
ИВАН ИВАНОВИЧ 
ИВАН НИКИФОРОВИЧПА 
МӖНЛЕ ХИРӖҪСЕ КАЙНИ 

ҪИНЧЕН 

ЧАВШГОСИЗДАТ - lie.i 



н. в. гоголь 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
ИВАН НИКИФОРОВИЧПА 
МЕНЛЕ ХИРЕҪСЕ КАЙНИ 

ҪИНЧЕН 

А. И. Ярлыкин к у ҫ а р н ӑ 

ЧӐВАШ АССР 
ГОСУДАРСТВО ИЗЛАТЕЛЬСТВИ 

ШУПАШКАР - 1951 



Куҫарнчне Н. Ильбек редаклиленё 



I С Ы П А К 
ИВАН ИВАНОВИЧПА ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

Чаплӑ та-ҫке Иван Ивановичей бекеши'. 
Ытарма ҫук чаплӑ! Кӑтра ҫухи кӑна мене тӑрать! 
Ах, ҫёрҫӑтасше, мӗнле ҫуха! Симёсён-кӑвакӑн 
йӑлтӑртатать!2 Ҫавӑн пек ҫуха камӑн та пул и.'г 
пур тесен, эпё тем хурса тупӑшма хатӗр! Пӑ-
хӑр-ха, тупата, ун ҫухине, хӑй кампа та пулин кз-
лаҫса тӑнӑ чух аяккинчен пыреа пӑхӑр: куҫа. йз-
мӑхтарса ярать! Самах тупас ҫук: бархат! кӗмӗл! 
вут-хӗм! Турӑҫӑм! Микул турӑ! Мӗншӗн ман 
ҫакӑн пек бекеша ҫук-ши! Вӑл ӑна Агафия Федо-
ссевна Киева кайса киличченех ҫӗлетнӗччӗ-ха. 
Пелетёр-и эсир Агафия Федосеевнӑна? Вӑл, леш. 
заседатель хӑлхине ҫыртса татаканӗ ӗнтё. 

' Б е к е ш а — пӗрмелле туллатнӑ кӗрӗк: 
2 Така тирӗ, кунта кӑвак каракуль ҫинчеп сӑмах пырать. 



Ытла ырӑ сын Иван Иванович! Епле ҫург 
унӑн Миргородра! Ҫурчё тавра юман юпаллӑ ас-
лӑксемтунӑ, аслӑкёсем айёнчепур ҫёрте тетенкел-
сем. Шӑрӑх пула пуҫласан, Иван Иванович беке-
шипе аялти тумтирне хывать те, кёпе вӗҫҫӗн капа 
юлса, картишёнче те урамра мӗн пулоа иртнине 
пӑхса, аслӑк айёнче канса выртать. Мӗнле улмуҫ-
ҫисемпе грушӑсем ӳсеҫҫё унӑн чӳречи умёнче! 
Чӳречине уҫса кӑна яр—вёсен турачёсем тӳрех 
пӳлӗмелле кӗреҫҫё. Кусем пӳрт умёнчисем ҫеҫ-ха: 
^сир тата пахчине кӗрсе курӑсӑрччӗ! Мӗн кӑнаҫук-
ши унта? Слива, чие ҫырли, тӗрлӗрен пахча ҫимёҫ, 
хёвелҫаврӑнӑшё, хӑярӗ, дыньӑсем, нимёҫ пӑрҫиеем, 
ҫавӑнтах тата итемпе тимёрҫӗ лаҫҫи те пур. 
Ытла ырӑ ҫын Иван Иванович! Вӑл дыня юра-
тать. Ку вара уншӑн чи тутлӑ ҫимеҫ. AinaT тунӑ 
хыҫҫӑн вӑл пёр кӗпе вёҫҫён аслӑк айне тухать те, 
ҫавӑнтах Гапкӑна икӗ дыня илсе килме хушать. 
Хӑех касса ваклать вара вӗсене, вӑррине уйрӑм 
хутпа черкесе хурать те ҫиме тытӑнать. Унтан 
Гапкӑна чернил илсе килме хушать, вӑрлӑх чир
кана хут ҫине хӑй аллипе: ку дыньӑна ҫав-ҫав 
числара ҫинё, тесе ҫырать. Ытах ҫавӑн чух пёр-
пёр хӑна та пулнӑ пулсан: ку дыньӑна ҫав та 
синё, тесе хурать. Миргород судьи вара мен ви-
личченех Иван Иванович ҫуртне курса саванатчё. 
Ҫурчӗ, чӑнах та, питё шеп ӗнтӗ. Пур енчен те 
пӑлтӑрсем, пёчёк пӑлтӑрсем туса хуни мана хама 
та пит килёшёт, катаран пӑхсан вара, ҫав пёр-
пӗрин ҫине туса лартнӑ ҫивиттисем кӑна курӑнаҫ-
ҫё, вӗсем турилкке ҫине купаланӑ икерчёсем 
пек е, тата лайӑхрах каласан, йывӑҫ ҫине шӑтса 
тухнӑ кӑмпасем тейӗн ҫав. Ёнтӗ, ҫивиттисене 
пурне те хӑмӑшла витнӗ те, пёр йӑмра, юман та
та икӗ улмуҫҫи ҫеҫ хӑйсен сарӑлса ӳсен туратти-



семпе ҫивиттисем ҫине таянсах тараҫҫё. Иывӑҫ-
сем хушшинчен шурӑ сӑрӑпа сӑрланӑ печӗк чӳре-
чесем курӑнаҫҫё, хугитисене вӗсенне касса тёрле-
нӗ, хӑш чӳречисем урамаллах тухаҫҫё. Ытла ырӑ 
ҫын Иван Иванович! Ана Полтава комиссаре те 
паллать. Дорош Тарасович Пухивочка, Хоролтан 
таврӑннӑ чух, пӗрмай ун патне кӗрсе тухать. 
Протопоп Петр атте вара, Колибердара пурӑна-
канскер, хӑй патне ҫӳрекен хӑнасем пӗр пиллӗкӗн 
пухӑнсан, кирек хӑҫан та: Иван Иванович пек 
христиан йёркине ҫирӗп тытаканскере, ун пек пу-
рӑнма пӗлекен ҫынна урӑх никама та пӗлместӗп, 
тет. 

Туррӑмҫӑм, епле хӑвӑрт иртет иккен вӑхӑт! 
Иван Иванович урҫана тӑрса юлни те вунӑ ҫул 
ытла ӗнтӗ. Ачисем пулман унӑн. Гапкӑн ачисем 
пур та, вӗсем тӑтӑшах картиш тӑрӑх чупкалаҫҫӗ. 
Иван Иванович яланах вёсене е пёрер кёлентёр, 
е дыня чӗлли, е груша тыттарать. Гапка ун па-
тӗнче пӑлтӑрпа нӳхреп уҫҫисене тытса усрать; 
анчах Иван Иванович хӑй ҫывӑракан пӳлӗмри пы-
сӑк арчи уҫҫине тата варринчи пӑлтӑр уҫҫине хӑ-
йӗнчех тытать, унта вӑл никама кёртме те юрат-
масть. Гапка тӗреклӗ, вӑй-питти хер, вал запаска' 
тӑхӑнса ҫӳрет, ури хырӑмӗсемпе питҫӑмартийӗсем 
пяте тулли. 

Иван Иванович турра мён терн кёлтавать 
тата! Кашни вырсарникун вара бекешине тӑхӑ-
нать те чиркёве каять. Чиркёве кёрсен, пур ен-
нелле те пуҫ таять, яланах крылос ҫине тӑрать 
те хулӑн сассипе пит илемлӗн тӑсса юрлать. Кё-
лё пётсен, Иван Иванович чиркӳ умёнчи ыйткала-
кансемпе калаҫмасӑр ниепле те чӑтаймасть. Ҫак 

1 Хӗрарамсен йывӑр сын чухне тӑхӑнмлллп тумтнрӗ. 

о 



кичем ӗҫе туман та пулӗччӗ-и тен вӑл, анчах ҫак-
на тума унӑн ырӑ кӑмӑлё хӗтӗртет. «Сывӑ-и, мёс-
кёнём!» тет вара вӑл, чи чӑлахрах та саплӑк ҫине 
саплӑк лартнӑ тумгирлӗ карчӑка тупсан. 

«Аҫтисем эсе, мӗскён?» 
«Эпӗ, улпутӑм, ялтанах килнё: виҫҫӗмӗш кун 

ӗнтӗ ӗҫмен те, ҫимен те, мана хамӑн ачасемех 
ҫуртран хӑваласа кӑларчёҫ». 

«Мӗскӗн пуҫ, мӗн тума килтён вара эсӗ 
кунта?» 

«Ёнтӗ, улпутӑм, ыйткаласа ҫӳретёп, кам та 
пулсан ҫӑкӑрлӑх та пулин памӗ-ши, тетӗп». 

«Гм! Санӑн ҫӑкӑр ҫиессӳ килет-и вара?» ыйтать 
ун пек чух Иван Иванович. 

«Епле ҫиес ан килтӗр! йытӑ пек, выҫӑ та». 
«Гм!» тет ун пек чух Иван Иванович: «Санӑн 

тен какай та ҫиес килет пуль?» 
«Пурте юрать, хӑвӑр кӑмӑлӑрпа мӗн парӑр, 

тиркессӗм ҫук». 
«Гм! Какай ҫӑкартан лайӑхрах-и вара?». 
«Аҫтан ӗнтӗ выҫӑ ҫыннӑн суйласа тӑма! Мӗн 

паратӑр, ҫавӑ лайӑх». Ҫакӑн хыҫҫӑн, хай, карчӑк 
тӑсатех аллине. 
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«Ну, каях ӗнтӗ», тет Иван Иванович. «Мен 
тӑратӑн тата? Эпё сана хӗнеместӗп вёт!» 

Ҫакӑн пек ыйтса-калаҫса, иккӗмӗш-виҫҫёмӗш 
ыйткалакансемпе сӑмахланӑ хыҫҫӑн, вӑл килнелле 
каять е пӗрер черкке эрех сыпма хӑйӗн пускилё 
Иван Никифорович патне, е судья патне, е го
родничий патне кӗрсе тухать. 

Иван Иванович хӑй патне кам та пулин пар-
непе е кучченеҫпе килекене юратать. Ку вара 
ун кӑмӑлне питех те каять. 

Иван Никифорович та, ҫаван пекех, питё ла-
йӑх сын. Умай картишё Иван Ивановичӑннипе 
юнашарах. Вӗсем пек туслӑ ҫынсем тёнчере те 
пулман. Халё те сенкер ҫанӑллӑ хӑмӑр сюртукпа 
ҫӳрекен Антон Прокофьевич Пупопуз, леш, каш-
ни вырсарникун судья патёнче апатланаканскер, 
Иван Ивановичпа Иван Никифорович ҫинчен пӗр-
май вара: вёсене иккёшне те шуйттан хӑех пӗр 
кантӑрапа ҫыхеа янӑ, тет. Пёри ӑҫталла каять, 
тепри те ҫавӑнталла туртӑнать. Иван Никифоро
вич нихҫан та авланман. Авланнӑ тенӗ сас-хура 
ҫӳрекелетчӗ те пӗрре, анчах ку пӗтӗмпех суя. 
Эпё Иван Никифоровича питё лайӑх пёлетӗп, вӑл 
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авланма ёмӗт тытманнине те калама пул тар а таи „ 
Аҫтан тухаҫҫӗ ҫавӑн пек элексем? Пӗр вӑхӑтра 
тата Иван Никифорович хӳреллӗ ҫуралнӑ тесе те 
халлап сарнӑччӗ. Анчах ку халлап ҫав тери кирев-
сёр те ирсёр ӗнтӗ, ун пирки эпӗ ӑелӑ вулакансен 
умӗнче тӳрре тухасшӑн та мар, унсӑрах пӗлмеҫ-
ҫӗ-и вара, ҫав, хӳре тени, мӗн тгурӗ те тухатмӑш-
сен кӑна пулать-ҫке, вӗсенчен те хӑшпӗрисен 
кэна; тухатмӑш тени, тепӗр тесен, арҫынсенчен 
ытла хёрарӑмсене тивет. Кусем пек сайра хутра 
ҫеҫ пулакан ҫывӑх туссем, пӗрне пӗри ырӑ сунса 
пурӑннӑ пулин те, иккӗшӗ пёр пек мар. Пёр пек 
маррине весе не иккёшне танлаштарса пӑхсан та 
лайӑхрах пӗлме пулать. Иван Ивановичӑн ҫыпӑ-
ҫуллӑ калаҫас енӗпе ытарайми мелӗ пур. Ах, ту-
пата, епле ҫӑвать унӑн чӗлхи! Ҫав туйӑма ӗнтӗ 
хӑвӑн пуҫна хыпаланӑ чухнехипе кӑна, е уру ту* 
панне хуллен ҫеҫ пӳрнепе кӑтӑкланӑ чухнехи т \ -
йӑмпа кӑна танлаштарма пулать. Итлетӗн-итле-
тӗн те пуҫна чикетӗн. Шыва кӗрсе тухнӑ хыҫҫӑн-
хи ыйхӑ пек ҫав, ьгтарма ҫук! Иван Никифо
рович урӑхла ҫын: вӑл чӗнмесӗр ларма юратать. 
Анчах пӗр сӑмах сӗрсе хурсан вара, чӑтса кӑна 
тӑр: кирек мӗнле бритвӑран та ҫивӗчрех илтерет. 
Иван Иванович хыткантарах та ҫӳлӗрех пӳлӗ; 
Иван Никифорович кӑшт лутрарах та, хулӑнӑшне 
сарӑлса пырать. Иван Ивановичӑн пуҫӗ усӑк хӳ-
реллӗ йӳҫкӑшман пек, Иван Никифоровичӑн пуҫӗ 
пуҫхӗрлён тытнӑ йӳҫкӑшман пек. Иван Иванович 
кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн ҫеҫ аслӑк айӗнче кӗие 
вёҫҫӗн выртать; каҫхине вӑл бекешине тӑхӑнать 
те е хулари магазина ҫӳрет,—унта ҫӑнӑх парса 
тӑрать вӑл, — е, путенееем тытма, хире каять. 
Иван Никифорович кунӗпех крыльца ҫинче. Ытла 
шӑрӑх мар пулсан вӑл ҫурӑмне хӗвел ҫинерех 



туса выртать те виста та каясшӑнмар. Асне илсен. 
ирпе картишё тӑрӑх ҫӳрет, хуҫалӑхне пӑхкалатк 
каллех канма выртать. Ёлёкрех вал Иван Ивано
вич патне кайкалатчё. Иван Иванович питӗ тав-
ҫӑракан ҫын, йӗркеллӗ калаҫура вал нихҫан та 
тӳрмен сӑмах персе ямасть, ун пек сӑмаха хӑй 
илтсен те вал ҫийӗнчех йывӑра илет. Иван Ники-
форович хӑш чухне сыхланаймасть вара, ҫавӑн 
пек чух Иван Иванович ларнӑ ҫӗртен тӑрать те: 
«ҫитӗ ӗнтӗ, ҫите, Иван Никифорович; ун пек тур-
pa кӳрентерекен сӑмахсеве каличчен, хӗвел ҫине 
тухви лайӑхрах», тет. Иван Иванович яшки ҫине 
шӑна лексен пите ҫиленет, хӗрсех каять вӑл ун 
пек чух, турилккине ҫавӑрса ҫапать, кил хуҫине 
лектерсе ярать. Иван Никифорович шыва кӗме 
питӗ юратать; мӑйӗ таран шыва кӗрсе ларать те 
ҫавӑнтах сӗтел лартса пама хушать, сӗтелӗ ҫинче 
сӑмавар та пултӑр, ҫавӑн пекуҫӑ ҫӗрте вӑл савӑн-
са чей ӗҫет в ара. Иван Иванович эрнере икё 
хут сухалне хырать, Иван Никифорович — пёр 
хут. Иван Иванович пурин ҫинчен те тӗпё-йӗрӗпе 
ыйтса пёлме юратать. Ана мӗн ҫинчен те пулин 
калама пуҫласа вӗҫне ҫитичченех каламарӑн-тӑк, 
турӑ кӑна сыхлатӑр сана! Хӑй мӗнпе те пулин 
килӗшмесен, ун ҫинчен ҫавӑнтах сиетерсе хурать. 
Иван Никифорович ҫиленкипе ҫиленменнине пӑх-
нипех чухлама та ҫук; мӗн пирки те пулин хавас-
лансан та ҫынва палӑртмасть. Иван Иванович 
кӑштах хӑравҫӑ характерлӗ. Иван Никифоровичӑн 
лешённи пек мар вара, шӑлаварӗ ытла шалпар 
пӗрӗмлё, ӑна вӗрсе хӑпартсан, ӑшне пӗтӗм кар-
тишне, кӗлечӗсемпе ытти нур хуралтисеве те 
вырнаҫтарма пулать. Иван Ивановичӑн куҫӗсем 
пысӑк та тарӑн, табак тӗслё вёсем, ҫӑварӗ ижица 
буква евӗрлӗрех; Иван Никифорович пӗчӗк куҫлӑ^ 



сарарах, вӗрсе хӑнартна пек питҫӑмартипе ҫӑра 
куҫхаршисем хушшинче вёсем курӑнмиех пыга-
наҫҫё, сӑмси те унӑн пиҫсе ҫитнё слива майлӑ. 
Иван Иванович сире хӑйён табакне шӑршлатта-
рас тесен, малтан табакерки хуппине чӗлхипе су-
ласа илет, унтан ӑна пӳрнипе шаклаттарать те, 
ытах вӑл сире паллать пулсан, хӑвӑр евнелле 
тӑсса: «ырӑ ҫыннӑмҫӑм, сире ҫакна сёнме хӑя-
пӑп-ш.и», тет, палламасть пулсан вара... «сирӗн 
чинӑрпа ятлӑхӑра пёлме хисепӗм ҫук пулин те, 
ҫакна сёнме пултарӑп-ши?» тесе ыйтать. Иван 
Никифорович хӑйён табак хумалли мӑйракине тӳ-
рех сире тыттарать те: «кӑмӑл тӑвӑр», тесе ҫеҫ 
хурать. Иван Иванович та, Иван Никифорович пе-
кех, пӑрҫа ҫыртнине ытла юратмасть, ҫавӑншӑ-
нах Иван Иванович та, Иван Никифорович та 
тавар сутса ҫӳрекен жида курсан, ниепле те 
ахаль ирттерсе ямаҫҫё, малтан ӑна хытӑ кӑна ят-
ласа илеҫҫё, унтан парҫа пётерекен тёрлё элек-
спрсем туянаҫҫӗ. 

Ҫапах та, Иван Ивановичпа Иван Никифоро
вич иккёшё шэпах пёр пек пулмасан та, пи те ла
пах ҫынсем. 

II С Ы П А К 

К У Н Т А ИВАН ИВАНОВИЧА МЕН К И Р Л И Н Е , 
ИВАН ИВАНОВИЧПА ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

Х У Ш Ш И Н Ч Е МЁН ҪИНЧЕН П У Л Н Ӑ К А Л А Ҫ А В А 
ТАТА ҪАВ К А Л А Ҫ У МӖНПЕ ПӖТНИНЕ ПЕЛМЕ 

П У Л А Т Ь 

Пёрре ирхине, ку-—июль уйӑхёнче пулчё, Иван 
Иванович аслӑк айёнче выртатчӗ. Кунё шӑрӑхчӗ, 
шевле чётренсе вылянатчё. Иван Иванович хул; 
хыҫёнче утӑ ҫулакансем патне те хутора кайса 
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килме ёлкёрнёччё ёнтё; хӑйне тел: пулнӑ ар;ыи-
сенчен, хёрарӑмсенчен кашнийё ӑҫтан та, мёнле 
еӑлтавпа, ӑҫта кайнине ыйтса пёлчё; унтан, ытла 
ёшенсе ҫитрё те, канма выртрё. Выртнӑ ҫёртенех 
в ал пӑлтӑрӗсене, картишне, сарайёсене, картиш 
тарах чупакан чӑххисене темёнччен пӑхкаларё, 
хӑй ӑшёнче: «туррӑмҫӑм, ырӑ турӑ, мёнле хуҫа эпё! 
Мён кӑна ҫук манӑн? Кайӑк-кӗшёк, ҫурт-йёр, кё-
лет-тавраш, тӗрлё арӑш-пирёш, вёретсе тунӑ эрех, 
пылаклантарнӑ эрех, садӑмра тата груша пур, сли
ва пур, пахчара мӑкӑнь ӳсет, купӑста. пӑрҫа... 
Тата мён ҫук-ха манӑн? Пёлесчё, мӗн ҫук-ши та
та манӑя?» — тесе шухӑшларё. Хайёнчен ҫакӑн 
пек тёп чесе ыйтнӑ хыҫҫӑн, Иван Иванович татах 
шухӑша кайрё. Куҫёсем унӑн ҫав вӑхӑтра урӑх 
япаласене шыраса тупрёҫ, хӳме урлӑ каҫрёҫ вё-
сем, Иван Никифорович картишне те ҫитрӗҫ, унта 
тата пӑхма илӗртекен япаласем ҫинче ирёксёрех 
чарӑнса тӑчӗҫ. Пёр хыткан кинемей, арчинче чы-
лай вӑхӑтхушши выртнӑ тумтирӗсене -п ӗрерӗн-пе
реранил се тухать те, кантӑра ҫяне типӗтме ҫакать 
иккен. Часах акӑ ҫӗтёк сулӑллӑ кивё мундир та, ҫан-
ниеене сывлӑшалла кӑнтса, ука кофтӑна ыталаса 
илчё, ун хыҫёнчен дворявсен герб1 тӳмеллё мун
дире, ҫухине кёве ҫисе янӑскер, тухса тӑчӗ, увтан 
шурӑ казимиртан2 ҫӗлетнӗ вараланчӑк йём ку
рам чё. Ку йём ӗлёк Иван Никифорович пёҫҫине 
шӑпах пулнӑ, халь акӑ унӑн пӳрнисене тӑхӑнтарт-
ма юрать-и тем. Ун хыҫҫӑн, Л саспалли пек, те-
пӗр йёмё те тухса ҫакӑнчё. Унтан козаксен чакӑр 
бешмечё курӑнчӗ; ку бешмета Иван Никифорович 

1 Металтан тунӑ тӳмесем, ун ҫинче патша Роесийӗн гербӗ — 
икӗ пуҫлӑ ӑмӑрткайӑк пулнӑ. К у тӳмесснс .формӑллӑ iy тум'гнрСе;,; 

ҫине лартиа • • >HI \" • 
2 Ҫӳхе ҫӑм матери. м^чг.чпи 
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ҫирем ҫул елёкрех, хӑй милицие1 кёрес тене чух, 
мӑйӑхне ӳстерсе янӑ вӑхӑталла, ҫёлетнӗ пулнӑ. 
Ёнтӗ пёрин ҫумне тепри тухсах тӑрать, сывлӑшра 
кӑнтса таракан шпиц евӗрлё, шпага та тухса ҫа-
кӑнчё.уУнтан ешӗл курӑк тӗслӗ, пилӗк пус укҫа 
калӑпӑш тӳмеллӗ, сӑкман майлӑ гумтирӗн арки 
вёлкёшрё, ҫав аркӑ хушшинчен мал енчен сарла-
ка хушӑллӑ ылттӑн пастарпа тыттарнӑ жилет ку-
рӑнса кайрӗ. Часах хайхи ҫав жилета ӗлӗк-авал 
пурӑнна асламӑшӗн кивё юбки пырса хупӑрларе. 
Ку юбкӑн кӑсйисене кашнинех пӗрер арбуз хума 
пулать. Ҫак тумтирсем пӗрле пӑтрашса тӑни Иван 
Ивановича тӗлӗнсе пӑхмаллах илентерчӗ; ҫав вӑ-
хӑтрах хӗвел ҫути те тӗллӗн-паллӑн курӑнакан 
кӑвак та симӗс ҫанӑсем ҫине е ылттӑн ука ҫине 
ӳкет, е шпагӑн шёвӗр вӗҫёнче вылянса йӑлкӑ-
шать те, леш, ялеем тӑрӑх кӑтартса куҫса ҫӳре-
кен ҫапкаланчӑксен вертепе- евӗрлӗ ӑсран кай-
малла йӑлтартатать. Кӗпёрленсе тӑнӑ халӑх ылт
тан коронӑллӑ Ирод патша ҫине тинкерет, тейӗн 
ҫав, е казака ҫавӑтан Антон ҫине пӑхать, те йен; 
вертеп хыҫӗнче сӗрмекупӑе найкӑшса янӑрать, 
цыган та хӑйен аллисемпе тутисене тиверткелесе 
параппан янӑратнӑ пек тӑвать, хёвел анать акӑ, 
каигарти каҫ сутханё ӳтлё' ял хӗрарӑмёсен чечен 
хулпуҫҫийӗсемпе кӑкӑрёсене хытӑрах ҫупӑрласа, 
с а рам с ар хёсёнет. Часах ак к if немей кёлетрен ёх-
летсе тухрё, сине вал таткаланна пускӑчлӑ авал-
хи йёнер ҫёкленё, йӗнерӗ ҫкнче пистолетсем чик-
мелли сӑтӑрӑлса пётнё сӑран йӗнӗсем пур, тахҫан 
хӑмач тӗслӗ пулнӑ пӑхӑр тӳмеллё ҫурӑмсарлӑхне 
ылттӑмпа тӗрсе ҫӗлетнӗ. 

1 1807 ҫулта пуҫтарна ополчени ҫинчеп сӑыах иырать. 
2 Пукане театре. Ирод патшапа Антон вертеп мыскаринче вы-

лякансем. 
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«Ах, айван кинемей! Вал тата Иван Никифоро-
вича хӑйне те типётме йӑтса тухё!» тесе шухӑш-
ласа илчё Иван Иванович. 

Чӑнах та: Иван Иванович йӑнӑшсах та кайма-
ре. Тепёр пилёк минутран Иван Никифоровичап 
нанкран ҫӗлетнӗ шӑлаварё карӑнса та тӑчӗ, вӑл 
хӑй ҫур каргишне йышӑнчё. Кинемей ҫавӑн хыҫ-
ҫӑн ҫёлёкпе пӑшал йӑтса тухрё. ^ К у тата мӗне 
пӗлтертёр!» шухӑшларё Иван Иванович «эпӗ них-
ҫан та Иван Никифорович пӑшалне курманччӗ. 
Мёнле-ха вал апла? Пересее пемест хӑй, пӑшал 
тытатъ! Мӗн тума кирлё вӑл ӑна? Пӑшалё хӳхём 
вара! Эпӗ тахҫанах ҫавӑн пеккине тупасшан ёмёт-
ленеттӗм. Питех те хамӑн тӑвас килет ҫав пӑша-
ла: унпа ашкӑнкалама юрататӑп эпё. Эй, итле-ха, 
эс!» кӑшкӑрса ячё Иван Иванович, кинемее кӑчӑк 
туртса. 

Лешё хӳме патне пычё. 
,«Мӗнлескер ҫавӑ санӑн, кинемей?» 
"кХӑвӑрах куратӑр пуль, пӑшал».. 
<:Мёнле пӑшал?» 
«Кам пӗлет вӑл мӗнле иккенне! Вӑл хамӑн 

пулнӑ пулсан, мёнтен туниме пӗлнӗ те пулӑт-
тӑм-и тен, улпутӑн-ҫке вӑл». ̂ Иван Иванович ҫек-
ленчӗ те пӑшала енчен енне пӑхкалама тытанчё, 
пӑхнӑ май кинемее пӑшалпа шпагӑна типётме ҫак-
нӑшӑн ятласа илме те манмарӗ. 

«Тимӗртен тунӑ пулас ӑна», хушса хучё ки
немей. 

«Гм! Тимёртен. Мёншӗн тимӗртен тунӑ-ха 
ӑна?» мӑкйртатрё Иван Иванович. 

«Улпутӑн вал тахҫантанпа-и?» 
«Тахҫантанпах та пуле тен». 
«Лайӑх япала!» шухӑшларё Иван Иванович: 

«ыйтса пӗлес-ха ӑна унтан. Мӗн тутӑр вӑл унпа? 
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е менпе те пулин улаштарйпар ген. Мёнле, кике-
мейӗм, улпут килте-и?» 

«Килте». 
«Выртать-и вал?» 
«Выртать». 
«Эппин юре, эпӗ кёрсе тухӑп-ха ун патне». 
Иван Иванович тумланчё, аллине турат.ш 

кӑна туя тытрё, мёншён тесен Миргород урамё-
сенче йытӑсем ҫынсенчен те ытларах тел пулаҫ-
ҫё, вара тухса кайрё. Иван Никифорович карти-
шё Иван Ивановичаннипе юнашарахчё ёнтё, пе
рин патёнчен теприн патне ҫатан урлӑ каҫма та 
юратчё, Иван Иванович сапах урампа иртсе пыче. 
Урамран тӑкӑрлӑка пӑрӑнмаллаччё, тӑкӑрлӑкё ҫав 
тери ансӑр, унта пӗрер лаша кӳлнё икё лав та, 
хире-хирёҫ пулсан, иртсе каяймасть, кайри кус-
тӑрмисенчен тытса, икӗ лавне икӗ енне чакарса 
урамалла туртса тухмалла пулать. Иртен-ҫӳрен 
те икё енчи хӳме ҫумӗнче ӳсекен куршанак-
семпе ҫыпӑҫӑнса чечекленнӗ пек пулса тухать. 
Ку тйкӑрлӑка пёр енчен Иван Ивансвичӑн аслӑкӗ 
тухать, тепӗр енчен Иван Никифоровичӑн кӗлечё, 
хапхи, кӑвакарчӑн сарайӗ тухать. Иван Иванович 
хапха патне пырса, шашулккисене шалтӑртаттар-
чӗ, шалтан йытӑсем вёрни илтёнчё, тӗрлӗ тёслё 
йытӑсем, паллакан ҫын килнине курсанах хӳри-
сене вылятса, каялла чупргҫ. Иван Иванович кар-
тиш тӑрӑх иртрӗ; картишӗнче Иван Никифорови-
чӑн ал вёҫҫён ҫитерсе усракан инди кӑвакарчӑнё-
сем нумай, арбузпа дыня хупписем пур, тёл-тӗл 
ешӗл курӑк ӳсет, ваннӑ кустӑрмасем, пичке кӑ-
шӑлёсем тӗрлё ҫёрте курӑнаҫҫё, ҫавӑнтах хура кӗ-
пеллё ача йӑраланать—шӑпах ӗнтӗ художниксем 
юратакан картина. Типётме ҫакнӑ тумтирсен мел
ки пӗтӗм картишне тенё пек витсе хупӑрланӑ та 



самаях сулхӑнлатнӑ. Леш кинемей ӑиа пуҫ тайса 
хисеплерӗ, анасланӑ май, пӗр вырӑнта хытеа та
не. Ҫурт умӗнче икӗ юман юпаллӑ крыльца капӑ-
рӑн ларать, аячах ун хӳтлӗхӗнче хёвелтен пытан-
ма шанчӑклах мар, Малороссинче ку яхӑнта хё-
вел шӳт тума юратмасть, ҫынна пуҫёнчен пуҫла-
са ури тупавне ҫитичченех вӗри тарпа ислетет. 
Иван Иванович, хӑйӗн каҫла ҫеҫ уҫӑлса ҫӳрее 
яланхи йӑлине пӑоса, кунта епле килнинчен тав-
ҫӑрса илетёрех ӗнтӗ эсир, кӑмӑлне кайнӑ япалана 
туянасах тени унӑн мӗн тери пыюӑк иккенне. 

Иван Иванович пырса кӗнё пӳлӗм сём тёттём-
ччё, мёншӗн тесен чӳречи хуплиееме хупнӑччё, 
ун ҫине шӑтарса тунӑ шӑтӑк витӗр хӗвел пайӑр-
ки кӗрет те пӳртре асамат кӗперӗ пек курӑнса 
вылянать, хирёҫри стена ҫине пӳрт тӑррине витнё 
хӑмӑшсен, йывӑҫеен, картишне ҫакнӑ тумгирсен 
мёлкине ула-чӑшрӑн ӳкерет, анчах вӗсем пурте 
гепер майӑн ӳкеҫҫӗ. Пӳлёмре тӗлӗнмелле ҫурма 
ҫутӑ тӑрать. 

«Турӑ пулӑштӑр», терӗ Иван Иванович. 
«Э, сывлӑх сунатӑп, Иван Иванович!» илгӗн-

лӗ сасӑ пӳлӗм кӗтессинчен. Иван Иванович тинех 
урайне сарнӑ кавир ҫинче выртакан Иван Ники-
форовича асӑрхарё. «Айӑп ан тӑвӑр-ха, оирён 
умӑрта ҫаппа-ҫарамасах выртнӑшӑн»; Иван Ники
форович нимӗнсӗрех выртатчё, кӗпи те пулин 
ҫукчё ун ҫинче. 

«Аптрамасть, ҫывӑртӑр-и паян, Иван Ники
форович?» 

«Ҫывӑртӑм. Эоир хӑвӑр ҫывӑртӑр-и тага, Иван 
Иванович?» 

«Ҫывӑртӑм». 
«Зсир тин кӑна татар-и мён?» 
«Элӗ тин кӑна тӑтӑм-и? Турӑ ҫырлахтар, Иван 
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Никифорович. Епле ҫак таранччен ҫывӑрӑн! Элӗ 
халь ҫеҫ хутортан таврӑнтӑм. Ыраш питӗ лайӑх 
иккен! Тӗлӗнсе кайӑн! Курӑк та ӑнса хӑпарнӑ, 
ҫемҫе, сӗтеклӗ!» 

«Горпино!» кашкӑрса ячӗ Иван Никифорович: 
«илсе кил-ха Иван Иванович валли хӑймапа пӗ-
ҫернӗ кукӑль те эрех». 

«Ҫанталӑк аван паян». 
«Ан мухтӑр-ха шуйттан илесшӗ ҫанталӑка, 

Иван Иванович! Шӑрӑхран ниҫта тарса кӗме ҫук». 
«Акӑ, аеӑнмаллах вӗт ӗнтӗ ҫав шуйттана. Эй, 

Иван Никифорович! Аса илӗр те ман сӑмахӑма, 
кайран пулӗ: турра хирӗҫ каланӑшӑн лекет сире 
леш тӗнчере». 

«Мӗнпе кӳрентертӗм вара сире, Иван Ивано
вич? Эпӗ сирӗн аҫӑр-аннӗре тивмерӗм-ҫке? Пӗл-
местӗп ӗнтӗ, темӗнпе кӳрентертӗм пуль сире». 

«Ҫитӗ ӗнтӗ, ҫитӗ, Иван Никифорович». 
«Тупата, сире кӳрентермерӗм эпӗ, Иван Ива

нович». 
«Темме кӑҫал путенесем халь те шӑхлич сас-

сине пымаҫҫӗ». 
«Эеир кирек мӗн шутлӑр та, камалара мӗн 

каять, ҫавна шухӑшлӑр та, эпӗ сире нимӗнпе те 
кӳрентермен». 

«Пӗлместӗп, мӗншӗн пымаҫҫӗ-ха вӗсем», терӗ 
Иван Иванович, Иван Никифоровича илтмӗш 
пулса. «Вӑхӑт ҫитеймерӗ-ши, кирлӗ вӑхӑт ҫитнӗ 
пек те». 

«Эсир ыраш лайӑх, тетӗр-ха». 
«Тӗлӗемелле ьфаш, тӗлӗнмелле!» 
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӗсем чӗнмесӗр ларчӗҫ. 
«Мӗн зсир, Иван Никифорович, тумтирӗрсене 
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туллиех ҫакса тултарнӑ?» тет Иван Иванович 
каяраша. 

«Ҫав ҫӗрҫӑтман хӗрарӑм вӗр-ҫёнӗ пек тумтирех 
ҫёртсе янӑ, путсӗр. Халь типӗттеретӗп акӑ; пус-
тавӗ ҫӳхе, лайӑхскер, тавӑрса ҫӗлетсен калле!х 
тӑхӑнса ҫӳреме юрать». 

«Унта мана пӗр япала питӗ килӗшрӗ, Иван 
Никифорович». 

«Хӑшӗ?» 
«Калӑр-ха, тархасшӑн, мӗн тума кирлӗ сире 

ҫав тумтирсемпе пӗрле типӗтме ҫакнӑ пӑшал?» 
Ку тӗлте Иван Иванович табакне тӑсса: «Сире 
ҫакна сӗяме хӑяйӑн-ши?» терӗ. 

«Юрӗ, хӑвӑр шӑршлӑр, эпӗ хамӑнне шӑршлӑп». 
Иван Никифорович хӑй тавра пӑхкаларӗ те тапак 
мӑйракине тупрӗ. «Ах, айван хӗрарӑм, вӑл па-
шала та унтах ҫакса хунӑ иккен! Лайӑх табак 
хатӗрлет Сорочинцӑри жид. Уйраймастӑп-ха, мӗн 
хушать вӑл унта, ҫав тери тутлӑ шӑршӑ кӗрет! Ка-
нупер шӑрши евӗрлӗрех. Акӑ илӗр те кӑшт чӑмла-
са пӑхӑр-ха. Канупер майлӑ мар-и кӑштах? Илӗр, 
сӗнетӗп!». 

м<Эпӗ каллех ҫав пӑшал ҫинчен пӗлесшӗн-ха, 
Иван Никифорович, мӗн тӑвас тетӗр эсир унпала? 
Вӑл сире кирлӗ те мар вӗт?». ь 

«Епле кирлӗ ан пултӑр?г^Энчётрён пемелле пул-
сан? 

«Турӑ ҫырлахтӑрах, Иван Никифорович, хӑҫан 
пене пулӑттӑрччӗ эсир? Тӗнче пӗтнӗ чух-и? Эпӗ 
эстӑваоса та, ыттисем астӑвасса та эсир пӗр кӑвакал 
тытса курман. Пӗвӗр-сийӗре те сирӗнне турӑ па-
шал тытмалла май туман. Чаплӑ та чечен ҫӳре-
тӗр эсир. Епле вара шурлӑхсем тӑрӑх ашӑр-ха, 
хӑвӑрӑн пур сӑмахра асӑнма килӗшмен кӗпе-йӗмӗ-
ре типӗтетӗр те. Ҫук, сирӗн каималла, канӑҫ кирлӗ 
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сире... (Иван Иванович, паҫӑр каланӑ пек, ҫынна 
ӳкӗтлес чухне уйрӑмах лайӑх калаҫма пӗлнӗ. Мён
ле калаҫать вӑл? Тупата, епле калаҫать вара вӑл!) 
Оире килӗшӳллё ӗҫсем кирлӗ. Итлёр-ха, парӑр 
эеир ӑна мана!» 

«Мӗн калаҫатӑр эсир? ку хаклӑ пӑшал-ҫке. 
Ун пеккине халь ниҫта та тупма ҫук. Хам милицие 
кӗме хатӗрленнӗ чухнех пӗр туркӑ ҫыннинчен 
туяннӑччё ӑна эпё. Халӗ акӑ пар та яр ӗнтӗ сана! 
Мёнле апла? Вал кирлё япал;а-ҫке!» 

«Мён тума кирлё вара вал?» 
«Епле мён тума пултӑр? Вӑрӑ-хурах тапӑн-

сан?.. Кирлё мар пултӑр-и? Тавтапуҫ турра, халь 
май шйкӗм ҫук, сикӗм ҫук, никамран та хӑрамас-
тӑп. Мёншён тейёр эсир? Мӗншӗн тесен пӑлтӑрта 
хамӑя пӑшалӑм пуррине пӗлетёп! 

«Лайӑх пӑшал! Анчах унӑн, Иван Никифоро
вич, замокё пӑсӑлнӑ». 

«Пулин? Юсама пулать ӑна. Тутӑхасран кан-
тӑр ҫӑвӗпе сӗрмеллеччё-ха тата». 

«Сирӗн сӑмахӑртан ӗнтё, Иван Никифорович, 
эсир мана туе вырӑнне хунине пӗртте курмастӑп-
ха. Хӑвӑр мана хисеплеыине нимёнпе те кӑтартас-
шӑн мар эсир». 

«Мён калаҫатӑр, Иван Иванович, сире хисеп-
ленине кӑтартмастӑп тесе? Епле намӑс мар сире? 
Вӑкӑрӑрсем ман ҫаран ҫинче ҫӳреҫҫӗ, эпё вёсене 
пёрре те тытса кӗмен.с Полтавӑна каяс тесен яла-
нах манран повозка ыитатар та, калар-ха, хаҫан та 
пулин памасӑр тӑнӑ-и эпё сире? Ачӑрсем, сатан 
урла касса, ман картишне кӗреҫҫӗ те ман йытӑ-
оемпе выляҫҫӗ. Вёсене эпё ним те каламастӑп: 
антив, выляччӑр, нимёне те ан тивччӗр ҫеҫ, кӑмӑлӗ-
сене кайнӑ чухлё выляччӑр!» 
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«Парне туе а памастар пулсан, улӑшу тӑвӑпӑр 
эгашн». 

«Мӗн панӑ пулӑттӑрччё вара мана эсир?» 
Ҫакна каланӑ хыҫҫӑн, Иван Никифорович чавси 
ҫине таянчё те Иван Иванович ҫине пӑхса илчӗ. 

«Уншӑн эпӗ сире ҫитерме хупнӑ хӑмӑр сысна-
на парӑл. Лайӑх сысна! Курсах тӑрӑр, вӑл сире 
килес ҫул ҫӑвӑрласа парӗ». 

«Мёнле эсир, Иван Иванович, ҫавна сёнме 
пултаратӑр? Мён тума кирлӗ мана сирӗн сыснӑр? 
Шуйттан пумилккине асӑнма-и?» 

«Каллех акӑ шуйттана асӑнмасӑр иртсе кайма 
ҫук мӗн! Ҫылӑх кӳретӗр хӑвӑра, тупата, ҫылӑх пу-
лать сире, Иван Никифорович!» 

«Мӗн эсир, чӑнах, Иван Иванович, пӑшалшӑн, 
шуйттан пӗлет-и, мӗн парасшӑн тата, сысна, те
тёр!» 

«Мёншён апла: шуйттан пӗлет-и, тетёр, Иван 
Никифорович?» 

«Ҫапла пулмасӑр, эсир хӑвӑр лайӑхрах шутла-
са пӑхӑр-ха. Ку ҫапах та пӑшал вӗт—паллӑ япала, 
лешне вара—шуйттан пелет-и, сысна. Урӑх сын 
каланӑ пулсан, эпё хама йӗкӗлтеҫҫӗ тесе те шут-
ланӑ пулӑттӑм». 

«Мён аван марри пур вара сыснара?» 
«Кам вырӑнне хуратӑр эсир мана, чӑнах? Эпё 

сав сыснана...» 
«Ларӑр ӗнтё, ларӑр! Урӑх каламастӑп та... Хӑ-

вӑртах юлтӑр пӑшалӑр, антив вӑл пӑлтӑр кӗтес-
синче тарса ҫӗрсе, тутӑхса пӗттӗр, тек калаҫассӑм 
та килмест ун ҫинчен». 

Кун хыҫҫӑн чӗнмесӗр ларчӗҫ. 
«Виҫӗ король пирӗн патшана хирёҫ вӑрҫӑпа 

тухнӑ, тесе калаҫаҫҫӗ», сӑмах пуҫласа ячӗ Иван 
Иванович. 
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«Ҫапла тет, Петр Федорович та каларё-ха мана. 
Мёнле вӑрҫӑ вара вал? Мён пирки?» 

«Мён пиркине ӑна калама юрамасть пуль, Иван 
Никифорович, эпё хам ҫапла шухӑшлатӑп: король-
сем пире туркӑ тӗнне йышӑнтарасшӑн пулмалла». 

«Кур-ха ҫав ан1кӑ-минкёсене, мён тӑвасшӑн вӗ-
сем!» — терё Иван Никифорович, пуҫне ҫӗклесе. 

«Ҫапла пуль тетӗп, пирён патша вара ҫавӑншӑн 
вёсене хирӗҫ вӑрҫӑпа тухать. Ҫук, тет, эсир хӑвӑр 
Христос тӗнне йышӑнӑр, тет». 

«Мён тейӗр эсир? Ҫӗнеҫҫӗ вӗт вёсене пирӗнни-
сем?» 

«Ҫӗнеҫҫех. Эппин эсир, Иван Никифорович, 
кӑмӑлӑрпа улӑшасшӑн мар-и-ха?». 

«Аптрамалла сирӗнпе, Иван Иванович. Эсир 
ӗнтё вӗреннӗ те ӑслӑ ҫын-ха,(хӑвӑр ҫапах усал пёк" 
калаҫатӑр. Мӗнле ухмах пулӑттӑм вара...» 

«Ларӑр ӗнтӗ, ларӑр! Ҫӑва патне! Пётсех лартар 
пӑшалӑр: тек ҫӑвар та уҫам мар ун ҫинчен». 

Ҫав хушӑра ҫырткаламалли илсе пычӗҫ. 
Иван Иванович пёр черкке сыпрё те хӑймапа 

тунӑ кукӑльне тутӑнса пӑхрӗ. «Итлӗр, Иван Ники
форович. Эпё сире сыснаран урӑх тата икё михё 
сӗлӗ паратӑп. Эсир сёлӗ акман вёт. Кӑҫал сирен 
пурпёрех сёлё илмелле пулать». 

«Тупата туршӑн, Иван Иванович, сирёвпе ка-
лаҫиччен малтан тӑраниччен пӑрҫа ҫимелле ик-
кен». (Ку питех мар-ха, тепёр чухне Иван Hir-
кифорович унтан ҫввӗчрех сӑмахсемпе пӗҫертсе 
ярать.) Аҫта пултӑр вӑл кам та пулин икё михё 
сӗлёлле пӑшал улӑштарни? Ан хӑра, хӑвӑр беке-
шӑна хурасшӑн мар-ха эсир?» 

«Анчах ан манӑр, Иван Никифорович, эпё сире1-
сысна та паратӑп-ҫке». 



«Мӗн тетӗр? Икӗ михӗ сӗлӗ те сысна, тетӗр-и? 
Шшалшӑн-и? 

«Мӗн вара, элле сахал-и?» 
«Пӑшалшӑн!» 
«Пӑшалшӑн ҫав». 
«Пӑшалшӑн икӗ михӗ-и?» 
«Икӗ михӗ пушӑ мар вӗт, сӗлӗпе, сыенана тата 

мантӑр-и?» 
«Чуптӑвӑрах хӑвӑр сыснӑра, чуптӑваесӑр кил-

месен эсреметех кайӑр!» 
«Э! сире кӑшт кӑна ҫаклат! Ак курӑр-ха, леш 

тӗнчере сире кун пек турра чыссӑр сӑмахсемшӗн 
чӗлхӗре вӗри йӗппе йӗплӗҫ. Сирӗнпе сӑмахланӑ 
хыҫҫӑн пит-куҫа та ҫӑвас пулать, ладан тӗтӗмӗпе 
те тӗтӗрӗнмелле». 

«Чимӗр-ха, Иван Иванович, пӑшал ырӑ ятлӑ 
япала, чи йӑнанмаллискер ӗнггӗ, пӳлӗмре ҫакӑнса 
тӑрсан та илем кӳрет...» 

«Эсир ӗнтӗ, Иван Никифорович, хӑвӑр пӑша-
лӑрпа, пӗрнпӗр тӑр ухмах тӗрӗллӗ хутаҫпа вӗҫ-
кёеленеӗ пек, хӑтланатӑр», терӗ Иван Иванович 
кӳренее, мӗншӗн тесен вӑл чӑнласах ҫиленме пуҫ-
ларӗ. 

«Эсир вара, Иван Иванович, чӑн-чӑн хур аҫи». 
Енчен Иван Никифорович ҫак сӑмаха каламан 

пулсан, вӗсем, кӑшт тавлашкаланӑ хыюҫӑнах, 
яланхи пек тус-халлӗн уйрӑлнӑ пулӗччӗҫ. Халӗ ӗҫ 
йӑлтах урӑхла ҫаврӑнса тухрӗ. Иван Иванович хӗ-
ремесленсех кайрӗ. ; 

у^Мӗн терӗр-ха эсир, Иван Никифорович?» 
ыйтрӗ вӑл хытӑрах'сасӑпа. 

«Эпӗ сире, Иван Иванович, хур аҫи евӗрлӗ те
рем». 

«Епле хӑйса каларӑр-ха эсир, сударь, йӗркелӗ-
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хе ҫухатса, сын чинӗпе ятне хисеплеме манса, са
ван пек сумсӑр ята пама?» 

«Мӗн сумсӑрё пул тар унта? Эсир тата мӗн ҫав 
тери аллӑрсемпе хӑлаҫланатӑр-ха, Иван Ивано
вич?» 

«Эпё каллех калатӑп, мёнле хӑйса каларӑр 
эсир, пӗтӗм йёркене хирёҫ, мана хур аҫи тесе?» 

«Сурса хурас ман сирӗн пуҫӑр ҫине, Иван Ива
нович! Мён ытла кӑтиклесе кайрӑр вара?» . 

Иван Иванович хӑйне хӑй тыткалайми пулчё: 
тута чӗтрерӗ, ҫӑварӗ, хай, ижица саспалли пекчё 
те унӑн, ёнтё О саспалли майлах пулса тӑчӗ: куҫ-
не васкавлӑн мӑчлаттарса тӑнӑ май хӑратассах 
ҫитерчӗ. Хальхинчи пек хутран-ситрен ҫеҫ пула-
канччӗ вӑл. Ӑна ун пек пулмашкӑн питӗ. вӑйлӑ 
ҫилентермеллеччӗ. «Илтнӗ пулӑр», таре Иван 
Иванович: «манӑн сире паллас та килмест». 

«Инкек темерӗнех! Тупата туршӑн, йӗрсе ямӑп 
)ншӑн!» тавӑрчӗ Иван Никифорович. Суйрё ёнтӗ 
вал, тупата, суйрё! Ашӗнче хӑй питех те пӑшӑр-
ханатчӗ-ха. 

«Урам килсе ан пустӑр сирӗн ҫуртӑра». 
«Эге, ге!» терӗ Иван Никифорович, пӑшӑр-

ханнипе ним тума аптраса, халъхинче вӑл куллен-
хи йӑлине пӑосах ура сине те тӑчӗ. «Эй, кинемей, 
ачамккӑ!» ҫапла чӗннӗ хыҫҫӑн алӑкран леш ырхан 
кинемей те тата пёр лутрарах кӑна ача шалнар 
сюртукӑн вӑрӑм аркипе тӑлланкаласа, кӗрсе тӑ-
чё. «Эсир Иван Ивановича аллисенчен тытӑр та 
ҫавӑтса кӑларса ярӑр». 

«Епле! Дворянина-и?» тӳсеймесӗр мӑнаҫлӑн 
кӑшкӑрса ячё Иван Иванович. «Хӑлгланса кӑна пӑ-
хӑр! Ҫывхарӑр ҫеҫ! Эпё сире, хӑвӑрӑн айван ул-
путӑрпа пӗрле пӗтерсех хурӑп! Ҫӑхан тупаймӗ 
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сирен вырӑнӑра!» (чунӗ тӑвӑлса килнӗ чух Иван 
Иванович пит витӗмлӗн калаҫать). 

Ҫак ҫывсем халь, петем ушкӑнёпех илсен, пи-
тӗ вӑйлӑ сӑнарлӑн курӑнчёҫ. Иван Никифорович 
урай варринче пӗр илемлетмесӗрех хӑйӗн пур 
илемне ҫутатса тӑрать. Кинемейӗ, сехри хӑпоа 
тухнипе, сӑнран-питрен улшӑннӑ, ҫӑварне кареа 
пӑрахнӑ. Иван Иванович, авалхи рим трибунёсене 
ӳкернё картина ҫинчи пек, аллине ҫӳлелле тӑрат-
нӑ. Ку ӗнтӗ тӗлӗвмелле самантчӗ! Чаплӑ спек
такль! Анчах вӗсене куракан пӗр ҫын ҫеҫ: ку 
хайхи виҫеоӗр шалпар сюртук тӑхӑннӑ ача ӗнтӗ. 
Вӑл пӳрнипе самой шӑтӑкне тасатса питех те лӑп-
кӑн тӑрать. 

Акӑ тин Иван Иванович хӑй ҫӗлӗкне илчӗ. 
«Лайӑх хӑтлаяатӑр эсир, Иван Никифорович! Пи
те лайӑх! Кӑна эпӗ сире асӑнтарӑп-ха!», 

«Кайӑрах, Иван Иванович, тухса кайӑр! Анчах 
астӑвӑр, ӳлӗмрен ман куҫ тӗлне ан пулӑр: пӗтӗм-
пех ҫӗмӗрсе тӑкӑп!» 

«Акӑ оире ҫавӑншӑн, Иван Никифорович», те-
рӗИван Иванович чышкинетӑсса, вара алӑка хыт-
тӑн хупрӗ те тухса кайрӗ. Алӑкӗ йынӑшса чӗрик-
летсе, каллех сиксе уҫӑлчӗ. 

Иван Никифорович алӑк патне пырса тата те
мен каласшӑн пулчӗ, анчах Иван Иванович пӗр 
ҫаврӑнса пӑхмаоӑр, вӗҫнӗ пек, картишӗнчен тухса 
кайрӗ. 

ш С Ы П А К 

ИВАН ИВАНОВИЧПА ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
ХИРЁҪСЕ К А Й Н Ӑ ХЫҪҪӐН МЁН П У Л С А ТАЧЕ? 

Ҫапла ӗнтӗ икӗ хисеплӗ ҫын, Миргород хулин 
чысӗие илемӗ темелле, хирӗҫсе те кайрӗҫ. Мён-
шӗн тейӗр? Ниме тӑман япалашӑн—хур аҫи тенё-
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шён! Пӗрин тепёрне кураскилмяпулчӗ, пётӗмҫыхӑ-
ну таггӑлчё, халь ҫаҫ вӗт-ха пурте вӗсене уйра-
лайми туесем тетчӗҫ! Унччен кашни кун Иван 
Иванович та, Иван Никифорович та пёр-пёрин 
патне сывлӑх ыйтса пёлме те лулин юри сын 
яратчёҫ; час-часах тата балконёсем ҫинчен те ка-
лаҫкаласа илетчӗҫ, чёрене шӑратакан сӑмахсем 
юхатчӗҫ вёсен хушшинче. Вырсарникунсенче вара 
Иван Ивановиче штэметран1 ҫёлетнӗ бекешинетӑ-
хӑнатчӗ. Иван Никифорович нанкран ҫёлетнё сарӑ-
хӑмӑр касакинне тӑхӑнатчё те, вӗсем, алӑран алла 
ытакланнӑ пек, чиркёве каятчӗҫ. Вара Иван Ива
новиче, витӗрех куратчё те вал, урам варринчп 
пылчӑадӑ лупашкана-и, е урӑх чыссӑр япалана асйр-
хасан, ун пек япаласем Миргородра пулкалатчёҫ 
ёнтё, яланах Иван Никифорович а систеретчё. 
«Сыхланарах утӑр, кунта ан пусар, ытла таса мар 
кунта», тетчё. Иван Никифорович та туслӑхне 
тӗрлӗ майпа палӑртма тӑрӑшатчӗ, хӑй тем пек 
катара тӑратчӗ пулин те, Иван Иванович еннелле 
табак мӑйракине тӑсса: «усӑ курӑр!» тесе хисеп-
летчӗ. Тата иккӗшён те мёнле хуҫалӑхсем вёсен! 
Ҫапах та ҫак икё тус... Ҫак хыпара илтсен, мапа 
аҫа ҫапнӑ пек пулчӗ! Пайтахчен ёненмесёр тӑтӑм 
эпё: тупата ҫав! Иван Иванович Иван Никифоро-
вичпа хирёҫее кайнӑ! Ҫав тери тивлетлӗ ҫын-сем! 
Эппин мӗн ҫирёп тытӑнса тараканий пур иккен 
ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере? 

Иван Иванович килне таврӑнсан та нумайччен 
пӑшӑрханчӗ. Унччен вал, яланах чи малтан виггине 
кӗрее тухатчӗ, кӗсри утӑ ҫинипе ҫименннне пӑхат-
чё (Иван Ивановичӑн кёсри хӑла, хушка ҫамкал-
Л1ӑ. Питё элчӗ лаша.); унтан кӑрккисене апат Йа-

1 Штамепт е стамет—ҫӳхе ҫӑм матерн сорчӗ. 
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ратчё, унтан сьюни ҫурисене хӑй аллинчен апат 
ҫитеретчӗ, вара тин пӳртне кёретчё те е, йывӑҫ 
каокаласа, савӑт-сапа тума тытӑнатчӗ (йывӑҫран 
тёрлё япаласем тума ӑета вал, токарьеенчен кая 
мар тӑвать), е Любий, Гарий тата Попов типогра-
фийёиче ҫапӑнса тухнӑ кёнекене вулама ларатчё 
(ҫав кёнекен ятне Иван Иванович астумасть, мён-
шён тесен Гайка тахҫанах ун питне вӑтӑрса илнё 
те ачине выляма панӑ пулна), е тата аслӑк айёнче 
канса выртатчё. Халё вал ку ёҫеене тытӑнмарӗте. 
Ун вырӑнне, Гапкӑна тӗл пулсан, ӑна ӗҫеёр янкка-
са ҫӳренёшӗн ятлама тытанчӗ, лешӗ шӑлах-ха ҫав 
вӑхатра кухньӑяа кӗрпе йӑтса пыратчё; крыльца 

умёнче яланхи пек апат парасса кӗтнё автанне 
туяпа печӗ; тата хӑй патне ҫурӑк кӗпеллё, вара-
ланчӑк ача чупеа пырса: «атте, атте, премӗк 
пар-ха», тесе ыйтсан, вӑл урипе тапса ӑна ҫав тери 
хӑратса пӑрахрё, ачи, сехри хӑпнипе, турӑ пёлет-и, 
таҫта тарса ҫухалчё. 

Юлашкшчен вӑл ҫапах та, лӑпланса, куллеяхи 
ёҫне тума тытӑнчё. Апатне те паяв каярах юлса 
ҫирӗ, вара, каҫ пуласпа, аслӑк айне канма выртрӗ; 
Гапка пёҫерсе панӑ тутлӑ борщ ӑна ирхине мён 
пулюа иртвине йӑлтах мантарчё. Иван Иванович 
каллех хӑйён хуҫалӑхне пӑхса савӑнма пуҫларӗ. 
Каярахпа вӑл кӳршӗри килкартишне куҫларӗ те, 
хӑйее хӑй: «Паян эпё Иван Никифорович патӗнче 
пулаймарӑм-ҫке. Каям-ха ун патве», терё. Иван 
Иванович ҫакӑн хыҫҫӑн туйипе ҫёлӗкне илчӗ те 
урамалла уттарчё; анчах, урама тухсанах, хӑйсем 
хирёҫсе кайниве асне илсен, сура-сура каялла 
таврӑнчӗ. Иван Никифорович картишӗнче те ҫав 
майлӑ хускану пулса иртнё мён. Иван Иванович 
хӑех курса тӑратчӗ-ха, хайхи кинемей Иван Ники
форович картишӗнчен ун енвелле каҫас тесе ури-



не те ҫатан ҫине вырнаҫтарнӑччӗ, аячах сасартак 
Иван Никифорович сасои илтӗнчӗ: «Ӑҫта сӗкӗнен! 
Чак каялла!»—терӗ вал. Сапах та Иван Иванович 
ытла салхуланчӗ. Ҫак хисеплӗ ҫьгясем тапӗр кунне 
каллех килӗштерсе кайма та пултарна пулӗччӗҫ-и 
тен, анчах Иван Никифорович нилӗнче тепле ӑн-
сӑртран пӗр хӑйне уйрӑм ӗҫ пулса.иртрӗ, ку ӗҫ вара 
сӳне пуҫланӑ курайманлӑх кӑварӗ ҫине ҫӗнӗрен 
ҫу сапеа чӗртсе ячӗ те, килӗшӳ лулас шанчӑк пӗ-
тӗмпех пӗтсе ларчӗ. 

Ҫав кун каҫхинех Иван Никифорович патне 
Агафия Федосеевца килсе ҫитрӗ. Агафья Федо-
сеевна Иван Никифоровичшӑн тӑван мар, пултӑрӗ 
те, кумӗ те мар. У паи кунта килмелли ёҫӗ те ҫукчӗ 
пек. Иван Никифорович вӑл килнине хай те хапал 
тусах йышӑнмарӗ, анчах леш киле-киле эрни-
эрнипех е ытларах та пурӑнатчӗ. Ун чухне вара 
вӑл пӗтӗм ҫӑраҫҫиоене, пётӗм хуҫалӑха хӑй аллине 
ҫавӑрса илетчӗ. Ҫак япала пӗртте Иван Никифо
рович кӑмӑлне каймастчӗ, ҫапах, тӗлёнмелле еав, 
ун сӑмахне вал ача пек итлетчӗ, хушӑран хирӗҫке-
леме хӑтланатчё пулин те, Агафия Федосеевна 
яланах ҫиеле тухатчӗ. 

Зпӗ, тӳррипех калам, хам та ӑнланаймастӑп, 
мӗнле ҫавӑн пек пулать вӑл, херарӑмсем пире, 
чейвик тыткӑчинчен ярса тытнӑ пекех, сӑмсаран 
аста ярса тытаҫҫӗ? Аллине юри ҫаван пек тунӑ-ши 
вӗеенне, е пирӗн сӑмсасем урӑх нимӗнле ӗҫре те 
юрӑхлӑ мар-ши? Иван Никифаровичӑн сӑмси сливӑ 
майлӑ ҫеҫ пулин те, Агафия Федосеевна ӑна, сӑм-
синчен ярса тытса, йытӑ ҫурияе ҫавӑтнӑ пек, хӑй 
хьгҫҫӑн ҫавӑтса ҫӳрет. Вал пур чухне Иван Ники
форович хӑй пурнӑҫӗн йӗркине те ирӗксӗрех уляш-
тарать: хӗвел ҫинче яланхи пек нумай выртмасть 
вӑл, выртсан та, Агафия Федосеевна ытлашшине 
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нимӗн те калам а сан та, Иван Никифорович ке пи
не' те, шалаварне те тӑхӑнса выртать. Агафия 
Федосеевна питех вӑтанса таракан сын мар, пӗрре 
Иван Никифорович сивчирпе чирлееен, вал ӑна 
пуҪтӳпинчен луҫласа ури тупанне ҫитичченех хай 
аллипе скипидарпа та уксуспа сӗрчӗ. Агафия Фе-
досеевна пуҫне чепец1 тӑхӑнать, самой ҫинче унӑн 
виҫӗ шӗвӗн пур, хӑй сине кофе тӗслӗ вӗтӗ сарӑ 
чечеклӗ капот2 уртнӑ. Пӗтӗм кӗлетки те унӑн кӑ-
вас чӗресӗ пек, патӗкне шырасанлнырамасан та 
тупма йывӑр, шырасан та, хӑвӑн сӑмсуна тӗкӗрсӗр 
курма тӑрӑшнӑ пекех, кансӗрпулнӑ пулӗччӗ. Ури-
сем унӑн—икӗ минтертен майлаштарса хунӑ евӗр-
лӗрех, кӗске. Ирпе вӑл пиҫнӗ чӗкёнтӗр ҫиме юра-
тать, чарӑна пӗлмесёр элек сарать те, тӗлӗнсе тӑ-
малла кӑра ятлаҫма нӗлет, кирек мӗн тусан та 
унӑн пит-ку|ҫӗ пӗр пек хытса тӑрать, ун пек тума 
хӗрарӑмран урӑх никам та пултараймасть ҫав. 

Вӑл килсе кӗрсенех, пӗтем ӗҫ пуҫхӗрлӗ ҫаврӑн-
са кайрӗ: «Эсӗ, Иван Никифорович, унпа ан кур-
нӑҫ, каҫару та ан ыйт, вӑл сана тептӑвасппӑн та-
рать, ҫавӑн йышши ҫын ӗнтӗ вӑл, эсё ӑна пӗлмес-
тӗн-ха». Чӑшӑлтатрӗ, пӑшӑлтатрӗ путсӗр хӗрарӑм, 
Иван Никифоровичӗ хӑй Иван Иванович ҫинчен 
ытла илтесшӗн те марччӗ-ха. 

Вара пӗтӗмпех урӑхла май пулса тухрӗ: кӳршӗ 
йытти теплерен картишне пырса керсе'н, ӑна мӗн 
лекнӗ, ҫавӑнпа пенӗ, ача-пӑчасем хӳме урлӑ каҫса 
кӗрсен, кӑшкӑрса та макӑрса, килне ҫитсен кепи-
сене тавӑрса, ҫурӑмӗ ҫинчи хулӑ йӗрӗсвне кӑтарт-
нӑ; леш кинемейӗ те, пӗрре Иван Иванович унтан 
тем ҫинчен ыйтса пӗлес тенӗ чух, ҫав тери кирев-
сӗр хӑтланнӑ, вара Иван Иванович, хӑй питех те 

' Ч е п е ц — калпак. 
- К а п о т — кепе. 
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йёркелёекер, сура-сура: «Ах, путсӗр карчӑк! хӑй 
улпутёичен те путсёртерех!» тесе ҫеҫ юляӑ. 

Юлашкинчен Иван Никифорович, мӑшкӑлё пӗр 
иулнӑскер—пултӑрах тенӗ пек, тӑшман пулса тӑна 
кӳршин хуралтине хирёҫ, шӑпах ҫатан урлӑ каҫса 
ҫӳремелли ҫёрте хур карти туса лартнӑ, кӑна ёнтё 
тата хытарах мӑшкӑл кӑтартас-ха, тесех тунӑ пул-
малла. Ҫав йӗрӗичӗк витене вал, шуйттан пек хӑ-
вӑрт, пёр кун хушшиичех туса пӗтернё. 

Ку ӗнтё Иван Ивановича ҫилентермеллех ҫи-
.лентерчё, тавӑрас тенё шухӑш та пырса кёчӗ ӑна-
Туса лартнӑ вите кӑшт кӑна ун ҫёрё ҫине кёнё 
пулин те, Иван Иванович хӑй кӳрешгине лалӑрт-
марё; анчах чёри унӑн хӑвӑрт тапрӗ, тулашёнчен 
лӑнкӑн курӑнма тӑрӑшни уншӑн питех те хӗн 
пулчӗ. 

Яра куна ҫаплипех ирттерчё вӑл. Каҫ та пул-
чё... Эх, енчен эпё живописец пулнӑ пулеан, ҫак 
ҫӗрён илемлӗхне тёлӗнмелле лайӑх сӑрласа кӑ-
тартнӑ пулӑттӑм! Пӗтём Миргород епле ҫывӑрни-
не, ун ҫине шутсӑр йышлӑ ҫӑлтӑрсем пёр хускал-
масӑр пӑхнине, инҫетри е ҫывахри йытасем ҫёрле-
хи шӑплӑха вёрсе пӑсниве, савӑшса хӗрнё поно
марь йыт-качака умӗнченех чупса иртсе кайса, 
ҫатан урлӑ пёр хӑрамасӑр каҫса кӗнине, шурӑ пӳрт 
стенисем уйӑх ҫутинче тата шурӑрах курӑннине, 
вёсене хупӑрласа тӑракан йывӑҫсем тёксӗмленни-
не, нывӑҫ мёлкисем хуп-хуран ӳкнине, шӑпланна 
чечексем, курӑксем ырӑ шӑршӑ сарнине, чарӑна 
пӗлмесёр чёриклетекен шӑрчӑкеем—ҫёрлехи ры-
царьсем—пур кётесрен те харсӑр янратнине, пӗ-
рннче пёччёнлё вырӑн ҫивче ҫьшӑракан хура куҫ-
харшиллӗ, чётренсе тӑракан ҫамрӑк кӑкӑрлӑ хула 
хӗрве, хӑй тӗлёкӗнче гусар мӑйӑхё те шпорсем 
курнине, унӑн икё пичё ҫинче уйӑх ҫути выляса 
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кулнине сӑрласа кӑтартнӑ пулӑттӑм эпё. Тата эпё 
пӳртсен шура мӑрйисем ҫине лара-лара Еӗҫсе ҫӳ-
рекен ҫара ҫерҫиеен хура мӗлки шурӑ ҫул ҫинче 
елле ирте-ирте кайниве кӑтартӑттӑм. Анчах ҫав 
каҫхине Иван Иванович хӑй аллине пӑчкӑ тытса 
тухяиве туса кӑтартмашкӑн вӑй-халӑм ҫитеймен 
пулӗччӗ манӑн. Мӗнле кӑна туйӑм ҫукчё иккен 
увӑв пит-куҫӗнче! Шӑжгӑн-шӑппӑн йӑпшӑнса пычё 
вал хур карти патне, Иван Никифоровичӑн йытти-
оем хуҫисем хирӗесе кайни ҫинчен ним те пӗл-
местчёҫ-ха, авалтан ҫывӑх туе пулнӑ ҫыяна тӑватӑ 
юман юпа ҫинче тытӑноа тӑракан аслак патне пыма 
чармарӗҫ; Иван Иванович малти юпи патве ҫитсе 
пӑчкине вырнаҫтарчӗ те касма тытӑнчӗ. Пӑчкӑ" 
сасси илтённине пула вӑл пӗрмаях хӑраса паха-
паха илчӗ, ҫапах та хайне кӳрентерни ӑна вӑй пар
са тачӗ. Акӑ пӗр юпи татӑлчӗ те, Иван Иванович 
тепӗрве касма тытӑнчӗ. Куҫӗ ялкӑшса ҫунчӗ 
унӑн, сехӗрленвипе ӑна нимӗн те курӑнмарӗ. Са-
сартӑк Иван Иванович, хӑравипе шак хытса, кӑш-
кӑрса ячӗ: вилнё ҫын курӑннӑн туйӑнчӗ ӑна, анчах 
ку ун патнелле мӑйне тӑснӑ хур кӑна иккен, ҫавна 
асӑрхасанах вӑл лӑпланчӗ. Иван Иванович кӳрен-
нипе лачлаттарса сурчӗ те каллех ӗҫе тытӑвчӗ. 
Тепӗр юпи те татӑлчӗ: аслӑк айккинелле тайӑлчё. 
Виҫеӗмёш юпиве касма тӑрсан, унӑн чӗри сехӗр-
ленсе тапа пуҫларӗ, темиҫе хутчен чарӑна-чарӑва 
тӑчё хӑй; ҫурринчен ытла каесан, тӗрекеӗр хурал-
тӑ сасартӑк хытах тайӑлчӗ... Иван Иванович пӑ-
рӑнса ёлкӗрчӗ ҫеҫ, аслӑк йӑтӑвса та анчё. Вӑл 
пӑчкиве яроа тытрё те ытла хӑравипе килне чупеа 
ҫитсенех кровачӗ сине персе ӳкрӗ, хӑй тунӑ хӑрушӑ 
ӗҫ ҫине чӳречинчен пӑхма та хал ҫитереймерӗ. Ун 
шучӗпе халӗ ӗнтӗ Иван Никифорович ҫыннисем 
пурте пухӑннӑ. Иван Никифорович хӑй, тата хайхи 
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ватӑ кинемей, шалпар та тем тӑршшё сюртук та-
хӑннӑ ача—пурте весам, кӳоексем йӑтса, Агафия 
Федосеевна хыҫҫӑн унӑнҫурт-йӗрне ватса туотарма 
килеооӗн туйӑнчӗ ӑна.ч^Ҫавӑнпа вӑл Гапкӑна ми-
нутоеренех пур ҫӗрте те пахе а ту хм а, ӑҫта та пу-
лин типе улӑм пырса хуман-и, тесе астума хушрӗ. 
Унтан вара Иван Никифорович а пӳлес тесе, мулкач 
лек мала чупса тухса, ун ҫинчен повет судне про-
шеии пама шут тытре. Ку прошенире мӗн ҫинчен 
каланине тепӗр оьшӑкра пӗлме пулать. 

I V С Ы П А К 

МИРГОРОДРИ ПОВЕТ ҪУРЧЁН 
ПРИСУТСТВИНЧЕ МЕН П У Л С А ИРТНИ 

ҪИНЧЕН 

Тӗлёнм!елле хула Миргород! Мӗнле кӑна ҫурт 
ҫук унта! Улӑм витнисем те, хӑмӑш витнисем те, 
хӑшне хӑма витнисем те пур унта; сылтӑмалла 
урам, сулахаялла урам, пур ҫӗрте те чипер сатан-
сем; сатан тарах хӑмла явӑнса хӑпарать, шалҫисем 
ҫине чӳлмексем тӑхӑнтартнӑ, хыҫалтан хӗвел-
ҫаврӑнӑш та хӑйӗя хӗвел пек пуҫне кӑтартса тӑрать, 
мӑкӑнь хӗрелет, унтаЧкунта шултра кавӑноем ку-
рӑнаҫҫӗ... Ытарма ҫук! Ҫатан ҫинче яланах тӗрлӗ 
япаласем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, вӗсем вара ӑна тата ыт-
ларахкапӑрлатаҫҫӗ; е хӗрарӑм кӗпи карӑнса тӑрать, 
еарҫьшкӗпи, е шӑлаварсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. Мир-
городра вӑрлас-тӑвасси те, ҫынна лартасси те ҫук, 
ҫатан ҫине кам мӗн ҫакас тет, пӗр шикленмесӗр 
ҫакса хурать. Площадь патнелле ҫывхарсан, хӑвӑр 
та унӑн илемӗпе тӗлӗнсе кайӑр: унта иӗр лапра 
кӳленчӗк пур, тӗлӗнмелле кӳленчӗк! Ун пек кӳ-
ленчӗке урӑх ҫӗрте ниҫта та кураймӑр! Вӑл пӗтӗм 
площаде йышӑнать тейӗн. Хӳхӗм кӳленчӗк! Ана 
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йери-таврашеие хупӑрласа илиӗ ҫуртсемпе пёчек 
пӳртоем инҫетрен утӑ купи пек палӑраҫҫӗ те кӳ-
ленчӗк илемӗпе тӗлӗнсе тӑнӑ пек курӑнаҫҫӗ. 

Анчах эпӗ хам, повет сучё ҫуртӗнчен лайӑххи 
ҫук, тесе шухӑшлаканнисенчен пӗри-ха. Юманран 
тунӑ-и ӑна, хурӑвтан-и, ӗҫӗм ҫукманӑн, ҫапах, ырӑ 
ҫыянӑмсем, унӑн сакӑр чӳрече-ҫке! Сакӑр чӳрече 
иёркипех! Пурте площадь ҫинелле, леш, эпӗ кала
на лапра кӳленчёк еннелле пӑхаҫҫӗ, ҫав лапрана 
городничий кӳлӗ тет-ха! Ҫуртне вара гранит тӗсӗ-
пе сӑрланӑ, Миргородри ытти ҫуртеене шурӑ тӑм-
па кӑна шураткаланӑ. Ҫивитти унӑн пӗтемпех 
хама, ку таранччен ӑна сӑрланӑ та пулӗччӗҫ-и тен, 
сӑрла)ма хатӗрленё ҫуне судра ёҫлекенсем сухан-
па ӑшаласа ҫисе яман пулсан, ҫавӑ тата шӑпах 
типе тытнӑ вӑхӑтра пулнӑ, ҫавӑнпа ҫурт ҫийӗ сӑр-
ланмасӑрах юлнӑ. Площадь еннелле крыльца ту-
хатъ, унта час-часах чӑхсем чупкаласа ҫӳреҫҫӗ, 
мӗншён тесен крыльца ҫине яланах кӗрпе-тавраш 
е ытти ҫимелли япала тӑккаланать, кӑна ӗнггӗ, чӑн, 
юри тумаҫҫӗ те-ха, суд ӗҫӗпе пыракансем сыхла-
найманнипе ҫеҫ пулкалать ку. Ҫурчӗ икӗ пая пай-
ланать, пӗринче присутстви пӳлӗмӗ, тепри—рнстан-
сем валли. Присутстви пайӗнче тата хӑйне икӗ 
пӳлӗм, иккӗшне те шуратнӑ, таса: пӗри килен-каян 
валли, тепринче зерцало1. Ҫӳлӗ хыҫлӑ тӑватӑ пу-
кан, стенаоем ҫумӗнче тимӗрпе кӑшӑлланӑ арча-
сем, ку арчасенче повет судне панӑ элеклӗ хутсене 
куписемпех усраҫҫс. Пӗр арчи ҫинче ваксӑпа 
ҫутатнӑ хӑрах атӑ тӑрать. Присутстви ӗҫӗ ирех 
ггуҫланнӑ. Судья, Иван Никифоровичран кӑшт ҫин-
ҫерех пулин те самай тулли ҫын. Ҫине вӑл вара-

1 3 е р ц а л о — виҫкӗтеслӗ призма, ун енӗсене I Петр патша-
лӑх уставе ҫинчен кӑларнӑ указсене ҫыпӑҫтарса хунӑ. Ёлӗкхн сак-
кунпа зерцало кашни присутстви пӳлӗмӗнчех пулмалла пулнӑ. 
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Данииле ҫуталса кайяӑ халат тӑхӑнвӑ, ҫӑварне 
чёлӗм хыпнӑ, у мне пӗр курка чей лартнӑ та, засе-
дательле калаҫеа, ӑшшӑн кулкалать. Судьяв ту-
тисем сӑмси айне ҫыпӑҫӑисах тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа 
унӑнсӑмси ҫӳлгги тутинемӗн чухлӗ шӑршлас тенӗ, 
ҫавӑн чухлӗ шӑршлама пултарать. Ҫӳлти тути вара 
унӑн табакерка вырӑнне тӑрать: мӗншӗн тесен 
сӑмсине кӗртес тенӗ табакне ҫӳлти тути ҫине сап-
са тӑккаласах пӗтерет вӑл. Ҫапла ӗнтӗ, судья за-
седательпе калаҫса ларать. Ҫара уралӑ хӗр пӗр 
аяккинче подноспа чей чашкиоем тытса тӑрать. 

Сӗтел вёҫӗнче ларакан секретарь суд решенине 
вулать. Сассине ним чухлӗ те улӑштармасть вӑл, 
хурлӑхлӑн вулать, ӑна итлеое тӑрсан судпа айӑп-
ланакан ҫын хӑй те ҫавӑнтах ҫывӑрса каймалла. 
Калас пулать, судйи вара пуринчеи малтая ҫывӑр-
са кайнӑ пулӗччӗ, юрать-ха, ҫав вӑхӑтра интерес-
лӑ калаҫу тупӑнчӗ. 

«Эпӗ юриех вӑл мӗнтен килнине пӗлме тар аш
рам», тет судья, сивӗннӗ чейне сыпса: «лайӑх юр-
латтарас тесен вӗсемпе мӗн тумаллине пӗлмелле. 
Маяӑн икӗ ҫул ӗлӗкрех питӗ лайӑх дрозд1 пурччӗ. 
Мӗн тӑвас? пӑсӑлчӗ те кайрӗ. Турӑ пӗлет-и, тем 
юрлама пуҫларӗ вӑл. Начарланнӑҫемӗн начарлан-
чӗ, селӗпленчӗ, саоси тытӑнчӗ, хӑрӑлтата пуҫларӗ. 
Кӑлар та парах ӗнтӗ! Аптрамалли те пулман ик
кен! Ку акӑ мӗвшӗн пулнӑ вӑл: унӑн пырне пӑрҫа-
ран та пӗчӗк шыҫка тухать-мӗн. Ҫав шыҫкана 
йӗппе ҫеҫ шӑтармалла. Ана тума мана Захар Про-
кофьевич вӗрентрӗ, пӗлес тетӗр пулсан, вӑл мӗнле 
пулнине эпӗ сире каласа та ларӑп: пыратӑп та эпӗ 
ун патне...» 

«Тепёр ӗҫне те вулама хушатӑр-и, Демьян 
1 Д р о з д — юрлакан кайӑк, хӑшпӗр ҫӗрте ӑна пилеш кайӑ«, 

хура кайӑк, теҫҫӗ. 
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Демьянович?» пӳлчё ӑна секретаре, решение па-
ҫӑрах вуласа пётернёскер. 

«Эсир вара вуласа та пётертёр-и? Пӑхӑр-ха, 
епле час! Зпё илтсе те ю лайм арӑод. Аҫта-ха вал 
сирен? Курёр кунта, эпё ала пусса хурам, тата 
мёнле ӗҫ пур сирен?» 

«Бокитька козак ёне вӑрлани ҫиячен». 
«Юрӗ, вулӑр! Акӑ, пырса кёретёп те ун патне... 

Вал мана епле хана туки ҫинчен пётёмиех каласа 
пама пултаратӑп-ха сире. Эрехпе перле балык1 

пачӗҫ, сайра пулать ун пек лайӑх балык. Пирённи 
йышши мар (кӑна каласан, судья чёлхипе ҫуланса 
илчё, кулса ячӗ, ҫав вӑхӑтра сӑмси туга ҫинчи та-
баше шӑршласа илчё), Миргород лавкисенче сута-
кан балык мар. Селёдкине эпё ҫимерӗм те, хӑвӑр 
та пёлетёр, селёдка ҫисен кӑкӑр хёртет манӑн. 
Анчах, вал чине тутанса пӑхрӑм: ытарма ҫук вӑлча! 
Ним калама та ҫук, питӗ лайӑх йышши! Унтан 
персик эрехне сыпрӑм. Шафран эрехё те пурччё 
унта, анчах пёлетёр ёнтё эсир, эпё ӑна ӗҫсех кай-
мастӑп. Вал, пёр хисепрен, лайӑх та, малтан, хай, 
аппетитна хускатан, унтан вара ҫырлахтаратӑн 
та... Э! илтём илттёр, куҫӑм куртӑр...» тесе кӑш-
кӑрса ячё судья сасартӑк, алӑкрая кёрекен Иван 
Ивановича курсан. 

«Турӑ пулӑштӑрах! Сывлӑх сунатӑп!» терӗ 
Иван Иванович, ̂ хӑй ҫеҫ нуша пӗлнӗ пек кӑмӑллӑн 
пур еннелле те пуҫ тайса.> Ах тупата, хӑйве лайӑх 
тыткалас енӗпе мӗн тараввӑл ҫынна юрама пӗлет 
ҫав! Ун пек ҫыпӑҫуллӑ ҫынна эпӗ урӑх курман 
вара. Хӑй тивӗҫне вӑл питӗ ляйӑх пӗлет те, саван-
па хӑйне хисеплеинне те ҫавӑн пекех пулмалла^ 
тесе йышӑнать. Судья хӑй Иван Иванович валли 

Б а л ы к — пула сорчё. 
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пукан пырса лартрё, ҫӳлти тути ҫинчи табакне 
сӑмсипе пӗтӗмлех туртса илчӗ, ку ӗнтӗ судья ҫав 
вӑхӑтра ытла хӗпӗртенине пӗлтерет. 

«Мӗнле хӑна тӑвас-ха ман сире, Иван Ивано
вич?» ыйтрӗ судья. «Чей ӗҫмӗр-и пӗрер курка?» 

«Тавтапуҫ сире, ӗҫмеетӗп», терӗ те Иван Ива
нович, пуҫ тайса илсе, ларчӗ. 

«Савса ӗҫӗр ӗнтӗ пӗр курка!» терӗ каллех судья. 
«Ҫук, тавтапуҫ. Сӗнни те паха», терӗ Иван 

Иванович, каллех тӑчӗ те пуҫ тайса ларчӗ. 
«Пӗр курка» хистерӗ судья. 
«Ҫук, ан чӑрманӑр, Демьян Демьянович!» кал

лех тӑрса пуҫ тайрӗ те ларчӗ. 
«Пӗр курка та-и?» 
«Юре эппин, пёр курка ӗҫӗп!» терӗ Иван Ива

нович, аллине поднос еннелле тӑсса. 
Ах турӑҫӑм! Мӗнле вӗҫӗмеӗр ҫыпӑҫуллӑх пу-

лать иккен ҫыннӑн! Ун пекки кӑмӑла кайнине ка-
ласа кӑтартма ҫук! 

«Тепрер курка ӗҫместӗр-и?» 
«Чунтан тав тӑватӑп», терё Иван Иванович, 

ӳпӗнтернӗ чей куркине поднос сине лартса, пуҫ 
тайна май. 

«Кӑмӑл тӑвӑр-ха, Иван Иванович!» 
«Пултараймастӑп. Питех тав тӑватӑп». Кӑна 

калаоан, Иван Иванович пуҫ тайрё те ларчё. 
«Иван Иванович, туе пулӑрах, тепӗр курка!» 
«Ҫук, чунтан тав тӑватӑп хӑна тунӑшӑн!» Ҫак-

на каласан, Иван Иванович пуҫ тайрё те ларче. 
«Пёр курка ҫеҫ! Пёр курка!» 
Иван Иванович аллине поднос еннелле тӑсрӗ 

те курка тытрё. 
Ӑнтан кӑна кайӑн ҫав! Ӑҫтан пулать, ӑҫтан ту-

пӑнать иккен хӑй тивлетне тытма пӗлекен ҫын! 
«Эпӗ, Демьян Демьянович, — пуҫларӗ Иван 
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Иванович, юлашки ҫатӑм чей не еҫсен: «эпе сирен 
пата пер ӗҫпе килсеттём, эпё позов1 паратӑп». 
Иван Иванович чей куркике лартрё те ҫырнӑ герб-
лӑ хут листине кӑсйинчен кӑларчӗ. «Хам тӑшман 
ҫинчен позов паратӑп, хаяр тӑшманӑм ҫинчен». 

«Кам ҫинчен-ха вӑл?» 
«Иван Никифорович Довгочхун ҫинчен». 
Ҫак сӑмахсене илтсен, судья чутах пукан ҫин-

чен персе ӳкетчӗ. «Мӗн тетёр эсир?» терӗ вӑл, ал-
лисене шарт ҫупса: «Иван Иванович, эсир-и ку?» 

«Хӑвӑрах куратӑр-ҫке зпё иккенне». 
«Турӑ кӑна каҫартӑр ҫав' Мӗнле! Эсир-и? Иван 

Иванович! Иван Никифоровичпа тӑшман пулса тӑ-
тӑр-и? Сирӗн чӗлхӗрех калать-и ҫакна? Калӑр-ха 
тепёр хут! Хӑвӑр хыҫӑрта кам та пулин пытанса 
тӑрса каламарӗ-и ҫакна?..» 

«Мёнтен телӗнмелли пур вара унта! Ун ҫине 
пӑхма та пултараймастӑп эпё: вал мана чӑтса тӑ-
райми мӑшкӑл кӑтартрӗ, пӗтём ятӑма ячӗ». 

«Ах турӑҫам-пӳлӗхҫӗм. Халӗ аннене мӗн кала-
са ёнентерес ӗнтё ман! Вал, хай, пирӗн карчӑкӑ-
мӑр, хамӑр йӑмӑкпа урлӑ-пирлӗ пулсанах кунеерен 
пире ятлать: эсяр, ачасем, пӗр-пӗринпе йытӑсем 
пек харкашатӑр, тет. Эсир Иван Ивановичпа Иван 
Никифорович епле пурӑннине курӑсӑрччӗ, тет. Вӗ-
сем вара чӑн-чӑн туссем, чӑн-чӑн юлташсем, тет, 
тёлёнмелле сӑпайлӑ ҫынсем, тет.—Акӑ сире тус
сем те ӗнтё! Каласа парӑр-ха, мӗнле ҫапла пулса 
тӑчӗ? Епле майпа? 

«Ку ӗҫ, Демьян Демьянович, питех те шӑрчах-
лӑ, сӑмахпа ӑна каласа та парас ҫук. Эсир проше
ние вулама хушӑр-ха. Акӑҫак енчен тытӑр, кунтан 
майлӑрах». 

П о з о в — прошени, судпа шыраттарма панӑ хут. I 



«Вуласа парӑр зппин, Тарас Тихонович!» тер.ӗ 
судья, секретаре еннелле ҫагарӑнса. 

Тарас Тихонович прошение илчё, унтан, повет 
сучёсенчи пур секретарьсем пекех, икё пӳрнипе 
сӑмсине хе стер се шӑнкарчё те вулама тытӑнчё: 

«Миргород псветёнчи дворянинтан тата по-
мещикрен Перерепенко ывалёнчен Иван Ивано-
вичран, прошени мён ҫинчен ҫырнине малалли 
пунктсем кӑтартёҫ: 

1. Хӑйён туррахирӗҫле, ҫынна йёрёнтермеллех 
закона хирёҫ пыракан ёҫӗсемпе пӗтём тёнч^пе 
палла тухнӑ дворянин Довгочхун ывӑлӗ Иван Ни
кифоров, ҫак 1810-мёш ҫулхи июлӗн 7-мӗш кунен-
че мана чӑтма пёр те ҫук кӳрентерчӗ, ман чинӑма, 
хушаматӑма путарса хурас пек намӑса кӑларчё. 
Ҫак дворянин, хӑйне пӑхсан ӗренки ҫук, юрӑхсӑр 
кӑра характерлӑ, пёрмаях турра хирӗҫле ятлаҫул-
лӑ чыееӑр сӑмахеемпе юла-юпса калаҫать!» 

Вулаканё, кунта ҫитсен, сӑмсине. шӑнкаргма 
тесе кӑштах чарӑнса тӑчӗ, судья аллисене телён-
нён тытса, хӑй ӑшёнчен «епле вичкён перо! тупа-, 
та! Мёнле ҫырать ку сын!» тесе шухӑшларё. Иван 
Иванович малалла вулама хушрё те, Тарас Тихо
нович каллех тытӑнчё: 

«Ҫак дворянин, Довгочхун ывӑлё Иван Ники
форов, хӑй патне эпё туслӑ сӑмахпа пынӑччӗ пу
лин те, мана сын умение курентермелле хӑртрӗ, 
ман хисепӗме пӑсакан йывӑр сӑмах каларё, тӳрех 
каласан вал мана хур аҫи терӗ. Манӑн унпек ят 
нихҫан та пулманнине пётём Миргород повечё 
пёлет, ун пек ят манӑн нихҫан пулас та ҫук. Эпё 
чан-чан дворянин хушшинчен тухнине Виҫӗ Свя
титель чиркёвёнче ҫырӑннӑ метрик кёнекинче эпё 
ҫурална куна та, ҫавӑн пекех, тёне кёни ҫинчен те 
теплён ҫырса хунӑ. Хур аҫи вара метрика кёнеки 
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ҫине ҫырӑнма пултараймасть, ҫакна наукӑпа кӑшт 
паллашнисенчен кашниех пёлет; хур аҫивӑд—ҫын 
мар—кайӑк вал, ку ӗнтё кашни ҫыншӑн, семина-
ринче вӗренменнисемшӗн те паллах. Анчах ҫак ир-
сӗр дворянин, ҫавсене пурне те пёлет пулин те, 
нимшён те мар, ман чина, ман ятӑма вилес пек 
кӳрентересшён пуле а, мана ҫавӑн пек путсёр ят 
парса мӑшкӑл кӑтартрӗ. 

2. Ҫав йӗрӗнтерекен тирпейеӗр дворянин ха-
мӑн чиркӳ ӗҫёнче ӗҫлекен ӗмӗр манӑ|ҫми аттерен 
Перерепенко ывӑлё Р1ван Онисиевран, авалтан хам 
ятӑмпа юлнӑ ҫӗре—супинижеҫӗме халеӑнса, пӗтӗм 
саккунсене иасеа, ман крылъцана хирӗҫех хӑйӗн хур 
картине куҫарса лартрӗ, ҫапла туса вал маяа 
чӗрене витггчченех вёчёхтересшӗн пулчӗ, урах 
нимшӗн те мар, мӗншӗн тесен ҫав карта унччен 
аван вырӑнта ларатчӗ-ха, хӑйне кура тӗреклӗ теч-
чӗ. Анчах ҫӳлте асӑннӑ дворянинӑн ирсӗр ӗмӗчӗ 
мӗн пурӗ те: мана пёр кётсе тӑман ҫёртен «нкек 
кӑтартасшӑн пулчё, мёншӗн тесен картана, пурин-
чен ытла тата хур картине, илемлё ӗҫ тума ҫӳре-
меҫҫӗ, ӑна пурте пёлеҫҫӗ. Ҫавӑн пек закона хирӗҫ-
ле хӑтланса, вӑл хӑй картин малти икӗ юпине ман 
ҫӗр ҫине кёрсе лартрё, вӑл ҫӗр манӑн ёмёр манми 
аттем Перерепенко ьгвӑлӗ Иван Онисиевран хӑй 
виличченех хамӑн ята куҫнӑ, унӑн чикки кӗлетрея 
пуҫланса кинемейсем чӳлмек ҫӑвакан тёле тӳп-
тӳрех тухать. 

3. Ҫӳлте катартнӑ дворянинӑн ячёпе хушама-
чё те ӗнтӗ ҫынна пӗтёмпех йёрӗнтермелле илтёнет, 
ҫавӑ хӑй ӑшӗнче хаяррӑн вёчӗхсе мана хам ҫурт-
рах вут тӗртсе ҫунтарасси ҫинчен шутласа пурӑ-
нать. Ун ҫинчен ак ҫаксенчен те пёр иккёленмесёр 
сисме пулать: пӗрремёш, ҫак хура юнлӑ дворянин 
хӑй пӳлӗмӗсенчен час-часах тухса ҫӳре пуҫларӗ, 
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ёлёк вӑл хӑй юлхавне пула, кӳлепи йӗркесӗр пул-
шше пула ун пек тумастчӗ; ижкӗмӗш, мана, Пере
репенко ывӑлӗнчен, ӗмӗр манми аттерен Иван 
Онисиевран юлнӑ ҫӗре картласа таракан хӳмеле 
юнашарти унӑн тарҫисен пӳртӗнчен ҫӗр хута хӑй 
ҫути курӑнать, ку ёнтӗ паллах мӗне пӗлтерни, мён-
шен тесен хуҫи питех те хыткукарскер, унччен унта 
шӑн ҫурта кӑяа мар, чӗпкуҫне ҫутма та ирӗк па-
маетчӗ. 

«Ҫавӑнпа ҫак дворянина, Довгочхун ывӑлне, 
Иван Никифорова, сын ҫуртне вут тӗртме хёрӗн-
нӗшӗн, манӑн чина, ятпа хушаматӑма намӑс кӑ-
тартнӑшӑн, ҫын пурлӑхне вӑрӑ-хурахла туртса илме 
куҫ хывнӑшӑн, пуринчен ытла тата ятӑма ярасшӑн 
непеӗленсе, ман хушамат ҫумне хур аҫи тенӗ ята 
хушса хунӑшӑн штраф шыраса илме ыйтатӑп. Ҫул 
укҫине, суд тӑкакӗсене ӑна тӳстерме хушатӑп; 
хӑйне саккуна пӑснӑшӑн, оӑнчӑрпа сӑнчӑрласа, ҫӑ-
рапа питӗрсе, хулари тӗрмене яма ыйтатӑп; ҫак 
манӑн прошени тӑрӑх халех, пӗр пӑркаланмасӑр 
решени йьЕнӑнма хушатӑп. Хам шухӑшласа, хам 
ҫырнӑ дворянин Миргородри помещик Перерепен
ко ывӑлӗ Иван Иванов». 

Прошение вуласа петереен, судья Иван Ивано
вич патне пычӗ те ӑна туминчен тытса, ҫапла ка-
ларӗ: «Мӗн тӑватӑр-ха эсир, Иван Иванович! 
Турӑран шикленӗр! Щрахӑр ку хута, куҫрая ҫу-
халтӑр вал! (телӗкре эсрелӗ курӑнтӑр ӑна!) Луччӑ 
Иван Никифоровичпа алӑран алла тытӑнӑр та чуп-
тӑвӑр,кайеа илтерӗр сантурине Никополь эрехне, 
е акӑ пунш вӗретӗр те мана чӗнӗр! Пӗрле ларса 
ӗҫӗпӗр те ку ӗҫ ҫинчен пӗтӗмпех манӑлӑр». 

«Ҫук, Демьян Демьянович! Ун пек ӗҫ мар 
ку,—терӗ Иван Иванович мӑнаҫлӑн, яланхи пекех 
кнлӗшӳллӗ, «ӑна кидӗшӳле татма ниепле те май 
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иилмест. Сыв пулӑр! Эсир те сын пудар, господа-
сем!» терӗ вӑл ҫавӑн пекех • мӑнаҫлан, пурин сине 
те ҫаврӑнса пӑхса: «Хамӑн прошеии кирлё пек 
пурвӑҫа кёрессе шанатӑ-п», терӗ те, пӗтӗм присут
ствие тёлёнгерсе, тухса кайрӗ. 

Судья пӗр сӑмах чёнмесёр ларса юлчё. Секре
таре табак шӑршлать. Канцеляринчи ҫыруҫиоем те 
чернил кёленчи вырӑнне тыткалакан ҫёмрёк бу
тылка тӗпне ӳпӗнгерсе чернилне такса ячёҫ, судья, 
шухӑша кайеа, чернил кӳленчёкне пӳрнипе сётел 
тарах сарса ларать. 

«Мён тейёр эсир ҫакӑн ҫинчен, Дорофей Тро
фимович?» чёвмесёр ларнӑ хыҫҫӑн ыйтрӗ судья 
заседательтен. ( . 

«Ним те каламаетӑп», терӗ заседателе. 
«Ах мёнле ӗҫсем пулаҫҫӗ-ҫке?» татах каларӗ 

судья. Ку сӑмахсене каласа та пӗгерейменччӗ, 
алӑк шатӑртатса уҫӑлчё те присутстви пӳлёмёнче 
Иван Никифоровичӑн малтанхи ҫурма кӳлепи ку-
рӑнсах кайрё, тепёр ҫурма пӗвӗ унӑн алӑк леш 
енчехчё-ха. Иван Никифорович суд ҫуртне килсе 
курӑнни пурне те хытӑ тӗлӗнтерчӗ, судья кӑшкӑр-
са ячё, секретаре вулама чарӑнчё. Пёр ҫыруҫи, 
фризран ҫӗлетнӗ ҫурма фрак евӗрлӗ тумтир тӑхӑн-
нӑскер, тӗлӗннипе, тути хушшиве перо хёстерчё, 
тепри шӑна ҫӑтса ячё. Фельдъегер тата, сторож 
вырӑнӗнче ёҫлекен инвалид, унччен алӑк патёнче 
хулпуоҫи ҫинче нашивкӑсвм ҫӗленё вараланчӑк кӗ-
пине хыпашласа тӑнӑскер, телӗннипе ҫӑварнекар- ! 
са тарахрӗ тата ӑнсӑртраи .такам урине таптаса 
илчӗ. . 

«Мёнде майпа? Мён сӑдтавла? Сывлӑхӑр мӗнле 
сирӗн, Иван Никифорович?» 

Анчах Иван Никифорович алӑк хушшине хӗ-
оённё те, ни чёрё, ни видётарать, малаллата, каял-: 
40 



ла та пёр пуеӑм тӑваймасть. Кӑлӑхах судья, мӑлти 
пӳлёмелле пӑхеа, кам та пулин унта Иван Ники
форович а хыеалтая такое присутстви пӳлёмнелле 
кӗме пулӑштӑр, тесе кӑшкӑрса ыйтрё. Малти пӳ-
лёмре ӗҫпе пынисенчен пёр карчак ҫеҫ пурччё, вал 
та пулин, хӑйӗн ырхан аллисемпе пётём вӑйне 
хурса тёртсен те, ним тума та пултараймарё. Вара 
пёр хулӑн кӑна туталлӑ, сарлака хулпуҫҫиллё те 
латстӑк сӑмсаллӑ, чалӑш пӑхакан ӳсӗр куҫлӑ, ҫётёк 
чавсаллӑ канцелярист ҫеҫ Иван Никифорович умне 
пычӗ те унӑн аллисене, пёчёк ачана пиеленё чух-
нехи пек, хёреслеттерсе ватӑ инвалида куҫ хёсрё, 
лешё Иван Никифорович хырӑмӗнчен чёркуҫҫипе 
тӗренсе, Иван Никифорович хурлӑхлӑ йынӑшнчне 
пӑхса тӑмасӑр, ӑна хыҫалалла, малти пӳлӗме хӗссе 
кӑларчё. Вара алӑкӑн тепёр ҫурри те ҫаклатнӑ 
ҫёртен тинех уҫӑлчӗ. Канцеляристпа унан помощ
нике инвалид ытла тӑрӑшса пашканипе пӳлёме 
вӑйлӑ шӑршӑ тултарчӗҫ, присутстви пӳлёмве пӗр 
вӑхӑта пётёмпех эрех лавки шӑрши ҫапрӗ. 

«Ыраттармарӗҫ-и сире, Иван Никифорович? 
Эпӗ аннене калӑп, сирӗн валли вӑл сиплӗ шыв 
пареа ярӗ, унпа пилёк-ҫурӑма сӗрсен мӗн ыратни 
часах иртсе каять.» 

Анчах Иван Никифорович пукан ҫине тёшрел-
се ӳкрӗ те вӑрӑммӑн ахлатнинчен урӑх нимён ка-
лаймасӑр тӑчӗ. Тӑрсан-тӑрсан тин, ытла халтан 
кайнипе аран илтӗнекен сасӑпа: «кирлё мар-и?» 
тесе ячӗ, вара кӑсйинчен табак мӑйракине кӑлар-
са: «илёр, кӑмӑл тӑвӑр!» тесе хушса хучё. 

«Сире курнӑшӑн питӗ хапӑл тӑватӑп» терё 
судья: «Анчах эпӗ тавҫӑраймастӑп-ха, епле пер 
кётмен ҫӗртен хӑвӑра хӑвӑр кунта килессипе чар-
мантарса, пирён пата ҫитсе курнипе, пире савӑн-
тарма май тупрӑр?» 
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«Прошенипе...» тесе ҫеҫ калама пултарчё Иван 
Никифорович. 

«Прошенипе? Мёнле прошенипе-ши?» 
«Позовпа (кунта каллех нумайччен сывлӑшҫа-

еӑраймасӑр ларчӗ). «Ах!., мошенник ҫинченпозов
па, Иван Иванов Перерепенко пирки». 

«Турӑҫӑм! Эсир те унталлах-и? Ҫавӑн пек тӗ-
лёнмелле туосамччё те! Ҫавӑн пек ырӑ кӑмӑллӑ ҫын 
ҫинчен позов!..» 

«Вал шӑлт кӑна эсрелё!» персе ячё Иван Ни
кифорович, кёскен. 

Судья сӑхсӑхса илчӗ. 
«Тытӑр прошение, вулӑр!». 
«Ним тума та ҫук, вуласа тухӑр, Тарас Тихо

нович», терӗ судья сӳрӗккӗн, секретарь еннелле 
ҫаврӑнса; ҫав вӑхӑтра унӑн сӑмси ҫӳлти тути ҫин-
чи табакне сисмен хутра нӑшлаттарса илчӗ, ха-
личчен вӑл хаваслӑ вӑхӑтра ҫеҫ ун пек тӑваканччё. 
Сӑмсн ҫавӑн пек хӑй тӗллён хӑтланни судьяна 
пушшех ҫилентерчӗ. Вӑл, кӑейинчен тутӑр кӑлар-
са, сӑмсияе ҫавӑн пек хӑйса тунӑшӑн айӑпласа, 
тути ҫинчи табакне веҫех шӑлса тасатрӗ. 

Вулама пуҫӑниччен секретаре, яланхи пекех, 
тутӑрсӑр-мӗнсӗр сӑмсине шӑнкартса тасатрӗ те 
хӑйӗн кулленхи сассипе ҫапла вулама тытӑнчӗ: 

«Миргород поветӗнчи дворянин Довгочхун 
Иван Никифоров ыйтать, мӗн ҫинченне малалли 
пункте ем катартӗҫ: 

1. Тӳсейми хаярлӑхпа тата ырсунманнине куҫ-
кёретех палӑртса, хӑйне хӑй дворянин вырӑнне ху-
ракан Перерепенко ывӑлӗ Иван Иванов, ман те-
лёшрен тӗрлӗ ирсӗр ӗҫ тӑвать, сиен кӳрет, ҫӗлен 
пек чеелле, ман сехрене хӑпартма хӑтланать; ӗнер-
хи кун, кӑнтӑрла иртсен, вӑл вӑрӑ-хурах пек пур-
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тӑсемпе те пӑчкӑсемпе, ийӗсемпе т. ыт. хатёрсем 
илсе, ҫёрле ман картишне каҫса кёрсе, ман кар-
танаҫятнс. Унта вал мана мӑшкӑлласа, хӑй аллипе 
хӑй картана касса вакласа пӗтернӗ. Ана ҫавӑн пек 
саккуна хирӗҫ вӑрӑ-хурахла ӗҫсем тума эпё хам 
енчен пёр сӑлтав та паман. 

2. Перерепенко дворянинах хӑй ӑшӗнче мана 
вёлерес шут тытать. Иртнё уйӑхӑн 7-мёшёччен 
ҫак шухӑша вал вӑрттӑн тытса еӳренӗ, ҫав кун вара 
XIан пата пырса, чееленсе, хӑйне ман юлташ вы-
ранне хывса, манран хам пӳлӗмре ҫакӑнса тара
кан пӑшала илесшён пулчӗ. Пӑшалшӑн вӑл, хӑйён 
яланхи хыткукарлӑхне палӑртса, мана тӗрлӗрен 
ниме тӑман япаласем сӗнсе пӑхрӗ: хӑмӑр сысна 
тата икё виҫе сёлё сёнчё. Анчах унӑн тӑшманла 
шухӑшне сиссе, эпё ӑна тёрлё майна ҫак ёҫрен 
пӑрасшӑн тӑрӑшрӑм, ҫапах та ҫак ултавҫӑ та пут-
сёр ҫын Перерепенко ывӑлё Иван Иванов мана 
тем те пёр каласа хӑртрӗ, мужик пек ятларё, ҫав 
вӑхӑтранпа ӗнтӗ ман ҫине вӑл ӗмёр каҫӑхми вёчё-
хет. Ҫавӑнпа пёрлех хамӑр час-часах асӑнакан 
чӑрсӑр та вӑрӑ-хурахла дворянин Перерепенко 
ьгвӑлӗн Иван Ивановӑн еткерё те питех ироёр: 
\'нӑн йӑмӑкё тӗнчене паллӑ аскӑнчӑк хӗрарӑм пул-
нӑ, вӑл пилӗк ҫул ӗлӗкрех Миргородра пурӑннӑ 
егерсен ротше тухса тарчӗ; хӑй упӑшкине хрес-
ченсен шутне ҫыртарчё. Унӑн ашшё-амӑшё те ытла 
саккунсӑр та ирсёр ёҫкёлӗ ҫынсем пулнӑ. Ҫак эпир 
асӑяакан дворянин, вӑрӑ-хурах Перерепенко вара 
хӑйӗн выльӑхла ёҫёсемпе те ятлаҫассипе пӗтӗм йӑ-
хӗнчен ирттерет, ырӑ ӗҫсем туш лек кӑтартса, вӑл 
калама ҫук илӗртмёшле хӑтланать. Типе тытмасть, 
>юншӗн тесен ҫак турӑран пӑрӑннӑ ҫын Хӗлип 
•пиши пуҫланас умён така туянчӗ, ӑна тепӗр кун-
нех хӑй патёнче саккунсӑр пурӑнакан хӗре Гапкӑна 
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пустарчё, кайран хӑех чёпкуҫ валли тата ҫуртасем 
тума шӑнҫу кирлё, тесе калаҫса ҫӳрерё. 

«Ҫавӑвпа ҫав дворянина, вӑрӑ-хурах шутласа, 
тене хирӗҫ иртӗхнӗскере, вӑрӑпа ҫарату ӗҫӗнче 
тытӑннӑ ултавҫа сӑнчӑрпа сӑнчӑрласа, тӗрмене е 
патшалӑх острогне яма ыйтатӑп, унта вара унӑн 
чинёпе дворянин ятне пӗтерсе розгӑпа хытӑ ҫап-
тарнӑ хыҫҫӑн Ҫӗпёре каторгӑна яма ыйтатӑп. Суд 
тӑваканӗсене ҫул укҫиеене ун ҫине хурса тӳлет-
терме хушатӑп, манӑн ҫак прошени тӑрӑх решени 
йышӑнма ыйтатӑп. 

Ҫак прошени ҫине Миргород повечӗн дворяни
не Довгочхуя ывӑлӗ Иван Никифоров алӑ пуснӑ». 

Секретарь вуласа пӗтерсеиех, Иван Никифоро
вич ҫёлёкне илчё те тухеа каяс тесе пурне те пуҫ 
тайрӗ. 

«Аҫталла эсир, Иван Никифорович?» ыйтрё 
судья. «Ларӑр-ха кӑштах! Чей ӗҫёр! Утзине! Мӗн 
эс(ӗ, айван хёр, писарьсемпе куҫ хёскелесе тара-
тан, кай-ха часрах, чей илсе кил!» 

Анчах Иван Никифорович, килӗнчен ҫакнашкал 
инее ҫула тухса кайнинчен хараса, ҫакнашкал шик-
ленмелли асап тӳссе ирттернипе, килне кайма тесе : 

алӑкран хӗсӗнкелесе тухнӑ май: «Ан чӑрманар, 
эпӗ кӑмӑлласах...» терё те, алӑка хупса хӑварчӗ, 
пӗтем присутствири ҫынсем тӗлӗнеех ларса юлчёҫ. 

Урӑхла ним тума та май пулман ёнтӗ. Икӗ про
шени те суд аллине кёнӗ, ҫапла вара интереслӑ та 
чаплӑ ӗҫ пуҫланасси паллах пулнӑ; анчах пёр кет-
мен сӑкӑлтӑк пулса иртни ку ӗҫе тата пысӑкрах 
интерес кёртрё. Судья заседателӗпе тата секре
тарше ирисутстви пӳлӗмёнчен тухнӑ хыҫҫӑн, кан-
целяринчи писарьсем суда цынӑ ҫынсем илсекилнӗ 
чахеене, ҫӑмартасене, ҫӑкӑр сӑмсисене, кукӑль-
сене{ булкӑсене е тата ытти ва-к-тӗвексене михӗсем 



ӑшне тултарнӑ вӑхӑтра, пёр хӑмӑр сыснӑ пӳлӗме. 
чуйса кӗнӗ те, унти ҫынсене тӗлӗнтерсех янӑ: сыс-
на кукӑль патне пыман, ҫзкӑр хытти патне те 
пыман, ҫук, вӑл сӗтел хӗрринче выртакан хут лис-
тиеем усӑоарах аниа Иван Никифоровичӑн проше-
fflffle ярса Хыонӑ. Ҫавна хыосанах хӑмӑр хавронья 
ҫав тери хӑвйрт тухса тарнӑ, канцеляринчи чинов-
никсем ӑна темён чухлё линейкӑсемпе, чернил кӗ-
ленчисемпе пене пулин те хаваласа ҫитме пулта-
райман. 

Ҫакӑн пек кӗтмен ҫӗртен пулсӑ йртнӗ тӗлӗн-
мелле сӑкӑлтӑк пӗтӗм ӗҫе пӑтраштарса хучӗ, мён-
шӗн тесен, хут ҫиячен копине те пулин ӳкерсе 
илме ӗлкёреймен пулнӑ. Судья, секретаре тата 
заседателе халиччен ҫакӑн пек никам ршмен ӗҫ 
ҫинчен нумайччен канашларӗҫ, юлашкинчен ун 
ҫинчен городничий патне хут яма татӑлчӗҫ, мӗншён 
тесен ҫакӑн пек ӗҫсене тӗрӗслесси граждан поли-
цийӗ ӗҫӗ пулса тӑрать. Ҫапла вара ҫав кунах 
389-мӗш номерлӗ хута ҫырса ячӗҫ, ку хут тарӑх 
кулӑшла калаҫу пулса иртни ҫинчен вулакапсем 
ситес сыпӑка вуласан пӗлме пултарӗҫ. 

V С Ы П А К 

К У Н Т А МИРГОРОДРИ ИКЕ ХИСЕПЛЁ ҪЫН 
К А Н А Ш Л А В Ё ҪИНЧЕН ҪЫРНА 

Иван Иванович хӑйӗн хуҫалӑхӗнчи ӗҫсепе май-
ла1птарса ҫитернӗ хыҫҫӑн, яланхи пек, аслӑк айне 
канма тухса выртма ӗлкӗрнӗ кӑначчӗ, кӗҫех вӑл 
хапха калинккинчен тем хӗрлӗн курӑннине тӗлӗнсе 
асӑрхарӗ. Ку городничийӗн хӗрлӗ ҫанӑ вӗҫӗ пулнӑ 
мен. Унӑн ҫанни вӗҫӗ, ҫухи пек, пайтах вараланнӑ 
иккен, хӗрринчен пӑхсан лакпа сӑрланӑ сӑран гге-
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кех курӑннӑ. Иван Иванович хӑй ӑшёнче: «Пётр 
Фёдорович калаҫса ларма килни начарах мар-ха»^ 
тесе шухӑшларӗ, анчах городничий аллисене хытй 
сулласа ытла васкаварлӑн утни aiia тёлёитерчё, 
городничий ун пек сайра хутра ҫеҫ утаканччё-ха. 
Мундире ҫинче унӑн сакӑр тӳме, тӑххӑрмӗш тӳ-
ми икӗ ҫул ӗлёкрех, ҫӗнӗ чггркӳ уҫнӑ чухнехи уяв-
рах, татӑлса ҫухалнӑ та десятскисем вара ҫавна 
ҫак таранччен те тупайман; квартальная надзира-
тельсем рапорт панӑ чухне городничий халь те 
кулленех ҫав тӳме тупӑнмарё-и, тесе ыйтса пӗлет. 
Ытти сакӑр тӳмине мундир ҫине вара карчӑксем 
нимёҫ пӑрҫи лартнӑ пек—пёрне сылтам енче, те-
пӗрне сулахай енне ылмаштарса лартса тухна. 
Городничийӗн сулахай урине юлашки вӑрҫӑра ви-
тӗрех амантнӑ, ҫавӑвпа вӑл уксахласа утать, утнӑ 
чух тата сулахай урине аяюкинелле таҫта катана 
ярса пусап> те, сылтам ури малалла пусӑнни па-
чах сая кайса пырать, ҫавӑнпа.вӑл урисемпе мӗн 
чухлӗ васкаса ӗҫленё, ҫавӑн чухлех утти те унӑн 
ӳсёнмен. Городничий аслӑк патне ҫигиччен Йван 
Иваяовичӑн вӑл мӗншён аллисемпе ҫав тери сул-
каласа васкаса утни ҫинчен тавҫӑрса пӑхма пайтах 
вӑхӑт пурччӗ-ха. Городничий ҫӗнӗ шпагӑпа пьши 
вӑл ун патне пысӑк сӑлтавпах килнине пӗлтерчӗ, 
ку ӗнтё Иван Ивановича пушшех те таран :лухӑш-
латтарчӗ. 

«Сывӑ-и, Пётр Фёдорович!» кӑшкӑреа ячё 
Иван Ивашвич. Унччен каланӑччё-ха ӗнтӗ, Иван 
Иванович ҫынна тӗпчеме питӗ юратать тесе, ҫа-
вӑнпа городничий крыльца ҫине хӑпарасшӑн куҫ-
не ҫёклемесӗрех урисемпе тӑрмашнине курсан, 
ури унӑн пӗрре ярса пуснипе ниепле те пуема 
ҫине пусайманнине курсан, вӑл ӗҫ сӑлтавне хӑ-
вӑртрах пӗлесчӗ тесе тӳсеймесӗр сӑмах хушрӗ. 
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«Ырӑ ку« сёнетӗп юратнӑ тусӑма, ырӑ ҫыннӑ-
ма, Иван Ивановича!» терӗ городничий. 

«Ларса канӑр-ха: зсир, пӑхатӑп та, ӗшентер 
пулас, сире суранлӑ урӑр чӑрмантаратыҫке...» 

«Манӑн ура!» кӑшкӑрса ячё городничий, ҫав 
вӑхӑтраьх городничий Иван Иванович ҫине, сём-
сёмекке сине пӑхакан улӑп пек, нумай вёреннё 
педант ташша вёрентекен учителе ҫине пӑхнӑ 
пек, пӑхеа илчӗ. Ҫинчен тата урине тӑсса урайне 
хытӑ та,пса илчӗ. Анчах ҫапла хӑюллӑ хӑтланни 
уншӑн усса пымарӗ, вӑл пӗтӗм пӗвӗпе сулӑнчё те 
крыльца карлӑкӗ ҫине сӑмсипе пырса ҫапӑнчё. 
Ҫапах та ҫак хулари йӗркене ӑста тытса пыракан 
аслӑ ҫын, нимӗн палӑртасшӑн мар пулса, часах 
тӳрленчӗ, табакеркине кӑларас пек туса, аллине 
кӑсйине чикрӗ. «Эпё хам ҫинчен ҫакна каласа па-
расшӑн, юратнӑ ьгрӑ тусӑм Иван Иванович. Хам 
ӗмӗрте кун пек ҫеҫ походсем туман эпё. Чан та, 
чаплӑ походсем тунӑ. Калӑпӑр, 1807-мёш ҫулхч 
кампанире... Эх, эпё каласа парам-ха сире, мёнле 
манерпе эпё пёр илемлӗ нимӗҫ майри патне хӳме 
урлӑ каҫса кӗнӗччӗ». Ку тёлте лородничий куҫне 
хёссе, чеен кулса илчё. 

«Эсир паян ӑҫта пулкаларӑр?» ыйтрӗ Иван 
Иванович, городничий сӑмахне пӳлсе, вал мён 
пирки каланине хӑвӑртрах пёлесшён пулса. Ун 
ҫинчен ӗнтӗ Иван Иванович тӳрех те ыйтса пёл-
нӗ пулёччё-и тен, анчах ӑна сын хушшинче хӑйне 
йёркеллё тыткалама пёлни чарса тӑрать, ун пек 
тӳрех ыйтни килёшӳллӗ маррине пёлет вал, са
ванна хӑйне хӑй хытарса, чёри калама ҫук хытӑ 
сикетчё пулин те, мал алла каласса кётме пикенче. 

«Чимёр-ха, эппин, эпё сире хам ӑҫта пулнине 
каласа napaiM», терё городничий. «Чи малтан, ка
ласа парам сире, паян питӗ лайӑх ҫанталӑк...» 
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Ҫак сӑмахсене илтсен, Иван Иванович кёҫех 
в ил се каймарё. 

«Анчах ан чарӑр-ха», малалла тӑсрӗ городни
чий. «Паян эпё сирен пата пёр пысӑк ӗҫпе кил-
сеттём». Ку тӗлте горсдничийён пит-куҫӗле пёвё, 
паҫӑр крыльца ҫине хӑпарасшӑн тертленнё чух-
нехи пек, асаплан курӑнчӗ. Иван Иванович вӑй 
илчё, сивё чирпе аптранӑ пек чётреме тытӑнчё, 
ҫав вӑхӑтрах тата ыйтеа пӗлее йӑлине вӑраха 
ямасӑр: «Мёнле пысак ёҫ? пысӑк ӗҫех-и вара?» 
тесе ыйтрӗ. 

«Акӑ итлёр, эпё сире юратнӑ ырӑ ҫыннӑм, 
Иван Иванович, чи малтан ҫакна каласшӑн, 
эсир... маншӑн ку, эсир хӑвӑрах куратӑр, нимех 
те мар, анчах правительство шухӑшӗ, мана пра
вительство хушни хуокатать. Эсир хулари сӑпай 
пёркене пӑснӑ!» 

«Мён тетёр-ха эсир, Пётр Фёдорович? Эпё 
яимён те ӑнланмастӑп». 

«Бпле-ха эсир, Иван Иванович, нимён те ӑн-
ланмастӑр пулать? Сирӗн выльӑхӑр хыснан питё 
кирлё хутне илсе тухса каина та, эсир тата ни
мён ӑнланмастӑп тесе калаҫатӑр!». 

«Мёнле выльӑхӑм?» 
«Каласа парам эппин—сирен хӑмӑр сыснӑр». 
«Эпё мӗншӗн айӑплӑ вара? Мӗншӗн судри 

сторож алӑкӗсене уҫӑ тытать?» 
«Анчах выльӑхӑр сирӗн-ҫке, Иван Иванович, 

эппин айӑпӗ те сирёнех». 
«Пуҫ тайсах тавтӑватӑп сире мана сыснапа 

танлаштарнӑшӑя». 
«Ун пек каламарӑм-ҫке, Иван Иванович! Тупа-

та туршӑн каламарӑм! Хӑвӑр тӗплӗрех шухӑшла-
са пӑхӑр-ха, эсир лайӑх пёлетёр, начальство хуш-
нӑ тӑрӑх, хулара, пуринчен ытла хулари аслӑ 
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урамсеиче, чыссӑр выльӑхсене ҫӳретме хушмаҫеӗ! 
Килӗшӗр ӗнтӗ ҫакӑнпа, ун пек тума пачах хуш-
маҫҫӗ вӗт!» 

«Турӑ пӗлет-и эсир тем калаҫнине? Питӗ пы-
сӑк инкек пуль ӗнтӗ сысна урама тухса ҫӳрени!» 

«Чимӗр-ха, Иван Иванович, калама ирӗк па-
pap, ун пек май та пулас ҫук. Мӗн тӑвӑпӑр ӗнтӗ? 
Начальство хушать те, пирён ӗҫ—пӑхӑнасси. Тав-
лашмастӑп, хӑш чухне чӑнах та урама, урам лап-
тӑкӗсеве те-ха, чӑхсемпе хурсем тухкалаҫҫӗ, 
эсир астӑвӑр: чӑхсемпе хурсем вӗт; анчах сысна-
семпе качакасене урама кӑларма юраманни ҫин-
чен эпё пёлтёрех приказ паначчё. Ку приказа эпё 
пӗтӗм халӑх умӗнче сасӑпа вуласа пама хуш-
саттӑм». 

«Ҫук, Пётр Фёдорович, кунта эпё пысӑк инке-
кех курмастӑп-ха, эсир мана пур енчен те кӳрен-
тересшӗн тӑрӑшнине ҫеҫ сисетӗп». 

«Акӑ кӑна ӗнтӗ калама пултараймастӑр эсир, 
юратнӑ ырӑ тусӑм, эпё сире кӳрентересшӗн тӑрӑ-
шатӑп тетӗр. Астуса илӗр-ха, эсир пӗлтӗр—хӑ-
вӑр пӳрт тӑррине хушнӑ виҫерен пӗр аршӑн ҫӳле-
рех ирттерсе турӑр пулин те, эпё сире пӗр сӑмах 
каламарӑм, курмӑш тӑвайса ирттертӗм. Ёненӗр, 
юратнӑ тусӑм, халь те тен эпӗ... анчах манӑн 
служба, манӑн тивӗҫӗм тасалӑха астумалла. Хӑ-
вӑрах шутлӑр-ха, хулан аслӑ урамӗнче...» 

«Питӗ лайӑх ҫав ӗнтӗ оирӗн аслӑ урамӑрсем! 
Унта пур карчӑксем те хӑйсене мӗн кирлӗ мар, 
ҫавна кӑларса тӑкаҫҫӗ». 

«Калама ирӗк парӑр, Иван Иванович, эсир акӑ 
маиа хӑвӑр кӳрентертӗр-ха! Кун пекки хӳметавра-
шӗнче, аслӑксем патӗнче, пӑлтӑр'сем хыҫӗнче, чӑн 
та, пулкалать, анчах хулан аслӑ урамӗнче пӗтё 
оысна ҫӳрени, ку вара ҫав тери ӗҫ...» 
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. Men ex иккен, Пётр Фёдорович! Сыснана ту
ра туман-и вара?» 

«Килёшетёп. Эсир вёреннё сын иккенне пётём 
тёнче пелет, эсир наукӑеене те, ытти япалаеене 
те пёлетёр. Эпё хам акӑ ниепле наукӑсене те вё-
ренмен: ҫырмашкӑн та вӑтӑр ҫула ҫитсен тин вё-
ренме тытӑнтӑм. Эпё рядовой салтакран тухнине 
эсир хӑвӑр та пёлетёр. 

«Гм!» терё Иван Иванович. 
«Ҫавӑн пек ҫав» терё татах городничий: 

«1801 ҫулхине эпё 42-ш егерски полкӑн 4лн ро-
тинче поручикр1е тӑтӑм. Ротнӑй командир пирёи, 
эсир пёлетёр-ши, капитан Еремеев пулсаччё». 
Ҫакяа каланӑ чух городничий хӑйӗн пӳрнисене 
Иван Ивановичей табак мӑйракине чиксе ячё. Ле
ше ҫав вӑхӑтра, мӑйракине уҫса, табак йӑвалатчё. 

Иван Иванович: «Гм!» ҫеҫ терё. 
«Анчах манӑн служба-ҫке» каллех пуҫларё го

родничий: «Правительство мён хушнине пӑхӑн-
маллах. Пёлетёр-и эсир, Иван Иванович, судран 
хысна хутне вӑрлани, ытти киревсӗр ӗҫсемпе та
нах, уголовнӑй судпа айӑпа кӗрет». 

«Питӗ лайӑх пӗлетӗп, кирлё пулсан, сире те 
вёрентӗп. Ҫакна ҫын ҫинчен калаҫҫӗ, ҫав хута, сӑ-
махран, эсир вӑрланӑ пулсан тейӗпӗр, анчах сысна 
вӗт, турӑ тунӑ чӗрчун!» 

^ К у , чӑн, тёрӗо: анчах саккун калать: вӑрӑпа 
айӑпа кёни, тет, лайӑх тавҫӑрса ҫеҫ илсе пӑхӑр-ха, 

1 айӑпли^тет. Кунта ни йӑхне, ни арҫынни-хӗрарӑ-
мӗн ятне каламан, апла пулсан, чӗрчун та айӑплӑ 
пулма пултарать. GupeH ирёк, ҫапах та ҫак чӗр-
чуна увӑн айӑпӗ тарах судпа приговор йышӑнич-
чен, ӑна йӗрке пӑсакан вырӑнне шутласа, полици 
аллине тытса пама тивет». 

«Ҫук, Пётр Фёдорович!» терё Иван Иванович 
г)0 



нимӗы те пулман пек: «Ку нихҫан та пуласҫук!» 
«Эсир хӑть мӗн шутлӑр та, анчах манӑн началь

ство хушнине тумаллах пулать». 
«Мӗн хӑратса тӑратӑр вара эсир маиа? Ана 

тытма тен леш чӑлах алӑллӑ салтака яма шутла-
тӑр пулӗ? Эпӗ сирӗн салтакӑра хам килти кинемее 
турчӑкапах ӑсатма хушӑп. Унӑн юлашки аллияе 
те персе хуҫӗҫ». 

«Сирӗнпе тавлашма хӑяймастӑп эпӗ. Ытах 
эоир ӑна полицие леҫме кунӑҫмастӑр пулсан, мӗн 
тӑвас тенӗ, ҫавна тӑвӑр эппин. Кӑмӑлӑр пулсан, 
ӑна Раштава пусӑр та типӗтсе хурӑр, е axani. 
халлӗнех ҫисе ярӑр. Анчах эпӗ сирӗнтен ҫакна 
ыйтасшӑн, колбаса-тавраш тӑвас тетӗр пулеан, 
сирӗн Гапка юитан та салӑран питӗ лайӑх кол-
басасем тӑваканччӗ, ун чухне эсир пӗр мӑшӑр 
колбасине ман пата та ярӑр, манӑн Аграфена 
Трофимовна ҫав колбасана питех те юратать». 

«Юрӗ, пӗр мӑшӑр колбаса ярӑп та». 
«Уншӑн питех те тав тунӑ пулӑттӑм вара, 

юратнӑ ырӑ тусӑм. Юлашкинчен ирӗк парсамӑр 
мана тата тепёр сӑмах калама: мана судья та тата 
ытти паллакан ҫынсем те сире хӑвӑр тусӑрпа, 
Иван Никифоровичпа кунӑҫтарса мирлештерме 
хушрӗҫ». 

«Мӗн тетӗр! Ҫав нимӗн пӗлмен ухмахпа-и? 
Ҫав кармаҫӑварпа килӗшме-и? Ку нихҫан та пул-
масть, пулмасть тетӗп!» Иван Иванович татсах 
ҫапла каларӗ. 

«Кирек мӗн тӑвӑр эппин», терӗ городничий, 
сӑмсипе табак ҫӑтса: «Эпӗ хам канаш пама хӑяй-
мастӑп та, анчах ирёк парӑр калама: акӑ халь 
эсир хирӗҫсе пурӑнатӑр, килӗштерсен вара...» 

Иван Иванович сӑмаха тепӗр май пӑрас тенӗ 
чухне кирек хӑҫан та урӑххи ҫине куҫатчӗ, халь-
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хинче вӑл путенесем тытасси ҫинчен калаҫма ты-
тӑнчӗ. 

Ҫапла вара, городничий ниепле ӑнӑҫлӑ ӗҫ тӑ-
ваймасӑрах хӑй патне тухса утрӗ. 

vi с ы п А к 
К У Н Т А МЁН ҪИНЧЕН ҪЫРНИНЕ В У Л А К А Н 

ЧАСАХ ПЁТЁМПЕ ПЁЛМЕ П У Л Т А Р А Т Ь 

Хӑмӑр сысна Иван Никифорович прошениие 
вӑрлаеа тарни ҫинчен судра темен чухлё пытарас-
шӑн пулнӑ пулин те теггӗр куннех гаӗтем Мир
город хули пӗлсе ҫитрӗ. Городничий хӑех ҫавӑн 
ҫинчен ӑнсӑртран персе янӑ. Иван Никифорович а 
ун ҫинчен каласа парсан, вӑл нимех те каламарӗ: 
леш, хӑмӑрӗ мар-и? тесе ҫеҫ ыйтрӗ. 

Анчах ҫав вӑхӑтрах ун патӗнче Агафия Федо-
сеевна каллех Иван Никифоровича хӗтӗртме ты-
тӑнчӗ: «Мӗн эоӗ, Иван Никифорович? Кӑна ахадь 
ирттерсе ярсан, сана ухмаха хурса, пурте кулма 
тытӑнӗҫ. Ҫавӑн хыҫ1ҫӑн мӗнле дворянин-ха эсӗ? 
Ху юратса ҫиекен пылак кукӑльсем сутакан май-
раран та кая тӑрса юлӑн». Хӗтӗртрӗ-хӗтӗртрех 
вӗт ҫав путсӗрскер! Таҫтан пӗр пӗчӗк ҫынна шы-
раса тупрӗ, вӑтам ҫулхи, хура та вараланчӑк 
питлӗскер, ҫӗтӗк чавсаллӑ тӗттӗм чакӑр сукнаран 
ҫӗлетнӗ сюртукпа ҫӳрекене. Ҫынни ӗнтё каснӑ-
лартнӑ чыссӑр чернил кӗленчи! Аттияе тикӗтпе 
оӗрет, хӑлхи ҫине перо тумалли вяҫӗ тӗк хӗс-
терсе янӑ, тӳминчен хӑю вӗҫҫӗн чернил кӗленчи 
ҫакнӑ; пӗрре ларсах вӑл тӑхӑр кукӑль ҫиме пул-
тарнӑ, вуннӑмӗшне кӑсйине чикнӗ. Вӑл пӗр листа 
гербовӑй хут ҫине ҫырса тултарнӑ элеке ниепле 
ҫын та, ӳсӗрессипе апчӑхху тӑвассине ылмаштар-
масӑр вуласа тухма пултарайман. Ҫак этем евӗр-
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лӗ ҫын нумайччен чакаланнӑ, лӑшӑхнӑ, юлашкин-
чен ҫакӑн пек хут хайлаеа кӑларнӑ: 

«Миргородри Повет Судне Довгочхун ывӑлён-
чен Иван Никифорович дворянинтан. 

Манран, Довгочхун ывӑлё Иван Никифоров 
дворянинтан пулнӑ прошени тӑрӑх, ӑна Перере 
пенко ывӑлӗпе Иван Иванович дворян-инпа пёр 
вӑхӑтра панӑ пулнӑ; ку тӗлӗшрен Миргородри по
вет сучӗ хӑй те тепер майлӑпа ирёке кайнине кӑ-
тартрӗ. Хӑмӑр сысна киревсёр ӗҫне пытарса та 
пӑхнӑ, ун ҫянчен катаран ҫеҫ, ытга ҫынсенчен 
ҫеҫ, хӑлхана пырса кӗчӗ. Ҫавӑн пек ҫиелтен пах
ни, усал ӗҫ тума ирёке яни—саккуна хирӗҫле ӗҫ, 
ӑна судӑн халех пӑхса татмалла; мӗншӗн тесен, 
сысна айван чӗрчун пулия те ҫапах хутсене вар-
лама лултарнӑ-ха. Ҫакӑнтан куҫкӗретех ёнтӗ ла-
йӑх курӑнать, кунта час-часах асӑнакан сысна 
ёҫӗ хӑй тёллӗн мар, ӑна манӑн тӑшман, хӑйне хӑй 
дворянин текен Перерепенко ывӑлӗ Иван Иванов 
хӗтӗртнипе тунӑ, ҫав ҫын «ӑрӑ-хурахла хӑтланни, 
ҫын вӗлерме хатӗрленни, турра хирӗҫле ӗҫсем 
туни—пуриншён те паллӑ. Анчах Миргородри 
суд, яланхи пекех икӗ питлё пулса, ҫак ӗҫсемпе 
вӑрттӑн килёшнӗ, ҫавӑн пек килёшӳ пулман пул
сан, сысна ниепле те хут вӑрлама кӗме пултарай-
мт: мёншён тесен, Миргородри повет сучӗн ху-
рал-тарҫӑ тавраш та ҫителӗклӗ, ку тӗлӗшрен при-
ёмнӑйра ялан таракан пёр салтак ҫине кӑтартеан 
та пырӗччё, ҫав салтакӑн, хӑй хӑрах куҫлӑ та 
хӑрах алли кӑшт чӑлах пулин те, сыснана чукмар-
па хӳтерсе ямалӑх вӑйӗ пурах. Ҫакӑнтан ӗнтё 
Миргород сучё тӑшмана чӑнах та ирӗк лани, хӑй-
сен хушшинче ҫакӑнтан кӗрекен тупӑша жидл;? 
уйӑрса илме пӗр кавара килни пӗтӗмпех кура-
нать. Леш ҫӳлте асӑннӑ вӑрӑ-хурах Перерепенко 
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ывӑлё Иван Иванов дворянин шельмӑланса вёсем-
пе перле килешеве хутшӑннӑ. Ҫавӑнпа эпё, Дов
гочхун ывӑлё Иван Никифорович дворянин, Мир
городу и повет судне пурне те илтмелле пёлтере-
тёп—ҫав прошенине хӑмӑр сыснаран е унпа пёр 
хавара кил не Перерепенко дворянинтан шыраса 
илсе, ун тарах ман майлӑ татса паракан тёрёс 
решени йышӑнмасан, эпё Довгочхун ывалё Иван 
Никифоров дворянин, ҫак судӑн саккуна хирёҫле 
^ҫӗсем ҫинчен палатӑна жалоба паратӑп, хам ӗҫе 
(ёркелле формӑпа унта куҫарма тытӑнатӑп. 

Миргород псиетӗнчи Довгочхун ывӑлё Иван 
i Никифоров дворянин». 

Ку прошени ёҫе кирлё пек хуокатрё: судья, 
ытти ырӑ ҫынсем пекех, хӑравҫӑскерччӗ, вӑл хӑй 
секретарёвчен ас ыйтса пйхрё. Анчах секретаре 
хулӑн сасӑпа тути витёр «гм!» тесе ҫеҫ ячё те 
иитне-куҫне ним пӑтраштармасӑр, ҫав вӑхӑтрах 
аншӑртла икӗ питлӗн курӑнчё. Унӑнни пек сӑнара 
эсрелё ҫеҫ, хӑй ури патне ҫылӑхлӑ ҫын пырса 
выртнине кур сан, тума пултарать пулмалла. Пё-
тӗм ӗҫе пётерме пёр май кӑна юлчӗ: икё туса 
кунӑҫтарса мирлештерме май тупмалла. Халиччен 
мӗн пуҫарса яни ним усӑ та кӳмен чух ку ёҫе 
мӗнле тытӑнмалла-ха? Ҫапах та тепӗр хут тытан-
са пӑхма пикенчӗҫ. Анчах Иван Иванович хӑй 
килёшмении ҫинчен тӳрех пӗлтерчӗ, ҫиленсе те 
кайрӗ вал. Иван Никифор!Ович, сӑм.ах хушас вы-
рӑнне, ҫурӑмӗпе ҫаврӑнса тӑчӗ те ним те чӗнме-
рё. Кун хыҫҫӑн процесс малалла питӗ хӑвӑрт кай
ре, ӑна васкатассипе суд таврашӗсем мухтанма 
пултараҫҫех ёнтё. Хута паллӑ турӗҫ, ҫырса хучёҫ, 
нумер лартрӗҫ, ҫӗлесе хучӗҫ, алӑ пусрӗҫ, пурне 
те ҫакна пёр кун хушшинче туса пётерчӗҫ те 
шкапа вырнаетарчёҫ. Унта вара вал выртрё те 
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выртрё,— пёр ҫул хушщи выртрё, икӗ ҫул, ви-ҫс 
ҫул хушши выртрё. Пайтах хӗрсем ҫитӗнсе, кач-
ча кайрӗҫ, Миргородра ҫӗнӗ урам хутшӑнчё, 
судьям та пёр кайри, икё малти шӑлӗ у'крё. 
Иван Ивановичей картишёнче те ача-пӑчасем 
ёлӗкхинчен йышлӑрах чупкалама луҫларёҫ (вӗсем 
ӑҫтан килсе тупӑннине турӑ кӑна пӗлет!). Иван 
Никифорович, Иван Ивановича ӳпкелес ӗмётпе, 
ҫӗнӗ хур карти туса лартрё, ӑна вӑл малтанхин-
чен кӑшт хӑй еннерех шутарса тутарчё те, ҫапла 
вара ҫак хисеплӗ ҫынсем пӗр-пӗринпе куҫа-куҫӑн 
вуҫех курӑнми пулчӗҫ—леш, суд ӗҫӗ вара шкап-
рах выртать, пӗр хускалмасӑр чернил пӑнчисен-
чен мрамор тӗслӗ пулса тӑнӑ шкапра выртать те 
выртать. 

Ҫав хушӑра пётӗм Миргородшӑн питё паллӑ 
ӗҫ пулчӗ. Городничий ассамблея туса ирттерет. 
Ҫав халӑх пуххине, чаплӑ ӗҫке-ҫике тёрлё енчеи 
ӳкерсе кӑтартмашкӑн ӑҫтан кӑна сӑрӑсемпе мел-
кесем тупса ҫитерёп-ши? Эсир акӑ уҫса пӑхӑр-ха 
сехетӗр хуппине, мӗнле ёҫ пырать унта? Анланма 
та ҫук мар-и, чӑнах? Эппин чухласа илӗр ёнтё, 
городничий картишёнче те ҫавӑн чухлё, е ытла-
рах та кӑлтӑрмачсем йӑщӑлтатаҫҫӗ. Мёнле брич
ка та, мӗнле куме ҫук-ши унта? Пӗри анлӑ хыҫлӑта 
умӗ ансӑр, тепри хыҫӗ ансӑр та умё анлӑ. Пёри пӗр 
вӑхӑтрах кӳме пек те, бричка пек те, тепри — куме 
те мар, бричка та мар; хӑшӗ тата утӑ купи евёр-
лӗ, е мӑнтӑр купца майри пек, тепри тирпейсёр 
жид евёрлё е тире сёвёнсех пӗтеймен скелет 
майлӑ, хӑшё аяккинчен пӑхсан, чӑпӑклӑ чӗлӗм 
пек, хӑшӗ тата ним евёрлё те мар, ним маси те 
сук, халиччен ниҫта пулман япала пек. Ҫак йӗрке-
сӗр пухӑннӑ урапасен варринче тата тем карета 
майлӑскерӗ ҫӳллӗн курӑнать, чӳречи унӑн пӳрт 



чӳречи пекех, ураоҫийёсем тёреклё. Кучерсем ва
ра кӑвак сӑхмансемле, свиткӑсемпе, кӑвак эрмек-
семне, така тирӗнчен туна ҫӗлӗксемпе, тӗрлё май-
лӑ картуссемне ҫӳреҫҫӗ. Мӗнле тӗлӗпмелле ас
самблея пухнӑ городничий! Акӑ эпӗ сире унта 
кам-кам пуррине пурне те каласа парам: Тарас 
Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, 
Иван Иванович, леш Иван Иванович мар,—теп-
ри, Савва Гаврилович, хамӑр Иван Иванович, 
Елевферий Елевфериевич, Макар Назарович, 
Фома Григорьевич... Ҫук, пултараймастйп малал-
ла! Халӑ-v ҫитеймест! Ҫырса аллӑм ывӑнчӗ! Мӗн 
чухлё майрасем тата унта! Хурисемпе саррисем, 
ҫӳллисемпе лутрисем, Иван Никифорович пек 
мӑнтӑррисемпе ҫав тери ырханнисем, ырханнисем 
вара кашвиех городничийӗн шпага йӗннине выр-
наҫма юрахлӑ. Мӗнле тӗслё калпаксем, саррисем, 
хамӑррисем, симӗссисем, чакӑррисем, ҫӗннисем. 
тавӑрса ҫӗлетнисем, сипленисем, тутӑрсем, лентӑ-
еем, ридикульсем1! Сыв пулӑр ӗнтӗ мӗскӗн куҫӑм-
сем! Эсир ҫав спектакле курнӑ хыҫҫӑн, урӑх ни-
мӗне юрами пулса юлатӑр. Мӗнле вӑрӑм сётел 
вырнаҫтарса лартрёҫ-ха тата! Мӗнле майлӑ сӑ-
махсем пуҫланчӗҫ пур енчен те, мӗнле сӗрлеме 
тытӑнчӗҫ сӗтел хушшинче! Аҫта танлаштӑр унпа-
ла арман чулӗсемпе, ураписемпе, ултурисемпе, 
шалӗсемпе шалтӑртатни! Вӗсем мӗн ҫинчен калаҫ-
нине эпӗ сире тӗрӗссипе каласа пама та пулта-
раймастӑп пуле, анчах, кӑмӑллӑ та кирлё япала-
сем ҫинчен кадаҫаҫҫё тесе шутламаллах ӗнтё, ка-
лӑпӑр: ҫанталӑк ҫивчен-и, йытӑсем ҫинчен, тулӑ-
па чепчиксем ҫинчен, ӑйӑрсем ҫинчен. Юлаигкин-
чен Иван Иванович, леш Иван Ивановиче мар, 

1 Р и д н к у л ь — пӗчӗк сумка. 
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тепри, хӑрах -куҫли, каласа ячё: «темен тёлёнмел-
ле тухатъ-ха маншан. терё (хӑрах куҫлӑ Иван 
Иванович яланах хӑйне хӑй тӑрӑхласа калаҫма 
юратать), манӑн сылтӑм куҫӑм кунта Иван Ники
форович Довгочхун господина курмасть-ха», 
терӗ. 

«Килесшӗн пулмарӗ!» терё городничий. 
«Мёнле апла?» 
«Акӑ ӗнтӗ икё ҫул пулать Иван Ивановичиа 

Иван Никифорович хирёҫсе кайни, ҫавӑнтанпа 
пёри пынӑ ҫӗре тепри ура та ярса пуомасть». 

«Мён тетёр эсир!» Ҫапла каласан, хӑрах куҫ-
лӑ Иван Иванович ҫӳлелле пӑхрӗ, икё аллине 
пёрле тытрё. «Мёнле ёнтё халь, чип ер куҫлӑ сын-
сем те килёштерсе пурӑнаймаюҫё те иккен, манӑн 
хӑрах куҫӑмпа мёнле килёштерсе пурӑнас!» Ку 
сӑмахеене илтекенсем пурте ахӑлтатса кулеа 
ячёҫ. Вырнаҫуллӑ, кулӑшла сӑмахсем тёртсе хунӑ-
шӑн хӑрах куҫлӑ Иван Ивановича пурте юратат-
чӗҫ. Унччен пӗр хуокалмасӑр, сӑмсине шӑна вёҫ-
се кӗрсен те питнелсуҫне хускатмасӑр кӗтесре 
лараканни, сӑмсине пластырь ҫыпӑҫтарнӑ вӑрӑм 
кӑна хыткан сын та, байкӑран ҫёлетнё сюртук-
лӑскер, ҫак еӑмахсене ил гсен, хӑрахкуҫ Иван Ива
нович тавра таракан ҫынсен ҫывӑхне пырса тӑчё. 
«Итлӗр!» терё хӑрах куҫ Иван Иванович, хӑй тав
ра ҫителёклӗ ушкӑн пухӑннине курсан. «Итлӗр, 
манӑн хӑрах куҫӑм ҫине пӑхса вӑхӑта ирттериччен. 
кӳрёр, хамӑр икӗ тусӑмӑра мирлештерер! Халь 
Иван Иванович майрасемпе те хӗрсемпе калаҫса 
ларнӑ хушӑра, Иван Никифоровича вӑрттӑн чгвме 
ярӑпӑр, ӑна илсе килёпӗр те вӗсене хёсӗрлесе 
хире-хирӗҫ тӑратӑпӑр». 

Пурте хӗпӗртесе йышанчёҫ Иван Иванович 
сӑмахне, ҫавӑнтах Иван Никифорович патне сын 
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ярса, ӑна городничий патне мёнле майпа та пулин 
хӑнана килтӗр тесе чӗнтерме сӑмах татрӗҫ. Кунта 
вара пёр пысӑк сӑкӑлтӑк тупӑнчӗ-ха: кама xyui-
малла иккен ҫак чаплӑ ёҫе? Ку вара чӑнласах 
пурне те шухӑша ячӗ. Кам ҫак ӗҫе чеерех те ҫы-
пӑҫулӑрах тума пултарасси ҫинчен тавлашрёҫ-
тавлашрёҫ те, юлашкинчен, ҫак ёҫе Антон Про-
кофьевич Голопуза хушас тесе пурте килӗшсе 
татӑлчӗҫ. 

Вулакансене ҫав паллӑ ҫынпа чи малтан кӑшт 
ҫеҫ те пулин паллаштармаллах ӗнтё. Антон Про-
кофьевич пур енчен те ырӑ кӑмӑллӑ ҫын; сӑма-
хӑн пӗлтерёшӗ таранах ырӑ кӑмӑллӑ вал, калӑпӑр: 
парать ӑна пӗр-пӗр Миргсродри аслӑ ҫын мӑйне 
ҫыхма тутӑр е аялтан тӑхӑнмалли кёпе-йӗм, вӑл 
та» тӑвать; кам та пулин ӑна ҫӑмӑллӑн сӑмсинчен 
чиртсе илет-и—вӑл уншӑн та тав тӑвать. Хӑш 
чухне тата унтан: «Антон Прскофьевич, мёншён 
сирён сюртукӑр хӑмӑр та ҫаннисем сенкер?» тесе 
ыйтсан, вӑл яланах ҫапла калать: сирён ун пекки 
те ҫук! Ак курӑр-ха, ҫӗтӗлес патне ҫитсеи, вёсем 
пӗр тӗслех пулаҫҫӗ!» тет. Чӑнах та, сенкер пус-
тавё, хӗвел ҫинипе, тӗксӗмленсе сарӑхма пуҫлат1> 
те, сюртук пӗр тӗслё пулать-тӑрать, анчах акӑ 
мӗнтен тӗлӗнмелле: Антон Прокофр^евич пуста» 
тумтирне ҫулла тӑхӑнма юратать, хӗлле вара 
нанкран ҫӗлетнине тӑхӑнса ҫӳрет. Антон Про-
кофьевичӑн хӑйён ҫурчӗ ҫук. Пурччӗ те унӑн 
ёлёкрех хула вёҫӗвче, анчах вӑл ӑна сутса виҫӗ 
.гаша та пӗр пёчӗкрех кӑна бричка туянчӗ, вӗҫ-
терсе ҫӳретчё вара вал тройка лашапа таврари 
улпутсем патне хӑнана. Анчах ку та ӑна йӑлӑх-
тарса ҫитерчё: вёсене пӑхасси чӑрмавлӑ еҫ иккен, 
сӗлӗ илме те укҫа кирлӗ. Ҫавӑнпа Антон Прокофье-
вич вёсене пёр сёрмекгпӑспа та пёр хёр илсе у.г1ӑш\-
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туса ячӗ, ҫийӗнчех 25 тенкё сётев илчё. Кайран, хай-
хискер, сӗрмекупӑсне сутса ячӗ, хӗрне сафьян сэ
ра нтан ҫёлетнё ылттӑнпа тёрсе ту на енчёкяе улӑш-
тарчё. Халь унӑнни пек енчӗк урӑх никамйн t 
ҫук, уншӑн вӑл тем пекех савйнать Анчах текех 
ёнтё ялсем тӑрӑх ханана ҫӳреймест, хуларах тӗр-
лё ҫынсем патӗнче ҫёр каҫса ирттерет, ытларах 
вӑл хӑйне сӑмсинчен чиртме юратакансем патӗн-
че пурӑнкалать. Антон Прокофьевич тутлӑ ҫиме 
юратать, картла вылясан, ухмахла е мельник«те 
выляма пӗлет, ҫынна 1пӑхӑнасси ун йӑлине кёнёч-
чӗ ӗнтё, ҫавӑнпа халё те, хӑйне ӗҫ хушнине илт-
сенех, ҫёлӗкёпе туйине илчё те ҫийӗнчех ҫула 
тухса уттарчӗ. 

Ҫула май вал Иван Никифорович а мёнле мес 
летне ассамблеййна кайма хатёрлесси ҫинчен шу-
хӑшласа пычё. Ҫав хисеплё ҫыннӑн характере 
кара иккенне шута илсен, ку ӗҫе ниепле те ёмёт-
леннё пек кӑларма ҫук туййннй. Чанах, мёнл: 
таиранса тухтйр-ха вал ҫакнашкал вйрйм ҫула, 
выран ҫинчен тйма та йывйра хуракан сын? Сапах та 
вйл вырйн ҫинчентӑрё, тейӗпӗр-ха, анчах мёнле пы-
тйр вйл ҫав вырйна, хййён витёр курайми тйшманё 
пуррине пёле-тйркача? Антон Прокофьевич хйй 
мён чухлё нумай шухйшлать, ҫавйн чухлӗ чӑр-
мавла сӑкйлтйксем те нумай тупанса пыраҫҫё. Ку
пе питех те пӑчй, хёвелё ёнтет. Антон Прокофье
вич чам шыва ӳкрё. Хйшёсем ӑна сймсинчен 
чирткелеҫҫё пулин те, хйй вйл чылай енчен чее 
сын пулнй. Улйшу мён тунӑ чухне ҫеҫ телейлех 
пулман. Хйш чухне ухмаха хывсан та усйллйрах 
пулассине вал питё лаййх чухланӑ, хйш чухне татг 
темле йслй ҫынсем тӑвайман ӗҫре те хййён пул-
таруллйхне ӑета палйртма пултарна. Иван Ники-
форовича чее асёпе мёнле ӳкёте кёртес тесе, тёр-



лӗ майсем туяса, хӑюллӑн малалла утса пынӑ вӑ-
хӑтра, Антон, Прокофьевича кӗтмен ҫӗртен кӑш-
тах пӗр сакӑлтӑк пӑшӑрхантарчӗ. Вулакана ҫак 
тӗлте акӑ мӗн ҫинчен пӗлтермелле пулать: Антон 
Пракофьевичӑи пёр темле урӑхларах йышши шӑ-
лаваре пур, ҫав шӑлааара тӑхӑнса урама тухса-
нах, ӑна йытӑсем ҫулӑхаҫҫё те шӑпах ури хырӑ-
мӗнчен ҫыртма пӑхаҫҫӗ. Инкеке, вал паян шӑлтах 
ҫав шӑлаварне тӑхӑнса тухшчче. Ҫавӑн ҫинчен 
вӑл шухӑшласа илчӗ ҫеҫ, ӑна тӗрлӗ енчен йытӑ-
сем тиокеррӗн вӗрсе яни илтӗнсе те кайрӗ. Антон 
Прокофьевич хытӑ кӑшкӑрма тытӑнчӗ (унтан хытӑ 
кӑшкӑрма урӑх ниткам та пултараймастчё ӗнтӗ), 
вара ун патне, леш, эпир пӗлекен арӑмпа виҫесӗр 
вӑрӑм та шалпар сюртуклӑ ача ҫеҫ те мар, Иван 
Иванович картишӗнчи ачасем пурте вирхӗнсе 
чупса ҫитрӗҫ. йытӑсем вара ӑна хӑрах уринчен 
кӑна ҫыртма ӗлкӗрчӗҫ пулин те, вӑй-халне самай 
чакарчеҫ, ҫавӑнпа вал алкум патне те хӑюсӑр йӑп-
шӑиса ҫеҫ утса пычӗ. 

VII С Ы П А К 

А К А Ю Л А Ш К И ТЕ 

«Э! Сывлӑх сунатӑи! Мёншён эсир йытӑсене 
вӑрҫтаратӑр?» терӗ Иван Никифорович, Антон 
Прокофьевича курса», Антон Прокофьевичпа шӳт 
тумасӑр пикам та калаҫмасть. 

«Вилсе пӗтчӗрччӗ вӗсем пурте! Кам вӑрҫтар-
тӑр вӗсене?» терӗ Антон Прокофьевич. 

«Суятӑр эсир». 
«Турӑ пур, суймастӑп! Сире Петр Федорович 

ханана чӗнет». 
«Гм!» 
«Тупата тетёп! ҫав тери хистесе чӗнет, сӑмах 
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тупас ҫук. Мёокер ку, тет, Иван Никифоровы •• 
манран, тӑшманран ютшйннй пек, парйнса ҫӳрет, 
тет. Калаҫкаласа ларма та вихҫан кӗрсе тухмастъ, 
тет». 

Иван Никифорович янахне шйлкаласа илчё. 
,«Енчен Иван Никифорович халӗ те килмесен, 

хам мён тӑваесине те пёлместёп ёнтё, тет, эппин вал 
хурра курсах килмест, тет. Ырй сын пулар, Ан
тон Прокофьевич, терё мана, кайса кунаҫтарсс; 
килсемӗрччё Иван Никифоровича, тет. Мёнле, 
Иван Никифорович, кайапар-и? Унта халё питех 
те ырй компани пуҫтарӑннй!» 

Иван Никифорович алкум вӗҫёнче мёнпур вйй-
па авӑтса таракан автан ҫине выртна ҫӗртенех 
пӑха пуҫларӗ. 

«Пӗлӗсёрччӗ эсир, Иван Никифорович», татах 
хистерӗ йьгхравҫӑ: «мёнле осетр пула, мёнле пул* 
вӑлчи илсе килнё Петр Федорович валли!» 

Кана илтсен, Иван Никифорович, пуҫне ҫеҫ 
парса, пикенсе итлеме тытйнчё. 

йыхравҫа хавхалантарчё ку. «Каййпйр хавйрт-
рах, унта Фома Григорьевич та пур! Мён татг 
эсир?» хушса хучё вал, Иван Никифорович пёр 
хуокалмасйр выртнине пйхеа. «Мён тата? Каят-
пйр-и, каймастпйр-и?» 

«Пымастйп». 
«Пымастйп» тени Антон Прокофьевича тёлён-

терсех ячё. Хйй ёнтё вйл, йшёнче ҫак хисеплс 
ҫынна вырнаҫулӑ сймахймпа ҫавйртӑмах тесе 
шутланй та, анчах лешё ун вырйнне татйклйн «пы
мастйп» тесе ҫеҫ хучё. 

«Мёншён пырасшйн мар вара эсир?» ыйтре 
вал ашчикё тулнй май, кун пекки унйн сайра-хут-
ра ҫеҫ пулкалатчё, унйн пуҫӗ ҫине ҫунакан хут 
хунй чухне те ҫиленнине ытла сайра катартатчё 



вал, судьяпа городничий вара хӑш чух унпа ҫавӑн 
пек туса ашкӑнма юрататчӗҫ. 

Иван Никифорович табак шӑршларё. 
«Хӑвӑрӑн ирёкёр, Иван Никифорович, анчах 

сире мен чарса тӑнине пӗлейместӗп эпё». 
«Мӗн тума кайӑп эпё унта?» терё вара Иван 

Никифорович: «унта леш вӑрӑ-хурах пулатех ён-
тӗ!» Ҫапла калать вал халь Иван Ивановича. Ырӑ 
туррӑм, нумаях та пулмастчё те вёт... 

«Тупата пулмасть! Таса турӑ пур, пулмасть. 
Антив, мана ҫак вырӑнтах аҫа ҫапеа вӗлертӗр!» 
терё Антон Прокофьевич, вал пёр сехет хушшин-
че те вунӑ хут тупа тума хатёрччё. «Кайӑпӑрах 
ёнтё, Иван Никифорович!» 

«Суятар эсир, Антон Прокофьевич, унта вёт 
вал?» 

«Туршӑн, туршӑн, ҫук вал! Енчен вал унта 
пулсан, вырӑнӑмран сикем мар! Хӑвӑрах шутласа 
лӑхӑр-ха, мӗншӗн суяс манӑн сире! Аллӑм-урам 
хӑрса ӳктӗр! Капла та ӗненместӗр-и-ха? Эппин 
сирен у мартах ӳксе вилмелле пултӑр манӑн! Аттен 
те, аннен те, хамӑн та ҫӳлти патшалӑха кӗмелле 
ан пултӑр! Тэтах шанмастӑр-и-ха?» 

Ҫакӑн пек тупа туни вара Иван Никифоровича 
пачах лӑплантарчӗ, вал хӑйён чикесёр-виеесёр 
сюртукпа ҫӳрекен камердинерне шӑлаварпа нанк-
рая ҫӗлетнё казакинне и лее пыма хушрё. 

Иван Никифорович шӑдаварне мёнле тӑхӑ^нни 
ҫинчен, май не галстук мёнле ҫыхни ҫиячен, каза
кинне мёнле тӑхӑнни ҫинчен, тӑхӑянӑ чухне каза-
кннён сулахай ҫанни тёпёнченех ҫурӑлса ҫӑвви 
кайни ҫинчен—ҫырцма та кирлё мар пуле тетёп 
эпё. Антон Прокофьевич хӑйӗн турка енчёкне 
мёнле те пулин улӑштарасои ҫинчен калаҫсан 
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вал ана хиреҫ сӑмах хушмасӑр лапкан чатса та
нине каланипе те ҫитё. 

Городничий хӑнисем ҫав вӑхӑтра Иван Ники
форович пырса кӗрессе тата ҫак икӗ хисеплё ҫьш-
на пёр-пёринпе мирлештерес самант ҫитессе пур-
те пёр шухӑшпа чӑтайми кӗтсе ларнӑ; нумайӑшё 
тата Иван Никифорович вуҫех килмӗ тесе те 
шутланӑ. Городничий хӑрах куҫлӑ Иван Ивано-
вична ҫавӑн ҫинчен заклад хурса тулӑшма хатӗр 
сулна, аичах хӑрах куҫлӑ Иван Иванович город
ничие заклада хӑйӗн суранлӑ урине хума сӗннӗ, 
вӑл тата, хӑй енчен, курман куҫне хума пулсап, 
килӗшсе татӑлайман; апла калаҫни городничие 
кӑшт кӳрентернӗ те пулас, хӑнисем вӑрттӑн кул-
каласа та илнӗ. Вӑхӑт паҫӑрах и-ккӗмёш сехете 
сулӑннӑ пулин те, кӗрекене никам та ларман, ку 
вӑхӑтчен ӗнтӗ Миргород хулинче темен пек чапла 
кунсенче те пуртг кӑнтӑрлахи апат ҫиме ла-
раҫҫех. 

Антон Прокофьевич алӑкран пырса кёрсенех 
ӑна йӗри-тавра хупӑрласа илчӗҫ. Антон Проко
фьевич пур ыйтусене те хирӗҫ пӗр сӑмахпа ҫеҫ 
хытӑ кӑшкӑрса: «килмеет!» терӗ; ҫакна вӑл кала-
рӗ ҫеҫ, ӑна пурте ятлама та вӑрҫма пуҫларӗҫ, 
йыхравҫӑ хӑй ёҫне начар тунӑшан хӑшӗ-пӗрисем 
ӑна пуҫӗнчен чиртме те хатӗр тӑчёҫ, анчах сасар-
тӑк алӑк уҫӑлчӗ—Иван Никифорович пырса та 
кӗчё. 

Енчен ҫав самантра эсрелё хӑй кӗнӗ пулсан, 
е вилнё сын чӗрӗлсе кӗнӗ пулсан, кӗтмен ҫёртен 
Иван Никифорович пырса кӗнинчгн ытла тӗлён-
мен пулёччёҫ ҫынсем. Антон Прскофьевич пётём 
хӑнасене улталанипе савӑнса, хырӑмне тытсах 
ахӑлггатса кулчё. 

Кирек мёнле пулсан та Иван Никифорович 



ҫак кӗске хушӑра дворянина тивёҫле пек йёркел-
лӗ тумланса ёлкёрни пурне те тӗлӗнтерчё. Иван 
Иванович шӑпах ҫав вӑхӑтра унта ҫукчӗ-ха, тем-
шӗн тухнӑнчӗ вӑл. Тёлӗнееси-тӑвасеи иртсен хӑ-
наеем Иван Никифоровичран сывлӑхне ыйтса 
пӗлме тытӑнчӗҫ, вӑл тата сарӑларах панӑ имӗш, 
хулӑнланнӑ тесе хепёртеее пӗлтерчӗҫ. Иван Ники
форович пурне те чуптурӗ, кашнинех: «Питӗ тав 
тӑватӑп», тесе сӑмах хушрё. Ҫав вӑхӑтра пӗтём 
пӳлӗме борщ техӗмё сарӑлчӗ, самай выҫах-
нӑ хӑнасен оӑмсине вӑл кӑмӑллӑн кӑтӑклантарчё. 
Пурте столовӑй еннелле кӗпӗрленсе утрӗҫ. Тӗрле 
м а й расен юхх и—к а л ас ак ан ни с ем, к а л а ҫм а нни с ем, 
хулӑннисемпе ырханнисем малалла утрӗҫ те ча
сах вара сӗтел хушши тӗрлӗ тӗопе чӑпарланчё. 
Керекере мёнлс ҫимӗҫ пур иккенне ҫырмӑп та 
эпӗ.уНи хӑйма ҫинче пӗҫернё тӑпӑрчӑ кукӑлӗсем 
ҫинчен, ни сливала та йӗсӗм ҫырлипе пёҫерче 
кӑркка ҫинчен, ни квас ҫинче ҫемҫетнё сӑран атӑ 
евёрлӗ ҫимӗҫ ҫинчен, ни тата авалхи повареем 
ҫеҫ пит ӑста пӗҫерме пелне соус ҫинчен, 
ҫав соуса панӑ чух ҫиеле эрех сапеа хём-
лентереҫҫё те, майрасем вара ҫавӑн ҫине тӗлӗнсе 
те хӑраса пӑхаҫҫӗ. Калаҫмӑп та эпӗ ҫав ҫимёҫсем 
ҫинчен, мӗвшӗн тесен, вӗсене ҫиесси хайсем ҫин-
чен калаҫаееинчен ман кӑмӑла каярах парать. 

Иван Иванович хренпа хатӗрленё пулла питӗ 
камӑлларё. Ҫак тутӑ кӗртекен усӑллӑ ҫиес ӗҫе вӑл 
пикенсех тьгтӑнчӗ/Пуллӑн чи вӗтӗ шӑммисене cvfs-
ла-суила турилкке сине хуче те, ҫапла ларна чу- 1 

хах темле ӑнеӑртран хӑйне хирӗҫ ларакан хӑнаёем 
ҫине пӑхса илчӗ: пӳлӗхҫӗм, ҫӳлти турӑ, мӗет ку! 
Шӑпах ӑна хирӗҫ Иван Никифорович лара парать! 
Ҫав самантрах Иван Никифорович та ун ҫине пӑх-
са илчӗ!.. Ҫук!.. пултараймастал!.. Парӑр мана 
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урӑх перо! Манӑн перо ҫемҫешке! ку ка-ртинӑна 
ҫырма май ҫук ун пек хӑйпӑнчӑкла. Пит-куҫӗсем 
весен, тӗлённипе, чул пек хытса тӑчёҫ. Пёр-пёрин-
че вёсем тахҫангганпак палласа тӑнӑ санара кур-
чеҫ, калӑн ҫав, ҫак кӗтмен ҫӗртен тӗл пулиӑ туссем 
хальтен халь ҫӗкленӗҫ те пӗрне-пӗри тапак мӑй-
ракине сёнсе «усӑ курӑр» е «сӗнме пултарӑл-ши?» 
тесе ҫеҫ калас пек, анчах ҫасв сӑнарсемех хӑрушӑ, 
ырра систермен пек!.. Иван Иванович та, Иван 
Викифорсвич та тарласа чӑм шыва ӳкрӗҫ. 

Кӗрекере мӗн чухлё халӑх пур—пурте пӗр сӑ-
мах чӗнмесёр ҫак тахҫан ҫывӑх пулнӑ туссем 
ҫинчен куҫ илмесӗр пӑхса тӑчӗҫ. Епле майпа кап
лун 1 тавасси ҫинчен телексе калаҫакан майрасем 
те пачах калаҫми пулчӗҫ. Пурте шӑпланчёҫ. Ку 
картинӑна ӗнтӗ чаплӑ художникӑн ҫеҫ тумаллач-
чё! Акӑ Иван Иванович тутӑрне кӑларчӗ те сӑм-
свне шӑнкартма тытӑнчё. Иван Никифорович йё-
ри-тавра пӑхкаларӗ те уҫӑ алӑк ҫине куҫяе ча-
лӑртрӗ. Ун шухӑшне сиенӗ городничий алӑка та-
чӑрах хупма хушрё. Вара ҫак ӗлӗкхи туссем ик-
кёш те ҫиме тытӑнчӗҫ, пёр-пӗрин ҫине пӗрре те 
пӑхса илмерёҫ. 

Апат гӑвасси иртсенех, иккӗш те вырӑнтаь! 
сиксе тӑрса, систермесӗр тухса тарма, ҫӗлӗкӗсене 
шыра пуҫларӗҫ. Городничий хайхискер, куҫ хӗсрӗ 
те, Иван Иванович, ку Иван Иванович мар, леш 
хӑрах ку!ҫли, Иван Никифорович хыҫне пыр
са тӑчӗ, горсдн!ичий Иван Иванович сумме таче, 
унтан иккепше те хыҫалтан пёр-пӗрин пат-
нелле тёртме тытӑнчӗҫ, вёсене хире-хирёҫ тӑрат-
са пер-пёр не алӑ памасӑр уйӑрас мар тесех шут-

1 К а п л у н — самӑртма хупнӑ кастарнӑ автана ӑшаласа 



ланӑччё/Хӑрах куҫла Иван Иванович Иван Ники
форович а тёртсе ячё, кӑшт тӳрмеярех пулчё те 
вал тёртни, сапах та Иван Иванович тӑнӑ ҫӗрелле 
тёкрё-ха вал, городничий те Иван Ивановича хус-
катрё, анчах вал вара пачах урӑх еннелле тёртрё, 
городничийӗн суранлӑ ури итлемерё-ҫке, вӑл ӑна 
ытла аякка сулӑнтарса пусрӗ, ҫавӑн чухне ун ури 
нимёнле командӑна та итлесшён пулмарё, юр и 
туна пекех, пачах хирёҫле енне, таҫта ҫити аякка 
ярса пусрё (ку ӗнтӗ сётел ҫинче тӗрлё ҫырла эре-
хёсем ытла нумай пулнинчен те килчё пулмалла), 
Иван Иванович вара хёрлё платьеллё майра ҫи-
нех ӳкрӗ, леш, хай, ҫаксене курасшӑн хӗрӗнсе, 
шӑпах варрине пырса тӑнӑ, ҫакӑн пек пулса пыни 
вара ырра пӗлтермерӗ. Судья ҫапах та, ӗҫе тӳр-
летме ӗмӗтленсе, городничий вырӑнне пырса тӑчё 
те, ҫӳлти тути 1ҪИНЧИ пӗтӗм табакне сӑмсипе 
туртса илсе, Иван Ивановича тепёр еннелле так
се сулӑнтарчӗ, Миргородра яланах ҫынсене ҫак 
майпа мирлештереҫҫӗ. Ку ӗнггӗ пӳскелле вылянӑ 
пекех пулса тухать. Судья Иван Ивановича тӗксе 
ярсанах хӑрах куҫлӑ Иван Иванович та, Иван Ни-
кифоровича петём вӑйӗ ҫитнӗ таран тёртсе ячё. 
лешин ҫинчен вара пӳрт ҫивиттинчен ҫумӑр шьиве 
юхнӑ пек тар юхать. Икё тусё те темен чухле 
туртӑнса кутӑнлашрӗҫ пулин те, вёсене хире-хи-
рёҫ тӑратрӗҫех, мӗвшӗн тесен, икё енчен те пулӑ-
шакан хӑнасем йышлӑн пулчӗҫ. 

Унтан вёсене йёри-тавра хупӑрласа илчёҫ те 
пёрне пӗри алӑ пама килёшиччен ҫаплах кӑлар-
марёҫ. «Турра аса илёр, Иван Никифорович та 
Иван Иванович!! Чёререя калӑр-ха, мён пирки 
Xирёҫсе кайнӑ эсир? Ниме тӑман сӑмахшӑн мар-,и? 
Вӑта'нмастӑр-и вара ҫынсен умёнче те, турӑ умен
ие те!» «Эпё пё.тместёп», терё Иван Никифоро-
6Ч> 



«ич, халтан кайнипе хашалтатса (вал мирлешме 
хатёр иккенё палӑрсах тӑратчӗ). «Пёлместёп 
ёнтё, мён тунӑ-ши эпё Иван Ивановича/^мёншён 
вӑл 1манӑн хур картине ишсе антарчё-ши?»^ 

«Айӑплӑ мар эпё, нимёнле усал шухӑшӑм та 
ҫук макан», терё Иван Иванович, куҫне Иван Ни
кифорович ҫине ҫӗклемесӗр: «чунтан тархасла-
тӑп, хиоеплё дворянине ем, тура умёнче те, сирён 
умӑрта та, эпё хам тӑшмана нимён те туман. Мён-
шён вал ман ята ярать, ман ята, чинам а сиен кӑ-
тартать?» 

«Мёнле сиен катартрам вара эпё сире, 
Иван Иванович?» терё Иван Никифорович. Ҫакӑн 
пек тепёр минут сӑмахланӑ пулсанах нумая тӑ-
сӑлнӑ хирёҫӳ сӳнме пултарнӑ пулӗччӗ. Акӑ Иван 
Никифорович аллине кӑсйине те чикрӗ, мӑйракине 
кӑларса: «кӑмӑл тӑвӑр» тесе каласси ҫеҫ юл-
нӑччё. 

«Сиен мар-и вара?» терё Иван Иванович куҫне 
ҫёклемесёрех: «эсир, савнӑ ҫыняӑм, ман чинӑма, 
хушамата кунта калама юраман сӑмахпа хӑртса 
кӳрентертёр те». 

«Тусла калам-ха эпё сире, Иван Иванович!» 
(ҫак тӗлте Иван Никифорович пӳрнипе Иван 
Ива^новичӑн тӳмине сӗртёнчӗ, ку ӗнтӗ килёшсе 
ҫитнкнех пӗлтерчӗ), «эсир, шуйттан пёлет-и, мйн-
шён ҫилентӗр, сире хур аҫи тенӗшӗн...» 

Иван Никифорович вырӑвсӑр персе янӑ с а мах 
не ҫинчех сиерё те, кая юлчё ҫав: сӑмахне кала-
нӑччӗ ёнтё. Пётӗм тӑрӑшни ҫӑва патне кайрё! 

Ҫав сӑмаха сын курман чухне илтнӗшӗн те 
Иван Иванович, хайне хӑй манса, тем пек ҫилен-
се кайрё иккен те,—ун пек ҫиленнё ҫынна кур-
машкӑн турӑ ҫеҫ ан пӳртӗр,—халь ёнтё хӑвӑрах 
шутласа пӑхӑр-ха, юратнӑ вулакансем, пӗтӗм хӑ-



нас ем умёнче, вёсен умение Иван Иванович юри 
килёшӳллё пуласшӑн тарӑшсаччё-ха, ҫавсем умӗн-
че ҫак ҫапса пӑрахас пек усал сӑмах илтни мёнле 
мӑшкӑл? Урӑхла каланӑ пулинччё хуть Иван Ни
кифорович, калана пултӑрччӗ вӑл кайӑк тесе, хур 
аҫи тесе мар, ёҫе тен майлаштарма та пулатчё 
пуле. Анчах—халь ӗнтё пётёмпех пётре! 

Пӗрре ҫеҫ пӑхеа илчё вал Иван Никифорович 
ҫине, мӗнле пӑхрӗ-ха! Енчен ун куҫне мён тав ас 
тенине тума хӑват панӑ пулсан, Иван Никифоро-
аича вӑл ҫавӑнтах тёпретсе кӗл ту«ӑ пулёчЧӗ. Хӑ-
наеем сисрёҫе вал мёнле пӑхиине, хӑвӑртрах вё
сене уйӑрса яма васкарёҫ. Ҫак сӑпӑ та йӑваш 
Иван Иванович, пёр ыйткалаканпа та самих хуш-
масӑр иртмен сын, урна пек тухса вирхёнчё. Мён
ле ҫиллеслё тӑвӑл хускалма пултарать иккен 
этем ҫиллинчен!/ 

Иван Иванович еинчен пёр уйӑх хушши нимён 
те илтӗнмерё. Хӑй килёнче питёрёнсе ларчё вал. 
Нихҫан уҫман арчине уҫрӗ, арчинчен япала кӑлар-
чё, мён кӑларчӗ тетёр? Карбованецсем1! Аслаш-
шёсен авалхи карбованецёсене! Ҫак карбоваяец-
еем чернилпа ӗҫлекенсен чыссӑр аллисене куҫ-
рӗҫ. Ёҫё палатӑна куҫрё. Палатӑран: ӗҫе ыран 
тагаҫҫё, тесе пёлтерекен хаваслӑ хыпара илсен 
тин Иван Иванович кун ҫути курчё, килёнчен 
тухма шутларё. Анчах! Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ акӑ вунӑ 
ҫул хушши палатӑран куллен^кун: ӗҫ ыран пётет, 
тесе ҫеҫ пӗлтереҫҫӗ! 

Пилёк ҫул ӗлёкрех ҫула май эпё Миргород ху
ли витӗр тухсаттӑм. Питӗ чысеӑр вӑхӑтра пулнӑ-

1 К а р б о в а н е ц — тенкӗлӗх кӗмӗл укҫа. 



ччӗ эпё. Ун чухнехи кёркунне хурлӑхлӑ-нӳрлёччӗ, 
пылчӑк та тётреччӗ. Татти-сыпписӗр чашлаттаракан 
ҫумӑрпа лӳшкеннё ӳсентӑран салху кӳрекен симӗс 
тёслё, ватӑ ҫынна ашкӑнни е карчӑк хӑй кӑкӑрӗ 
ҫине роза чечекё тирни килӗшмен пек, ҫак тёс те 
уйри калчасемпе тӗрлё курӑка пёр идем те кӗр-
теймест. Ҫавӑн чухнехи ҫанталӑк пӗртте ман кӑ-
мӑла каймарӗ: ҫанталӑк еалху чух эпё хам та сал-
хуланатӑп. Анчах Миргород патне ҫывхарнӑее-
мӗн чӗрем хьгтӑрах сикнине туйрӑм. Туррӑмҫӑм, 
мӗн кӑна асӑма килм!ест иккен! Миргорода вуникё 
ҫул хушши курманччё. Миргородра ун чухне пӗр-
тен-пӗр икӗ ҫын, пӗртен-пӗр икё тус тӗлӗнмелле 
лайӑх килӗштерсе пурнатчӗҫ. Мӗн чухлӗ чаплӑ 
ҫынсем вилсе пӗтрӗҫ! Демьян Демьянович судья 
унчченех вилвӗччӗ ёнтё. Иван Иванович та, леш, 
харах куҫли, тусӗсенчен уйрӑлса леш тёнчене 
кайнӑ икиен. Эпё аслӑ урама лырса кётӗм: пур 
ҫёрте те шалчасем лартса тухнӑ, вёсен вӗҫне улӑм 
тёрки ҫыхнӑ: темле ҫӗнӗ плансем ӳкереҫҫӗ пулас! 
Темиҫе пӳрте куҫарса кайнӑ. Вёсенче1Н юлна хӳ-
мисемпе ҫатанӗсем хурлӑхлӑн тӑраҫҫӗ. 

Эиӗ пынӑ чух уяв кунӗччӗ. Хамӑн ашӑк кӳме-
не чиркӳ умне чарма хушрӑм та чиркӗве шӑппӑн 
кётем; никам та сисмерӗ эпӗ кёнине. Чӑкнипе кала-
сан, кам систӗр ӗнтё кунта. Чиркӳ пуш-пушӑ. Халӑ-
хё ҫукла пёрех. Кёлтума юратаканнисем те пылчӑк-
ран хӑрарӗҫ пулмалла. Ҫак тӗтреллӗ, е лайӑхрах 
каласан, чирлӗ кун, ҫунан ҫурта ҫине пӑхма та 
кӑмӑллӑ мар, тӗттӗм притворсем хурлӑхлӑччӗ; ҫав-
рака куҫлӑ тӑрӑхла чӳречесен авӑнчӑк кантӑкӗсем 
ҫинче ҫумӑр куҫҫулӗ юхать. Зпё притвора пытӑм 
та пёр кӑвак ҫӳҫлё старик патӗнче чарӑнса тӑтӑм: 
«Ыйтса пӗлесшӗнччӗ те, пурӑнать-ши Иван 
Никифорович?» терӗм. Икона умёнче лампада ҫав 



вӑхӑтра ҫутӑрах ялкӑшса илчӗ те уиӑн ҫути тӳрех 
хам калаҫакан ҫый ҫине ӳкрӗ. Мӗи таран тӗлӗнсе 
кайрӑм вара эпӗ, тахҫантан палланӑ ҫын пит-куҫ-
не курсан! Ку сын Иван Никифорович хӑех пулчӗ! 
Бпле улшӑннӑ иккен вӑл? 

«Сывӑ-и, Иван Никифорович? Ах, епле ватӑлса 
кайнӑ эсир!» 

«Ватӑлтгм ҫав. Паян Ҫеҫ эпӗ Полтавӑран тав-
рӑнтӑм» терё Иван Никифорович. 

«Мӗн тетӗр эсир! Ҫакӑн пек путсӗр ҫанталжра 
Полтавӑна кайса килтӗр-и?» 

«Мӗн тӑвас тетӗн! Тавлашу...» 
Кӑна илтсен, эпё ирӗксӗрех асҫӑя оывласа 

нлтӗм. Иван Никифорович злӗ ассӑн сывланине 
сиерӗ те каларӗ: «Ан пӑшӑрханӑр, тӗплӗ хыпар 
пӗлтӗм-ха элӗ: ӗҫсем ҫитес эрнере татӑлаҫҫӗ, ман 
майлӑ пулать». 

Хулпуҫҫийӗме хуокатса илтӗм те, тата Иван 
Иванович ҫинчен те мён те пулян ыйтса пӗлес те
се, урӑх ҫӗрелле пӑрӑнтӑм. 

«Иван Иванович кунта, вал клирос ҫинче!»— 
терё мана такӑшӗ. 

Вара эпё ытла ырхан ҫынна куртӑм. Ҫакӑ-ши 
вара Иван Иванович? Пичӗ пӗркеленсе пӗтнӗ, 
ҫуҫӗ шап-шурӑ. анчах бекеши ӗлӗкхиех. Сывлӑх-
мӗн сунна хыҫҫӑн, Иван Иванович ман еннелле 
пӑхса хаваслӑн кулчӗ. Ун пек кулнӑ чух унӑн 
гаит-куҫӗ варинкке пек пулатчӗ те ӑна питӗ ки-
лӗшетчӗ. 

«Пӗлтерес-н сире пӗр хаваслӑ ҫӗнӗ хылар?»— 
терӗ вӑл. 

«Мӗнле ҫёнё хыпар-ши?» ыйтрӑм эпӗ. 
«Кирек мӗя пулсан та, ыран ман ӗҫ татӑлать, 

Палата чӑнласах пӗлтерчӗ». 
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Тата тарӑнрах ассӑн сывларам та сывпуллаш-
ма васкарӑм, мёншӗн тесен, эпӗ питӗ пысӑк ӗҫпе 
каяттӑм, ҫавӑвпа тухрӑм та кӳмене кӗрое лартам. 
Миргородра курьерски1 теекен ырхан лашасем 
тапранчӗҫ. Вёсен урисем, кӑвак пылчӑк ӑшне 
путса пырса, хӑлхана чикес пек сас сараҫҫё^Лар-
кӑҫ ҫинчи ашӑ;к пёркеннё жидран ҫумӑр черес-
летсе тӑкӑнатьа Хама та нӳрӗ витӗрех ҫапрё. Хур-
лӑхлӑ застава2 будки пирён умра вӑрахӑн шунӑ 
пек тӑрса юлчё, будка ӑшёнче инвалид салтак 
хӑйён тутӑхнӑ хёҫпӑшалне тасатать. Каллех са
ван пекех уй, вырӑнӗ-вырӑнӗпе сухаланӑ та хура, 
вырӑнё-вырӑнёпе симӗсӗн курӑнать, йӗпе чавка-
семпе ҫаханоем пур, пёр евёр ҫӑваканеумӑр, витӗр 
курӑнман йӗпе куҫҫулл|ё пёлӗт...— Кичем-ҫке ҫак 
тӗнчере, тусӑмсем! 

1 К у р ь е р с к и — курьерски тесе хысна курьерӗсем валли па
на лашасене ^каланӑ. Ку курьерсем, ун чухнехи вӑхӑта илсен, питӗ 
хӑвӑрт ҫӳренӗ, ҫавӑнпа вӑл лашасем тӳсӗмлӗ те ҫивӗч пулмалла 
пулнӑ. Ырхан та начар лашасене «курьерски» тенӗ эпитета тӑрӑх-
лас шутпа ҫеҫ каланӑ. 

2 Хула заетавинче авал шлагбаум пулнӑ (ҫула урлӑ пӳлекен 
кашта). Иртен-ҫӳренсем хӑйсен докумончӗсеие хуралҫа кӑтартна 
та, хуралҫӑ вара вӗсене шлагбаума ҫӗклесе нрттерсе янӑ. Хурял-
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ҫӑра инвалид салтаксем ытларах пулнӑ. 
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