӑрчё драгун капита-
не.— Эсир кунта ҫылӑх каҫарттарма килмен-ҫке, ҫавна 
ан манӑр... Еҫе хӑвӑртрах пӗтерёр; ту хушшипе иртсе 
ҫӳрекенсем пулёҫ — пире вёсем курма пултарӗҫ. 

— Юрё. Доктор, килӗр-ха ман пата. 
Доктор пырса тӑчӗ . Мӗскӗн доктор: Грушницкий ву-

нӑ минут к а я р а х шурӑччӗ те, вӑл унран та шурӑрах. 
Ак ҫак сӑмахсене вара эпӗ юриех, вилём приговор-

нҫ вуласа панӑ пек, татса та хыттӑн, ӑнланмалла ка-
ларӑм: 

— Доктор, ку улпутсем хыпаланнӑ майпа ман пис-
толет ӑшне пульӑ хума маннӑ : ӑна ҫӗнӗрен авӑрласа 
парӑр-ха, лайӑхрах авӑрлӑр! 

— Пулма пултараймасть!— кӑшкӑрчӗ капитан:— 
пулма пултараймасть апла! Эпё икё пистолетне те авӑр-
ланӑччё; сирён пистолетӑртан пульӑ тухса ӳкнӗ пулин 
ҫеҫ... Вӑл манӑн айӑп мар]—Анчах сирён ҫёцёрен авӑр-
ламашкӑн тивёҫёр ҫук... нимёнле тивёҫёр те... Ку вара 
пётёмпех йёркене хирӗҫле пулать; эпё ирёк памастӑп... 

— Юрӗ эппин!—терём эпё капитана :—апла пулсан, 
эпир сирёнпе ye ҫак условйсемпех перӗшетпёр... 

Вӑл нимён калама аптрарё. 
Грушницкий пуҫне кӑкӑрё ҫине ӳсрё те, тарӑхса, ки-

чеммён пӑхса тӑрать. 
— Ан хӑтлан ӗнтӗ!— терё вӑл юлашкимчен капитана, 

лешё доктор аллинчен пистолета туртса илесшӗн тӑнӑ 
чух...— Хӑвах пёлетӗн вёт вёсем тёрёс тунине. 

Капитан ӑна кӑлӑхах тӗрлёрен паллӑсем парать, 
Грушницкий пӑхасшӑн та мар. Ҫав хушӑра доктор пис-
толета авӑрларё те ӑна мана тыттарчӗ . 

Ҫавна курсан, капитан сурчё те урипе тапрӗ .—Ух-
мах та ҫав эсё, ^чам ,—терӗ вӑл :—ирсёр ухмах! Ентё 
пёрре ман ҫине щаннӑ пулсан, эпӗ мӗн калаыине пурне 
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t e итлесе тӑр... Ҫавӑ кирлё сана! шӑна пекех вилсе вырт 
эппин.^^*-Вӑл аяккалла пӑрӑнчё те:—*ҫапах, та ку 
пачах йёркене Хирӗҫле пулать,-*-тесе мӑкӑртатрӗ . 

^ Грушницкий!—терём э п ё : — х а л ь вӑхӑт пур-ха: 
йышӑн хӑвӑн элекне, вара эпё сана пётёмпех каҫара-
т ӑ т Эсе мана ухмаха лартаймарӑн, ҫавӑнпа ҫырлаха-

эпё,— асна мл-ха, эпир санпа туосем пулчӑччё-ҫке. 
Уиӑн пичё хёрелсе кайрё. куҫё йӑлтӑртатрӗ . 
— Перёр!—терё в а л : — Э п е хамран йёрёнетёп, сире 

кураймастӑп. Эсир мана вёлереймесен, эпё сире ҫёрле 
пёр-пёр кётесре чиксе пӑрахатӑп. Иксёмёртен пёрне вы-
^ ӑ н ҫук пире ҫёр ҫинче... 

Эпё персе ятӑм... 
Тётём сирёлсен, Грушницкий площадкӑ ҫинче курӑн* 

марё. Сакӑлта хёрринче ҫӑмӑллӑн тусан туссӑ тӑрать. 
Пурте пёр сасӑпа ахлатса ячёҫ. 
— Пётрӗ мыскара!-а-'терӗм эпё доктрра. 

Вӑл сӑмах хушмарё, хӑранипе аяккалла пӑрӑнчё. 
Эпё хул пуҫҫийӗме хёскелерём те Грушницкий секун-

данчёсене пуҫ тайрӑм. 
Сукмак тӑрӑх а я л а л л а аннӑ чух чулсем хушшинче 

Грушницкийён юнланса пётнё кёлеткине асӑрхарӑм. 
Ирёксёрех эпё куҫӑма хупрӑм... 

Л а ш а н а сӑлтсан, эпё килелле уттарса кайрӑм. Ма-
нӑн чёрере чул вьрртатчӗ. Хёвел тёксёммё^ туйӑнать, ун 
ҫути мана ӑшӑтаймасть. 

Яла ҫитес умён эпё лашана сылтамалла ҫавӑртӑм та 
ту хушшипе кайрӑм. Ҫын ҫине пӑхма та йывӑрччё ма-
на: пёччен пулас килчё. Чёлпёре пӑрахрӑм, нумайччен 
пуҫа усса пытӑм, унтан вара пёр пёлмен вырӑна пырей 
тухрӑм; эпё лашана каялла ^авӑртӑм, ҫул шырама пуҫ-
ларӑм, Кисловодск патне ҫитнё чух хёвел анма пуҫла-
нӑччё, хам та, л а ш а м та самай ёшеннёччё. 

Тарҫӑм мана Вернер килни ҫинчен каласа пачё, ун-
_ тан икё ҫыру тыттарчё,—пёри унр*анччё, тепри... 

^Верӑран. 
Пёрремёшне тытса уҫрӑм та, унта ҫапла ҫырнӑччё: 
^Пурнс те, мён май пур таранах, лайӑх турӑмӑр; 

суранланса пётнё ӳтне ^урса килнё, пулине кӑкӑрёнчен 
кӑларна . Пурте ӑна: инкеке лула вилнё, теҫҫӗ; комен-
дант кӑна пуҫне сулкаларё те нимён те шарламарё , 
эсир тавлашнине пёлет пуль вӑл. Сире хирӗҫ нимёнле 

142 



сӑлтав та ҫук, ҫавӑнпа эсир, ҫыварайсан, лӑпкӑн ҫы-
вӑрма та пултаратӑр.. . Сывӑ пулӑр...^ 

Иккӗмӗш ҫырӑва эпӗ нумайччен уҫмасӑр иккёленсе 
тӑтӑм... Мӗн ҫырма пултарнӑ вӑл ман пата!.. Темӗн йы-
вӑр пуласса сисни ман ӑша вӑркатать. 

Ак ҫав ҫыру, вӑл ман пуҫа манӑҫми кӗрсе ларчӗ : 
<Эпё пӗрне-пӗри урӑх нихҫан та курас ҫуккине туйса 

пётӗмпех шанса ҫыратӑп. Темиҫе ҫул каярах санпа уй-
рӑлнӑ чухне те ҫавӑн пекех шутланӑччӗ ; анчах пӳлёх-
ҫӗм мана иккӗмӗш хутчен те тӗрӗслемелле турӗ; эпӗ ҫав 
тӗрӗслеве чӑтаймарӑм, хавшак чӗрем каллех палланӑ 
сасса парӑнчӗ . . . Ҫакӑншӑн эсӗ манран Лӗрӗнес ҫук, тӗ-
рӗс каламастӑп-и? Ку ҫырӑвӑмра ӗнтӗ уйрӑлни те, ҫы-
лӑх каҫарттарни те пулё: чӗрем сана юратма пуҫланӑ-
ранпа унта мён тулса\ ҫитнине йӑлтах кӑтартмалла 
манӑн. Эпё сана айӑп тумӑп — ман ҫине эсӗ ытти пур 
арҫынсем пӑхнӑ пекех пӑхрӑн: хӑвӑн япалу пек пӑхрӑн, 
хаваслӑх та пӑшӑрхану е куляну паракан хӑвата курнӑ 
пек юратрӑн, вӗсем пӗр-пӗринпе улшӑнсах пынӑ, вӗсем 
пулмасан пурнӑҫ та кичем-ҫке. Эпӗ ӑна малтанах ӑн-
лансаттӑм.. . Анчах эсё телейсёр пултӑн, ҫавӑнпа та эпё 
сан вырӑнна хам телейсёр пулма килёшрём, эп ҫапла 
тунине эсё хӑҫан та пулин хака хурӑн, терём, хӑҫан та 
пулин манӑн нимёне пӑхӑнман ачашлӑха хаклӑн, тесе 
шутларӑм. Унтанпа нумай вӑхӑт иртрё ёнтё: эпё санӑн 
чунӑнти пур вӑрттӑн кётессусене те пӗлсе ҫитрём те 
ӑнлантӑм... сана шанса тӑни кӑлӑхах пулчӗ иккен. 
й ы в ӑ р пулчё мана. Анчах ман юрату чӗрем ҫумне ӳс-
сех ларнӑ-мён: вӑл хуралса кайнӑ , ҫапах та сӳнмен. 

^Эпир ёмёрлёхех уйрӑлатпӑр; апла пулсан та, эсё 
шансах тӑма пултаратӑн, эпё нихҫан та урӑххине савас 
ҫук: чунӑм саншӑн хӑйён пётём хӑватне, пётём куҫҫуль-
не те пётём шанчӑкне пётерсе хучё. Сана пёр хутчен 
юратса тӑнӑ хёрарӑм ытти арҫынсем ҫине йӗрӗнмесёр 
пӑхаймасть, эсё вёсенчен лайӑхрах пулнипе мар, эх, ҫук! 
анчах сан ӑшӑнта пёр хӑвна ҫеҫ пӳрнё темёнле уйрӑм 
хӑват, темӗнле асамлӑх та мӑнаҫлӑх пур; сассӑнта,— ху 
кирек мён каласан та — никам ҫёнтерейми хӑвату пур; 
никам та хӑйне ҫавӑн пек ялан юраттарасшӑн тӑрӑшма 
пултараймасть; никам куҫё те ҫав тери ырлӑха ӗмӗтлен-
тереймест; никам та хӑйӗн вӑйлӑ-енёсемпе ҫав тери та-
сан усӑ курма пултараймасть, тата никам та сан пек 
ҫав тери чӑн-чӑннипех телейсёр пулма пултараймасть, 
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мёншён тесен никам та ҫав таран хӑйне телейлӗ тесе 
ӗнентерме тӑрӑшмасть. 

4;Халё ёнтё ман сана хам мёншён кунтан васкавлӑн 
тухса кайнине ӑнлантарса памалла ; сӑлтавё сана пё-
чёккё пек туйӑнё, мёншён тесен вӑл мана хама ҫеҫ тивет. 

*Паян ирпе упӑшкам ман пата кёчё те эсё Грушниц-
кипе тавлашни ҫинчен каласа пачё. Эпё питех те сан-
ран улшӑнтӑм пулас, мёншён тесен вал мана куҫран 
тинкерсе пӑхрё; санӑн паян ҫапӑҫмалла пулни ҫинчен 
пёлсен, хам та айӑплӑ пулнӑран кёҫех ӑнран кайса ӳкет-
тём; мана хам ӑнран каяс пек туйӑнчё... Анчах халё, 
хам ӑсӑмпа шухӑшлама пултарнӑ чух, эсё чёрех юласса 
шанатӑп эпё, вилме пултараймастӑн эсё мансӑр, пулта-
раймастӑн! Манӑн упӑшка нумайччен пӳлём тӑрӑх ут-
каласа ҫӳрерӗ; вӑл мана мён каланине пӗлместӗп, хам 
мён каланине те ас тумастӑп... ӑна эпё сана юрататӑп, 
тенё пулас. Сӑмах вёҫёнче вал мана калама ҫук усал 
сӑмахпа кӳрентерчё тб тухса кайрё, ҫакна ҫеҫ ас тӑва-
тӑп. Унтан вал карета кӳлме хушнине илтрём... Акӑ 
виҫё сехет те ҫитет, чӳрече умёнче эсё таврӑнассине кёт-
се ларатӑп эпё... Эсё чёрех, эсё вилме пултараймастӑн.. . 
Каретӑ хатёрпе пёрех.. Сывӑ пул, сывӑ пул!.. Эпё пёт-
рём, анчах мён инкекё пур?.. Эсё мана яланах асра ты-
тассине шанма пулсан, ...юратасси ҫинчен каламӑп та,— 
ҫук, асра ҫеҫ тытсан, вара... шанса тӑма пултарӑттӑм.. . 
Сывӑ пул, килеҫҫӗ... ман ҫырӑва пытармалла. . . 

<Эсё Мерине юратмастӑн вёт, ҫапла-и? Эсё ӑна качча 
илес ҫук вёт? Итле-ха, ҫапла-ҫке: эпё саншӑн тёнчере 
мён пуррине йӑлтах ҫухатрӑм-ҫке...* 

Ухмаха ернё ҫын пек крыльца ҫине сиксе тухрӑм эпё, 
карташ тӑрӑх ҫавӑтса ҫӳрекен черкес утӑма утлантӑм 
та вара Пятигорск ҫулӗ тӑрӑх вӗҫтертём. Ешенсе ҫитнё 
утӑма нимён хӗрхенмесӗр хӑвалатӑп, вӑл пётёмпех кӑ-
пӑка ӳкрӗ , хартлатса, чуллӑ ҫул тӑрӑх вёҫтерсе пырать. 

Хёвеланӑҫри ту хысакё тӑрӑх капланнӑ хура пёлёт 
хыҫне пытаннӑччӗ; гу хушшинче тёттём пулчӗ, чёрё 
сулхӑн ҫапрё. Подкумок, чулсем ҫийён юхаканскер, ян-
равсӑр та пёр евёрлё кёрлет, эпё чӑтаймасӑр сывлӑш 
пӳлёничченех л а ш а м а хӑвалатӑп. Верӑна Пятигорскра 
курас ҫук тенё шухӑш ман чӗрене мӑлатукпа ҫапать. 
Пёр минут тата пёр минут курасчё ӑна, сыв пуллашас-
ч.ё, алдине чӑмӑртаҫчӗ . . . Эпё кёл тӑватӑл, ылханатӑп, 
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макӑратӑп, кулянатӑп... ҫук, эпӗ пӑшӑрханнине, тарӑх-
нине нимӗнпе те пӗлтерме ҫук! Ана ӗмӗрлӗхех ҫухатма 
пултарасси ҫинчен шухӑшласан. Вера маншӑн тӗнчере 
темрен те хаклӑрах,— пурнӑҫӑмран та, чысӑмран та, 
телейӗмрен те хаклӑрах пек туйӑнчӗ! Пуҫӑмра мӗнле 
тӗлӗнмелле те урнӑ шухӑшсем сӗрлесе хӑпнине турӑ пё-
лет... Ҫапах та эпӗ нимӗне пӑхмасӑр лашана пӗрмай 
хӑвалатӑп. Акӑ хайхи утӑм пашканине асӑрхама пуҫла-
рӑм. Вӑл тӳрем ҫӗртех пӗр-икӗ хутчен чарӑнса та илчӗ... 
Есҫентукине — казаксен станцине — ҫитиччен пилӗк ҫух-
рӑм юлчӗ, унтан урӑх лашапа кайма та пултараттӑм. 

Л а ш а м тата пӗр вунӑ минутлӑх вӑйне ҫитерейсен, 
пӗтӗмпех ҫӑлса хӑварма пултарнӑ пулӑттӑм. Анчах са-
сартӑк, ту хушшинчен тухнӑ чух, пӗр пӗчӗк ҫырмаран 
улӑхнӑ ҫӗрте, ҫаврӑнма чӑнкӑ тӗлте, вӑл ҫӗре персе 
укрӗ. Эпӗ йӑпӑр-япӑр сиксе антӑм, тӑратасшӑн пултӑм 
ӑна, чӗлпӗрӗнчен турткаларӑм, усси ҫук; хӗстернӗ шӑ-
лӗсем витӗр хуллен йынӑшни илтӗнчӗ; кӑштах тӑрсан 
вӑл вилсе те кайрӗ , юлашки шанчӑка ҫухатса, эпӗ пӗр-
пӗчченех ҫеҫен хир варринче тӑрса юлтӑм; ҫуран кайма 
тӑтӑм — ура лӑштӑрах кайнӑ ; иртен кунхй пӑшӑрхану-
семпе ӗшенсе, ҫывӑрайманнипе тертленсе ҫитнӗскер, эпӗ 
йӗпе курӑк ҫине ӳкрӗм те пӗчёк ача пек макӑрса ятӑм. 

Нумайччен эпӗ пӗр хускалмасӑр выртнӑ , куҫҫулӗме 
тытма тӑрӑшмасӑр татӑлса йӗтӗм, кӑкӑрӑм ҫурӑлать 
пуль тенӗччӗ; пӗтӗм вӑй-хӑватӑм, пӗтӗм хастарлӑхӑм 
тӗтӗм пек сирӗлчӗ; чунӑм халсӑрланчӗ , ӑсӑм шӑпланчё, 
ҫав самантра мана кам та пулин курнӑ пулсан, вӑл ман-
ран йӗрӗнсех пӑрӑннӑ пулӗччӗ. 

Каҫхи сывлӑмпа ту ҫилӗ манӑн ҫуннӑ пуҫӑма уҫӑл-
тарсан тин, ӑс-тӑнӑм яланхи пек йӗркене кӗрсе ҫитсен 
тин пӗтнӗ телей хыҫҫӑн хӑвалани усӑсӑр та ӑссӑр ик-
кенне тавҫӑрса илтём эпё. Тата мӗн кирлӗ ӗнтӗ мана? 
Ҫавна курас-и тата? Мӗншӗн? Пирӗн хушӑра пӗтӗмпех 
пӗтеймен-и вара? Сыв пуллашнӑ май кӳренсе чуп туни 
кӑна манӑн асӑмсене пуйтараймасть ӗнтӗ, ун хыҫҫӑн 
пире уйрӑлмашкӑн кӑна йывӑртарах пулать. 

Ҫапах та эпӗ макӑрма пултарни юрӗ-ха! Вӑл ӗнтё 
нервӑсем урмӑшнипе те пулӗ, ҫывӑрмасӑр ҫӗр каҫнипе, 
пистолет кӗпҫи умӗнче икӗ минут хушши тӑнипе тата 
вар-хырӑм пушаннӑран та килет пулӗ. 

Пурте лайӑха! Ҫак ҫӗнӗ асап, ҫар чӗлхипе каласан, 
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манӑн ӑшра телейлӗ дйверси ' туса ирттерчӗ. Макӑрни 
сывлӑхшӑн усӑллӑ , унтан тата зпӗ утпа ҫӳремен пулсан, 
каялла ирӗксӗрех вун пилӗк ҫухрӑма ҫуран утман пул-
сан, ҫав каҫхине куҫӑма та хупман пулӑттӑм. 

Кисловодска ирпе пилӗк сехетре таврӑнтӑм, вырӑн 
ҫине ҫитсе ӳкрӗм те, Наполеон Ватерлоо з хыҫҫӑн ҫы-
вӑрнӑ пек, ҫывӑрса кайрӑм. 

Эпё вӑраннӑ чух тулта тёттӗм пулнӑччё, уҫнӑ чӳре-
че умне лартӑм та архалука вӗҫертсе ятӑм, вара ӗшен-
нӗ хыҫҫӑнхи йывӑр ыйхӑпа лӑпланайман кӑкӑра ту ҫилӗ 
уҫӑлтарчӗ . Ҫырма леш енче, инҫетре пуҫёсене шывалла 
сӗнксе тӑракан йӑвӑ ҫӑка тӑррисем витӗр, крепоҫри тата 
ялти ҫуртсенчи хӑй ҫутисем курӑнаҫҫӗ . Пирӗн карташён-
че шӑпах, княгиньӑ пӳртӗнче тӗттӗм. 

Доктор кёчӗ: унӑн ҫамки картланнӑ , вӑл яланах ма-
на алӑ параканччӗ , халӗ ман паталла аллине тӑсмарӗ . 

— Доктор, ӑҫтан эсир? 
— Лиговская княгиньӑ патӗнчен, унӑн хӗрӗ сывӑ 

мар — нервисем халсӑрланнӑ . . . Ун пирки мар-ха ӗҫ, акӑ 
мӗн ҫинчен калаҫассӑм пур: пуҫлӑхсем сисеҫҫё, анчах 
кӑтартса паракан сӑлтавсем ҫук, ҫапах та эпё сире 
асӑрхансарах тӑма сӗнетӗп. Княгиньӑ мана паян: эпӗ 
пӗлетӗп вӗсем манӑн хёршӗн перӗннине, терё. Ана, хай, 
леш старик пӗтӗмпех каласа панӑ... Мӗн ятлӑччӗ-ха вӑл 
эсир ресторацире Грушницкипе хирӗҫсе кайнине кура-
<канӗ? Эпӗ оире систерметесе килтӗм.— Сывӑ пулӑр. Тен, 
эпир урӑх кураймӑпӑр; сире ӑҫта та пулсан ӑсатӗҫ. 

Вӑл алӑк умӗнче чарӑнса тӑчӗ : аллӑма тытса чӑ-
мӑртасси килчӗ унӑн... Эпё ун аллине чӑмӑртас тенӗ 
'пулса.н, вӑл мана мӑйран ыталаса тытнӑ пулёччӗ, анчах 
эп, чул пек, вырӑнтан тапранмарӑм — вӑл тухса кайрӗ . 

Пулаҫҫӗ-ҫке ҫынсем, пурте ҫавӑн пек вӗсем: ӗҫён 
усал енӗсене малтанах пӗлсе тӑраҫҫӗ , урӑх май ҫуккине 
кура, пулӑшаҫҫӗ те, канаш та параҫҫӗ , ырлаҫҫӗ те-ха 
йна, кайран вара хӑйсем ҫинчен хываҫҫӗ те ответ тытма 
хӑяканнинчен тарӑхса пӑрӑнаҫҫё. Пурте ҫавӑн пек вё-
сем, ҫитменнине чи ӑслисем те ҫавӑн пек. 

Тепӗр кун ирпе, крепоҫа кайма аслӑ пуҫлӑхсенчен 
приказ илсен, эпё княгиньӑ патне сыв пуллашма кётём. 

* Диверси — с ӑ м а х а кунта: урӑххи ҫинчен шухйшлама май 
пачӗ, тенӗ пек ӑчланмалла. 

! Ватерлоо — Бельгири ял. Ватерлоо патӗнчи ^апӑҫура 18)5 ҫ. 
Франци императорне Наполеона пӗтӗмпех ҫӗнтерне. 
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— Сирен мана уйрӑммӑнах хыпар каламалли 
пур-и?— тесе ыйтре вал манран. 

— Телейлё 'пулма сунатӑп,— терӗм ӑна эпё, тата 
ҫавӑн майлӑ калаҫрӑм та, вӑл тӗлёнсе кайрё. 

— Манӑн сирёнпе пит пысӑк сӑмах nvp,— терё вал. 
Эпё шӑппӑн лартӑм. 
Сӑмах мёнрен пуҫламаллине пӗлменни уҫҫӑнах ку-

рӑнать: унӑн пичё херелсе кайрё, ҫемҫе пӳрнисемпе се-
тел ҫине шӑлкалать , каярахпа вара тытӑнчӑклӑ сассипс 
сӑмахне вӑл ҫапла пуҫласа ячё: 

— Итлӗр-ха, мсье Печорин, эп сире ырӑ ҫын пуль 
тетӗп. 

Эпё пуҫӑма тайрӑм. 
— Ҫакна ёненетеп те-ха эпё,— терӗ вӑл малалла,— 

эсир хӑвӑра тыткалани кӑштах иккӗлентерет те, анчах 
сирён ун пек тума сӑлтавӑр пур-тӑр, эпё вёсене пёлмес-
тёп, ҫавӑнпа снрён мана шанса весем ҫинчен каласа 
памаллах. Эсир манӑн хёре элекрен хӳтёлерёр, уншӑн 
пурнӑҫӑра хёрхенмерёр, перёшни те... Ан та калӑр, эсир 
ун пирки йышӑнмасса пёлетёп эпё, мёншён тесен Груш-
ницкие персе вёлернё (вӑл сӑхсӑхса илчё). Турӑ каҫарё 
ӑна — сире те каҫарасса шанатап!.. Унта еҫӗм ҫук ма-
нӑн... Эпе сире ятлама пултараймастӑп, мёншён тесен 
сӑлтавӗ , айӑпсӑр пулин те, манӑ!! хёр пирки пулнӑ . Вал 
мана пётёмпех каласа кӑтартрӗ . . . пётёмпех тесе шутла-
тӑп эпе: эсир ӑна хӑвӑр савса тӑни ҫинчен каласа панӑ , 
вӑл сире хӑй юратни ҫинчен пёлтернё (ҫакӑнта кня-
гиньӑ йь[вӑррӑн сывласа илчё). Анчах вал чирлё, эпё 
туйсах тӑратӑп, ахаль чир мар вӑл! Ана вӑрттӑн хуйхӑ 
пусать: тӳррипе каламасть те, анчах эпё пёлетёп, сӑл-
тавё сирёнте кунта... Итлёр-ха, эсир шухӑшлатӑр пуль, 
эпё пысӑк чин та пуянлӑх шыратӑп тесе,— ан шутлӑр: 

* хёрёме ҫеҫ телейлё тӑвасшӑн; сире хальхи вӑхӑтра ӑм-
санмаллах мар, анчах вӑл иртме пултарать. Л у р л ӑ х ӑ р 
пур; манӑн хёр юратать сире, ӑна упӑшкине телей кӑ-
тартма воспитани панӑ . Эпё пуян, вал ман пёртен пёр 
хёр... Калӑр, мён сире тытса тӑрать? Куратӑр-и, манӑн 
сире ҫаксене йалтах каламалла марччё те, анчах эпё 
сирён чёрёре, сирён чыслӑхӑра шанатӑп,— аса илёр-ха, 
манӑн пёр хёр... пёрре... 

Вӑл макӑрса ячё. 
— Княгиньа,— терём эпе,— сире пёр сӑмах та ка-
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лаймастӑп эпӗ; хӗрӗрпе улах ҫёрте калаҫса пӑхма ирёк парсамӑр... 

— Нихҫан та !—тесе кӑшкӑрчӗ вӑл, ӑшӗ вӑрканипе 
нукан ҫинчен ҫӗкленсе. 

— Кирек мӗн тӑвӑр эппин,— терём эпё, тухса кайма 
хатӗрленсе. 

Вӑл шухӑша кайрӗ , аллипе паллӑ туса мана кӗтсе 
тӑма хушрӗ те тухса кайрӗ . 

Пилӗк минута яхӑн иртрӗ; чӗрем хыттӑн тапать, ан-
чах шухӑшӑм лӑпкӑ , пуҫӑм сивӗ, хамӑн чунӑм чипер 
А1ерине пёр хӗлхем те пулин юратнине мӗн чухлӗ шы-
рамарӑм пулӗ, ҫапах та манӑн тӑрӑшни кӑлӑхах пулчӗ. 

Акӑ алӑк у^ӑлчӗ те, вӑл кӗчӗ. Турӑ ҫырлах! Ана 
юлашки хут курнӑранпа мён тери улшӑннӑ иккен вӑл,— 
нумай пулатчӗ.-и унтанпа? 

Пӳлӗм варрине ҫитсен вӑл тайкаланма пуҫларӗ ; эпӗ 
(иксе тӑтӑм та, аллӑма парса, ӑна пукан патне ҫавӑтса 
ҫитертӗм. 

Акӑ ёнтӗ ӑна хирӗҫ тӑратӑп. Пайтахчен ним те чён-
мерӗмӗр эпир; унӑн ҫав тери хуйхӑллӑ пысӑк куҫёсем 
манӑн куҫра темӗскер шанчӑк шыранӑ пек пӑхрӗҫ: 
шуралса кайнӑ тутисем ӑшшӑн куланҫи пулчӗҫ; чӗркуҫ-
ҫи ҫине хуҫлатса хунӑ ҫепӗҫ аллисем те ҫав тери ырхан 
та витӗрех курӑнаҫҫӗ , эпӗ ӑна ытла хӗрхентӗм. 

— Княжна,— терём эпё,— эсир пӗлетӗр пулё эпё 
сиртен кулнине?.. Эсир йёрёнмелле ёнтё манран. 

Унӑн пит ҫӑмарти хӗрелсе кайрё. 
— Ҫавӑнпа эсир мана юратма та пултараймастӑр,— 

терём эпё малалла . 
Вал аяккалла ҫаврӑнчё; чавсипе сётел ҫине таянса 

куҫне аллипе хупларӗ те куҫҫульне ҫутатнӑ пек туйӑнчё. 
— Ах турӑ!— терё вӑл аран илтёнмелле. 
Кӑна чӑтма ҫук пула пуҫларӗ : тепёр минутранах эпе 

ун умне чёркуҫленнё пулӑттӑм. 
— Ҫапла ёнтё, эсир хӑвӑрах куратӑр,— терём эпё 

мӗн пултарнӑ таран лӑпкӑ сасӑпа, ирӗксӗрех кулнӑ пек 
туса :—эсир хӑвӑрах куратӑр эпё сире качча илеймен-
нине. Эсир халь ҫавӑн пек тӑвас тетёр пулсан та, часах 
ӳкённё пулӑттӑрччё. Аннёрпе калаҫни мана ирёксёрех 
сирёнпе юимён пытармасӑр та кӑнттаммӑи калаҫма сёнет; 
вӑл тёрёс мар ӑнланать-ха, тетёп эпё. Эсир ӑна урӑхла 
майпа та ёнентерме пултаратӑр. Ентё куратӑр пулё, эпё 
сирен умӑрта чи мӗскӗн те чи ирсёр ёҫ тӑватӑп, ҫитмец" 
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Мине тата тунмастӑп t a ун пирки; ҫакна ҫеҫ тума пӳЛ-
таратӑп эпӗ сирӗншӗн... Эсир ман ҫинчен кирек мӗнле 
усал шухӑшласан та, унпа ман килӗшмеллех... Куратӑр 
пулӗ, эпё сирӗн умӑрта ниме юрӑхсӑр ҫын... Тӗрӗс 
мар-и, эсир мана халиччен юратса тӑнӑ пулин те, ҫак 
минутран пуҫласа манран йӗрӗнекен пулатӑр!.. 

Вӑл мрамор пек шуралса кайрӗ , ман еннелле ҫав-
рӑнса пӑхрӗ , куҫӗ ҫеҫ тӗлӗнмелле йӑлтӑртатса илчӗ. 

— Эпё сире кураймастӑп...— терӗ вӑл. 
Эпё тав турӑм, хисеплён пуҫ тайрӑм та тухса кайрӑм. 
Тепёр сехетрен курьер тройки мана Кисловодскран 

сиктерсе илсе кайрё. Ессентуки патне ҫитес чухне эпё 
ҫул хёрринчи хамӑн харсӑр утӑм виллине палларӑм; 
иртен-ҫӳрен казаксем йёнерне хывса илнё пулас та, йӗ-
нерё вырӑнне унӑн ҫурӑмӗ ҫинче икӗ ҫӑхан ларатчё. 
Эпӗ ассӑн сывласа илтём те пӑрӑнтӑм... 

Халӗ акӑ , кунта, ҫак кичем крепоҫра, эпё час-часах 
иртнине аса илнӗ май хамран хам: мӗншӗн эпё ӑраскал 
хам уҫса панӑ ҫул ҫине тӑрасшӑн пулмарӑм-ши тесе 
тёпчетёп: унта мана тӳлек савӑнӑҫ та ӑшри канӑҫлӑх 
кётетчё-ҫке... Ҫук, эпё ун пек кун-ҫулпа килӗшес ҫукчё! 
Эпё вӑрӑ-хурахсен б р и г ё ' ҫинче ҫуралса ӳснё матрос 
пек: ҫав матросӑн чунё тӑвӑлпа ҫапӑҫӑва йӑлтах хӑнӑх-
са ҫитнё, ӑна типӗ ҫӗр илӗртеймест, сулхӑн ката та, лӑп 
кӑ хёвел епле савӑнса ҫутатни те ӑна илӗртес ҫук: ку-
нёпех вӑл тинӗс хёрринчи хӑйӑр тӑрӑх утать, хум ҫине 
кёрсе пёр евёрлё саспа кёрлекен тинӗс шавне итлет те 
тӗтреллӗ инҫете тинкерсе пӑхать: курӑнмӗ-ши унта ҫач 
кӑвак тинёспе хӑмӑр пӗлӗт хушшинче шыв чарланён ҫу-
натти пек ҫуталакан ёмётри парӑс? Пысӑк хум кӑпӑ-
кёсенчен пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн уйрӑлса пушӑ пристань пат-
нелле пӗр тикӗс ҫывхарса килмест-ши вӑл? 

t Бриг — икӗ мачтйллӑ пӗчӗк карап. 



I ! ! 

Ф А Т А Л И С Т ' 

Пёрре мана тепле майпа казаксен станцинчи сулахан 
флангра пёр икё эрне хушши пурӑнма тӳрӗ килчӗ; ҫа-
вӑнтах пёр батальон пехотӑ та тӑратчӗ ; офицерсем 
пӗр-пёрин патне пухӑнатчӗҫ, каҫсерен картла вылятчӗҫ. 

Пёрре, бостонпа ^ йӑлӑхса ҫитсе, картсене сӗтел айне 
пӑрахсан, эпир С. майор патёнче пайтахчен ларсаттӑ -
мӑр; калаҫу яланхи пек мар илёртмелле пулчё. Сӑмахӑ - ^ 
мӑр этем ӑраскалне пёлёт ҫинче ҫырса хунӑ тесе шу-
хӑшлакан мусульмансем пек ҫынсем хамӑр хушӑра та 
нумай пурри ҫинчен пычё; кашниех тӗрлӗрен тёлёнмелле 
ӗҫсем ҫинчен каласа пачӗҫ. 

— Тӑвансем, эпир калаҫни нимёскере те татса па-
раймасть,— терё ватӑ майор,— шухӑшӑрсене тёрёс тесе 
калакан хӑрушӑ япаласене сирёнтен никам та курман 
вёт?— терӗ вӑл. 

— Курманах ёнтё, анчах эпир шанчӑклӑ ҫынсенчен 
илтнё,— терӗҫ нумайӑшё. 

— Ҫаксем пёри те тӗрӗс мар!—терӗ тахӑшё.— Аҫта 
вӗсем, пирӗн хӑш сехетре вилме пурнине ҫырса хунӑ 

' Фаталист лагын,м ( ' ^ а г ^ д с ӑ м а х р а н ) — ӑ р а с к а л ӑ м малтанах 
ҫырса хунӑ, этем ӑна хирӗҫ кӗрешме пултараймасть, тенине ӗненр-
кенскер. 

^ Бостон — картла выляни. . _ * 
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списока курнӑ шанчӑклӑ ҫынсбм?.. Малтанах ҫаплӑ 
пӗлсе тӑни пур пулсан, мӗншӗн эппин пире ӑс-хакӑл та, 
ирӗк те панӑ-ха? Мӗншӗн пирӗн хамӑрӑн мӗн туни ҫин-
чен пётӗмпех каласа памалла? 

Ҫав вӑхӑтра пёр офицер, пӳлӗм кӗтессинче лара-
канскер, ура ҫине тӑчё те, сӗтел патне васкамасӑр пыр-
са, пурин ҫине те лӑпкӑн та савӑнӑҫлӑн пӑхса илчӗ. Вӑл 
серб ҫынниччӗ, ҫапла иккенне ятӗнчен те пӗлме пулать. 

Вулич поручикӑн сӑн-сӑпачӗ хӑйӗн характерне ти-
вӗҫлӗччӗ. Пӗвӗ ҫӳллӗ , пит-куҫӗ тӗксӗмрех, ҫӳҫӗ хура, 
тинкерсе пӑхакан хура куҫлӑ , пысӑк та, ҫапах чипер 
сӑмсаллӑ , ун нацийӗн уйрӑмлӑхӗ ,— тути ҫинче ӗмӗр па-
лӑрса таракан салху 'та сивӗ кулли,— ҫаксем пурте ӑна 
ӑраскал хӑйне юлташлӑха панӑ ҫынсене хӑйӗн шухӑшӗ-
семпе хай мён юратнисене каласа кӑтартма пултарай-
ман ҫын пек палӑртаҫҫӗ . 

Вӑл паттӑр пулнӑ , сахалтарах та, анчах тӳрё кала-
ҫать, хӑйӗн ӑшӗнчи е ҫемьери вӑрттӑн шухӑшёсене 
никама та пӗлтермест; эрех тутанса та пӑхмасть, те-
мелле: ҫамрӑк казачкӑсем хыҫҫӑн,— вӗсене хӑйсене кур-
масӑр ытарайманлӑхне пӗлме йывӑр,— вӑл нихҫан та 
сӗтёрӗнмен. Ҫапах та полковник арӑмӗ , унӑн ҫивчӗ куҫ-
не кура, ун *ҫине ӑшшӑн пӑхкалать, тетчӗҫ: вӑл вара 
ҫакӑн ҫинчен юптарса каласан ҫилленмеллипех ҫил-
ленетчӗ. 

Вулич картла выляма пит юратать — ӑна вӑл никам-
ран та пытарса тӑмасть вара. Симӗс сӗтел хушшинче 
вӑл пурин ҫинчен те манса каять;ҫитменнине, ялан тенӗ 
пекех, выляса ярать; анчах выляса яни унӑн выляс 
кӑмӑлме хётӗртет кӑна. Пӗрре ҫапла, экспедици ирттернӗ 
чух, ҫӗрле, вӑл минтер ҫинче банк янӑ пулать те, унӑн 
калама ҫук пьрсӑк ӑнӑҫ пулнӑ, имӗш. Ҫав вӑхӑтра сасар-
тӑк пӑшалсемпе пени илтӗне пуҫланӑ , пӑшӑрханнипе 
пурте сиксе тӑнӑ та пӑшалӗсем патне чупнӑ. *Хур-ха 
пӗтӗм банкна!^ тесе кӑшкӑрса янӑ , тет, Вулич чи хӗ-
рӳллӗ понтерӗсенчен' пӗрне: ^манӑн ҫиччӗллё карт 
каять^, тесе каланӑ , тет, лешӗ чупса кайнӑ майӑн. Ҫын-
сем хӑшкӑлса чупнине пӑхмасӑр Вулич карт валеҫсе 
панӑ , тет. 

' Понтер —хёрӳллӗ вӑйӑсенче — б а н к яракана хирӗҫ пӗр-пёр 
карт ;ине укҫа хуракан ҫын. 
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б ӑ л ыттисем Цатне ҫитнӗ ҫёре лере йӑйлӑ кёрешу 
пына. Вулич пульӑсем ҫинчен те, чеченецсен хӗҫӗсем 
ҫинчен те шухӑшламан: вӑл хӑйӗн телейлӗ понтерне шы-
раса тупнӑ . 

— Ҫиччёллине патӑм сана,— тесе кӑшкӑрнӑ вӑл 
ӑна, вӑрманти тӑшмана хӗссе кӑларма пуҫланӑ салтак- * 
сем хушшинче курсан, унтан ҫывӑхарах пырса, вӑл хӑ-
йӗн кошелекӗпе бумажникне кӑларнӑ та, лешё кунӑн 
парӑмне йышӑнасшӑн пулмасан та, укҫине тыттарса 
хӑварнӑ . Парӑмне татнипе кӑмӑлӗ ҫаврӑнсан, вӑл ма-
лалла чупнӑ, салтаксене хӑй хыҫҫӑн ертсе кайнӑ , вара 
вӑл кӗрешӳ вӗҫне ҫитичченех хирӗ^ нимӗн хӑрамасӑр 
ҫапӑҫнӑ . 

Вулич поручик сӗтел патне пырса тӑрсан, вӑл пӗр-пӗр 
тӗлӗнмелле ӗҫ тӑвасса кӗтсе, пурте шӑп пулчӗҫ. 

— Тӑвансем,— терӗ вӑл, сасси унӑн лӑпкӑ та, анчах 
яланхинчен хулӑн:рах,— тӑвансем, мён тавлашмалли 
пур унта? Сире кӑтартса пани кирлӗ:— хӑвӑр ҫинчех 
сӑнаса пӑхма сӗнетӗп сире этем хӑй пурнӑҫне хӑй тыт-
калама пултарнине. Кашни ҫыншӑнах вӑл хӑҫан вил-
меллине малтанах палӑртса хунӑ-и?.. Кам ҫавна пӗл-
мешкӗн килӗшет? 

— Эпё мар, эпё мар! Вӑт тӗлӗнтермӗш! Тупнӑ-ҫке ' 
шыраса! . .—тенӗ сасӑсем илтӗнчӗҫ пур ёнчен те. 

— Тавлашатӑп,— терӗм эпӗ шӳт туса. 
— Мёнле? 
— Ҫынна мён пулмаллине малтанах ҫырса хуман, 

тетӗп,— терӗм эпӗ кӗсъере тӑрса юлнӑ пӗр-ик виҫ те-
ҫетке червонеца пӗтӗмпех сӗтел ҫине силлесе. 

^Тупӑшатӑп,— терӗ Вулич янраман сасӑпа.— Ма-
йор, эсир судья пулатӑр; акӑ , вун пилӗк червонец; ытти 
пиллӗкӗшне, сирён мана памалли пурччӗ, хутӑма кёрӗр-
ха эппин, вӗсене ҫаксем ҫумне хушӑр-ха. 

— Юрӗ ,— терё майор,— анчах ӑнкараймастӑп-ха, 
чӑнах, мён пирки те мёнле майпа тавлашӑва татас те-
тёр вара эсир?.. 

Вулич нимён шарламасӑр майор ҫывӑракан пӳлёме 
кёчё; эпир ун хыҫҫӑн пытӑмӑр. Хёҫ-пӑшал ҫакӑнса та-
ракан стена патне пырса тӑчӗ те вӑл пӑтари тёрлё ка-
либрлӑ пистолетсенчен пёрне, ал айне лекнине, ярса 
илчё. Эпир ӑна ӑнланманччё-ха: анчах вӑл курокне 
пемелле туса лартса тар сапсан, нумайӑшё ирёксёрех 
кӑшкӑрса ячёҫ те ӑна аллинчен ярса тытрёҫ. 
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— А1ӗн тавасшӑн эсӗ?— итле-ха, капла ӑнран кайни 
пулать-ҫке!—тесе кӑшкӑрчӗҫ ӑна. 

— Тӑвансем!—терӗ вӑл, вӑраххӑн хӑй аллине вӗ-
ҫертсе.— Кам вара маншӑн ҫирӗм червонец тӳлесшӗн? 

Пурте шӑп пулчӗҫ, аяккалла пӑрӑнчӗҫ. 
Вулич тепӗр пӳлӗме тухрӗ те сӗтел умне ларчӗ , пурте 

ун хыҫҫӑн тухрӗҫ. Вӑл пире пурсӑмӑра та ларса тухма 
сӗнчӗ. Оӑмах хушмасӑрах ӑна итлерӗмӗр: ҫав самантра 
вӑл темӗнле сисмен хушӑрах пире хӑй аллине ҫавӑрса 
илчӗ. Эпӗ ӑна куҫран тинкерсе пӑхрӑм; ман ҫине вӑл 
куҫне' пёр сиктермесӗр те лӑпкӑн пӑхса тӑчӗ , шуранка-
рах тути йӑвашшӑн кулкаларӗ ; хӑй нимӗн пирки те 
пӑшӑрханмастчӗ пулин те, эпӗ унӑн шуралса кайнӑ пит* 
куҫӗнче вилём мӗлки палӑрнине ас туса илтӗм. Тахҫан-
танпах салтакра тӑнисем каласа панӑ тӑрӑх та, хам та 
асӑрханӑ ӗнтӗ — ҫитес сехетсенче вилмелли ҫыннӑн пит-
куҫӗнче темӗнле вилӗм шӑпи вӗҫне ҫитни палӑрать, хӑ-
нӑхнӑ куҫ ҫавна асӑрхасан йӑнӑшма та пултараймасть. 

— Эсир паян вилетӗр! — терӗм эпӗ ӑна. Вӑл ман ен-
нелле вӑр-вар ҫаврӑнчӗ те ҫапах та вӑраххӑн, лӑпкӑн 
сӑмах хушрӗ : 

— Вилесси те пулӗ, вилмӗп те-и, тен... 
Унтан вӑл майор еннелле ҫаврӑнчӗ те пистолета 

авӑрланӑ -и тесе ыйтрӗ. А1айор, ӑшӗ вӑрканине пула, ла-
йӑх ас тумасть. 

— Ҫитӗ, В у л и ч ! — т е с е кӑшкӑрчӗ тахӑшӗ : — пуҫ вӗ-
ҫӗнче ҫакӑнса тӑнӑскере авӑрланах ӗнтӗ; мӗн шӳт тӑ -
васси пур!.. 

— Айванла шут! — терӗ тепри. 
— Пилӗк тенкӗ вырӑнне аллӑ тенкӗ хуратӑп, писто-

лета а в ӑ р л а м а н ! — т е с е кӑшкӑрчӗ виҫҫӗмӗшӗ. 
Ҫӗнӗрен тупӑшма хатӗррисем те пулчӗҫ. 
Ҫак вӑрӑм церемони мана йӑлӑхтарса ҫитерчӗ. 
— Итлӗр-ха,— терӗм эпӗ,— е перӗнӗр, е пистолета 

хӑй вырӑнне ҫакса хурӑр, ҫывӑрма каймашкӑн та вӑхӑт . 
— Тӗрӗс, ҫывӑрма каяр,— тесе кӑшкӑрчӗҫ ыттисем. 
— Тӑвансем, ан тапранӑр в;ырӑ!нӑ)ртан!—терё Вулич, 

пистолет кӗпҫине ҫамки ҫине тӗллесе. Пурте хытса кай-
нӑ пек пулчӗҫ. 

— Печорин господин,— тесе хушса хучӗ вӑл,— пёр 
картне илсе ҫулелле ывӑтӑр-ха. 

Халь те ас тӑватӑп-ха, сӗтел ҫинчен черви туз картне 
илтӗм те ҫӳлелле ывӑтрӑм: пурте сывлами пулчӗҫ; 
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Куҫсем пурин те, сехерленнипе тата тем кур ас пурринё 
пёлес килнипе, пистолет патёнчен вилӗм тузё ҫинелле 
пӑхаҫҫё, лешё сывлӑшра пӑлтӑртатса ҫаврӑнса васка-
масӑр анать: вӑл сётел ҫумне перённё самантра Вулич 
пистолет пускӑччине вёҫертрӗ те... осечкӑ!.. 

— Мухтав турра! — авӑрламан иккен тесе кӑшкӑрса 
ячёҫ нумайӑшё. 

— Ҫапах та пӑхӑр-ха,— терё Вулич. Вӑл каллех ку-
рокне пемелле май туса ҫёклерё те чӳрече патёнче ҫа-
кӑнса тӑракан карттуса тёллерё: пӑшал сасси янраса 
кайрӗ — пӳлӗме тӗтӗм тухса тулчӗ; тӗтӗм сирӗлсен, 
карттусне пӑта ҫинчен илчӗҫ те: пульӑ шӑпах варрин-
чен тухса кайнӑ иккен, стена ӑшне кёрсе ларнӑ . 

Пӗр виҫӗ минут хушши никам та сӑмах чёнеймерё; 
Вулич манӑн червонецсене хӑйӗн кошелокне чиперех 
пуҫтарса чикрӗ. 

Мёншён пистолет пӗрремёш хут персе яманни ҫинчен 
апла та капла калаҫа пуҫларёҫ; хӑшёсем: тарё таса мар 
пулнӑ пулё, теҫҫё, теприсем, пӑшӑлтатса : м а л т а н - т а р ӗ 
чёрё пулнӑ та, Вулич кайран типпине хушнӑ , теҫҫӗ; ҫав 
юлашки шухӑш тёрёс мар тетӗп эпё, мёншён тесен эпё 
пистолет ҫинчен куҫӑма пёрре те сиктермерём. 

— Вӑйӑра эсир телейлё вара! — терём эпё Вулича... 
— Ҫуралнӑранпа та пёрремёш хут кӑна,—-терё вал, 

хӑйпе хӑй ҫырлахнӑ май, йӑл кулса: — ку вара банкпа 
ш т о с р а н ' лайӑхрах. 

— Анчах хӑрушӑрах та-ҫке. 
— Мёнле-ха эсир, пӳрни пулать тенине ёненме пу(-

ларӑр-и ёнтё? 
— Ененетёп те-ха, анчах ӑнланаймастӑп акӑ , мёншён 

мана эсир паян пур пёрех вилмелле пек туйӑнаттӑрччё? 
Халь кӑна хӑйне ҫамкинчен пёр пӑшӑрханмасӑр пе-

ме тёллекен ҫын сасартӑк хёрелсе кайрё те нимен кала-
ма аптраса тӑчё. 

— Ҫитё ёнтё! — терё вӑл ура ҫине тӑрса .—Эпир ту-
пӑшса пётертёмӗр акӑ , халё сирён сӑмахӑрсем те вырӑн-
сӑр... Вӑл ҫёлёкне илчё те тухса кайрё. Ку мана темёне 
асӑнтарчё — чӑнах та ахаль пулмарё ҫав. 

Вулич хӑтланчӑшӗ ҫинчен тёрлёрен калаҫса, часах 
пурте килёсене саланчёҫ, мана ёнтё эгоист та, терӗҫ 
пуль, мёншён тесен эпё перёнсе вилес текен ҫынпа ту-

) Штос — илӗртӗнсе картла выляни. 
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Иашрам; мансӑр пуҫне вӑл ҫакӑн пек майлӑ вӑхӑт тӑ 
тупайман, тейӗн ҫав!.. 

Станицӑ ҫывӑхӗнчи пушӑ тӑкӑрлӑкпа эпӗ килелле 
таврӑнатӑп: хӗрелнӗ тулли уйӑх пӳртсен пёр тикӗс мар 
тавра курӑмӗ хыҫӗнчен пушар шевли пек курӑна пуҫла-
рӗ; кӑн-кӑвак тӳпере ҫӑлтӑрсем лӑпкӑн ялкӑшаҫҫӗ . Вё-
сем ҫине пӑхнӑ май, тахҫан ӗлӗк-авал ӑс-тӑнлӑ шутлан-
нӑ ҫынсен шухӑшӗ аса килсе кайрӗ мана. Ҫав ҫӑлтӑрсем, 
имӗш, ҫӗр ҫинчи ҫав пӗчӗк ҫӗр татӑкӗшӗн пыракан айван 
тавлашӑва е этем юри шухӑшласа кӑларнӑ тивӗҫлӗх-
семшӗн кӗрешнӗ ҫӗре вёсем те хутшӑнаҫҫӗ пулать; мана 
ытла кулӑшла пек туйӑнчё. Мён курӑнать иккен: ҫав 
лампадӑсем, вёсен шухӑшёпе пёр вёсен кӗрешӗвӗсемпе 
уявёсене ҫеҫ ҫутатса тӑма чӗртнӗскерсем, ёлёкхи пекех 
ялкӑшса ҫунаҫҫё, вёсен кӑмӑлӗсемпе шанчӑкёсем вара. 
пёр-пёр шухӑшсӑр ҫул ҫӳревҫё вӑрман хёрринче хунӑ 
вут пек, тахҫанах хӑйсемпе пӗрле сӳнсе ларнӑ ёнтё! Ан-
чах мёнле вӑй-хӑват та мёнле шанчӑк парса тӑнӑ-ха 
вӗсене ҫав тӳпе, хӑйӗн хисепсӗр йышлӑ ҫӑлтӑрӗсемпе 
ҫутатса, чёлхесӗр те пулин вёсен хутне тӳреммӗн кёрем 
пек пулса!.. Эпир, вёсен мӗскӗн тӑхӑмёсем, ҫёр ҫинче 
нимёнле шанчӑксӑр та мӑнаҫлӑхсӑр ҫапкаланса ҫӳре-
кенскерсем, ыррине те, усаллине те пёлейменскерсем, 
ҫынна ырӑ кӳрес тесе е хамӑра та пулин телей кӑтартас 
тесе, хамӑр хӑҫан та пулин пур пӗрех вилессине пёлсе 
сехёрленсе тӑнинчен урӑх нимӗнле пысӑк ҫухату тума та 
пултараймастпӑр, мёншён тесен кётнё телей пулма пул-
тарайманнине пёлетпёр эпир; ҫавӑнпа та хамӑр ватӑ 
асаттесем пӗр пӑтрашуран тепёр пӑтрашӑва кёнё пекех, 
эпир те иккёленӳрен иккёленёве нимён хавхаланусӑр 
кёретпёр, вёсен пекех, шанчӑкӑмӑр та ҫук пирӗн, тата 
кашни чунах этемпе е ӑраскалпа кӗрешнӗ чухне тёл 
пулакан хӑватлӑ туйӑмсем те тупни ҫук пирён... 

Ҫавӑн евӗрлӗ ытти шухӑшсем те чылай иртрӗҫ ман 
асӑмра; вёсене тытса чармарӑм эпё, мёншён тесен кирек 
мёнле те пулин шухӑш ҫинче чарӑнса тӑма юратмастӑп; 
мён усси пултӑр унтан... 

Хамӑн малтанхи ҫамрӑклӑхра эпӗ ёмётленсе ҫӳрекен 
ҫын пулнӑ; эпӗ яланах хамӑн лӑплана пёлмен вылянчӑк 
ӑс сӑнласа панӑ тёксёмпе хаваслӑ сӑн-сӑпата ачашла- ^ 
нӑ . Анчах мён юлчё вара унран ман валли? Тёлёкре хам 
ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн халӑм пётни тата хёрхенӳпе тулса тара-
кан тёлсёр аса илӳ ҫеҫ. Ҫав усӑсӑр кӗрешуре эпё чёрери 
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кӑвара t a , чӑн-чӑн пурнӑҫра кирлӗ хӑва!-а i a Кӑл^ха^ 
пӗтерсе тунӑ иккен; ҫак пурнӑҫа эпӗ шухӑшпа пурӑн-
са ирттернӗ хыҫҫӑн кётём, ҫавӑнпа мана ытла кичем те 
ирсӗр пулса кайрӗ , хай хӑйшӗн тахҫанах паллӑ кӗнеке 
майлӑ ҫырнӑ начар произведенине вулакан ҫыннӑн кӑ-
мӑлӗ пӑтраннӑ пек пулать. 

Ҫав каҫхине пулса иртнӗ ӗҫсем ман ӑшӑмра самаях 
тарӑн йӗрсем хӑварчӗҫ, манӑн нервӑсене те урмӑштар-
чӗҫ. Пӗлейместӗп пулё халӗ : те ӗненетӗп ӗнтӗ эпӗ пӳрнӗ 
тенине, те ҫук, анчах ҫак каҫхине эпӗ ӑна пӗр иккӗлен-
месёрех ӗненнӗ: ҫав тери ӗненмелле пуЛса тухрӗ-ҫке 
вӑл , ҫавӑнпа эпӗ хамӑрӑн ватӑ аоаттесенчен, вӗсене пу-
лӑшма юратакан астрологинчен ' кулкаларӑм пулин те. 
ирёксёрех вёсен ҫулё ҫине лекрём, анчах эпё ҫав хӑру-
шӑ ҫул ҫинче шӑпах вӑхӑтра чарӑнтӑм, хам нимӗнрен 
йёрёнмен, нимёскере те курмасӑр ёненмен йӑлана тытса. 
метафизикӑна ? аяккалла пӑрса ятӑм та хамӑн ура айне 
пӑхкаларӑм. Ҫавнашкал сыхланни питё вырӑнлӑ пулчё: 
эпё темӗскерле самӑр те ҫемҫе япала ҫине кӗҫех такӑнса 
ӳкмен иккен, чӗрӗ япала пулчӗ пулас. Пёшкёнтём — 
уйӑх тӳрех ҫул ҫине ҫутатма пуҫланӑччӗ — мёскер кура-
тӑп-ха? Ман умра ҫурмаран хёҫпе касса пӑрахчӑ сысна 
выртать... Ана пӑхкалама ёлкёртём кӑна, ура сасси те 
илтрӗм: тӑкӑрлӑкран икё казак чупса тухрёҫ, пёри ман 
пата пырса тӑчӗ те: эсир сысна хӑвалакан ӳсӗр казака 
курман-и, тесе ыйтрӗ. Казакне курман, тесе ӑнлантарса 
патӑм та эпё ӑна, лешин чӑрсӑр паттӑрлӑхӗ мӗн туса 
хунине кӑтартрӑм. 

— Эккее, х у р а х ! — т е р ё иккёмёш казакё.— Чихирь ^ 
ӗҫсе чӑнтӑхать те мён тёле килнине йӑлтах турама пуҫ-
лать. Кайӑпӑр ун хыҫҫан, Еремеич; ӑна ҫыхса пӑрахмал-
лах, унсӑрӑн... 

Вёсем кайрӗҫ, эпё хам ҫулпа малалла хытӑрах асӑр- . 
ханса утрӑм та юлашкинчен чиперех хамӑн хваттере 
ҫитрӗм. 

Эпё пёр ватӑ уретник патӗнче пурӑнаттӑм, ӑна ырӑ 

' Астрологи — авалхи суя наукӑ, вӑл планетӑсем куҫни тӑрӑх 
тата вӗсен созвездисем хушшинчи вырӑнӗ тӑрӑх халӑхсен пулас-
лӑхне тата ҫынсен ӑраскалне каласа парасси ҫинчен вӗрентнӗ пулать. 

* Метафизикӑ — чӑн пурнӑҫа виҫесёр сисём-туйӑмпа пӗлсе ҫит-
ни ҫинчен сӑмах пырать кунта. 

з Чихирь — йӳҫсе ҫитмен ҫамрӑк эрех. 
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кӑмӑлӗшӗн, уйрӑмах тата Настя ятлӑ лайӑх хӗрӗшӗн 
юрататтӑм. 

Хӗрӗ вара пӗчӗк кӗрӗкӗпе чӗркеннӗ те, яланхи пекех, 
эпӗ килессе кӗҫӗн алӑк патӗнче кётсе тӑрать; уйӑх унӑн 
каҫхи сулхӑнпа кӑвакарнӑ пӗчӗк те чипер тутисене ҫута-
тать. Вӑл мана палласа илчӗ, ӑшшӑн кулса ячё, анчах 
манӑн унпа йӑпанса тӑма вӑхӑтӑм ҫук. *Сывӑ пул, Нас-
тя!* терӗм эпё ун умӗнчен иртсе кайнӑ чух. Вӑл темён 
каласшӑнччӗ , анчах ассӑн кӑна сывласа илчӗ. 

Хам кӗнё хыҫҫӑн пӳлсм алӑкне хупрӑм, ҫурта ҫут-
рӑм та вырӑн ҫине выртрӑм; ыйхӑм кӑна ку яхӑнта 
яланхинчен те ытларах кӗттерчӗ. Ҫывӑрса каяс чухне 
хӗвелтухӑҫ ҫуталма пуҫланӑччӗ , анчах та манӑн ҫав каҫ-
хине ҫывӑрса тӑранас ҫуккине пӗлӗт ҫинех ҫырса хунӑ 
пулӗ ҫав. Ирпе тӑватӑ сехетре ман чӳречерен иккӗн шак-
карӗҫ. Мӗн пулнӑ, тесе, эпё сиксе тӑтӑм: ^Тӑр, тумлан!* 
тесе кӑшкӑрчӗҫ мана темиҫен. Эпӗ васкаварлӑн тумлан-
тӑм та тухрӑм. *Пӗлетӗн-и мӗн пулнине?* — терёҫ мана 
илме пынӑ виҫӗ офицер пӗр харӑссӑн, хӑйсем вилнӗ пекех 
кӑвакарса кайнӑ . 

— Мӗн? 
— Вулича вӗлернӗ . 
Эпё юпа пек хытса кайрӑм. 
— Чӑнах вӗлернӗ! — терӗҫ вӗсем малалла.— Каяр 

хӑвӑртрах. 
— Аҫта каймалла вара? 
— Кайнӑ чух пӗлӗн. 

' Кайрӑмӑр. Вӗсем мана, Вулич виличчен ҫур сехет 
малтан ӑна пур пӗр вилмелле ҫӗртен ҫӑлса хӑварнӑ турӑ 
ҫырни пирки тӗрлӗрен асӑрхаттарусем хушса, мӗн пул-
нине йӑлт каласа пачӗҫ... Вулич тӗттӗм урам тӑрӑх 
пӗчченех иртсе пынӑ: ун умӗнчен ҫав сыснана касса пӑ-
рахакан ӳсӗр казак иртсе пынӑ пулнӑ , ӳсӗрри ӑна асӑр-
хамасӑрах иртсе кайнӑ пулёччӗ, тен, Вулич ӑна чарса 
тӑман пулсан.— Эсӗ кама шыратӑн, тӑванӑм? — тесе 
ыйтнӑ В у л и ч ^ л е ш ӗ тӳрех: — Сана,— тенӗ те ҫавӑнтах 
ӑна хӗҫпе ҫапса хул пуҫҫийӗнчен чӗри патне ҫитиччен 
касса татнӑ . Мана хирӗҫ пулнӑ икӗ казак, вӗлерекенне 
хӑваланӑ май, аманнӑскере ҫӗклесе тӑратнӑ , анчах ле-
шӗн чун тухасси ҫеҫ юлнӑ та пӗр икӗ сӑмах кӑна хушнӑ ; 
сВӑл тӗрӗс каларӗ!* — тенӗ. Ҫак сӑмахсем мӗне пӗлтер-
нине эпӗ ҫеҫ чухларӑм; вӗсене ман пиркиех каланӑ ӗнтӗ; 
эпӗ мӗскӗне кётмен ҫӗртенех унӑн ӑраскалне каласа 
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патӑм; инстинктӑм улталамарӗ ҫав мана: унӑн улшӑннӑ 
пит-куҫӗнче эпӗ вилӗм ҫывхарнине кӑтартакан паллӑна 
тӗрӗс сӑнаса илтӗм иккен. 

Вёлерекенни станицӑ вӗҫӗнчи пушӑ пуртре хупӑнса 
ларнӑ , эпир унталла каятпӑр. ХӗрарӑмсеТм ҫав еннелле 
макӑра-макӑра чупаҫҫё, кая юлса тухнӑ кӑзак, кинжал<-
не васкавлӑн хӑй ҫумне чиксе, пиртен чупса иртрӗ. 

Шуйхану ытла хӑрушӑ пулчӗ. 
Акӑ ӗнтӗ ҫитрӗмӗр те эпир; пӑхатпӑр: алӑкӗсемпе 

чӳрече хупӑлчисейе шалтан питӗрнӗ пӳрт тавра халӑх 
пухӑннӑ . Офицерсемпе казаксем хӑйсем хушшинче хӗ-
рӳллён калаҫаҫҫӗ , хӗрарӑмсем тӗрлӗ сӑмахсем каласа 
йӗреҫҫӗ. Вёсем хушшинче эпӗ ӑсран каясса ҫитнӗ карчӑ-

* кӑн питне-куҫне асархарӑм.- Хӑй вӑл чӗркуҫленнё те, 
пуҫне аллдсемпе тытса, хулӑн .пӗренеҫинчеларать : вӑл 
нккен ҫын вӗлерекенӗн амӑшӗ пулнӑ . Вӑхӑчё-вӑхӑчӗпе 
унӑн тутисем хускалкалаҫҫё.. . кӗл-тӑватчёҫ-ши вёсем е 
ылханатчӗҫ-ши. 

Преступнике тытас тесе, мён те пулин тумаллахчё 
ёнтё ҫав вӑхӑтра. Ҫапах никам та чи малтан кӗрсе кай 
ма хӑват ҫитереймест. 

Эпӗ чӳрече патне пытӑм та унӑн хупӑлчи хушӑкёнчен 
пӑхрӑм: вӑл, сӑнсӑрланса кайнӑскер, урайӗнче выртать, 
сылтӑм аллине пистолет тытнӑ , юнланнӑ хӗҫӗ умӗнче 
выртать. Чарӑлса кайнӑ куҫӗсем хӑрушшӑн йӑлтӑрта-
таҫҫӗ ; вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе хӑй чӗтресе илет те, ӗнерхине 
аса илнӗ пек пулса, хӑйне пуҫӗнчен ярса тытать. Ҫавӑн 
алчӑранӑ куҫӗнче эпӗ пысӑк хӑстарлӑх пуррине курай-
марӑм, -ҫавӑнпа майора: эсир кӑлӑхах алӑка ҫӗмӗрмес-
тӗр, казаксене ҫавӑнта кӗрсе кайма хушмастӑр, терӗм 
эпӗ, ӑна халь тытсан лайӑхрах пулать, кайран вӑл тӑна 
кӗме те пултарать, терём. ^ 

Ҫав вӑхӑтрах ватӑ есаул ' алӑк патне пычӗ те ӑна 
ятран чӗнчӗ, лешӗ еасӑ пачӗ. 

— Ҫылӑха кӗтён, Ефимыч шӑллӑм,— терё есаул: — 
ҫавӑнпа ним тума та ҫук, парӑн ёнтё. 

— Парӑнмастӑп! — терё казак. 
— Турӑран хӑра! Эсё ылханлӑ чеченец мар-ҫке, тӳрӗ 

кӑмӑллӑ христианин. Енчен хӑвӑн ҫылӑхупах аташрӑн 
пулсан, нимён тума тӑ ҫук, мён курмаллине курасах пу-
лать! 

' Есаул —патша ҫарёнчи казаксҫн аслӑ офицер чннӗ. 
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— Парӑнмастӑп!— тесе кӑшкӑрса ячӗ казак тискер-
рӗн, унтам курок шалтлатни нлтӗнчё. 

— Эй, инкеҫӗм! — терё есаул карчӑка: — ху кала-ха 
ывӑлна: сана итлё-и тен... Капла турра ҫиллентерни ҫеҫ 
пулать вӗт. Пӑх-ха, акӑ улпусем те ӑна икӗ сехет хушшн 
кӗтсе тӑраҫҫӗ-ҫке. 

Карчӑк ун ҫиче тинкерсе пӑхрӗ те пуҫне пӑркаларӗ . 
— Василий Петрович,— терё есаул, майор патне пыр-

са: — вӑл парӑнмасть — эпё ӑна пёлетёп; алӑкне ҫёмёр-
сен, пирӗннисене нумайӑшне вёлерсе пётерет. Ана персе 
пӑрахма хушмӑр-ши? Чӳрече хупӑлчин хушӑкё сарлака. 

Ҫав самантра манӑн пуҫа темӗнле шухӑш пырса кё-
чё: Вулич пекех эпё те хам ӑраскалӑм мёнле иккенне 
пӗлме шутларӑм. 

— Тӑхтӑр-ха,— терём эпё майора,— эпё ӑна чӗрёл-
лех тытатӑп,— терём. Есаула унпа сӑмах хускатса яма 
хушрӑм та алӑк патне виҫё кӑзак тӑратрӑм, хам паллӑ 
тусанах алӑка ҫӗмӗрсе мана пулӑшма хатӗр пулӑр, те-
рём. Унтан пӳрт тавра ҫаврӑнтӑм та ҫав хӑрамалла чӳ-
рече патне пырса тӑтӑм: чёрем вӑйлӑн тапать. 

— Ах, ҫӗр ҫ ӑ т а с ш ӗ ! — т е с е кӑшкӑрать есаул: — эсё 
пирёнтен кулас тетён-им? Алла илеймёҫ, тесе шутла-
тӑн-и? — Вӑл пётём вӑйӗпе алӑкран шаккама тытӑнчё; 
хушӑк витӗр пӑхрӑм та казак мён тунине сӑнарӑм, вӑл 
ку енчен тапӑнассине кётмен,— сасартӑк чӳрече хупӑл-
чине хӑйпӑтса ывӑтрӑм та чӳречерен пуҫ хирлех аялал-
ла ыткӑнтӑм. П ӑ ш а л сасси янӑрарё, пульӑ эполета татса 
кайрё. Анчах та, пӳлӗме тулнӑ тётёме пула, ман тӑш-
ман хӑй ҫумёнчи хёҫне шыраса тупаймарё. Ана аллинчен 
пырса тытрӑм; казаксем те ҫӗмӗрсе кёчёҫ, вара виҫӗ ми-
нут та иртмерё — преступника ҫыхрӗҫ те конвойпа ӑсат-
рӗҫ. Халӑх саланчё, офицерсем мана саламларӗҫ — мён-
шён саламламалли пурахчё ҫав. 

Ҫакӑн хыҫҫӑн мӗнле-ха фаталист пулса каяс мар те-
йён! Анчах кам пёлет, мӗне те пулин ӗненӗ-ши вӑл е 
ӗненмё-ши? Час-часах эпир сисёмсем улталанине е ӑс 
аташнине тӗрӗс шухӑш тесе те шутлатпӑр! Эпё пур япа-
ларан та нккёленме юрататӑп: ҫапла пулни характер 
ҫирёплёхне кансӗрлемест; хама мён кётнине пёлмесен, 
эпё яланах малалла хӑюллӑн утатӑп. Пур.пӗрех вилём-
рен усалли нимён те пулас ҫук, пур пёрех вилӗмрен хӑ-
тӑласси те пулмасть! 
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Крепоҫа таврӑнсан, хампа мӗн пулнине эпӗ йӑлтах 
Максим Максимыча каласа патӑм тата ҫав пӳрнӗ тени 
ҫинчен вӑл мӗн шутланине пӗлес терём. Малтан ӑнлан-
марӗ вӑл ман сӑмаха, анчах эпё хам пултарнӑ таран 
ӑнлантарса патӑм та, вара вӑл пуҫне^сулкаласа каларӗ : 

— Пулать ёнтё, вӑл пуҫ ҫавӑрттармӑш япала ҫав!.. 
Мен тесен те ҫав азиат пӑшалӗсен пускӑчи начар хӗрнӗ 
пулсан е пӳрнепе хытах пусмасан, часах осечка парать. 
Тӳррипе калатӑп, эпё черкессен винтовкине те ҫавӑн 
пиркиех тиркетёп: вёсем темёнле пире алӑ май мар пек 
туйӑнаҫҫӗ : тыткалама пёчёккё, кёҫ-вёҫ сӑмсаран ҫаклат-
са каяймасть сана... Анчах хӗҫё вёсен — тайма пуҫӑм! 

Унтан кӑшт шухӑшласа татах сӑмах хушрё: 
— Шел мёскёне... шуйттан хушнӑ-и ӑна ҫёрле ӳсёр 

ҫынпа калаҫма!.. Ентё, ҫапла пӳрнё пуль ҫав ӗцтӗ!.. 
Урӑх эпё унран пёр сӑмах та тёпчесе пӗлеймерӗм: 

.метафизикӑллӑ калаҫусене кирек хӑҫан та юратмастчё 
вӑл. 


