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I.

Эпӗ — ҫын патӗнче, хулан чи аслӑ урамӗнчи «модная обувь» 
магазинӗнче «мальчик»* пулса ӗҫлетӗп.

Ман хуҫа—чӑмӑр кӗлеткеллӗ пӗчӗкҫӗ ҫын; оарӑхса, кушӑрха- 
са кайнӑ питлӗокер, симӗсрех тӗслӗ шӑллӑ, таса мар, шывланчӑк 
куҫлӑскер. Вӑл мана оуккӑр пек туйӑнать, ҫавна пӗлееех тесе, эпӗ 
пит-куҫа пӑркаласа илетӗп.

— Пит-куҫна ан -̂ пӑркала, — тет вӑл хуллен, анчах хытарсах 
калать.

Ҫав таса мар, шывланчӑк куҫсем мана курса тӑни лайӑх мар 
пек туйӑвать, вӗсем курнине ӗне.нмвлл|е те мар> пек,—зпӗ пит-куҫа 
пӑркаланине хуҫа чухласа ҫеҫ илет пулё тен, тетӗп.

—• Эпӗ каларӑм вӗт сана пит-куҫна ан пӑркала теее, — тата 
хуллентереххён ӑс парать вӑл мана, хулӑм тутине пӗртте тапрат- 
масӑр пекех.

— Аллусене ан хыҫ,. — тесе вӑл пӑшӑлтатни илтӗнсе килет. — 
Эсӗ хулан чи аслӑ урамӗнче, чи чаплӑ магазиита служить тӑватӑн, 
ҫаена асра тытмаяла! Мальчикӑн алӑк ҫумӗнче статуй пекех тӑ- 
малла...

Эпӗ статуй мӗн иккенне пӗлместӗп, алӑсеие хыҫмасӑр та тӳс- 
ме пултараймастӑп: икӗ алла та чавса таран пӑч-пӑч хӗрлӗ шатра- 
сем тата кӗсен тапоа тухнӑ, вӗсеяе кӑрчанкӑ пыйти пӗтерег ҫеҫ.

— Эсӗ килте мӗн ӗҫлесе пурӑннӑ? — тесе ыйтать хуҫа, ман 
алӑсене пӑхса.

Эпӗ каласа кӑтартатӑп, вӑл хӑйӗн ҫаврака пуҫне, кӑвак ҫӳҫӗ 
таччӑн ҫыпӑҫса ларнӑ пуҫне суллать те, кӳренмелле иашать:

— Ҫӗтӗк-ҫатӑк пуҫтарни вӑл — ыйткаласа ҫӳренинчен те, вӑр- 
ланинчен те усалтарах, — тет.

Эпӗ мӑнкӑмӑллансарах каласа хуратӑп:
— Эпӗ вӑрласа та куркаланӑ, — тетӗп.
Вара вӑл, аллиоене конторка ҫине, кушак аҫи хӑй урисене хунӑ 

пек, хурать те, хӑравйпе пушӑ куҫӗсемпе мана питрен тӗллесе пӑх- 
са, ҫапла хӑрӑлтатса калать:

, М а л ьч и к * тесе ӗлӗкхи вЗхӑгря пёр-пӗр магазинра тин ҫеҫ ӗҫлем е илнӗ 
ҫэмраксене каланӑ. В ӗсен е пӗр-пӗр ӗҫе  вӗрентетпӗр тесе илнӗ те магазинра- 
п ур  еҫсене те тутарттармӑ^ (шыв кӳртернӗ, урай  ҫутарнӑ, тёрлӗ япаласем кпй- 
са леҫтерттернӗ тата ыт. те).
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— Мӗ-ӗн? Мӗнле апла вӑрласа хӑтланнӑ?
Эпӗ мӗнле тата мӗн вӑрланине ӑнлантарса паратӑп.
— Ну, кӑна ш м ех те мар тесе шутлар. Эсӗ манӑнне ботинка 

е укҫа вӑрласан, эпӗ сана хӑв ҫитӗничченех тёрмене хуптарттарса 
лартатӑп.

Ҫакна вӑл лӑпкӑн каларӗ, эпӗ хӑраса кайрӑм, вара ӑна тата 
ытларах юратми пултӑм.

Хуҫасӑр пуҫне магазинта ман тӑван, Якку куккан Саши тата 
аслӑ приказчик — пит ҫыпӑҫма пӗлекен, хӗрлӗ питлӗ, ҫивӗч ҫын— 
сутӑ тӑватчӗ. Саша хӗрлӗрех тӗслё сюртук, манишка тӑхӑнатчӗ, 
галстук ҫакса ҫӳретчӗ, брюки пӗҫҫисене кӑларса яратчӗ, мӑнкӑ- 
мӑллӑччӗ, мана пӑхмаетчӗ те.

Кукаҫи мана хуҫа патне шисе пырсан, вӑлI Сашӑна мана пулӑшма, 
вӗрентме хушрӗ,—Саша мӑнкӑмӑллӑн хӑй иуҫхаршиоене пӗрке 
лерӗ те:

— Вӑл эпӗ хушнине итлени питех кирлӗ мана!—тесе хучӗ.
Аллане ман пуҫ оине хурса кукаҫи ман мӑя пӗкӗрӗлтерчӗ.
— Итле вӑл каланине, вӑл ҫулӗпе те, вырӑнӗпе те сантан ас- 

лӑрах... — терӗ.
Саша вара, куҫие-пуҫне чарса пӑрахса, мана ҫапла каласа хучӗ:
— Асту кукаҫу мӗн каланине!—терӗ.
Малтанхи кунтанах вӑл вара хӑйӗн аслӑлӑхӗпе хытах усӑ кур- 

ма тытӑнчӗ.
— Каширин, куҫсене ан чаркала! — хушать ӑна хуҫа.
— Эпӗ ним те тумастӑп. — тет Саша, пуҫне усса, анчах хуҫа 

татах ҫыпӑҫать:
— Куҫ айӗнчен ан пӑх, тавар илекенсем эсӗ качака таки тесе 

шутлӗҫ... — тет.
Приказчикӗ хуллен кулать, хуҫа та тутине кулӑшла, темле ки- 

лӗшӳсёр сарса пӑрахать, Саша хӗп-хӗрлӗ хӗрелсе кайса стойка 
хыҫне пытанать.

Ку сӑмахсем ман кӑмӑла каймастчӗҫ, эпӗ сӑмахеене нумайӗшне 
ӑнланмасггӑм, хӑш чухне мана ҫав ҫынсем ют чӗлхепе калаҫнӑ пе- 
кех туйӑнатчӗ.

Тавар илме хӗрарӑм пырса кӗрсен, хуҫа аллине кӗсъерен кӑ- 
ларса, уссийӗсене тӗрткелесе илет те, кӑмӑллӑн кулнӑ пек тӑвать; 
уяӑн пит ҫӑмартисем пӗркеленое каяҫҫӗ, анчах тӗксӗм куҫӗбем 
улшӑнмаҫҫӗ. Приказчик, чавсисене аяккисем ҫумне ҫӑт ҫыпӑҫтарса 
тытса, тӳп-тӳрӗ тӑрать, килнӗ ҫынна хисеплесе аллисене усса 
ярать. Саша, хӑйён чармак куҫӗсене пытӑрас тесе, хӑраса куҫне 
мӑч-мӑч! тутарать, эпӗ алӑсене вӑрттӑн хыҫса алӑк ҫумӗнче тӑра- 
тӑп, тав.ара епле сутнине сӑнса пӑха|тӑп.

Приказчик, тавар илекен хӗрарӑм умне чӑркуҫленсе ларса, пӳр- 
нисене темле тӗлӗнмелле чарса пӑрахса, пушмак тӑхӑнтарса хӑт- 
ланать. Унӑн аллисем чӗтреҫҫӗ, вӑл хӗрарӑм ури ҫумне хуллен ка
па сӗртӗнкелет, урине хуҫса пӑрахасран хӑрать темелле, лешӗн 
ури вара — тачкаокер, ҫӑварне аялалла туеа тытнӑ кӗленче пек 
туйӑнать.

Пӗрре пёр темле майра урине сулласа, ҫӳҫенкелесе каларӗ:
— Ах, эсир иитӗ кӑтӑклатӑр-ҫке...—терӗ.
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— Вӑл ӗнтӗ — сире хисепленипе, — васкаса та хёрӳллӗн ӑн- 
лантарса пачё приказчик.

Вӑл хӗрарӑм ҫумне ҫыпҫӑннине пӑхса тӑнӑ чух пит кулас ки- 
летчё, кулас мар тзсе, эпӗ алӑк кантӑкӗ еннелле ҫавӑрӑнса тӑраг- 
тӑм. Анчах тавар сутнине шутсӑр курас килетчӗ,—пит кулӑшлатуйӑ- 
натчӗҫ мана приказчик мӗн хӑтланнисем, ҫав вӑхӑтрах тата: «Пӳр- 
несене ҫавӑн пек килӗшӳллӗн чарса пӑрахма, ҫын уриие пушмак 
ҫавӑн пек вӑр-вар тӑхӑнтартма нихӑҫан та пултарас ҫук эпӗ», тесе 
шухӑшлаттӑм.

Час-часах хуҫа магазинтан стойка хыҫӗнчи пӗчӗк пӳлӗмелле 
тухса каятчӗ, Сашӑна та унта чӗнетчӗ; приказчикӗ тавар илекен 
хӗрарӑмпа куҫма-куҫ тӑрса юлатчӗ. Пӗрре ҫапла вӑл, сарӑ ҫӳҫлӗ 
майра ури ҫумне сӗртӗнсе илсессӗн, хӑй пӳрнисене чӗпӗтнӗ пек 
пуҫтарса тытрӗ те вӗсене чуптуса илчӗ.

— Ах,—тесе сьгвлаоа ячӗ хӗрарӑм,—пит ашкӑнма юратакаи 
ҫын-ҫке эсир!

Приказчикӗ питҫӑмартисене хӑпартлантарса, йывӑррӑн:
— Мм-ух! — тесе илчӗ.
Ҫакӑнгга эпӗ ахӑлтатсах кулса ятӑм, ураран ӳкес мар тесе, алӑк 

хӑлӑпӗнчен тытса ҫакӑнтӑм, алӑкӗ уҫӑлса карӗ, эпӗ пуҫпа кан- 
тӑк ҫумне пырса ҫапӑнтӑм та ӑна ватрӑм пӑрахрӑм. Приказчик ма
на урипе тапа-тапа вӑрҫрӗ, хуҫа мана пуҫран йывӑр ылттӑн ҫӗрри- 
пе шаккарӗ, Саша мана хӑлхаран ярса тытса туртма хӑтлаичӗ, 
каҫпа килелле тавӑрӑннӑ чухне вӑл мана хыттӑн каласа вӗрентсе 
пычӗ:

— Хӑваласа яраҫҫё ак сана ҫачвӑн пек хӑтланнӑшӑн! Ну, мӗн 
кулмалли пур унта? — терӗ.

Вара мана ҫапла ӑнлантарчӗ: приказчик майрасен кӑмӑлне кай- 
сассӑн,—суту ӗҫӗ лайӑхрах пырать мӗн.

— Майрана пушмакӗ кирлӗ те мар, вал ҫапах, кӑмӑлиӑ приказ
чика мурасшӑнах пырать те, ытлашпга пушмак та илсе каять. Эсё 
ҫавна ӑнланса илейместӗн. Кӗрмеш ӗнтӗ санпала... — тет.

Ку мана кӳрентерсе ячӗ,—никам та манпа кӗрмешни-туни 
пулман, вӑл хӑй пушшех те кӗрмешмен.

Ирпеле кухарка, чирлӗ те хаяр хӗрарӑм, мана Сашӑран пӗр се- 
хет малтантарах тӑрататчӗ; эпё хуҫасен, приказчикӗн, Сашӑн атӑ- 
пушмакӗсене, тумтирӗсене тасатса хураттӑм, сӑмавар лартаттӑм, 
чур кӑмакаоем валли те вутӑ илсе кӗреттӗм, апат илсе ҫӳремелли 
савӑтсене тасататтӑм. Магазина пырсан, урай шӑлаттӑм, тусаняе 
шӑлса тасататтӑм, чей хатӗрлеттӗм, ҫынсем илнӗ таварсене килӗ- 
сене кайса леҫеттӗм, киле апат илме каяттӑм; вӑл вӑхӑтра алӑк 
патӗнче ман вырӑмта Санга тӑратчӗ, ва(ра ҫав ӗҫ хӑйӗн тивӗҫлӗхне 
чакарать пуль, тесе вӑл мана:

— йӑраланчӑк! Еҫле кунта саншӑн...—тесе вӑрҫатчӗ.
Мана унта темле кичем те йывӑррӑн туйӑнатчӗ, эпӗ хам тӗллӗн 

нурӑнма!, иртен пуҫласа ҫӗрлеччен Кунавинӑн хӑйӑрлӑ урамӗсенче. 
пӑтранчӑк Ока шывӗ хёрринче, уйра та вӑрманта ҫӳреме хӑнӑхнӑч- 
чӗ. Ман ҫумра халӗ кукамай та, юлташеем те ҫук, никампа та ка- 
лаҫмалли те ҫук, пурӑнӑҫӗ вара хӑйӗн суя, илемсӗр тӳнтер енне 
кӑтартса мана тарӑхтаратчӗ.

Час-часах хӑшпӗр хёрарӑм нимён илмесӗрех тухса кайни те пул-



калатчӗ, — вара вӗсем виҫҫӗш те хӑйсене ҫын кӳрентернё пек 
шутлатчёҫ. Хуҫа хӑйӗн кӑмӑллӑ кулииие пытаратчӗ те, хушатчӗ:

— Каширин, пуҫтар тавара! -— тетчӗ.
Вара ятлаҫатчӗ:
— Пӑх-ха, мӗнле чавса пӗтерчӗ, сысна! Ухмаха килте ларма 

кичем туйӑнать те, вӑл магазинеенче ҫапкаланса ҫӳрет. Зсӗ мая 
арӑм пуласчӗ—эпӗ сана...

Хӑйӗн арӑмӗ типшем, хура куҫлӑскер, мӑн сӑмсаллӑскер, ӑна 
ура тапса, тарҫа ятлаҫнӑ пекех, кӑшкӑрса ятлатчӗ.

Час-часах, паллакан хӗрарӑма ҫепӗҫ те кӑмӑллӑ сӑмахсемпе та
та пуҫ тая-тая ӑсатнӑ хыҫҫӑн, вӗсем ун ҫинчен намӑсла, чыссӑр 
сӑмахсем калаҫатчӗҫ, манӑн вара урама чупса тухса, хӗрарӑма 
хӑваласа ҫитсе, ун ҫинчен мӗнле калаҫвине каласа кӑтартас 
килетчӗ.

Паллах ӗнтӗ, ^ынсем куҫ хыҫӗнче пӗр-пӗрин ҫинчен лайах мар 
калаҫнине эпӗ пӗлеттӗм, анчах кусем вара шурин ҫинчен те тарӑх- 
малла калаҫатчӗҫ, хӑйсене чи лайӑх ҫынсем вырӑняе шутласа, тӗн- 
чери ҫынсене суд тумашкӑн лартнӑ теме пулатчӗ. Вӗсем нумайӗ- 
шёнчен кӗвӗҫетчӗҫ, никама та мухтамастчӗҫ, кашни ҫын ҫинченех 
мӗнле те пулин лайӑх мар япала пӗлетчӗҫ.

Пӗрре ҫапла магазина пӗр ҫамрӑк хӗрарӑм пьирса кӗчӗ, хӗп-хёр- 
лӗ питлӗскер те йӑлтӑртатакан куҫлӑёкер, вӑл бархатран ҫӗленӗ 
хура! тир ҫухаллӑ ротонда тӑхӑннӑччӗ, — ҫухави ҫинче унӑн пит_ 
куҫӗ тӗлӗнмелле хитре чечек пек курӑнса тӑратчӗ. Ротондине хул- 
пуҫҫи ҫинч|ен Саша аллисем ҫинелле хьгвса пӑрахсан, вӑл тата 
илемлӗрех туйӑнса карӗ: унӑн яштака кӗлеткине чакӑр кӑвак тӗслӗ 
пурҫӑнтан ҫӗленӗ платье ҫӑт тытса тӑратчӗ, хӑлхисенче брильянт- 
сем йӑлтӑртатчӗҫ, вал мака Василиса Прекрасная пекех туйӑнатчӗ, 
ку губернатӑр майри пуль тесех шутларӑм эпӗ. Ӑна уйрӑмӑнах 
пит хисеплесе йышӑнчӗҫ, ун умӗнче вут умӗнчи пек авкаланаҫҫӗ, 
пит кӑмӑллӑ сӑмахсемпе калаҫаҫҫӗ. Виҫҫӗшӗ те магазин тӑрӑх ус- 
ламсем пекех кускалаҫҫӗ; шкап кантӑкӗоем ҫинче вёсен мӗлкисем 
зӗл-вӗл курӑнкаласа илеҫҫӗ, йӗритавра йӑлтах вут хыпса илнӗ 
пек, пурте ирӗлсе ак халех урӑхла майлӑ улшӑнса каяс пек туйӑн- 
са тӑрать.

Хӗрарӑмӗ хӑвӑртах хаклӑ йышши ботинка суйласа илсе, мага- 
зинтан тухса кайсан, хуҫа тутине чӑплаттарса, темле шӑхӑртса:

— Ч-чупкӑн...—тесе ячӗ.
— Пӗр сӑмахпа каласан — актриса ӗнтӗ, — терӗ приказчикӗ 

йӗрӗнсе.
Вара вӗсем пӗр-пӗрне майран еркӗнӗсем ҫинчен, унӑн ӗҫкисем, 

алхасса пурӑнниоем ҫинчен каласа кӑтартма тапратрӗҫ.
Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн хуҫа магазин хыҫӗнчи пӗчӗк пӳлӗме 

ҫывӑрма кӗрсе выртрӗ, зпӗ унӑн ылттӑн оехетне уҫса механизме 
ӑшне уксус тумлатрӑм. Хуҫа вӑрансан, аллине сехет тытса мага
зина тухрӗ те тӗлӗйое кайса:

— Мӗн ку капла? Сасартӑк сехет тарласа кайнӑ! Нихӑҫан та 
ун пеккине имрманччӗ—тарланӑ! Усдл пулаоса мар-ши ку?—^тесе 
мӑкӑртаткаларӗ.

Магазинта чупкаласа тумалли тита килте те ёҫ нумай щулни 
те эпӗ ытла та кичем пулнипе ҫывӑрса кайнӑ пек ҫӳреттӗм: хама
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магазинтан хӑваласа яртарма мӗн те пулсан сӑлтав тупӑнтӑр тесе, 
час-часах шухӑшлаттӑм.

Юрланнӑ ҫынсем ним чӗнмесёр магазин алӑкӗ ҫумӗпе вӗлт те 
вёлт ирте-ирте каяҫҫӗ, — вӗсем такама пытарма, ҫӑва ҫине ӑсатса 
яма тухнӑ пек, анчах тупӑкне илсе тухнӑ ҫёре ӗлкӗреймен те халь 
хӑваласа ҫитесшӗн васканӑ пек туйӑнать. Юр ӑшӗпе аран ишсе ла- 
шасем лӗнчӗртетсе пыраҫҫӗ. Магазин хыҫӗнчи чиркӳ тӑрринче 
кашни куна|Х салхуллӑн ча,н ҫапаҫҫӗ. Аолӑ типӗ пуҫланчӗ; чан- 
сассийӗ пуҫран минтерпе ҫапнӑ пекех пыра-пыра ҫапать: ыраттар-
масть, анчах темле ухмахланса кайнӑ евӗршё тата илтми пулса тӑ- 
ратӑн.

Пӗрре, эпӗ карташӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра, магазин алӑкӗ умӗнче 
тин ҫеҫ килнӗ тавар ещӗкне уҫнӑ чухне, ман пата чиркӳ хуралҫн 
пырса тӑчӗ; вӑл чалӑш аяклӑ старикчӗ, тутӑр татӑккисенчен тунӑ 
пек ҫемҫескерччӗ, ҫипуҫне йытӑсем турткаласа ҫӗтсе пӗтернӗ 
пекчӗ.

— Эсӗ, турӑ ҫынни, ман валли калуш вӑрлинччӗ, э? — терӗ 
мана вӑл.

Эпӗ ним те чӗнмерӗм. Пушӑ егцӗк ҫине ларса вӑл анасласа ил- 
чӗ, ҫӑварӗ ҫине хӗрес хучӗ те калйех:

— Вӑрла-ха, э?—терӗ.
— Вӑрлама юрамйсть!—терӗм эпӗ ӑна.
— Ҫапах та вӑрлаҫҫӗ-ҫке. Хисеп ту ват ҫынна!
Вӑл ман таврашра пурӑнакан ҫынсем пек марччё, ҫавӑ вара ман 

кӑмӑла карӗ; эпӗ сисетӗп, вӑл эпӗ вӑрлам:а хаггӗррине ӗненсех ка
рать, ҫавӑнпа эпӗ ӑна чӳрече фортӑчки витӗр калуш тыттарма пултӑм.

— Юрать, апла пулсан, — терӗ вӑл лӑпкӑн, ним савӑнмасӑр.— 
Улталамастӑн-и? Ну, ну, куратӑп ӗнтӗ улталас ҫуккине...

Таса мар йӗпе юра атӑ тӗпӗпе сӑтаркалаоа пёр минут хушши 
пек ним чӗнмесӗр ларчӗ, унтан тӑм чӗлӗмне чёртсе ячӗ те сасартӑк 
мана хӑратса пӑрахрӗ:

— Эпӗ сана хӑвна улталасассӑн мӗн пулӗ? Ҫав хайхи калуша 
илетӗп те хуҫу патне леҫсе паратӑп, эсӗ ӑна мана полтинике сутрӑи 
тӗтӗп? Э? Вӑл икӗ тенкӗ ытла тӑрать, эсӗ полтинике еутнӑ! Хӑвна 
вайли кучченеҫ илмешкӗн тейӗп, э?

Вӑл хӑй каланине тунӑ пекех эпӗ ун ҫине ним чӗнме пӗлмесӗр 
пӑхатӑп, вӑл хӑй атти ҫине пӑхса, кӑвак тӗтӗм мӑкӑрлантарса, пӗ- 
рехмай малалла ерипен, сӑмса витӗр калать:

— Сӑмахран, мана сан хуҫах вӗрентсе янӑ пулсан: кай-ха, ҫак 
ачана сӑнаеа пӑх-ха—вӑл вӑрӑ-и, вӑрӑ мар-и? тесе янӑ пулсан? Вара 
мӗнле пулӗ?

— Памастӑп сана калуш,—терӗм эпӗ ҫиленсе.
— Халь ӗнтӗ, пӗрре сӑмах панӑ-тӑк, памасан юрамасть!
Вӑл мана алӑран тытрӗ, хӑй патнелле туртса илчӗ те, мана 

ҫамкаран сивё пӳрнипе шаккаса,- уокеноерех калать:
— Мӗнле апла эсӗ нимсӗрех, тӳрех — ме, ил, тетӗн!?
— Эсӗ хӑв ьтйтрӑн ҫке!
—■ Эпӗ тем те ыйтма пултарӑп! Зпӗ сана чйркӳ ҫаратса тухма 

хушӑп, эсӗ ҫаратӑн-и вара? Ҫынна шанма юрать-и? Эх, айван...
Вара мана тӗртсе ярса, ури ҫине тӑчӗ.
— Мана вӑрланӑ калуш кирлӗ мар, эпӗ улпут мар, калуш тӑ-
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хӑнса ҫӳреместёп. Эпӗ сана шӳт ту с а ҫеҫ каларӑм... Сан чеелёх 
ҫуккишӗн Мункун ҫитсен эпӗ сана чиркӳ тӑррине кӳртӗп, чан 
ҫапӑн, хулана та курӑн...

•— Эпӗ хулана пӗлетӗп.
— Чиркӳ тӑрринчен вӑл илемлӗрех курӑнать...
Атӑ сӑмсисемпе юр ӑшнелле пусса, вӑл хуллен чиркӳ кӗтесӗ 

хыҫнелле утса карӗ, эпӗ ун хыҫҫӑн пӑхса, хӑраса, салхуллӑн шу- 
хӑшлатӑп: чӑнах та шӳт турӗ-ши ку старик, е ӑна хуҫа мана сӑна- 
машкӑнах янӑ-ши? Магазина, кёме хӑрамалла.

Карташне Саша сикое тухрӗ те:
— Мӗн шуйттанӗ мӗшӗлтеггетӗн эсӗ!—тесе кӑшкӑрса ячӗ.
Эпӗ ҫиленсе кайса, ӑна хыпкӑчпа хӑмсарса ятӑм.
Эпӗ вӗсем приказчикпа иккӗшӗ хуҫанне вӑрланине пӗлеттӗм: 

вӗсем кӑмака труби ӑшне пӗр мӑшӑр ботинка е туфли пытаратчӗҫ, 
кайран, магазинтан тухнӑ чухне, ӑна пальто ҫаннисем ӑшне пытарса 
тухатчӗҫ. Ҫавӑ ман кӑмӑла каймастчӗ тата мана хӑрататчӗ, эпё 
хуҫа хӑратса каланине асра тытаттӑм.

— |Эсӗ 1вӑрлатӑн-и,—'Тесе ыйтрӑм эпӗ Сашӑран.
— Эпӗ мар, аслӑ приказчик,—тесе ӑнлантарса пачӗ вӑл мана 

сиввӗн,—эпӗ ӑна пулӑшатӑп ҫеҫ. Вӑл мана—пулӑш! тет. Ман итлес 
пулать, ахалӗн вӑл мана лайӑх мар тума пултарать. Хуҫа-и? Вӑл 
хӑй те ӗлӗк приказчик пулнӑскер, вӑл пурне те чухлать. Эсӗ ан 
шарла!

Ҫакна каланӑ чухне вӑл тӗкёр ҫине гшхса галстукне тӳрле- 
тетчӗ, аслӑ приказчик пекех пӳрнисене ытла тй саркамаса вылятатчё. 
Вӑл хӑй манран аслине, мая ӑна пӑхӑнмаллине мана яланах систе- 
ретчӗ, мана ӗҫ хушнӑ чух аллине малалла темле лайӑх маррӑн 
тӑсса кӑтартатчӗ. Эпӗ унтан ҫӳлӗрех те вӑйлӑрахчӗ, анчах хыткан 
та килӗшӳсӗртерехчӗ, вӑл—патвартарах, ҫемҫе те ҫулӑрахчӗ. Сюр
тук тӑхӑнсан тата брюкине кӑларса ярсан, вӑл мана темле чаплӑнг 
патваррӑн туйӑнатчӗ, ҫагаах та ӑна пӑхсан, тем кӑмӑла кайманни, 
кулӑшла пулни палӑратчӗ. Вӑл кухаркӑна пит кураймастчӗ, лешӗ 
те темле хӗрарӑмччё: те ырӑ вӑл, те ус а л—пӗлмелли ҫукчӗ ӑна.

— Тӗнчере пуринчен ытла эпӗ ҫапӑҫнине юрататӑп, тетчӗ вӑл, 
ҫунса таракан хура куҫӗсене чарса. Маншӑн пулсан, пурте пӗр: 
автансем ҫапӑҫаҫҫӗ-и, йытӑсем-и, е ҫынсем—маншӑн пурпӗ|рех!

Тулта автансем е кӑвакарчӑнсем ҫапӑҫаҫҫӗ пулсан, вӑл ӗҫе пӑ- 
рахса, ҫапӑҫу пӗтичченех ним чӗнмесӗр, ҫын каланине итлемесӗр чӳ- 
рече витӗр пӑхса тӑратчӗ. Каҫпала вӑл пире Сашӑпа иксӗмӗре 
калатчӗ:

— Мӗн эсир, ачасем, ахаль ларатӑр, ҫапӑҫса илӗр луччӗ!
Саша ҫиленетчӗ:
— Ухмах, эпӗ саншӑн ача мар, иккӗмӗш приказчик эпӗ!— 

тетчӗ.
— Ну, эпӗ ӑна курмастӑп-ха. Маншӑн пулсан, авланиччен ачах 

пулатӑн!
— Ухмах, ухмах пуҫӗ...
— Усал ӑслӑ та, ҫапах та ӑна турӑ юратмасть.
Унӑн сӑмаххисем Сашӑна ытлах та ҫилентеретчӗҫ, вӑл ӑнз

виртлетчӗ, вара лешӗ Саша еннелле йӗрӗннӗ пек чалӑшшӑн пӑхса:
— Эх, эсӗ, таракан, турӑ йӑнӑшё!^—теое хуратчӗ. Саша :мана
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темиҫе хутчен те: «Ҫывӑрнӑ чух ун питне хӑрӑм е ваксӑ сӗр»ха,
минтерӗ ӑшне булавкӑсем чяксе хур-ха, е урӑх мӗн те пулин ту», 
теое ҫавӑрса хӑтланатчӗ, анчах эпӗ кухарккӑран хӑраттӑм, ыйхи 
те унӑн пит ҫӑмӑлччӗ, час-часах вӑранатчӗ; вӑранатчё те лампа 
ҫутатчӗ, ларатчӗ вара вырӑн ҫинче, таҫта кӗтеселле пӑхса. Хӑш 
чухн-е вӑл ман пата кӑмака хыСне пыратчӗ те, мана вӑратса, ур- 
мӑш саеӑпа калатчӗ:

— Ман ыйӑх килмест, Лекҫейка, темрен хӑранӑ пек туйӑнать, 
эсӗ калаҫса лар-ха манпа,—тетчӗ.

Ыйӑх хушшинчен зпӗ ӑна тем-тем ҫинчен каласа параттӑм, вӑл 
ним чӗнмееӗр, сулланкаласа ларатчӗ. Мана ун вӗри ҫан-ҫурӑмӗнчен 
ӑвӑспа ладӑн шӑрши кӗнӗ пек, вӑл часах вилсе каяс пек ту- 
йӑнатчӗ. Тен, ак халех пичёпеле урайнелде тӑрӑнӗ те, вилсе кайӗ, 
тесе шухӑшлаттӑм. Хӑранипе эпӗ вара хытӑрах калаҫма пуҫлаттӑм, 
анчах вӑл мана чаратчӗ:

— Шӑп! Ҫав усалсем вӑранӗҫ те, сан ҫинчен: эсё ман варли, 
тесе шутлӗҫ...

Вӑл ман патра яланах пёр пек ларатчӗ: алӑ лапписене чӗркуҫҫи 
хушшине чиксе, вӗсене уриоен шӗвӗр шӑммисемпе хӗстерсе, ма- 
лалла тайӑлса ларатчӗ: кӑкӑрӗ унӑн ҫукчӗ, хулӑм пир кӗне витӗр 
аяк пӗрчисем, хавшаса кайнӑ пичке кӑшӑлӗсем пекех, палӑрса тӑ- 
ратчӗҫ. Нумайччен чӗнмесӗр ларать те, сасартӑк пӑшӑлтатса илет:

— Вишесчӗ хӑть, яланах темле кичем...
Е такамран тата:
— Акӑ, пурӑнса та ҫитрӗ—ну?—тесе ыйтать.
— Ҫывӑр!—тесе чаратчё вара вӑл мана сӑмах варринчех, тӑ- 

сӑлатчӗ те, кӑвакскер кухняри тӗттём ӑшнелле кайса курӑнми ну- 
латчӗ.

— Тухатмӑш!—тетчӗ ӑна Саша куҫ хыҫӗнче.
— Эсӗ куҫ умӗнче ҫапла кала ӑна!—терӗм эпӗ пӗрре.
— Хӑратӑп, тетӗн-и мӗн?
Анчах ҫавӑнтах пит.куҫне пӗркелесе илчӗ те:
—• Ҫук, куҫ умӗнчех каламастӑп! Вӑл чӑнах та тухатмӑш-и 

тен...-—терӗ.
Никама та шута хумасӑр, пурин ҫине те ҫиленнӗ пек ҫӳресе, 

кухарка мана та нихӑш енчен те ирӗк памастчӗ,—ирхине улгз 
сехетре ураран тытса туртать те, кӑшкӑрать:

— Ҫитӗ ҫывӑрма! Вутӑ ҫӗклесе кӗр! Ларт сӑмавар? Тасат ҫӗр- 
улми!..

Саша вӑранатчӗ те нӑйкӑшатчӗ:
— Мӗн ҫӗмӗрден эсӗ? Эпӗ хуҫана калатӑп, ҫывӑрма та па- 

масть...—тетчӗ.
Кухня тӑрӑх хӑйӗн типшӗм шӑм-шакне хӑвӑрт хускаткаласа ҫӳ- 

ренӗ май вӑл, ун ҫинелле ҫывраймасӑр аптранвпе хӗрелсе кайнӑ 
куҫӗсене йӑлкӑштарса пӑхса калатчӗ:

■— У, турӑ йӑнӑшӗ! Эсӗ ман амаҫури ывӑл пулсан, эпӗ сан 
тӗкна лайӑх татӑттӑм.

— Эсрел,—тесе ятлаҫатчӗ Саша, магазина кайнӑ чух вара мана 
вӗрентсе пыратчӗ.— Мӗн те пулин туса, ӑна вырӑнтан хӑваласа 
яртарас пулать. Сисиччен пур апат ӑшне тӑвар ярас,—унӑн пур



апат-ҫимӗҫӗ те ытла тӑварлӑ пулсан, ӑна хӑваласа ярӗҫ. Атту кӑ- 
раҫҫын ярас! Мӗн пӑхатӑн эсӗ?

— А эсӗ?
Вӑл ҫиленсе тулхӑрнӑ пек:
— Хӑравҫӑ!—терӗ мана.
Кухарка пирӗн куҫ умӗнчех вилсе карӗ: сӑмавар ҫӗклемешкӗн 

пӗкӗрӗлчӗ те, сасартӑк, ӑна такам кӑкӑртан чышнӑ пек, урай ҫи- 
нелше ларчё, унтан аллисене малалла тӑсса, пӗр сассӑр хӑяккӑн 
кайса ӳкр-ӗ, ҫӑварӗнчен юн юхса анчё.

Вал вилсе кайнине эпир иксӗмӗр те ҫавӑнтах чухласа илтӗмӗр, 
анчах сехре хӑпнипе ҫӑвар уҫма пултараймасӑр, нумайччен ун ҫи- 
нелле пӑхса тӑтӑмӑр. Юлашкиичен, Саша кухняран сиккипе чулса 
тухса карӗ, эпӗ ним тума пӗлмесёр, чӳрече паггне, ҫутӑ ҫӗре кайса 
хӗсӗнсе тӑтӑм. Хуҫа килсе кӗчё, шухӑшлӑн куклёнсе ларса, кухар

ка  питне пӳрнепе хыпашласа пӑхрӗ те:
— Чӑ-нах та вилнӗ... Мӗн пулчё-ха?—терӗ.
Вара кӗтесселле, Микул турӑн пӗчӗк сӑнӗ ҫине пӑхса сӑхсӑхма 

тапратрӗ, кӗл туоан ҫенӗхелле пӑхса кӑшкӑрчӗ:
— Каширин, чуп, полицине пӗлтер!—терӗ.
Полицейски килчӗ те пӑхса тӑркаларё, на чай илчӗ те, тухса 

карӗ; унтан каллех килчӗ, унпа пӗрле ломовой пырса кӗчӗ; вӗсем 
иккӗш кухаркӑна урисенчен, пуҫӗнчен тытрӗҫ те, урамалла ҫӗк- 
лесе тухса карӗҫ. Ҫенӗхрен хуҫа майри пырса пӑхрӗ:

— Урайне ҫуса тасат!—терӗ мана.
— Юрать-ха, вӑл каҫпа вилчӗ...—терӗ хуҫа.
Эпӗ вӑл каҫпа вилни мӗншӗн лайӑх пулнине чухласа илейме- 

рӗм. Ҫывӑрма выртнӑ чухне мана Саша, ахаль чухнехи пек мар, 
>гат йӑвашшӑн каларӗ:

— Лампӑна ан сӳнтер!—терӗ.
— Хӑратӑн-и?
Вӑл одеялпа пуҫ урлӑ витӗнчӗ те, нумайччен ним чӗнмесӗр 

вырт'рё. Ҫӗр лӑпкӑччӗ, вал 'чемӗн итленё пек, тем пуласса кӗтнӗ 
пек туйӑнатчӗ; мана тата—ак халех тепӗр секундрах чан ҫапса 
ярассӑн, хулари ҫынсем пурте шутсӑр хӑраса ӳксе, чупкалама, 
кӑшкӑрашма тапратса ярасшӑн туйӑнатчӗ.

Саша сӑмсиве одеял айӗнчен кӑларчё те, шӑппӑн каларӗ;
— Атя, кӑмака ҫине юнашар выртар,—терӗ.
— Пӗҫерет кӑмака ҫинче.
Пӑртак чӗнмесӗр выргсан, вӑл каллех каларӗ:
■— Мӗнле вӑл труках, э? Акӑ сана тухатмӑш... Ҫывӑрса каяй- 

мастӑп...
— Эпӗ те ҫывӑраймаетӑп.
Вӑл вилнӗ ҫынсем ҫинчен калама тапратрӗ: вӗсем шӑтӑксенчен 

тухса, ҫурҫӗрччен хула тӑрӑх ҫапкаланса, хӑйсем пурӑннӑ ҫӗре, 
хӑйсен тӑванӗсем юлнӑ .ҫӗре шыраса ҫӳрени ҫинчен каларӗ.

-— Вилнӗ ҫынсем хулине ҫеҫ астӑваҫҫӗ,—тет вӑл шӑппӑн,— 
ӳрамӗсене, ҫурчӗсене аетуса илеймеҫҫӗ...

Тата шӑпрах та тӗттёмре пулса пынӑ пек туйӑнать. Саша пуҫне 
ҫӗклерӗ те:

— Ман арчана пӑхар-и?—тесе ыйтрё.
Вӑл арчи ӑшӗнче мӗн пытарса усранине ман тахҫанах пӗлес
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килетчӗ. Ана вӑл ҫӑрапа питӗретчӗ, уҫнӑ чухне вара планах ӑрас- 
нах сыхланкаласа уҫатчӗ, эпӗ арча ӑшнелле пӑхма хӑтлансан, мана 
хыттӑн:

— Мӗн кирлӗ сана? Ну?—тесе хуратчӗ.
Эпӗ арчине пӑхма килӗшсен, вӑл урисене ҫӗрелле у.смасӑрах 

вырӑн ҫине тӑрса ларчӗ те, мана арчине вырӑн ҫине, ун ури вӗҫне 
пырса лартма хушрӗ. Ҫӑра уҫҫийӗ унӑн хӗрес кантӑринче, хӗреспе 
иӗрле ҫакӑнса ҫӳретчӗ. Кухняри тӗттӗм кӗтеселле пӑхса илчӗ те, 
вӑл хӑйне мӑннӑн тытса, куҫхаршийӗсене пӗрӗнтерсе лартрӗ, ҫӑ- 
ривде уҫрӗ, арча хупӑлчийӗ вӗри пек вӑл ӑна вӗрсе илчӗ, вара уҫре 
те темиҫе мӑшӑр кӗпе-йӗм кӑларса хучӗ.

Арчине ҫуррИ; таран эмель коробкиоемпе, тӗрлӗ тӗслӗ чей ху- 
чӗн тӗркисемпе, вакса тата сардина пулӑ коробкисемле тултарнӑ.

— Ку мӗскер?
— Курӑн акӑ...
Вӑл арчине урисемпе ыталаса илсе, ун патнелле пӗшкӗнчӗ те, 

хуллен юрлама пуҫларӗ:
— Эй ҫӳлти патша...
Эпӗ арчинче вылямалли япаласем пур пулӗ теее шутларӑм: 

мач хамӑн нихӑҫан та вылямалли япала тав1рашӗ пулман, вӗсене 
юри ним вырӑнне хуман пек пулаттӑм, анчах камӑн ун пек япала- 
оем. пур—ҫав ачасенчен эпӗ пӑртак кёвӗҫеттӗм. Сашӑн, ҫавӑн пек 
патварскерӗн, вылямалли япалаеем пурри ман кӑмӑла питех те 
карӗ; вӑл ҫав япаласене вӑтанса пытарса усрать пулин те, эпӗ вӑл 
мӗншӗн вӑтаниине лайӑх чухлаттӑм.

Пӗр коробкине уҫоа, вӑл ун ӑшӗичен кантӑкеӑр куҫлӑх кӑш- 
карне туртса кӑларчӗ, сӑмси ҫине тӑхӑнтарса лартрӗ те, ман ҫине 
сиввӗн пӑхса ҫапла каларӗ:

— Кантӑксем ҫукки вӑл ним те мар, ку куҫлӑх ахаль ҫавӑн пек 
йышшискер!

— Мана пӑхтар-ха!
— Вӑл сан куҫа юрамасть. Ку хура куҫ валли, санӑн куҫусем 

темле ҫутӑ йышшискерсем,—терё вал мана, вара хуҫа пек хам! 
тесе илчё, анчах ҫавӑнтах шикленсе кухняна йӗри-тавра пйхса 
илчё.

Вак|са коробки ӑшёнче тӗрлӗрен тӳме нумай выртатчё, вал мух- 
танса мана ҫапла ӑнлантарса пачӗ:

— Вӗсене эпӗ пурне те  урамра пуҫтарнӑ! Хам. Вӑтӑр еичче 
ҫитрӗ ӗнтӗ...

Виҫҫӗмӗш коробки ӑшӗнче пысӑк йӗс булавкӑсем курӑнса ка- 
рӗҫ, вӗсем те урамран пуҫтарнӑскерсем, унтан атӑ таканӗсем: 
якаднисем, татӑлюа кайнисем, лайӑххисем те, пушмак-туфли тӑ- 
хисем, йӗс алӑк хӑлӑпӗ, катӑлса кайнӑ шӑмӑ туя аврийӗ, хӗрсен 
пуҫтурийӗ, «Тӗлӗкпе юмӑҫ кӗнеки» тата ҫавӑн пек йышши ыттй 
япала та темӗн чухлех.

Хам ҫӗтӗк-ҫатӑксем, шӑмӑсем шыраса ҫӳренӗ чухне ҫавӑн пек 
пустуй япаласене эпӗ пӗр уйӑхрах вунӑ хут ытларах пуҫтарма 
пултарнӑ пулӑттӑм. Сашӑн япалисене курсан, эпӗ вӗсене курасшӑн 
ҫунни пӗтӗмпех сӳнсе карӗ, эпӗ вӑл япаласенчен вӑтаннӑ .пек пул- 
тӑм, Сашӑна пит хёрхенес килсе карӗ. Вӑл хӑй кашпи япалине 
хытӑ тинкерсе пӑхатчӗ, ӑка юратнӑ пек пӳрнисемпе сӑтӑркалатчӗ,
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унӑн хулӑм тути чаплӑн мӑкӑрӑлса кайнӑччӗ, ҫиелте тӑракан куҫё- 
сем пит кӑмӑллӑн та темле шухӑшлӑн пӑхатчӗҫ, анчах куҫлӑх тӑ- 
хӑнни унӑн ачалла питне кулӑшлӑн кӑтартатчӗ.

— Мӗн тума кирлӗ ку сана?
Вӑл ман ҫине куҫлӑх кӑшкарӗ витӗр вӑрт пӑхса илчё те, ҫинҫе 

сасӑпа ыйтрӗ:
— Мӗн те пулин парам.и сана?
— Ҫук, кирлӗ мар...
Вӑл панине илменшӗн, унӑн пуянлӑхӗпе питех интересленмен- 

шӗн кӳреннипе пулас, вӑл пӗр минут хушши пӗр чёнмесӗр ларчӗ, 
унтан шӑнпӑн каларӗ:

— Алшӑлли ил-ха, пур япалаоене те шӑлеа тасатса хурар, вӗ- 
сем тусанланса пӗтнӗ...

Япалисене шӑлса тасатса пуҫтарса хурсан, вӑл питне стена 
патнелле туса вырӑн ҫинелле кӗрсе выртрӗ. Ҫумӑр ҫума тапратрӗ, 
ҫурт тӑрринчен тумла юхатчӗ, ■ чӳречесенчен ҫил пырса шаккатчӗ.

Ман еннелле ҫавӑрӑнмасӑрах Саша аапла каларӗ:
— Пӑртак тӑхта-ха, садра типӗрех пулсан, эпӗ сана пӗр япала 

кӑтартӑп, тӗлёнсех кайӑн!
Эпӗ ҫывӑрма выртма хӑтланса хирёҫ шмӗн те чӗнмерӗм.
Тата темиҫе секунд иртсессӗн, вӑл сасартӑк сикое тӑчӗ те 

аллисемпе стенана чаваласа, ҫӳҫе'нтерсе ямаллах ҫапла калама 
пуҫларӗ:

— Эпӗ хӑратӑп... Эй, турӑ, эпӗ хӑратӑп! Эй, турӑ ҫырлах! 
Мӗн-ха ӗнтӗ ку?

Кунта эпӗ те хӑраса хытсах карӑм: карташ енчи чӳрече умӗнче, 
ҫурӑмне ман еннелле туса, пуҫне тайса, ҫамкипе кантӑк ҫумне та- 
йӑнса, кухарка тӑнӑ пекех туйӑнса1 карӗ мана,—чӗрӗ чухне вӑл 
автансем вӑрҫнине тӑхса ҫавӑн пек тӑратчӗ.

Саша хыттӑнах макӑратчӗ, стенава чаваласа урисемпе тапкала- 
натчӗ. Эпӗ аран-аран, кӑвар тӑрӑх утса кайнӑ пек, каялла ҫавӑ- 
рӑнса пӑхмасӑр . кухня урлӑ каҫрӑм та, унпа юнашар пьврса 
выртрӑм.

Йӗрсе ывӑнсан тин ҫы-вӑрса кайрӑмӑр.
Ҫакӑнтан кайран пӗр виҫ-тӑват кунтан темле праҫиик пулчё, 

эпир кӑнтӑрлаччен ҫеҫ сут турӑмӑр, апат килте ҫирӗмӗр, кӑнтӑр- 
лахи анат хыҫҫӑн хуҫасем ҫывӑрма выртсан, Саша вӑрттӑн:

— Атя!—терӗ мана.
Эпӗ чухласа илтӗм: халь ӗнтӗ эпӗ хайхи тӗлӗнсе хытса кай- 

малли япалана куратӑп.
Сада тухрӑмӑр. Икӗ ҫурт хушшинчи ансӑр ҫӗр лаптӑкӗнче пӗр 

вунпилӗк ватӑ ҫӑка ларать, вёсен пысӑк оуллисем ҫине симӗс мӑк 
тапса тухнӑ, хура, ҫара турачӗсем вилё пек кӑнтарӑнса тӑраҫҫӗ. 
Вӗсем хушшинче пӗр курак йӑви те ҫук. Ку йывӑҫсем масар ҫинчи 
памятниксем пек туйӑнаҫҫӗ. Ҫӑкасемсӗр пуҫне садра урӑх нимӗн те 
ҫукчӗ, йьшӑҫ тӗмисем те, курӑк та, ҫуд ҫинчи тӑпрана таптаса 
хытарса лартнӑ, вӑл чугун пек хура. Хуралса кайнӑ кивӗ ҫулҫӑ 
айӗнчен курӑнакан ҫара вырӑнсенче тӑпра кӑвакарнӑ пек пулнӑ, 
ӑна пӑхсан, пӗр ҫёрте ларакзн шыв ҫине шапа пӑтти сӑрса илнё 
пек туйӑнать.
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Саша кӗтесрен ҫавӑрӑноа кайса, у рам енчи хӳме патне пырса, 
пӗр ҫӑка айӗнче чарӑнса тӑчӗ те, куҫӗсене чарса юнашар ҫуртӑн 
тӗксӗм чӳречисем ҫине пӑхса илчӗ. Кукленсе ларса, ҫулҫӑ купине 
аллисемпе чавса сирсе тӑкрӗ, мӑн тымар тухрӗ, ун айккинче 
ҫӗре варса хунӑ икӗ кирпӗч курӑнса карӗ. Вӑл ҫав кирпӗчсене 
кӑларчӗ,—«ӗсен айӗнчен хӗҫтимӗр татӑкӗ тухрӗ, тимёр айӗнчен—• 
тӑваткӑл хӑма ггатӑкӗ, юлашкинчен, ман куҫ умӗнче тымар айнелле 
кӗрсе каякан пысӑк шӑтӑк курӑнчӗ.

Саша шӑрпӑк чӗртсе ӑвӑс ҫурта татӑкне ҫутрӗ, ӑна ҫав шӑтӑ- 
калла чикрӗ те:

— Пӑх! Анчах ан хӑра...—терё мана.
Хӑй вӑл хӑрать курӑнать: аллинчи ҫурта татӑкӗ чӗтрет, хӑй 

шуралса кайнӑ, тутине кичемле сарса пӑрахнӑ, куҫӗсем шывланнӑ, 
пушӑ аллине вӑл хуллен ҫурӑм хыҫнелле пытарать. Вӑл хӑранине 
кура эпӗ те хӑрама пуҫларӑм, эпӗ пит хуллен тымар айӗнчи шӑ- 
тӑкалла пӑхрӑм,—тымарӗ шӑтӑк тӗлне хӳме ҫавӑрнӑ пек тӑрать,— 
Саша шӑтӑкра «йҫӗ ҫу)рта татӑкӗ ҫутса ячӗ, вёсем шӑтӑка кӑвак 
ҫутӑпа ҫутатса ячӗҫ. Шӑтӑкӗ чылай пысӑкскер, тарӑнӑшӗ витре 
ӑшчикки чухлӗ, анчах унтан сарлакарах, аякшоене пӗтӗмнех тӗрлӗ 
тӗслӗ кантӑк катӑкӗоем тата чей чашки катӑкӗсем хурса купаласа 
лартнӑ. Варринче, хӑмаҫ татӑкӗпе витнӗ ҫӳлӗрех вырӑнта, пӗчӗк 
тупӑк ларать, тупӑкне тӑхлан хутпа ҫыпӑҫтарса илемлетнё, ҫурри 
таран ӑна темле парча йышши пир татӑкӗпе витсе хунӑ, витни 
айӗнчен кӑвак кайӑк урисем тата шӗвӗр сӑмсаллӑ ҫерҫи пуҫӗ ку- 
рӑнса тӑрать. Тупӑк хыҫӗнче аналой тӑрать, ун ҫинче мӑя ҫакса 
ҫӳрем'елли пӑхӑр хӗрес выртаггь, аналой йӗри-тавра виҫӗ ӑвӑс ҫурта 
татӑкӗсем ҫунса лараҫҫӗ, вӗсене кӗмӗлпе ылттӑн тӗслӗ конфет 
хучӗсемпе чӑрканӑ подовечниксем ҫине лартнӑ.

Ҫурта ҫулӑмӗсен тӑррисем шӑтӑк ҫӑварӗ патнелле тайӑлса ки- 
леҫҫӗ; шӑтӑкра тӗрлӗ хӗлхемсем, тумхахсем тӗксӗмӗн йӑлтӑрта- 
таҫҫӗ. Авӑс шӑрши, ӑшӑ ҫӗрӗк япалапа тӑпра шӑрши сӑмсана пе- 
рет, куҫра йӑлтӑр-йӑлтӑр сиккелсе выляҫҫӗ асамат кёперрин таггӑ- 
кӗсем. Ҫак пурте мана хыттӑнах тӗлӗнтерсе ячӗ, эпӗ хӑранине те 
йрттерсе ячӗ.

— Лайӑх-и?—тесе ыйтрӗ Саша.
— Мӗн тума кирлӗ вӑл?
— Часовой ку,—терӗ вӑл.—Майӗ пур-н?
— Пӗлместӗп.
— Ҫерҫийӗ—вилӗ! Унтан мощи те пулать-и тен, мӗншён тесен 

вӑл ним айӑпсӑрах асапланса вилнӗ...
— Эсӗ ун виллине тупрӑк-и?
— Ҫук, вӑл сарайне вӗҫсе кӗчӗ те, эпӗ ӑна ҫӗлӗкпе хупласа 

тытса пӑвса вӗлертӗм.
— Мӗн тума?
— Ахалех...
Вӑл мана куҫран пӑхрӗ те каллех:
— Лайӑх-и?—тесе ыйтрӗ.
—• Ҫук, лайӑх мар!
Вара вӑл шӑтӑк патнелле пёшкӗнчӗ, ӑна хӑмипе, тимёрӗпе вар

вар витсе хучӗ, кирпӗчӗсене пусса тӑпра ӑшнелле пусарчӗ, ура 
ҫине тӑчӗ те, чӗркуҫҫийӗсене тасатса, хыттӑн ыйтрӗ:

13



— Мӗншӗн кӑмӑла каймасть-ха?
— Ҫерҫине шалккӑ.
Вӑл суккӑр пек, куҫӗсене вылятмасӑр ман ҫиНе пӑхса илчё те, 

мана кӑкӑртан чышса, ҫапла кӑшкӑрса ячӗ:
, — Ухмах! Эсӗ ӑна кӗвӗҫнвпе ҫеҫ кӑмала каймасть тетӗн! Са- 

чӑн хӑвӑн Канатнӑй урамри садра лайӑхрах пулнӑ тесе шутлатӑн-и 
мӗн?

Эпӗ хамӑн беседкӑна аса илтӗм те:
— Паллах, лайӑхрахчӗ ӗнтӗ!—терӗм ӑна хирёҫ хыттӑн.
Саша: сюртукне хулнуҫҫи ҫинч-ен ҫӗр ҫине хывса печӗ гге, ҫан- 

ниеене тавӑрса, ывӑҫ тупанӗсене сурса:
— Апла пулсан, ҫапӑҫатпӑр!—терӗ.
Манӑн ҫапӑҫас килмест, мана пӗтӗмпех вӑйсӑрлантарса яракан 

кичемлӗх пусса ҫитерчӗ, ҫиленсе кайнӑ пиччене пигрен пӑхма та 
лайӑх мар пек туйӑнать мана.

Вӑл ман паталла тапса сикрӗ те, мана пуҫӗпе кӑкӑртан чышса 
йӑвантарса ӳкерчӗ, ман ҫине утланса ларчӗ те:

— Пурӑнас килет-и, е вӗлерес-и?—тесе кӑшкӑрчӗ.
Анчах эпӗ унтан вӑйлӑрахчӗ, ҫитменнине манӑн та пит ҫиллӗм 

килсе карӗ, тепӗр минутранах вӑл ҫӗр ҫияе ӳпне кайса ӳкрӗ те, 
аллисене пуҫӗ хыҫнелле тӑсеа ярсй, хӑйӑлтатса выртатчӗ. Хӑраса 
ӳкнипе эпё ӑна тӑратма пуҫларӑм, анчах вӑл аллисемпе, урисемпе 
те тапкаланма пуҫларӗ, ҫавӑ мана пушшех хӑратса пӑрахрӗ. Эпӗ
ним тума пӗлмесӗр аяккалла кайса тӑтӑм, вӑл пуҫне ҫӗклерӗ те
каларӗ:

— Май 'килмерӗ-и мӗн? Хуҫасем килсе куричченех ҫакӑн пек 
выртап ӗнтӗ, вара сан ҫинчен каласа кӑтартатӑп та, сана хӑваласа 
яраҫҫӗ!

Вӑл ятлаҫать, хӑратать; унӑн сӑмаххиеем мана ҫилентерсе 
ячӗҫ, эпӗ хайхи шӑтӑк патне пытӑм та, кирпӗчӗсене кӑлар- 
тӑм, тупӑкпа ҫерҫи виллине хӳме урлӑ урамалла вӑрхӑнтартӑм, 
шӑтӑк ӑшӗнче мӗн пуррине йӑлтах чавса салатса тӑкрӑм та, урапа 
таптаса пӗтертӗм.

— Акӑ сана! Куртӑк-и?—тетӗп.
Саша эпӗ тулашнине темле тӗлӗнмелле пӑхрӗ: ҫӗр ҫине ларса, 

ҫӑварне кӑшт карса, куҫхаршисене чалӑштарса, вӑш! «имён чӗнме- 
сӗр мана астуса пӑхса ларчӗ, эпӗ пӗтерсессӗн, вӑл ваокамасӑр тӑчё 
те тумтирне силлерӗ, сюртукне хулпуҫҫи ҫине ҫакрӗ те, ним пӑ- 
шӑрханмаеӑр. хӑрушшӑн каларё:

— Халь ӗнтӗ курӑн мӗн пулассине, пӑртак тӑхтасасеӑн! Кӑна 
эпё юри сак вал ли турӑм, вӑл—тухатви! Эхе!—терӗ.

Ун сӑмаххисем мана ҫапса хуҫнӑ пек эпӗ ҫавӑнтах лапчӑнса 
антӑм, пӗтӗм ӑшчик ҫӳҫенсе илчӗ. Вӑл пӗртте ҫавӑрӑнса пӑхмасӑр 
килелле утрӗ, хӑйне-хӑй пит лӑпкӑн тытнипе вӑл мана пушшех 
путарса хӑварчӗ.

Эпӗ ыранах хуларан пӑрахса тарас, хуҫаран та, Сашӑран та, вӑл 
тухатса хӑтланнинчен те, ҫав мӗнпур усал, ухмахла пурӑнӑҫран 
тарас тесе шут тытрӑм.

Тепӗр кунне ирхине ҫӗнӗ кухарка мана тӑратсан кӑшкӑрса ячӗг
— Ачам! Сан пит-куҫна мӗн пулнӑ?—терӗ.
— Тухатни палӑра пуҫларӗ ӗнтё!—тесе шутларӑм эпӗ хуйхӑрса.

14



Анчах кухарка ҫав тери каҫса кайса кулать, ҫавӑнпа эпӗ те 
ирӗксӗрех йӑд кулаа илтӗм те, унӑн пгӗкӗрӗ ҫине пӑхрӑм, ман пит 
куҫа хӑрӑмпа хуп-хура сӗрсе лартнӑ.

— Кӑна Саша хӑтланнӑ-и?
— Эпӗ-и мӗн тата!—кула»кула калать кухарка.
Эпӗ атӑ-пушмак таврашне тасатма гытӑнтӑм, алла пӗр пушмакӗ 

ӑшне чиксенех пӳрнене майра йӗппи тӑрӑнса ларчӗ.
— Акӑ хайхи тухатни!
Пур атӑ ӑшне те майра йӗпписемпе ахаль йӗпсем ҫав тери ла- 

йӑх вырнаҫтарса • чиксе хунӑ, вӗсем тӳрех ман ывӑҫ тупанне тӑрӑ* 
на-тӑрӑна лараҫҫӗ. Вара эпӗ пёр курка оивё шыв илтӗм те, ӑна 
ҫывӑрса выртакан, е юри ҫывӑрнӑ пек пулакан тухатмӑшӑн пуҫӗ 
ҫине питӗ хӗпӗртесех тӑкса ятӑм.

Ҫапах та мана темле лайӑх мар пек туйӑнать: ҫерҫипе тупӑкӗ,
кукӑрӑлса кайнӑ кӑвак урисем тата хурлӑхлӑн ҫӳлелле кӑнтарса 
янӑ ӑвӑс тӗслӗ сӑмсийӗ пӗрмаях ман куҫ умӗнче тӑрать, йӗри-тавра 
тӗрлӗ тӗслӗ хӗлхемсем татти-сыппиеӗр йӑл.ял йӑлтӑртэтаҫҫӗ, аса- 
мат кӗперри пуласшӑн та, анчах пулаймасть темелле. Тупӑкӗ сарӑ- 
лать, кайӑк чӗрнисем ӳсеҫҫӗ, ҫӳлелле тӑсӑлаҫҫӗ, чӗрӗлсе чӗтреҫҫӗ.

Эпӗ ҫав кун каҫпа тухса тарас тенӗччӗ, анчах кӑнтӑрлахи апат 
умён керосинка ҫинче купӑста яшки ӑшӑтнӑ чухне, эпӗ шухӑша 
кайнипе яшиине вӗремех кӗртсе янӑ, керосинкине сӳнтернӗ чухне 
апат савӑтне тӳнтертӗм ятӑм хам алӑ ҫине, вара мана больницана 
леҫсе хучӗҫ.

Больницара мӗк-мӗн курнине эпӗ пит хӑрушӑ, усал тӗлӗк пек 
астӑватӑп: чӗтренсе тӑракан пуитӑ сывлӑшра кӑвак та шурӑ кӗлет* 
кесем суккӑрла йӑшӑлтатаҫҫӗ, харкашаҫҫё, йынӑшаҫҫӗ, вӗсем вилӗ 
ҫын тумтирёсемпе; пӗр вӑрӑм ҫын хулхушшисене чикнӗ туясем 
ҫине тайӑнса сӗнкӗлтетет, куҫхаршийӗсем чнӑн уссис)ем евёрпё, 
вӑл пысӑк хура сухалне чӗтретсе, шӑхӑра-шӑхӑра илсе мӗкӗрет:

— Преосвященный патне пёлтеретӗп!—тет.
Койкӑсем тупӑксем пек туйӑнаҫҫё, сӑмсисене ҫӳлелле тӑратса 

выртакаи чирлӗ ҫывсем вилӗ ҫерҫисем майлӑ. Пӳлӗмӗн сарӑ стени- 
оем сулланаҫҫӗ, парӑс пек авӑнать мачча, урайӗ чӳхенет, койкӑсен 
ӗретне пӗрре пёр ҫёрелле пуҫтарса тӑратнӑ пек, тепре уйӑрса лартнӑ 
пек туйӑнать, пёр япали те шанӑҫлӑ мар, кичемле, чӳречен тул 
енче йывӑҫ турачӗсем розӑсем пек кӑнтарӑнса тӑраҫҫӗ, вӗсене та
кам силлет.

Алӑк ҫумӗнче пӗр сар ҫӳҫлӗ те ҫинҫешке виле ташлать, кӗске 
аллисемпе хӑйӗн саванне * гурткаласа;

— Мана ухмаха ернисем кирлӗ мар!—тесе ҫухӑрать. Туясемпе 
ҫӳрекен ҫынё ун пуҫӗ патнех пыроа:

— Преосвященный ггатне...—тесе кӑшкӑрать.
Кукаҫипе кукамай тэта ытти ҫыисем те яланах: «Больницара

ҫынсене^ вӗлереҫҫӗ», теее калатчӗҫ,—ҫавӑнпа та эпӗ: «Ман пурӑ-
насси йӑлтах пӗтсе ларчӗ ӗнтӗ», тесе шутларӑм. Ман пата пӗр 
куҫлӑхлӑ хӗрарӑм пырса тӑчӗ, вӑл та саван тӑхӑннӑ, ман пуҫ вӗ- 
ҫӗнчи хура хӑма ҫине тем ҫырчӗ,—пурӗ катӑлса карӗ, ун тӗпрен- 
чӗкӗсем ман пуҫ ҫинелле тӑкӑнчӗҫ.

* С а ва н -  вилесене тӑхйнтарса пытарзкан вӑрӑм тумтир.
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Эсӗ мӗн ятлӑ?—тесе ыйтрё вӑл.
— Ним ятлӑ та мар.
— Сан яту пур вӗт?
— Ҫук.
— Ан ухмахлан,—атту ҫаптараҫҫӗ!
Ҫаптарассине эпӗ вӑл каличченех пӗлюе тӑнӑ, ҫавӑнпа та хирӗҫ 

нямӗн те чӗнмерӗм. Вӑл кушак пек мӑшлатса илчё те, кушак не 
кех, пӗр сассӑр тухса карӗ.

Икӗ лампа ҫутса ячёҫ, вёсен сарӑ ҫутисем мачча ҫумӗнче ҫа- 
кӑнса тӑраҫҫӗ, такамӑн куҫӗсем ҫухалнӑ пек туйӑнаҫҫӗ, куҫ курми 
туса тарӑхтарса, пӗр-пӗринпе пӗрлешме хӑтланнӑ пек лӗп-лӗп "туса 
ҫунаҫҫӗ.

Кӗтесре такӑшӗ:
• — Атя, картла выляр!—терӗ.

— Мӗнле ‘манӑн алӑсӑр выляс-ха?
— Аха, аллуна касса татнӑ иккен!
Эпӗ тӳрех шутласа илтӗм: акӑ картла вылянӑшӑн ку ҫыннӑн 

аллине татнӑ. Мана мӗн тӑвӗҫ-ши ӗнтӗ хама вӗлерес умён?
Ман алӑсем ҫунтараҫҫӗ, сураҫҫӗ, такам алӑ шӑммисене тӑпӑл- 

тарса каларма хӑтланнӑ пек ьгратать. Хӑранипе тата ыратнине тӳ 
сеймесёр эпӗ хуллен макӑрса ятӑм, куҫҫуль юхни ан курӑнтӑр 
тесе, куҫсене хупрӑм, анчах куҫҫулё куҫ хупанкине ҫӗклентерет, 
тӑнлавсем тӑрӑх юхеа, хӑлхасем ӑшнелле пырса кӗрет.

Ҫӗрле пулчӗ, ҫынсем пурте койкӑсем ҫинелле йӑванса карӗҫ, 
кӑвак одеялсем айнелле пытанса выртрӗҫ, кашни минутрах лӑп 
пулнӑҫемӗн лӑпрах пуж а пырать, кӗтесре ҫеҫ тахӑшӗ мӑкӑртатать:

— Ним те тухас ҫук, арҫынӗ те—йӗрӗнчёк, хӗрарӑмӗ те — йӗ- . 
рӗнчӗк...

Кукамай патне ҫыру ҫырасчӗ, эпӗ халь чӗрӗ чухне вӑл килтӗр 
те мана больницӑран вӑрласа илсе кайтӑрччӗ, анчах ҫырма пул- 
масть: алӑсем тыткалаймаҫҫӗ, ҫитменнине хучӗ те ҫук. Кунтан
тухса шӑвӑнма май килмест-ши, хӑтланса пӑхас мар-ши?

Ҫӗр ӗмӗрлӗхех килсе тӑнӑ пек, шӑп пулнӑҫемӗн шӑпрах пулса 
пырать. Урасене хуллен ҫӗрелле антарса эпӗ алӑк патиелле утрӑм, 
ҫур алӑкӗ уҫӑ тӑрать,—коридорта, лампа айӗнче, хыҫлӑ йывӑҫ 
пукан ҫинче пӗр чӗрӗп пуҫӗ евӗрлӗ кӑвак пуҫ мӑкӑрланса тӑрать; 
вӑл ман ҫинелле тӗксӗм куҫ лупашкисемпе пӑхать. Эпӗ пытанса 
ларма ӗлкӗреймерӗм.

— Кам сӗтӗрӗнсе ҫӳрет? Кил кунта!
Сасси хӑрамалласкер мар, лӑпкӑ. Эпӗ утса пытӑм, кӗске мӑклӑ 

ҫаврака пичӗ ҫине пӑхса илтӗм,—пуҫӗнчи ҫӳҫӗ вӑрӑмрах, вӑл пуҫӗ 
йӗри-тавра кӗске кӗмӗл пайӑркасем пек сапаланса тӑрать, пиҫҫийӗ 
ҫинче пӗр ҫыхӑ ҫӑраҫҫи ҫакӑнса тӑрать. Унӑн сухалӗпе ҫӳҫӗ вӑрӑм- 
рах пулнӑ пулсан, вӑл Петр апостол пек пулмаллаччӗ.

— Ку—пиҫнӗ алӑ-и? Мӗн эсӗ ҫӗрле сулланса ҫӳретӗн? Мӗнле 
саккунпа?

Вӑл ман кӑкӑрпа пит умнелле нумай тӗтӗм вӗрсе кӑларчӗ, ӑшӑ 
аллипе ман мӑйран ыталарӗ те, хӑй патнелле' туртса илчӗ.

— Хӑратӑн-и?
— Хӑратӑа
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— Кунта малтан пурте хӑраҫҫӗ. ХӑрамаЛли ним те ҫук: Манна 
пушшех хӑрамалла мар—эпё никама та мӑшкӑлаттарас ҫук... Тур- 
тас килет-и? Ну, ан турт. Сана иртерех-ха, пёр ик ҫул тӑхта... 
Аҫу-ан;нӳ ӑҫта? Аҫу-аннӳ ҫук-и? Ну, кирлӗ те мар—вӗсемсӗрех 
пурӑнапӑр, ан хӑра анчах! Аилантӑн-и?

Ҫакнашкал кӑмӑллӑ, юлггаш пек ӑнданмалла сӑмахсемпе ка- 
лаҫма пултаракан ҫынна эпӗ тахҫантанпах курманччӗ,—мана вӑл 
оӑмахлани калама ҫук кӑмӑла карё.

Вӑл мана хам койка патне .ертсе пырсан, эпӗ ӑна:
— Кӑштах лар-ха манпа!—терӗм.
— Юрӗ,—терӗ вӑл.
— Эсӗ кам?
— Эпӗ-и? Салтак, чӑн-чӑн салтак, Кавказ салтакӗ. Вӑрҫӑра та 

пултӑм, 'вӑрҫӑра пулмасан, мӗнле тата? Салтак вӑрҫмашкӑн пурӑ- 
нать. Эпӗ венгерсемпе вӑрҫнӑ, черкессемпе, поляксемое—темен 
чухлӗ! Вӑрҫӑ вӑл ачам, пысӑккӑн ашкӑнни пулать!

Эпӗ пӗр минутлӑха куҫа хупрӑм, каялла уҫнӑ ҫӗре салтак вь:- 
рӑнӗнче хура тумтирпеле кукамай лара парать, лешӗ ун ҫумӗнче 
тӑрать:

— Пурте В1илсе пӗтнё тетӗн пулӗ, э?—тет кукамая.
Палатӑра хӗвел вылять,—пурне те ылттӑн ҫутипе ҫутатса илет

те пытанать, унтан каллех пурин ҫине те йӑл пӑхса илет, ача- 
пӑча аснӑ пек хӑтланать.

Кукамай ман пата пӗшкӗнсе ыйтать:
— Мӗн, кӑвакарчӑнӑм? Чӑлахлатса ячӗҫ-и? Каларӑм эпӗ ӑна, 

хӗрлӗ усала...
— Халех эпё пурне те саккун хушнӑ пек тӑватӑп,—терӗ те 

салтак тухса карӗ, кукэмай хӑй пичӗ ҫинчен куҫҫульне шӑлса 
калать:

— Ку салтак хамӑр ҫын, балахнасем иккен...
Эпё халь те тӗлӗк куратӑп пулӗ тесе шутлатӑп, ҫавӑнпа та хи- 

рӗҫ чёнместӗп. Тухтӑр килчӗ, пиҫнӗ вырӑнсене ҫыхса ячӗ, вара 
эпир кукамайпа извозчик тытса хула урамӗсемпе карӑмӑр. Вӑл 
мана кала-кала кӑтартать:

— Пирӗн кукаҫей—(вуҫех ухмаха кайма пуҫларӗ, ытла та сӗм- 
сӗрленсе карӗ—пӑхсассӑн хӑсас килет! Ҫитменнине тата нумай 
пулмасть, унне ҫӗр тенкӗлӗх хут укҫине псалтир ӑшӗнчен 
унӑн ҫӗнӗ тусӗ, тир ӑсти Хлыст кӑларса илнӗ. Мӗн пулчё 
вара—и-и!

Хӗвел ҫап-ҫутӑ ҫутатать, ҫӳлте пӗлӗтсем шурӑ кайӑксем пек 
ишсе пыраҫҫӗ, эпир Атӑл урлӑ каҫлӑхсем ҫийӗпе утатпӑр, кӗрлет, 
ҫӳлелле ҫӗкленет пӑр, каҫлӑх хӑмисем айӗнче шыв чӑмпӑлт- 
чӑмпӑлт тутарать, ярмӑнкӑри аш пек хӗрлӗ собор тӑрринче ылттӑн 
хӗрессем ялкӑшаҫҫӗ. Сарлака питлӗ хӗрарӑм тӗл пулчӗ, вӑл пӗр 
ҫӗклем атлас1 пек йӑЛкӑшакан кӑчкӑ хулли ҫӗкленӗ— ҫуркунне ки
лет, часах Мункун ҫитет!

Чӗре тӑри пек тапаланса илчӗ.
— Пит юрататӑп эпё сана, кукамай!—тетӗп.
Ҫавӑнтан вӑл пӗртте тӗлӗнмерӗ. лӑпкӑ сасӑпа мана каларӗ:
— Тӑван-ҫке, мухтанмасӑрах калатӑп, мана ют ҫынсем те юра- 

таҫҫӗ, мухтав сана, турӑ амӑшӗ!

2 . М. Г о р ы о й — Ҫынсем патӗнче. 17



Йӑл кулса вӑл тата хушса хучӗ:
— Акӑ, хавасланать ӗнтӗ вӑл, ывӑлӗ чӗрӗлет! А Варюша, ма- 

нӑн хӗрӗм...—терӗ те урӑх нимён те шарламарё.

II.

Кукаҫей мана килкэртйшёнче тӗл пулчё,—вӑл унта чӗркуҫланса 
ларса, пуртӑпа темӗняе савӑл чутлатчӗ. Мана пуҫран пуртӑпа тем е 
хӑтланнӑ пек, ӑна ҫӳлелле ҫӗклентерсе ячӗ те, ҫӗлӗкне хывса мӑш- 
кӑласа каларӗ:

— Сывӑ-и, преподобнӑй ҫыннӑм, ваше благородие? Служить 
туса ирттеретӗр-и мён? Ну, ӗнтӗ халь мёнле пурӑиае теггёр—апла. 
пурӑнӑр, ия! Эх, эсир...

— Пӗлетпӗр, пӗлетпӗр,—васкаса каларӗ кукамай, ун ҫинелле 
ашлице сулса. Пӳлӗме кӗрсен, сӑмавар ларггнӑ чухне, мана кала с з 
кӑтартрӗ:

— Халь ӗнтӗ—чисггиех пӗтсе ларчӗ кукаҫу; мёнпур укҫине 
вӑл ӳстермешкӗн хӑйӗн кума ывӑлне Микулана парса тӑратчӗ, 
расписка тавраш унтан илмен пулмалла,—пӗлместӗп, вёсен унта 
тем пулнӑ, анчах—ҫаралса юлчӗ ҫав, пӑчланчӗ укҫи. Ҫавӑ ӗнтӗ 
эпир чухӑнсене пулӑшманшӑнах, мӗскӗнсене хӗрхенменшӗнех пулчӗ, 
турӑ ӗнтӗ пирӗн ҫинчен: мӗн тума эпӗ Каширинсене ырлӑх па^ 
тӑм-ши? тесе шухӑшларӗ пулӗ. Шухӑшларӗ те, нимӗнсӗрех ггӑратчеа 
хӑварчӗ...

Ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те кукамай татах пёлтерчӗ:
— Эпӗ ӗнтӗ пӗрмай турра пӑртак ҫырлахтарас тесе тӑрӑшатӑп,. 

старике вӑга ытлах ан хӗотврччӗ,—халь ӗвтӗ хам ӗҫлесе тупнӑ ук- 
ҫаран ҫӗрлехи вӑхӑтсенче вӑрттӑн пулӑшу парса ҫӳреме пуҫларӑм. 
Сан пырас килет пулсан, акӑ паян кайӑпӑр—ман укҫа пур...

Кукаҫей кӗчё, куҫне хӗсрӗ те:
— Хыпма хатӗрленетӗр-и мӗн?—тесе ыйтрё.
— Санӑнне мар,—терӗ кукамай.—Ҫиес килет пулсан, пирӗнпе 

пӗрле лар, сан валли те ҫитӗ.
Куиаҫей сӗтел ҫумне ларчӗ:
— Тулггар...—терӗ хуллен.
Пӳлӗмре пурте хӑй вырӑнӗнчех, пӗр аннен кӗтесси ҫеҫ хур^ 

ланмалла пушшӑн курӑнса тӑрать, стена ҫинче, кукаҫейён вырӑнё , 
тӗлӗнче, пёр листа хут ҫакӑнса тӑрать. Вӑл хут ҫине печатнӑй 
саспалписемпе пысӑккӑн ҫапла ҫырса хунӑ:

«Пӗртен-пёр чӗр Исус турӑмӑр! Сан таса яту ман ӗмӗрте кирек
хӑш кунта та, сехетре те мавпа пӗрЛе пултӑр».

— Кӑна кам ҫырнӑ?
Кукаҫей нимӗн те чӗнмерӗ, кукамай кӑшт тӑхтаса тӑчӗ те, кулса 

каларӗ:
— Ку хут ҫӗр тенкӗ тӑрать!—терӗ.
— Сан ӗҫ ҫук!—тесе кӑшкӑрса ячӗ кукаҫей.—Йӑлтах ют ҫын-

сене парса пӗтерем!
— Парса пётермешкӗн ним те ҫук, пулнӑ чухне—памастӑнччӗ,— 

лӑпкӑн каларӗ кукамай.
— Чарӑн!—тесе ҫухӑрса ячӗ кукаҫей.
Кунта пурте хӑй йӗркипе пырать, пурте ӗлӗкхи пекех.
Кӗтесре, арча ҫинче, кӗпесем хумалли кароинка ӑшӗнче, Коля
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вӑранчӗ те, кунталла пӑхать; кӑвак куҫӗсем хупанкисем айӗнчен 
аран ҫеҫ курӑнаҫҫӗ. Вӑл тата кӑвакарсарах кайнӑ, лӳппертерех 
пулса кайнӑ, ирӗлюе пӗтнӗ пек туйӑнать; вӑл мана, палламарӗ, ним 
чӗнмесӗр аяккалйа ҫавӑрӑнчӗ те куҫӗсене хупрё.

Урамра манӑн хурлӑхлӑ хыпарсем иштмелле пулчӗ: Вихир —-
вилнӗ, Мункун умӗнхи эрнере ӑна «ҫил чирӗ пӑвса вӗлернӗ»; 
Хаби—хулана пурӑнма кайнӑ, Язь—урасӑр пулнӑ, вӑл ҫӳремест, 
Ҫакна пурне те мана пёлтерсе, хура куҫлӑ Кострома ҫиленсе ка« 
ларӗ:

—• Ытла та час вилеҫҫӗ-ҫке арҫын ачасем!—терӗ.
— Пӗр Вихир ҫеҫ вилнё вӗт-ха?
— Пурпёрех: ку урамран пӑрахса кайни те вилнипе пӗрех. Тин 

ҫеҫ туслашса хӑнӑхса ҫитетӗн, юлташа е  ӗҫе кӗртеҫҫӗ, е вӑл 
вилсе каять. Унта сирӗн килкартишӗнче, Чесноков патӗнче, ҫӗннк- 
сем пурӑнаҫҫӗ—Бвсеенкӑс!ем; ывӑл ачи—Нюшка, пырать, ҫи- 
вӗчскер! Вёсен икӗ хӗрача, пӗри пёчёккӗ-ха, тепри уксах, туяпа 
ҫӳрет, хитреекер.

Пӑртак шухӑшларӗ те хушса каларӗ:
— Эпир ачам, Чуркӑпа иксӗмӗр ӑна юратса пӑрахрӑмӑр, пӗрмай 

ятлаҫатпӑр!—терӗ.
— Ҫав хӗрачапа-и?
— Мӗн тума унпа? Хамӑр хушӑмӑрта. Унпа сайра ятлаҫатпӑр!
Пысӑк каччӑсем тата мужиксем те хёрарӑмеене юратса пӑрах-

ниоене эпӗ, паллах, пӗлеттӗм, тӳррӗн каласан, вӑл мӗне пӗлтер- 
нине те пӗлеттӗм. Мана темле кичемле пек туйӑнса карӗ, Костро- 
мана шел туйӑнатчӗ, унӑн илемсӗр ӳт-пӗвӗ ҫине, ҫиленчӗк хура 
куҫӗнчен пӑхма лайӑх мар пекчӗ.

Уксах хӗре эпӗ каҫпала ҫав кунах куртӑм. Крыльцаран кил» 
картиш!нелле аннӑ чухне, вӑл хӑйӗн туйине ӳкерчӗ те, ним тума 
пӗлмесӗр, картлашкасем ҫинче чарӑнса тӑчӗ, ҫинҫешке те вӑйсӑр- 
скер, шап-шурӑ тӗслӗ аллисемпе карлӑкран тытса тӑрать. Эпӗ унӑн 
туйине илсе парас терӗм, анчах ҫыхса лартнӑ алӑсем лайӑх тыт- 
калаймаҫҫӗ, эпё хам нумай мӗшӗлтетнёшӗн тарӑхатӑп, вӑл мантан 
ҫӳлте тӑрса хуллен кулать:

— Мӗн пулнӑ сан аллусене?—тет.
— Пӗҫертсе ятӑм.
— Эпӗ вӑт уксахлатӑп. Эсӗ ҫак килкартишӗнче пурӑнатӑн-ч? 

Нумай выртрӑн-и больницӑра? Эпё унта ну-умай выртрӑм!
Йьизӑррӑн сывласа илчё те:
— Пит нумай выртрӑм!—терӗ.
Вӑл кӑвак такагасем ӳкерчӗклӗ шурӑ кӗпе тӑхӑннӑ, кӗпи кивӗ 

те таеаскер, тураса якатнӑ ҫӳҫне ҫивӗтлесе янӑ, хулӑм та кӗске 
ҫивӗчӗ малалла усӑнса тӑрать. Куҫӗсем унӑн —- кӑвак, ним кул 
масӑр пӑхаҫҫӗ, вёсен лӑпкӑн курӑнакан куҫӗсенче кӑвак вут ҫунса 
тӑрать, шӗвӗр сӑмсаллӑ типшӗм питне ҫутатса ярать. Вӑл кӑмӑл- 
лӑн^пӑхса йӑл кулать, ҫапах та вӑл ман кӑмӑла каймарӗ. Унӑн 
пӗтӗм имшер кӗлеткийӗ мана:

— Тар,хасшӑн, ан тивӗр мана!—тенӗ пек туйӑнать. Мӗнле 
юратса кайма лултарнӑ-ши ӑна юлташсем? Вӑл хӑй ирӗккӗнех, 
мухтаннӑ пек мана каласа кӑтартать:

— Эпӗ тахҫантанпах чирлетӗп, — тет. — Мана кӳршӗ арӑмӗ
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тухатса янӑ, аннепе вӑрҫнӑ та, юри ӑна тарӑхтармашкӑн мана 
тухатса хунӑ... Больницӑра хӑрушӑ-и?

Унпа калаҫма темле лайӑх мар пек туйӑнчӗ, эпӗ пӑрахса пӳлӗ- 
мелле кӗрсе карӑм.

Ҫурҫӗр тӗлнелле кукамай мана хуллен вӑратрӗ.
— К аятпӑри эппин? Эсё ҫынсемшӗн тӑрӑшасшӑн—аииусем 

часрах тӳрленӗҫ...
Мана алӑран ҫавӑтрӗ те, суккӑр ҫынна ҫавӑтса пынӑ пек, мана 

тӗттӗмре ертсе карӗ. Ҫӗрӗ тӗп-тӗттӗм те нӳрӗ, юханшыв хӑвӑрттӑн 
юхса выртнӑ пек татти-сыпписёр ҫил вёрет, сивӗ хӑйӑр урасенчен 
яра-яра тытнӑ пек туйӑнать. Кукам1ай мещен пӳрчӗсен тӗттӗм 
чӳречиеем патне хуллен утса пырать те, виҫӗ хутчен сӑхсӑхса 
и лее, чӳрече янаххисем ҫгане пилӗк пуслӑх укҫа щаша виҫшер кӗлен- 
тӗр хурать, унтан ҫӑлтӑрсӑр пёлӗт ҫинелле пӑхса, каллех сӑхсӑхса 
шӑппӑн кӗл тӑвать:

— Эй ҫӳлти таса патша амӑшӗ, ҫынсене пулӑш! Аннемӗр, эпир 
пурте сан умӑнта ҫылӑхлӑ ҫынсем!—тет.

Пӳртрен аяккалларах уйӑрӑлса кайнӑҫемӗн йӗри-тавра пушшех 
тиокер, пурте вилсе пӗтнӗ пек туйӑнса каять. Тӗттӗм хупласа 
илнипе тӗпсӗрӗн курӑнакан ҫӗрлехи пӗлӗт уйӑхпа ҫӑлтӑрсене ӗмӗр- 
лӗхех пытарса хунӑ пек туйӑнать. Таҫтан йытӑ сиксе тухрё, пирӗн 
умра чарӑнса тӑчӗ те, хӑрлатма тытӑнчӗ, тӗттӗмре ун куҫӗсем йӑл- 
кӑшаҫҫӗ, эпӗ хӑранипе кукамай ҫумнелле хёсӗнсе тӑтӑм.

— Ним те мар,—тет кукамай,—йытӑ вӑл, усал тухмалли вӑхӑт 
мар халь, вӑхӑчӗ иртнӗ, автансем авӑтрёҫ вёт ёнтё!

Йытта хӑй патнелле йыхӑрса илчё, ӑна ачашларё те ҫапла ӑс 
парать:

— Асту, йытӑ, ан хӑрат ман внукӑма!—тет.
Иытӑ ман урасем ҫумнелле сӗртӗнкелерӗ те, малалла виҫҫӗн 

пӗрле карӑмӑр. Вуникё хутчен кукамай чӳречесем патне пычё, 
чӳрече янаххисем ҫине «вӑрттӑн иулӑшу» хура-хура хӑварать; 
кӑвак шуҫӑм киле пуҫларӗ, тӗттӗмрен кӑвак ҫуртсем ӳсе-ӳсе 
тӑраҫҫӗ, уй хӗрринчи чиркӳн сахӑр пек шурӑ тӑррийӗ палӑрма 
пуҫларӗ; чултан тунӑ масар картийӗ, шӑтӑк чӑпта пек, сайралса 
карӗ.

— Ывӑнчӗ карчӑк,—тет кукамай,—киле кайма вӑхӑт ҫитнӗ! 
Ыран акӑ вӑранаҫҫӗ хӗрарӑмсем, вёсен ачиоем валли турӑ амӑшё 
ӗнтӗ пӑртак хатӗрлесе хунӑ! Пурте ҫителӗклӗ мар чухне кӑшт 
мӗн те пулин пулни те—пырать! Ох-хо, Олеша, чухӑн пурӑнать 
халӑх, никам та уншӑн тӑрӑшни ҫук.

Пуянни ӗнтӗ турӑ ҫинчен шухӑшламасть,
Хӑрушӑ су д  п ул ӗ тесе шутламаст,
Ч ухӑн ҫын, ни тӑвзн, ни тус мар уншӑн,
Тӑрӑшать вӑл ылттӑн кӑна пуҫтарасш ӑн —
Ҫав ылттӑн тамӑк кӑварӗ пултӑр уншӑн!

Вӑт мӗнле! Пӗр-пӗриншӗн тӑрӑшса пурӑнмалла, турри пурин- 
шӗн те тӑрӑшать! Хӗпӗртетӗп эпё эс каллех манпа пӗрле пулнӑшӑн...

Хам нихҫан та манас ҫук япалана хутшӑнвине туйса, эпё те 
лӑпкӑн хӗпӗртетӗп. Ман ҫумра хӗрлӗ йытӑ сӗнкӗлтетсе пырать,



тш ӗ пуҫӗ евӗрлӗ пуҫлӑскер, тата айӑплӑн пӑхакан кӑмӑллӑ куҫ- 
лӑскер.

— Вӑл пирӗн патра пурӑнать-и ӗнтӗ?
— Мӗн вара? Пурӑнас тет пулсан, пурӑнтӑр. Акӑ эпӗ ӑна 

кӗлентӗр паратӑп, ман иккӗ юлчӗ. Атя, тенкел ҫине ларса канар, 
тем эпӗ ывӑнтӑм...

Хапха ҫумӗнчи тенкел ҫине лартӑмӑр, йытӑ пирён^ ура вӗҫне 
выртса типӗ кӗлентӗр кӑшлать, кукамай мана каласа кӑтартать:

— Ҫакӑнта пёр еврей арӑмё пурӑнать, унӑн вара—тӑхӑр ачд, 
пит вӗт-шакӑрсем. Впле пурӑнатӑн, эсӗ, Моссевна?—тесе ыйтатӑп 
эпё унтан. Вӑл калать: пурӑнатӑп, тет, хамӑн турӑ пулӑшнипе, 
урӑхла тата мӗнле пурӑнас? тег.

Зттӗ кукамайӑн ӑшӑ аякки ҫумне таяктӑм та ҫывӑрса карӑм.
Пурӑнӑҫ каллех хӑвӑрттӑн та ҫӑран иртме пуҫларӗ, ҫӗнӗ япаласен 

аслӑ юмахӗ кашни кулленех чун валли мӗнле те пулин ҫӗнӗ япала 
илсе кӳрет, ҫавӑ вара хаваслантарать те пӑшӑрхантарать, кӳренте- 
рет тата пуҫпа та шухӑшлаттарать.

Часах эпё те ҫав уксах хӗрачана май килнӗ таран час-часах 
курасшӑн, унпа калаҫасшӑн е ним чӗнмесӗр хапха ҫумӗнчи тенкеле 
ҫинче унпа юнашар лараошӑн ҫунма пуҫларӑм,—униала ним чӗнме- 
сӗр ларни те лайӑххӑн туйӑнатчӗ. Вӑл кайӑк пек тасаскерччӗ, Дон 
шывӗ тӑрӑхӗнче казаксем епле пурӑнни ҫинчен пит лайӑх кала- 
кала кӑтартатчӗ: унта вӑл хӑйӗн куккӑшӗ патӗнче, ҫу ҫапакан 
заводӑн машинисӗ патӗнче нумай пурӑннӑ, унтан В1ара унӑн ашшӗ 
слесарь Чулхулана пурӑнма куҫса килнӗ.

— Тата тепӗр кукка пур, вӑл вара патша ҫумӗнчех служить 
туса пурӑнать.

Праҫниксенче, каҫхине урам|ра пурӑнакан пӗтӗм хаитӑх «хапха 
хыҫнелше» туха-туха каятчӗ, каччӑсемпе хӗрсЬм вӑйӑ вылямашкӑн 
масаралла каяҫҫӗ, мужиксем трактирсенелле саланаҫҫӗ, урамра 
арӑмсемпе ач|а-пӑчасем ҫеҫ юлаҫҫӗ. Хӗрарӑмсем хапхасем патне 
тӳрех хӑйӑр ҫине, е тенкелсем ҫине вырнаҫса лараҫҫӗ те, хыттӑн 
шавлама тытӑнаҫҫӗ, ятлаҫаҫҫё, ҫынна кӑшлаҫҫӗ; ача-пӑчасем лап- 
тулла, чушкӑлла, шӑмӑпа выляма пуҫлаҫҫӗ; амӑшӗсем ачасем епле 
вылянине сӑнаса лараҫҫӗ, правур выляканӗсене мухтаҫҫӗ, начар 
выляканёсенчен кулаҫҫӗ. Шавласа янраса ҫеҫ тӑратчӗ урам, нихҫан 
манмалла мар савӑнӑҫлӑччё унта; «пысӑккисем» ҫавӑнта астуса- 
пӑхса тӑнипе эпир, вӗт-шакӑрсем, пушшех хӑпартланса кайса, пур 
вӑйӑсене те ӑраснах хӗрӳллӗн, пӗр-пёринпе пӗтӗм чунтан ӑмӑртса 
выляттӑмӑр. Анчах эпир виҫсӗмӗр—Кострома, Чурка тата эпё— 
хамӑр пит хӗрсе кайса выляттӑмӑр пулсан та, ҫапах хӑшӗ те 
пулин мухтанмашкӑн уксах хёр патне чупа-чупа пыраттӑмӑр.

— Куртӑн-и, Людмила, эпё епле пилёк чушкине те йӑлтах 
карта ӑшӗнчен сирпӗнтерсе кӑлартӑм?—теттёмёр.

Вӑл пуҫне темиҫе хутчен тая-тая илсе, кӑмӑллӑн пӑхоа йӑл 
кулатчӗ.

Ёлӗк пирӗн кампани пур вӑйӑра та пӗрше пулма тӑрӑшатчё, 
халь эпӗ Чуркӑпа Кострома яланах тӗрлӗ партисенче вылянине 
куратӑп, вӗсем парвуртарах та вӑйлӑрах пулас тесе, пёр-йёринпе 
пур майпа та ӑмӑртса хӑтланаҫҫӗ, час-чаеах куҫҫуль юхтарассипе 
тӳпелешесси патнех ҫитеҫҫӗ. Пӗрре вӗсем урса кайнӑ пекех тӳпе-
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лешсе карӗҫ, ҫавӑнта вара пысӑккисен хутшӑнмашйа пулчӗ, тӑш- 
манеене вара, йытӑсене уйӑрнӑ пек, шывпа сапса уйӑрчӗҫ.

Людмила тенкел ҫинче сывӑ урипеле ҫӗре тӑрӑс-тӑрӑс тапса 
ларатчӗ, ҫапӑҫакансем хӑй патнеллех йӑваланса ҫитсен, вӑл вӗсене 
туйипе тёке-тӗке яратчӗ, хӑранипе: «Чарӑнӑр!»—тесе кӑшкӑрса
илетчӗ.

Пичӗ унӑн шуранка-кӑвакчӗ, куҫӗсем сӳннӗччӗ, хӑйне мӗскӗнӗн 
тытатчӗ.

Тепӗр чухне тата, чушкӑЛла вылянӑ чух йӑлтах намӑс курса 
чуркӑна выляса ярсан, Кострома бакалей лавки ггатӗнчи сӗлӗ ларӗ 
хыҫне пытанчӗ, унта кукленсе ларчӗ те, ним сассӑр макӑрса ячӗ,— 
оавӑнтан хӑрамалла пекех пулчё: вӑл шӑлӗсене хытӑ ҫыртса ларт- 
нӑччӗ, пит ҫӑмартинчи шӑммиоем тухса кайнӑччӗ, шӑмӑллӑ пичӗ 
чулланса хытоа кайнӑ пек туйӑнатчӗ, хура, салху куҫӗсенчен 
шултра куҫҫуль тумламӗсем юха-юха анатчӗҫ. Эпӗ ӑна йӑпатма 
тытӑнсан, вӑл куҫҫулӗпе чыхӑнса, шӑппӑн каларӗ:

— Тӑхта-ха... эпӗ ӑна пуҫӗнчен кирпӗчпе парсан... курӗ вара!— 
терӗ.

Чурка мӑнкӑмӑлланса карӗ, каччӑсем утса ҫӳренӗ пек, картуене 
пуҫ тӑррине ла-ртса, (айлисене кӗсъиоем ӑшне чикое, урам варрипе 
утса ҫӳретчӗ; вӑл сурчӑкне шӑл витӗр маттурӑн сурса кӑларма 
вӗренчӗ.

1— Часах акӑ табак туртма вӗренетӗп. Эпӗ ӗнтӗ икӗ хутчен 
тытӑнкаласа пӑхрӑм, анчах ӑшчик пӑтранать,—тетчӗ.

Ҫаксем пурте ман кӑмӑла каймастчӗҫ. Эпӗ хамӑн юлташ ҫуха- 
лассине куратӑп, ку ёнтӗ Людмила пирки пулас пек туйӑнатчӗ 
мана.

Пӗрре каҫпала, эпӗ картишӗнче пуҫтареа килнӗ шӑмӑсемие 
ҫӗтӗк-ҫатӑксене тата тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑра суйланӑ чухне, ман пата 
Людмила пырса тӑчӗ, сылтӑм аллине сулласа, чӳхенсе утса пычӗ.

— Сывӑ-и?—терӗ вӑл, виҫӗ хутчен пуҫне тайса.—Кострома 
санпа пӗрле ҫӳрерӗ-и?

— Ия.
•— Чурка та пычӗ-и?
■— Чурка пирӗное тусшашмасть. Уншӑн йӑлтах эсӗ айӑплӑ, 

юратса пӑрахнӑ вӗоем сана, ҫавӑнпа ҫапӑҫаҫҫӗ.
Вӑл хӗрелсе карӗ, хӑй ҫапах мӑшкӑласарах ыйтрӗ:
— Вӑт тата! Мёншӗн эпӗ айӑплӑ-ха?
— Мӗн тума юраттаратӑн?
— Эпӗ вӗеене хушман вӗт юратмашкӑн!—терӗ вӑл ҫиленсе, 

унтан аяккалла утрӗ.—Ҫав пурте ухмахланни ҫеҫ вӑл! Эпӗ вӗсен- 
чен аслӑ, вунтӑватӑ ҫуш тултаряӑ эпӗ. Хӑйсенчен аслӑ хӗрачасене 
юратса пӑрахмаҫҫӗ...—тф ӗ.

Ана кӳрентерес тесе зпӗ:
— Нумай пӗлетӗн эсӗ!—тесе кӑшкӑрса ятӑм,—авӑ лавка тыта- 

кан арӑм, Хлыст анпӑшӗ, вуҫех ватӑ та, хӑй ҫапах каччӑсемпе пит 
явӑҫса пурӑнать-ҫке!

Людмила ман лата каялла килчӗ, хӑй туйиМе картишёнчи1 хӑйӑр 
ӑшнелле тарӑн тӑрӑнтара-тӑрӑнтара утса пычӗ.

— Эсӗ хӑв ним те пӗлместӗн,—теме пуҫларӗ вӑл хыоаланса, 
макӑрса ярас пекех пулса. Унӑн кӑмӑллӑ куҫӗсем хитрен ҫутӑлса
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карӗҫ.—Лавка тытакан арӑм вӑл — аскӑн хӗрарӑм, эпӗ—ун пек-и 
мӗн? Эпӗ пӗчӗккӗ-ха, мана тивме, чӗпӗтме юрамасть, санӑн «Кам
чадалка» ятлӑ романа, иккӗмӗш пайне вуласа пӑхас пулатчӗ, вара 
тин каламаллаччӗ!

Вӑл ӗсӗклесе йӗрсе аяккалла карӗ. Эпӗ ӑна хӗрхентӗм,—ун 
сӑмаххисенче темле эпӗ пӗлмен чӑнлӑх пурччӗ. Мӗн тума чӗпӗ- 
теҫҫӗ-ха ӑна ман юлггашсем? Хӑйсем ҫапах тата юрататпӑр теҫҫӗ...

Тепӗр кунне, хам Людмила умӗнче айӑплӑ пулнине тӳрлетес 
тесе, эпӗ «кӗ пуслӑх «ячменный сахар» текен конфет илтӗм, Л ю д
мила ҫавна юратнине эпӗ аванах пӗлеттём.

— Кирлӗ-и?
Вӑл юри ҫиленнӗ пек:
— Кай, эпӗ санпа туслӑ мар,—терӗ.
Анчах ҫавӑнтах конфетне илчӗ.
— Хутпа чёркемеллеччӗ хӑть,—аллусем пит таса мар,—терӗ.
— Эпӗ ҫурӑм та, ҫуса та каймасть ӗнтӗ.
Вӑл хӑйӗн типӗ, вӗри аллипе ман алла тытса пӑхкаларӗ.
— Пит пӑсса пӗтернӗ-ҫке...—терӗ.
—  Зсӗ тата пӳрнӳсене йӗппе чиксе пётернӗ...
— йӗппе ӑна, эпӗ нумай ҫӗлетӗп...
Темиҫе минут тӑрсан вӑл каялла ҫавӑрӑнса пӑхса, мана кала;рӗ:
— Итле, атя, ӑҫта та пулин пытлнеа ларар та, «Камчадалка». 

вулар—юратыи?
Аҫта пытанас-ши тесе нумайччен шыраса ҫӳрерӗмӗр, пур ҫӗрте 

те лайӑх мар пек туйӑнать. Юлашкинчен, мунча умне кӗрсе лар- 
сан, лайӑхрах пулать терӗмӗр: унта тӗттӗм, анчах чӳрече умне
ла.рма пулать, чӳрече сарайпала юнашар ларакан бойный хуш- 
шинчи таса мар кӗтеселле тухать, ҫйнсем унта сайра-хугра ҫеҫ 
пырса пӑхкалаҫҫӗ.

Акӑ хӗрача чӳрече патнелле чалӑшшӑн ларать, сьшмар урине 
тенкел ҫине хурса тӑсса янӑ, сыввнне ҫӗрелле уснӑ, ҫапла ларнӑ 
та, питне лутӑрканчӑк кӗнекепе хуплаоа, питӗ хумханса, темле 
ӑнланмалла мар кичемле сӑмахсем калать. Ҫапах та эпӗ хумхана- 
тӑп. Урайӗнче ларса, эпӗ ниМ| кулмасӑр пӑхакан куҫсем, икё 
кӑвак вут пек, кӗнеке страницисем тӑрӑх епле куҫса ҫӳренине 
куратӑп, хӑшпӗр чухне вӗсем шывланса каяҫҫӗ, хӗрача сасси 
чӗтренет, ӑнланмалла мар ҫыпӑҫтарса хунӑ, пӗлмен сӑмахсене 
васкаса кала-кала ярать вӑл. Ҫапах та эпӗ ҫав сӑмахсене хӑлхапа 
тытатӑп, вӗеенчен стихсем тума хӑтланеа, вӗсене тем тӗслӗ те 
ҫавӑркалатӑп,—ҫавӑ вара кӗнвкере мӗн ҫинчен каланине ӑнланма 
вуҫех те канҫӗрлет.

Ман чӗркуҫҫи ҫинче йытӑ тӗлӗрсе выртать, эпӗ ӑна Ҫил тесе 
чӗнетӗп, мӗншӗн тесен вӑл ҫӑмламас та вӑрӑмскер, пит .хӑвӑрт 
чупать, мӑръере кӗрхи ҫил шавланӑ пек харлатать.

— Илтетён-и эсӗ?—тет хӗрача.
Зпӗ ним каламасӑр пуҫ таятӑп. Сӑмахсем пит васкаса тӑкӑнса 

пынипе эпё тата хьгтӑрах хӗрсе каятӑп, ман вӗсене урӑхла майлӑ, 
юрӑсенчи пек лартса тухас килсе пырать,—-юрасенче кашни сӑмах 
чӗрӗ пек, пӗлӗт ҫинчи ҫӑлтӑр пек ҫунса тӑрать.

Тӗттӗмленсе ҫитсен, Людмила кӗнеке тытса тӑракан, шурӑн 
курӑнакан аллине аялалла ячӗ те:
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— Лайӑх вӗт? Куратӑн ӗнгӗ...—терё.
Ҫак каҫран пуҫласа эпир час-часах мунча умӗнче лараттӑмӑр. 

Ман савӑнӑҫа пула Людмила часах «Камчадалка» кӗнекине, вулама 
пӑрахрӗ. Ҫав ним вӗҫӗ ҫук кӗнекере мён ҫинчен каланине эпӗ ӑна 
калаоа кйтартма пултарас ҫукчӗ,—ним вӗҫӗ ҫук тесе акӑ мӗншӗн 
калатйп: эпир вулама пуҫланй иккӗмӗш пайӗ хыҫҫӑн виҫҫӗмӗт 
пайё килйе тухрӗ; унпган тата тёшттӑмӗш пайӗ те пур, терё 
хӗрача.

Ҫанталӑк лайӑх мар тӑнй чухне, вӑл мунча хутнӑ шӑматкун 
чухне кӑна пйсйлмасан, пире тата лайӑхрах туйӑнатчё.

Тулта ҫумӑр лӳшкет,—никам т-а тула тухас ҫук, пирӗн пата, 
пирӗн кӗтесе килсе те пйхае ҫук. Людмила пире «ҫын пырса ку- 
расран» питӗ хӑратчӗ.

— Пӗлетӗн-и, вара мӗн шухӑшлӗҫ?—тетчё вал хуллен.
Эпё пёлеттём, пире ҫын пыроа курасран эпё те шикленеттём. 

Эпир1 тем ҫинчен те сӑмахласа, сехечё-еехечёпе лареа ирттерет- 
тӗмӗ(р, хӑшпӗр чухне эпё кукамайӑн юмахӗсене яраттӑм, Людмила 
тата Медведица шывӗ тӑрӑхӗнче казакеем ешге пурӑнни ҫинчен 
калаеа кӑтартатчӗ.

■— Ой, унта пит лайӑх-ҫке! — аесӑн сывласа илетчё вал.— 
Кунта— мён? Кунта кӗлмӗҫсен анчах пурйнмалла...

Эпё ӳссе ҫитсен, Медведица шывне курма каятӑпах, тесе шут- 
тытрӑм.

Часах пире мунча умё кирлё те пулмарӗ: Людмилӑн амӑшӗ тир 
ӑсти патӗнче ӗҫ тупрё те, ирех вара килтен туха-туха каятчё, 
йймйкё шкушта вёренетчё, пиччёшё изразец заводӗнче ӗҫлетчӗ. 
йёпе-сапа пулна кунсенче эпё хёрача патне каяттйм, йна апат 
лӗҫерме, пӳлӗмпе кухня на пуҫтарма пулйшаттйм, вйи юуматчё:

— Эпир санпа иксёмёр упйшкипе арймё пекех пурйнатпйр, 
ҫывӑраешне ҫеҫ уйрйм ҫывйратпйр. Эпир тата авантарах - пурйнат
пйр—упйшкисем арймёсене пулйшмаҫҫё...—тетчё.

— Укҫа пур чухне эпё тутлй япаласем' илеттём, эпир чей ӗҫет- 
тӗмӗр, сӑмавара ӑшйтни ҫинчен Людмилйн вйрҫма юратакан амйшӗ 
ан пӗлтӗр тесё, эпир йна сйвӗ шыв ярса сивӗтеттӗмӗр. Хйшпёр 
чухне пирӗн пата кукамай пырса, шйтйкла ҫыхса е тӗр тӗрлесе 
ларатчӗ, тӗлӗнмелле лаййх юмахсем яратчӗ, кукаҫей хулана тухса 
кайоан, Людмила пирӗн пата пыратчӗ, эпир вара ним хуйхйсйр 
ӗҫсе ҫиеттӗмӗр.

Кукамай калатчӗ:
— Ой, аван пурйнатпйр эпир! Хамйрйн укҫа—хйть темӗн ту 

унпа!—тетчё.
Вйл эпир туслй пурйннине ырлатчӗ.
— Арҫын ачапа1 хӗрача туслашни—®йл аван япала. Асса хйт- 

ланма ҫеҫ кирлӗ мар...—тетчӗ.
Пит кӑмйллй каласа «асса хӑтланйи» вйл мён пулнине пире 

ӑнлантарса паратчӗ. Калассине вӑл хит.рен, юхтарЬа, хавхаланса 
калатчӗ, эпё вара чечексем ҫурйличчен вӗсене тивме юраманнине. 
ахалӗн вёсен шӑрши те, ҫырли те пулас ҫуккине лайӑх ййланса 
илтӗм.

«АсСа хйтланас» килместчӗ, анчах ҫакй пире Людмилӑпа «ксӗ- 
мӗре ҫынсем калаҫман япала ҫинчен калаҫма чармастчӗ. Калаҫас-
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сине, паллах, кирлӗ пулнипё ҫеҫ калаҫнӑ, мӗншӗн тесен арлӑхсем 
пӗр-пӗринпе сӗмсӗрӗн хутшӑнни ытла та час-часах пи|рӗн куҫ умне 
пулатчӗ, пире ытла та кӳрентеретчӗ.

Людмштӑн ашшӗ, пӗр хӗрӗх ҫул ҫитнӗ хитре арҫын, кӑтраскер 
те уссилӗскер, хӑйӗн ҫӑра куҫхаршийӗсене темле ӑраснах ҫӗнте- 
рӳллӗн вылятса ҫӳрет. Вӑл темле ним те шарламасть—вӑл пер 
сӑмах каланине те астумастӑп эпё. Ачаоене ачашланӑ чух вӑл 
чӗлхесӗр ҫыи пек ларатчӗ, арӑмнс те ним чӗнмесӗр хӗнетчӗ.

Каҫсенче, праҫниксенче вӑл кӑвак кӗпе, плис шӑлаварё тата 
ҫап-ҫутӑ ҫутатса лартнӑ атӑ тӑхӑнса, хапха патне тухать, ҫурӑмё 
хыҫнейле чӗнпе пысӑк хушупӑсне ҫакса ярать, салтак «караула» 
тӑнӑ пек, тухса тӑрать вара. Ҫавӑнтах вара пирӗн хапха ҫумӗпе 
«гулять» туса ҫӳресси пуҫланса каять: хӗрсемпе хӗрарӑмсем пӗрин 
хыҫҫӑн тепри, кӑвакалсем пек, ирте-ирте каяҫҫӗ, Евсеенко ҫине 
вӑрттӑн, куҫ тӗкӗсем айӗнчен тата уҫҫӑнах та, сӗмсӗр куҫсемпе 
пӑха-пӑха илеҫҫӗ. Вӑл та пурне те хура куҫсемле пӑхса суйлака 
пек, тутин аял хӗррине мӑкӑртса пӑхса тӑрать. Ҫав ним шарлама- 
сӑр, куҫсемпе ҫеҫ калаҫнинче, хӗрарӑмёсем арҫын ҫумӗпе вӑраххан 
иртсе ҫӳренинче темле йытӑлла хӑтланни палӑрать, ҫакӑ кӑмӑла 
каймасть,—^̂ арҫынӗ куҫне хӗссе хушсассӑнах, вӗсенчен кашниех ӑна 
пӑхӑнса, урзмри ҫӳпӗллӗ хӑйӑр ҫине вилнӗ пек кайса ӳкессӗн 
туйӑнать.

— Тухса тӑнӑ качака таки, кӗҫҫе пит!—тесе мӑкӑртатать Лю д
мила амӑшӗ. Ҫинҫе те вӑрӑмскер, таса ма)р тӑрӑхла питлӗскер, тиф 
хыҫҫӑн кӗскен касса янӑ ҫӳҫлӗскер, вӑл юхӑннӑ шӑпӑр пек 
туйӑнать.

Унпа юнашар Людмила ларать, вӑл ӑна урамалла пӑхма пӑрах- 
тарасшӑн тӑрӑшать, ҫине тӑрсах мӗн ҫинчен те пулсан ыйтса- 
хӑтланать.

— Ан ҫыпҫӑн, тарӑхтармӑш, телейсёр чӑлах!—мӑкӑртатать 
амӑшӗ, куҫне темле каиҫӗрӗн мӑчлаттарса; унӑн монголсем пек 
хӗсӗк куҫӗсем темле тӗлӗнмелле ҫутӑ, вӗсем пӗртте вылямаҫҫӗ, 
темрен ҫакланса ларнӑ та, ӗмӗрлӗхех чарӑнса тӑнӑ пек туйӑнаҫҫӗ.

— Эсӗ ан ҫилен, анне, ҫапах. ӗнтӗ,—тет Людмила.
— Эсӗ пӑх-ха, чӑптаҫӑ арӑмӗ мӗнле тумланса ларнӑ!
— Эсир виҫсӗр пулмасассӑн, эпӗ лайӑхрах тумланаттӑм, ҫисе 

ятӑр эсир мана, хыпса ятӑр,—ним; хёрхенӳсӗр, куҫҫуль юхтарнӑ 
пек калатчӗ амӑшӗ, хӑй вилнӗ чӑптаҫӑн пысӑк, патмар арӑмӗ ҫине 
куҫӗсемпе тӗллесе пӑхать.

Чӑптаҫӑ арӑмӗ пӗчӗк пӳрт пек туйӑнать, кӑкӑрӗ унӑн крыльца 
евӗрлӗ малалла тухса тӑрать; симӗс тутӑр ҫыхса картласа илнё 
хӗрлӗ питие пӑхоан, маччари чӳрече аса килет, хӗвел ҫутти ҫапнӑ 
чухне ҫав чӳрече мӗнле туйӑнать, ҫавӑн пекех туйӑнать ун пичӗ те.

Евсеенко хуткупӑсне кӑкӑр умнелле куҫарса калама тапратать. 
Хуткупӑсӗн ладсем пит ну май, унӑн сасси ҫынна тӳсме ҫук таҫ- 
талла астарать, мӗнпур урамри ачасем хуткупӑс калакан патнелле 
чупаҫҫӗ, ун' урисем патне пыра-пыра ӳкеҫҫӗ те, хӑйӑр ҫинче хьттса 
кайса хавасланса итлеҫҫӗ.

— Тӑхта, мӑйна' пӑрса ярӗҫ-ха,—тет Евсеенко хӑй упӑшкийе.
Лешӗ ним чӗнмесӗр ун ҫинелле чалӑшшӑн пӑхать.
Чӑптаҫӑ арӑмӗ инҫех мар, Хлыст лавки ҫумӗнчи тенкел ҫине



чул пек ларнӑ та, пуҫне хулпуҫҫийӗ ҫинелле тайса, хӗп-хёрлӗ 
хӗрелсе кайса итлесе ларать.

Уйра, масар хыҫӗнче, хӗвеланӑҫ хёрелет, урам тӑрӑх пит 
ялтӑркка тумланнӑ пысӑк ӳт татӑккисем шывҫинчи пек ярӑнса 
ҫӳреҫҫӗ, ҫавраҫил пек явӑнаҫҫӗ ачасем, ӑшӑ сывлӑш ҫынна ачаш- 
лать те ӳсӗртет. Кун каҫа ӑшӑнса ҫитнӗ хӑйӑртан темле вичкӗн 
шӑршӑ кӗрет, пуринчен ытларах бойнӑсан тутлӑрах, ҫулӑ шӑрши— 
юн шӑршийӗ сисӗнет; тир ӑетисем пурӑиакан ка/ртишӗсенчен тата 
тир йӳҫҫин сӑмсана ҫуракан тӑварлӑ шӑршийӗ кӗрет. Хӗрарӑмсем 
сӑмахшни, ӳсӗрӗлнӗ мужиксем мӗкӗрни, ача-пӑчаоем уҫҫӑн кӑш- 
кӑрашниоем, мӑн еаслӑ хуткупӑса калани—ҫаксем пурте пӗрлешсе 
ҫӑран янтӑраса тӑраҫҫӗ, ывӑнма пӗлмееӗр ӗҫлекен ҫӗр хӑватлӑн 
сывлать. Пурте—яр уҫӑ та еап-ҫара, савӑннин намӑссӑр та 
выльӑхла енӗ хура пурӑнӑҫа хыттӑнах шантарать. Хӑйӗн вӑйӗпе 
мухтанса, ҫав пурӑнӑҫ хуйхӑрса та ҫине тӑрсах хӑй вӑйне чикмехи- 
кӗн вырӑн шырать.

Шавлавӑ хушӑра вара тапхӑрӑн-тапхӑрӑн темле ӑраснах хӑрушӑ 
сӑмахсем чӗре ггатнех пырса ҫитеҫҫӗ те, ӗмӗрлӗхех асра юлаҫҫӗ:

— Пурин те тӑруках пӗрине хӗнеме юрамасть—черетпе хӗнес 
пулать...

— Хамӑра-хамӑр хӗрхенместпӗр те, пире кам хӗрхенӗ?..
— Турӑ хӗрарӑма кулмашкӑн ҫеҫ ҫуратса янӑ-ши мён вара?..
Ҫӗрле пулаеси инҫе мар; сьгвлӑш ҫулхӑнланеарах карӗ, шавла-

ни лӑпланчӗ, йывӑҫ ҫуртсем мӗлкӗсемпе витӗнсе, шыҫӑнса ӳссе 
пыраҫҫӗ. Ачасене ҫывӑрмашкӑн килӗсенелле йӑта-йӑта кайнӑ, хӑш- 
пӗрисем ҫавӑнтах, картасем ҫумёнче, амӑшӗсен урисем вӗҫӗнче 
т-ата чӗрҫисем ҫинче ҫывӑра-ҫывӑра кайнӑ. Пысӑкрах ачасем 
ҫӗрле пуласпа лӑпла.наҫҫӗ, йӑвашланаҫҫӗ. Евсеенко сын сисиччеи 
таҫта кайса кАпӗ, чаптаҫӑ арӑмӗ те ҫук, мӑн саслӑ хуткупӑс таҫта 
инҫетре, масйр хыҫӗнче калани илтӗнет. Людмила амӑшӗ тенкел 
ҫинче кушак пек хутланса, ҫурӑмне мӑкӑртса ларать. Кукамай 
кӳршӗ эрӑмӗ патне чей ӗҫме карӗ. Ҫав хӗрарӑм эпи(-карчӑк та 
евчӗ те пушать, вӑл шӑнӑрлӑ пысӑк арӑм, сӑмсийӗ кӑвакал сӑмси 
пек, арҫын кӑкӑрӗ пек лаптӑк кӑкӑрӗ ҫине «пӗтекенсене ҫӑлнӑшӑн» 
текен ылггтӑн медаль ҫакеа ҫӳрет. Вӑл тухатмӑш тесе унтан пӗтӗм 
урам хӑраса тӑрать; ун ҫинчен ҫапла калаҫаҫҫӗ: пушар вӑхӑтӗнче
вӑл пӗр темле полковникӑн виҫӗ ачине тата чирлӗ арӑмне вут 
ӑшӗнчен ҫӗклесе кӑларнӑ, теҫҫё.

Кукамай унпала туелӑ пурӑнать; урамра хирӗҫ пулнӑ чухне 
вӗсем иккӗшӗ те инҫетренех пӗр-пӗрне темле ӑраснах кӑмӑллӑн 
пӑхса йӑл кулаҫҫӗ.

Кострома, Людмила тата эпё пёрле хапха патёиче, тенкел 
ҫинче ларатпӑр; Чурка Людмилӑн шӑлнӗне хӑйпе кёрешме чӗнсе 
илчӗ,—вӗсем ы.талашса тытса, хӑйӑр ҫинче тӑпӑртатса гусан 
кӑларса тӑраҫҫӗ.

— Чарӑнӑр!— тесе хӑраса ыйтать Людмила.
Ун ҫкнелле хура куҫӗсене чалӑштарса пӑхоа, Кострома Калинин 

сунарҫӑ ҫинчен каласа кӑтартать. Вӑл кӑвак пуҫлӑ, чее куҫлӑ ста- 
рикчӗ, усал ят тухнӑ ҫынччӗ, ӑна пӗтӗм слободипех паллатчӗҫ. Вӑл 
хальтерех ҫеҫ вилнӗ, анчах ӑна масарта хӑйӑр ӑшне алтса чикмен, 
тупӑкне ытти вилӗ шӑтӑкёсенчен аяккарахри ҫӗр ҫинех лартса 
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хунӑ. Тупӑкӗ—хура, ҫӳлӗ ураллӑскер, хупӑлчине шурӑ сӑрла сӑр- 
ланӑ,—унта хӗрес, сӑнӑпа туя тата икӗ шӑмӑ ӳкернӗ.

Кашни каҫах тӗттӗмленсен, старик тупӑкӗ ӑшӑнчен тӑрать те, 
масар тӑрӑх утса ҫӳрет, пирвайхи автанеем авӑтса яричченех 
пӗрмай тем шыраса ҫӳрет, тет.

— Ан калаҫ хӑрамалли ҫинчен!—ыйтать Людмила!
— Яр!—те-се кашкӑрать Чурка, ун шӑлнё ытамӗнчен вӗҫерӗнсе, 

унтан вал Костромана кулса калать:—Мён суятӑн? Зпё хам кур- 
тӑм вӗт тупӑкне алтса чикнине, ҫиелте—пушши ҫеҫ, памятник 
вырӑнне ларать... Вилё ҫын ҫӳрет тениве ӑна—ӳеӗр тимӗрҫсем 
шухӑшлаеа кӑларнӑ...

Кострома, ун ҫине пӑхмасӑр, ҫиленсе сёнчӗ:
— Апла пулсан, масара кайса ҫӗр каҫса пӑх-ха!—терӗ.
Вӗсем тавлашма пуҫласа ячӗҫ, Людмила хӑйне кичем пулнӑ пек 

пуҫне сулласа ыйтрӗ:
— Анне, вилнӗ ҫынеем ҫӗрле тӑраҫҫӗ-и?
Инҫетелле ян кайнӑ сасӑ илтённӗ пек:
— Тӑраҫҫӗ,—терӗ амӑшӗ.
Лавка тытакан арӑмӑн ывӑлӗ Валек, пӗр ҫирӗм ҫула ҫитнӗ 

хӗрлӗ сӑнлӑ самӑр каччӑ пырса тӑчӗ, эпир тавлашнине итлекелерӗ 
те каларӗ:

— Кам сирӗнтен виҫсӗртен тул ҫутӑличчен тупӑк ҫинче выртса 
ирттерет — ҫавна ҫирӗм пус укҫа тата вунӑ ггарус паратӑп, кам 
хӑрать—ӑна хӑлхаран туртатӑп, мӗн чул туртас килнӗ таран тур- 
татӑп, ну?—терӗ.

Пурте вӑтаянӑ пек шӑп пулчӗҫ, Людмила амӑшӗ каяарӗ:
— Мӗн ухмахланатӑн! Ачасене ҫавӑн пек ҫӗре хӗтӗртсе яма 

юратыи вара...
— Пар пӗр танкӗ— каятӑп!—салхуллӑн сӗнчӗ Чурка.
Кострома ҫавӑнтах мӑшкӑласа ыйтрӗ:
— Ҫирӗм пуса—хӑратӑн-и мӗн?—терӗ. Вара Валека каларӗ: — 

Пар ӑна пӗр тенкӗ, ҫапах вӑл каяс ҫук, мухтанать ҫеҫ...—терӗ.
— Ну, ил пӗр тенкӗ!
Чурка ҫӗр ҫинчен тӑчӗ "Не, ним шарлама-сӑр, васкамасӑр аяк- 

калла уттарчӗ, карта ҫумӗперех утса карё. Кострома пӳрнисене 
ҫӑвара чикое хыҫҫӑн ши-и! шӑхӑртса ячӗ, Людмила тата пӑшӑр- 
ханса:

— Ах, турӑ, мӗнле мухтанчӑк... мёнле-ха апла!—теме тапратрӗ.
Валек мӑшкӑлаоа кулать:
— Аҫта каяс пур эсир, хӑравҫӑсем! Хӑвӑр ҫапах тата урамра 

чи паттӑрсем вырӑнӗнче шутланатӑр, кушак ҫурисем...—тет.
Вӑл мӑшкӑланинчен пит те тарӑхмалла; эпир ҫав мӑнтӑр каччӑна 

юратмастӑмӑр, вӑл яалавах ача-пӑчэсене усал япаласем тума хӗтӗх- 
летчё, вӗсене хӗрсемпе арӑмсем ҫиячен ирсёр элексем кала-кала 
кӑтартатчӗ, хӗрарӑмеене мӑшкӑлама вӗрентетчӗ, ачасем вӑл кала- 
нине 'итлетчӗҫ, вара ҫавӑншӑн' хӑйсене хыттӑнах леккелетчӗ. Вӑл 
темшӗн ман йытта кураймастчӗ, ӑна чулпа перетчӗ, пӗрре вӑл 
ҫӑкӑр ӑшне чиксе йӗп панӑччӗ.

Анчах Чурка намӑс курса, хутланса ларса аяккалла утнине 
пӑхса тӑраоси тата ытларах кӳренмелле туйӑнчӗ.

— Пар пӗр тенкӗ, эпӗ каятӑп...—терём эпӗ Валека.
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Вал кулкаласа тата мана хӑраткаласа, Евсеенко арӑмне пёр 
тенкё пачё, анчах хӗрарӑмӗ сиввён:

— Ҫук, илместёп!—терё.
Вара ҫиленсе пӑрахса карё. Людмила та хут укҫана илме хӑй- 

марӗ; ҫавӑнпа Валек тата пушшех мӑшкӑлама пуҫиарӗ. Зпӗ ӗнтӗ 
каччӑран укҫа ыйтмасӑрах каяс теттӗм, анчах кукамай пырса тӑчӗ 
те, мӗн пулнине ыйтса пӗлсе, пӗр тенкӗ укҫана илчӗ, мана лӑпкӑн 
каларӗ.

— Пальто тӑхӑн тата одеял ил, ахалӗн ирпеле сивӗ пулать... 
терӗ.

Ун сӑмаххисене илтсен, эпӗ хӑрамалли япала та курас ҫук тесе 
шанма пуҫларӑм.

Валек ҫакӑн пек услови лартрӗ: манӑн туй ҫутӑдйчченех тупӑк 
ҫинче выртмалла е лармалла, хӑть те мён пулас пулсан та, Кали
нин старик шӑтӑкран тухнӑ чух тупӑкӗ чӳхенме пуҫласан та, ҫапах 
ун ҫинчен анмалла мар. Ҫӗрелле сиксе аноассӑн, эпӗ вара выляса 
яратӑп.

— Асту ӗнтӗ, эпӗ ҫӗрӗпех сана сӑнаса пӑхса тӑратӑп,—систерчӗ 
мана Валек.

Эпӗ масара кайнӑ чухне, кукамай ман ҫине хӗрее хурса, 
канаш лачӗ:

— Мён те пулин куҫа курӑнсан—ан тапран, эсӗ турра ҫуратнӑ 
хӗр, савӑн, тиекен кӗлле ҫеҫ вула...

Эпӗ хӑвӑрт утса пыратӑп, ҫавна пурне те часрах пуҫласа ярса, 
пӗтерсе хурас килет. Мана Валек, Кострома тата темле каччӑсем 
ӑсатаҫҫӗ. Кирпӗч хӳме урлӑ каҫнӑ чухне эпӗ одеялпа чӑрканса 
ларнипе ӳкрӗм, хама хӑйӑр ҫӳлеяле ывӑтса янӑ пек ҫавӑнтах тата 
ура ҫине сиксе тӑтӑм. Хӳме леш енче ахӑлтатса кулаҫҫӗ. Кӑкӑр 
ҫинче темӗскер тӑпӑртатса илчӗ, ҫан-ҫурӑм ҫӳҫенсе карӗ.

Такӑна-такӑна эпё хура тупӑк патне ҫитрӗм. Хӑрах енчен вӑл 
хӑйӑр айнерех пулнӑ, тепӗр енчен пӑхоан—-унӑн кӗеке, хулӑм ури- 
сем курӑнса тӑраҫҫӗ, ӑна такам хӑпартма хӑтланнӑ та, чашӑш- 
тарса- янӑ темелле. Эпӗ тупӑк хӗррине ура вӗҫне лартӑм та, ҫавӑ- 
рӑнкаласа пӑхрӑм: тӗмескеллӗ масара тӑвӑрлатса кӑвак хӗрессем 
лартса тултарнӑ, мӗлкесем вилӗ шӑтӑкӗсем ҫинелле карӑнса чӑсӑлса 
выртнӑ, вёсен шӑртлӑ тӗпекӗсене ыталаса илнӗ. Хӑшпӗр ҫёрте 
ҫинҫе те имшеркке хурӑноем, хӗрессем хушшинче аташса кайса, 
ҫӳлелле карӑнса тӑраҫҫӗ, уйрӑмшарӑн выртакан вилӗ шӑтӑкӗсене 
хӑйсен турачӗсемпе ҫыхса пӗрлештереҫҫӗ; вёсен шӑтӑклй пек 
мӗлкисем хушшипе курӑк тунисем хӑпарса тӑраҫҫӗ—ҫав кӑвак 
шӑрт вара чи хӑр)тнӑн туйӑнатъ. Чиркӳ юр кӗрчӗ пек ҫӳлелле 
хӑпарса тӑрать, вырӑнтан тапранман пӗлӗтсем хушшинче ирӗлсе 
пӗчӗкленсе кайнӑ уйӑх ҫутатса тӑрать.

Язь ашшӗ — «Путсӗр1 мужик» ӳркенсе хурал чанне ҫапать; 
кашни расах, вӑл кантрине туртнӑ чухне, кантри чиркӳ ҫинчи 
тимӗр листӑран ҫакланса йынӑшнӑ пек кӑчӑртатса илет. уншан 
пӗчӗк чан сасси танлатни илтӗнсе каять,—1вӑл кӗскен те кичемӗн 
янраса илет.

— Турӑ ыйӑх килмелле мар ан тутӑрччӗ,—аса килет мана 
хуралҫӑн халлапӗ.

Хӑрушӑ. Темшӗн тата—пӑчӑ, каҫӗ сулхӑн пулин те ман ҫинчен
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йӗп-йёпе тар юхать. Калинин старик шӑтӑкран тухма хӑтланас пул
сан, эпё хурал пӳрчӗ патне чупса ҫитме пултарӑп-ши?

Масара эпӗ лайӑх пӗлетӗп, эпӗ Язьпе тата ытти юлташсемпе 
пӗрле вилӗ шӑтӑкӗсем хушшинче темӗн чухлех выляса ҫӳренӗ. Авӑ 
унта, чиркӳ патӗнче, ман аннене пытарнӑ...

Пурте ҫывӑрса пӗтмен-ха, слободара кулкаласй илниеем, юрӑ 
сыпӑкӗсем илтӗне-илтӗне килеҫҫӗ. Тёмескеллӗ вырӑнта, чугун ҫул 
талли хӑйӑр кӑмарнӑ каръерта, таҫта Катызовка ялӗнче аяггӑха- 
антӑха кайсах ҫухӑрать хуткупӑс сасси, масар хӳми хыҫӗпе яланах 
5'сӗр ҫӳрекен Мячов тимӗрҫӗ юрласа утать,—эпӗ ӑна юрри тӑрӑ- 
хах палласа ишетӗп.

— Ай-хай пирӗн анненӗн 
Ҫылӑхӗсем пысӑк мар,—
Вӑл никама юрагман,
П ёр аттене анчах ҫав...

Пурӑнӑҫ юлашш' хут сывласа илнисене итлеее тӑма аван, анчах 
кашни хут ч!ан ҫапмасссренех тулта тӳлекрех пулеа пырать, 
юханшы.в улӑхсене сарӑлса кайнӑ пек, пур ҫӗре те шӑплӑх сарӑ- 
лать, пурне те путарать, пытарса хурать. Чун вӗҫӗ-хӗррисӗр, тӗп- 
сӗр пушӑ ҫӗрте ярӑнса ҫӳрет те, шӑрпӑк ҫути тӗттӗмре сӳнсе 
ларнӑ пек, сӳнсе пӗтсе ларать, вӑл ҫав пушӑ ҫӗр талккӑшӗнче 
йӑлтах ирӗлсе каять, унта ҫын ҫитмелле мар ҫӑлтӑрсем ҫеҫ йӑл- 
тӑртатса тӑраҫҫӗ, ҫӗр ҫинче пурте пӑчланнӑ, пурте кирлӗ мар, 
йӑлтах вилнӗ пек туйӑнать.

Эпӗ одеялпа чӑрканоа, урасене пуҫтарса, чиркӳ еннелле пӑхса 
тупӑк ҫинче ларатӑп, зпӗ тапрансан, тупӑк кӑчӑртаттарать, ун 
айӗнче хӑйӑр ҫӑтӑртатать.

Ман хыҫра пӗр-икӗ хутчен те темскер ҫӗр ҫумне пырса ҫапӑнчӗ, 
унтан ҫывӑхах кирпӗч катӑкӗ пырса ӳкрӗ,—ку пит хӑрамалла, 
анчах эпӗ ҫавӑнтах чухласа илтӗм: кӑна Валекиа ун кампанисем 
персе хӑтланаҫҫӗ, вӗсем мана хӑратасшӑн. Анчах ҫьивӑхра ҫынсем 
пуррине туйоан, хама-хам лайӑхрах туйӑнса карӗ.

Ирӗвсӗрех анне ҫинчен шухӑшлама пуҫларӑм... Пӗрре, эпӗ пирус 
туртма хӑтланюа пӑхсан, вал мана хӗнеме тапратрӗ, эпӗ ҫапла 
каларӑм:

— Ан тив, ахаль те мана кансёр, пит хӑсас килет...—терӗм.
Унтан, мана наказани парсан, эпӗ кӑмӑка хыҫне кӗрсе лартӑм,

анне вара кукамая:
— Чунсӑр ача, никама та юратмасть...—терӗ.
Ҫакна итлеме мана кӑмӑллӑ пулмарӗ. Анне мана хӗненӗ чухне 

эпӗ ӑна шеллеттӗм, вӑл ҫавӑн пек хӑтланнӑшӑн хама-хаМ' лайӑх 
мар туяттӑм: вӑл сайра-хутра ҫеҫ мана тӗрӗосипе, тивӗҫлипе
хӗнетчӗ.

Пӗтӗмпе илсе каласассӑн—пурӑнӑҫра хурланмалли питех те 
нумай, акӑ хӳме хыҫӗнче тӑракан ҫынсёнех илер, вӗсем эпё 
масар ҫинче пӗччен хӑранине пит лайӑх пӗлеҫҫӗ вӗт-ха, ҫапах та 
мана таш  хытӑрах хӑратасшӑн. Мӗншӗн?

— Шуйттан патнеллех кайба кӗрӗр!—тесе кӑшкӑрса ярас килег 
вӗсене.

Анчах ун пек кӑшкӑрма шикленмелле,—кам пӗлет, кӑна илтсен
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шуйттан мён хӑтланассине? Вал ӑҫта та пулин ҫывӑхрах ҫӳрет 
пулмалла.

Хӑйӑр ӑшӗнче слюда катӑкӗсем нумай, вёсем уйӑх ҫути ҫинче 
тӗксӗмӗн йӑлтӑртатаҫҫӗ, ҫавна курсан, пӗрре эпё Окари сулӑ ҫинчен 
шывалла пӑхса выртни аса килсе карӗ,—ҫавӑн чухне ман пит 
патнеллех сасартӑк пӗчӗк ҫупах пулӑ ишсе тухрӗ, хӑяккӑн ҫавӑ- 
рӑнса тӑчё те, этем пит ҫӑмартийё пекех туйӑнма пуҫларӗ, унтан 
ман ҫине кайӑк куҫӗ пек ҫаврака куҫпа пӑхса илчӗ, шыв ӑшнелле 
чӑмрӗ те, вӗрене ҫулҫи ӳкнӗ пек чӳхенкелесе, тӗпнелле анса карӗ.

Астӑн тата хытӑрах ӗҫлесе пырать, пурӑнӑҫра темле япаласем 
пулнине те аса илтерет, ҫавсемпе вӑл шухӑш выляса хӑрушӑ япала 
таврашӗ шухӑшласа кӑларнине хирӗҫ тӑнӑ пекех туйӑнать.

Акӑ хытӑ урисемпе тӑк-тӑк тутарса хӑйӑр ҫийӗпе чӗрӗп кусса 
пырать: вӑл хӗрт-сурт пек туйӑнать—у!н пекех пӗчӗккӗ те лӑп- 
сӑрккаскер хӑй.

Кукамай кӑмака айӗнчи шӑтӑк умне кукленсе лароа: «Ырӑ хуҫа, 
тзракансене пётер...»—тесе каланисем аса килеҫҫӗ.

Инҫетре, мана курӑнман хула тӗлӗнче, тул ҫутӑлсах пырать, 
ирхи сивӗ питҫӑмартисене чӗпӗтет, куҫ хупӑима пуҫларӗ. Мӗн 
пуласси пултӑр!—тесе эпӗ пуҫа одеялпа витее хутланса выртрӑм.

Мана кукамай вӑратрё,—ман ҫума пырса тӑнӑ, ман ҫинчен оде
яла туртоа антарса ҫапла калать:

— Тӑр! Шӑнмарӑн-и? Ну, мӗнле—хӑрушӑ-и?—тет.
— Хӑрамалла, анчах эсӗ ун ҫинчен никама та ан шарла, ача- 

сене ан кала!
— Мён тума каламалла мар?—тӗлӗнсе карӗ вӑл.—Хӑрамаллӑ 

пулсан, мухтанмалли те ҫук.
Киле карӑмӑр, ҫул ҫинчр вӑл мана ачашласа калать:
—• Пурне те хӑвӑн курса пӑхмалла, кӑвакарчӑнӑм-чунӑм, пурне 

те хӑвӑн пӗлмелле. Ху вӗренмесесеӗн—никам та вӗрентмест...
Каҫ пулнӑ ҫӗрелле эпӗ урамра «герой» пулса Тӑтӑм, пурте ман- 

ран:
— Нивушлӗ хӑрамалла мар?—тесе ыйтаҫҫӗ.
— Хӑрамалла!—тесе каласассӑн, пурте пуҫӗсене сулласа:
— Аха! Куратӑн'-и?—теҫҫӗ.
Лавка тытакан арӑм хыттӑн ӗнентерсех каларӗ:
— Апла пулсан, Калинин тухса ҫӳрет тесе суйрӗҫ эппин. Тухса 

ҫӳрет пулсан,—вӑл ачаран хӑратчӗ-и вара? Вӑл ӑна тытса, масар 
ҫинчен таҫта ҫитиех вӑркӑнтарса яратчё.

Людмила ман ҫине тӗлӗнсе ӑшшӑн пӑхать, кукаҫей те мана 
килӗштсрнё пулмалла, пӗрмай кулкалать. Пӗр Чурка ҫеҫ салхул- 
лӑн каларӗ: •

— Ана—ҫӑмӑл, унӑн кукамӑшӗ тухатмӑш вӗт!—терӗ.

III.
Шурӑмпуҫ килнӗ чухне, пӗчӗк ҫӑлтӑ|р сӳнсе ларнӑ пек, сисёнме- 

• сӗр сӳнсе ларчӗ ман шӑллӑм Коля. Кукамай, шӑллӑм тата эпё пӗ- 
чӗк сарайра, тӗрлӗ ҫӗтёк-ҫатӑк сарса хунӑ вутӑ ҫинче ҫывӑрса 
пурӑнаттӑмӑр; пирӗнне юнашар, хӑмаран тунӑ шӑтӑк-ҫурӑклӑ стена 
хыҫӗнче, хуҫа чӑххисене хупмалли вите пулнӑччӗ; каҫпа вара эпир 
тутӑ чӑхсем ҫывӑрса каяс умён вӗсем оилленкелесе илнисене тата
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кӑлӑкланисене илтеттӗмӗр; ирхине пире ылттӑн тӗслӗ, уҫӑ саслӑ 
автан вӑрататчӗ.

— У-у, пӑчланманскер!—тесе мӑкӑртататчӗ кукамай, вӑранса 
кайса.

Эпӗ ӗнтӗ ҫывӑрмастӑм, вутӑ сарайӗнчи ҫурӑксем витӗр ман вы- 
рӑй ҫинелле хӗвел ҫуттин пайӑркисем пыроа кӗнисене? пӑхса выр- 
таттӑм, ҫав ҫу.тӑ пайӑркиоем тӗлӗнче темле ылттӑн тӗслӗ тусан 
ташлать,—вӑл тусан пӗрчисем юмахри сӑмахсем пек тупӑнаҫҫӗ. 
Вутӑ ӑшӗнче шӑшисем кӑштӑртатаҫҫӗ, ҫуначӗоем ҫинче пӑт-пӑт 
хура пӑнчӑллӑ хӗрлӗ кӑпшанкӑсем чупаҫҫӗ.

Хӑшпӗр чухне, чӑх тислӗкӗн пӑчӑ шӑршийӗнчен хӑтӑлас тесе, 
эпӗ вутӑ сарайӗнчен тухса каяттӑм, сарай тӑррине улӑхаттӑм та, 
ҫуртра ҫыноем епле вӑраннине сӑнаттӑм, ҫывӑрса кӳпчесе кайнӑ- 
скерсем куҫсӑр пек, темӗн пысӑкӑшӗ пек туйӑнаҫҫӗ.

Акӑ салху пьянцӑн, кимӗпе ҫӳрекен Фермановӑн ҫӳҫлӗ пуҫӗ 
чӳрече витӗр усӑнчӗ; вӑл кӳпчесе хӗсӗнсех кайнӑ куҫӗсемпе хӗвеле 
пӑхать те, хир сысни пек нӑрӑклатать. Картишне кукаҫей чупса 
тухрӗ, икӗ аллипе те сарӑ ҫӳҫӗсене якаткалать—мунчара сивӗ 
шывпа чӳхеясе илмешкӗн васкать. Ҫурт хуҫин лӑпӑртатма юрата- 
кай кухаркийӗ, шӗвӗр сӑмсаллӑскер, ҫара чӗкеҫ шатрилиӗокер, 
куккук пек туйӑнать, хуҫи—мӑнтӑрланса кайнӑ ватӑ кӑвакарчӑн 
пек, ҫынсем пурте—кайӑксем пек е ытти чӗрчунсемпе тискер ка- 
йӑксем пек туйӑнаҫҫӗ.

Ирхи ҫанталӑк ҫав тери лайӑх, уяр, анчах эпӗ пӑртак хурлӑхлӑ, 
ман пӗр ҫын ҫук ҫӗрелле, уялла тухса каяс килет,— эпӗ пӗжех 
тӑратӑп, ҫынсем ҫак ҫутӑ куна, яланхи тиекех. вараласа хураҫҫӗ.

Пӗрре, эпё сарай тӑрринче выртнӑ чухне, мана кукамай чӗьсе 
илчё те, хӑй вырӑнӗ ҫине пуҫӗпе тайса кӑтартса, хуллен каларӗ:

— Вилнӗ вӗт Коля...—терӗ.
Ача хӑмаҫ мннтер пичӗ ҫинчен шуса аннӑ та, кӑвакскер, ҫап- 

ҫараскер, кӗҫҫе ҫинче выртать, кӗпи мӑй патнелле хӑпарса кайнӑ, 
кӳпӗннӗ хырӑмӗ тата кӗсенлӗ урисем курӑнса тӑраҫҫӗ, аллисене 
темле ш лӗкӗ айнелле чиксе хунӑ, вӑл хӑйне ҫӗклесе хӑпартма 
хӑтланнӑ темелле. Пуҫӗ пӑртак чалӑшнӑ.

— Турра тав, вилчӗ,—терӗ кукамай, хӑй ҫӳҫне тураса,—Вӑл 
мӗскӗн, пурӑнас пулсан, мӗнле хӗн кураччӗ-ши?

Ташланӑ нек урисемпе тӑпӑртаттарса кукаҫей пырса кӗчӗ, ачан 
хупӑ куҫӗсене пӳрнипе хуллен тӗккелесе пӑхрӗ; кукамай ҫиленсе 
каларӗ:

— Мӗн ҫуман аллусемпе тӗккелетӗн?—терӗ.
Кукаҫей мӑкӑртатма пуҫларӗ:
— Акӑ—ҫуратса янӑ... ҫисе пурӑнчӗ... ним те мар...
— Ӑна кӗр, — тесе чарса хучӗ ӑна кукамай.
Кукаҫей кукамай ҫине суккӑр ҫын пек пӑхрӗ те, тулалла тухса 

карӗ:
— Пытармашкӑн ман укҫа ҫук, ху мӗнле тӑвас тетӗн...—терӗ.
— Тьфу, телейсӗр япала!
Эпӗ килтен тухса утрӑм, каҫ пуличченех киле тавӑрӑнмарӑм.
Коляна тепӗр кун ирхине пытарчӗҫ: эпӗ чиркӗве каймарӑм,кӑн- 

тӑрлахи кӗлӗ вӑхӑтне эпӗ аннен тепӗр хут алтнӑ шӑтӑкӗ патӗнче 
йытӑпа тата Язь ашшӗпе пӗрле ларса ирттертӗм. Язь ашшӗ шӑтӑка
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йӳне алтнӑ та, пёрмай ман умра ҫавӑнпа мухтанса ларать.
— Эпӗ палланӑшӑн ҫеҫ ун чула алтрӑм, ахалӗн—пӗр тен- 

кӗччӗ,—тет.
Иывӑр шӑршӑ кӗрекен сарӑ шӑтӑкалла тайӑна-тайӑка пӑхса, эпӗ 

шӑтӑк айккинче хура та нӳрӗ хӑмасем куратӑп. Эпӗ кӑшт тапран- 
санах, шӑтӑк таврашӗнчи хӑйӑр куписем ишӗлме тытӑнаҫҫӗ, шӑтӑк 
тӗпнелле хӑйӑр юха-юха анать, айккисенче хутламсем пула-пула 
юлаҫҫӗ. Ҫав хӑмаоене хӑйӑр пытарса хутӑр тесе, эпӗ юриех тапран- 
калатӑп.

Ан ашкӑн,—(терӗ Язь ашшӗ, чӗлӗм туртса.
Кукамай пӗчӗк шурӑ тупӑк йӑтса илсе килчӗ, «Путсӗр мужик» 

шӑтӑк ӑшне сиксе анчӗ, тупӑка алла илчӗ, ӑна хура хӑмасемпе 
юнашар лартрӗ те, шӑтӑкран сикее тухеа, унта урисемпе те, кӗре- 
ҫепе гге хӑйӑр тёксе антарма тапратрӗ. Унӑн чӗлёмӗ, кадила пек, 
мӑкӑрланса тӑрать. Кукаҫейпе кукамай та ним шарламасӑр ӑна пу- 
лӑшаҫҫӗ. Пуп таврашсем те, ыйткалакансем те ҫук, ҫӑра хӗрес уш- 
кӑнӗ ӑшӗнче эгшр тӑваттӑн ҫеҫ.

Хуралҫа укҫа панӑ чухне кукамай ӑна ӳпкелсе каларӗ:
— Эсё ҫапах Варвари тупӑкне пырса тивнӗ мӗн...—терё.
— Мӗнле-ха тата? Эпё ахаль те ҫын ҫӗрне пырса тӗкӗнтӗм. 

Вӑл—ним те мар!
Кукамай вилӗ шӑтӑкӗ умӗнче ҫӗре ӳксе пуҫҫапрӗ, ӗсӗклесе, 

уласа макӑрса ячӗ те, аяккалла утрё, ун хыҫҫӑн кукаҫей те, куҫӗ- 
сене картус сӑмси айне пытарса, кивелсе кайнӑ сюрггукне туртса 
юсакаласа уттарчӗ.

Сухаланӑ ҫӗр ҫийӗпе ҫӑхан чупса кайнӑ пек вӑл сасартӑк ма- 
лалла чупоа карӗ те:

— Вӑрлӑха сухаламан ҫӗре акнӑ,—терӗ.
Эпӗ кукамайран:
— Мён калать вӑл?—тесе ыйтрӑм.
— Калатӑрах! Унӑн хӑйӗн шухӑшӗсем,—терӗ кукамай.
Шӑрӑх, кукамай йывӑррӑн утса пырать, унӑн урисем ӑшӑ хӑйӑр

ӑшне пута-пута анаҫҫӗ, вӑл час-часах чарӑнса тӑрса, тарлӑ питне 
тутӑрпа шӑлать.

Эпӗ мекӗрленсе унтан ыйтрӑм:
— Шӑтӑкра хураскер курӑнаканӗ—вӑл аннен тупӑкӗ-и?—терӗм.
— Ия,—терӗ вӑл ҫиленсе.—Ассӑр йытӑ... Ҫулталӑк та ҫитмен, 

ҫапах Варвари ҫӗрсе кайнӑ! Ҫав хӑйӑр пирки ӗнтӗ,—вӑл шыв 
ярать. Тӑм пулнӑ пулсан, лайӑхрахчӗ...

— Пурте ҫӗреҫҫӗ-и?
— Пурте. Пӗр святойсем ҫеҫ ҫӗрмесӗр юлаҫҫӗ...
— Эсӗ—ҫӗрес ҫук!
Вӑл чарӑнса тӑчӗ, ман пуҫри картуса тӳрлетрӗ те, ним кулма- 

сӑр пӑхса ҫапла канаш пачӗ:
— Ан шухӑшла ун ҫинчен, кирЛӗ мар. Илтетӗн-и? Анчах эпӗ 

шухӑшлатӑп:
— Вилӗм—мӗнле хурланмалла та йӗрӗнмелле вӑл. Вӑт ирсӗр 

япала!—тетӗп.
Ман ӑшчик пит те тӑвӑрланса ҫитрӗ.
Киле ҫитнӗ ҫӗре кукаҫей сӑмавар вёретсе те хатӗрленӗ, сӗтел 

ҫине янтӑласа лартнӑ.
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— Чей ӗҫер, атту—пит шӑрӑх,—терӗ вал.—Эпё ха ман чее 
ярам-ха. Пурин валли те ярам.

Кукамай патне пычё те, ӑна хулпуҫҫинчен лӑп-лӑп ҫапрӗ.
— Мӗнле, амӗш, э?—терё.
Кукамай алӑпа сулчӗ.
— Мён унта каламалли пур!
— Ҫапла ҫав! Турӑ ҫиленчӗ пнрӗн ҫине, пӗр татӑк хыҫҫӑн те 

пӗр татӑк тата-тата илет... Ҫемьесем, алӑри пӳрнесем пек, ҫирӗп 
пурӑннӑ пулсан...

Нумайранпа вӑл ҫавӑн пек килӗштерсе ҫемҫен калаҫманччӗ. 
Эпӗ вӑл каланине итлесе ларатӑп, старик ман хурлӑха пусарса 
хурӗ, мана оарӑ шӑтӑка тата ун айккинчи хура та нӳрӗ татӑксене 
манса кайма пулӑшӗ тесе кӗтсе тӑратӑп. Анчах кукамай ӑна сив- 
вӗн чарса хучӗ:

— Чарӑн-ха ашшӗ! Емӗрех эсӗ ҫавӑн пекех калаҫатӑн  ̂ анчах 
кама ҫӑмӑл-ха ун пек каланинчен? Емӗрех эсӗ, тимӗре тутӑхни 
ҫисе пӗтерсе пынӑ пек, пурне те ҫисе пурӑнатӑн...

Кукаҫей хӑм терӗ, кукамай ҫине пӑхса илчё те шӑпах пулчӗ.
Каҫхине, хапха патӗнче тёл пулса, эпё ирхине мён курни ҫин- 

чен Людмилӑна хуйхӑрса каласа пӗлтертӗм, анчах ҫакӑ ӑна пӗрре 
те хумхантармарӗ.

— Тӑлӑххӑн пурӑнма лайӑхрах. Ман атте-анне вилсе каяс пул
сан, эпӗ йӑмӑка шӑллӑм аллине парса хӑварӑттӑм, хам ӗмӗрлӗхех 
мӑнастире кайӑттӑм. Аҫта каймалла тата ман?.. Качча кайма эпё 
юрӑхлӑ мар, уксах хӗрарӑм вӑл ӗҫлеймест. Ҫитменнине тата ачи- 
пӑчине те уксахах ҫуратса тултарӑн...

Вӑл, иирӗн урамри хӗрарӑмсем пек, тӑнлӑн калатчӗ, ҫав каҫран 
пуҫласах пулмалла, эпӗ унпа интересленме пӑрахрӑм; пурӑнӑҫӗ те 
ҫавӑн пек пыма пуҫларӗ, эпӗ хамӑн хӗрача юлташа сайрарах та 
сайрарах тӗл пулма пуҫларӑм.

Шӑллӑм вилсен, пӗр виҫ-тӑватӑ кунтан, кукаҫей мана каларё:
— Паян иртерех ҫьгвӑрма вырт, тул ҫутӑлнӑ чухнех тӑратӑп, 

вӑрмана вутӑ патне каятпӑр...
Эпё тата курӑксем пуҫтаркалӑп,—терё кукамай.
Вӑрманӗ, чӑрӑш та хурӑн вӑрманӗ, слободаран пӗр виҫӗ ҫух- • 

рӑмра, шурлӑхра ларать. Хӑрса кайнӑ йывӑҫсем тата ура айӗнче 
ҫӗрсе выртаканнисем питӗ нумай унта, вӑл вӑрман Ока шывӗн пӗр 
еннешие сарӑлса выртать, тепёр еннелле Мускава каякан шоссе 
ҫулӗ тӑсӑлоа выртать. Унӑн ҫемҫе шӑрчӗ ҫинче «Савелова грива» 
текен хыр чӑтлӑхӗ, хура чатӑр пек, пит ҫӳлелле хӑпарса тӑрать.

Ҫав пуянлӑх йӑлтах Шувалов граф аллинче тӑнӑччӗ, ӑна лайӑх 
хуралламасгчӗҫ; Кунавинти мещенсем ҫав вӑрмана хӑйсен вӑрманӗ 
пекех шутлатчӗҫ, ҫӗрте выртакан вут-шанка пуҫтаратчӗҫ, хӑрӑк- 
сене касатчӗҫ, май килсен тата чӗрӗ йывӑҫне касса ӳкерме те 
именместчӗҫ. Кӗркунне, хӗлле валли вутӑ хатӗрленӗ чухне, пиҫих- 
хисем хушшине пуртӑсемпа кантрасем чиксе вӑрмана темиҫе те- 
ҫетке ҫын тухсд каятчӗҫ.

Акӑ, эпир виҫсӗмӗр те тул ҫутӑлнӑ чухне симӗс кӗмӗл тӗслӗ 
сывлӑмлӑ уйпа утатпӑр; пирӗнтен сулахай енче, Ока шывӗн леш 
енче, Дятловой тусен хӗрлӗ тӗслӗ аяккисем тӗлӗнче, шурӑ Чулхула 
тӗлӗнче, симӗс пахчасен тӳписем хушшинче, ылттӑн тӗслӗ чиркӳ
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тӑррисем хушшинче, вырӑссен кахалтарах хӗвелӗ васкамасар ту- 
хать. Тӳлек те пӑтранчӑк Ока шывӗ ҫинчен тӳлек ҫил тӗлӗрнӗ 
пек вӗрет; сывлӑм ӳкнипе йывӑрланнӑ сарӑ тӑрӑллӑ чечексем чӳ- 
хенкелесе лараҫҫӗ, кавак колокольчик вӑйсӑррӑн ҫӗр ҫумнелле 
усӑнса аннӑ, тӗрлӗ тӗслӗ бессмертниксем сахал ҫимӗҫ тӑвакан ҫе- 
рем ҫинче типпӗн карӑнса тӑраҫҫӗ, «ҫӗрлехи хитре чечек» гвоз
дика хӑйӗн хӗрлӗ ҫӑлтӑрӗсене уҫать.

Хура ҫар пек пире хирӗҫ вӑрман капланса килет. Ҫунатлӑ чӑ- 
рӑшсем мӑн кайӑксем пек туйӑнаҫҫӗ, хурӑнӗсем—хӗрсем пек. 
Шурлӑхӑн йӳҫӗ шӑрши уй тӑрӑх шуса килет. Шупка чӗлхине кӑ- 
ларса, манпа юнашар йытӑ чупса пырать, чарӑнкаласа тӑрса шӑрш- 
лать те, нимне те пӗлмен пек тилӗ пуҫӗ евӗрлӗ пуҫне сулласа 
илет. I

Кукаҫей кукамайӑн кацавейкипе, сӑмсасӑр кивӗ каргуспа 
куҫӗсене хӗссе пӑхать, темшӗн кулкалса илет, йӑпшӑнса утнӑ 
пек, ҫинҫе урисене хуллен пусса утса пырать. Кукамай казак 
кофтӑпа, хура юбкӑпа тата пуҫне шурӑ тутӑр ҫыхса, ҫӗр ҫийёпе 
кусса ҫеҫ пырать—ун хыҫҫӑн хӑваласа ҫитме те хӗн.

Вӑрман ҫывхарса килнӗҫемӗн кукаҫей чӗрӗлсерех каять; сы вл ӑш а  
сӑмсипе мӑш-мӑш туртса, хӑм-хӑм тукаласа илсе, вӑл малтан нл- 
тӗнмелле мар мӑкӑртаткаласа илет, унтан ӳсӗрме пуҫланӑ пек, 
савӑнӑҫлӑн та илемлӗн калама тапратать:

— Вӑрмансем вӗсем—туррӑн пахчисем. Никам та зӗсене акса 
т\ман, пӗр туррӑн ҫилӗ, ун ҫӑварӗнчен тухакан таса сывлӑш ҫеҫ  
тунӑ... Елӗк, ҫамрӑк чухне, Жегули патӗнче, эпӗ бурлакра ҫӳренӗ 
чух... Эх, Лекҫей, эпӗ мӗн курнине эсӗ курас-тӳсес ҫук! Ока хёр- 
ринчи вӑрмансем—Касимовран Мурома ҫити, е—Атӑл леш енчи 
вӑрман, Урал патне ҫити каять, ия! Ҫавӑ пурте ним виҫесӗр, пит 
тӗлӗнмелле...

Кукамай ун ҫине чалӑшшӑн пӑхса илсе мана куҫ хӗсет, кука- 
ҫейӗ тӗмеекесем ҫине такӑна-такӑна, типӗ сӑмахсем ваккӑн тӑка- 
тӑка пырать, ҫав сӑмахсемпе вӑл ман тӑва ҫӗнетсе гырать.

— Эпир Саратӑвран Макари патне ярмӑркана ҫу тиене гасши- 
, вӑпа карӑмӑр, пирӗн приказчик Кирилле пурччӗ, вӑл^ Пурех ҫын-

ниччӗ, водоливра Касимов тутарӗ пулнӑч!чӗ, Асар ягглӑччӗ. Жегули 
тёлне ҫитрӗмӗр те, туран пире хирӗҫ ҫил тухса карё—-вӑйран су- 
лӑнсах * ҫитрӗмӗр, пӗр вырӑнта пат чарӑнса  ̂тӑтӑмӑо,  ̂ чӳхенкелесе 
тӑратпӑр, ҫыран хӗррине пӑтӑ пӗҫерме тухрӑмӑр. Ҫӗр ҫинче май 
уйӑхӗ, Атӑл шывӗ тинӗс пек сарӑлса выртать, хумсем ун ҫинче, 
акӑшсем пек, кӗтӗвӗн-кӗтӗвӗн, пиншерӗн 1выляса ҫӳреҫҫӗ, Каспи- 
нелле ярӑнса каяҫҫӗ. Жегули тӑвӗсем, ҫуркунне майӗпе сип-симӗс- 
скерсем, пӗлӗтелле карӑнса лараҫҫӗ, ҫӳлте шур пӗлӗтсем ҫӳреҫҫӗ, 
хӗвелӗ ҫӗр ҫинелле пӑхса ылттӑн пек ирӗлсе тӑрать. Канса, ки- 
ленсе пӑхса ларатпӑр, пурте пӗр-пӗрине ӑшшӑнтарах  ̂ пӑхатпӑр; 
шывӗ ҫинче сивӗ ҫил вӗрет, ҫыран хӗрринче—ӑшӑ, тутлӑ шӑршӑ кӗ- 
рет! Каҫалапа пирӗн Кирилле—вӑл сивё кӑмӑЛлӑ арҫынччӗ, чылай 
ҫулланнӑскерччӗ,—ура ҫине тӑчӗ, ҫӗлӗкне хыврӗ те ҫапла калать: 
«Ну, ачасем, эпё сирёншён малалла начальник мар,̂  тарҫӑ мар, ха
зарах кайӑр, эпё кунтан вӑрманалла пӑрахса каятӑп!»—тет. Эпир 
пурте хусканса карӑмӑр, мёнле те мён вара?—тетпёр. Эпир хуҫа 
умёнче ответ тытакан ҫынсӑр ҫӳреме пултараймастпӑр вёт—ҫынсем
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пуҫсӑр ҫӳремеҫҫё! Атӑл ҫинче пулин те, ҫапах та тӳрӗ ҫулҫинчете 
аташса Кайма пулать-ҫке. Халӑх вӑл—ӑсран кайнӑ тискер кайӑк 
пек, мӗне хӗрхенет вӑл? Хӑраса ӳкрӗҫ. Кирилле хӑйӗннех ҫапта- 
рать: «Урӑх ҫакӑн пек, сирӗн кӗтӳҫӗ пулса пурӑнас килмест манӑн, 
вӑрманалла каятӑп!..» тет. Эпир—хӑш-пӗрисем—ӑна хӗнес те ҫыхса 
пӑрахас тенӗччӗ, хӑш-пӗрисем тата—ун ҫинчен пуҫпа шухӑшласа 
илнисем—кӑшкӑраҫҫӗ: «Тӑхтӑр-ха!»—теҫҫӗ. Водолив тутар та кӑш- 
кӑрать: Эпё те каятӑп!—тет. Йӑлтах инкек килсе ҫитрӗ. Хуҫа 
ӑна, тутара, икӗ хут кайса .ҫӳренӗшӗн укҫа тӳлемен ’ \1ӗн, тата 
виҫҫӗмӗш хутӗнче те ҫурҫулне тунӑ ӗнтӗ—ҫав вӑхӑтрипе шутласан, 
пысӑк укҫа вӑл! Ҫӗрле пуличченех кӑшкӑрчӗҫ-кӑшкӑрчӗҫ те, ҫёрле 
пулнӑ ҫӗре вара ҫиччёшӗ пӑрахса карӗҫ дирӗн патран, эпир те нун- 
улттӑн, те вуятӑваттӑн тӑрса юлтӑмӑр. Ак оана вара вӑрман!

Вӗсем—вӑрӑ-хураха карӗҫ-и?
— Те вӑрӑ-хураха, те—пӗчченшерӗн ҫӑлӑнса пурӑнма,—вӑл 

вӑхӑтра ҫав ӗҫсене питех тиркесе тӑмастчӗҫ...
Кукамай сӑхсӑхса илет.
— Эй туррӑн таеа амӑшӗ! Этемсем' ҫинчен шутлама тытӑнсан 

вара, пурне те шел туйӑнса каять.
— Пурне те пёр тӑнпуҫ панӑ—шуйттан ӑҫталла туртниие 

чухлас пулать...
Шурлӑхри тӗмескесем хушшипе, имшеркке чӑрӑшлӑх витёр йёпе 

сукмакпа эпир вӑрманалла кӗрсе каятпӑр. Ҫав Пурехри Кирилле 
пек ӗмӗрлӗхех вӑрманалла пӑрахса кайни вӑл мана пит лайӑххӑн 
туйӑнать. Варианта лӑпӑртатма юртакан ҫын тавраш эрех ӗҫсе 
хӗнешсе хӑтланассисем ҫук, унта кукаҫейён йӗрӗнмелле ҫӑткӑнлӑхё 
ҫинчен, аннен хӑйӑр ӑшӗнчи вилӗ шӑтӑкӗ ҫинчен манеа каятӑн, 
чӗрене йывӑр кичемлӗхпе пуоса тӑракан мӗнпур япала ҫинчен те 
манатӑн.

Типӗ вырэна ҫитсен кукамай:
— Ҫыртакалае пулать, ларар-ха!—тет.
Пӗчӗк пӗрнере унӑн ыраш ҫӑкӑрё, симӗс сухан, хӑяр пур, тутӑр 

татӑкӗсем ӑшне тӑвар тата тӑпӑрчӑ ҫыхс-а хунӑ; кукаҫей ҫавӑн 
ҫине пурин ҫине те именнӗ пек пӑхать те,—чсуҫне мӑльт-мӑльт 
тутарать.

— Эпӗ ҫимелли ним те идмен, ох, тӑм(пуҫ...
— Пурин валли те ҫитет...
Зпир мачта тума юракан хырӑи пӑхӑр тӗслӗ вулли ҫумне сӗ- 

венсе ларатпӑр; сывлӑша сӑмала шӑрши ҫапса лартнӑ, уйран лӑпкӑ 
ҫил вӗрет, шӑлансем силленеҫҫӗ; кукамай тӗксӗм аллипе курӑксем 
татать, мана вӑл чей курӑкӗпе, буквицӑпа, чӗкеҫ курӑкӗпе мӗнле 
чиртен эмеллемелли ҫинчен, упа саррин тата' тусанлӑ плавдина 
курӑкӗн тӗлӗнмелле вӑй пурри ҫинчен каласа кӑтартать.

Кукаҫей ҫӗрте выртакан вут-шанкӑсене касать, манӑн касса 
хатӗрленӗ вутта пёр ҫӗрелле ҫӗклеее тухмалла, анчах эпӗ вӑл си- 
сиччен кукамай хыҫҫӑн чӑтлӑхалла кӗрсе каятӑп—кукамай йывӑҫ 
вуллисем хушшкпе хуллен шуса пырать, шьгоалла чӑмнӑ пек, вӑл 
пӗрмай лӑсӑпа витӗннё ҫӗр ҫумнелле пӗшкӗнет. Хӑйпе-хӑй калаҫсл 
нырать:

— Уплюнка ир шӑтса тухрӗ—кӑмпа сахал пулать. Эй турӑ.
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эсӗ чухӑнсемшӗн сахал тӑрӑшатӑн, чухӑн ҫыншӑн кӑмпа та тутлӑ 
аиат-ҫимӗҫ!

Эпё кукамай хыҫҫӑн иим шарламасӑр, вӑл ан сиотӗр тесе пит 
хуллен утса пыратӑп: вӑл турӑпа, курлксемие. шапаоемпе сӑмахла- 
нине ман кансӗрлес килмест.

Анчах кукамай мана курать.
— Пӑрахса тартӑн-и кукаҫу патӗнчен?
Тӗрлӗ курӑксенчен тунӑ чаплӑ риза тӑхӑннӑ хура ҫӗре пуҫ- 

ҫапса, кукамай мана ак ҫакӑн ҫинчен каласа парать: пӗрре турӑ 
ҫынсем ҫине ҫиленнипе ҫӗр ҫиие пӗтӗмпех шыв илтерСе лартнӑ, 
чӗрчунсене йӑлтах шыва путарнӑ тет.

— Унӑн пит ырӑ амӑшӗ малтанах пур вӑрлӑхсене те пӗрне 
ӑшне пуҫтарса пытарса хунӑ, кайран вара вӑл хӗвелтен ыйтать: 
ҫӗре пӗр вӗҫӗнчен тепӗр вӗҫне ҫитиех типӗтсе хур, ҫавӑншӑн сана 
ҫынсем мухтӗҫ! Хӗвел ҫӗре типётнӗ, турӑ амӑшӗ вара хайхи пы- 
тарнӑ вӑрлӑха ҫӗре акнӑ. Турӑ пӑхать: каллех ҫӗр ҫинче чёрё 
япаласем ӳсме тытӑнаҫҫӗ—курӑкоем те, выльӑх-чӗрлӗхсем те, 
этемсем те!.. Кам ҫавна мана хирӗҫ кайса тунӑ? тесе ыйтать вӑл. 
Турӑ амӑшӗ вара ӑна каласа панӑ, ҫӗр пушӑ выртнине кура турӑ 
хӑй те ҫӗре хӗрхеннӗ мӗн, ҫавӑнпа вӑл амӑшне калать: эсӗ кӑна 
лайӑх тунӑ!—тет.

Каласа кӑтартни ман кӑмӑла каять, анчах эпӗ тӗлӗнсе карӑм 
та пысӑк ҫын пекех калатӑп:

— Ун пек пулнӑ-и вара? Турӑ амӑшӗ потоп пулнӑ хыҫҫӑн ну
май кайран ҫуралнӑ вӗт.

Кукамай тӗлӗнсех карӗ.
Ана кам каларӗ сана?

— Шкулта каларӗҫ, кӗнекесем ҫине ҫырнӑ...
Ҫавна илтсен вӑл лӑпланать, мана канаш парать:
—' Эсӗ пӑрах-ха, ҫав кӗнекесем пурте суяҫҫӗ вӗсем, кӗнеке- 

сем!
Ҫапла каласа вӑл хуллен, савӑнӑҫлӑн кулать.
— Шутласа кӑларнӑ, ухмахсем! Турӑ—-пулнӑ, амӑшӗ унӑн пул- 

ман, мӗнле! Камран ҫуралнӑ вара вӑл?
— Пӗлместӗп.
— Вӑт аван! «Пӗлместӗп» патне ҫитиех вӗренсе ҫитнӗ!
— Пуп каларӗ: турӑ амӑшӗ Иоакимпа Аннаран ҫуралнӑ, терӗ.
Кукамай ӗнтӗ ҫиленет,—мана хирӗҫ тӑрса, вӑл мана тӳрех куҫ-

ран пӑхса сиввӗн калать:
— Апла пулсан, вӑл Марья Яковлевна пулать-и? Эсӗ ҫавӑн пек 

шухӑшлатӑн пулсан, эпё сана пит лайӑх тытса ҫаптарӑп!
Анчах тепёр минутранах вал мана анлантароа парать:
— Турӑ амӑшӗ вӑл яланах пулнӑ, пуринчен те малтан пулнӑ! 

Унтан турӑ ҫуралнӑ, кайран тата...
— Христос мёнле вара?
Кукамай вӑтанса куҫӗсене хупса ним те чёнмест.
—- Христос мёнле пулнӑ... Ия, ия, ия?
Эпё хам ҫӗнтерсе илнине, турӑ ҫинчен калаё ҫёрте кукамая 

аташтарса янине куратӑп, ҫавӑ мана лайӑх мар туйӑнать.
Вӑрмана тата шалалла, кӑваккӑн курӑнакан тӗттӗм^ҫёрелле 

кёрсе каятпӑр. Ҫав тӗттӗме хӗвелӗн ылттӑн тӗслӗ ҫутӑ пайӑркисем
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каокаласа пӗтернӗ. Ашӑ та чӑтлӑх варианта ҫынна тем ҫинчен 
шухӑшлаттаркан темле ӑрасна йышши шав хуллен шавласа тӑрать. 
Кукӑр сӑмсасем кӑриклетеҫҫё, кӑсӑя сассисем янтӑраҫҫӗ, кукук 
кукла,ть, сар кайӑк шӑхӑрать, вӑл кӗвӗҫсе юрланӑ юр*ри чарӑнмасӑр 
янтӑраеа тӑрать, тӗлӗнмелле кайӑк—шухӑша кайнӑ пек юрлать. 
Симӗс ша-па ҫурисем ура айӗнче сиксе ҫӳреҫҫӗ; ггымарсем хуш- 
шинче хурӑн пуҫлӑ ҫӗлен хӑйӗн ылттӑн тӗслӗ пуҫне ҫӗклесе шапа 
ҫурисене сыхласа выртать. Вакша темскер катать, хыр турачӗсем 
хушшинче унӑн ҫемҫе ҫӑмлӑ хӳри вёл-вӗл тукалать; калама ҫук 
нитӗ нумай япала куратӑн, тата нумайтарах курас килет, тата ин- 
ҫетерех каяс нилет.

Хырсен вуллиеем хушшинче сывлӑшра витӗр курӑвакан пит пыеӑк 
ҫын кӗлеткисем тухса тӑраҫҫӗ те, симӗс ҫӑра туратсем хушши- 
нелле кайса ҫухалаҫҫӗ, симӗс туратсем витӗр кӗмӗл тӗслӗ кӑвак 
пӗлӗт курӑнать. Ура айӗнче ҫемҫе тачка ковер пек мӑк выртать, 
ӑна брусника тӗмисем тата кӗтмелӗн типӗ ҫипписем тӗрлесе пӗ- 
тернӗ, курӑк ӑшӗнче пӗрлӗхен юн тумламӗсем пек йӑлтӑртатать, 
кӑмпасем хӑйсен хӑватлӑ шӑршипе йӗкӗлтеҫҫӗ.

— Туррӑн таса амӑшӗ, ҫёр ҫинчи ҫут тӗнче,—тесе йывӑррӑн 
сывласа кӗлтӑвать кукамай.

Вӑл варианта хуҫа пейех, йӗри-тавра мӗйпур—ҫавӑншӑн пурин- 
шӗн те тӑван пек туйӑвать, вӑл упа ами пек утса ҫӳрет, пурне 
те курать, пурне те мухтать, тав тӑвать. Ун патӗнче вӑрманалла 
ӑшӑ юхса сарӑлнӑ пек туйӑнать, ун ури таптанӑ курӑк тӳрленсе 
кайнине курсан—ҫэвӑ вара ӑраснах ман кӑмӑла каять.

Шухӑшласа утса пыратӑн: вӑрӑ-хурах иулса ҫӳресе, сӗмсӗр, 
пуян ҫынсене ҫаратсан, мӗн ҫаратнине чухӑнсене валеҫсе парсан 
лайӑх,—пурте тутӑ, савӑнӑҫлӑ пулччӑр, ан кӗвӗҫчӗр, усал йытӑсем 
пек, пӗр-пӗринпе ан харкашчӑр. Тата кукамайӑн турри патне, унӑн 
турӑ амӑшӗ патне ҫитсен, вӗсене пётӗмпех тӗрӗссипе каласа кӑ- 
тартсан та лайӑх: ҫынсем пит начар пурӑнни ҫинчен, вӗсем пӗр- 
нӗрне путсӗр хӑйӑр ӑшне лайӑх мар, хурланмалла пытарни ҫинчен 
каласа кӑтартсан аван. Пӗтӗмпе илсен, ҫӗр ҫинче хурланмалли, 
вуҫех те кирлӗ марри темӗн чухлех. Турӑ амӑшӗ эпӗ каланине 
ӗненсен, вӑл мана ӑс патӑр: эпё пургае те урӑхла майлӑ, мёнле те 
пулин лайӑхрах туса хумалла пултӑр. Ҫынсем мана итлесе шанса 
тӑччӑр,—мӗнле лайӑхрах пурӑнмаллине эпӗ шыраса пӑхаттӑм вара! 
Зпӗ пӗчӗк пулни вӑл нимех те мар,—Христос манран ҫӗр ҫул анчах 
аслӑрах пулнӑ, ҫапах та( ун пек чухнех ӑслӑ ҫынсем ун сӑмахне 
итленӗ...

Пӗрре эпӗ, шухӑша кайнипе,, нимне курмасӑр, тарӑн шӑтӑк ӑш- 
нелле кӗрее ӳкрём, турат ҫине ӳквипе хам аяка ҫурса пӑрахрӑм, 
ёнсе ҫинчи ӳт-тир татӑлса карӗ. Шӑтӑк тӗпӗнче, еӑмала пек ҫыпӑ- 
ҫакан сивӗ пылчӑк ҫинче ларатӑп, хам пит вӑтанса ҫакӑнтан тухма 
пултарас ҫуккине туятӑп, кукамая кӑшкӑрса хӑратма лайӑх мар 
пек туйӑнатъ. Ҫапах та эпӗ ӑна чӗнсе илтӗм.

Вӑл мана хӑвӑртрах туртоа кӑларчӗ, сӑхсӑхса ҫапла камарӗ:
— Турра тав! Юрать шӑтӑкӗ пушӑ, унта хуҫи выртнӑ пулсан?— 

терӗ те, кулса макӑрса ячӗ.
Унтан мава шыв юхса выртнӑ ҫӗре ертсе карӗ, ҫуса ячӗ, ырат- 

нине чаракан темле ҫулҫӑсем ҫыпӑҫтарса, аманнӑ вырӑнсене хӑй
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кӗпипе ҫыхса хучӗ, вара адана чугун ҫул будкине леҫсе хӑварчӗ,— 
пит вӑйсӑрланоа кайнипе эпё киле утса ҫвтме те пултарас 
ҫукчӗ.

Эпӗ кашни кун тенӗ пекех кукамая:
—• Вӑрмана каяр!—тесе тархаслама пуҫларӑм;.
Кукамай хавассӑнах килӗшетчӗ, ҫу каҫах вара эпир, йӑлт кӗр 

иулса ҫитичченех, курӑксем, ҫырла, кӑмпа тата мӑйӑр татса ирт- 
тереттӗмӗр. Пуҫтарнине кукамай кайса сутатчё, ҫа!вӑнпа вара тӑ- 
ранса пурӑнаттӑмӑр.

Эпир кукаҫейӗн ҫӑкӑрне вуҫех ҫимен пулсан та, вӑл ҫапах:
— Харам пыреем!—тесе мӑкӑртататчӗ.
Вӑрман ман ӑша пусарчӗ, лӑплантарчӗ; эпё мӗн хурланни пурте 

сирӗлсе пӗтсе пырать, лайӑх мар туйӑнакан япаласем манӑҫ пу- 
лаҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах тата ман ӑраснах сисӗмлӗх ӳссе пыма пуҫларё: 
хӑлхапа куҫ ҫивӗчрех, тӑн сисӗмлӗрех, ҫӗнӗ япаласем курнине 
пуҫра вырнаҫтарса хӑвармалли вырӑн тарӑнрах пулса: пырать.

Кукамай мана ытларах та ытларах тӗлӗнтерсе пырать, эпӗ ӑна 
мӗнпур ҫынсем хушшинче чи аслӑраххи, ҫӗр ҫинче чи ырӑ та ӑгаӑ- 
рах этем тесе шутлама хӑнӑхнӑ, кукамай ҫав шухӑша пӗрмаях тӗ- 
реклентерае пыратчӗ. Пӗрре каҫхине, шур кӑмпа татсан, килелле 
кайнӑ^чухне эпир вӑрман хӗррине тухрӑмӑр, кукамай канма ларчӗ, 
эпӗ кӑмпа тата ҫук-ши? тесе йывӑҫсем хушшинелле кӗрсе карӑм.

Сасартӑк кукамай сассине илтсе ятӑм, пӑхатӑп: вӑл сукмак
ҫинче кӑмпа тымарӗсене канлӗн иртсе ларать, ун патӗнче, чӗлхине 
кӑларса пӑрахса, типшӗм кӑвак йытӑ тӑра парать.

— Эсӗ каях, каях аяккалла!—тет кукамай.—Кай турӑ пулӑш- 
нипе!

Нумай пулмасть Валек ман йытта эмел парса вӗлернӗччӗ, ман 
ҫак ҫӗнӗ йытта хампа пӗрле пит йыхӑрса каяс килчӗ. Эпӗ сукмак 
ҫинелле чупса тухрӑм, йытӑ мӑйне пӑрмасӑр темле аванса илчӗ, 
мана симӗс тӗслӗ выҫӑ куҫпа пӑхса илчё те, хӳрине хӗосе вӑрман 
ӑшнелле тапса сикрӗ. Сӑн-сӑпачӗ унӑн йытӑнни пек мар, эпӗ шӑ- 
хӑрса ярсассӑн, вӑл1 тискеррӗн тӗмӗсем хушшинелле сике пачӗ.

— Куртӑн-и?—терӗ кукамай кулса.—Эпӗ малтан паллаймарӑм, 
йытӑ пуль терӗм, пӑхатӑп—асав шӑлёсем кашкӑрӑн, мӑйӗ те каш- 
кӑрӑн! Хӑрасах карӑм; ну, эсӗ кашкӑр пулсан, каях аяккалла! те- 
тӗп. Юрать ҫулла кашкӑрсем йӑваш...

Вӑл нихҫан та вӑрманта аташмастчё, киле каймалли ҫула ним 
йӑнӑшмасӑр тупатчӗ. Курӑк шӑрши тӑрӑх вӑл ҫак вырӑнта мӗнле 
кӑмпа пулмаллине тата урӑх ҫёрте мӗнлине пӗлетчӗ, час-часах вара 
мана экзамӗнлетчӗ:

— Рыжик мӗнле йывӑҫа юратать? Лайӑх кӑмпапа усаллине 
епле уйӑратӑн? Мӗнле кӑмпа тата упа саррмне юратать?

Иывӑҫ хуппи ҫинчи' паллӑ мар чӗрне йӗррисем тӑрӑх кукамай 
мана вакша пурӑнакан хӑвӑлсене кӑтартса паратчӗ, эпӗ йывӑҫ 
тӑррине улӑхаттӑм та, пӗчӗк кайӑкӑн йӑвине ҫарататтӑм, хӗл каҫма 
хатӗрленӗ мӑйӑр запасӗсене унтан кӑларса илеттӗм;. хӑшпӗ|р чухне 
йӑваоа вунӑ кӗрепенке таран запас пулатчӗ.

Пӗрре ҫапла, эпӗ ҫавӑн пек хӑтланнӑ вӑхӑтра, пӗр темле су- 
нарҫӑ мана кайӑк тытмалли пулькӑпа персе лектерчӗ, ӳт-пӗвӗи 
сылтӑм енке ҫирӗм. ҫичӗ пулькӑ кӗртсе лартрӗ; вунпӗрӗшн1е кукл-
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май йӗппе чакаласа кӑларчё, ыттиеем вара ман ӳт ӑшёдче нумай 
ҫул хушши ларчӗҫ, ерипен ҫеҫ туха-туха пычӗҫ.

Эпё ыратнине тӳсни кукамайӑн кӑмӑлне каятчӗ.
— Маттур,—тесе мухтарӗ вӑл,—тӳсӗмлӗх пур, ӗҫе пӗлесси те 

пулӗ!
Унӑн кӑмпа, мӑйӑр сутнӑ укҫа пӑртак пуҫтарӑнсан, вӑл яланах 

ҫав укҫапа «вӑрттӑн пулӑшу» парса, ӑна чӳречесем умне хурса 
ҫӳретчӗ, хӑй вара праҫниксенче те саплӑклӑ ҫӗтӗк-ҫатӑк тум 
тӑхӑнса ҫӳретчӗ.

— Кӗлмӗҫрен те вачартарах ҫӳретӗн, мана намӑслантаратӑн,— 
тесе вӑрҫатчӗ кукаҫей.

— Ним те мар, эпӗ саншӑн—хёр мар, эпё качча каймалли хёр 
мар вёт...

Вёсем час-часах вӑрҫса илетчӗҫ.
— Эпё ыттисенчен ытларах ҫылӑхлӑ мар;—кӳренсе кӑшкӑратчӗ 

кукаҫей,—ҫапах та ытларах асап лекрё мана!
— Шуйттансем вёсем пӗлеҫҫӗ кам мёне тӑнине,—тесе тӑрӑх- 

латчӗ ӑна кукам:ай.
Куҫа-куҫӑн чухне вара мана ҫапла калатчё:
— Хӑрать ман старик шуйттансенчен! Ав мёнле хӑвӑрт ватӑ- 

лать хйранипе... Эх, мӑнтарӑн этемё...
Эпё ҫу каҫа пит тӗрекленсе карӑм, хамӑн тантӑшсемпе Люд

мила епле пурӑннипе интересленме пӑрахса, варианта ҫӳресе ҫын- 
сенчен ютшӑнма пуҫларӑм,—Людмила мана йӑлӑхтаракан ӑслӑ 
хӗрача пек туйӑнатчӗ...

Пӗрре кукаҫей хуларан йӗп-йӗпе тавӑрӑнчӗ—кӗркунне пулнӑ та, 
ҫумӑрсем ҫӑватчӗҫ—алӑк сули патӗнче силленсе илчё те, чаплӑн 
каларӗ:
•у , — Ну, сётӗрӗнчӗк, ыран вырӑна кайма хатӗрлен.
1 — Аҫта тата?—ҫиленсе ыйтрӗ кукамай.

— Сан йӑмӑкку Матрунь патне, унӑн ывӑлӗ патне...
— Ак, ашшӗ, лайӑх мар япала шутласа кӑларнӑ эсӗ!
— Ан шарла, ухмах! Тен ӑна чертежника вӗрентӗҫ.
Кукамай гам чӗнмесӗр пуҫне усрӗ.
Каҫхине эпӗ Людмилӑна: хулана каятӑп, унта пурӑнатӑп, тесе 

каларӑм.
— Мана та часах унта илсе каяҫҫё,—шухӑша кайса каласа пӗл- 

терчӗ вӑл.—Атте ман урана таттарасшӑн, урана татсан, эпё сывӑ 
пулатӑп.

Ҫу каҫа вӑл начарланса кайнӑ, унӑн питӗнчи ӳт-тирӗ кӑвакрах 
тӗслӗ, куҫӗсем пысӑкланоа тӑнӑ.

— Хӑратӑн-и?—тесе ыйтрӑм эпӗ.
— Хӑратӑп,—терӗ вӑл, ним сассӑр макӑрса ярса.
Ӑна ним каласа йӑпатмалли те пулм)арӗ—эпё хам та хулара 

пурӑнассинчей хӑраттӑм. Эпир пӗр-пёрин ҫумне таччӑн ҫьгаҫӑнса 
нумайччен ним чӗнмесӗр, салхуллӑн лартӑмӑр.

Ҫудла пулнӑ пулсан, эпӗ кукамая пуҫтарма' кайма ҫавӑрӑттӑм, 
вӑл ача чухне те пуҫтарса ҫӳренё. Людмилӑна та пӗрле илсе 
кайма пулатчӗ,—эпӗ ӑна пӗчёк урапа ҫине лартса турттарса ҫӳ- 
рӗттӗм...
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Анчах халь кёркунне, урам тӑрӑх нӳрёклё ҫил вӗҫтерег, ҫан- 
талӑка нихҫан сирӗлсе пӗтми пӗлӗтсем хупласа тӑраҫҫӗ, ҫӗр пӗ- 
рӗнсе ларнӑ, пылчӑклӑ та мӗскӗнӗн курӑнать...

IV.

Эпё каллех хулара, темӗн чухлӗ ҫын валли тунӑ пӗр тупӑк пек 
туйӑнакан икӗ хутлӑ шурӑ ҫуртра пурӑнатӑп. Ҫурчӗ—ҫӗнӗскер, 
анчах темле начарккаскер, сасартӑк пуйса кайса, ҫавӑнтах мӑн- 
тӑрланса шыҫӑнса кайнӑ кӗлмӗҫ пек туйӑнать. Вӑл урамалла аяк- 
кипе тухса тарать, унӑн кашни хутӗнчех саккӑршар чӳрече, мал 
енӗ пулмалла ҫӗрте—тӑватшар чӳрсче; аялти чӳречиоем иртсе ҫӳ- 
ремелли ансӑр вырӑналла, килкартишнелле пӑхаҫҫё, ҫӳлтиоем— 
карта урлӑ, кӗпе ҫуса пурӑнакан хӗрарӑмӑн пӗчӗк пӳрчӗ ҫинелле 
тата лапра ҫырманалла пӑхаҫҫӗ.

Эпё урам тесе шутлама вӗреннӗ пек урам таврашӗ ҫук кунта; 
ҫурт умӗнче лапр:а ҫырма сарӑлса выртать, икӗ ҫӗрте ун урлӑ ан- 
сӑр дамба каҫса каять. Сулахай енчи ҫырма ӑристансен ротисем 
патнелле пырса тухать, унта килкартишсенчен ҫӳп-ҫапӑ кӑларса 

тӑкаҫҫӗ, ун тӗпӗнче симӗс тӗслӗ ҫара пылчӑк кӳлленсе тӑрать; 
сылтӑм енче, ҫырма вӗҫӗнче, юшкӑнлӑ Ҫӑлтӑр пёви йӳҫсе выртать; 
ҫырман вӑта ҫӗрӗ—лӑп ҫак ҫурт тёлёнче; ҫуррине ҫуп-ҫапӑ тӑкса 
купалантарса лартнӑ, унта вӗлтрен, хупах, ут кӑшкарӗ тапса тухнӑ, 
тепӗр ҫурринче пачӑшка Даримедонт Покровский сад ӗрчетнӗ; 
садра чӗлнӗ ҫӳхе хӑмасенчен ҫапса тунӑ беседка ларать, хӑмисене 
симёс сӑрпа сӑрланӑ. Ҫав беседкӑна чулпа персессӗн, хӑмисем ҫа- 
тӑртаттарса ҫурӑла-ҫурала каяҫҫӗ.

Вырӑнӗ калама ҫук кичемлескер, пылчӑклӑскер; кӗркунне ҫӳ- 
пӗллӗ тӑм тӑпрана ытла та сӑнсӑрлатса пӑрахнӑ, ӑна урасем ҫум- 
не ҫыпҫӑнакан хӗрлӗ сӑмала пек туса хунӑ. Эпӗ ҫавӑн пек пысӑк 
мар лаптӑкра ҫавӑн чухлӗ пылчӑк пулнине ку таринччен нихҫан 
та курманччӗ, уйри тата вӑрманти тасалӑха хӑнӑхнӑ хыҫҫӑн хулан 
ҫак кӗтесӗ мана кичемлентерсе яратчӗ.

Ҫырма хыҫӗнче кӑвак тӗслӗ кивӗ картасем тӑсӑлса каяҫҫӗ, вё
сем хушшинче инҫетре эпё хам хӗлле магазинта мальчик пулнӑ 
чухне пурӑннӑ хамӑр пӳрте куратӑп. Ҫав пӳрт инҫе марри мана 
тата ытларах пусмӑрласа тӑрать. Мӗйшӗн-ха ман каллех ҫак 
урамра пурӑнмалла пулчӗ?

Хам хуҫана эпӗ пӗлетӗп, вӑл хӑй шӑлнӗпе пӗрле анне патӗнче 
хӑнара пулкаланӑччӗ, шӑлнӗ унӑн ҫинҫе сасӑпа темле кулӑшла:

— Андрей-яапа, Андрей-папа!—тесе ҫухӑрса ҫӳретчӗ.
Вёсем иккӗш те ӗлӗкхи пекех: асли курпун сӑмсаллӑ, вӑрӑм

ҫӳҫлӗскер, ырӑ ҫын пулмалла; кӗҫӗнни, Виктор, ҫав лаша пичӗ 
йышши питлӗскер пулса юлнӑ, ӗлӗкхи пекех чӗкеҫ шатриллӗскер. 
Вёсен амӑшӗ—кукамайӑй йӑмӑкӗ—пит ҫилӗллӗ те кӑшкӑрма юрата- 
канскер. Асли—авланнӑ, лрӑмӗ унӑн тулӑ кулачӗ пек шурӑ та кӑ- 
пӑшкаскер, куҫӗсем унӑн пысӑк, хуп-хура.

Малтанхи кунсенчех вӑл мана пёр икӗ хутчен каларӗ:
— Эпё сан аннӳна стекляруспа эрешшенӗ пурҫӑн тальма па- 

нӑччӗ...
Манӑн вӑл пзнине, анне унтан парне илнине темшён ӗяенес
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килместчё. Вӑл мана ҫав тальма ҫинчен тепёр хут айгутарсан, эпё 
ана ҫапла канаш патӑм:

, — Патӑн пулсан, ан мухтан ӗнтӗ,—терём.
Вӑл хӑраса мантан аяккалла шартах сикрё.
— Мӗ-ӗн? Эсӗ кампа калаҫатӑн?
Унӑн пичӗ хӗрелсе карӗ, куҫӗсене чарса пӑрахрӗ, упӑшкине 

чӗнсе илчӗ.
Упӑшки аллине циркуль тытса, хӑлха хушшине кӑранташ чиксе 

кухняна пырса кӗчӗ, арӑмӗ каласа кӑтартнине итлерӗ те, мана ка- 
ларӗ:

— Ан)а тата пур ҫынна та эсир темелле. Чӑрсӑрйанйа темле сӑ- 
мах персе яма юрамасть!

Унтан тарӑхса арӑмне каларӗ:
—- Эсӗ мана пустуй япаласемпе ан чӑрмантар!
— Мӗнле—пустуй япала? Сан хурӑнташсем...
— Ҫӑва патне кайччӑр хурӑнташсем!—тесе кӑшкӑрса ячӗ те 

хуҫа, чупса тухса карӗ.
— Ҫак ҫынсем кукамайӑн хурӑнташӗсем пулни мана та кӑмӑла 

каймастчӗ: эпӗ сӑнаса пӑхнӑ тӑрӑх, хурӑнташсем вӗсем пӗр-пӗринг 
шӗн ют ҫынсенчен те усалтарах пулаҫҫӗ: пӗр-пӗрин ҫинчен лайӑх 
мар, кулӑшла япаласем ют ҫывсенчен ытларах пӗлсе тӑрса, вӗсем 
пӗр пӗрне кӑшласа ҫӳреҫҫӗ, ытларах вӑрҫаҫҫӗ, ытларах ҫапӑҫаҫҫӗ.

Хуҫа мана кӑмӑла карӗ, вӑл ҫӳҫне хитрен оиллентерсе илсе, 
хӑлхисем хыҫнелле чиксе пуҫтарса хурать, темрен вара мана вӑл 
пӑртак «Аван ӗҫ» пек туйӑнать. Час-часах кялленсех кулать, кӑвак 
куҫӗсем кӑмӑллӑн пӑхаҫҫӗ, хурчӑка сӑмси пек! сӑмси патӗнче ку- 
лӑшла пӗрӗнчӗксем выляса ҫӳреҫҫӗ.

й ӑл  кулнипе тачӑ та вӗт шӑлӗсене кӑтартеа:
— Ҫитӗ сире ятлаҫма, тискер кайӑксем-чӑхсем!—тетчӗ вӑл арӑ- 

мӗпе амӑшне.
Хунямӑшпе кинӗ кашни кунах ятлаҫатчӗҫ; вёсём йӑпӑр-япӑрах 

вӑрҫма пуҫласа ян,и мана пит тӗлӗнтеретчӗ. Пӳртре пушар тухнӑ 
пек, ирех вӗсем иккӗш те ҫӳҫ-пуҫӗсене турамасӑрах, кӗписене 
тӳмелемесӗр пӳлӗмсем тӑрӑх кускалама пуҫлаҫҫӗ, кунӗпех чупка- 
лаҫҫӗ, кӑнтӑрлахи апатпа каҫхи чейпе апат вӑхӑтӗнче ҫеҫ сӗтел 
хушшинче канса лараҫҫӗ. Еҫсе-ҫиессине нумай, ӳсӗрӗличченех, 
ывӑнса ҫитичченех ӗҫсе-ҫиеҫҫӗ, апатланнӑ хушӑра ҫимелли япала
сем ҫинчен калаҫаҫҫӗ, хыттӑнах вӑрҫма хатӗрленсе, кахаллӑн 
харкашкаласа лараҫҫӗ. Хунямӑшӗ хӑть те мӗн пӗҫерсен те, кинӗ 
ҫапах:

— Ман анне ӑна ун пек тумасть,—тетчӗ.
— Ун пек мар пулсан, лайӑх мартарах тӑвать эштин!
— Ҫук,—лайӑхрах!
— Тухса кай эппин хӑвӑн аннӳ патне!
— Эпӗ кунта—хуҫа!
— А эпӗ кам?
Хуҫа хушша кӗретчӗ:
— Ҫитӗ, тискер кайӑксем-чӑхсем! Мӗн эсйр ухмаха тухрӑр-и 

мӗн?
Ҫурт ӑшӗнче пурте темле пӗлме ҫук тӗлӗнмелле те кулӑшлаччӗ: 

кухняран столовӑя хваттерти пӗртен-пӗр пӗчёк, тӑвӑр клозет
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витӗр тухса ҫӳремеллеччӗ; ун витӗр столовая сӑмавар тата апат- 
ҫимӗҫсем иле-иле кӗретчӗҫ, ун пирки савӑнӑҫлӑн шӳт туса кулка- 
латчӗҫ, час-часах кулӑшла япаласем те пулкалатчӗҫ. Манӑн кло- 
зетри бак ӑшне шыв тултарса тӑмаллаччӗ, ҫывӑрасса эпӗ кухняра, 
клозет алӑкне хирӗҫ параднӑй крыльданалла тухакан алӑк ҫумӗн- 
черех ҫывӑраттӑм; кухняри кӑмака ҫумӗнче пуҫа вӗриччӗ, ура 
вӗҫне крыльцаран ҫил вӗрсе тӑратчӗ, ҫывӑрма выртнӑ чухне вара 
эпё урайне сармаллисене пурне те хам урасем ҫинелле пуҫтарса 
хураттӑм.

Чӳречесем хушшинчё икӗ тӗкӗр тата «Нйвӑн» ылттӑн рамӑллӑ 
картина-премийӗсем ҫакӑнса тӑракан пысӑк залра пушӑ та кичем, 
кунта картла вылямалли икё сётел тата пёр дюжина яхӑн венски 
пукан ларать. Пӗчӗк гостинӑя ҫемҫе чӑпар мебёлпе тата «прида- 
нӑй» кёмӗл япаласемпе чей чашки таврашсем кӑларса лартса 
тӑвӑрлатса хунӑ; ӑна виҫӗ лампа илемлетсе тӑрать, вӗсем пӗринчен 
тепӗри пысӑкрах. Чӳречесӗр тӗттӗм спальняра, сарлака кроватьсӑр 
пуҫне, арчаеем, шкапсем лараҫҫӗ, вёсенчен листалпӑ табак тата 
персидски ромашка шӑрши кӗрет. Ҫав виҫӗ пӳлӗм яланах пушӑ 
тӑраҫҫӗ, хуҫаоем пӗчӗк столовӑя чышӑнаҫҫӗ, пӗр-пӗрне кансӗрлеҫҫӗ. 
Ирхи чей ӗҫсенех, сакӑр сехетре, хуҫапа шӑлнӗ сӗтеле туртса 
сарса яраҫҫӗ, ун ҫине шурӑ хут листисем, готовальнясем, каран- 
дашсем, туш янӑ чашкӑсем кӑларса хураҫҫӗ те пӗри сӗтел вӗҫӗнче, 
тепри ӑна хирӗҫ ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ. Сӗтелӗ чӳхенет. Вӑл пӗтӗм 
пӳлӗм(е тӑвӑрйатса тӑрать, ача пӳлӗмӗнч(ен нанькӑпа хуҫа майри 
тухсан, вӗсем сётел) кӗтесӗсем ҫумве пырса тӗртӗнеҫҫӗ.

— Ан ҫапӑнса ҫӳрӗр-ха эсир кунта!—тесе кӑшкӑратчӗ Виктор.
Хуҫа майри кӳренсе упӑшкине калатчӗ:
— Ваҫҫа, кала-ха ӑна: вӑл мана кӑшкӑра-кӑшкӑра ан пӑрахтӑр!
— Эсӗ сӗтеле ан силшентер,—килӗшӳ тума хӑтланса канаш 

парать хуҫа.
— Эпӗ—йывӑр ҫын, кунгга—тӑвӑр...
— Ну, эпир зала кайса ӗҫлетпӗр.
Анч)ах хуҫа ирӑмӗ ҫиленсе тарӑхса юайса кӑшкӑратчӗ:
— Эй турӑ, кам вара залра ӗҫлесе хӑтланатъ?
Клозет алӑкӗнчен Матрена Ивановнӑн кӑмакари вут умӗнче 

хӗп-хӗрлӗ хӗрелее кайнӑ ҫиленчӗк сӑнӗ-пичӗ курӑнса каять, вӑл 
кӑшкӑрать:

— Вӑт, Ваҫҫа, пӑх-ха: эсё ӗҫлетӗн, вӑл тӑватӑ пӳлӗмре те пӑру-  
лама вырӑн тулаймасть. Вӗҫкӗн дворянка, пӗр вершук тӑрӑш та 

ӑсӗ ҫук!..
Виктор усаллӑн кулать, хуҫи:
— Ҫитӗ!—тесе кӑшкӑрать.
Анчах кинӗ хунямӑшне пит ҫивёч пырса тивекен сӑмахсем ка

ласа, хӑ>ратса пӗтерсе, пукан ҫине кайса ӳкет те:
— Тухса каятӑп! Вилетӗп—тесе ахлатать.
— Еҫлеме ан кансӗрлӗр мана!—кӑшкӑрать хуҫа, мекӗрленнипе 

шуралса кайса. —Ухмах ҫурчӗ—сирӗн валли, сире тӑрантарас тесе 
пилӗке хуҫса ӗҫлетӗп вӗт! О, тискер кайӑксем-чӑхсем...

Малтан эпӗ ҫавӑн пек ятлаҫнисенчен хӑраттӑм, пуринчен ытла 
эпӗ пӗрре хӑраса ӳкрӗм: хуҫа майри столовӑйри ҫӗҫҫе илсе кло
зета чупса кӗрсе карӗ те, икӗ алӑкне питӗрсе лартса унта тискер-
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рӗн ҫухӑрма тапратрё. Пӗр минутлӑха ҫуртра шӑпах пулчӗҫ, унтан 
хуҫа аллиеемпе алӑка тӗксе лартрӗ, пӗкӗрӗлчӗ те мана кӑшкӑрчё:

— Хӑпарса кай та чӳречине ҫӗмӗр, ҫаклатиине вӗҫертое яр!
Эпӗ вӑртах ун ҫурӑмӗ ҫине хӑиарса карӑм, алӑк тӑрринчи кан-

тӑка ҫӗмӗртӗм, анчах аялалла карӑвсан, хуҫа арӑмӗ ггӑрӑшсах мана 
пуҫран ҫӗҫӗ аврипе ҫапма тапратрӗ. Эпӗ ҫапах та алӑка уҫса яма 
ӗлкӗртӗм, хуҫа вара ҫапӑҫсах, арӑмне столовӑя сӗтӗрсе кӑларчӗ те, 
ҫӗҫҫине туртса илчӗ. Ҫапса пӗтернӗ пуҫа сӑтӑркаласа кухняра 
ларнӑ чухне эпё хам пустуях асап курнине хӑвӑртах туйса илтӗм: 
ҫёҫои мӑкаскер оушнӑ мён, унпа пӗр касӑк ҫӑкӑр касса илм‘е те 
хӗн, ӳт-тире вара ниепле те касма пултарас ҫук; ман хуҫа ҫурӑмӗ 
сине те хӑпарма кирлӗ пулман, эпӗ пукан ҫиве тӑрсах кантӑка ҫё- 
мӗрме пултарнӑ, юлашкинчен тата, ҫекӗлйе (мӑн ҫын хӑвӑртрах 
вӗҫертсе яма пултаратчӗ, мӗншӗн тесен ун аллисем вӑрӑмрах. Ҫав 
истори хыҫҫӑн — эпӗ килте вӑрҫса хӑтланнисенчен хӑрама пӑрах- 
рӑм.

Пиччӗшӗпе шӑлнӗ чиркӳри хорта юрлатчӗҫ; хӑшпӗр чухне вӗсем 
ӗҫ хушшинче хуллен юрлама тапрататчӗҫ, аслийӗ баритонпа 
юрлатчӗ:

— Хӗр чунӗн ҫӗррине  
Ӳкертӗм тинӗсе...

Кӗҫӗнни тенорпа хушӑнса каятчӗ:

— Ҫав хӗрп е ҫухатрӑм  
Ҫ ӗр ҫинчи телейӗме.

Ача йӳлӗмӗнчен хуҫа арӑмӗ шӑппӑн чӗнни илтӗнсе каятчё:
— Эоир ухмаха еретӗр-и мӗн? Ача ҫывӑрать вёт...
Е тата:
— Эсӗ, Ваҫҫа, авланнӑскер, хӗрсем ҫийчен вдрламасан та 

юратчӗ, мӗн тума кирлӗ вӑл? Тата часах ҫӗрлехи кӗлле кӗме чан 
ҫапаҫҫӗ...—тетчӗ.

— Ну, апла пулоан, эпир чиркӳ юррисене...
Анчах хуҫа майри ӑс паратчӗ: чиркӳ юррисене ӑҫта юирлӗ унта 

юршани вырӑнлӑ мар, кунта тата авӑ... тетчё те, пӗчӗк алӑк ҫине 
аллипе тӗллесе кӑтартатчӗ.

— Хваттере улӑштарас пулать, атту кунта темле чортла!—тетчё 
хуҫа.

Ҫавӑн пекех тата вӑл час-часах сӗтел улӑштарасси ҫинчен те 
калатчӗ, анчах ҫавӑн ҫинчен вӑл виҫӗ ҫул хушши асӑнса пурӑнатчӗ.

Хуҫасем ҫын ҫинчен сӑмахланисене итлесен, яланах атӑ-пушмак 
сутакан магазин аса килетчӗ — унта ҫавӑн пекех калаҫатчӗҫ. Эпё 
уҫҫӑнах курса тӑраттӑм: хуҫасем хӑйсене хӑйсем хулара чи лайӑх 
ҫынсем вырӑнне шутлаҫҫӗ, вӗсем ҫыннан хӑйне мӗнле тытмалли ч.ч 
тӗрӗс правилисене пӗлсе тӑраҫҫе, ҫав эпӗ уҫҫӑн пӗлмен правила- 
сем ҫине тайӑнса, вӗсем пур ҫынсене те йим хӗрхенме|сӗр пит хытӑ 
тиркеҫҫӗ. Ҫав тиркени мана хуйха ӳкеретчӗ, хуҫасен саккунӗсене 
тарӑхаттӑм, саккуисене пӑсни — маишӑи хаваслаим1ашши япала 
пулса тӑчӗ.

Ёҫӗ манӑн нумайччӗ: эпӗ горничнӑйӑн ӗҫёсене туеа тӑраттӑм,
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кашни юнкун кухняра урай ҫӑваттӑм, сймавар тата йӗс савӑт-сапасем 
таоататтӑм, шӑматкунсенче •— пӗтӗм хваттерти урайсене^тата икӗ 
картлашкана та ҫӑваттӑм. Кӑмакасем валли вутӑ ҫурса йӑтса кӳр- 
теттӗм, пахча ҫимӗҫс!ем тйсататтӑм, илнё япалаоене карсинкӑпа 
ҫӗклеме хуҫа майрипе пӗрле пасара ҫӳреттӗм, лавкана, аптекӑна 
чупаттӑм.

Ман чи ҫывӑх начальство — кукамайӑн йӑмӑкӗ, чарма ҫук 
ҫилӗллӗ, пит шавлакан карчӑк, ирех, пӗр^ ултӑ^сехетрех тӑратчӗ; 
пит-куҫне кӑшт-кашт ҫуса и лее, вӑл пӗр кӗпе вӗҫҫӗнех турӑш умне 
чӗркуҫланса ларатчӗ те, хӑй пурӑнӑҫӗ ҫинчен, ачисем ҫинчен, кинӗ 
ҫинчен турра нумайччен жалоба парса тӑратчӗ.

Пӗр ҫӗре пуҫтарнӑ пӳрнисене ҫамки ҫумне тӗксе лартса, 
макӑрнӑ сасӑпа калать вӑл:

— Эй турӑ! Эй турӑ, эпё ним те ыйтмастӑп, мана ним те кирле 
мар, канма ҫеҫ пар, лӑплантар мана, турӑ, хӑвӑн вӑйхӑватупа!

Вӑл! хытӑ тархасласа кӗлтуни мана вӑратса яратчӗ; вӑрансан эпӗ 
одеял айӗнчен пӑхса, хёрӳллӗн кӗлтунине хӑраса итлесе выртат- 
тӑм. Ҫумӑрпа йӗпенсе ларнӑ1 кантӑк витӗр кӗркуннехи ир кухняри 
чӳречерен тӗксӗмӗн пӑхать; урайӗнче, сивӗ^тӗттӗм ҫёрте, кӑвак 
кӗлетке, пӑшӑрханнӑ пек аллипе сулласа, чӳхенсе тӑрать;  ̂ унӑн 
пӗчӗк пуҫӗ ҫинчен, чалӑшса кайнӑ тутӑрӗ айӗнчен сайра ҫутӑ ҫӳҫе 
майӗпе хулпуҫҫийӗсем ҫинелле саланса усӑноа аннӑ, тутӑрӗ пӗр- 
маях пуҫӗ ҫинчен ана-ана каять; карчӑк ӑна сулахай аллвпе хытӑ 
тӳрлетсе:

— Пӑчланман тутӑрӗ!—тесе мӑкӑртатать.
Хӑмоарса ярса хӑйне ҫамкаран, хырӑмӗнчен, хулпуҫҫийӗсенчен 

ҫапса чӑшкӑрать:
— Эй турӑ, эсӗ кине маншӑн лектер, мана кӳретгтернисене 

пурне те. шута ил! Тата* ман ывӑлӑн куҫӗсене уҫ,—кин мён туни- 
с1ене тата Викторушка мён тунисене куҫ уҫса пӑхтар! Эй турӑҫӑм, 
Викторушкӑна лушӑш, ӑна хӑвӑн ырлӑхусене пар...

Викторушка ҫавӑнтах кухняра пулат ҫинче  ̂ ҫывӑрса  ̂выртать; 
амӑшӗ ахлатнисемпе вӑранса кайса, вӑл ыйхӑллӑ сасӑпа кӑшкӑрать:

— Анне, каллех эсӗ ир-ирех ҫухӑратӑн! Чисти инкек ку[
— Ну, ну, ҫывӑрах,—хӑй айӑпне туйса пӑшӑлтатать карчӑк.
Пӗр-икӗ минут хушши ним шарламасӑр иртет, унтан сасартӑк

каллех хирӗҫ тавӑрас тесе хыттӑн калать:
— Ш ӑмӑ’ варрисенченех пырса лектёрччӗ вӗсене, тӗпӗ те, 

хупӑлчи те ан пултӑрччӗ вӗсемшӗш эй турӑ.^.
Кукаҫей те ҫавӑн пек хӑрушӑ кӗлтумастиӗ.
Кӗлтуса пӗтерсен, карчӑк мана вӑрататчӗ:
— Тӑр, ҫитӗ кӳпчеме, кӳпчемешкӗн пурӑнмастӑн вӗт!.. Сӑмавар 

ларт, вутӑ ҫӗклесе кӗр,—каҫпа* хӑйӑ хатӗрлесе хумарӑн-и?
Карчӑк шӑппӑн чӑшкӑрнине илтес мар тесе, эпӗ пурне те хӑвӑрт 

тума тӑрӑшатӑп, анчах ӑна ниепле те килӗштермелли ҫук; 
вӑл кухня тӑрӑх, хӗллехи тӑвӑл пек, чупкаласа ҫӳрет, ула-ула ил-се 
чӑшкӑрать:

— Хуллеитерех, шуйттан! Викторушкӑна варататан, эпе сана
паратӑп! Чуп лавкана...

Ахаль кунсенче ирхи чей ӗҫмешкӗн икӗ керепенке тула^ кулач^е, 
ҫамрӑк хуҫа арӑмӗ валли ҫур пус тӑракан булкӑсем икӗ пуслӑх
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илеҫҫӗ. Эпӗ кӳлач и лее пырсан, хёрарамсем ӑна пит тишкерсе 
пӑхаҫҫӗ, ывӑҫ тупанӗ ҫине хура-хура виҫсе ҫаттла ыйтаҫҫӗ:

— Татӑк пулманччӗ-и? Ҫук-и? Ну-ка, ҫӑварна кар-ха!—вара 
савӑнса кӑшкӑратчӗҫ:—хыпса янӑ татӑкне, ав шӑлӗсем хушшинче 
тӗпренчӗксем курӑнаҫҫӗ!

...Еҫлессине эпӗ хавассӑн ёҫлеттём,—пӳрт ӑшӗнчи пылчӑка пӗте- 
1.есои, урай ҫӑвасси, йёс савӑт-сапа, отдушникоем тата, алӑк хӑлӑ- 
пӗсем тасатасси ман кӑмӑла каятчӗ; килӗштернӗ чухне хӗрарӑмсеы 
ман ҫинчен ҫапла калатчӗҫ:

— Тӑрӑшаканскер.
— Тасана юратать.
— Анчах ытла та хӑюллӑ.
— Ну, ачам, ӑна кам вёрентнӗ пулӗ!
Ҫавӑн пек каланине эпӗ темиҫе- те илтнӗччӗ. Вёсем иккӗш те 

мана хӑйсене хисеплеме вӗрентесшӗн тӑрӑшатчӗҫ, анчах эпӗ вӗсене 
ҫурмалла, ӑслисем вырӑнне шутлатйӑм, юратмаетӑм, йтЛеместём т:е, 
вёсене парӑнмасӑр хирӗҫех калаҫаттӑм. Ҫамрӑк хуҫа арӑмӗ хӑш- 
пӗр сӑмяхс,ем мана лайӑх пулманнине сиоетчӗ пулмалла, ҫавӑнпа 
та чао-чаеах вӑл калакалатчӗ.

— Сана ҫук ҫемьерен илнине сан манма юрамасть! Эпё сан 
аннӳна пурҫӑн ташьма панӑччӗ. Стекляруспа эрепгленӗскерччё!

—• Ҫав тальмашӑн ман сире хам тире сӗвме парас-и мӗн?— 
терӗм эпӗ ӑна пӗрре.

—■ Атьсемӗр, калла вӑл вут та. тӗртсе яма пултарӗ!—хӑраса 
кӑшкӑреа ячӗ хуҫа арӑмӗ.

Эпё пит тӗлӗнтӗм: мӗншӗн тӗртмелле?
Вӗеем иккӗш те пӗрмяях ман ҫинчен хуҫана каласа кӑтартатчӗҫ, 

хуҫа вара мана сиввӗн калатчё:
—- Эсӗ, ачам, асту!—тетчӗ.
Анчах пӗрре вӑл арӑмӗпе амӑшне ним пӑшӑрханмасӑр каларё:
— Эсир те аван-ҫке! Лаша ҫине утланнӑ пекех ача ҫине утлан- 

сах ларнӑ,—тепри пулсан тахҫанах тухса таратчӗ ӗнтӗ, е ҫавӑн 
пек ӗҫлеттернипе вилое тӑсӑлса выртатчӗ...

Ҫавна илтсён хӗрарӑмсем ҫилемсе макӑрас патнех ҫитетчӗҫ; 
арӑмӗ урипе тапса, каҫса кайсах кӑшкӑрать:

— Ун умӗнче ҫавӑн пек калама юрать-и вара, вӑрӑм ҫӳҫлӗ 
ухмах! Ҫавӑн пек каланӑ хыҫҫӑн эпӗ уншӑн мӗн еырӑнне пулӑп 
вара? Эпё йывӑр ҫын вӗт.

Амӑшӗ макӑрнӑ пек улать:
— Турӑ сана каҫартӑр, Васили, анчах эсӗ ман сӑмаха лету— 

ачана пӑсса пӑрахатӑн!
Вӗсем ҫиленсе тухса кайсан, хуҫа мана сиввӗн каларӗ:
— Куратӑн-и, шуйттан, сан пирки мӗнле шав тухеа карӗ? Акӑ 

эпё сана кукаҫу патне ярӑп, вара каллех ҫӗтӗк-ҫатӑк пуҫтаракан 
пулса тӑрӑн!

Кӳрентернине тӳсеймееӗр эпӗ каларӑм:
• _  Ҫӗтӗк-ҫатӑк пуҫтарса пурӑнни сирӗн патӑрта пурӑннинчен 

авантарах! Вӗрентме илтӗр те, мӗне вӗрентетӗр? Мӑшкӑлтӑк шывё 
ҫӗклесе тухмашкӑн кӑна...

Хуҫа мана ҫӳҫрен ыраттармасӑр хуллен ярса тытрӗ те, куҫран 
пӑхса, тӗлӗнсе каларӗ:
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—• Эсӗ кӑртӑш пулӑ йышшискер курӑнать. Вӑл мана юрӑхлӑ 
мар, ачлм, ҫу-ук...—терӗ.

Мана хӑвалаеа яраҫҫӗ ӗнтӗ тесе шутларӑм эпё, анчах тепӗр 
кунтан вара кухяяна хушӑм хут тёрки, карандаш тата угольникпа 
линейка тытса кӗчӗ.

— Ҫӗҫӗсене тасатса пӗтерсен, акӑ ҫакна ӳкер!—терӗ.
Листа хут ҫине нумай чӳречеллё пит эрешлесе пӗтернё икӗ 

хутлӑ ҫуртӑн фасадне ӳкернӗ.
— Акӑ сана циркуль! Пур линисене те -виҫсе ил, вёсен вӗҫӗ- 

'сене хут ҫинс пӑнчӑсемпе паллӑ ту, унтан пӗр пӑнчӑраи тепӗр 
пӑнчӑ патне линейка хурса карандашпа турт. Малтан тӑрӑхла 
турт—вӗсем горизонтальнӑй линисем пулаҫҫӗ, унтан урлӑ—вӗсем 
вертикаллисем. Яра пар!

Эпӗ шурӑ хута тата вӗрентме пуҫланине кура питех хӗпӗртесе 
карӑм, анчах хутпа инструментсене тем вырӑннех хурса хисепле- 
нипе хӑраса, нимне ӑнланаймасӑр пӑхса тӑратӑп.

Ҫапах та алӑсене ҫуса ҫавӑнтах вёренме кӗрсе лартӑм. Листа 
хут ҫине пур горизонтальнӑй линисене те туртрӑм, тӗрӗслесе пӑх- 
рӑм,—аван? Виҫӗ лини ҫеҫ ытлашши пуинӑ. Вертикаллйсене пурне 
те туртрӑм та тӗлӗнсе карӑм, ҫурт сӑнё-пичӗ темле улшӑнса тӑчё: 
чӳречисем чӳрече хушшисем тӗлне куҫса ларчӗҫ, пӗр чӳречи 
стенаран тухса кайса сыатӑшра, ҫуртпа юнашар ҫакӑнсд тӑраггь. 
Параднӑй крыльца та сывлӑшалла, иккӗмӗш хучӗ тӗлнелле ҫӗк- 
ленсе кайнӑ, карнизё крыша варрине килсе тӑнэ, маччари чӳрече— 
труба ҫине хӑпарса ларнӑ.

Ҫак тӳрлетме май ҫук тӗлӗнмелле япаласем епле пулн-ине 
ӑнланма хӑтланса, эпӗ вӗсем ҫине нумайччен макӑрас пекех пӑхса 
тӑтӑм. Анланаймасӑр вара ӗҫе фантази пулӑшнипе тӳрлетсе хума 
шут тытрӑм. Ҫурт фасачӗ тӑрӑх пур карнизсем ҫине те  тата крыша 
тӑррине те ула кураксене, кӑвакарчӑнсене, ҫёрҫисене ӳкерсе хутӑм, 
ҫӗр ҫинче чӳрече умӗнче зонтиксем карса кукӑр туналлӑ ҫынсем 
утвине ӳкертӗм, вёсем чалӑш-чӗлӗш пу.тнинс зонтикӗсем пӗтӗмпех 
хупласа хурайманччӗ. Унтан ҫавна пурне те чалӑшшӑн йӑрӑмласа 
чӗрсе тухрӑм та, ӗҫе учитель патне леҫсе патӑм.

Вӑл куҫхаршийёсене ҫӳлелле хӑпартрё, ҫӳҫне тӑратса ячӗ те 
салхуллӑн ыйтрӗ:

— Ку мӗн капла?—терӗ.
Эпӗ ӑнлантарса патӑм: .
— Ҫумӑр ҫӑвать. Ҫумӑр ҫунӑ чухне ҫуртсем пурте чалӑш 

ларнӑн тӑйӑнаҫҫӗ, мёншӗн тесен ҫумӑр хӑй вӑл яланах чалӑш. 
Кайӑксем—акӑ ҫаксем пурте кайӑксем—карнизсем ҫине пытанса 
ларнӑ. Ҫумӑр ҫунӑ чух яланах ҫапла пулать. Акӑ, ку ҫынсем 
килелле чушҫҫӗ, акӑ улпут майри ӳкнё, ку тата лимонсем сутса 
ҫӳрекен ҫын...

— Пит те тав тӑватӑп,—терӗ те хуҫа, сӗтел ҫинелле тайӑлса, 
ҫӳҫӗпе хута шӑлса ӳиерсе ахӑлтатоа куяса ячӗ. Кашкӑрсакулатъ: 
Ох, ҫурӑлса саланса кайманскер, тискер кайӑк-ҫерҫи!—тет.

Пӗчӗк пичкене чӳхентернӗ пек, хӑй хырӑмне чӳхентерсе хуҫа 
арӑмӗ пырса тӑчӗ, ман ӗҫ ҫине пӑхрё те упӑшкине каларӗ:

— Эсӗ ана тытса хӗрт!—терӗ.
Анчах хуҫа ҫиленмесёр, лӑпкӑн каларӗ:
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— Ничево, эпё хам та малтан тытӑннӑ чухне унтан лайӑхрах 
тӑваймастӑм...

Фасад пӑсӑлнине хӗрлӗ карандашпа паллӑ туса вӑл мана патах 
хут пачё.

— Тепёр хут яра пар! Тулкш  пуличченех ҫавна чертит ту...
Иккӗмӗш копийӗ манӑн лайӑхрах пулса тухрё, пёр чӳречи ҫеҫ

крыльца алӑкӗ тӗлне пырса ларчё. Анчах ҫурчӗ пушӑ пулни ман 
кӑмӑла каймарё, ҫавӑнпа та эпё унта тӗрлӗ ҫынсене вырнаҫтартӑ\к 
чӳречесем тӗлӗнче веерсем тытнӑ улпут майрисем, пируссем тытнӑ

— Эсӗ халшӗхе ҫавна пурне те пӑрах, ан вӗрен—хӑвах куртӑн,- 
кӑтартса тӑратчӗ. Крыльца патӗнче извозчик тӑратчӗ тата йытӑ 
выртатчӗ.

— Ма-ха эсӗ каллех вараласа пӗтертӗн?—теее ҫиленсе ыйтрӗ 
хуҫа.

Эпӗ ӑна: ҫынсемсӗр питӗ кичем, тесе ӑнлантарса патӑм, анчах 
вӑл ятлаҫма тапратрӗ.

— Ҫӑва патне пултӑр вӑл пурте! Вӗренес тетӗн пулсан—вӗрен! 
Ку—ашкӑнса хӑтланни ҫеҫ...

Юлашкинчен, фасад копине оригинале пекех тусан, вӑл ӑна 
кӑмӑла карӗ.

—• Вӑт куратӑн, пултаратӑн-ҫке! Капла пулсан, эпир ёҫ патне 
часах ҫитетпӗр пулӗ...—терӗ.

Вара мана урок пачӗ:
— Хваттерӗн планне ӳкер: пӳлёмсем епле вырнвҫнине, алӑк- 

сем, чӳречесем ӑҫтине тата ӑҫта мӗн ларнине ӳкер. Эпё ним те 
кӑтартса памастӑп—хӑвах ту!

Эпӗ кухняна карӑм та, мӗнтен пуҫлао-ши? тесе шухӑшлама 
пуҫларӑм.

Анчах ҫак пӑнчӑра вара эпё чертеж нскуествпне вӗренес ӗҫ 
чарӑнса ларчӗ.

Ман пата карчӑк пырса тӑчӗ те усаллӑн ыйтрӗ:
— Чертит тӑвас тетӗн-и?
Ҫӳҫрен; ярса илсе вӑл ман пите сӗтел ҫумне чышса лартрӗ те 

эпӗ 'хам сӑмсапа тутана ватса пӑрахрӑм, вӑл тапа-тапа сиксе чер
тежа ҫуроа тӑкрӗ, инструмент-сене сӗтел ҫинчен шӑлса ӳкерчӗ те, 
аллисене пилӗкӗнчен тытса, ҫӗнтерӳллӗн кӑшкӑрса ячӗ:

— На, шуйттансем! Ҫук, ку пулас ҫук! Ют ҫын ӗҫлетӗр те, 
пӗр тӑвана, тӑван юна аяккалла тӑратса хӑвармалла-и?—терӗ.

Хуҫа чупс-а ҫитрӗ, ун арӑмӗ ярӑнса пычӗ те, тискер скандал 
пуҫланса карё: -вӗсем, виҫҫӗш те пӗр-пӗрин ҫинелие тапа-тапа 
сикм-е, сурма, улама тапратрӗҫ, ҫавӑ вара ҫапла пётрӗ: хӗрарӑмсем 
макӑрма саланса кайсан, хуҫа мана каларӗ:

— Эсӗ халлӗхе ҫавна пурне те парах, ан вӗрен— хӑвах куртӑн, 
авӑ мён пулатъ!—терӗ.

Эпӗ ӑна шеллерӗм, вӑл ҫав тери лучӑркайса пӗтнӗ, ним хӳтӗ- 
лӗхсӗр пурӑнать, ҫтм Ы нине хӗрарӑмсем кӑшкӑрашииОем ӑнв; ёмӗр- 
лӗхех хунласа пусса илнӗ.

Карчӑк мана вӗрентгересшӗн пулманнине, ҫ-ав ӗҫре вал мана юри 
кансӗрленине эпӗ ӗлӗк те ӑнланаттӑм. Чертеж тума лариччен эпӗ 
яланах унтан ыйтаттӑм:

— Ним ӗҫ Ке ҫук-и?—теттӗм.
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— Еҫ пулсан—калӑп, тарах ӗнтӗ сӗтел хушшинче, иртӗнсе 
хӑтлан...—тетчӗ вӑл мана салхун.

Пӑртак тӑрсан мана ӑҫта та пулин яратчӗ е ҫапла калатчё:^ •
— Параднӑй картлашкисене эсӗ мӗнле шӑлса тухнӑ? Кӗтес- 

сенче—ҫӳп-ҫап, тусан! Кайса шӑл...
Эпё кайса пӑхаттӑм—тусан тавраш ҫук.
— Эсӗ мана хирӗҫ тавлашас тетӗн-и?—тесе кӑшкӑратчӗ вӑл.
Пӗрре вӑл ман мӗнпур чертеж ҫине квас тӑкса ячӗ, тепӗр чухне

вӗсем ҫине турӑшсем умӗнчи ҫу лампадкине тӳнтерчӗ, вӑл ачалла 
чеелӗхпе чееленнине ача пек пытарма пӗлмесӗр, пӗчӗк хӗрача пек 
асоа хӑтланатчӗ. Ун пек пит хӑвӑрт ҫиленсе каякан тэта пурне те 
пӗтӗмпех ҫав тери ӳпкелеме юратакан ҫынна эпӗ унтан малтан та, 
кайран та урӑх курман. Пӗтӗмпе каласассӑн, ҫынсем пурте ӳпке- 
лешме юратаҫҫӗ, анчах вӑл ҫавна, юрӑ юрланӑ пекех, ӑраснах пит 
кишленсе туса хӑтланатчӗ.

Вӑл хӑй ывӑлне юратни те ӑссӑрланса хӑтланни майлахчӗ, мана 
хӑйӗн вӑй-хӑвачӗпе култаратчӗ тата хӑрататчӗ те; ҫав вӑй-хӑвата. 
эпӗ ниепле те мар, хаяр вӑй-хӑват ҫеҫ теме пултаратӑп. Ирхи кӗлӗ 
хыҫҫӑн вӑл кӑмака саики ҫине тӑратчӗ те, пулат хӗрринчй хӑми 
ҫине чавсаланса хӗрӳллӗн чӑшкӑратчӗ:

— Ансӑртран пулнӑ ачам, турӑ панӑскер, алмаз пек таса, вери 
к>нӑм, пирӗштин ҫӑмӑл тӗкӗ! Ҫывӑрать, — ҫывӑр, ачам, санӑн чунна 
савӑнӑҫлӑ тӗлӗк хуплаоа илтӗр, сана ху илес хӗр тӗллентёр, пурин- 
цен те чи чипер хёр, король хӗрӗ, пуян хёр, купца хӗрӗ тӗллен- 
тӗр! Сана курайман ҫынсем—ҫуралмасӑрах  ̂ вилсе кайччӑр, тусу- 
Сем—вӗсем ҫӗр ҫула ҫитиччен пурӑнччӑр, хӗрсем сан хыҫҫӑн, кӑва- 
калсем кӑвакал аҫи хыҫҫӑн утнӑ пекех, кётӳпе утса ҫӳреччӗр!

Манӑн тӳсме ҫук кулас килет: усал та кахал Виктор ула такка 
майлӑ туйӑнать, ҫавнашкалах ула та пысӑк сӑмсаллӑскер, ҫавнаш- 
калах кутӑн та тӑнсӑрскер вӑл.

Амӑшӗ пӑшӑлтатиипе хӑшпӗр чухне вӑл вӑранатчӗ те ыиха
тӗлӗшпе:

—- Ҫӑва патне каясчӗ санӑн, анне, мён эсӗ кунта пит патӗнчех 
'хӑрӑлтатса тӑратӑн!... Пурӑнма та ирӗк ҫук!—тесе мӑркатчё.

Хӑш чух амӑшӗ парӑнса:
— Ну, ҫывӑр, ҫывӑр, эппин... тӳрмен!—тесе кулкаласа камака

сакки ҫинчен анса каятчӗ. о ^
Анчах ҫакӑн пекки те пулкаласа илетчӗ: амӑшен урисем

тайӑлса анатчӗҫ, кӑмака хӗрри ҫумне пырса ҫатлатса, вӑл ҫӑварне 
карса пӑрахса, чӗлхине пӗҫертсе яна пек,^ хыттӑн сывлатчӗ те вара 
пӗҫертекен сӑмахсем оиксе вӗресе тӑратчӗҫ:

— Апла-и? Эсӗ аннӳна апла ҫӑва патне яратӑн-и, сукин сын! 
Ах, эсӗ, ман ҫурҫӗрти намӑсӑм, усал ҫӳпӗ, шуйттан сана ман чун 
ӑшне кӗртсе лартнӑ, ҫураличченех ҫӗрсе каяс мён санӑн!

Вӑл пит лайӑх мар сӑмахеем, урамра ӳсӗрсем калакан самах- 
сене калатчӗ—вӗсене итлеме те шикленмеллеччӗ.

Ҫывӑрасса вӑл сахал, канҫёрӗн ҫывӑратчӗ, хӑшпӗр чухне ҫӗрӗпе 
темиҫе хут та кӑмака ҫинчен сике-сике анатчӗ, ман пата диван 
ҫине пырса йӑваланса ӳкетчӗ те мана вӑрататчӗ.

— Мӗн эсир? • „ .
— Ан шарЛ1а,—лӑшӑлггататчӗ вд сӑхсӑхса, теттемре темескере
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асӑрхаса пӑхса.—Турӑҫӑм... Илле пророк... Нумай асап тӳссе 
вйлнӗ Варвари... Сасартӑк вилсе каясран сыхла.

Чӗтрекен алӑпа вӑл ҫурта ҫутса яратчӗ. Унӑн мӑн сӑмсаллӑ 
ҫаврака пичӗ вӑл мекӗрленнипе мӑкӑрӑлса каятчӗ, кӑвак куҫӗсем, 
шикленнӗ пек мӑчлаттарса, тӗттёмре улшӑнса кайнӑ япаласене 
асӑрхаса пӑхатчӗҫ. Кухня — пысӑк, анчах ӑна шкапсем, арчасем 
лартса тӑвӑрлатса хунӑ, ҫӗрле вӑл пӗчӗккён курӑнать. Унта уйӑх 
ҫуггин пайӑркиоем шӑппӑн курӑнаҫҫё, турӑшсем умӗнче нихҫан 
сӳнтермен лампада ҫути чӗтрет, стена ҫинче ҫӗҫӗсем, пӑр тумла- 
мӗсем пек, йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ, ҫӳлӗксем ҫинчен—хура ҫӑматсем, 
такамсен куҫсӑр пичӗсем пек туйӑнаҫҫӗ.

Ҫыран хӗрринчен шыв хӗрнелле аннӑ пек, сыхланса карчӑк 
кӑмака ҫинчен анатчӗ те, ҫара урисемпе ҫатлаттарса, кӗтесселле 
утеа каятчӗ; унта касса илнӗ пуҫ пек туйӑнса, мӑшкӑлтӑк шыв 
лахханӗ тӗлӗнче ҫӑварлӑ рукомойник ҫакӑиса тӑратчӗ, унтах шыв 
катки ларатчӗ.

Чыхӑна-чыхӑна тата йывӑррӑн сывласа в|ӑл шыв ӗҫетчӗ, унтан 
кантӑксем ҫинчи кӑвак нас тӗрри витӗр чӳрече витӗр пӑхатчӗ.

— Ҫырлах мана, турӑ, ҫырлах мана,—тархаслать вӑл шӑппӑн.
Хӑшпӗр чухне, ҫуртана сӳнтерсе, чӑркуҫленсе ларатчӗ те:
— Кам мана юратать, турӑҫӑм, кама эпё кирлё?—тесе кӳренсе 

чӑшкӑратчӗ.
Кӑмака ҫине улӑхнӑ чух, мӑръе алӑкне хӗрес хурса, йӳшкӗсене 

тачӑ хупнӑ-ши тесе хыпашласа пӑхатчӗ; аллисем хӑрӑмланеассӑн, 
пит хаяррӑн ятлаҫатчӗ те, хӑйне куҫа курӑнман вӑй ҫапса хуҫнӑ 
пек,. темле тӑруках ҫывӑрса каятчӗ. Вӑл мана кӳрентернӗ чух эпӗ 
шухӑшлаттӑм: ма ӑна кукаҫей илмен-ши, вӑт ӗнтӗ кӑшлӗччӗ вӑл 
кукаҫее! Ана хӑйне те лекетчӗ. Вӑл мана чае-чаоах кӳренте- 
ретчӗ, анчах ҫакӑн пек кунеем те пулкалатчӗҫ: унӑн ваткӑ пек
кӳпшем пкчӗ салхулланса каятчӗ, куҫӗсем куҫҫуль айнех путатчӗҫ, 
вал вара пит ӗненмелле калатчӗ:

— Эсӗ мана ҫӑмӑл пулӗ тетӗн-и? Ачаоене ҫуратрӑм, пӑхса 
усрарӑм, ура ҫине тӑратрӑм—мӗн тумашкӑн-ши? Вӑт халь-—вӗсем 
патӗнче кухаркӑра пурӑнатӑп, тутлӑ-ши вӑл маншӑн? Ывӑлӑм ют 
хӗрарӑма илсе килчӗ те, хамӑр юна увпала улӑштарса хучӗ— 
лайӑх-и вӑл? Ну?

—• Лайӑх мар,—теттӗм эпӗ пӗтӗм кӑмӑлтан.
— Аха? Ҫапла ҫав...
Вӑл вара кинӗ ҫинчен намӑссӑр сӑмахсем калама тапрататчӗ:
— Пулкаларӑм эпӗ унпа пӗрле мунчара, куртӑм ӑна! Мӗнне 

хапсӑичӗ-ши? Ҫавӑн пеккисеие чипер теҫҫӗ-ши?..
Арҫынсем хӗрарӑмсемпе хутшӑнни ҫинчен вӑл яланах тӗлӗн- 

мелле лайӑх мар калаҫатчӗ; Малтан ун сӑмаххисенчен. эпё йӗрӗ- 
неттӗм, анчах ҫав сӑмахсем хыҫӗнче темле йывӑр чӑнлӑх пуррине 
туйса, часах эпӗ вӗсене пит интересленсе, тимлӗн итлеме хӑнӑхрӑм.

— Хӗрарӑм—вӑй, вӑл турра хӑйне те улталанӑ, вӑт епле!—• 
сӗрлетчӗ вӑл, ывӑҫ тупанӗпе сӗтел ҫине ҫапса.—^Ева пирки этем- 
сем пурте тамӑка каяҫҫӗ, на-кӑ вӑт!

Хӗрарӑм вӑйӗ ҫинчен вӑл татти-сыпписӗрех калаҫм)а пултаратчӗ, 
ҫавӑн пек калаҫнисемпе вӑл кама та пулин хӑратасшӑв пулнӑ пек
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туйӑнатчӗ мана яланах. «Ева вӑл—турра улталанӑ» тенине эпё 
уйрӑмӑнах асра тытса юлтӑм.

Пирён картишёнче ҫурчӗ пекех пысӑк флигель яаратчё; икё 
ҫуртри сакӑр хваттертен тӑваттӑшӗнче офидерсем пурӑнатчӗҫ, 
пилӗкмӗшӗнче—полкри пачӑшка. Картишёнче денщиксем, весто- 
войсем туллиехчё, вёсем патне кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑмсем, горнич- 
нӑйсем, кухаркӑсем пырса ҫӳретчӗҫ; пур кухнясенче те куҫҫуль 
юхтармалли, ятлаҫмалли, ҫапӑҫмалли романсемпе драмӑсем яланах 
пула-пула иртетчӗҫ. Салтаксем пӗр-пӗринпе, ҫӗр чавалакансемпе, 
килхуҫин рабочийӗсемпе ҫапӑҫатчӗҫ, хӗрарӑмсене хӗнетчӗҫ. Кил- 
юартишӗнче яланах аскӑнлӑх, ясарлӑх тени вӗресе тӑратчӗ,— сывӑ 
каччӑсен тискер кайӑкла чарусӑр выҫлӑхӗ палӑрса тӑратчӗ. Ҫав 
хаяр аскӑнлӑхпа, тӗлсӗр асаплантарупа, ҫӗнтерекенсен ирсӗр мух- 
танчӑклӑхёпе тулса ҫитнё пурӑнӑҫ ҫинчен ман хуҫасем кӑнтӑрлахи 
апат, каҫхи чей тата каҫхи апат хушшинче тӗпӗ-йӗрӗпе сӳтсе 
яватчӗҫ. Карчӑк яланах килкартишӗнчи пур историсене те пӗлсе 
тӑратчӗ, вӗсем ҫинчен хӗпӗртесе хӗрӳллӗн каласа кӑтартатчӗ.

Кинӗ кӳпшек тутисемпе йӑл кулса, ҫав каласа кӑтартнисене 
ним шарламасӑр итлесе ларатчӗ, Викторӗ ахӑлтатоа кулатчӗ, хуҫа 
пит-куҫӗсене пӗрӗнтерсе:

— Ҫитӗ, анне...—тетчӗ.
— Ах турӑ, ман ҫӑвар уҫмалли те ҫук ӗнтӗ!—тесе ӳпкелешетчӗ 

каласа кӑтартаканӗ.
Виктор ӑна хӗтӗхлетчӗ:
— Яра парӑр, мамаша, мӗн вӑтанмалли пур! Пурте хамӑрӑнсем 

вӗт...
Аслӑ ывӑлӗ амӑшне йӗрӗнсе хӗрхеннӗ пек пӑхатчӗ, унпа пӗччен 

юласран пӑрӑнса ҫӳретчӗ, пӗччен юлсан вара, амӑшӗ^ ӑна арӑмӗ 
ҫинчен жалобӑсем гГарса пётеретчӗ тата укҫа ыйтатчё. Вӑл хыпа- 
ланса амӑшӗн аллине пӗр тенкӗ, виҫӗ тенкӗ, виҫ-тӑват кӗмӗл тенкӗ 
тыттаратчӗ.

  Пустуй эсир, мамаша, укҫа ил!етӗр, шалккӑ мар мана укҫи,
ҫапах та—пустуй илетӗр!  ̂ .

— Эпӗ ыйткалакансене пама, эпӗ—ҫурта илме, чиркеве каима
илетӗп вӗт...

— Ну, мӗскер ыйткалаканӗ унта! Пӑсса пӗтеретӗр пӗтӗмпех 
эоир Виктӑра.

— Юратмастӑн эсӗ шӑлнуна, пит пысӑк ҫылӑх сана!
Вӑл алӑка сулса амӑшӗ патӗнчен пӑрахса утатчӗ.
Виктор хӑй амӑшӗпе тӳрмвнччӗ, мӑшкӑласа хӑтланатчӗ. Вӑл пит 

ҫӑткӑнччӗ, яланах выҫӑ ҫӳретчӗ. Вырсаоникунсерен амӑшӗ икерчӗ 
пӗҫеретчӗ те яланах пӗр виҫ-тӑватӑ икерчине ^чӳлмек ӑшне пыта- 
ратчӗ, ӑна вара эпӗ ҫывӑракан диван' айне кӗрте-кӗрте лартатче: 
кӑнтӑрлахи кӗлӗрен тавӑрӑнсан, Виктор чӳлмеке туртса кӑла- 
ратчӗ те:

— Нум1айрах пытарса хӑварма мӗн, айвансем. те|се макар- 
тататчӗ

— Эсӗ ҫи часрах, ан курччӑр...
— Эсӗ ман валли икерчӗ вӑрлани ҫинчен эпё ю ри каласа катар- 

татӑп, айван!
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— Пӗрре эпӗ чӳлмекне туртса кӑлартӑм та икӗ икерчине ҫисе 
ятӑм,—Виктор мана уншӑн хӗнесе тӑкрӗ. Эпӗ ӑна юратман пекех, 
вӑл та мана юратмастчӗ, мантан мӑшкӑлатчӗ, кунне виҫшер хут 
хӑй аттисене тасаттаратчӗ, пулат ҫине ҫывӑрма выртнӑ чухне хӑми- 
сене сиретчӗ те хушшисемпе суратчӗ, мана пуҫран лектерме 
тӑрӑшатчӗ.

Час-часах «тискер кайӑксем-чӑхсем» текен пиччӗшӗ пек 
ьулма тӑрӑшса пулас, Виктор та ваттиоен сӑмаххисем пеккисене 
калатчӗ, анчах вёсем пурте пит те тӗлӗнмелле ҫыпӑҫусӑр та тӗлсӗр 
тухатчӗҫ.

— Анне—йӗрй-тавра сылтӑмалла! Ман носкисем ӑҫта?
Вӑл маиа ухмахла ыйтусемпе адтӑратса ҫитеретчӗ:
— Алешка, кала-ха: мӗншӗн ҫырассине «синенький» тесе 

ҫыраҫҫӗ, каласоине «финики» теҫҫӗ? Мӗншӗн «около кола» мар, 
«колокола» теҫҫӗ? Мӗншӗн «йывӑҫ патне» теҫҫӗ, «ӑҫта макӑратӑп» 
темеҫҫӗ.

Вӗоем епле калаҫни пурте мана кӑмӑла каймастчӗ; кукамайпа 
кукаҫейӗн хитре чӗлхине «тлесе вӗренсе ӳснӗскер, эпӗ малтанах 
пӗрлештерме май ҫук сӑмахсене пӗрлештерсе хунисене ӑнланса 
илейместӗм, сӑмахран, «хӑрушӑ кулӑшла», «вилес пекех ҫиес 
килегг», «хӑрушӑ савӑнмалла» тенисем мана ҫакӑн пек туйӑнатчӗҫ: 
кулӑшли вӑл хӑрушӑ пулма пултараймасть, оавӑнӑҫли—хӑрушӑ мар, 
ҫьшсем пурте виличченех ҫинӗ пек туйӑнатчӗ.

—• Ун пек калама юрать-и вара?—тесе ыйтаттӑм эпӗ вӗс|енчен.
Вӗсем ятлаҫатчӗҫ: э
— Мёнле учитель тупӑннӑ, пӑхӑр-ха! Акӑ—хӑлхусене татсассӑн...
Анчах «хӑлхасене татасеи» те мана тӗрӗс мэр пек туйӑнаггчӗ:

татассине курӑк татма, чечек, мӑйӑр татма пулать.
Вёсем1 мана хӑлхасене те татма пулать тесе кӑтартса пама 

хӑтланатчӗҫ, анчах унпа мана ӗнентерейместчӗҫ, эпё вара хам 
ҫиеле тухнӑшӑн хӗпӗртесе:

— Ҫапах та хӑлхасене татса илмен-ха!—теттӗм.
Йӗри-тавра хаяррӑн асса хӑтланасси тата ирсӗр намӑссӑрлӑх ҫа:в 

тери нумайччӗ, «публичнӑй ҫуртсенчен», «куляггъ тӑвакан» хӗрсен- 
чен пуян Кунавина урамӗсенчи пек те мар, унтан калама ҫук 
ытларахчӗ. Кунавинӑра ирсӗрлӗхпе асса хӑтланасси хыҫӗнче пӗр 
япала пурри сисӗнетчӗ, асса хӑтланассипе ирсӗрлӗх пулни выҫӑллӑ- 
тутӑлшӑ, хӗн пурӑнӑҫпа йывӑр ӗҫрен килетчӗ. Кунта тутӑ та ҫӑмӑл 
пурӑнатчӗҫ, ӗҫ вырӑнне ӑнланмалла мар, ниме кирлӗ мар тӗрмешсе 
хӑтланни, хыпаланса тӑни кӑначчӗ. Тата пурин ҫинче те кунта 
темле ҫиекен, вӗчӗрхентерекен кичемлӗх тӑратчӗ.

Манӑн пурӑнӑҫ начарччӗ, анчах ман пата кукамай хӑнана пырсан, 
хама-хам тата начартараххӑн туйӑнатчӗ. Вӑл хыҫалти крыльцаран 
пырса кӗретчӗ, кухняна кӗнӗ чухне турӑшсем ҫине пӑхса сӑхсӑ- 
хатчӗ, унтан пилӗк таран пӗкӗрӗлсе йӑмӑкне пуҫ таятчӗ, ҫав пуҫ 
тайни^ вара, темӗн чул пӑт туртакан йывӑрлӑх пек, мана усӑнтарса 
яратчӗ, пӑватчӗ.

— А, эсӗ-и, Акулина,—нимле М1ар пек те сиввӗн йышӑнатчё 
кукамая хуҫа манри.

Эпё кукамая паллаймастӑмччӗ: тутине йӑвашшӑн пӑчӑртаса
тытса, пӗтӗм сӑнӗ-питне палламалла мар улшӑнтарса, вӑл алӑк па-
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тӗнчи тенкел ҫине, мӑшкӑлтӑк шыв лахханё патне хуллен пырса 
ларатчё те, айӑплӑ ҫын пек чӗнмесёр йӑмӑкӗ ыйтнисене хирӗҫ 
хуллен, парӑннӑ пек ответлетчӗ.

Ҫакӑ мана асаплантаратчӗ, эпё вара ҫиленсе:
— Мӗн эсӗ, ӑҫта ларатӑн?—теттӗм.
Мана кӑмӑллӑн куҫ хӗссе вӑл вӗрентсе калатчӗ:
— Эсӗ ан шарла, эсӗ кунта хуҫа мар!—тетчӗ.
— Вӑл яланах кирлӗ мар ҫӗре хутшӑнать, хӑть хӗне ӑна, хӑть 

ятла,—хӑй жалобисенех пуҫласа яратчӗ хуҫа майри.
Хӑшпӗр чухне вӑл ҫын инкекёшӗн савӑнса, аппӑшӗнчен ый- 

татчӗ:
— Мӗн, Акулина, кӗлмӗҫ пулса пурӑнатӑн?
— Мӗн инкекӗ пур унта.
— Ним те инкек ҫук ӗнтӗ, намӑс ҫук пулсан.
— Христос та ҫынсем панисемпе пурӑннӑ теҫҫӗ...
— Ним пӗлмен тункатасем ӑна калаҫҫӗ, еретиксем, а эсӗ, ватӑ 

ухмах, итлетӗн! Христос—вӑл кӗлмӗҫ мар, турӑ ывӑлӗ, вӑл чӗрри- 
сене те, виллисене те чаплӑ суд .тума килет, тесе ҫырнӑ—вилли- 
сене те, асту! Унтан ниҫта та пытанаймӑн, ачам, ҫунса кёлленсе 
кай хӑть... Вӑл сире Василипе иксӗре оирӗн мӑнкӑмӑллӑхшӑн ман- 
шӑн тавӑрӗ, эпё ӗлӗк сиртен, пуянсенчен пулӑшу ыйтса ҫӳреттӗм.

■— Эпё вӑй ҫитнӗ таран пулӑшнӑ вёт сана,—ниме палӑртмасӑр 
калатчё кукамай.—Турри пире тавӑрчӗ ёнтё, эсё пёлетён...

— Сахал тавӑрнӑ сире! Сахал...
йӑмӑкӗ хӑйӗн ывӑнма пӗлмен чӗлхипе ,нумайччен кӑшлатчӗ.

аптӑрататчӗ кукамая, эпӗ вӑл усаллӑн ҫухӑрнине итлесе, нимне
пӗлмесӗр хурланса шухӑшлаттӑм: кӑна кукамай епле тӳсме пул-
тарать-ши? теттӗм. Вара эпӗ ӑна ҫаван пек минутсенче юратмас- 
стӑм.

Пӳлӗмсенчен ҫамрӑк хуҫа арӑмӗ утса тухатчӗ, кукамая кӑмӑл- 
лӑн пӑхса пуҫ таятчӗ.

— Столовӑя килӗр, юрать, килӗр!
йӑмӑкӗ кукамая хыҫҫӑн;
— Урусене шӑлса тасат, ялви тунката, шурлӑхра туоа лартнӑ- 

скер!—тесе кӑшкӑратчӗ.
Хуҫа кукамая савӑнӑҫлӑн йышӑнатчё:
— Э, ӑслӑ Акулина, мӗнле пурӑнатӑн? Каширин старик сыв- 

лать-и-ха?
Кукамай ӑна хирӗҫ пӗтӗм кӑмӑлтан йӑл кулатчӗ.
— Ҫаплах пӗкӗрӗлсе ларатӑн, ӗҫлетӗн?
—• Ҫаплах ӗҫлетӗп! Аристан пек.
Кукамай унпала кӑмӑллӑ та лайӑх, анчах асли пек калаҫатчӗ.
Хӑшпӗр чух хуҫа ман аныене аса илетчӗ:
— Ия, Варвара Васильевна... Мёнле хӗрарӑм пулнӑччӗ, пат- 

тӑрччӗ, э?
Унӑн арӑмӗ кукамайпа сӑмах хушатчӗ:
— Астӑватӑр-и, эпӗ ӑна тальма панӑччӗ, стекляруспа эреш- 

ленӗ хура пурҫӑн тальма?
— Астумасӑр...
— Пачах лайӑх тальма пулнӑччӗ...
— Ия, тальма-пальма, пурӑнӑҫӗ— шельма,—тетчё хуҫа.
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— Мён апла калатӑн эсӗ?—шанмасӑр ыйтатчӗ арӑмӗ.
— Эпӗ-и? Ахалех... Савӑнӑҫлӑ кунсем иртсе каяҫҫӗ, лайӑх ҫын- 

сем иртсе каяҫҫӗ...
— Анланмастӑп эпӗ, мӗн ҫинчен эсӗ апла калатӑн?—пӑшӑрха- 

натчӗ хуҫа арӑмӗ.
Унтан кукамая тин ҫуралнӑ ачана кӑтартм1а ертсе каяҫҫӗ, эпӗ 

таса мар чей чашкисене сӗтел ҫинчен пуҫтаратӑп, хуҫа шухӑша 
кайса хуллен мана калать:

— Лайӑх карчӑк, сан кукаму...—тет.
Эпӗ ӑна ҫав сӑмахсемшӗн пит тав тӑватӑп, кукамайпа пӗччен, 

куҫа-куҫӑн тӑрса юлсассӑн, ӑш пӑшӑрханнипе эпӗ ӑна кашатӑп: •
— Мӗншӗн эсӗ кунта килсе ҫӳретӗн? Эсӗ куратӑн вӗт, вӗсем 

мӗнлескерсем...
— Эх, Олеша, эпё пурне те куратӑп,—тет вӑл, хӑйӗн тӗлӗн- 

мелле сӑн-пичӗпе мана ыррӑн йӑл кулса пӑхса. Вара мана намӑссӑн 
туйӑнса каять: ну, паллах ӗнтӗ, вӑл пурне те курать, йӑлтах пӗ- 
лет, ҫак минутра ман ӑшӑмра мён пуррине те пӗлет.

Кам та пулин килмест-и тесе, сыхланса ҫавӑрӑнса пӑхса, вӑл 
мана ыталаса илет, пӗтӗм чӗререн калать:

— Эсӗ кунта мар пулсан, эпӗ килес ҫукчӗ кунта,—мён тума 
кирлӗ мана вёсем? Тата кукаҫу чирлерӗ, унпа вӑхӑт ирттертӗм, 
ӗҫлемерӗм, укҫа ҫуН (м!анӑн... Ывӑлӑм тата, Михайло, Сашшӑна хӑ- 
валаса кӑларса ячӗ, ӑна тӑрантарса пӑхса усрас пулать. Вӗсем 
саншӑн ҫулталӑкне ултӑ тенкӗ пама пулчӗҫ, вӑт ҫавӑнпа та ӗнтӗ 
эпӗ—пӗр тенкӗ те пулин памӗҫ-ши? тесе шухӑшлатӑп. Эсӗ ӗнтӗ, 
ҫурҫула яхӑн пурӑнтӑн вӗт...—тет. Вара мана хӑлхаран шӑппӑн ка
лать.—Вёсем сана ятлама, вӑрҫма хушрёҫ, никама та итлеместӗн, 
теҫҫӗ. Эсӗ ӗнтӗ, кӑвакарчӑнӑм, чунӑм, тӗрекленсе ҫитиччен вӗсем 
патӗнче пӗр-икӗ ҫул тӳссе пурӑнсамччӗ! Тӳссе пурӑнччӗ, э?

Эпӗ тӳсме сӑмах патӑм. Вӑл питех те хӗн. Ҫав пурӑнӑҫ мана 
пусса тӑрать—пӗтӗмпех ҫимеллй тупассишӗн хыпалавса иртекен, 
кичем те ҫук пурӑнӑҫ, эпӗ тӗлӗкри пек пурӑнатӑп.

Хӑшпӗр чухне манӑн тухса тарас шухӑш та пулать. Анчах усал 
хӗл тӑрать, ҫӗрлесерен ҫил-тӑмансем улаҫҫӗ, маччара ҫил ҫӳрет, 
сивӗ хӗссе лартнипе маччари папкасем шартлатаҫҫӗ,—ӑҫта тухса 
тарӑн?

Мана уҫӑлса ҫӳреме ямастчӗҫ, уҫӑлса ҫӳремешкӗн вӑхӑчӗ те 
ҫукчӗ, хӗллехи кӗске кун килти ӗҫе туса хыпаланнипе сисӗнмесӗр 
хӑвӑрт сӳне-сӳне ларатчӗ.

Анчах манӑн чиркӗве ҫӳремелеччӗ, шӑматкунсерен—ҫӗрлехи 
кӗлле, праҫкиксенче—кӑнтӑрлахи кӗлле.

Чиркӳсене ҫӳресси ман кӑмӑла каятчӗ; ӑҫта та пулин ирӗклӗрех 
те тӗттӗмрех кӗтессе тӑрса, эпӗ инҫетрен иконостас ҫинелле пӑхма 
юрататтӑм—вӑл ҫурта ҫутисемпе ирӗлсе, амвонти кӑвак чул урай- 
нелле ҫӑра ылттӑн пек юхса аннӑн туйӑнать; иконсен тӗксӗм 
кӗлеткисем хуллен тапранкалаҫҫӗ; алтарь алӑкӗн ылттӑн шӑтӑк- 
лийӗ савӑнӑҫлӑн чӗтреиег, ҫурта ҫуттисем кӑвакрах сывлӑшра ылТ- 
тӑн^ тӗслӗ пылхурчӗсем пек ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, хӗрарӑмсемпе хӗрсен 
пуҫӗсем чечексем пек туйӑнаҫҫӗ.

йӗри-тавра пурте хор юрланипе гармониллӗ пӗрлешсе тӑрать, 
пурте юмахри тӗлӗнмелле пурӑнӑҫпа пурӑнать, пӗтӗм чиркӳ сӑпка
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пек ерипен чӳхенее тӑрать,—сӑмала пек ҫӑра, тӗксӗм пушӑ ҫӗрте 
чӳхенет.

Хӑшпӗр чухне мана чиркӳ кӳлӗри шыв ӑшнелле тарӑн анса 
кайнӑ пек, урӑхша каласан, нимле те  мар йышши иурӑнӑҫпа пурӑн- 
машкӑн ҫӗр ҫинчен тарса пытаннӑ пек туйӑтатчӗ. Кукамай Китеж 
хули ҫинчен каласа кӑтартш пе мана ҫавӑн пек туйӑнакан пулнӑ 
пулас, час-часах вара хор юрлани, ҫынсем кӗлӗ пӑшӑлтатни, ас- 
сӑн сывласа илнисем хама ҫывратса янӑ пек, эпӗ таврара мӗн 
пуррипе пӗрле чӳхеное, тӗлӗрсе тӑнӑ хушӑра хам ӑсеӑн юрӑ майлӑ, 
хурлӑхлӑ калав калаттӑм:

Хупӑрласа илнӗ усал тутарсем 
Ҫав хӑйсен усал вЯйёпеле,
ХупЯрлана чаплӑ Кигеж хулине,
Ҫутӑ чухне, ирхи кӗлӗ тӗлӗнче..,
Ей, турӑ, пирӗн туррӑмйр,
Туррӑн таса амӑше!
Ой, тивӗҫлӗ тЗвӑр хӑвӑрЯн чурусене

Ирхи кӗлле тӑрса ирттерме,
Турӑ ьӗнекисене итлеме!
Ой, ирӗк ан парӑр тутара 
Таса чиркӗве мӑшкӑлама 
Хӗрарӑмсене — намӑс тума.
Вӗт-шакӑрсене—мыскара курма,
Нат стариксене—хаяр вилӗмпе вилме!
Ҫав этем хуйхи-суйхине,
Христос ҫыннисем йӑлӑниине,
Илтнӗ-ҫке Саваоф турй 
Илтнӗ, тет, турӑ амӑшӗ.
Каламӑ, тет.Саваоф турӑ 
Ҫутӑ архангель Михалана:
Кайса пӑх-ха эс, Михала,
Китеж айӗнчи ҫӗре кисрентер,
Китеже кӳлӗ айне путар;
Унта ҫынсем ӗмӗр-ӗмӗрех 
Ырма та канма иӗлмесӗрех 
Ирхи кёлӗрен каҫхи кӗлӗччеп 
Чиркӳои пур кӗлӗсене те 
Кӗл туса пурӑнччӑр!

Вёллере пыл тулли пулнӑ пек, ҫав ҫулсейче ман ӑшра кукама- 
йӑн стихӗсем туллиехчӗ; шухӑшласса та эпӗ унӑн стих формисемпе 
шухӑшлаттӑм пулас.

Чиркӳре эпӗ кӗл тумастӑм,—кукамайӑн турри умӗнче кукаҫейӗн 
ҫилленчӗк кӗллисене тата макӑрмалла йышши псаломсене калама 
лайӑх марччӗ; мана кӑмӑла кайман пекех, вӑл кукамайӑн туррине 
те кӑмӑла каяс ҫук тесе шутлаттӑм эпӗ, ҫитменнине тата вӗсене 
кӗнекесем ҫине те ҫаптарнӑ,—эппин турӑ вӗсене,^ хут пӗлекен ҫын- 
сем пурте пӗлнӗ пекех, пӗлсе астуса тӑрать ӗнтӗ.

Ҫавӑнпа чиркӳре чӗрене пӗр-пӗр тутлӑ хуйхӑ хӗссе лартнӑ чух,

51



е кама та пулин иртнӗ кунхи пӗчӗк хурлӑхсем ҫыртса чӑрмаланӑ 
чух, ҫав минутсенче эпё хам кӗлӗсене шутласа кӑларма тӑрӑшат- 
тӑм; эпӗ хамӑн савӑнӑҫлӑ мар пурӑнӑҫ ҫинчен шухӑша кайсанах, 
оамантрах сӑмахсенчен жалобӑсем пула-пула тӑратчӗҫ:

— Ей, турӑ, турӑ—кичем мана!
Пӗреххутчен ӳсесчӗ хуть часрах!
Ахалӗн— вмл хуть ҫакӑнса,
Тӳсме май ҫук—турӑ, каҫарах!
В ӗреннинчен—тухмастъ тулкки.
Шуйттан пукани, Матруне мӑнаки 
Пахать мана кашкӑр пек,
Пурӑнӑҫ мар—йӳҫ тӑвар пек.

Хамӑн «кёлӗсене» нумайӗшне эпӗ ҫак кунччен те астӑватӑп,—- 
ача чухне ӑс ӗҫлеш  чунта ытла та тарӑн йӗрсем туса хурать—- 
час-часах вӗсем пӗтӗм ӗмёр тӑршшӗнче те тулса тӳрленсе ҫитей- 
меҫҫӗ.

Чиркӳре лайӑхчӗ, эпё унта, вӑрманта та хирте каннӑ пекех, 
канаттӑм. Пӗчӗк чӗрем, ҫын хурлантараосисемпе пит нумай пал- 
лашнӑскер, пурӑнӑҫӑн усал тӳремлӗхёпе вараланса кайнӑскер, уҫ- 
ҫӑн палӑрман вӗри ш|у:хӑшсемпе ҫӑвӑнатчӗ.

Анчах эпё чиркӗве пит сивӗ чухне ҫеҫ, е хула тӑрӑх ҫил-тӑман 
ашкӑнса ҫӳренӗ чухне ҫеҫ ҫӳреттӗм, ун чух пӗлӗт шӑнса ларнӑ 
пек, ҫилӗ ӑна тусан пек вӗҫтерсе юр пӗлӗчӗсем туса хунӑ пек, 
ҫӗрӗ те кӗртсем айӗнче шӑнса ларса, нихҫан та ӗнтӗ чӗрӗлсе каяс 
ҫук пек туйӑнать.

Лӑпкӑ каҫсенче хула тӑрӑх, урамран урама утса, таҫти кӗтес- 
сене те ҫитсе ҫӳресси мана ытларах кӑмӑла каятчӗ. Ҫунатланса 
кайнӑ пекех утса ҫӳреттӗм: пӗлӗт ҫинчи уйӑх пекех пӗччен ҫӳ- 
реттӗм; сан умӑнта хӑвӑн мӗлкӳ шуса пырать, юр ҫинчи ҫутӑ 
пӗрчӗсене сӳнтерет, тумбӑсем, хӳмесем ҫинелле кулӑшла пыра- 
пыра чикӗнет. Урам варрипе, аллине шӑкӑртма тытса, йывӑр тӑлӑп 
тӑхӑнса, ҫӗрлехи хуралҫӑ утать, унпа юнашар йытти, силленсе 
пырать.

Кӗлетки майӗ ҫук ҫынни йытӑ будки пек туйӑнать,—йытӑ буд
ки килкартишӗнчен тухса кайса урам тарах утса пынӑ пек, хур- 
ланнӑ йытти ун хыҫҫӑн утнӑ пек туйӑнать.^

Хӑшпӗр чухне савӑнӑҫлӑ хӗрсемпе каччӑсем тӗл пулкалаҫҫӗ,— 
вёсем те ҫӗрлехи кӗлӗрен тухса тарнӑ пулӗ тесе шутлатӑп эпӗ.

Тапхӑрӑн-тапхӑрӑн, ҫап-ҫутӑ чӳречесен форточкисем витӗр, уҫӑ 
сывлӑшалла темле ӑраснарах йышши шӑршӑсем тухаҫҫӗ, эпӗ^ пӗл- 
мен урӑхла пурӑнӑҫ ҫинчен систерекен, паллашман вичкӗн шӑршӑ- 
сем тухаҫҫӗ; чӳрече умӗнче шӑршлакаласа итлесе: ку мӗнле
пурӑнӑҫ-ши, ку ҫуртра мӗнле ҫынсем пурӑнаҫҫӗ-ши? тесе чухлака- 
ласа тӑратӑн. Халь ҫӗрлехи кӗлӗ, вёсем—савӑнӑҫлӑн шавлаҫҫӗ, 
кулаҫҫӗ, темле ӑраснарах йышши гитарӑсем калаҫҫӗ, форточка 
витӗр пӑхӑр чӗлӗхсен сасси уҫҫӑн янтраса тухать.

Пуринчен ытла эпӗ ҫын ҫӳремен урамсен кӗтессинчи—Тихо- 
нӑвскипе Мартыновски урамсен кӗтессинчи пӗр хутлӑ, лутра 
ҫуртпе интересленеттӗм. Эпё ун патне ҫӗрие уйӑх ҫути ҫутатнӑ



чухне, ҫӑварни умён, ҫанталӑк ӑшӑтса ярсан пырса тухрӑм; чӳре- 
чери тӑваткӑл форточкӑран, ӑшӑ пӑспа пӗрле, урамалла тӗлӗнмелле 
сасӑ янтраса тухатчӗ, темле пит вӑйлӑ та ырӑ кӑмӑллӑ ҫын ҫӑ- 
варне хупса юрланӑ пек туйӑнатчё; сӑмаххисем илтӗнместчӗҫ, 
анчах юрӑ сассине хӗлӗх еасси йӑлӑхтарса пынипе ӑна нтлеме 
кансӗрлет пулин те, дэрри мана ытла та палланӑ тата пит те ӑн- 
ланмалла юрӑ пек туйӑнса карӗ. Ҫавна тӳсме ҫук, тёлӗнмелле 
хӑватлӑ скрипка каланине туйса илсен,—мӗншӗн тесен ӑна итлени 
хама ыраттарнӑиа пӗрехчӗ,—©ара эпё тумба ҫине лараттӑм. Хӑш 
пӗр чух скрипка ҫав тери вӑйлӑн янтрааа маятчӗ, пӗтӗм ҫурчӗ чӗт- 
ренӗ пек, чӳрече кантӑкӗсем те чӗтренӗ пек туйӑнатчӗ. Крыша 
ҫинчен тумла юхатчӗ, ман куҫсенчен те куҫҫуль шӑпӑртатма пуҫ- 
ларӗ.

Сисиччен ман пата ҫӗрлехи хуралҫӑ пырса тӑчӗ те:
— Эсӗ кунта мён ӗҫшесе тӑратӑн?—тесе мана тумба ҫинчен 

тӗртсе антарчӗ.
— М узыка,—тесе ӑнлантарса патӑм эпӗ.
— Тем те пулӗ унта! Кай...
Эпё хӑвӑрт квартал йӗри-тавра чупса ҫавӑрӑнтӑм та каллех 

чӳрече патне ҫавӑрӑнса килтём, анчах ҫуртӗнче музыка каламаст- 
чӗҫ, форточкӑран урамвлла савӑнӑҫлӑн шавлани тӑвӑллӑн янраса 
тухатчӗ, ку ӗнтӗ пӗртте хурлӑхлӑ музыка пек марччӗ, ҫав музы- 
кӑна эпӗ тӗлӗкре илтнӗ темеллеччӗ.

Кашни шӑматкун тенӗпе пӗрех эпӗ ҫав ҫурт патне чупма ты- 
тӑнтӑм, анчах пӗрре ҫеҫ, ҫуркунне, каллех виолончель сассине 
илтрӗм—вӑл татти-сыпписӗр теиӗпе пӗрех ҫурҫӗрччен каларӗ: эпӗ 
киле тавӑрӑнсан, мана хёрггсе илчӗҫ.

Хӗллехи ҫӑлтӑрсен айӗнче хулан пушӑ урамӗсемпе ҫёрле утса 
ҫӳренисем манӑн шухӑш-туйӑмӗсене ӳстерсе ячӗҫ, Эпё юриех центр- 
тан инҫерехри урамсене каяттӑм: центртисенче хунарсем ну-
майччӗ, мана хуҫасен палланӑ ҫынӗоем курма пултаратчёҫ, вара 
хуҫасем эпӗ ҫӗрлехи кӗлӗ вӑхӑтӗнче утса ҫӳренисене пёлме пул- 
таратчӗҫ. Усёрйем, городовойсем тата «уҫӑлса ■ ҫӳрекен» хӗрсем 
кансӗрлетчӗҫ; инҫетри урамсенче вара, чӳречесем питех . шӑнса 
ларман пулсан тата вӗсене шалтан карман пулсан, аялти хутсенчи 
чӳречесем витӗр пӑхма пулатчӗ.

Ҫа)в чӳречесем мана тӗрлӗрен картина нумай кӑтартатчӗҫ: эпё 
ҫынсем мӗнле кӗлтуш тене, чуптунийене, ҫапӑҫнисене, картла вы- 
лянисене, пӑшӑрханса шӑппӑн калаҫнисене кураттӑм, ман умра, 
виҫӗ пус парса пӑхмаЛли панорамӑри пекех, пулӑсенни пек чӗмсӗр 
пурӑнӑҫ тӑсӑлоа пыратчӗ.

Подвалта эпӗ, сӗтел хушшинче, икӗ хӗрарӑма ҫамрӑккипе ас- 
лӑраххине куртӑм; вӗсене хирӗҫ вӑрӑм ҫӳҫлӗ гимназист ларатчё, 
аллипе суллакаласа вӗоене кӗнеке вуласа кӑтартатчӗ. Ҫамракки 
куҫхаршисене сиввӗн пӗрӗнтерсе, пукан хыҫӗ ҫумнелле тайӑнса, 
итлесе ларатчӗ; аслӑраххи—ҫинҫешке те хӑпартланса ^тӑракан ҫӳҫ- 
лӗскер—сасартӑк питне алӑ тупанӗсемпе хупласа илчӗ, унӑн хул- 
пуҫҫийӗсем чӗтреме пуҫларӗҫ, гимназист кӗнекене  ̂ ывӑтса ячӗ, 
ҫамрӑк хӗрарӑмӗ ура ҫине сиксе тӑрса тухса тароассӑн, гимназист 
хӑпартланса тӑракан ҫӳҫлӗскерӗ умне чёркуҫленсе лар^ӗ те, унӑн 
алдисдае чуптума ггапратрӗ.
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Тепӗр чӳрече витёр эпӗ пӗр сухаллӑ мӑн ҫын хӗрлӗ кофтӑллӑ 
хӗрарӑма чӗрҫи ҫине лартса, ачана сиктернӗ пек, сиктерсе ларнине 
куртӑм, хӑй ҫӑварне кара-кара ярса, куҫӗсене чарса пӑрахса, 
темскер юрлатчӗ пулмалла. Хӗрарӑмӗ ытла кулнипе пӗтӗмпех чӗт- 
ретчӗҫ, урисене суллантароа ҫурӑм ҫине месерле кая-кая выр- 
татчӗ, арҫынӗ ӑна тӳрлетсе лартса каллех юрлатчӗ те, хёрарӑмё 
каллех кулатчӗ. Эпӗ вӗсене нумайччен пӑхсатӑтӑм , вӗсем ҫӗр 
каҫмаллӑхах савӑнӑҫ янтӑласа хунине ӑнланса илс£ссӗн, аяккалла 
пӑрахоа утрӑм.

Ҫавӑн йышши нумай картинӑсем ӗмӗрлӗхех ман асӑмра тӑрса 
юлчӗҫ, час-часах вара ҫавсене пӑхса хӗрсе кайнипе эпё киле вӑ- 
хӑтра ҫитейместӗм. Ҫавӑнпа хуҫасем ӗненмесӗр:

— Хӑш чиркӳре пултӑн? Мёнле пуп служить турӗ?—тесе тӗп- 
четчӗҫ мантан.

Вёсем хулари пур пупсене те пӗлетчӗҫ, хӑҫан мӗнле евангели 
вуланине пӗлетчӗҫ,—пурне те пӗлетчӗҫ—улталасан, вёсем мана ча
сах тытма пултаратчӗҫ.

Хӗрарӑмсем иккӗшӗ те ман кукаҫейӗн ҫиленчӗк туррине, хӑй 
патне хӑраса ҫеҫ пыма хушакан турра пуҫҫапса пурӑнатчӗҫ; ун ячё 
вёсен ҫӑварӗнчен те каймастчӗ,—ятлаҫнӑ чух та вёсем:

— Асту! Турӑ кӑтартӗ-ха сана, вӑл сана путсӗре, кукӑртса 
лартӗ-ха!..—тесе юнатчӗҫ пӗрне-пёри.

Типпе тухнӑ хыҫҫӑн пирвайхи эрнере вьгрсарникун карчӑкӗ 
икерчӗ пӗҫерчӗ, икерчисем унӑн пӗрмай аялтан ҫуна-ҫуна каят- 
чӗҫ; вут умӗнче хӗп-хӗрлӗ хӗрелсе кайса вӑл:

— Э-э, ҫӑва патне кайманскер...—тесе ҫиленсе кӑшкӑра-кӑш- 
кӑра илетчӗ.

Унтан саоартӑк ҫатмине шӑршласа пӑхрӗ те1 хуралсах карӗ, 
ҫатма аврине ҫӗрелле персе уласа ячӗ:

— Ай туршӑн та, ҫатми ҫулӑскер вӗт, таса марскер, эпё ӑна 
типпе тухсан, тунтикун хӗртсе ҫунтармарӑм вӗт, тур-тур-тур!

Чӑркуҫланса ларчӗ те куҫҫуль юхтарсах тархасларӗ:
— Турӑҫӑм—аттемӗр, ху асапсем тӳснӗ ятпа каҫар мана, ьгл- 

ханлӑскере! Турӑҫӑм, ним те ан ту мана, ватӑ ухмаха...
Пӗҫернӗ икерчисене йытӑсене ҫитерчӗҫ, ҫатмине хӗртсе ҫун- 

тарса илчӗҫ, ятлаҫнӑ чухне вара кинӗ хунямӑшне:
— Эсир типӗ чухне те ҫулӑ ҫатмасем ҫинче пӗҫеретӗр-ҫке!— 

тесе сӑмах тӗкме пуҫларӗ.
Вӗсем хӑйсен туррине килти пур ӗҫсене те, хӑйсен пӗчӗк пур- 

нӑҫӗнчи пур кӗтесӗсене те явӑҫтаратчӗҫ, ҫавӑнпа ҫук пурӑнӑҫӗ тул 
енчен пӑхсан чылай паллӑраххӑн пулса тӑратчӗ, кашни сехетрех 
аслӑ вӑя служить туса тӑнӑ пек туйӑнатчӗ. Ҫав кичемле пустуй 
ӗҫсене те турра явӑҫтарни мана темле пусса тӑратчӗ, эпё вара 
хама такам курӑнманскер астуса тӑнине сиссе, ирӗксӗрех пёрмай 
кӗтессенелле ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхкалаттӑм, ҫӗрлесерен мана 
хӑрасси, сивӗ пӗлӗт хупланӑ пекех, хупласа илетчӗ,—вӑл кухня 
кӗтессисенчен, тӗксӗм турӑшсем умӗнче сӳнтермен лампада ҫунса 
тӑнӑ ҫӗртен тухса килетчӗ.

Ҫӳлӗкпе юнашар пысӑк чӳрече, икӗ рама; вӗс1ене пӗр-пӗринчен 
стойка уйӑрса тӑрать; чӳрече витӗр тӗпсӗр кӑвак пушӑлӑх пӑхса
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тӑрать, ҫурчӗ, кухни, эпё—пурте ҫав пушӑлӑхӑн хӗрринче ҫакӑнса 
тӑнӑ пек туйӑнать, хыттӑнтарах тапранса илсенех, пурте кӑвак, сивӗ 
шӑтӑкалла татӑлса анса каяссӑн, шыв ӑшнелле пенӗ чул анса 
кайнӑ пек, вилӗ шӑплӑхра ҫӑлтӑрсем ҫумӗпе таҫталла ним сасӑсӑр 
вӗҫсе каяссӑн туйӑнать. Пурӑнӑҫ хӑрушшӑн татӑлассине кӗтсе, пӗр 
аякран тепӗр аяк ҫине ҫавӑрӑнса выртма хӑраса, нумайччен эпе 
ним тапранмасӑр выртаттӑм.

Хам ҫавӑн пек хӑрассинчен епле сывалкине астумастӑп, анчах 
эпё сывалассине часах сывалтӑм; паллах, вӑл енчен мана кукама- 
йӑн ырӑ турри пулӑшнӑ, эпӗ ҫавӑн чухнех ҫак простой чӑнлӑха 
туйса илнӗ пулӗ тесе шухӑшлатӑп: эпё нимле усал япала та ту- 
ман-ха, айӑпсӑрах мана наказани памашкӑн саккун ҫук, ҫын ҫы- 
лӑхӗсемшӗн эпё ответ тытмастӑп.

Эпӗ ҫуркуннё кӑнтӑрлахи кӗлӗ вӑхӑчӗсене пуринчен ытла 
уҫӑлса ҫӳресе ирттереттӗм,—ҫуркуннен кӗрешсе ҫӗнтерме май ҫук 
вӑйӗсем пӗртте мана чиркӗвелле ямастчӗҫ. Ҫурта илме мана икӗ 
пус укҫа парсан вара—ҫавӑ мана тӑнчах пӗтерсе хуратчӗ: эпӗ мӗ- 
тӗҫ илеттӗм, кӑнтӑрлахи кӗлӗ вӑхӑтне вылясах ирттереттӗм, вара 
нихҫан та киле вӑхӑтра тӑвӑрӑнаймастӑм. Пӗрре тата хам поми- 
нани валли тата просвир илме панӑ вунӑ пуо укҫана йӑлтах 
выляса ятӑм, ҫавӑнпа та манӑн чечук алтартан кӑларнӑ чашӑк 
ҫинчен ют ҫыннӑн просвирне вӑрласа илмелле пулчӗ.

Шутсӑр выляс килетчӗ, вӑйӑсене эпё пит хӗрсе кайсах вылят- 
тӑм. Ҫителӗклӗ правур та вӑйлӑччӗ, ҫавӑнпа часах ҫывӑхри урам- 
сенче мӗтӗҫле, шарла тата чушкӑлла лайӑх вылякан ятне илтрӗм.

Мункун умӗнхи кӗлӗре мана ков-ит тутарчӗҫ, ҫазӑнпа эпӗ ха- 
мӑр кӳршӗри пачӑшка Доримедовт Покровский патне ҫылӑх ка- 
ҫарттарма каятӑп. Эпӗ ӑна сивӗ ҫын тесе шутлаттӑм тата ун 
умӗнче хам чылай ҫылӑхлӑччӗ: ун пахчинчи беседкине чулсемпе 
персе вататтӑм, ун ачисемпе хирӗҫсе пурӑнаттӑм, пӗтӗмпе каласан, 
хӑйне кӑмӑла кайман япаласем эпё сахал мар тунине вӑл мана 
астутарма пултаратчӗ Ҫавӑнпа эпӗ пит именетггӗм, чухӑн чиркӳре 
ҫылӑха каҫарттарма черет ҫитессине кӗтое тӑнӑ чухне манӑн 
чӗре хыттӑн карт-карт сикрӗ.

Анчах Доримедонт атте мана ырӑ кӑмӑллӑн пек чӗнсе илчӗ:
— Э, иускил... Ну, чӑркуҫланса лар! Мӗнле ҫылӑхсем пур?

Вӑл ман пуҫа йывӑр бархӑтпа витсе лартрӗ, ӑвӑс тата ладӑн 
шӑршисем мана чыхӑнтарчӗҫ, калаҫма йывӑр пулчӗ, калаҫасах та 
килмерӗ.

— Аслиоем каланине итлетӗн-и?
— Ҫук.
— Кала—ҫылӑхлӑ тесе!
Хам та кӗтмен ҫӗртен эпӗ:
— Просвирсем вӑрларӑм!—тесе персе ятӑм.
— Вӑл—мёнле апла? Аҫта вӑрларӑн?—тесе ыйтрӗ пачӑшка вас- 

камасӑр, пӑртак шухӑшласан.
— Виҫӗ святитель чиркинче, Пукрав, Микул чиркинче...
— Ну-ну, пур чиркӳсенче те! Вӑл, лчам, лайӑх мар, ҫьглӑх,— 

ӑнлантӑн-и?
— Анланатӑп.
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— Кала—ҫылӑхлӑ тесе! Ҫыпӑҫусӑр япала. Ҫимешкён вӑрларӑн-и 
вара?

— Хӑш чухне—ҫиеттӗм, хӑш чухне тата— укҫана мӗтӗҫле вы
ляса яраттӑм, киле просвир илсе пымаллах, эпё вара вӑрлаттӑм...

Доримедонт атте ӑнланмалша мар тата ывӑннӑ пек темскер 
пӑшӑлтатма тапратрё, унтан тата темиҫе ыйту пачё те сасартӑк 
сиввён ыйтрё:

— Вӑрттӑн ҫаптарса кӑларнӑ кӗнекесем вуламан-и?
Эпӗ, паллах, ыйтуне ӑнланаймарӑм та:
— Мӗн?—тесе ыйтрӑм тепӗр хут.
— Вулама хушман кӗнекесене вуламанш?
— Ҫук, нимлисене те...
— Санӑн ҫылӑхусем каҫаҫҫӗ... Тӑр!
Эпӗ тӗлӗнсе ӑна питӗнчен пӑхрӑм—пичё тем шухӑшлӑ та кӑ- 

мӑллӑ пек туйӑнчӗ. Мана темле лайӑх мар пек, намӑс пек пулчӗ: 
ҫылӑх каҫарттарма ӑсатса янӑ чухне мана хуҫасем ҫылӑх каҫарт- 
тарни ҫинчен хӑраса ӳкмелли япаласем каласа пӗтерчӗҫ, хам 
айӑпа кӗнисене пурне те тӳррӗн каласа кӑтартса ӳкӗнмелле тесе 
ӗнентерчӗҫ.

— Эпӗ сирӗн беседкӑна чулсемпе пенёччӗ,—тесе каласа патӑм 
эпӗ.

—- Вӑл лайӑх мар! Кай...
— йы тта та петӗм...
— Тепри!—ггесе чӗнчӗ Доримедонт атте, ман ҫумӑн аяккалла 

пӑхса.
Эпӗ хама-хам такам улталанӑ пек тухса карӑм, кӳрентернӗ 

пек туйӑнчӗ. Ҫылӑх каҫарттарассинчен хӑраса хама-хам ҫав тери 
хытарса хӑтлантӑм, анчах пурте хӑрамалла мар, интереслӗ те мар 
пулса тухрӗ. Эпӗ пӗлмен кӗнекесем ҫинчен панӑ ыйту ҫеҫ инте- 
реслӗ пулчӗ; эпӗ подвалта хӗрарӑмсене кӗнеке вуласа кӑтартакан 
гимназиста аса илтӗм, тата «Хорошее дело» аса килчӗ,—унӑн та 
ӑнланмалла мар картинӑсемлӗ, хулӑм хура кӗнекесем нумайччӗ.

Тепӗр кунне мана вунпилӗк пус укҫа парса турюнӗ сыпма 
ячӗҫ. Мункун кая юшса килчӗ, тахҫанах юр кайса пӗтрӗ, урамсем 
типсе ҫитнӗ, ҫулсем тӑрӑх тусан мӑкӑрланатъ: кунӗ ҫап-ҫутӑ, хӗ- 
веллӗ, савӑнӑҫлӑ.

Чиркӳ карти патӗнче мастеровойсен пысӑк кампанийӗ пит 
хӗрсе кайсах мӗтӗҫле вылятчӗ; турюнӗ сыпма ӗлкӗрӗп-ха терӗм те 
вылякансенчен ыйтрӑм:

— Мава йышӑнӑр-ха!—терӗм.
— Выляма хутшӑннӑшӑн пӗр пус,—^мӑнкӑмӑллӑн каларӗ шатра 

питлӗ те хӗрлӗ ҫӳҫлӗ ҫынӗ.
Анчах эпӗ унтан кая мар мӑнкӑмӑллӑн каларӑм:
— Сулахай енчи иккӗмӗш мӑшӑршӑн виҫӗ пус хуратӑп!—те

рем.
— Укҫине карта ӑшне хур!
Вара вӑйӑ пуҫланса карӗ!
Эпӗ вунпилёк пуса вакларӑм, пӗр мӑшӑр мӗтӗҫ айне вӑрӑм 

карта ӑшне виҫӗ пус хутӑм; кам ҫав мӑшӑра персе ӳкерет—ук- 
ҫине илет, тӗл лектереймесен—эпё унтан виҫӗ пус илетӗп. Мана 
телей пулчӗ: икӗ ҫын ман укҫана тӗллерӗҫ те иккӗшӗ те лектерей-
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мерӗҫ,—эпӗ мӑн ҫынсенчен, мужиксенчен ултӑ пус выляса илтӗм. 
Ҫавӑ мана пит хӑпартлантарса ячӗ...

Анчах выляканеенчен тахӑшӗ каларӗ:
— Астӑвӑр ӑна, ачасем, ахалӗн вӑл выляса югаӗ укҫапах 

тарӗ...
Эпӗ ҫиленсе карӑм та, хӗрсе кайнипе, бубен ҫапнӑ пекеХ:
— Сулахай хӗрринчи мӑшӑр айне тӑхӑр пус!—тесе персе ятӑм.
Анчах ҫакӑ вылякансене тӗлӗнтерсе ямарӗ, манпа пӗр ҫулхи

пёр темле арҫын ача ҫеҫ систерсе кӑшкӑрса ячӗ:
— Астӑвӑр—вӑл телейлӗ, вӑл Звездинкӑри чертежник, эпӗ ӑна 

пӗлетӗп!-—терӗ.
Тишнӗм мастеровой, шӑршӑ кӗнинчен пӑхсан тир тӑваканскер, 

тӑрӑхласа:
— Чертенок-и? Юр-рать...—терӗ.
Вӑл лайӑххӑн тӗллесе эпӗ лартнине персе ӳкерчӗ, ман паталла 

пӗшкӗнсе:
— Макӑратӑн-и?—тесе ыйтрӗ.
— Сылтӑм хӗрринчи мӑшӑр айне—виҫё пус!—терӗм эпӗ хирӗҫ.
— Ана та шӑлса пӑрахатӑп,—мухтанса илчё тир тӑвакан, анчах 

выляса ячӗ.
Укҫана карта ӑшне пӗр вӗҫрен виҫӗ хутран мала хума юра- 

масть,—эпӗ ҫынсем лартнисене пеме тытӑнтӑм та, тата пӗр тӑватӑ 
пус та купа мӗтӗҫ выляса илтём. Анчах хамӑн черет ҫитсен, эпё 
виҫӗ хутчен лартрӑм та мёнпур укҫана выляса ятӑм; кӑнтӑрлаки 
кӗлӗ пӗтрӗ, чансем ҫапаҫҫӗ, халӑх чиркӳрен тухрӗ.

— Авланнӑ-и?—тесе ыйтрӗ тир тӑвакан, мана ҫӳҫрен ярса илме 
хӑтланса. Анчах эпӗ вӗҫерӗнсе тартӑм та, праҫник чухнехи пек 
тумланӑ пӗр каччӑна хӑваласа ҫитсе, ҫепӗҫҫён ыйтрӑм:

— Эсир турюнӗ сыпнӑ-и?—терӗм.
— Апла пулсан, мён вара?—терӗ вӑл, мана шанмаеӑр пӑхса 

илсе.
Эпӗ турюнӗ мӗнле сыптарнине, ҫав вӑхӑтра пачӑшка мӗн кала- 

нпне тата манӑн мён тумаллине каласа кӑтартма .ыйтрӑм.
Каччӑ вӑкӑр пек сиввӗн пӑхса илчё те, хӑратмалла сасӑпа мӗ- 

кӗрсе ячӗ:
— Турюнӗ сыпае чух таҫта ҫапкаланеа ҫӳретӗн-и, еретик! Ну, 

эпё сана ним те каласа кӑтартмастӑп—аҫу килте санӑн тирне 
сӗвтӗр!

Эпё манран ыйтма тапратаҫҫех, вара эпё турюнё сыпманнине 
пӗлеҫҫех тесе килелле чупса карам.

Анчах, мана турюнӗ сыпнӑ ятпа ырӑ сунсассӑн, карчӑк пёр 
япала ҫинчен ҫеҫ ыйтрӗ:

—- Ашӑ шывшӑн чечука нумай патӑн-и?
— Пилӗк пус,—терӗм эпӗ чуххӑм.
— Виҫӗ пус та ҫитетчӗ ӑна, икӗ пусне ху валли хӑвармаллаччӗ, 

тунката!
...Ҫуркунне пулчӗ. Кашни кун ҫӗнӗ тум тумланать, кашни ҫӗнё 

кун тата ҫутӑрах та чуна килёштермеллерех пулать; ҫамрӑк ку- 
рӑксенчен, ҫӗнӗ симӗс ҫулҫисенчен ӳсӗртекен шӑршӑ кӗрет, ӑшӑ 
ҫӗр ҫинче ҫӳлелле пӑхса выртса, тӑри юррине итлемешкӗн, тӳсме 
ҫук уялла чун туртать. Эпӗ хӗллехи тумтирсене тасатоа хӑтлана-
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тӑп, вӗсене арча ӑшне вырнаҫтарса хума. пулӑшатӑп, ҫулҫӑллӑ 
тапак туртатӑп, сӗтел-пукансем ҫинчи тусана тасататӑп, иртен пуҫ- 
ласа каҫченех хама кирлӗ мар,' кӑмӑла кайман япаласемпе аппала- 
натӑп.

Пушӑ еехетсенче манӑн иимӗнпе интереслейсе пурӑнмалли те 
ҫук: пирӗн мӗскӗн урамра нимӗн те ҫук, аяккарах кайма хуш- 
маҫҫӗ, картишёнче тӑпра чавакансем, ывӑннӑскерсем те ҫиленнӗ- 
скерсем тата тирпейленмен кухаркӑсемпе кӗпе ҫӑвакан хӗрлрӑм- 
сем, кашни хӗвӗшсе ҫӳрекен йытӑсем,—ҫаксем пурте мана йӗрӗн- 

„тереҫҫӗ, ҫав тери кӳрентереҫҫӗ, суккӑр пулсах тӑрас килет.
Хачӑ тата тӗрлӗ тӗслӗ хут илсе эпё маччана хӑпаратӑп, хутран 

шӑтӑклаеем каеса кӑларатӑп та вӗсемпе папкасене эрешлетӗп,—- 
ҫакӑ вара ҫапах та ман ӑш вӑрканине йӑпалакан япала пулать. Эпё 
таҫта, ҫынсем сахалтарах ҫывӑрнӑ, сахалтарах ятлаҫнӑ ҫӗрелле, 
турра жалобӑеем парса ҫавӑн пек .аптӑраман ҫӗрелле, хӑрушӑ 
судпа ҫынсене час-часах кӳрентермен ҫӗрелле каясшӑн пӑшӑрха- 
натӑп.

...Мункун эрнинче шӑматкун Орански монастыртен хулана Вла
димирски турӑ амӑшӗн хӑватсем тӑвакан сӑнне илсе пыраҫҫӗ; вӑл 
июнён ҫур уйӑхӗ таранчченех хулара хӑналаса пурӑнать, кашни 
чиркӳ прихутӗнчи пур ҫуртсене те, пур хваттерсене те пырса хӑна 
пулса тухать.

Ман хуҫайем патне щӑл ахаль кун ирпе пырса ҫитрӗ; эпё кух
няра йӗс савӑтсене тасататтӑм, сасартӑк пӳлӗмрен ҫамрӑк хуҫа 
арӑмӗ хӑраса:

— Параднӑйне уҫ—Оранскине илсе килеҫҫӗ!—тесе кӑшкӑрса 
ячӗ.

— Эпӗ, лапӑртанса пӗтнӗскер, алӑсене яшка ҫӑвӗпе, кирпӗч ҫӑ- 
нӑхӗпе вараланӑскер, аялалла вёҫтертӗм, алӑка уҫрӑм,—пӗр аллипе 
хунар, тепринпе кадила тытнӑ ҫамрӑк манах хуллен мӑкӑртатса 
илчӗ:

— Ҫаплах ҫывратӑр-и'- Пулӑш...—терӗ.
Икӗ ҫын ансӑр пусма тӑрӑх пысӑк, йывӑр турӑша ҫӗклесе хӑ- 

партаҫҫӗ, эпӗ вараланчӑк алӑсемпе тата хулпуҫҫиеемпе турӑш хӗр- 
рине тытса вӗсене пулӑшса пыггӑм, хыҫалтан лӳппер манахсем 
тӗпӗртетсе пыраҫҫӗ, юрлас кӑмӑл ҫукран хулӑм сасӑсемпе юр- 
лаҫҫӗ:

— Туррӑн таса амӑшӗ, пирӗншён турра кӗл ту...
Эпӗ хурланса кайса:
— Эпӗ вараланчӑксйер, ӑна йӑтнӑшӑн вӑл 1ман ҫине ҫиленет 

ӗнтӗ, ман алӑсвм хӑрса каяҫҫӗ ӗнтӗ...—тесе шухӑшласа илтём.
Турӑша малти кӗтесе, таеа простыньпе витнӗ икӗ пукан ҫине 

пырса лартрӗҫ, унӑн айккисене, ӑна тыткалама, икӗ манах тӑчӗҫ, 
иккӗшӗ те ҫамрӑк та хитрескерсем, пирӗштисем пек таса куҫлӑ- 
скерсем, савӑнӑҫлӑокерсем, _ хӑпартланеа тӑракан ҫӳҫлӗсюерсем 
хӑйсем.

— Туррӑн таеа амӑшӗ, ҫырлахтар пире,—ывӑннӑ сасӑпа юр- 
лаҫҫӗ манахсем.

Эпӗ турӑ амӑшне юрататтӑм; кукамай каласа кӑтартнӑ тӑрӑх, 
турӑ амӑшӗ ӗнтӗ мӗскён ҫынсене йӑпатма ҫӗр ҫине пур чечексене 
те, пур савӑнӑҫсене те—мён ырри, илемли пур—пурне те акса
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ҫӳрет. Унӑн аллине чутггумалла чухне, мӑн ҫынсем мӗнле чуп- 
тунине асӑрхамасӑр, эпӗ чӗтресе турӑш питӗнчен, тутинчен чуптуса 
илтӗм.

Тахӑшӗ мана вӑйлӑ алӑпа тытса алӑк сулли патнелле, кӗтеселле 
тӗртсе ячӗ. Манахсем турӑша йӑтса мӗнле тухоа кайнине асту- 
мастӑп, анчах хуҫасем мана, ҫӗрте лараканскере, хупӑрласа илсе: 
«Мӗн пулать-ши ӗнтӗ ӑна?» тесе шутсӑр хӑраса та пӑшӑрханса 
сӳтсе-явнисене аванах астӑватӑп.

— Вӗреннӗрех пачӑшкапа калаҫса пӑхас пулать,—терӗ те хуҫа 
пӗр сӑлтавсӑр мана ятларӗ:

— Хӑна-ху тытмалама пӗлместён, мӗнле эсӗ чухламаетӑн ту- 
таран чуптума юраманнкне? Ху тата... шкулта вӗреннӗ...

Темиҫе кун хушши эпӗ: «Мӗн пулать-ши ӗнтӗ?» тесе кӗтсе 
пурӑнтӑм. Турӑша таса мар алӑсемпе тытнӑ, саккунсӑр чуптунӑ,— 
вӑл ахаль иртес ҫук ӗнтӗ маншӑн, иртес ҫук!

Анчах пӗтӗм чунтан юратнӑ пирки тунӑ ҫылӑха турӑ амӑшё 
каҫарнӑ пулас. Е вӑл панӑ наказани ҫав тери ҫӑмӑл; пулнӑ пулас, 
ырӑ ҫынсенчен час-чаоах наказанисем тӳссе тӑнӑ хушӑра эпӗ ӑна 
сисмен те пулас.

Хӑшпӗр чух, ватӑ хуоа майрине ҫилентерес тесе, эпӗ ӑна ку- 
лянса пек калаттӑм:

— Турӑ амӑшӗ мана наказани пама маннӑ пулмалла...—теттӗм
— Эсӗ тӑхта-ха,—тӑрӑхлаоа юнатчӗ карчӑк.:—Курӑпӑр-ха...
...Шупка чей хутӗнчен касса кӑларнӑ шӑтӑкласемпе, тӑхлан

хутсемпе, йывӑҫ ҫулҫисемпӗ тата темӗскерсемпе те маччари пап- 
касене эрешлесе, эпӗ, калмӑксем ҫул ҫинче юрланӑ пек, хама мӗн 
аоа килнӗ—пурне те чиркӳ юрри кӗввисемпе юрласа лараттӑм:

Эп маччара ларатӑп,
Алла хачӑ тытса.
Хут туратӑп, туратЗн...
Кичем мана, ухмаха!
Эпӗ йытЯ пулӑттӑм,
Кирлӗ ҫӗре чупӑттӑм,
Халь мана ятлать кашни:
Шӑлна ҫыртса лар теҫҫӗ,
Хам чиперех ларнӑ чух!

Карчӑк ман ӗҫе гшхеа кулкалатчӗ, пуҫне сулатчӗ.
— Сан кухняна ҫавӑн пек эрешлемеллеччӗ...
Пӗрре маччана хуҫа пырса кӗчӗ, эпӗ мӗн тунине пӑхса ҫаеа- 

рӑнчӗ, йывӑррӑн сывласа илчё те каларӗ:
— Кулӑшласкер эсӗ, Пешков, мур илесшӗ... Фокусник пулать-и 

мӗн оантан? Пӗлмелли те ҫук...
Вӑл мана пысӑк николаевски пилӗк пус укҫа пачӗ.
Эпӗ укҫана ҫинҫе пралукран тунӑ тыткӑчпа тыттартӑм та, ӑна 

медаль пек, чи курӑвмалли вырӑна, хамӑн ула-чӑла ӗҫсем хуш- 
шине ҫакрӑм.

Анчах пӗр кунтан укҫа тыткӑчи мӗнӗпе пӗрлех ҫухалчӗ,—эпё 
ӑна карчӑках пуҫтарса чикнӗ тесе шутлатӑп.
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V .

Ҫуркунне эпӗ ҫапах тухса тартӑм: ирпе чей ӗҫмешкӗн ҫӑкӑр 
илме лавкана карӑм, лавка хуҫи ман умра та арӑмӗпе вӑрҫма пӑ- 
рахмасӑр, ӑна ҫамкинчен кире пуканӗпе пачӗ, арӑмӗ урама чупса 
тухрӗ те унта тӑсӑлса ӳкрӗ, ҫавӑнтах ҫыноем пуҫтарӑнса тӑчӗҫ, 
хёрарӑма пролетка ҫине лартрӗҫ, ӑна больницӑна турттарса карӗҫ, 
эпё извозчик хыҫҫӑн чупрӑм, унтан хам сисмесӗрех, алла ҫирӗм 
пуслӑх укҫа тытнипех Атӑл хӗррине пырса тухрӑм.

Ҫурхи кун ачашшӑн йӑлтӑртататчӗ, Атӑл анлӑн сарӑлса кайнӑ,. 
ҫӗр ҫинче шавлӑ та ирӗклӗ мён,—а эпё ҫак кунччен нӳхрепри 
шӑши ҫури пек пурӑнса ирттернӗ. Эпӗ хуҫасем патне тавӑрӑнмас- 
тӑп, кукамай патне Кунавинӑна та каймастӑп тесе шут тытрӑм,. 
эпё хам сӑмах панипе кукамая курма намӑс пулчё пулин те, кука- 
ҫейӗ тата мӑнтан мӑшкӑласа куласоа пёлсех хам сӑмаха тытса тӑ- 
раймарӑм.

Пёр ик-виҫ кун эпё Атӑл хӗрринче ҫапкаланса ҫӳрерӗм, ӑшӑ 
кӑмӑллӑ крючниксем ҫумӗнче тӑранса, вӗсемпе пӗрле пристань- 
сенче ҫӗр каҫса пурӑнтӑм, унтан вӗсенчен пӗри мана каларё:

— Эсӗ, ача, ахалех кунта ҫапкаланса ҫӳретӗн, куратӑп эпӗГ 
Кай-ха «Добрый»—ҫине, унта посудник кирлӗ...

Эпӗ карӑм; сухаллӑ, вӑрӑм буфетчик, сӑмсасӑр хура пурҫӑн 
калпак тӑхӑннӑскер, мана куҫлӑх витӗр тӗксӗм куҫӗсемпе пӑхса 
илчё те:

— Уйӑхне икӗ тенкӗ. Паспӑрт,—терӗ хуллен.
Паспӑрт ман ҫукчӗ, буфетчик шухӑшлакаларӗ те:
— Аннӳва илсе кил,—терӗ.
Эпё кукамай патне чупрӑм, вӑл эпӗ  ̂ мӗн тунине ырларӗ, ман 

валли паспӑрт илме ремесленнӑй управ’ӑна кайса пӑхмашкӑн ку- 
каҫее ҫавӑрчӗ, хӑй манпа пӗрле пароход ҫине пычӗ.

— Юрать. Атя,—терӗ буфетчик, пирӗн ҫине пӑхса илсе.
Мана пароход корми ҫине илсе карӗ, унта пӗчӗк сӗтел хуш

шинче чей ӗҫсе тата ҫав вӑхӑтрах хулӑм пирус туртса тем пысӑ-
кӗш повӑр, шурӑ куртка1 та шурӑ калпак тӑхӑвнӑскер, ларатчё.
Буфетчик мана ун патнелле тӗртрӗ.

— Посудник,—терӗ.
Хӑй ҫавӑнтах аяккашла утрӗ, повӑр хартлатса илсе хура уссийӗ- 

сене шӑрт пек тӑратрӗ те, ӑна хыҫран пахса каларӗ:
— Илӗпӗр кирек мёнле шуйттана та, йӳнтерех пултӑр ҫеҫ...— 

терӗ.
Кӗскен кастарнӑ хура ҫӳҫлӗ пысӑк пуҫне ҫиленчӗклӗн ҫӳлелле 

ҫӗклерӗ, хура куҫӗсене чарса пӑрахрӗ, мӗкӗрленсе, шыҫмаклавса 
карӗ те:

— Эсӗ мӗнлескер?—тесе хыттӑн кӑшкӑрса ячӗ.
Мана ҫав ҫын пит те кӑмӑла каймарӗ,—пӗтӗмпех шурӑ тум 

тумланнӑскер, вӑл ҫапах та хурасКерён туйӑнатчӗ, пӳрнисем хуш
шинче унӑн ҫӑм ӳсетчӗ, пысӑк хӑлхисем ӑшӗнчен ҫӳҫсем курӑнса 
тӑратчӗҫ. ,

— М-ан ҫиес килет,—терӗм эпё.
Вӑл куҫне хёсрӗ те, сасартӑк унӑн хаяр сӑн-пичӗ йӑл кулнипе 

•улшӑнса тӑчӗ, хӗвелпе пиҫнӗ тачка питҫӑмарггийӗсем хум пек
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хӑлхясем патнелле выртрёҫ, лаша шӑлӗсем пек пысӑк шӑлӗсене 
уҫса кӑтартрӗҫ, уссийӗсем ҫемҫен аялалла усӑнса анчӗҫ—вӑл ырӑ 
кӑмӑллӑ, мӑнтӑр хӗрарӑм евӗрлӗ пулса тӑчӗ.

Хӑй стаканӗнчи чее борт хыҫнелле сапса ҫӗнӗрен тултарчӗ, ман 
ума пуҫламан французски булка, пысӑк кӑлпааси татӑкк-и хучӗ.

— Хып! Аҫу-аннӳ пур-и? Вӑрлама пӗлетӗн-и? Ну, ан хӑра, 
кунта пурте вӑрӑ—вӗрентӗҫ!

Вӑл йытӑ вӗрнӗ манерлӗ калаҫатчӗ. Кӑвакӑн курӑничченех 
хырса янӑ тем пысӑкӗш сӑн-питне сӑмса таврашӗнче хӗрлӗ вӗт юн 
тымарӗсем хупласа илнӗ, тачка хӗрлӗ-кӑвак сӑмсийӗ усси пат
нелле анатчӗ, аял енчи тута хӗрри йёрённӗ пекле, йывӑррӑн усӑнса 
аннӑ, ҫӑвар кӗтессинче пирус мӑкӑрланса, ҫыпҫӑнса тӑратчӗ. Вӑл 
тин ҫеҫ мунчаран килнӗ курӑнать—унтан хурӑн милӗк тата пӑ- 
рӑҫпа йӳҫӗтнӗ эрех шӑрши кӗретчӗ, тӑнлавӗсем патӗнче тата мӑйё 
ҫинче йӗп-йӗпе тар лӑтӑртатса тӑратчӗ.

Эпё чей ӗҫсе тӑрансан, вӑл мана пӗр тенкӗлӗх хут укҫа тыт- 
тарчӗ.

— Кай та хӑвӑн валли кӑкӑрлӑ икӗ оаппун ил. Тӑхта-ха, эпё 
хамах илетӗп.

Калпакне тӳрлетрӗ те, упа пек йывӑррӑн сулланкаласа, ури- 
семпе палубӑна хыпашласа утса карӗ.

...Ҫӗрле, уйӑх ҫап-ҫутӑ ҫутатса тӑрать, хӑй пароходран сула- 
хаялла, улӑхсем еннелле чупать. Хӗрлӗрех тӗслӗ кивӗ пароход, 
труби ҫинче шурӑ йӑрӑмлӑскер, хӑйӗн ураписемпе кӗмӗл тӗслӗ шыв 
ҫийӗпе ваокамасӑр шӑмпӑл-шампӑл шӑмпӑлтаттарса пырать, шыв 
ҫинелле мӗлкесем ӳкерсе, парохода хирӗҫ тӗксӗм ҫырансем хуллен 
ярӑнеа пыраҫҫӗ, ҫырансем тӗлӗнче пӳртсен чӳречисем хӗрлӗн ҫу- 
тӑлса лараҫҫӗ, ялта горлаҫҫ£—хӗрсем вӑйӑ выляҫҫӗ, «ай-люли» теае 
юрлани аллилуя тени пекех илтӗает...

Пароход хыҫҫӑн вӑрӑм буксирпа баржа пырать, вал та хӑрлӗ 
тёслӗскер, ӑна палуба ҫинчен тимӗр решеткепе хупланӑ, решетке 
ӑшӗнче—суд туса урӑх ҫӗре пурӑнма тата катӑргӑна янӑ ӑристан- 
сем пыраҫҫӗ. Баржа сӑмсинче ҫурта пек часовойӑн штыкӗ йӑл- 
тӑртатать; кӑвак пӗлӗт ҫинче вӗт ҫӑлтӑрсем ҫуртасем пек ҫуиаҫҫӗ. 
Баржа ҫинч]г шӑпах, ун ҫине уйӑх ҫути ӳкнӗ, 'тимӗр решетке хы- 
ҫӗнче кӑвак ҫаврака тумхасем палӑркалаҫҫӗ, вӗсем—ӑристансем.
Атӑл ҫинелле пӑхса тӑраҫҫӗ. Шыв, те ёсӗклет, те йӗрет, те хӑра- 
каласа кулать. Йӗри-тавра пурте темле чиркӳ таврашӗнчи пекех, 
чиркӳри пекех ҫу шӑрши хытӑ кӗрет.

Баржа ҫинелле пӑхатӑп та пӗчӗк ача чухнехине ас;а илетёп, 
Аҫтӑрхантан Чулхулана кайнине, >аннен тимӗр пек хытӑ сӑнне 
тата кукамая—хама ҫак йывӑр та интереслӗ пурӑнӑҫа, ҫынсем
хушшине ертое кӗртнӗ этеме—аса илетӗп. Эпё кукамая аса илсен, 
вара лайӑх марри кӳрентерекенни иурте—маатан аякмалла оирӗлегг, 
улшӑнса каять, пурТе интереслӗрех, кӑмӑла каймалшарах *ҫын-
сене лайӑхрах та юратмалларах пулса -тӑраҫҫӗ...

Мана ҫӗрлехи илем макӑрас патне ҫитмеллех тенӗ пек хумхан- 
тарать, ҫав баржа хумканта|рать—вӑл тупӑк пек туйӑнать дата 
сарӑлса кайнӑ шыв ҫинчи ирӗклӗхре, ӑшӑ каҫӑн шухӑша ертекен 
шӑплӑхӗнче вӑл пит те ытлашши пек туйӑнать. Ҫыран хӗррин ти- 
кӗс мар йӗрӗ пӗрре ҫӳлелле улӑхса, тепре аялалла анса, чӗрене
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кӑмӑллӑн хускалтарать,—манӑн ырӑскер, ҫынсемшӗн кирлӗскер пу
лас килет.

Пирӗн пароход ҫинчи ҫынсем—ӑрасна йышшискерсем, вӗсем 
пурте—ваттисемпе ҫамрӑккисем те, арҫынсемпе хӗрарӑмсем те— 
мана пёр пекех туйӑнаҫҫӗ. Пирён пароход ерипен пырать, ӗҫлӗ 
ҫынсем почтовӑйсем ҫине лараҫҫӗ, пирён пата вара пурте темле 
ӗҫсӗр те лӑпкӑ ҫынсем пуҫтарӑнаҫҫӗ. Иртен пуҫласа каҫчен вӗсем 
ӗҫеҫҫӗ, ҫиеҫҫӗ, темӗн чухлё чашкӑ-тиркӗ, ҫӗҫӗ, вилка, кашӑк ва- 
ралаҫҫӗ; ман ӗҫ—чашкӑ-тиркӗ ҫӑвасси, вилкӑсемпе ҫӗҫӗсене таоа- 
таоси, эпӗ ир ултӑ сехетрен пуҫлаоа ҫурҫӗрчченех тенӗ пек ҫавӑнпа 
аппаланатӑп. Кӑнтӑрла, икӗ сехетпе ултӑ сехет хушшинче тата 
каҫхине, вунӑ сехетрен пуҫласа ҫурҫӗрччен, ӗҫ сахалтарах,—• 
пассажирсем ҫиессинчен канса, чей, сӑра тата эрех анчах ӗҫеҫҫё. 
Ҫав сехетсенче пӗтӗм буфетри прислуга—ман начальства пушӑ 
пулать. Отвод патёнче сётел хушшинче повӑр Смурый, унӑн по- 
мощникё Яков Иваныч, кухняри посудник Максим тата палубӑри 
пассажирсене апат паракан официант Сергей чей ӗҫеҫҫӗ. Сергей— 
курпун, питҫӑмартисем тухса тӑракан шатраллӑ питлӗскер, ҫу- 
ланса тӑракан куҫлӑскер. Яков Иваныч макӑрнӑ пек кулкаласа, 
симӗс тӗслӗрех, ҫӗрӗк шӑлӗсене кӑтартса тӗрлӗрен врсӗр япаласем 
ҫинчен каласа парать. Сергей хӑйӗн шапа ҫӑварӗ ггек ҫӑварне хӑл- 
хасем таран кара-кара ярать, оалхуллӑ Максим хӑйӗн пӗлмелле 
мар тӗслӗ сивӗ куҫёоемпе вӗсене пӑхса шарламасӑр ларать.

Аслӑ повӑрӗ янтракан сассипе: Аз-эиатсем! Мор-двасем!—^тесе 
илет сайра-хутран.

Ҫак ҫынеем мана кӑмӑла каймаҫҫӗ. Кукша пуҫлӑ, мӑнтӑр Яков 
Иваныч хӗрарӑмсем ҫинчен ҫеҫ калаҫать,—тата яланах лайӑх мар 
калаҫать. Пичӗ унӑн ним шухӑшсӑрскер, кӑвак паллӑсемлӗскер, 
питҫӑмартийёнче хӗрлӗ ҫӳҫ тӗмиллӗ шӗпӗн пур, вӑл! ҫав ҫӳҫ 
пӗрчисене йӗп пек пӗтӗрсе ҫӳрет. Пароход ҫине шухӑрах, парӑна- 
кан пассажирка пырса кӗрсен, вал ун тавра, кӗлмӗҫ пек, темле 
ӑрасвах именнё пек, хӑранӑ пек ҫавӑрӑнкаласа ҫӳрет, унпала пы- 
лаккӑн, йӑнӑшкаласа калаҫать, тути хӗррисенче унӑн супӑнь кӑ- 
пӑкӗ пек кӑпӑк тухать, вӑл ӑна пӗрмаях йӗрӗнчӗк чӗлхипе вӑрт 
■ҫула-ҫула илет. Мана темшӗн палачсем ҫавнашкал мӑнтӑрскерсем 
пулмалла пек туйӑнать.

— Хӗрарӑма ӑна хӗртсе ҫитерме пӗлес пулать,—тесе вӗрентет 
вӑл Сергейпе Максима, вёсем ӑна тӑнласа итлесе лараҫҫӗ те, пит- 
ҫӑмартиеене мӑкӑртса яраҫҫӗ, хӗрелсе каяҫҫӗ.

— Азиатсе.ч—йӗрӗнсе мӑн оасӑпа калать, йывӑррӑн ура ҫине 
тӑрать те мана:—Пешков—марш, тесе команда парать.

Хӑй патӗнче каютӑра вӑл мана сӑран переплетлӑ кӗнеке тыт- 
тарать те койка ҫине, ледник стени ҫумне выртать.

— Вула!—тет.
Эпё макарон ещӗкӗ оине ларатӑп та тӳррипе тӑрӑшса вула- 

тӑп:
— «Ҫӑлтӑрсемпе тӗрлесе пӗтернё Умбракул вӑл пӗлӗтпе лайӑх 

хутшӑнса тӑраесине пӗлтерет, вӗсемшӗн ҫав профансемпе ирсӗрле 
кӑлтӑксенчен хӑтӑлш  урлӑ пулса тӑрать»...

Смурый пирус чӗртсе ярса, тӗтӗм кӑларса чыхӑнса илет те:
— Верблюдсем! Ҫырнӑ...—тесе мӑкӑртатать.
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— Камӑн ҫаралнӑ?
— «Сулахай кӑкӑр ҫарални чӗре тасине пӗлтерет»...
— Каламан.
— Апла лулсан—хӗрарӑмсен... Э, аскӑнчӑксен...
Вӑл куҫӗоене хупать те, аллисене пуҫ урлӑ хурса выртать, 

пирусӗ ҫӑвар кӗтессине ҫыпҫӑнса ларса хуллен мӑкӑрланать, вӑл 
ӑна чӗлхипе тӳрлетет, ҫав тери хытӑ -туртса ӗмсе илет те ун кӑ- 
кӑрӗнче тем хӑй-хӑй тутарать тата пит пысӑк пичӗ тӗтӗм ӑшне 
пулать. Хӑш чух вӑл ҫывӑрса кайнӑ пекех туйӑвать мана., эпӗ ву- 
лама пӑрахатӑп та эсрелӗ кӗнекине пӑхкалатӑп—ытла та вӑл мана 
йӑлӑхтарса ҫитерчӗ.

Анчах повӑр:
— Вула!—тет урмӑш сасӑпа.
— «Венерабль хирӗҫ калать: пӑх-ха, юратнӑ Фред Сюверьян» ..
— Северьян...
— Сюверьян тесе ҫырнӑ...

Ну? Вӑт шуйттанла япала! Унта хыҫӗнче стихсемпе ҫырнӑ, 
ҫавӑнтан яра пар...

Эпӗ яра паратӑп:
— Профансем, пярӗн ӗҫсене пӗлме тӑрӑшакансем—
Нихҫан та сирӗн вӑйсӑр куҫсем курас ҫук вӗсене.
Фрерсем епле горланине те пӗлес ҫук эсир.
— Тӑр-ха,—тет Смурый,—ку стихсем мар-ҫке!—Пар-ха кӗне- 

кине...
Вӑл ҫиленсе хулӑм та кӑвак страницӑсене уҫкаласа пӑхать те, 

кӗнекене тӳшек айне чнкет.
— Тепре ил...
Ман хуйха пула ун тимӗрпе тыттарнӑ хура арчияче кӗнекесем 

нумай, унта: «Омир вӗрентсе каланисем», «Артиллери меморийӗ- 
сем», «Седенгали лордӑн ҫырывӗоем», «Усал кӑпшанкӑ, хӑнтӑла 
ҫинчен тата ӑна епле пӗтересси ҫинчен, унпа пӗрле пыраканеене 
хирӗҫ ӑс парса ҫырнӑ кӗнеке»; пуҫламӑшсӑр, тата вӗҫсӗр кӗнеке- 
сем те пурччӗ. Хӑшпӗр чух повӑр мана ҫав кӗнекесене пӑхоа тухма, 
вӗоен пӗтӗм титулӗсене каласа пама хушатчӗ,—эпӗ вулатггӑм, вӑл 
ҫиленее мӑкӑртататчӗ:

— Шутласа ҫыраҫҫӗ, эсреметсем... Шӑлсенчен ҫапнӑ пекех хӑт- 
ланаҫҫӗ, мӗншӗн апла—пӗшмелли ҫук! Герваси! Мӗн шуйттан! 
тума кирлӗ-ха вӑл мана, леш Герваои! Умбракулӗ...

Тёлёнмелле сӑмахсем, хам пӗлмен ятсем йӑлӑхтарса асра тӑрса 
юлаттчӗҫ, чӗлхене кӑтӑклатчӗҫ, кашни минутрах вӗсёне калас 
килетчӗ—еасӑсене илтсен мӗне пӗлггернийӗ паллӑ пулӗ тен? Чӳрече 
енче ывӑнма пӗлмесӗр шыв юрласа, чӑмпӑлтатса пыратчӗ. Пароход 
корми ҫине кайсан лайӑхчӗ,—унта, тавар ещӗкӗсем хушшине, 
матроссем, кочегарсем пуҫтарӑнаҫҫё, пассажирсенчен картла укҫа 
выляса илеҫҫӗ, юрӑсем юрлаҫҫӗ, интереслӗ историсем каласа кӑ- 
тартаҫҫӗ. Вӗсемпе пӗрле ларса, ӑнланмалла япаласем ҫинчеи кала- 
нине итлесе, Кама шывён хёррисенелле, пӑхӑр хӗлӗхсем пек ка- 
рӑнса ларакан хырсене, улӑхсене пӑхса пыма аван,—унта шыв 
тулнӑ хыҫҫӑн пӗчӗк кӳлӗсем тӑрса юлнӑ та, ҫӗмрӗк тӗкӗр ванчакки 
сем пек курӑнса выртаҫҫӗ, хӑйсем ҫине кӑвак пӗлӗт ҫутти ӳкнӗ. 
Пирён пароход ҫӗртен уйрӑм пырать, унтан аяккалла тарать, ялсем.
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ҫынсем пурри ҫинчен аса илтерсе, ывӑннӑ кун шӑплӑхӗнче куҫа ку- 
рӑнман чиркӳ тӑрринче ча:н ҫапнӑ оасӑ ҫыранран илтӗнсе килет. 
Хум ҫигнче ҫӑкӑр сӑмси пек туйӑнакан пулӑҫӑ кимми чӳхенет; акӑ 
ҫыран хӗрринче ял курӑнса карӗ, .арҫын ача ушкӑнӗ шыв ӑшӗиче 
чӑмпӑлтатать, сарӑ хӑйӑр хӑйӑвӗ тӑрӑх хӗрлё кёпеллӗ мужик утать. 
Инҫетрен, шыв ҫинчен, пурте кӑмӑла каймалла пек туйӑнать; 
пурте—вылямалли япал!а йышши пек, кулӑшла вӗтё те ула курӑ- 
наҫҫё. Ҫыран хӗрринелле темле ӑшӑ, ырӑ сӑмахсем кӑшкӑрса явас 
килет—ҫыран хӗрринелле те баржа ҫинелле кӑшкӑрса ярас килет.

Ҫак хӗрлӗ баржа мана пит интереслентеретчӗ, вӑл мӑкасӑмсипе 
иӑаранчӑк. (шыва чавса пынине зпӗ иӗр сехет хушпгиеМ иуҫа илме- 
сёр лӑхма пултарадтӑм. Пароход ӑна, сыслаиа сӗггӗрнё пекех, сӗ- 
тӗрсе пырать, буксирӗ пушанса шыв ҫине ҫашаттарать, унтан кал
лех шыв тумламӗсем шӑпӑртаттараа карӑнеа каять те баржӑва сӑм- 
сйнчен туртать. Манӑн тискер кайӑксем пек тимӗр решетке ӑшӗнче 
лараиам ҫынсен сӑнёсене мит курас кйлет. Пёрмре, вӗсене ҫыр»а- 
налла иӑларса кайнӑ чухне, эпӗ баржӑран тухмадли бсӗгаер тӑрӑк 
ушса пырагтӑм; (мая румраи, кутамккисем йывӑррипе пӗкӗрӗлсе 
ларся, урисемпе кӗичюӗрт-кӑмсӗргг тутарса, сйнчӑрсега уикисемпе 
хӑнкӑртатса темиҫе теҫетке кӑвак ҫын ирте-ирте кайрӗ; хӗрарӑм- 
семпе аррынеем, ваттиеемте ҫамрӑккисем, хйтрисемие сӑнсӑрриеем 
иртсе кайрӗҫ, анчах пӗтӗмпех ытти ҫынсем пекскерсемех, урӑхла 
ҫер тумманнӑскерсем тата (сӑнш нӑсмалша хырет янӑпкероем. Пал- 
лах ӗнтӗ, вӗсем—вӑрӑ-хурахсем; анчах кукамай вӑрӑ-хурахсем 
ҫинчеи лайӑх сӑмах лит нумай каласа кӑтартгаӑччё.

Ылтисенчен Ьгтлирах хаяр вӑрӑ-хурак майлӑ! туйӑмакан Ом1урый, 
баржа оигае салхуллӑн пӑккаласа, мӑкёртатать.

—- Турӑ ҫӑлтӑр ҫавӗн пе|к пуласран! — тет.
Пӗрре эйӗ унтан ыйшрӑм:
— Мӗншӗв эрир апатсем пӗҫеретӗр, ыггтисем (ҫыи вӗшереҫсӗ ҫа- 

ратаҫҫӗ?—терӗм.
Элӗ ш атсем  пӗҫерместӗп, хатӗрлетӗп, «ёрарӑмсем— апат пӗ- 

ҫереҫҫё, — терӗ вал ^кулкаласа; шухӑншисаларӗ те тата каларӗ: 
Ҫыисем хушшинчи уйрӑмлӑх вӑл — ухмакхинче. Пӗри — ӑслёрах, 
тепӗри — сахалтарак ӑслӑ, виҫҫӗмӗшё— пӗтӗмиех ухмах. Ӑош ю иса 
каяс тесессӗн, тӗрӗс кӗнекесене, хура маги вуламалла, тата унта 
мӗнччӗ-ха? Кёнекесене пурне те вуламалла, вара тӗрӗссисене 
тупӑн...

Вал пӗрмаях магаа иӑрентсе /тӑратчӗ:
- Зсӗ-— авула! Кёнйкене ӑнианмасасоӑн —т'ҫичӗ хут вула, оичё 

хутра ӑнланмасан—вуникӗ хут вула...
Пароход ҫинче пуринпе те, вӑл шутра чёнаедсӗр 'ҫӳрекен буфет - 

чикла та, Смурый тутиие йёрҫннӗ пек усса ярса, уссийёсене шӑрт- 
лалгарш, сӑмахсене лат персе малаҫатчӗ,—аҫынсене чулсемпе ленӗ 
пекехчё. Маипала вӑл ҫем)ҫеччӗ, мана ггимлён .астуса тараочӗ, анчах 
вӑл астуса .пӑжаа̂  щӑлинче темсжер пӑртак |М(ана хӑрапакаие иурччӗ; 
хаш чук ловӑр мала, кукамайӑн йӑмёкӗ пек, ҫурм1алла ӑсшӑй туйӑ- 
чашчё.

Хӑшпёр чух ®ёл адана:
• Тӑхта вулама... —  тетчӗ.

Вара нум’айччен куҫне хупса, сӑмсипе мӗшлетсе выртатчӗ; унӑн
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мӑн хырӑмӗ чӳхенетчё, вилнӗ ҫынӑн пек кӑкӑр ҫине хунӑ ашлисен 
пӗҫертсе пӗтернӗ ҫӑмэл пӳрнисем вылятчӗҫ, куҫа курӑнман йӗп- 
се|мпе! куҫа к)урӑима« чӑлша 1ҫыхн1ӑ пек ггуйӑнатчӗ.

Вара юаоартӑк (мйкӑртатма тытӑнатчӗ:
— Ия. Акӑ сана—ӑс, кай та пурӑн! Аоне хӗрхенее панӑ тата 

пёр тан та мар. Пурте пёр тан ӑслӑ пулнӑ пулеасеӑн, анчах апла 
мар-ҫке-ха... Пӗри ӑнланать, тепри ӑнланмасть, вуҫех те ӑнланас- 
шӑн маррисем те пур, э!

Сӑмахеем ҫинче такӑна-такӑна, вӑл хӑйён салтак пурӑнӑҫӗнчи 
йсторисеяе каласа кӑтартатчӗ,—ҫав исторнсен тӗп шухӑшне эпё 
ӑнланса илейместӗм, вёсем мана интереслӗ мар пек туйӑнатчӗҫ, 
калассине те вӑл пуҫламӗшӗнчен мар, мён аса килнине каласа 
кӑтартатчӗ.

— Ҫав салтака полковой командир^ чӗнтерет, сана поруадк 
мӗн каларӗ? тесе ыйтать. Вара вӑл егше пушнине йӑлтах каласа 
парать,—салтакӑн тёрӗссипе каламалла. Поручикӗ ун ҫине, стена 
ҫине пӑхнӑ пек, пӑхса илчё те аяккалла ҫавӑрӑнчӗ, пусне усрӗ. 
Ия...

Повӑр ҫиленет, тӗтӗмпе сывласа мӑкӑртатать:
— Эпӗ пӗлетӗп-и мён калама юранине, мӗн юраманнине? 

Ҫавӑн чухне поручика суд туса крепӑҫе хупмалша турӗҫ, унӑн 
амӑшӗ калать... Эй, турӑҫӑм! Эпӗ ниме те вӗренмен-ҫке ҫав...

Шӑрӑх. йӗри-тавра пурте хуллен чӗтренет, кӗрлет, каютӑн 
тимӗр стени хыҫӗнче пароход урапи шывра чӑмпӑлтатса хыттӑн 
шампӑртатать, иллюминатор ҫумӗпе шыв анлӑн юхса выртать, 
инҫетре улӑхлӑ ҫыран хӗрри курӑнать, йывӑҫсем палӑркалаҫҫӗ. 
Хӑлха пур сасчӗве те хӑнӑхса ҫитнӗ,—пароход сӑмсинче мат
рос:— Ҫиччӗ, ҫи-иччӗ...—тесе салхун кӑшкӑрать пулсан та йӗри- 
тавра сас-чӗвӗ ҫук пек туйӑнать.

Ниме те хутшӑнас килмест, итлес, ӗҫлес те кишмест, ӑҫта та 
пулин кухнян ҫулӑ, вёри шӑрши ҫук ҫӗрте, сулхӑнта ҫеҫ ларасчӗ, 
ҫав шӑппӑнрах иртекен, ывӑннӑ пурӑнӑҫ шыв оийёпе епле шуса 
пынине ҫурри ҫывӑрса пӑхоа ларасчӗ.

. — Вула!—ҫиленсе хушать повӑр.
Унтан классенчи офицерсем те хӑраҫҫӗ, ҫӑвар уҫма юратман, 

шӑла пулӑ пек туйӑнакан, йӑваш буфетчик та Смурыйран хӑрать 
пулас.

— Эй, эсӗ, сысна!—тесе кӑшкӑрать вӑл буфетри прислугӑнй,— 
Кил кунта, вӑрӑ! Азиатсем... Умбракул...

Матрос с ем;пе кочегарсем ӑна хисеплесе, ун умӗнче йӑпӑлтатса 
хӑтланаҫҫӗ,—вӑл вӗсене шӳрпе ӑшӗнче пӗҫернӗ аша паратчӗ, ял 
ҫинчен, семьисем ҫинчен ыйтатчӗ. Ҫуланоа, хуралса пӗтнӗ бело
русе кӑчегарсене (пароход ҫинче кӗҫён ҫынсем вырӑнне хуратчӗҫ. 
вӗсене пӗр ятпа—ягутсем тесе чӗнетчӗҫ, тата :̂

— Ягу, бегу, на берегу...—тесе тӑрӑхлатчӗҫ.
Ҫавна Смурый илтсен, вӑл шӑртне тӑратса, хӗп-хӗрлӗ хӗрёлсе 

кайса кочегара кӑшкӑрса пӑрахатчӗ:
— Эсӗ мӗн хӑвӑнтан мӑшкӑлама ирӗк паратӑн, пушӑт пит! Яра 

пар вӑл кацапа питӗнчен!
Пӗрре боцман, хитре те кутӑн мужик, ӑна каларӗ:
-— Якутпа хохолӑн тӗнӗ пӗрре!—терӗ.
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Повӑр ӑна ӗнсинчен, пиҫиххийӗнчен ярса илчӗ, ҫӳлелле ҫӗклерӗ 
те:—Ҫапса лапчӑтам-и сана?—тесе лӑскама тапратрӗ.

Час-часах ятлаҫатчӗҫ, хӑшпӗр чухне ҫапӑҫасси патнех ҫитетчӗҫ, 
анчах Смурыя хӗнеместчӗҫ,—вӑл этем шутсӑр вӑйлӑччӗ, ҫитмен- 
нине тата капитан арӑмӗ, арҫын сӑнлӑ та, арҫын ача пек, якан 
каснӑ ҫӳҫлӗ, пысӑк, патмар хӗрарӑм унпа час-часах кӑмӑллӑн ка- 
лаҫатчӗ..

Вӑл нгутсӑр эрех ӗҫетчӗ, анчах нихӑҫан та ӳсӗр пулмастчӗ. 
Ирех ӗҫме тытӑнатчӗ, пӗр бутылкӑна тӑватӑ хут тытӑнса ёҫсе 
яратчӗ, вара каҫчен сӑра ӗмсе ҫӳретчӗ. Сӑнӗ ерипен хӑмӑрланса 
пыратчӗ, хура куҫӗсене тӗлӗннӗ пек чарса пӑрахатчӗ.

Каҫхине вӑл, темӗн пысӑкӗш те шурӑскер, отвода ларатчӗ те, 
юхса каякан инҫелӗхелле салхуллӑн пӑхса, сехечӗ-сехечӗпе чӗнме- 
сӗр ларатчӗ. Ҫав тапхӑрта пурте унтан ӑраснах хӑратчӗҫ, эпӗ— 
хӗрхенеттӗм.

Кухняран Яков Иваныч, тарласа тата вӗриленсе кайнӑскер ту- 
хатчӗ; ҫара пуҫ шӑммине хыҫкаласа тӑратчӗ те, аллипе сулса ҫу- 
халатчӗ, е инҫетрен калатчӗ:

—- Стерлядь вилнӗ...—тетчӗ.
— Ну, солянка ӑшне ӑна...
— Пулӑ шӳрпи е пӑспа пӗҫернине ыйтаҫҫӗ пулсан?
— Хатӗрле. Хыпса яраҫҫӗ.
Хӑшпӗр чух эпё ун патне пыма хӑяттӑм, вӑл) куҫӗсене йывӑр- 

рӑн ман ҫинелле куҫарса пӑхатчӗ.
— Мӗн?
•—■ Ним тё мар.
— Аван...
Эпӗ, ҫапах та, ҫавӑн пек сехетре пӗрре унтан:
—■ Мӗншӗн эсир пурне те хӑрататӑр, эсир ырӑ кӑмӑллӑ вӗт?— 

тесе ыйтрӑм.
Ҫиленет тесе кӗтрём пулин те вӑл ҫиленмерё.
—• Эпӗ санпа ҫеҫ ырӑ кӑмӑллӑ.
Анчах ҫавӑнтах ним чеелӗхсӗр, шухӑша кайнӑ пек хушса ка- 

ларӗ:
— Эпӗ, чӑнах та, пуринпе те ырӑ кӑмӑллӑ пулӗ ҫав. Ана па- 

лӑртмастӑп ҫеҫ, ӑна ҫынсене палӑртма юрамасть, ахалӗн вӗсем 
хӑшкӑлтарсах ҫитереҫҫӗ. Шурлӑхра тӗмеске ҫине хӑпарса тӑнӑ пек, 
ырӑ кӑмӑллӑ ҫын ҫине кашниех хӑпарса тӑрасшӑн... Вара таптаса 
пӑрахаҫҫӗ. Кай, сӑра илсе кил...

Стакан хыҫҫӑн стакан ӗҫсе бутылкине пушатсан, вӑл уссийӗ- 
сене ӗмсе илчё те каларӗ:

— Эсӗ, кайӑк, пысӑкрах пулнӑ пулсан, эпё сана нумай вӗрентнӗ 
пулӑттӑм. Ман ҫынна каламаллисем пур, эпё ухмах мар... Эсӗ кӗне- 
кесем вула, унта мён кирли пурте пулма кирлӗ. Вӑл пустуй япала 
мар, кӗнекесем!

Сӑра ӗҫес килет-и?
— Эпӗ юратмастӑп.

у— Аван. Ан та ӗҫ. Еҫни—вӑл хуйхӑ. Эрех вӑл—шуйттан ӗҫӗ. 
Эпӗ пуян пулнӑ пулсан, сана вӗренме хӑвалӑттӑм. Вӗренмен ҫын 
вӑл—вӑкӑр, ӑна хуть кӳл, хуть аш ту, вӑл хӳрине ҫеҫ силлеке- 
лет...
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Капитан арӑмӗ ӑна Гоголӗн томне пачӗ, эпӗ «Харушӑн тавӑр- 
нине» вуласа тухрӑм, вӑл мана пит кӑмӑла карӗ, анчах Смурый 
ҫиленсе:

— Пустуй, юмах! Эпӗ пӗлетӗп—урӑх кӗнекесем пур...—тесе 
кӑшкӑрса ячӗ.

Мантан кӗнекене туртса илчё, капитан майри патӗнчен теприне 
илсе килчӗ те салхун хушрӗ:

— Вула Тарас... мӗнлеччӗ-ха ҫав? Туп. Майра калать—лайӑх, 
тет... Кама лайӑх? Ана лайӑх, маншӑн тен лайӑх мар та пулӗ? 
Ҫӳҫне кастарса янӑ, на! Хӑлхисене ма кастарса яман-ши?

Тарас Остапа ҫапӑҫма чӗнсе кӑларсан, повӑр ахӑлтатса кулса 
ячӗ.

— Вӑл—ҫапла! Мӗн вара? Эсӗ—вӗреннӗскер, эпӗ—вӑйлӑ! Мӗн 
ҫаптарса кӑлараҫҫӗ! Верблюдсем...

Вӑл тӑнласа итлерӗ, анчах час-часах мӑкӑртаткаларӗ:
— Э, пустуй! Ҫынна хулпуҫҫинчен пуҫласа аяла ҫитичченех 

касса ҫурса пӑрахма пулмасть-ҫке, пулмасть! Сӑнӑпа тирсе ҫӗклеме 
те пулмасть—сӑнни хуҫӑлсл каять! Эпё хам салтак-ҫке...

Андрий сутӑннинчен вӑл йӗрӗнсе карӗ.
— Иреӗр ача, э? Хӗрарӑмшӑн! Тьфу!..
Аннах Тарас хӑй ывӑлне персе пӑрахсан, повӑр урисене койка 

ҫинчен антарса, аллисемпе унтан тёкӗлесе тытрӗ, пӗкӗрёлчӗ те 
макӑрса ячӗ,—питҫӑмартисем тӑрӑх куҫҫулӗ шӑпӑртатса палуба 
ҫине тумланса аима пуҫларӗ, вӑл мӗшӗлтетое:— Эй тур-тур... тур- 
тур...—тесе мӑкӑртаткаларӗ.

Унтан сасартӑк мана:
— Вуласам тата, шуйттан шӑмми!—тесе кӑшкӑрса пӑрахрӗ.
Вӑл каллех макӑрса ячӗ. Остап вилес умён: «Атте! Илтетӗн-и

эсӗ?» тесе кӑшкӑрса ярсан, Смурый тата хытӑрах, хурланса ма- 
кӑрма пуҫларӗ.

— Пурте пӗтрӗ,—ӗсӗклесе ячӗ вал,—пурте, э! Пӗтрӗ те-и ӗнтӗ? 
Эх, ылханлӑ япала! Пулнӑ мӗн ҫынсем. Ҫав Тарасӗ—э? Ий-я, ҫын- 
сем ҫав вӗсем...

Ман алӑран кӗнекене илчё те ӑна лайӑххӑн ҫавӑркаласа пӑхрё, 
хуплашки ҫине куҫҫуль тумларӗ.

— Аван кӗнеке! Чястиех—праҫник!
Унтан эпир «Ивангоэ» вуларӑмӑр,—Смурыя Ричард Плантагенет 

пит кӑмӑла кайрӗ.
— Вӑл чӑн-чӑн король!—вӗрентсе калатчӗ вӑл. Маншӑн кӗнеки 

кичемлӗ пек туйӑнатчӗ.
Пӗтӗмӗшпе илсен, хамӑра мён килёшесси енчен эпир униа ик- 

сӗмӗр пёр пек марччӗ,—эпё «Томас Ионес ҫинчен ҫыр«ӑ повӗҫе» 
«Тупнӑ ачан Том Джонсӑн историне» авал куҫарнине пнт хавха- 
ланса вулаттӑм, Смурый мӑкӑртататчӗ:

— Ухмах! Ман мӗн ӗҫ пур унпала, Томаспала? Мён тума кирлӗ 
вӑл мана? Урӑх кӗнекесем пулма кирлӗ...

Пӗрре эпӗ ӑна каларӑм:—эпӗ пӗлетӗп, урӑх кӗнекесем, тӗпса- 
кайӗнчисем, вулама юраманнисем пур; вӗсене ҫӗрле ҫеҫ, подвал- 
сенче вулама юрать,—терӗм.

Вӑл куҫӗсене чарса пӑрахрё, шӑртне тӑратрӗ.
— Мён апла? Мӗн эсӗ суятӑн?
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— Эпӗ суймастӑп, вӗсем ҫинчен мантан пул ҫылӑх каҫарттарнӑ 
чухне ыйтрё, унччен тата весе не вуласа макӑрнине эпё хам куҫпа 
курнӑччӗ...

Повӑр мана питрен пӑхса:—Кам макӑрать? —тесе ыйтрӗ.
— Итлесе ларнӑ улпут майрийӗ. Тепри хӑранипе чупса тухса 

тарчӗ...
— Вӑран, аташатӑн,—терӗ Смурый, куҫӗсене хуллен хупса, ун

тан пӑртак тӑроан мӑкӑртатма тапратрӗ:
—• Паллах, ӑҫта та пулин пур ӗнтӗ... Мён те пулин пытарса 

усрани. Ун пеккисёр пулма та пултараймасть... Эпё ун пек ҫулхи 
мар, м'ан характер та... Ну, ҫапах та...

Вӑл ҫав тери юхтарса сехечё-еехечёпех калаҫма пултаратчё.
Хам та сисмесёр эпё вулама хӑнӑхса карам та кёнекесене хе- 

пӗртесех тытаттӑм; кёнекесенче мён каласа кӑтартнисем пурӑнӑҫ- 
ран раш а уйрӑмрах тӑратчӗҫ, кӑмӑла каятчӗҫ,—пурӑнӑҫӗ йывӑр- 
ланнӑҫемӗн йьгвӑрланса пы|ратчӗ.

Смурыя та вуласси хытӑрах та хытӑрах астарса пынипе вӑл 
час-часах мана ӗҫрен тататчӗ.

— Пешков, вулама кил.
— Ман ҫуман чашкӑ-тиркӗ нумай.
— Максим ҫӑвать.
Вӑл хыттӑн чӗнкелесе аслӑ посудника ман ӗҫе тумашкӑн хӑва- 

латчӗ, лешӗ ҫишеннипе стакансене ҫӗмӗретчӗ, буфетчике тата мана 
йӑвашшӑн систерсе калатчӗ:

— Пароход ҫинчен антарса хӑварӑп,—тетчӗ.
Пӗрре Макаим таса мар шыв тата чей юлашки янӑ таз ӑшне 

юри виҫ-тӑват стакан хунӑ, эпё шывне борт хыҫнелле чашлаттарса 
ятӑм, стаканӗсем те ҫавӑнталлах тухса, вӑркӑнчӗҫ.

— Ку ман айӑп!—терӗ Смурый буфетчике.—Ҫырӑр ман ҫине.
Буфетри прислуга мана ҫамка айён чалӑшшӑн пӑхма тытӑнчӗ.
— Эй, эсӗ, кӗнеке вулакан! Эсӗ мӗншӗн укҫа илтӗн?—тетчӗҫ 

мана.
Вара чашкӑ-тиркӗсене юриех вараласа, мана ӗҫ нумайтарах 

пама тӑрӑшатчӗҫ. Ҫав пурте маншӑн ыррӑн иртес ҫуккине эпӗ ӑн- 
ланаттӑм, йӑнӑшмарӑм та ҫав.

Каҫ пуласпа пӗр темле пӗчӗк пристаньрен пирён пароход ҫине 
хӗрлӗ сӑн-питлӗ арӑм тата сарӑ тутӑрлӑ та ҫӗнӗ шупка кофтӑллӑ 
хӗр ларчӗҫ. Вӗсем иккӗшӗ те сыпнӑччӗ,—^арӑмӗ кулкалатчӗ, пурне 
те пуҫ таятчӗ тата дьякӑн пек сасса палӑртса калатчӗ.

— Каҫарӑр тӑванӑмсем, пӑртак сыпрӑм эпё! Мана суд турӗҫ, 
оправдать турӗҫ, вот хёпӗртенипе эпё сьщрӑм та...

Хӗрӗ те ҫынсене тӗксӗм куҫӗоемпе пӑхоа кулатчӗ, тата амӑшне 
тӗртетчӗ.

— А эсӗ ут, мур, утах эсрел...—тетчӗ.
Вӗсем иккӗш класӑн рубки патне, Яков Иванычпа Сергей ҫы- 

вӑрса пурӑнакан каютӑна вырнаҫрӗҫ. Арӑмӗ часах таҫта ҫухалчӗ, 
хӗрӗ патне хӑйӗн шапалла ҫӑварне хапсӑнчӑклӑн карса Сергей 
пырса ларчӗ.
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Ҫӗрле, эпӗ ӗҫ пӗтерсе сӗтел ҫине ҫывӑрма выртнӑ чух, Сергей 
ман пата пычӗ те алӑран ярса илчӗ.

— Атя, эпир сана авлантаратпӑр...
Вӑл ӳсӗрччӗ. Эпӗ алла вӗҫертме хӑтлантӑм, анчах вӑл мана 

ҫапса ячӗ.
— Атя-я!
Максим чупса пычё, вӑл та ӳсӗрскер, вара вӗсем -иккӗшӗ мана 

палуба тӑрӑх, ҫывӑракан пассажирсем ҫумӗпе хӑйсен каюти пат- 
нелле сӗтӗрое кайрӗҫ. Анчах каюта алӑкӗ патӗнче Смурый тӑратчӗ, 
алӑкра суллисенчен тытса, Яков Иваныч тӑратчӗ, хӗрӗ ӑна ҫурӑ- 
мӗнчен чышкӑсемпе кӳпкесе:—ярӑр...'—тесе кӑшкӑрчӗ ӳсӗр саспа.

Смурый мана Сергейпе Максим аллиоенчен туртса илчё, вӗсене 
ҫӳҫёсенчен тытса пуҫӗсемпе шашаттарчӗ те аяккалла тёртое ячӗ,— 
вӗсем иккӗш те кайса ӳкрӗҫ.

— Азиат!—терӗ Яккӑва, ун сӑмси ҫумӗнченех алӑка хупса 
лартса. Вара .мана тӗртсе:—Кай аяккалла!—теме ггапратрё.

Эпӗ хыҫалалла тартӑм. Каҫӗ пӗлӗтлӗччӗ, шывӗ хура; пароход 
хыҫӗнче икӗ кӑвак ҫул вӗресе куҫа курӑнман ҫырансем патнелле 
уйӑрӑлса каятчӗҫ; ҫав ҫулсем хушшипе баржа сӗтӗрӗнсе пырать. 
Пӗрре сылтӑм енче, тепре сулахай енче хӗрлӗ ҫутӑ тумхисем ку- 
рӑна-курӑна каяҫҫӗ те, ниме те ҫутатмасӑрах, ӑнсӑртран ҫыран 
кукри хыҫне пулса куҫран ҫухалаҫҫӗ; вӗсем хыҫҫӑн тата тӗттӗмрех 
те хурланмалларах пулса тӑрать.

Повӑр пычӗ, манпа юнашар ларчӗ, йывӑррӑн сывласа илчё те 
пирус туртма пуҫларӗ.

— Вёсем сана ҫавӑн патне сӗтёрчёҫ-и? Вӑт йӗрӗнчӗксем! Эпӗ 
и.чтрӗм'-ҫке вӗсем тивнине...

— Эсир туртса илтӗр-и ӑна вӗсенчен?
— Ана-и?—Повӑр хӗре усаллӑн вӑрҫса илчё те хытӑ сасӑпа 

татса каларӗ:—К унта пурте ҫӗлен-калтасем! Ҫак пӗчӗкҫё пароход 
ялтан та усалтарах. Ялта пурӑнса-и?

— Ҫук-
— Ял вӑл—витёрех инкек. Пуринчен ытла хӗлле.
Пирус тӗпне борт хыҫнелле ывӑтса ярса, вӑл пӑртак чӗнмесӗр 

тӑчӗ те каллех калаҫма тытӑнчӗ:
— Пӗтетӗн эсӗ сысна кӗтӳ ӑшӗнче, шеллетёп эпё сана, йытӑ 

ҫури. Пурне те шалккӑ. Хӑш чухне тем тусах пӑрахӑттӑм... чӗр- 
куҫҫи тӑррине тӑрса: эсир мӗн тӑватӑр-ха сукин сынсем, э? Эсир 
суккӑр-им? Верблюдсем... тесех ыйтӑттӑм.

Пароход вӑрӑммӑн кӑшкӑртса ячӗ, буксир шыв ӑшнелле ,чӑм-< 
пӑлтатрӗ; тӗп-тӗттӗмре, пристань ӑҫтине кӑтартса, хунар ҫути чӳ- 
хенме тапратрӗ, тӗТтӗмрен тата ҫутӑсем анма пуҫларӗҫ.

Повӑр мӑкӑртатрӗ:
— Пьяный Бор. Тата Пьяная ятлӑ шыв та пур. Пьянков капте

нармус пулсаччё. Тата писарь—Запивахин...—Ҫырана тухса пӑ- 
хам-ха...

Кама тӑрӑхӗнчи шултра арӑмсемпе хёрсем ҫырантан вӑрӑм 
носилкасемпе вутӑ йӑтатчӗҫ. Носижасем йӑтнипе авӑна-авӑна 
илсе, ташланӑ пек тӑпӑрт-тӑпӑр пусса, вӗсем пӗр мӑшӑр хыҫҫӑн 
тепӗр мӑшӑр кочегар трӳмӗ оатнелле пыратчӗҫ те:—Силлентер!—
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тесе уҫҫӑн кӑшкӑрса пӗр ҫур чалӑш вутта хура шӑтӑкалла тӑкса 
яратчӗҫ.

Вӗоем вутӑ йӑтса пынӑ чухне матроссем вӗсене кӑкрисенчен, ури- 
сенчен яра-яра ш етчӗҫ, арӑмсем ҫухӑратчӗҫ, мужиксене суратчӗҫ, 
каялла тавӑрӑннӑ чух вӗсем носилкасемпе ҫапкаласа чӗпӗтессисен- 
чен, тӗрткелессисенчен хӑтӑлатчӗҫ. Эпӗ ун пеккине темӗн чулах— 
кашни рейсра курнӑ: вутӑ тиенӗ ҫӗрте пур пристаньсенче те ҫавӑн 
пекехчӗ.

Мана эпё хам вутӑ пек, ҫак пароход ҫинче нумай ҫул хушши 
пурӑннӑ пек тата унта ыран, тепӗр эрнерен, кӗркунне килес ҫук 
пек, мён пулассине те эпӗ йӑлтах пӗлсе тӑнӑ пек туйӑнатчӗ.

Ентё тул ҫутӑла пуҫланӑччӗ. Пристаньтен ҫӳлтерехре хӑйӑрлӑ 
шырлан ҫинчен паттӑр хыр вӑрманӗ палӑрса карӗ. Ту ҫинелле, вӑр- 
ман патнелле, хӗрарӑмсем утатчӗҫ, кулатчӗҫ те улакаласа илсе 
юрлатчӗҫ, вӑрӑм носилкасем тытнӑскерсем, вёсем салтаксем пек 
туйӑнлтчӗҫ.

Макӑрас килетчӗ, кӑкӑрта куҫҫуль вӗресе тӑратчӗ, чӗре ун 
ӑшӗнче пиҫнӗ пекчӗ: вӑл чӗрене ыраттаратчӗ.

Анчах макӑрма—намӑс, вара эпё Бляхин матроса палуба 
ҫумашкӑн пулӑшма тытӑнтӑм.

Бляхин паллӑ мар ҫынччӗ. Пӗтӗмпех темше тёсе кайса, шанса 
пётнӗскер, вӑл пӗрмаях кӗтессене пытанса ҫӳретчӗ, унтан пӗчӗк 
куҫӗоемпе йӑлтӑртаттарса пӑхкалатчӗ.

— Чӑннипе ман хушамат Бляхин мар, а... Мӗншӗн тесен, 
куратӑн-и,—анне манӑн аскӑнчӑк пурнӑҫлӑскер пулнӑ. йӑмӑк пур, 
йӑмӑк та ун пекех. Вӗсене иккӗшне те ҫавӑн пек пӳрнӗ пулать. Пи
ре мӗн пӳрни вӑл, ачам, пирӗншӗн пуриншӗн те—якӑр. Эсӗ кайӑт- 
тӑн, анчах, ҫук—тӑхта...

Халӗ те, палуба тӑрӑх милкепе чашлаттарса, вӑл мана хуллен 
каларӗ:

— Куратӑн-и арӑмсене мӗнле хурлантараҫҫӗ? Ҫапла ҫав ӗнтӗ! 
Нумайччен чӗртсе хӑтлансан, чӗрӗ пуленке те тивсе каять! Юрат- 
мастӑп эпӗ ҫавна, ачам, кӑмӑла каймасть. Эпӗ хӗрарӑм пулас пул- 
сассӑн, хура авӑр тӗпне кайсах путӑттӑм, акӑ сана святой Хрис- 
тоса асӑнсах калатӑп!.. Ахальте никамл та ирӗк ҫук, ҫитменнине 
тата чӗртсе хӑтланаҫҫӗ! Скопец таврашсем, эпӗ_ сана калатӑп, 
ухмах халӑх мар. Скопецсем ҫинчен илтнӗ-и? Аслӑ халӑх, пкт 
тӗрӗсех чухласа илнӗ: вӗт хатӗрсене пӗтӗмпех аяккалла сирсе 
пӑрах та турра служить туса пурӑн, таса...

Пирён ҫумпа капитан майри юбкисене ҫӳлелле ҫӗклесе, лупаш- 
касем ҫийӗпе утса иртсе карё; вал яланах ир тӑратчӗ. Ҫӳлӗ те 
яштакаскер, тата сӑн-сӑпачӗ те унӑн ҫав тери простой, витёр 
курӑнаканекерччӗ... Ун хыҫҫӑн чупса кайса:—Мана мён те пулин 
калӑр-ха, калӑр-ха!..—тесе ыйтас килсе карё.

Пароход хуллен пристаньтен тапранса карё.
— Карӑмӑр...—терё Бляхин сӑхсӑхса.

VI.

Сарапульте Максим пароход ҫинчен пӑрахса тухса карё—ним 
чёнмесёр, никампа та сывпуллашмасӑр, лӑпкӑн тухса карё. Ун 
хыҫҫӑн кулкаласа савӑнӑҫлӑ хӗрарӑм анса юлчӗ, ун хыҫҫӑн тата—
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хӗр, лӳчерненое пӗтнӗскер те кӳпчесе ларнӑ гшт-куҫлӑскер. Сер- 
гейӗ вара нумайччен капитан каюти умӗнче чӗркуҫҫи ҫинче тӑчё, 
алӑкӑн хӑмине чуптуса, ун ҫумне ҫамкипе ҫапӑнса:—Каҫарӑр мана, 
эпӗ айӑплӑ мар! Ӑна Максимкка хӑтланчӗ...—тесе тархасларӗ.

Матроссем, буфетри прислуга тата хӑшпӗр пассажирӗсем те 
вӑл суйнине пӗлетчӗҫ, анчах ҫапах та ӑна хӗтӗхлесе канаш парат- 
чӗҫ:—яра пар, яра пар—каҫарать!—тетчӗҫ.

Капитан ӑна аяккалла хӑвалатчӗ, урипе те тӗртсе ячӗ. ҫавӑнпа 
Сергей кайса ӳкрё, анчах каҫарассине капитан ҫапах та каҫарчӗ. 
Сергей вара ҫавӑнтах йытӑлла йӑпӑлтатса ҫынсене куҫсенчен 
пӑхса, чей чашкисем лартнӑ подноссем йӑтса палуба тӑрӑх чупка- 
лама тытӑнчӗ.

Максим вырӑнне ӗҫлеме ҫырантан пӗчӗк пуҫлӑ та хӗршӗ куҫлӑ, 
хыткан Бятски салтака илчёҫ. Повӑрӑн помощникӗ ҫавӑнтах ӑна 
чӑхсем пусма ячӗ; салтак икӗ чӑхне пусрӗ, ыттисене палуба тӑрӑх 
салатса ячӗ; пассажирсем вӗсене тытма пуҫларӗҫ,—виҫӗ чӑхӗ борт 
хыҫнелле вӗҫсе каҫса карӗҫ. Вара салтак кухня патне вутӑ ҫине 
ларчӗ те, хыттӑн макӑрма пуҫларӗ.

— Эсӗ мён, ухмах? Салтаксем макӑраҫҫӗ-и вара?—тӗлӗнсе 
ыйтрӗ унтан Смурый.

- -  Эпё—нестроевой ротӑран,—хуллен каларӗ салтак.
Ҫакӑ ӑна пётерсе хучӗ,—ҫур сехетрен пароход ҫинче пурте 

унтан ахӑлтатса кулма тытӑнчӗҫ; ун патне пыраҫҫӗ, питӗнченех 
тӗллесе цӑхса лараҫҫӗ те:

— Ҫакӑ-и?—тесе ыйтаҫҫӗ.
Вара вырӑнсӑр, пит тарӑхмалла каҫса кайса, чӗтресе кулма 

тытӑнаҫҫӗ.
Салтак малтан ҫынсене курмастчё, кулнине те сисместчӗ; пичӗ 

ҫинчен куҫҫульне кивӗ ҫиггца кӗпи ҫаннипе пуҫтарса, вӑл ӑна ҫанӑ 
ӑшне пытарнӑ пек ларатчӗ. Анчах часах унӑн пӗчӗк хӗрлӗ куҫӗсем 
ҫиленсе йӑлтӑртатма пуҫларӗҫ, вара вӑл Вятка тӑрахӗнчи пек 
чакакла васкаса калама тапратрӗ:

— Мӗн куҫ-пуҫсене чарса пӑрахрӑр? Ой, татӑкӑн-татӑкӑнах 
татӑлса пӗтесчӗ сирӗн...

Ҫавна илтсен ҫынсем пушшех савӑнса карӗҫ, салтака пӳрнесем- 
пе чышма, кӗпинчен, саппунтан туртма, унпала качака такипе 
вылянӑ пек выляма тапратрӗҫ, ҫапла ӑна кӑнтӑрлахи апатчен 
аптӑратрӗҫ, апат ҫисессён, тахӑшӗ йывӑҫ кашӑк аври ҫине сӗткение 
пӑрса илнӗ лимон татӑкки тӑхӑнтартеа лартнӑ та ӑна салтак 
ҫурмӗ хыҫне саппун кантрисенчен ҫыхса янӑ: аалтакӗ утать
кашӑкӗ ун хыҫӗнче ҫапкаланса пырать, пурте ахӑлтатаҫҫӗ, а вӑл 
мӗнтен кулнине пӗлмесӗр, тытӑенӑ шӑши ҫури пек кусиаласа 
ҫӳрет

Смурый ун ҫине чӗнмесӗр астуса пӑхать, повӑрӑн сӑнӗ-пичӗ 
хӗрарӑм манерлӗ пулса кайнӑ:

Мана салтак шел туйӑнса карӗ, эпӗ повӑртан:
— Ана кашӑк ҫинчен калама юрать-и?—тесе ыйтрӑм. Вӑл ним 

чӗнмесӗр пуҫне тайрӗ.
Эпё салтака мӗнрен кулни ҫинчен ӑнлантарса парсан, вӑл 

хӑвӑртрах кашӑка хыпаласа тупрӗ, ӑна ҫӗрелле персе урипетаптаса 
лапчӑтрӗ те, икӗ аллипе те мана ҫӳҫрен ярса илчё; эпир вара пире
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'Ҫавӑнтах хупӑрласа илнӗ халӑха ш утсӑрах савӑнтарса ҫапӑҫма 
тапратрӑмӑр.

Смурый пӑхакансене оирое салатса тӑкрӗ, пире уйӑрчӗ, мана 
малтан хӑшжасенчен пӗтӗрчӗ те вара салтака халхинчен ярса илчё. 
Ҫав пёчӗк ҫын пуҫне силлесе повӑр алли айӗнче ташласа тӑнине 
курсан, халӑх шутсӑр кӑшкӑрма, шӑхӑрма тапратрӗ, ахӑлтатса 
ҫурӑлса: кая-с пекех кулса урасемпе тӗпёртетме тапратрӗ.

— Ура, гарнизон! Повӑра хырӑмӗнчен пуҫпа пар!
Ҫав этем кӗтӗвӗ тискеррӗн савӑннине курсан, манӑн вӗсем 

ҫинелле тапса сиксе, лапӑрчӑк пуҫӗсенчен пуленкепе ватас килсе 
карӗ.

Смурый салтака ячӗ те, аллисене ҫурӑм хыҫнелле пытарса, хир 
сыени пек шӑртсене тӑратса, шӑлӗсене хӑрушшӑн йӗрсе пӑрахса 
халӑх патнелле пыма тытӑнчӗ.

— Харпӑр-хӑй вырӑнёсенелле—марш! Аз-иатсем...
Салтак каллех мана пырса тапӑнчё, анчах Смурый хӑрах алӑиа 

ӑна хул хушшинелле чиксе лартрӗ те отвода ҫӗклеое карё, вара 
шыв уҫласа салтак пуҫне йӗпетме, унӑн начаркка кӗлеткине тутӑр 
татӑкӗсенчен туиӑ пуканене ҫавӑрнӑ пекех ҫавӑркалама тытӑнчӗ.

Матроссем чупса пычӗҫ, боцман, капитан помощникӗ тата кал- 
лех ҫынсем ушкӑнӗпе пуҫтарӑнса тӑчӗҫ; ыттисенчен пӗр пуҫ 
тӑршшӗ ҫӳлерех, яланхи пекех лӑпкӑ та чӗнмесӗр буфетчик тӑрать.

Кухня патне вутӑ ҫине ларса, салтак чӗтрекен алӑсемпе аттине 
хыврӗ те тӑлисене пӑрма тытӑнчӗ, анчах тӑлисем типех пулнӑ, ун 
ҫӳхе ҫӳҫӗнчен вара шыв тумланатчё,—ҫавӑ каллех ҫынсене кул- 
тарса ячӗ.

— Пурпӗрех вӗлеретӗп ачине!—терё салтак ҫӳхе сасӑпа. Мана 
хулпуҫҫинчен тытса тӑрса, Смурый гемскер калакаларӗ капитан 
помощникне, матроссем ҫынееяе хӑваларёҫ, пурте оаланса пӗтсен, 
вара гювӑр салтакран ыйтрӗ:

—• Мӗн тӑвас-ха санпала?—терё.
Лешӗ мана тискер куҫӗсемпе пӑхса тата темле тӗлӗнмелле 

туртӑва-туртӑна илое хирӗҫ чӗнмерӗ.
—- Смир-рно, сӗтӗрӗнчӗк!—терӗ Смурый.
Салтакӗ хирӗҫ каларӗ:
— Ҫитӗ сана, кунта ротӑра мар вӗт,
Эпӗ повӑр вӑтансарах кайнине куртӑм, унӑн кӳпшек штҫӑмар- 

тисем пушанса анеарах карёҫ, вӑл лач сурчӗ те мана хӑйпе пӗрле 
ертсе аяккалла утрӗ, анкӑ-минкӗ пулса эпӗ пӗрмай салтака ҫавӑ- 
рӑна-ҫавӑрӑна пӑхса повӑр хыҫҫӑн утрӑм, Смурый тӑна илеймесӗр:— 
Вӑл, мӗнлескер вӑл, э? Пӑхӑр-ха эсир...—тесе мӑкӑртатса пырать.

Пире Сергей хӑваласа ҫитрё те темшӗн шӑппӑн каларӗ:
— Вӑл ҫӗҫёпё чикӗнсе вилесшӗн!—терӗ.
— Аҫта?—тесе мӗкӗрсе ячӗ те Смурый, чупса карё.
Салтак прислуга каютин алӑкӗ уменче аллисене пысӑк ҫӗҫӗ 

тытса тӑратчӗ—ҫав ҫӗҫӗпе чӑхсен пуҫӗсене каса-каса тататчӗҫ, 
хӑйӑшӑх вутӑ ҫуратчӗҫ, ҫӗҫҫи мӑкаччё, пӑчкӑ нек катӑлса пӗг- 
нӗччӗ. йӗпе пуҫлӑ, кулӑшла пӗчӗк ҫынна пӑхса, каюта умӗнче 
халӑх тӑратчӗ; ҫынӑн каҫӑр сӑМ]Саллӑ пичӗ студён пек чӗтретчё, 
ҫӑварӗ ывӑннӑ пек уҫӑлса кайнӑ, тути сиккелетчё.
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— Асаплантаракансем... асап кӑтартакансем...—теое макӑратчӗ 
вал.

Темскер ҫине сиксе хӑпарса, эпё ҫынсен пуҫӗсем урлӑ вӗсенс 
пичӗсенчен пӑхрӑм,—ҫынсем ӗхӗлтетсе кулса:

— Пӑх-ха, пӑх-ха...—тетчӗҫ пӗр-пӗрне.
Тухса кайнӑ кӗпине вӑл ачалла типшём а л липе йӗм ӑшнелле 

пуҫтарса чикме тытӑнсан, манпа юнашар таракан пӗр ырӑ сӑнлӑ ар- 
сын йывӑррӑн сывласа илсе ҫапла калӑрӗ:

— Вилмс пуҫтарӑннӑ, йӗмне ҫапах юсакалать...—терӗ.
Халӑх хытӑрах кулса ячё. Салтак хӑйне-хӑй чикӗнсе вилме 

пултарасеине никам та ӗнеимении палӑратчӗ,—эпё те ӗненмерӗм. 
Смурый тата ун ҫине вӑрт пӑхса илчё те:

— Кай аяккалла, ухмах!—тесе ҫынсене хӑйӗн хырӑмӗпе тӗртме 
пуҫларӗ.

Вӑл тӑрук нумай ҫынна ухмах тесе каларӗ,—пӗр ушкӑн ҫын 
патне пырать те вӗсене:—Вырӑнсенелле кайӑр, ухмахсем!—тесе 
кӑшкӑрать.

Ҫакӑ та кулӑшла пулчӗ, анчах тӗрӗссён туйӑнчё: паян иртенпех 
пур ҫын та—пӗр мӑн ухмах вырӑнне пулчёҫ.

Халӑха хӑваласа салатсан, вӑл салтак патне пырса аллине 
тӑсрӗ.

— Пар кунталла ҫӗҫҫине...
Пурпӗрех,—терё салтак, ҫӗҫҫе ҫивӗчӗшёпе кӑнтарса; повӑр 

ҫёҫҫе мана тыттарчӗ те салтака каюталла тӗртрё.
— Вырт та ҫывӑр! Эсӗ мён апла, э?
Салтак ним чӗнмесӗр койка ҫине ларчё.
— Вӑл сана валли ҫимелли илсе килет тата эрех,—ӗҫесшён-и 

эрех?
— Пӑртак ӗҫетӗп...
— Эсӗ, асту, ан тив ӑна—вӑл мар сантан мӑшкӑлаканӗ, илте- 

тён-и? Эпӗ калатӑп—вӑл мар../
— Мӗншӗн мана асап кӑтартрёҫ?—хуллен ыйтрӗ салтак.
Смурый тӑруках мар, салхуллӑн хирӗҫ чӗнчӗ:
— Ну, эпӗ пӗлетӗп-и-л^ӗн?—терӗ.
Манпа пӗрле кухняна кайнӑ чух вӑл мӑкӑртатса пычӗ:
— М-ме... чӑнах та, ҫыпҫӑнса ларнӑ айван ҫумне! Куратӑн-и 

мӗнле? Ҫапла ҫав! Ҫынсем, ачам, ухмаха ертме пултараҫҫӗ, пулта- 
раҫҫӗ... Хӑнтӑласем пек ҫыпҫӑнса лараҫҫӗ те вара — ним тумалли 
те ҫук! Хӑнтӑласем пек те мар унта! Хӑнтӑласенчен усалтарах... _

Эпё сайгак патне ҫӑкӑр, аш тата эрех илсе пырсан, вал койка 
ҫинче каялла-малалла сулланкаласа, хёрарам пек ёсёклесе, хуллен 
макӑрса ларатчӗ. Тарелкӑна пёчёк сёгел сине лартса парса эпё:— 
ҫи...—терем.

— Алӑка хуп.
— Тёттём пулать.
— Хуп, ахалён вёсеьм калтех кишсе тулёу...
Эпё тухса карам. Салтак ман кӑмӑла каймарӗ, манӑн ӑна хёр- 

хенес, шеллес килмерӗ. Ҫакӑ мана лайӑх мар пек туйӑнчӗ,^—кука
май нумай мана:—ҫынсене хёрхенмелле, пурте телейсёр, пурне те 
хён...—тесе вёрентетчё.
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— Леҫсе патӑн-и? Мён тӑвать вал унта?—тесе ыйтрӗ мантан 
повӑр.

— Макӑрать.
— Вӑт... мӑйӑх! Мӗн салтакӗ апла вӑл?
— Мана вӑл шалккӑ мар.
— Ну? Мӗскер?
— Ҫынсене хӗрхенмелле.
Смурый мана алӑран тытрӗ, хӑй патнелле туртрӗ те тӑна 

илмелле вӗрентсе каларӗ:
— Ирёксӗр хӗрхенеймӗн, анчах суйма юрамасть,—ӑнланатӑн-и? 

Зсӗ лӗпӗртетсе хӑтланма ан вӗрен, пёл хӑвна-ху...
Унтан тӗксе ярса тата салхун хушса каларӗ:
— Кунта сан валли вырӑн мар! Ме, туртса пӑх...—терӗ.
Пассажирсем салтака ҫав тери аптӑратса ҫитернинче, ӑна

Смурый хӑлхаран туртнӑ чух вӗсем ҫав тери хӗпӗртесе кулнинче 
тем калама ҫук кӳрентерекен, пусарса хуракан япала пуррине 
туйса, эпӗ шутсӑрах хумханса карӑм, пассажирсем мӗнле хӑтланни 
мана яӗтӗатпех лучӑркаса ш рахрӗ. Ҫав йӗрӗнчёк, мёскённе япала 
таврашӗ мёнле вёсен кӑмӑлне кайма пултарнӑ-ши, мён унта вӗсене 
ҫав тери хӗпӗртеттерсе култарнӑ-ши?

Акя вёоем каллех лутра тент айне ларса, «ыртса етётр&ҫ,—ӗҫеҫ- 
ҫӗ, чӑмнаҫҫӗ, картла выляҫҫӗ, лӑпкӑн та йёркеллӗн халапласа 
шыв ҫинелле пӑхса пыраҫҫӗ, пӗр сехет малтантарах ҫеҫ вӗсем 
шӑхӑрса, йытӑпа ӗслетнӗ пек кӑшкӑрса хӑтланман та темелле. 
Вёсем пурте ҫав-ҫавах йӑваш та кахалскерсем; ӳпресем пек е 
хёвел ҫутти ҫинчи тусан пӗрчисем пек, вёсем иртен пуҫласа каҫ- 
чен пароход ҫинче хуллен тӗккеленсе ҫӳреҫҫӗ. Акӑ пӗр вунӑ ҫын 
анмалли ҫӗрте чышӑнкаласа та сӑхсӑхса, пароходран нристанелле 
тухса каяҫҫӗ, гаристаньтен тӳрех вёсем 'ҫинеллех тата ҫавнапгкал 
ҫынсемех чышӑнса кӗреҫҫӗ, кутамккисемпе арчисем йывӑррипе 
ҫурӑмӗсеве ҫавнашкалах пёкӗртсе лартнӑ, ҫавнашкалах тушланнӑ...

Ҫынсем пӗрмаях улшӑнса тӑни пароход пурӑнӑҫёнче ниме те 
улӑштармасть,—тухса кайнисем мӗн ҫинчен калаҫнӑ, ҫӗнё пассажи- 
;рӗюем те ҫавӑн ҫинченех калаҫаҫҫӗ: ҫӗр ҫинчен, ӗҫ ҫингчен, турӑ 
ҫинчен, хӗрарӑмсем ҫинчен тата ҫавнашкал сӑмахсемпех калаҫаҫҫӗ.

— Турӑ тӳсме хушнӑ, ҫавӑнпа та тӳс, этем! Ним тумадли те 
ҫук, пире ҫавӑн пек пӳрнӗ...

Ҫав сӑмахюене итлесси кичем, ҫитмениине аӗсем тарӑхтараҫҫӗ: 
эпӗ лапӑрчӑк таврашне тӳссе тӑраймастӑп, эпё хам ҫине усаллӑн, 
тӗрӗс мар, кӳрентермелле пӑхнине тӳссе тӑрасшӑн мар; хам ҫ.ине 
ҫавӑн пек пӑхма тивӗҫлӗ маррине эпӗ ҫирӗп иӗлетӗп, туятӑп. Сал
така та ун пек пӑхма тгевёҫлё мар. Тен—«ап хӑй кулӑшла пулас- 
шӑн пулӗ...

Пароходран Максима хӑваласа ячӗҫ—вӑл ырӑ кӑмӑллӑ ачаччӗ, 
Сергее—ирсӗр усал ҫынна, хӑварчӗҫ. Ҫав пурте—-ахаль мар. Мӗн- 
шӗн тата ҫав этемсем, ҫынна аптӑратсах ҫитерме, ӑна ухмаха 
ересси патнех тенӗ пек ҫитерме пултаракансем, матроссем ҫиленсс 
кӑшкӑрса (пӑрахнисене яланах иарӑнса тата пӑхӑнюа тӑрарҫӗ.

— Мён борт ҫинелле выртса пыратӑр?—тесе кӑшкӑрать боц
ман, хитре, анчах усал куҫёсене хӗссе пӑхса.

— Парохода чалӑштарса ятӑр, саланӑр, шуйттансем...
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— Шуйттансем йӑвашшӑн тепёр борт еннелле куҫса каяҫҫё„ 
унтан вӗсене, такасене хӑваланӑ пек, каллех хӑвалаҫҫӗ.

— Э, эсрелӗсем...
Шӑрӑх каҫсенче, кун каҫа хӗрсе ларнӑ тимӗр тент айӗнче— 

пӑчӑ: пассажирсем таракансем пек пӗтӗм палуба тӑрӑх саланеа 
каяҫҫӗ, ӑҫта кшшӗ унта кайоа выртаҫ-ҫё; тариотане ҫитес умён мат
россем вӗсене тапа-тапа тӑратаҫҫӗ.

— Эй,—мӗн ҫул ҫине тӑсӑлса выртнӑ! Кайӑр аяккалла, вырӑн- 
сенелле...

Вӗсем тӑраҫҫӗ те хӑйоене ӑҫталла тёртеҫеӗ, ыйхӑ тӗлӗшпе 
ҫавӑнталла куҫса каяҫҫӗ.

Матроссем те вӗсем пеккисемех, вӗсенчен урӑхла ҫеҫ тумланнӑ* 
анчах вӗсене, лолицейскжем иек, команда парса тӑраҫҫӗ.

Ҫынсенче пуринчен малтан йӑвадшш, имении тата хурлӑхлӑн 
парӑннн далӑрать, ҫав парӑвасси айӗнчен сасартӑк хаяррӑн, ним 
тӗлсӗр тата яланах тенӗ пек савӑнӑҫсӑр ашкӑнасси сиксе тухсассӑн, 
ҫав тери тӗлӗнмелле те хӑрамалла пек 'туйӑнать. Хӑйоене ӑҫта 
турттарса кайнине ҫынӗсем пӗлмен пек, хӑйсене пароходран кирек 
ӑҫта антарса хӑварччӑр, вӗсемшӗн пурпӗрех пек туйӑнать. Хуть те 
ӑҫта ҫырана анса юлсассӑн та, унта пӑртак ларсан, вёсем каллех 
пӗр-пӗр пароход ҫине кӗрсе лараҫҫӗ, каллех таҫта каяҫҫӗ. Вӗсем 
пурте темле аташса кайнӑскерсем, тӑвансӑр-мӗнсӗрскерсем, пӗтӗм 
ҫёр те  вӗоемшӗн ют пек туйӑнать. Ҫитменнине вёсем лурте шут- 
оӑр хӑралҫӑсем.

Пӗрре ҫурҫӗр иртсен машинӑра тем тупӑ пенӗ пек кёрӗслетсе, 
сиксе ҫурӑлса карӗ. Палубӑна тӑруках шурӑ пӗлӗт пек пӑс хупласа 
илчӗ, вӑл машинӑсен трюмӗнчен ҫӑран мӑкӑрланса хӑпарать, пур 
ҫурӑксенчен йӑсӑрланса тухать; такам куҫа курӑнманскер хӑлхана 
ҫурмалла кӑшкӑрать:

— Гаврил, сурик, кӗҫҫе...—тет.
Эпё машина трюмӗ патӗнче, хам чашкӑ-тиркӗ таврашӗ ҫӑвакан 

сӗтел ҫинче ҫывӑрса выртаттӑм, эпӗ тем кӗрӗолетсе кисренсе кай- 
нипе вӑранса кайсассӑн, палуба ҫинче шӑпахчӗ, машинӑра вӗри пӑс 
чашкӑратчӗ, мӑлатуксем час-часах шат та шат! тутаратчӗҫ. Анчах 
теиӗр минутран палубӑри пассажирсем пурте тӗрлӗ сасӑпа уласа 
ҫухӑрса ячӗҫ, вара тӑруках хӑрушӑ пулса карӗ.

Шурӑ тӗтре ӑшӗнче — тӗтри хӑвӑрт сайраланса пыратчӗ—ҫара 
пуҫлӑ хӗрарӑмсем, пулӑ куҫӗсем пек ҫаврака куҫсемлӗ. ҫӑмламас 
мужиксем пӗр-пӗрне ураран тӗке-тӗке ӳкерсе, унталла-кунталла 
чупкаласа ҫӳретчӗҫ, пурте таҫталла тӗркесем, михӗсем, арчасем 
йӑтса каятчӗҫ, такӑна-такӑна ӳксе, турра тата М икул.турра асӑнса 
хӑтланатчӗҫ, пӗр-пӗрне хӗнетчӗҫ; ҫакӑ пит хӑрушӑччӗ, анчах ҫав 
вӑхӑтрах тата интереслӗччӗ; эпӗ ҫынсем хыҫҫӑн чупса вӗсем мӗн 
хӑтланаҫҫӗ-ха, тесе пӑхса ҫӳрерӗм.

Ҫӗрле тревога пулнине эпӗ пуҫласа куртӑм, ҫынсем ӑна йӑнӑш- 
па тапрэтса янине самантрах ӑнланса илтӗм: пароход хӑй каясси- 
не пӗртте вӑрахлатмасӑрах пыратчӗ ҫылтӑмри борт хыҫӗнче, пит 
ҫывӑхра утӑ ҫулакансем хунӑ вутсем ҫунатчӗҫ, ҫӗрӗ ҫутӑччӗ, 
ҫӳлте тулли уйӑх ҫутатса тӑратчӗ.

Ҫынӗсем палуба тӑрӑх хытӑран-хытӑрах кускаласа ҫӳретчӗҫ, 
классенчи пассажирсем сиксе тухрӗҫ, тахӑшӗ борт хыҫнелле тапса
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сикрӗ, ун хыҫҫӑн—тепри, унтан татах; икӗ мужикпа манах палуба 
ҫумне винтӑласа лартнӑ тенкеле пуленкесемпе ҫапса вӗҫертсе 
кӑларма хӑтланчӗҫ; кормаран чӑхсем хупнӑ пысӑк решеткене 
шывалла печӗҫ; палуба варрине, капитан тӑракан вырӑна хӑпар- 
малли пусма патне пёр мужик чӗркуҫленсе ларнӑ та, хӑй ҫумӗпе 
чупакайоегае пуҫ ппайса:—Правсславнӑйсем, ҫылӑхлӑ эпӗ...—тесе 
кӑшкӑрса улатчӗ.

Брюки ҫеҫ тӑхӑннӑ, кӗпесӗр мӑнтӑр улпут:—Кимӗ парӑр, шуйт
тансем!—тесе кӑшкӑрса хӑйне кӑкӑрӗнчен чышкӑпа ҫапатчӗ.

Матросоем чупса ҫынсене ӗнсисенчен яра-яра илетчӗҫ, вӗсене 
пуҫӗсенчен кӳпкетчӗҫ, палуба ҫинелле тыта-тыта перетчӗҫ. Ҫӗр- 
лехи кӗпе-йӗм ҫине пальто тӑхӑннӑ Смурый йывӑррӑн утса, янтра- 
юан мӑн сасӑта пурне те ӗнентерме тӑрӑшатчӗ:

— Намӑса пӗлӗр ӗнтӗ! Мён эсир, ухмаха ертӗр-им? Пароход 
тӑрать вӗт, чарӑнса тӑчӗ, ну! Акӑ—ҫыран хӗрри! Шыва сикнӗ
ухмахсене утӑ ҫулакансем шывран тытса кӑларса пӗтерчӗҫ, ав
вӗсйм.-^-куратӑр-и, икё кимӗ? |

Виҫҫӗмӗш класри ҫынсене вӑл пуҫӗсеячен чышкӑсемпе ҫӳлтен 
аялалла ҫапса кӳпкетчӗ те, ҫынӗсем ним чӗнмесӗр, михӗсем пек
палуба ҫинелле кая-кая ӳкетчӗҫ.

Чупкаласа ҫӳресси лӑпланса та ҫитейменччӗ, Смурый патне 
тальма тӑхӑннӑ хӗрарӑм аллине кашӑк тытса чупса пычӗ те, ун 
сӑмси патӗнчех кашӑкӗпе хӑмсарса:

— Эсӗ епле хӑйма пултаратӑн?—тесе кӑшкӑрса ячӗ.
Йӗпе господин ӑна чаркалаеа, уссисене ӗмсе, тарӑхса:
—- Пӑрах ӑна, тӑмсая...—тетчӗ.
Смурый яллисене сулса, вӑтаннӑ пек куҫӗсене мӑчлаттарса, 

мантан ыйткаларӗ:
— Мӗн капла, э? Мӗншӗн вӑл мана? Вот тамаша! Эпӗ ӑна тин 

ҫеҫ куратӑп-ҫке!..
Пёр темле мужик тата сӑмсинчен юи шӑнкартса:
— Ну, ҫынюем те! Ну, вӑрӑ-хурахсем!..—тесе кӑшкӑркаласа 

тӑратчӗ.
Ҫу каҫа пароход ҫинче эпӗ икӗ хутче!н тӗржӗшшне куртӑм, 

икӗ хутӗнче те вӑл тӳрех хӑрушлӑх пулса тӑнипе мар, вӑл пулма 
пултарассинчен хӑранипе ҫеҫ тухса кайнӑччӗ. Виҫҫӗмӗш хутӗнче 
пассажирсем икӗ вӑрра тытрӗҫ,—вёсенчен пӗри ҫул ҫӳрекенле 
тумланнӑччӗ,—вӗсене пӗр сехете яхӑнах матроссенчен вӑрттӑн 
хӗнерӗҫ, матросӗсем вӑрӑсене ҫынсен аллинчен туртса илсессӗн, 
халӑх матроссене вӑрҫма тытӑнчӗ:

— Вӑрӑ вӑрӑсен хутне кӗрет, палдах!
1— Эсир хӑвӑр та жулик таврашсем, ҫавӑнпа та жуликсене ирӗк 

паратӑр...—терӗҫ.
Жуликӗсене сӗм пӗлмичченех хӗнесе тӑкнӑччӗ, пёр темле прис

таньте вӗсене полици аллин1е панӑ чух, вӗсем ура ҫинче тӑма пул- 
тараймастчӗҫ...

Чӗрене питӗ хытӑ хумхантарса ҫынсене ӑнланса илме паман 
; яоталаоеад нумайччӗ—усал-ши ҫынюем е  ырӑ-ши? йӑваш-ши е аш- 

кӑнчӑксем-ши? Мӗншӗн тата ҫав тери хаяр, сӗмсӗр, усал-ши, ҫав 
тери вӑтанмалла йӑваш-ши?

Эпӗ ҫавӑн ҫинчен повӑртан ыйтаттӑм, анчах вӑл хӑй питне
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пирус тӗтӗмӗпе хупӑрлаеа, час-часах тарӑхса калатчӗ:
— Эх, мён сана йӗкӗлтесе тӑрать! Ҫынсем*ну-и ҫынсем вӗсем... 

Пӗри—ӑслӑ, тепри—ухмах. Кӗнекесенче, вӗсем тӗрӗс пулсан, пурне 
те калама кирлӗ...

Чиркӳ кӗнекисемпе светуйсем ҫинчен ҫырнисене вӑл горат- 
мастчӗ...

—■ Ну, вӑл пупсем валли, пуп ывӑлӗсем ваяли...
Ман ӑна кӑмӑлне каймалла япала тӑ:вас—ӑна кӗнеке иарас килсе 

карё. Хусанта пристаньте эпӗ пилӗк пуса «Пёр салтак Петр Вели
кие епле- ҫӑлни ҫинчен каланӑ халлапа» илтӗм, анчах ҫав тапхӑрта 
повӑр ӳсӗрччӗ, ҫиленнӗччӗ, эпӗ ӑна парнене пама хӑяймарӑм, мал- 
тан «Халлапа» хам вулага тухрӑм. Вӑл маяа пит камӑла карӗ,— 
пурте ҫав тери проста, ӑнланмалла, интереслӑ та кӗске. Ку кӗнеке 
ман учителе хӗпӗртеттеретех тесе шутланӑччӗ эпӗ.

Анчах ӑна кӗнеке парсаосӑн, вӑл ним шарламасӑр ӑна ывӑҫ 
тупанӗсемпе чӑмӑртаса лутӑркарӗ те борт хыҫнелле ывӑтса ячӗ:

—- Вӑт ак мёнле сан кӗнекуна, ухмах!—терӗ вӑл салхун.—Эпӗ 
сана, йытта вӗрентнӗ пекех, вӗрентетӗп-ҫке, эсӗ ҫалах та кайӑка 
хыпасшӑн.

Урипе тапрӗ те ҫухӑрса ячӗ:
— Ну—мӗнле кӗнеке? Эпӗ ухмахла япаласене пурне те вуланӑ 

ӗнтӗ! Ҫав кӗнекере мӗн ҫырни—тӗрӗс-и? Ну, кала!
— Пӗлместӗп.
— А платӑк эпӗ пӗлетӗп! Ҫынӑнне пуҫне касса татсан, вӑл 

пусма ҫинчен аялалла анса ӳкет, ыттисем вара аслӑк ҫинелле 
хӑпарас ҫук—салтаксем ухмах мар! Вӗсем уттине тивертсе яратчӗҫ 
те—шабаш! Анлантӑн-и?

— Ӑнлантӑм.
•— Ҫапла ҫав! Эпё Петр патша ҫинчен пӗлетӗп—унашкал япала 

унпала пулман! Кай аяккалла...
Эпӗ повӑр тӗрӗе каланине ӑнланаттӑм, анчах кӗнеки ҫапах та 

ман кӑмӑла каятчӗ; «Халлапа» татах тепӗр хут илсе, эпӗ ӑна 
иккӗмӗш хут вуласа тухрӑм та, тӗлӗнсе кайса вара кӗяеки чӑнахах 
та, начаррине куртӑм. Ҫавӑ мана вӑтантарса ячӗ, эпё вара повӑра 
тата астусарах та шансарах пӑхма нуҫларӑм, а вӑл темшён, час- 
часах хытӑрах тарӑхса калатчӗ:

— Эх, пит вӗрентмелеччӗ сана! Сан валли вырӑн мар кунта. ,
Эпё те сисеттӗм вырӑн маррине. Сергей ман тёлёшрен йёрён-

мелле усалччӗ; вӑл М1ан сётел ҫинчен чайни приборсем илсе, 
буфетчик куриччен вёсене пассажирсем умне лартса панисене 
эпё темиҫе те асӑрхарӑм. Ҫавӑ вӑрлани вырӑнне шутланвине эпё 
пӗлеттӗм,—Смурый мана ун ҫинчен темиҫе те систерсе каланӑччӗ:

— Асту, официантсене хӑвӑн сӗтелӳ ҫинчен чей чашки тав- 
рашоем ан пар!^—тенӗччӗ.

Маншӑн лайӑх марри тата урӑх та «умайччё, час-часах ман 
лирвайхи гарисчтаньтех лароходран тхӑрахса тухса тарас, вӑр<ма- 
валла каяс килетчӗ. Анчах Смурый чарса тӑратчӗ: вӑл маншӑн
ҫемҫе пулнӑ ҫемӗн ҫемҫерехчӗ,—тата мана пароход татти-сыпписӗр 
ҫӳрени шутсӑрах илӗртетчӗ. Вӑл пристаньте чарӑнса тӑрсан, лайӑх 
мар пек туйӑнатчӗ, эпӗ вара пӗрехмай кӗтеттӗм—акӑ тем пулӗ те, 
эпир вара (Камӑран Белая шывнелле, Вятка е  тата Атӑш тарах
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кайӑиӑр, эпӗ ҫӗнӗ ҫыран хӗррисем, хуласем, ҫӗнӗ ҫыксем курӑп, 
теттӗм.

Анчах ун пек пулмарӗ—май пароход ҫинчи пурӑнӑҫ сасартӑках 
та хам намӑс курмалла татӑлса тӑчӗ. Пӗрре каҫпала, эпир Хусан- 
тан^ Чулкулаиалда кайнӑ чух, буфетчик мана хӑй патне чӗнчӗ, эпё 
кӗтӗм, вӑл ман хыҫҫӑн алӑка хупрӗ те коверлӑ табуретка ҫинче 
салхун ларакан Смурыя каларё:

— Акӑ,—терӗ.
Смурый мантан хыттӑн ыйтрӗ:
— Эсӗ Сергее прибороем паратӑн-и?—-терӗ.
—• Вӑл хӑй эпё курман чухне илет.
— Курмасть пулин те пӗлет,—терӗ буфетчик хуллен.
Смурый хӑйне чӗркуҫҫинчен чышкӑпа ҫапрӗ, унтан:
— Тӑкчӑр-ха, ёлюӗрӗр...—теёе чӗриуфҫине хьцҫрӗте  шухйша карё.
Эпё буфетчика пӑхрӑм, вӑл ман ҫине пӑхрӗ, анчах куҫлӑхӗ

хыҫӗнче унӑн куҫёсем ҫук пекех туйӑнатчӗ.
Вӑл шӑипӑн пурӑнатчӗ, ним сасоӑр утеа ҫӳретчӗ, хуллентерех 

сасӑпа калаҫатчӗ. Хӑшпӗр чух унӑн тӗссӗрленнӗ сухалӗпе пушӑ 
куҫӗсем таҫтан кӗтее хыҫӗнчен курӑнса каятчӗҫ те ҫавӑнтах 
ҫухалатчӗҫ. Ҫьгвӑрас умён вӑл буфетра нихӑҫан сӳнтермен лам- 
падкӑллӑ турӑш умӗнче нумайччен чёркуҫҫи .ҫинче тӑратчӗ,—эпӗӑна 
черви тус пек алӑкри шӑтӑк витӗр кураттӑм, анчах буфетчик епле 
кёлтунине ман курма пулмарӗ: вӑл йывӑррӑн сывлаеа и лее,
сухалне якаткаласа, турӑшпа лампадкӑна пӑхеа ҫеҫ тӑратчӗ.

Пӑртак чё)НМ10сӗр тйрсая, Смурый ыйтрӗ:
— Сергей сана укҫа паркаланӑ-и?
— Ҫук-
— Нихӑҫан та-и?
— Нихӑҫан та.
— Вӑл суяс ҫук,—терӗ Смурый буфетчика, лешӗ вара хул

лен ответлерӗ:
— Пурпӗрех. Пушалста.
— Атя!—тесе кӑшкӑрчӗ мана повӑр, ман сӗтел патне пычё 

те хуллен мана лӗпкерен пӳрнипе шаккарӗ.—Ухмах! Эпё те — 
ухмах! Ман сана асӑрхаса тӑмаллаччӗ...

Чулхулара мана буфетчик рашчут пачӗ: эпӗ сакӑр тенке 
яхӑн илтӗм—хам ӗҫлесе тупнӑ пирвайхи пысӑк укҫана илтӗм.

Манпа сывпуллашнӑ чух Смурый салхун каларӗ:
— 1 Ну-ну, вйт... :халӗ икӗ куҫупа ша ттӑх,—ӑнлаитӑ1нии? Ҫӑвара 

карса ҫӳреме юрамастъ...
Вӑл маиа мерченпе эрешленӗ ула тапак хутаҫҫи тыттарчӗ.
—Ме-ха, акӑ ,сана! Ку лайӑх алӑ ӗҫленӗ япала, ӑна мана 

кума хёр тёрлесе пачӗ... Ну, сывӑ пул! Кӗнеясесем вула—вӑл чи 
лайӑххи!

Мана хулхушши айӗнчен тытса ҫӗклерӗ, чуптурӗ те тёреклӗн 
пристань палуби ҫине тӑратрӗ. Мана вӑл та, хам та шел) туйӑнса 
карё; вал крӳчниксене ш рсе, пысӑкскер, йывӑрскер, пӗчченскер, 
пароход ҫине кӗрсе кайнине пӑхса, эпӗ чутах уласа макӑрса 
ямарӑм...

Ун пек пурӑнӑҫран татӑдса юлнӑ, ырӑ кӑмӑллӑ, пӗччен ҫын- 
сене кайран эпӗ мӗн чухлӗ тӗл пулмарӑм-ши...

6. М. Горький.—Ҫынсем патӗнче. 8 !



VII.

Кукаҫейпе кукамай каллех хулана куҫнӑ. Эпӗ вӗоем патне 
ҫкленсе те ҫапӑҫма хатӗрленсе тӑнӑ кӑмӑлпа пытӑм, чӗрере 
йывӑрччӗ,—мёншӗн мана вӑрӑ тесе шутларӗҫ-ши?

Кукамай мана кӑмӑллӑн йышӑнчӗ те тӳрех сӑмавар лартма 
карӗ; кукаҫей яланхи пекех мӑшкӑласа ыйтрӗ:

— Нумай ылттӑн пухрӑн-и?—терӗ.
— Мён пурри—пурте манӑн,—ответлерӗм эпӗ, чӳрече патне 

ларса. Хама-хам чаплӑн тытса кёсъерен пирус коробки туртса 
кӑлартӑм та туртма пуҫларӑм.

— Ҫа-апла,—терӗ кукаҫей, эпё мӗн хӑтланнисене тӗллесе 
иӑхса,—>вӑт вӑл мӗнле? Шуйттан курӑкне туртатӑн-и? Иртерех 
мар-и?

‘— Мана ;акӑ тапак хуггаҫҫи те пачӗҫ—тесе мухтантӑм эпӗ.
— Тапак хутаҫҫи!—тесе ҫухӑрса ячӗ кукаҫей.—нЭсӗ мён, мана 

мӑшкӑлатӑн-им?
Бӑл ҫинҫе, ҫярӗп аллисене тӑсса, симӗс куҫӗсене йӑлтӑртат- 

тарса, ман паталла сикрӗ; эпё сиксе тӑтӑм, пуҫпала ӑна хырӑ 
мӗнчен тӗртрӗм,—старик урайиелше кайса ларчӗ те тӗксӗм ҫӑвар 
не карса пӑрахса, тӗлӗнсе куҫӗсене мӑчлаттарса, темиҫе йывӑр 
секунд хушши мана пӑхса ларчӗ, унтан лӑпкӑн ыйтрӗ:

— Эсӗ мана-и, кукаҫуна тӗртсе ятӑн-и? Хӑвӑн аннӳн тӑван 
ашшӗне-и?—терӗ.

— Эсир мана ҫителӗклех хӗненӗ ёнтӗ,—мӑкӑртатса илтӗм 
эпё, хам пит лайӑх мар тунине ӑнланса илсе.

Типшӗм те ҫӑмлӑскер, кукаҫей ҫёртен тӑчӗ, манпа юнашар 
ларчӗ, мантан пируса вӑрт туртса илсе, ӑна чӳрече витӗр ывӑтса 
ячӗ те хӑранӑ сасӑпа каларӗ:

— Тискер пуҫ, ҫакна ггурӑ нихӑҫан т,а, хӑвӑн пӗтӗм ӗмӗрунта 
та сана каҫарас ҫуккине ӑнлантӑнни эсӗ? Амӑшӗ.—терӗ вӑш 
кукамая,—эсӗ пӑх-ха, вӑл мана ҫапса ячӗ вӗт? Вӑл! Ҫапрӗ. 
Ыйт-ха эсӗ унтан!

Кукамай ыйтса хӑтланмарӗ, ман пата пычё те ҫӳҫрен ярса 
тытрӗ.

— Уншӑн ӑна—вӑт мӗнле, вӑт мӗнле...—тесе лӑскама тал- 
ратрӗ.

Ыратаҫси ыратмарӗ, анчах тӳсме ҫук тарӑхмаллаччӗ, пурин- 
чен ытла кукаҫей мӑшкӑласа кулни тарӑхтаратчӗ,—вӑл хӑйне 
чӗркуҫ^ҫисеичеи ывӑ'ҫ тупанӗсемпе ҫапса, пукан ҫинче аике- 
сике илетчӗ тата кулнӑ хушӑра:

— Ҫа-апла, ҫа--апла ӑна...—тетчӗ.
Эиӗ вӗҫерӗнсе ҫенӗхелле тухса тартӑм, унта кӗтеселле кӗрсе 

выртрӑм та пӗтӗмпех пусӑрӑнса кайнӑскер, пӗтсех ларнӑскер, 
сӑмавар мӗнле кӗрленине итлесе выртрӑм.

Кукамай пычӗ, ман паталла пӗшкёнчӗ те кӑшт ҫеҫ илтӗн- 
мелле каларӗ:

— Эсӗ мана каҫар, эпё сана ыраттармадлах туртмарӑм вӗт. 
эпӗ юри вӗт! Ахалӗн юрамасть,—кукаҫу старик-ҫке, ӑна чыс 
тӑвас пулать, унӑн та шӑмшакки хуҫӑлкаланӑ, 'вӑл та чӗре тулли 
хуйхӑ-суйхӑ курса пӑхнӑ вӗт,—кӳрентермелле мар ӑна. Эҫё
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лӗчӗк мар, эсӗ ӑнланӑн ӑна... Анланма кирлё, Олеша! Вӑл—ача 
пекех, ачаран ытла мар...

Унӑн сӑмаххисем мана вӗри шывпа ҫунӑ пекех ҫӑватчӗҫ, ҫав 
тусла пӑшӑлтатса каланинчен намӑс та, ҫӑмӑл та пулс-а карё, эпӗ 
кукамая хыттӑн ыталарӑм, эпир чуптуса, илтӗмӗр.

—| Атя узд гаатне, ним те мар! Анчах ум умӗнче тӑрукак 
ан турт, хӑнӑхса ҫитме пар...

Эпё пӳлӗме кӗтӗм, кукаҫее пӑхрӑм та кӑштах кулса ямарӑм— 
вӑл чӑнах та ача пекех хӗпӗртесе кайнӑ, пӗтёмпех ялкӑшса, 
урисене суллантарса, хӗрлӗ ҫӑмлӑ пӗчӗк алшисемпе сӗтел ҫине 
шаккаса ларэтчӗ.

— Мён, качака таки? Каллех сӗкме килтӗн-им? Ах, вӑрӑ-хурах! 
Пӗтӗмпех ашшӗне хывнӑ! Фармазон, пӳрте кӗчӗ те—сӑхсӑхмарӗ, 
тӳрех татак туртма тытӑнчӗ, ах, эсӗ, пёр пус тӑракан Банапарт!

Эпӗ чӗнмерӗм. Вӑл калас сӑмахӗсене каласа пӗтерчӗ те ывӑнса 
ҫитсе чӗнме пӑрахрӗ, анчах чей ӗҫнӗ чух мана вӗрентме тытӑнчӗ.

— Лашана йӗвен кирлӗ пек, ҫынна турӑ умӗнче хӑраса тӑни 
кирлӗ. Турӑсӑр пуҫне пирӗн урӑх юлташ ҫук! Ҫыншӑн ҫын—хаяр 
тӑшман!

Ҫынсем—тӑшман тёнинче эпё темле чӑнлӑ!х пуррйне туяттӑм, 
ыт.ти пурте вара мана пырса тивместчӗ.

—- Халь ӗнтӗ каллех Матрунь мӑнакку патне кай, ҫуркунне 
пароход ҫине. Хӗл каҫ вӗсем патӗнче. Ҫуркуние вара вёсен патӗн- 
чен пӑрахса каяссине ан кала...

— Мӗн тума улталамалла ҫынсене?—терӗ кукамай хӑй халь 
тин ҫеҫ мана юри лӑсканӑ пек пулса, кукаҫее удталаса.

— Улталамасӑр пурӑнмалли те ҫук,—ҫине тӑрсах калатчӗ кука- 
ҫей,—ну-кӑ, кала-ха кам улталамасӑр пурӑнать?

Каҫхине, кукаҫей Псалтирь вулама ларсан, эпӗ кукамайпа хапха 
хыҫнелше, уялла тухрӑм; кукаҫей пурӑнакан икӗ чӳречеллӗ пӗчӗк 
пӳрт хула хӗрринче, ӗлӗк кукаҫейӗн хӑйӗн ҫурчӗ пулнӑ Канатнӑй 
урам хыҫӗнче ларатчӗ.

— Вӑт ӑҫта килсе кӗтӗмӗр!—кулкаласа калатчӗ кукамай.— 
Старик хӑй кӑмӑлне килӗшмелле вырӑн тупаймасть, пёрехмай куҫса 
С'урет. Кунта та лайӑх м.ар уншӑн, машнӑн—^лайӑх!

Пирён умра ҫырмасем ҫурса пӗтернӗ, ҫеремленсе ларнӑ начаркка 
уй пӗр виҫӗ ҫухрӑма сарӑлса выртатчӗ; ӑна вӑрман тата Хусан 
трактӗнчи хурӑнсен йӗрки картласа ларатчё. Варсенчен тухса тӑрат- 
чӗҫ, хӗвеш! аннӑ чухнехи сивӗ ҫутӑ пайӑркисем вӗсене юн тӗслӗ 
хӗретсе янӑччӗ. Каҫхи вӑйсӑр ҫил кӑвак курӑк тунисене чӳхенте- 
ретчӗ: ҫывӑхри ҫырма хыҫӗнче, курӑк тунисем пекех, мещен 
каччисемпе хӗрӗсен тӗксӗм кӗлеткисем тапранкалатчӗҫ.

Инҫетре, сылтӑм енче, староверсен масарӗн хёршӗ стени курӑнса 
тӑратчӗ, ӑна «Бугровски скит» тетчӗҫ, сулахайра, ҫырма тӗлӗнче, 
йывӑҫсен хура ушкӑнӗ хӑпарса тӑратчӗ, унта—еврейсен масарӗ. 
Иӗри-тавра пурте чухӑн, пурте суранланса пӗтнӗ ҫӗр ҫумне ним 
сасоӑр лӑпчӑнса ларатчӗҫ. Хула хӗрринчи гоӗчӗк пӳртоем нменсе, 
чӳречисемпе тусанлӑ ҫул ҫинелле пӑхса ларатчӗҫ, ҫул! тӑрӑх апат 
начар 'ҫитариӗ (вӗтӗ чӑксем угпкаласа ҫӳреҫҫӗ. Хёрарӑм мовасггырӗ 
иатӗнче кӗтӳ каять, ӗнесем мӗкӗреҫҫё; лагерьтен ҫар музыкӗ 
илтӗнсе килет—пӑхӑр трубасем мӗксрсе янтӑраҫҫӗ.
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Хуткупӑсне шутсӑр турта-турта чӑсса ӳсӗр ҫын утса пырать. 
такӑна-такӑна кайса мӑкӑртатать:

— Эпӗ ҫитетёп сая пата... ҫитетӗпех...
— Ухмахскер,—хӗрлӗ хӗвел ҫинедяе куҫне хӗссе пӑхса калать 

куиамий,—ӑҫта ҫитесси пур эсё? Часах анса ӳкюе, ҫывӑроа кайӑи, 
ҫывӑрнӑ чух сана ҫаратса кайӗҫ... Сана йӑпатакан хуткупӑс та 
ҫухалӗ...

Элӗ кукамая хам пароход ҫинче епле пурӑнни ҫиичен каласа 
йӗри-тавра пӑхса этыратӑп. Хам мӗн курнй (хьвҫҫӑн к  унта мана хур  
лӑхлӑн туйӑнать, «ама-хам элӗ ҫатШй ҫине хумӑ кӑртӑш пулӑ пек 
туйӑнатӑп. Эпё кукамай каланнне итлеме юратнӑ пекех, вӑл та ним 
чӗнмесёр, тимлӗн итлесе пырать, эпё- Омурый ҫиимеи каласа кӑшарт- 
оассӑн, кукамай пӗтӗм чӗререн сӑхсӑхоа илсе калать:

— Лайӑх ҫьгн, турӑ амӑшӗ пулӑштӑр ӑна, лайӑхсКере! Эсӗ, асту 
ун ҫинчен ан ман! Эсӗ яланах лайӑххине хытӑ асту, мӗн лайӑх 
мар—манса кай...

Хама мӗншӗн ращут пани ҫинчен кукамая каласа кӑтартасси 
маншӑн питӗ йывӑрччё, авчах чӗрен-е хытарса лартса, эпӗ калщса 
кӑтартрӑм. Ҫакӑ уншӑн «им те мар пекех пулчӗ, вӑл ним пӑшӑр- 
ханмасӑр ҫапла ҫеҫ калӑрӗ:

— Пӗчӗк-ха эсӗ, пурӑнма пёлместӗн...—терӗ.
— Вӑт, пурге пӗр-пӗрне пурӑнма пӗлместӗн теҫҫӗ,—мужиксем, 

матроссем калаҫҫӗ, Матрунь мӑнакки те хӑй ывӑлне ҫаплах калать; 
мӗн пӗлме кирлӗ-ха?

Тугшне пӑчӑртса ш л  пуҫне сулкаларӗ.
— Ӑш. эгаӗ пӗлместӗп ӗнтӗ!
— Ҫапах та калатӑн!

—Ма калас мар?—лӑпкӑн чӗнчӗ кукамай.—Эсӗ ан хурлан, эсӗ 
пӗчӗккӗ-ха, сан пӗлме те кирлӗ мар. Пӗлессине ӑна кам пӗлет? 
Пёр жуликсем анчах пӗлеҫҫӗ. Ав, кукаҫу ӑслӑ та, хутла та пӗлет, 
ҫапах та ним те пӗлмерӗ...

— Эсё ху лайӑх пурӑнгӑй-и?
— Эпӗ-и? Лайӑх. Начар та пурӑннӑ—тӗрлӗрен...
Пирӗн ҫумран, ваокамасӑр, вӑрӑм мӗлкисене сӗтӗрсе ҫынсем 

иргсе каятчӗҫ, урасем айёнчеи тётӗ.м пак туоа-н тӑрса. ҫав мӗлке- 
сене пытаратчӗ. Каҫхинехи хуйхӑ тата йьгвӑртарах пу(лса пырат- 
чӗ, чӳречесем витӗр кукаҫейӗн мӑкартатакан сасси илтӗнсе 
тӑратчӗ:  ̂ .

— Турӑҫӑм, хӑвӑн хаярлӑхупа ан пӗтер мана, хӑвӑн ҫиллӳна та 
ан кӑтарт мана...

Кукамай кулкаласа каларӗ:
— йӑлӑхтарса ҫитерчӗ пулӗ вӑл туррине! Кашни каҫах хӑйӑл- 

татать, мӗн ҫинчен-ши? Ватӑскер-ҫке ӗнтӗ, ним те кирлӗ мар, 
ҫапах та пӗрмай ӳпкелешет, пӗрмай кутӑнланать... Турӑ каҫхинехи 
сасӑсене итлесе, каллех Васили Каширин мӑкӑртатать! тесе кулса 
ищет пулӗ... Атя-ха ҫывӑрма каяр...

Эпё юрлакан каййксене тытса пурӑнма шутларӑм; ҫавӑнпа 
лайӑх тӑранса пурӑнао пек туйӑнчё мана: эпӗ тытӑп, кукамай сутӗ 
терӗм. Сетка, ҫаврашка, тапӑсем илтём, решеткесем туса тултар-
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тӑм та, тул ҫутӑласпа ҫырмара тӗмёсем хушшинче ларатӑп, кука
май михӗпе тата карсинкӑпала вӑрман тӑрӑх юлашки кӑмписене 
палан, мӑйӑр татса ҫӳрет.

Сентябрьти ывӑннӑ хӗвел тин ҫеҫ ҫӳлелле хӑпарчӗ; унӑн шурӑ 
тйӑркиоем пӗрре пӗлӗтсем хушшинче сӳне-сӳне лараҫҫӗ, тепре 
кӗмӗл вейӗр пек ман паталла ҫырманалла ӳкеҫҫӗ. Ҫырма тӗпӗнче 
тӗттӗмрех-ха, унтан шурӑрах тӗйтӗ тӗтре хӑпарать; ҫырман тӑмлӑ 
чӑнкӑ аякки тӗттӗм те ҫара, тӗпӗпе яяккине, сӗвекреххине, тӗксӗм- 
ленсе кайнӑ курӑк тата сарӑ, хӗрлӗ ҫулҫӑллӑ ҫӑра тӗмӗсем хупласа 
тӑраҫҫӗ; уҫӑ ҫил ҫулҫӑсене татса илсе ҫырма тӑрӑх вӗҫтерсе 
тӑкать.

Ҫырма тӗпӗнче, куршанаксем хушшинче, шӑкӑлчисем кӑшкӑ- 
раҫҫӗ, сӳсленнӗ, кӑвак тӗолӗ шултра хытӑ курӑк ӑшӗнче эпӗ вӑр-вар 
тапранкалакан кайӑк пуҫӗсем ҫинче хёрлӗ калпаксем куратӑп. Ман 
йӗри-тавра йӑлтах тӗпчесе пӗлме тӑрӑшакан кӑеӑясем чи-чи чӗвӗл- 
тетсе ҫӳреҫҫӗ;— шурӑ питҫӑмартиеене кулӑшла мӑкӑртса вӗсем 
Кунавинӑри ҫамрӑк мещанкӑеем праҫниксеиче шавланӑ пекех, 
хыпаланеа шавлаҫҫӗ, вӑрт-варт ҫавӑрӑнкалаканскерсем, ӑслӑскео- 
сем те усалскерсем, пурне те пӗлесшӗн, пурне те тӗксе пӑхасшӑн, 
ҫавӑипа та пӗрин хыҫҫӑн тепри тапӑсем ӑшне пыра-пыра кӗреҫҫӗ. 
Вӗсем тапаланнине пӑхма шел, анчах ман| ӗҫ суту-илӳ ӗҫӗ,, хӗрхе- 
нӳсӗрекер; эпӗ кайӑксене запас решеткесем ӑшне куҫаратӑп та 
михӗ ӑшне пытаратӑп,—тӗттӗмре вёсем шӑп лараҫҫӗ.

Катӑркас тӗми ҫине ҫирӗк тӑррисем кӗтӳпе пыреа ларчӗҫ, 
тӗмине хӗвел ҫап-ҫутӑ ҫутатса пӑхать, ҫирӗк тӑррисем хӗвелшӗн 
хӗпӗртесе тата савӑнӑҫлӑрах чӗвӗлтетеҫҫӗ; хӑйсем мӗн хӑтланнине 
пӑхсан, вӗсем шкула ҫӳрекен арҫын ачасем пек туйӑнаҫҫӗ. Кил 
таврашӗнче пурӑнакан сӗмсӗр чакак евӗрлӗ кайӑк ӑшӑ еннелле 
вӗҫсе каяйман-ха, авӑнакан шӑлан турачӗ ҫинче ларать, ҫунатри 
тёкӗсене сӑмсипе тасатоа, тытмалли ҫук-и тесе хура куҫӗсемпе 
ҫивӗччӗн пӑхкалать, Ҫӳлелле тӑри пек вӗҫсе хӑпарчӗ, тӗкйӗ турана 
тытрӗ, тӑрӑшса ӑна йӗп ҫине тирсе хучӗ те каллех кӑвак пуҫне 
пӑркаласа нӑхса ларать. Ах тытаечӗ! тесе эпӗ сӗмсӗрлексе шухӑш- 
ласа пурӑннӑ, малалла мӗн пулассине систерекен шур кайӑкӗ ним 
сассӑр вӗҫсё иртсе карӗ. Кӗтӳрен уйӑрӑлса юлнӑ уйӑп, хӗрлӗскер, 
генерал пек чаплӑскер, ҫирӗк ҫинче хура сӑмсине сулласа, ҫилен- 
чӗклӗн кӑчӑртатгарса ларать.

Хӗвел ҫӳлерех хӑпарнӑҫемӗн кайӑксем нумайтарах, вӗсем чӗвӗл- 
тетни те савӑнӑҫлӑрах. Пӗтӗм ҫырма музыкӑ-па тулать, унӑн тӗп 
тонӗ—тӗмӗсем ҫилпе татти-сыпписӗр кӑштӑртатни темелле; кайӑк- 
сен еатур саесисем ҫак илемлӗ те лӑпкӑ шава ҫӗнггереймеҫҫӗ, вӑл 
шавра эпӗ ҫӑвӑн юлашки горрине итлетӗп, (вӑл мана шӑппӑн темле 
ӑрасна йышши сӑмахсем каласа тӑрать, вӗсем вара хӑйсемех юрӑ 
пулса тӑраҫҫӗ . Ҫав вӑхӑтрах тата ӗлӗк пурӑнса ирттернисене ас- 

тан хамсӑрах каялла астутарса пырать.
— Зсӗ ӑҫта!—теее кӑшкӑрать кукамай таҫтан ҫӳлгген.
Вӑл ҫырма хӗрринче ларать, тутӑр сарса хунӑ, ун ҫ.кне ҫӑкӑр, 

хӑярсем, ҫарӑк, улмасем хунӑ; ҫав мӗнпур ырлӑх хушшинче хрус
таль пробкӑллӑ—Наполеон пуҫӗллӗ, пит хитре пӗчӗк графин хёвел 
Ҫинче йӑлтӑртатса ларать, графинӗ ӑшӗнче чей курӑкӗ ярса йӳҫӗт- 
нӗ пёр шкалик эрех пур.
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— Епле лайӑх, эй турӑ!—тав туса калать кукамай.
— А эпӗ юрӑ шутласа кӑлартӑм!
— Чӑнах-и?
Зпӗ ӑна темскер, сӑвӑ майлӑскер калатӑп:

— Хӗл ҫывхарсарах килет, палӑрсарах 
Эх, ҫуллахи хӗвелӗм, сыв пулах!

Анчах кукамай итлесе пӗтермесӗрех мана чарать:
— Ун пек юрӑ пур, анчах вӑл лайӑхрах!—тет. I
Вара юрланӑ майлӑ калать: I

— Ой, каять-ҫке ҫуллахи хӗв.л 
Тӗттӗм ҫӗре, инҫе вӑрман хыҫнелле!.
Эх, тӑрса юлтӑм-ҫке эпё, хӗр,
Хамӑн ҫурхи саванӑҫсӑрах, пӗр-пӗччен...

Ирпе укӑлчаран тухсассан,
Аса илеп май уйӑхӗнче ҫӳреиисепе,—
Таса уйӗ савӑнӑҫлӑн пӑхмасть,—•
Ҫухатрӑм унта хамӑн ҫамрӑк ӗмёре.

Ой, тантӑшӑмсем, юратнӑ тантӑшсем,
Пирвайхи кӑпка юр аА ӳкссссӗнзх,
Чӗреме кӑларса илӗр ман кйкӑртан,
Пытарса хурӑр ӑна шурӑ юр ӑшне!..

Эпӗ хама-хам автӑрла юратассине ку ним чул та пырса тив- 
мест, юрӑ мана пит кӑмӑла| каять, хӗре те питех шел.

— Акӑ хуйхӑ мёнле юрлать!—тет кукамай.—Кӑна, пӗлетӗн-и, 
пӗр хёр шутласа кӑларнӑ: ҫуркуннерен пуҫласа вӑл каччӑсемпе 
ҫӳреме пуҫланӑ, хӗл ҫитнӗ ҫӗре юратнӑ каччи ӑна пӑрахнӑ, тен 
тепӗр хӗр ҫумне ҫыпӑҫнӑ пуль, вал вара чӗререн хурланнипе 
макӑрма тытӑннӑ... Хӑв мён курса пӑхманни ҫинчен лайӑх та тӗрӗс 
калаймастӑн, вӑл, куратӑн-и, юррине мӗнле лайӑх шутласа кӑларнӑ!

Кукамай кайӑксене пуҫласа хӗрёх пуслӑх сутсассӑн тӗлӗнсе 
карӗ.

— Пӑх-ха эсӗ! Эпё пустуй ӗҫ, ача вӑййи тесе ҫеҫ шутланӑччӗ, 
а вӑл ав мёнле пулса тӑчӗ!

— Йӳне сутнӑ-ха...
— Чӑнах-и?
Пасар кунӗсенче вӑл пӗр тенкӗлӗх тата ытларах та сутатчё, 

вара пӗрмай тӗлӗнетчӗ: пустуй ӗҫпех мӗнле ҫавӑн пек укҫа нума!: 
илме пулать вёт! тетчӗ.

— Хӗрарӑм четвертакшӑн кунӗпех кӗпе ухать, е урай ҫӑвать, 
вӑт ӑнланса ил вара! Лайӑх мар вӗт-ха вӑл! Кайӑксене решеткесем 
ӑшӗнче усрани те лайӑх мар. Пӑрах-ха эс вӑл ӗҫе, Олеша!

Анчах мана кайӑк тытасеи пит илӗртме пуҫланӑччё, вӑл маиа 
кӑмӑла каятчӗ, мана никама та пӑхӑнмасӑр пурӑнма май парса вӑл 
кайӑксемсӗр нуҫне никама та чӑрмантармасгчӗ. Эпӗ лайӑх хатӗр 
туянтӑм: ватӑ кайӑкҫӑсемпе сӑмахлани мана нумай вӗрентрӗ,—эпё 
Кстов вӑрманне, Атӑл хёррине пӗр вӑтӑр ҫухрӑма пӗчченех кайӑк 
тытма ҫӳреттём,—унта, мачта тума юракан хырлӑхра, кукӑрсӑмса- 
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сем тата паллакан ҫынсем юратакан аполлоновка-кӑсӑясем, вӑрӑм 
хӳреллӗ пит хитре шурӑ кайӑксем пурӑнатчӗҫ.

Каҫпа тухаттӑмтчӗ те ҫӗрӗпех Хусан тракти тӑрӑх пыратгӑмччӗ, 
хӑш чух кӗрхи ҫумӑр ҫинче, тарӑн пылчӑк ҫийӗпе утаттӑмччӗ. 
Ҫурӑм хыҫӗнче ҫиелтен кшеёнка тытнӑ михӗ, ун ӑшӗнче читлӗхеем 
тата кайӑк астармаллисем выртаҫҫӗ. Алӑра манерлӗрех шӗшкӗ туя.

Кӗрхи тӗттӗмре сивӗрех пек тата хӑрамалла, питех те хӑра- 
малла!.. Ҫул аяккисемпе аслати ҫапса ватнӑ ватӑ хурӑнсем ман 
пуҫ тӑрринелле йӗпе турачӗсене карӑнтарса лараҫҫӗ; сулахай енче, 
сӑртран аялта, хура Атӑл тӗлӗнче, юлашки пароходсемпе баржӑ 
оен мачтисем ҫинчи сайра ҫутӑсем, тӗпсӗр шӑтӑкалла аноа кайнӑ 
пек, ярӑнса пыраҫҫӗ, шыв ҫийӗпе ураписем шампӑртатса пыраҫҫӗ, 
кӑшкӑртнисем илтӗнеҫҫӗ.

Чугун тӗслӗ тӑпра ҫинче ҫул хёрринчи ялсен пӳрчӗсем тухса 
тӑраҫҫӗ, ҫиленчӗк те выҫӑ йытӑсем ура патнех кусса пыраҫҫӗ, 
хуралҫӑ шакӑртикне шаккаса илет те хӑраса кӑшкӑрать:

— Кам килет? Кама шуйттансем илсе килеҫҫё—ҫӗрле асӑнас 
марччӗ ӑна?

Эпӗ хамӑн хатӗрсене туртса илесрен пит хӑраттӑм та хуралҫӑ- 
сене памашкӑн хампа пӗрле пилӗк пус укҫасем илсе ҫӳреттем. 
Фокина ялӗнчи хуралҫӑ манпа туслашрӗ те пӗрмаях тӗлёнетчё.

— Татах каятӑн-и? Ах, эсӗ, хӑрама пӗлменскер, канлӗх пӗл- 
месӗр ҫӗрле ҫӳрекенскер, э?

Вӑл Нифонт ятлӑччӗ, пӗчӗккӗ те кӑвакскерччӗ, светуй майлӑ- 
окерччӗ, час-часах вӑл хёвӗнчен ҫарӑк, улма тата пӗр ывӑҫ пӑрҫа 
туртса кӑларатчӗ те:

— Ме-ха, тусӑм, эпё сан валли кучченеҫ хатӗрлерӗм, ҫи,—тесе 
мана тыттаратчӗ.

Вара мана укӑлча патне ҫитичченех ӑсататчӗ.
—■ Атя, яра пар!—тетчӗ.
Вӑрмана эпӗ кӑвак ҫутӑ пулнӑ ҫёрелле ҫитеттӗм, хатӗрсене 

майлаштарса лартаттӑм, тапӑсене ҫакса яраттӑм, вӑрман хӗррине 
выртаттӑм та ҫутӑ кун пулассине кӗтсе выртаттӑм. Шӑп. йӗри- 
тавра пурте кӗрхи ыйхӑпа хытӑ ҫывӑрса хытса кайнӑ; кӑвакрах 
гӗтре витӗр ту  патӗнчи сарлака улӑхсем аран курӑнса выртаҫҫӗ; 
вӗсене Атӑл касса ҫурса кайнӑ, вӗсем ун урлӑ каҫса кайса, сарӑлса 
тӗтресем ӑшёнче ҫухалса кайнӑ. Инҫетре йӑлӑмри вӑрмансем хы- 
ҫёнч!ен васкамасӑр ҫуталса кайнӑ хӗвел тух!ать, вӑрмансем хура 
ҫилхисем ҫинче вут ҫутисем йӑл-йӑл ҫутӑлса каяҫҫӗ, вара чуна 
пырса тивекен, тӗлӗнмелле хускану тапранса каять: улӑхсем ҫин- 
чен тӗтре тата васкамасӑртарах хӑпарма тытӑнать те хёвел ҫути '  
пайӑрки тӗлӗнче кӗмӗл тӗслӗн курӑнать, тӗтре хыҫҫӑн ҫӗр ҫинчен 
тӗмӗсем, йывӑҫоем, утӑ капанӗсем тухса тӑраҫҫӗ, улӑхсем, хӗрлӗ- 
рех ылгтӑн тӗшӗрехскерсем, хӗвел ҫутипе ирӗлсе пур еннёшле те 
юхса кайнӑ пек туйӑнаҫҫӗ. Акӑ, хӗвел ҫыран хӗрринчи тӳлек шыва 
пырса сӗтӗрӗнчӗ,—пӗтӗм шывӗ хӗвел ӳкнӗ ҫӗрелле тапранса куҫса 
кайнӑн туйӑнать. Ҫӳлелле хӑпарса пынӑҫемӗн савӑнӑҫлӑ хӗвелӗ ҫа- 
ралса кайнӑ шӑннӑ ҫӗре ниллесе ӑшӑтать, ҫӗрӗ кӗрхи тутстӑ шӑр- 
шӑсем кӑларса тӑрать. Витӗрех курӑнакан сывлӑшӗ ҫёре тттӗ ас- 
лӑлатса ӑна тем пысӑкӗш пек кӑтартать. Пурте таҫта инҫетелле 
шӑвагь, ҫӗрӗн кӑвак хӗррисем патне кайса ҫитмешкӗн астарать.
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Эпӗ ҫав вырӑнта хӗвел епле тухнине темиҫе вунӑ хут та курнӑ, 
яланах вара ман умра ҫӗнӗ тӗнче, ҫӗнӗ майлӑ хитрескер, ҫуралса 
тухатчё...

Эпё хӗвеле темле ӑраснах юрататӑп, унӑн ячӗ те, ятӗнчи тутлӑ 
сасӑсем те, вӗсенче пытанса тӑракан янтравлӑ сасӑ та ман кӑмӑла 
каять; куҫа хунса, пите вӗри пайӑрка патнелле тытма юрататӑп, 
ҫав пайӑрка хӳме ҫурӑкӗ витӗр е туратсем витӗр хӗҫ пек тухнӑ 
чух эпӗ ӑна алӑ тупанӗ ҫине тытма юрататӑп. Кукаҫей «хӗвеле 
нуҫҫапман Михаил Черниговски князе тата Феодор боярина» пит 
хисеплет,—ҫав ҫывсем мана, чыганоем пек, хура салху, усал ҫын- 
сем пек, куҫӗсем вёсен, чухӑн мӑкшӑсен пек, яланах пӑсӑлоа ҫӳ- 
ренё пек туйӑнаҫҫӗ. Хӗвел улӑхсем тӗлнелле хӑпарсан, эпӗ хёпӗр- 
тенинз ирӗксӗрех йӑл кулатӑп.

Ман тӗлте симӗс турачӗсем ҫинчен сывлӑм тумламӗсене силен- 
терсе лӑсӑллӑ вӑрман янтраса ларать; сулхӑнра, йывӑҫоем айӗнче, 
упа саррин тӗрӗллӗ ҫулҫисем ҫинче ирхи тӑм кёмӗл парча пек 
йӑлтӑртатса тӑрать. Хӗрелсерех кайнӑ курӑк ҫумӑрпа лапчӑнса ларнӑ, 
ҫӗр ҫумне ггайӑнса тӑракан курӑк тунисем тапранмаҫҫӗ, анч)ах вӗсем 
ҫине ҫутӑ пайӑрка' ӳксессӗнех курӑксем хуллен чӗтренсе илни па- 
лӑрать, тен вӑи пурӑнӑҫӑн юлашки вӑйӗ пулать пулӗ.

Кайӑксем вӑранчӗҫ; кӑвак кӑсӑясем мамӑк ҫӑмхаоем пек пӗр 
туратран тепӗр турат ҫинелл-е ӳкеҫҫӗ, вут тӗслӗ кукӑрсӑмсасем 
хыр тӑррисенче кукӑр сӑмсисемпе хыр икелӗоене ватаҫҫӗ, хӳрери 
вӑрӑм тӗкӗсене суллантара-суллантара илсе хыр турачӗ тӑрринче 
шурӑ апполоновка чӳхенсе ларать, хура мерчен пек куҫӗпе эпё 
карса хунӑ ҫип ҫине шанмасӑр чзлӑш-шӑн пӑхать. Вара темле тӑру- 
к?ах илтсе яратӑн: пёр минут малтанрах ҫеҫ шухӑша кайса чаплӑн 
ларнӑ пӗтӗм вӑрман халь ӗнтӗ темиҫе ҫӗр кайӑк сассипе тулать, 
ҫӗр ҫинчи чи таса чӗрчунсем чӑрманса хӑттланнипе тулать,—ҫӗр 
ҫинчи илемлӗхӗн ашшӗ, этем, хӑйне йӑпанмашкӑн эльфсене, херу- 
вимсемпе серафимсене тата мӗнпур ангелсен чинне ҫав чёрчунсем 
майлӑ туса шутласа кӑларнӑ.

Мана пӗчӗк кайӑксене тытма пӑртак шел пек туйӑнать, вёсене 
решеткесем ӑшне хупма намӑс пек, мана вӗсене пӑхоа савӑнасси 
ытларах кӑмӑла каять, анчах ухуташӑн ҫунни тата укҫа тупас килни 
хӗрхенессине ҫӗнтерсе илет.

Кайӑксем хӑйсен чеелӗхӗпе мана култараҫҫӗ: ҫутӑ кӑвак кӑсӑя 
тапӑна тӗпӗ-йӗрӗпе пӑхса ҫавӑрӑнчӗ, унта хӑйӗн мёнтен шиклен- 
меллине ӑнланса илчё те аяккинчен пырса тӑрса, решетке патакӗ- 
сен хушшисем витӗр вӑрра ним шикленмесӗр вар^вар туртать.

• Кӑсӑясем пит ӑслӑ, ангаах вёсем пурне те пӗлесшӗн хӑтланаҫҫӗ, 
ҫавӑ вара вӗсене пӗтерет. Чаплӑ уйӑпсем айвантарах; вӗсем тутӑ 
мещенсем чиркӗве кӗнӗ пек, кӗтӳпех таната ҫине. иырса кӗ- 
реҫҫӗ; хӑйсене хупласа лартоассӑн, вёсем пит тӗлӗнсе каяҫҫӗ, куҫӗ- 
сене чарса пӑрахаҫҫӗ те хулӑм сӑмсйсемпе пӳрнесене сӑхаҫҫӗ. 
Кукӑр сӑмса решетке ӑшне лӑпкӑн та мӑннӑн утса пырать; темле, 
никам манерлӗ те мар сӑнчас таната умёнче нумайччен вӑрӑм сӑм- 
сине пӑркаласа, хулӑм хӳри ҫине тайӑнса ларать; вӑл яланах кӑ- 
сӑясем хыҫҫӑн ҫӳресе йывӑҫ вуллисём тӑрӑх улатакка пек чупшъ. 
Ҫав тӗтӗм тӗслӗ пӗчӗк кайӑкран тем хӑрамалли пур пек, вӑл 
пӗччен пек туйӑнать, никам та ӑна юратмасть, вӑл та никам!а та
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юратмасть. Вӑл чакак пек йӑлкӑшакан вак япаласене вӑршаса пы- 
тарма юратать.

Кӑнтӑр ҫитнӗ тӗлелле эпӗ кайӑк тытассине пӗтеретӗп, килё вӑр- 
манпа та уйсемпе уттаратӑп,—мӑн ҫулпа ялсем витӗр каяс пулсан, 
арҫын ачасемпе каччӑсем решеткесене туртса илеҫҫӗ, хатӗрсене 
ҫӗмӗрсе ватса тӑкаҫҫӗ,—ӑна эпё пӗрре курса пӑхнӑччӗ.

Эпӗ каҫалапа ывӑнса тата выҫса киле утса ҫитетӗп, хама-хам 
эпё пёр кун хушшинче ӳссе кайнӑ пек, тем ҫёнӗ япала пёлнӗ пек, 
вӑйлансарах кайнӑ пек туятӑп. Ҫав ҫёнӗ вӑй мана кукаҫей усал- 
лӑн мӑшкӑласа кулнине лӑпкӑн, ҫиленмесӗр итлесе тӑма май па
рать; ҫавна кура кукаҫей кулмасӑр тӑнлӑн сӑмахлама тытӑнатчӗ:

— Парах пустуй ӗҫсене, пӑрах! Кайӑк тытнипе никам та ҫын 
пулман, ун пеккисем ҫук, эпӗ пӗлетӗп! Ху 1валли вырӑн суйласа 
ил-ха, унта хӑвӑн тӑн-пуҫна ӳстерсе пыр. Этем вӑл пустуйшӑн пу- 
рӑнмасть, вӑл—туррӑн пӗрчи, унӑн ырӑ пӗрчёллӗ пучах туса 
памалла! Этем вӑл—пӗр тенкӗ укҫа пек: оборотра ҫавӑрӑнса и лет 
те—виҫ тенкӗ пулса тӑрать! Пурӑнма ҫӑмӑл тетӗй-им? Ҫук, пит 
те ҫӑмӑл мар! Этемшӗн ҫутҫан-талӑк вӑл—тӗттӗм ҫӗр, кашниех 
харпӑрхӑйне валли ҫутатса тӑмалла. Пурне те вуншар пӳрне панӑ, 
анчах кашниех хӑй аллисемпе нумайрах ярса илесшӗн. Вӑйна кӑ- 
тартас пулать, вӑй ҫук пулсан—чеелӗхе; кам пӗчӗккӗ те вӑйсӑр, 
вӑл—рая та, тамӑка та юрамасть. Пурӑн, пуринпе те  пӗрле пек, 
анчах ху пӗчченнине астусах тӑр; кашни каланинех итле, никама 
та ан ӗнен; куҫпа пӑхсах ӗненсен, чалӑш виҫсе пӑрахӑн. Ан шарла, 
ҫуртсемпе хуласене чӗлхепе мар, укҫапа та пуртӑпа тӑваҫҫӗ. 
Эсӗ пушкӑрт ҫынни мар, калмӑк мар, ҫавсен' пӗтём пуянлӑхӗ те— 
пыйтӑсем те сурӑхсем ҫеҫ...

Вӑл ҫакӑн пек сӑмахсемпе каҫ иртичченех калаҫса ларма пул- 
таратчӗ, эпё вара вӗоене астуса пӗлсе тӑраттӑм. Сӑмахӗсем ман 
кӑмӑла каятчӗҫ, анчах вёсен тёп шухӑшне эпӗ шанмастӑм. Ун 
сӑмахёоенчен акӑ ҫакӑ палӑрса тӑратчӗ: ҫыена хӑй мӗйле пурӑнас 
тенӗ пек пурӑнмашкӑй икӗ вӑй—турӑ тата ҫынсем кансӗрлесе тӑ- 
раҫҫӗ пулать.

Кукамай чӳрече патёнче ларса шӑтӑкла ҫыхмалли ҫип пӗтӗ- 
ретчӗ, унӑн правур алшисенче йӗке пӑтӑр-пӑтӑр тутаратчӗ, вӑл ку- 
каҫейӗн сӑмахне нумайччен чӗнмесӗр итлесе ларатчӗ те сасар- 
тӑк калатчӗ:

— Турӑ амӑшӗ мёнле калӗ, пурте ҫавӑн пек пулӗ.
— Мён апла?—кӑшкӑратчӗ кукаҫей.—Турӑ-и! Эпӗ турӑ ҫкнчен 

манман, эпӗ турра пӗлетӗп! Ватӑ ухмах, турӑ ухмахсене ҫӗр ҫинг 
акнӑ-и мӗн?

...Мана ҫӗр ҫинче казаксемпе салтаксем пуринчен авантарах 
пурӑннӑ пек туйӑнатчӗ; пурӑнӑҫӗ вёсен—простой, савӑнӑҫлӑ пурй- 
наҫ. Лайӑх ҫанталӑкра вӗсем ир-ирех пирӗн пӳрте хирӗҫ, ҫырмч 
хыҫнелле, пушӑ уя, шурӑ кӑмиасем шӑтса тухнӑ пек, пырса тулат- 
чеҫ те, интереслӑ пысӑк вӑйӑ пуҫласа яратчӗҫ: правурскерсем,
вӑйлӑскерсем, шурӑ кӗпеоемпе, вӗсем аллисепе пӑшалсем тытса, 
уй тӑрӑх савӑнӑҫлӑн чупатчӗҫ. Ҫырм,аналла кӗрсе ҫухалнтчӗҫ те
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вара сасартӑк, тӳттӳрӳт сассипе каллех уялла сапаланса тухса,
«ура» кӑшкӑрса, параппан сассисем усаллӑн янтратса тӑнӑ хушӑра, 
штыкӗсене шӑрт пек тӑратса, тӳрех пирӗн пӳрт патнелле чупатчӗҫ, 
лирӗн пӳрте вӗоем акӑ! х!алех ҫӗр ҫинчен хӑйпӑтоа ӳкерсе, .утӑ ка
пание салатнӑ пекех, салатса тӑиас пек туйӑнатчӗҫ.

Эпё те «ура» кӑшкӑрса хама-хам манса кайеа вӗсемпе пӗрле 
чупаттӑм; параппанӑн усал ҫеммине итленипе эпӗ мёне те пулин 
ишсе тӑкасшӑн, хӳме ҫӗмӗресшӗн, арҫын ачасене хӗнесшӗн вӗре- 
се ҫунма пуҫлаттӑм.

Каннӑ вӑхӑтра салтаксем мана махорка турттаратчӗҫ, йывӑр
пӑшалсем кӑтартатчӗҫ, хӑш чухне пӗр-пӗр салтакӗ мана хырӑмран 
штыкпа тӗллесе юри хаяррӑн кӑшкӑратчӗ:

— Таракана тир!—тетчё.
Штыкӗ йӑлтӑртататчӗ, вӑл чӗрӗ пек, ҫӗлш  авкаланнӑ пек, сӑха 

сӑха Ш1есшӗн пек туйӑнатчӗ,—ҫакӑ пӑртак хӑрамалларахчӗ, анчах 
ытларах лайӑххӑн туйӑнатчӗ.

Параппан ҫапакан мӑкшӑ М1ана параппан сӑранне патаксемпе 
пӑнтӑртагггарма вӗрентетчӗ; малтан вӑл ман алӑ тупанӗсене ярса 
тытатчӗ те, вӗсене ыратмаллах ывӑнтарса ҫитерсе, ман лутӑрканнӑ 
пӳрнесене патаксем тыттаратчӗ.

— Ш акка—рас-дува, рас-дува! Трам-та-та.там! Шакка сула*1 
хайпа—хуллен, сылтӑмпа—хыттӑн, трам-та-га-там!—хаяррӑн кӑш- 

кӑратчё вӑл, кайӑк куҫӗ йышши куҫёеене чарса.
Эпӗ вӗренесси пӗтичченех оалтаксемпе пӗрле уй тӑрӑх чупса 

ҫӳреттӗм, унтан вара вӗсене пётӗм хула урлӑ казармӑсем патне 
ҫити ӑсататтӑм, хыттӑн юрланисене итлесе, ырӑ сӑн-питсене пӑхка- 
ласа пыраттӑм, сӑнӗсем пурте ҫӗнӗскерсемччӗ, тин ҫеҫ ҫаптарса 
кӑларнӑ пмиӗк пуслӑх укҫасем пекехчӗ.

Пӗрешкел ҫынсен тачӑ ушкӑнӗ пӗр вӑй пулса, урам тӑрӑх са- 
вӑнӑҫлан юхса пыратчӗ, ҫав вӑя пӑхсан, ӑна кӑмӑллас, ун ӑшне, 
юханшыва кӗнӗ пек, «ӗрсе ларас. вӑрмана кӗнӗ пек, кӗрсе каяс 
килсе каятчӗ. Ҫав ҫынсем нимрен те хӑрамаҫҫӗ, пурне те хӑюл- 
лӑн пӑхаҫҫӗ, пурне те 'тума пултараҫҫӗ, нимрен ытла тата—вӗсем 
пурте простой, ырӑ кӑмӑллӑскерсем.

Анчах пӗрре, каннӑ вӑхӑтра, ҫамрӑк унтер мана хулӑм пирус 
пачӗ.

— Турт! Вӑл ман—ҫавӑн пекскер, никама та памӑттӑм, анчах 
эсӗ, ача, пит лайӑх!

Эпё туртма пуҫларӑм. Вӑл пӗр утӑм аяккалларах сиксе тӑчӗ те, 
сасартӑк хёрлӗ вут-ҫулӑм мана суккӑр туса пӑрахрӗ, ман пӳрне- 
сене, сӑмеасене, куҫ харшисене ӗнтсе ячӗ; тӑварлӑ кӑвак тӗтӗм 
ачхулаттарса ӳсӗрттерме тапратрӗ; суккӑр пулса хӑраса ӳкнӗскер, 
эпӗ пӗр вырӑнта тапӑртатоа тӑраттӑм, салтакӗсем мана тачӑ ункӑ 
пек хупӑрласа илсе хӗпӗртесе хыттӑн ахӑлтатса кулатчӗҫ. Эпӗ 
килелле утрӑм,—шӑхӑрни тата кулни ман хыҫҫӑн янтраса пыратчӗ, 
кӗтӳҫӗн пушши шартлатна пек, тем шартлататчӗ. Пиҫсе кайнӑ 
пӳрнесем ырататчӗҫ, пит чашкӑратчӗ, куҫҫуль юхятчӗ, анчах мана 
ыраггни мар, ниме чухдамасӑр хыттӑн тӗлӗнтерни аптӑратса тӑ- 
ратчӗ: манпа мёншӗн ҫавӑн пек хӑтланчёҫ-ха? Ырӑ ачасене ҫавӑ 
мӗншӗн хӗпӗртеттерсе култарать-ха?

Килте эпӗ маччана хӑпартӑм та унта нумайччен лартӑм, хамӑн



пурӑнэҫра пит яумай тӗл пулнӑ ӑнланмалла мар хаяр яиалаеене 
пурне те аса илсе лартӑм. Пуринчен ытла мана Сарапулти пӗчёк 
салтак пит лайӑх аса килсе карӗ—вӑл ман умра тӑрса, чӗрӗ 
пекех:

— Мӗн? Ӑнлантӑн-и?—тесе ыйтнӑн туйӑнса каре.
Часах манӑн тата йывӑртарах та тӗлӗнмеллерех япала туссе 

ирттермелле пулчё.
Эпё казаксен казармисене чупма тытӑннӑччӗ,—вёсем Печерски 

слобода иатёнче ларатчӗҫ. Казаксем, салтаксем пек мар, урӑхларах 
гуйӑнатчӗҫ, лашасем ҫине маттуррӑн утланса ҫӳренӗрен мар, хит- 
ререх тумланнӑран та мар,—вӗсем калаҫассине урӑхла калаҫатчӗҫ, 
урӑх юрӑоем юрлатчӗҫ, ҫитменнине пит аван ташлатчӗҫ. Каҫсенче, 
лашасене таеатсассӑн, вӗоем витесем патне пӗр ҫаврӑмӑн пуҫта- 
рӑнса тӑратчӗҫ те, хӗрлӗ пуҫлӑ пӗчӗк казак тӑрткаланса тӑракан 
ҫӳҫне силлеое илсе ҫинҫе сасӑпа пӑхӑр труба пек юрлама тытӑ- 
натчӗ; хӑйне-хӑй хытарса, тӑсӑлса тӑрса, хулшен лӑпкӑ Дон ҫин- 
чен, кӑвак Думай ҫинчен хурлӑхлӑ юрӑ пуҫласа яратчӗ. Куҫӗсене 
вӑл, юрламипе час-часах турат ҫинчен ҫӗр ҫине тӳпех ӳкое вилекен 
кайӑк пек, хупса лартнӑ, кӗпе ҫухинчи тӳмиоене вӗҫертсе янӑ, 
йӗтес шӑммисем пӑхӑр ҫӑварлӑхсем пек курӑнса тӑраҫҫӗ, ҫав пӗтӗмпех 
шӑратса тунӑскер, пӑхӑртан тунӑокер пекчӗ. Ун айӗнче ҫӗр 
хумханнӑ пек ҫинҫе урисем ҫинче чӳхенсе тӑрса, аллисемпе сул 
лакаласа, суккӑр та уҫӑ еасӑллӑскер, вӑл ҫын пудма пӑрахнӑ пек 
туйӑнать, горнистӑн труби кӗтӳҫ шӑхличӗ пулоа тӑнӑ пек туйӑмать. 
Хӑш чух вӑл мана тӳнсе каяссӑн, ҫӗр ҫине месерле ӳксе кайӑх 
пек вилсе каяссӑн туйӑнатчӗ,—мёншӗн тесен вӑл юрӑ юрласа 
хӑйӗн пӗтӗм чунне, пӗтӗм вӑй-хӑватне пётернӗ.

Аллисене кӑсъисем ӑшне тата сарлака ҫурӑмӗсем хыҫнелле 
пытарса, ун йӗри-тавра юлташӗсем кӑшӑл пек тӑраҫҫӗ, ун пӑхӑр 
тӗслӗ пичӗ ҫине сиввӗн пӑхаҫҫӗ, сывлӑшра хуллен ярӑнакан аллине 
астуса, чиркӳре клиросра юрланӑ пек, чапшӑн та лӑпкӑн юрлаҫҫӗ. 
Вёсем пурте—сухаллисемпе сухалсӑррисем те—-ҫав тапхӑрта гу- 
рӑшсем пек туйӑнаҫҫӗ: ҫавнашкал хӑрушӑ та ҫынсенчен катара 
тӑраканскерсем пек туйӑнаҫҫӗ. Юрри, мӑн ҫул пекех, вӑрӑм, вӑл 
унашкал тикӗс, сарлака та аслӑ; ӑна итленӗ чух, ҫӗр ҫинче кун-и, 
е каҫ-и, эпё хам ача-и е старик пулнӑ-и—ҫавна маисах ятӑм, пурне 
те мантӑм! Юрлакансен сасоисем чарӑнса ларсан, лашасем ҫеҫен 
хирсенчи ирёклӗхшӗн хуйхӑрса хашлатса илнисем тата кӗрхи каҫ 
уйрая хуллен, ниҫта пӑрса хӑвармалла мар шуса килни шхтӗнет; 
чӗре вара темле ахаль чухнехи пек мар кӑмӑлсемпе тулнипе сын- 
сене, ҫӗре питӗ юратнипе ӳссе ҫурӑлса каяс пек туйӑнать.

Пӑхӑр тӗслӗ пӗчӗк казак мана ҫын пек мар, унтан чылай урӑх- 
_ ларах йышшискер пек—юмахри япала пек, пур ҫынсенчен те 
лайӑхрах та ҫӳлӗрех пек туйӑнатчӗ. Эпё унпа калаҫаймастӑм. 
Вӑл мантан мён те пулин ыйтсаосӑн, эпё хёпёртевипе йӑл кулса, 
именнипе ним чӗнмесӗр тӑраттӑм. Эпё ун хыҫҫӑн ним чёнмесёр 
йытӑ пек итлесе утса ҫӳреме хатӗр пулнӑччӗ, ӑна ҫеҫ час-часах 
курасчӗ, вӑл юрланине илтесчӗ.

Пёрре эпӗ вӑл вите кӗтессинче аллине пичӗ патнелле ҫӗклесе, 
пӳрнине тӑхӑннӑ я-ка кӗмӗл ҫӗрре пӑхса тӑнине куртӑм; унӑн хитре
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тутийӗ вышпчё, пёчӗк хӗршӗ уесийӗ чётренкелеггчё, сӑн-пичӗ хур- 
лӑклй та жӳреннӗ иемчӗ.

Анчах нпрре тем! чукне, тӗтуйӗм каҫошке* эпё (реше^пкесем йӑтга 
Кивӗ сенной площадӗнчи трактире пытӑм—трактир хуҫи юрлакан 
кайӑксене шутсӑр юрзтатчӗ, вӗсене час-часах манран илетчӗ.

Ханжи казак стойка патёнче, кӗтесри кӑмакан стена хушши 
тӗлӗнче ларатчӗ; унпа пӗрле пӗр патмар хӗрарӑм пурччӗ; кёлетки 
казакӑннинчен пёр икӗ хут тенӗ пек пысӑкрахчӗ, ун ҫэврака пичӗ 
сафьян пек йӑлкӑшатчӗ, вӑл казака амӑшӗ пӑхнӑ пек кӑмӑллӑ куҫ- 
семпе пӑртак пӑшӑрхансарах пӑхса ларатчӗ; казакӗ ӳсӗрччӗ, тӑсса 
янӑ урисемпе урай тӑрӑх каштӑртататчӗ, хӗрарӑмӑн урисене тӗртсе 
ыраттаратчӗ пулас,—хёрарӑмӗ шартах сиксе, питне пӗркелентерсе 
илетчӗ.

— Ан ухмахланӑр...—тес(е тархаслатчӗ ӑна хуллен.
Казак аран-аран ҫеҫ куҫ харшнйёсене хӑпарткалатчӗ, анчах вё

сем каллех усӑнеа анса каятчӗҫ. Ана ӑшӑ иулнӑ, вӑл мундир тата 
кӗпе тӳмисене вӗҫертее янӑччӗ. Хӗрарӑмӗ тутӑрне пуҫ ҫиичен хул- 
пуҫҫи ҫине антароа тӗреклӗ шурӑ аллисене сӗтел ҫине хучӗ, пӳр- 
нисене хӗп-хӗрлӗ пулмаллӑхах ҫаклатса тытса лартрё. Эпё вёсем 
ҫяне мён чул нумайрах пӑхнӑҫемён вӑл мана .пушшех ырӑ амӑшӗн 
айӑпа кӗнӗ ывӑлӗ пек туйӑна пуҫларӗ; хӗрарӑмӗ ӑна темскер кӑ- 
мӑллӑн ӳпкелесе калатчӗ, казакӗ вӑтанса чӗнмесӗр ларатчӗ,—тивӗҫ- 
липе ӳггкеленине хирӗҫ ним те каламалли пулман пулмалла унӑн.

Сасартӑк, хӑйне темпе чикнӗ лек, вӑл ура ҫине тӑчӗ, картусне 
йӑнӑш—ҫамки ҫине антарсах тӑхӑнса лартрӗ, ӑна ывӑҫ лаппипе 
ҫиелтен ҫат тутарчӗ те, тӳмисене тӳмелемесӗрех алӑк патнелле 
утрӗ; хӗрарӑмӗ те тӑчӗ:

— Эпир халех килетпӗр, Кузьмич...—терё вӑл трактир хуҫине.
Ҫьгнсем вӗсене кулса, шӳт туса ӑоатса ячӗҫ. Тахӑшӗ хытӑ та

сиввӗн каларӗ:
— Лоцман тавӑрӑнсан ӑна парать-ха!—терё.
Эпӗ вӗсем хыҫҫӑн тухса карӑм: вӗсем тӗттӗмре площаде ча- 

лӑшшӑн, Атӑлӑн ҫӳлӗ ҫыран хӗррийӗ патнелле пӗтӗмпех пылчӑк 
ҫийӗпе утса, мантан пӗр вунӑ утӑм мала тухрӗҫ. Хӗрарӑм казака 
ҫавӑтнипе сулӑна-сулӑна кайни курӑнатчӗ, вёсен урисем айӗнче 
пылчӑк лач-лач тутарнине илтеттём; хёрарӑмӗ хыттӑнах мар, тар- 
хасласа ыйтатчӗ:

— Аҫта каятӑр-ха эсир? Ну, ӑҫта каятӑр-ха?
Вӑд эпӗ ҫӳрекен ҫул мар пулин те, эпӗ вӗсем хыҫҫӑн^ пылчӑк 

ҫийӗпе утрӑм. Вӗсем ҫыран хӗррипе каякан ҫула тухсассӑнах ка- 
закӗ чарӑнса тӑчӗ, хӗрарӑч патӗнчен пёр утӑм аяккллларах чакрӗ 
те сасартӑк ӑна питӗнчен янклаттарса ячё; хӗрарӑмӗ тёлӗнсе те 
хӑраса:

— Ой, мӗншӗн-ха ку капла?—тесе кӑшкӑрса ячӗ.
Эпё те хӑра-са карӑм, вӗсе(м патнех чупса пытӑм, казакӗ хӗр- 

арӑма ҫан-ҫурӑмӗнчен урлӑ ярса тытрӗ, ӑна карлӑк урлӑ ту ҫинчен 
аялалла персе ячё, хӑй хыҫҫӑн сикрӗ, вара вӗсем нккӗшӗ те ту 
хӗрринчи курӑк ҫийӗпе хура купа пек аялалла йӑваиса айса карӗҫ. 
Аялта кӗпе таврашӗ чӑр-чар ҫурӑлнине, казак тиекеррӗн кӑшкӑр* 
иине итлесе эпӗ тӗлӗнсе хытсах карӑм, хӗрарӑмӑн хулӑм саеси тата 
татӑла-татӑла кайса:



— Эпё кӑшкӑрса яратӑп... кӑшкӑрса яратӑп...—тесе ҫухӑрать.
Хӗрарӑмӗ хыттӑн, ыратнӑ пек ахлатса илчё те шӑпах пулчӗ. 

Эпӗ чул ' хыпашласа тупрӑм, ӑна аялалла персе ятӑм,—курӑк кӑш- 
тӑртатса карӗ. Площадьре хупахӑн кӗленче алӑкӗ шалт! тутарни 
илтӗнет, такам ух! тесе илчӗ, ӳкрӗ пулас, вара каллех шӑиа.х, 
кашни секундрах темӗскерпе хӑратма хатӗр тӑракан шӑплӑх 
пулчӗ.

Ту ҫумӗнче аялта пысӑк шурӑ муклашка курӑноа юарӗ; ӗсӗклесе 
зӑл хуллен ҫӳлелле танкӑлтатса хӑпарзть,—эпӗ хӗрарӑм килнине 
уйӑрса илетӗп. Вӑл сурӑх пек упаленсе пырать, эпӗ куратӑп: вӑл 
пилӗк таран ҫарамас, унӑн пысӑк кӑкрисем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, тата 
унӑн виҫӗ пит пек туйӑнать. Акӑ вӑл карлӑк патне ҫитрё, ун ҫине 
манпа юнашар тенӗ пекех ларчӗ, саланса кайнӑ ҫӳҫне пуҫтарса 
вӑл ӑш пиҫнӗ лаш,а пек сывлать, унӑн шурӑ ӳчӗ ҫинче пышчӑкӑн 
хура тумхахсем лайӑх палӑрса тӑраҫҫӗ; вӑл макӑрать, пит ҫӑмар- 
тисем ҫинч1ен куҫҫульне пит ҫӑвакан кушак пек шӑла-шӑла илет, 
мана курать те хуллен калать:

— Ах турӑ, кам ку? Кай, намӑосӑр!
Эпё пит хурланнипе тата тёлёнсе хытса кайнипе пӑрахса утай- 

мастӑп,—мана кукамай йӑмӑкӗн:
Хӗрарӑм вӑл—вӑй, Ева турра хӑйне те улталанӑ, тенӗ сӑмахё- 

сем аса кюгеҫҫӗ.
Хӗрарӑм тӑчӗ те, кӑкӑрне кёпе ҫӗтёккиоемпе картласа, ҫарранах 

хӑвӑрт аяккалла утрӗ, аялтан ту^ҫинелие казакӗ хӑпарчӗ, сывлӑшра 
шурӑ тутӑр татӑккиоемпе сулланма тапратрӗ, хуллен шӑхӑрчӗ, ит- 
лесе тӑчӗ те савӑнӑҫлӑ сасӑпа калаҫма тапратрё:

и— Дзрге! Мён? Казак вал хӑйне кирлине яланах илет... Эсё 
ӳсӗр терӗн пулӗ? Ҫу-ук, эпё сана унашкал туйӑннӑ ҫеҫ... Дарте!

Вӑл ҫирӗп тӑрать, ун сасси урнӑ пек те мӑшкаласа кулнӑ пек 
янтрать.

Пӗшкӗнсе вӑл тутӑр татӑккисемпе хӑй аттисене шӑлчӗ те кал
лех калаҫма пуҫларӗ:

— Эй, кофтуна ил... Дашк! Ан кутӑнЛашса тар...—терӗ те ка
зак, хӗрарӑмшӑн намӑс сӑмах хыттӑн персе ячӗ.

Эпӗ ҫав ҫӗрлехи шӑплӑхра пӗч|чен ҫеҫ илтӗнекен тата ҫав тери 
парӑнтарма хӑтланакан сасса итлесе чул купи ҫинче ларатӑп.

Куҫ умӗнче площадьри хупарсен ҫуттисем ташлаҫҫӗ; сылтӑмрп 
хура йывӑҫ купи хушшинче благородии хёрсене вӗрентекен шурӑ 
институт курӑнса ларать. Пӗр ирсӗр сӑмах ҫине тепӗр ирсӗр сӑмах 
ӳркенчӗкле тӑрӑнтарса пырса, шурӑ ҫӗтӗк-ҫатӑка суиласа, казак 
площадӗшше утать, юлашкинчен вара усал тӗлӗк пек курӑнми 
пулать.

Аялта ту патӗнче водокачкӑра пӑс кӑларса ямалли труба пӑш- 
пӑш тутарать, анса ҫӳремелли ҫулпа извозчик пролетки чупать, 
йӗри-таъра пёр чун та ҫук. Наркӑмӑшпа пӑсӑлнӑ пек пулнӑскер, 
эпӗ алла еивӗ чул пӑчӑртаса тытса, ҫыран хӗрри тӑрӑх утатӑп, 
эпё казака чулпа пеме ӗлкӗреймерӗм. Георгий Победоносец чир- 
кӗвӗ патёнче м'ана хуралҫӑ чарса ҫиленчӗклӗн ыйтма тапратрӗ—эпё 
кам!{е, ҫурӑм хыҫӗнче михӗпе мён илсе пынине ыйтса пӗлчӗ.

Эпӗ ӑна тӗппипе казак ҫинчен калаоа кӑтартрӑм, вӑл ахӑлтатса 
кулма тапратрё.
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— Ава-ан! Казаксем, ачам, ёҫе пит тӗплӗ пӗиекен халах, вёсем 
пирён хӑраххисем мар! Хӗрарӑмӗ вӑл йытӑ ами...—тесе кӑшкӑрка- 
ласа кулчё.

Вӑл кулнюте чыхӑнса карё, эпё—вал мёнтен кулать-ши?—тесе 
ӑнланмасӑр малалла утрам.

— Ман аннепе тата кукамайпа ҫавӑн пек пулнӑ пулсан, мён- 
леччё-ши?—тесе хӑраса шӳхӑшласа пытӑм.

VIII.
Ю р ҫусан кукаҫей каллех мана кукамайӑн йӑмӑкӗ патне деҫрӗ..
— Ку саншӑн усӑллӑ,—терӗ вӑл мана.
Ҫу каҫа эпӗ шутсӑр нумай пурӑннӑ пек, ватӑлса ӑсЛӑланса 

кайнӑ пек, хуҫасем патӗнче ҫав хушӑра кичемлӗн тата ҫӑраланса- 
рах кайнӑ пек туйӑнатчӗ мана. Пит нумай ҫинипе вар-хырӑма пӑсса 
вӗсем ӗлӗкхи пекех час-часах чирмеҫҫӗ, ҫавӑн пекех чирӗсем мӗнли 
ҫинчен пӗрне-лӗри тӗпӗ-йӗрӗпе каласа кӑтартаҫҫӗ, карчӑкӗ ҫавӑн 
пекех хӑрушшӑн та ҫилӗллӗ турра кӗл тӑвать. Ҫамрӑк хуҫа майри 
ача туиӑ хыҫҫӑн вачарланса пӗчӗкленсе юлнӑ, анчах йывӑр ҫын 
чухнехи пекех чаштӑн та ерипен утса ҫӳрет. Ачисем валми кӗпе 
ҫӗленӗ чух вӑл яланах хуллен пӗр юрӑ юрлать:

Ҫӗпри, Ҫӗпри, Ҫӗпритун,—
Ҫӗпри, ыанӑн тӑванйм;
Хам ларӑи ҫуна ҫине,
Ҫӗприне — ҫ у Л  хыҫне...

Пӳлӗме пырса кӗрес пулсан, вӑл ҫавӑвтах юрлама пӑрахать те:
— Мӗн кирлӗ?—тесе ҫиленсе кӑшкӑрать.
Ҫав юрӑсӑр пуҫне вӑл урӑх пӗр юрӑ та пӗлмен пулӗ тетӗп эпӗ.
Каҫхине хуҫасем мана пӳлӗме кӗме чӗнеҫҫӗ те хушаҫҫӗ:
— Ну-ка, эсӗ пароход ҫинче мёнше пурӑннӑ, ҫавна каласа кӑ- 

тарт-ха!—теҫҫӗ.
Эпӗ уборнӑйӑн алӑкӗ натне пукан ҫине ларса калаш  паратӑп; 

ҫак! хама ирӗксёрех килсе чикнӗ пурӑнӑҫра урӑх пурӑнӑҫ ҫинчеи 
асӑнсан, хама-хам лайӑххӑн туйӑнать. Эпӗ хавхаланса кайнипе^ ит- 
лекенсем ҫинчен те манатӑп, анчах—нумайлӑха мар; хӗрарӑмӗсем 
нихҫан та вароходпа ҫӳресе курман, вёсем мантан ыйтаҫҫӗ:

— Ҫапах та, хӑрамалла пуль-ҫке?—теҫҫӗ.
Эпӗ пӗлместӗп, мӗнтен хӑрамалла-ха?
— Сасаргӑк вӑл тарӑн ҫӗрелле пӑрӑнса кӗрсе шьгва путсан?
Хуҫа ахӑлтатса кулать, зпӗ пароходсем тарӑн вырӑнсенче

путманнине пӗлое тӑратӑп пулсан та, ҫапах та ҫав тӗлёшпе хӗр- 
арӑмсене ӗнентерсех ҫитерме пултараймаетӑп. Карчӑкӗ шутлать: 
пароход вӑл шыв ҫийӗпе ишсе каймасть, урапиеемпе шыв тӗпне 
тӗкӗнсе, урапа ҫӗр ҫийӗпе кайнӑ1 пек каять, тет.'

■— Вӑл тимӗртен тунӑскер пулсан;, епле ишсе каять-ха? Ав 
нуртӑм ишмест-ҫке...

— Курка та шывра путмасть вӗт?
— Танлаштарчӗ! Курка вӑл—пӗчӗк, пушӑскер...
Эпё Смурый ҫинчен тата ун кӗнекисем ҫинчен каланӑ чух вё

сем ман ҫине темле шикленсе пӑхаҫҫӗ; юарчӑкӗ калать: Кёнеке-
сене ухмахсем тата еретиксем ҫыраҫҫӗ, тет.

94



— А Псалтирне? А Давид патша?
— Псалтирь вал—турӑ кёнеки, апла пулсан та, ҫадах Давид 

патша Псалтирынён турӑран каҫару ыйтнӑ.
— Аҫта ун пек каланӑ?
— Ман ал тупанӗ ҫинче,—акӑ эпё сана ӗнсерен парсаесӑн, вара 

ӑҫтине пӗлӗн!
Вӑи йӑлтах пӗлет, пурин ҫинчен те ӗнентермел1ле тата яланах 

тискерле калать.
— Печоркӑра тутар вилнӗ, вара ун чунё пырӗ витӗр юхса тух- 

нӑ, тикӗт пек хураскер!
— Чун—сывлӑш,—тетёп эпё, анчах карчӑк ним вырӑнне хума- 

сӑр кӑшкӑрать:
— Тутарӑн-и? Ухмах!—тет.
Ҫамрӑк хуҫа арӑмӗ те кӗнекееенчен хӑрать.
— Кӗнеке вулани вӑл пит сиенлӗ, нимрен ытла—ҫамрӑк чух

не,—тет вӑл. Пирён патра Гребешок таврашӗнче пӗр лайӑх кил- 
йышри хёр кӗнеке вуланӑ-вуланӑ та дьякӑна юратса кайнй. Д ья- 
кӑнӑн арӑмӗ вара ана ҫав тери намӑслантарнӑ—хӑрасах ӳкмелле! 
Урамра, ҫынсем умӗнче...

Хӑшпёр чух эпӗ Смурыйӑн кӗнекисенчи сймахсене калаттӑм; ҫав 
пёр пуҫламӗшӗ те вӗҫӗ те ҫук кӗнекинче каланӑччӗ: «тӗрӗссипе
каласан, никам та тара шутласа кӑларман; яланхи пекех, вӑл нумай 
хушӑ важӑн сӑнаса, пӗлсе пурӑннӑ хыҫҫӑн пулса тухнӑ».

Темшӗн вара пӗлместёп, анчах ҫав сӑмахсене эпё пит асра 
тытса юлтӑм, пуринчен ытларах мана икӗ сӑмах пӗрле ҫыпҫӑнса 
тӑни: «тӗрӗссипе каласан» тени кӑмӑла карӗ; эпӗ вӗсенче вӑй пур- 
рине туяттӑм,—нумай хуйхӑ кӑтартрӗҫ мана вӗсем, кулӑшла хуйхӑ.. 
Ун пекки те пулать ҫав.

Пӗрре хуҫасем мана пароход ҫинчен тата мён те пулин каласа 
кӑтартма сӗнсессӗн эпӗ:

— Ман ӗнтӗ нимӗн те каласа кӑтартмалли ҫук, тӗрӗссипе кала
сан...—терӗм.

Ҫавӑнтан вӗсем тӗлӗнсех карӗҫ:
— Мӗнле? Мӗйле кашврӑн эсӗ?—тесе мӑкӑртатма тытӑнчӗҫ.
Вара вӗсем тӑваттӑшӗ те:
— Тӗрӗссипе каласан, а—ба-ачушки!—тесе харӑссӑн кулма тап- 

ратрӗҫ.
— Эсӗ начар шухӑшласа кӑларна, тӗлёнтермӗш,—терӗ хуҫа.
Ҫавӑнтанпа вара нумайччен вёсем мана:
— Эй, тӗрӗссипе калаеан! Кил-ха, ача хыҫҫӑн урая шӑлса ти- 

пӗт, тӗрӗосипе каласан...—тесе чӗнетчӗҫ.
Ҫав ним тулккӑсӑр мӑшкӑласа кулни мана кӳрентерместчӗ, ан

чах пит тӗлӗнтеретчӗ.
Эпӗ тӑнтан яракан кичемлӗх тӗтри ӑшӗнче пурӑнаттӑм, ҫавна 

ҫӗнтерсе илес тесе вара пултарнӑ таран нумайтарах ӗҫшеме тӑрӑ- 
шаттӑм. Еҫ ҫитменни сисӗнместчӗ,—килӗнче икӗ пӗчӗк ача пурччӗ, 
нянькӑсем хуҫасене юраеа пурӑнаймастчӗҫ, вӗсене яланах улӑш- 
тарса тӑратчӗҫ; манӑн пӗчӗк ачасемпе аппаланмалйаччӗ, кашнн 
кулленех ача кипкисене ҫӑваттӑм тата кашни эрнерех Жандарм 
ҫӑлкуҫӗ патне кёпесем чӳхеме ҫӳреттӗм,—унта мантан кӗпе ҫӑвакан 
хёрарӑмсем мӑшкӑлшса «улатчёҫ.
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— Эсӗ мён хӗрарӑм ӗҫне тума тытӑннӑ?—тетчӗҫ.
Жандарм ҫӑлкуҫӗн шывӗ тарӑн ҫырма тӗпӗпе юхса Ока пат- 

нелле анатчӗ, ҫырма авалхи турӑ ячёпе Ярила тесе ят панӑ уя 
хуларан каоса уйӑроа тӑратчӗ. Ҫав уйра ҫимӗк чухне хулари ме- 
щенсем пуху ггӑватчӗҫ; кукамай мана калатчӗ: вӑл ҫамрӑк чухне
халӑх Ярилӑна ӗненнӗ, ӑна парне панӑ, тет,—урапа кускӑҫӗ илсе 
ӑна смалаланӑ пакляпа чӑрканӑ та ту ҫинчен анаталла кустарса 
ярса, кӑшкӑрса юрӑсем юрласа, вутлӑ кускӑҫ) Ока патне кусса 
ҫитет-и-ха тесе, астуса пӑхса тӑнӑ, тет. Кусса ҫитет пулсан,—Ярида 
турӑ парнене йышӑннӑ пулать, ҫу хӗведлӗ тата телейлӗ пулать.

Кӗпе ҫӑваюан хӗрарӑмоенчен нумайӗшӗ Ярилӑрисемччӗ, пурте 
ҫивӗч чӗлхеллӗ хӗрарӑмсемччӗ; вёсем пӗтӗм хула пурӑнӑҫне пӗлсе 
тӑратчӗҫ, вӗсем хӑйсем ӗҫлеме ҫӳренӗ купца, чиновник, офицер 
таврашсем ҫинчен каласа кӑтартнисене итлеме пит интереслӗччӗ. 
Хёлле пӑрдӑ ҫӑлкуҫ шывӗ ӑшӗнче кӗпесец чӳхесси вӑл—каггӑркӑри 
ёҫ пекехчӗ; хӗрарӑмсен пурин те аллисем ҫав тери шӑнса тирӗ те 
ҫурӑла-ҫурӑла каятчӗ. Юртан, ҫилтен хӳтӗлемен шӑтӑк-ҫурӑк, кивӗ 
лупас айӗнче, йывӑҫ курита ӑшне хупса лартнӑ ҫӑлкуҫ шывӗ тӗлне 
пӗшкӗнсе, хӗрарӑмюем кёпе чӳхетчёҫ; вёсен пичёсене тон тулса 
ларнӑ, сивӗ чӗпӗтсе пӗтернӗ; йӗпе пӳрнесене сивӗ пӗҫертет, вӗсем 
авӑнкашаймаҫҫӗ, куҫҫульсем юха-юха анаҫҫӗ, хӗрарӑмсем ҫанах, 
пурне те темле ӑрасна паттӑрӑн пӑхш, пӗрне-пӗри тӗрлӗ историсем 
каааса кӑтартса, чарӑна пӗлмесӗр сӑмахлаҫҫӗ.

Пӗр вӑтӑр ҫултан иртнӗ, мӑшкӑласа кулакан куҫсемлӗ тата 
темле ӑраснах ҫавӑрӑнакан ҫивӗч чӗлхеллӗ, ҫирӗп, таса хӗрарӑм 
Натали Козловская пуринчён те дайӑхрах каласа кӑтартатчӗ. Ана 
ггур юлташӗсем те астуса пӑхатчӗҫ, тӗрлӗ ӗҫсем пирки унпа сӑмах- 
ласа ӑс ыйтатчӗҫ, ӑна ӗҫре правур пулнӑшӑн, тирпейлӗ тумланнӑ- 
шӑн, хӗрне гимназияе вӗренме панӑшӑн хисеплетчӗҫ. Йӗпе кӗпе- 
семлӗ икӗ караинка йӑтнмпе тайӑлса, вӑл ту ҫинчен яюа сукма!к1па 
утса аннӑ чух ӑна савӑнӑҫлӑн кӗтсе илетчӗҫ.

— Хӗрӳ мӗнлё-ха?—тесе ыйтатчӗҫ.
— Аптӑрамасть, спаотпӑ, вӗренет-ха, турра тав!
— Улпут майри пулать пулӗ ӗнтё? ,
— Ҫавӑншӑн вӗрентетӗп те. Улпутсем, ачаш сӑн-питсем ӑҫтан 

тегӗр? Наука мӗн чул нумайрах, алӑсем ҫавӑн чуи вӑрӑмрах пу- 
лаҫҫӗ, нумайрах илеҫҫӗ; кам нумайрах илнӗ, унӑн ӗҫӗ те таса!... 
Турӑ пире кунта айван ачасем туса ярать, каядла ӑслӑ старике ем 
пулса пымашкӑй ыйтатъ, апла пулас тесен, вёренес пулать!

Вӑл сӑмахланӑ чухне пурте ним те чӗнместчӗҫ, хӑйне-хӑй 
шанса калакан, ҫыпӑҫуллӑ, сӑмаха тимлӗн итлетчӗҫ. Ана куҫ умен
ие те, куҫ хыҫӗнче те мухтатчӗҫ, ун тӳсӗмлӗхӗнчен, тӑнпуҫӗнчен 
тӗлӗнетчӗҫ, анчах ун пек тӑваканни никам та ҫукчӗ. Вӑл хӑйӗн коф
та ҫаннисене хӗрелсе кайнӑ атӑ кунчи сӑраяӗпе ҫӗлесе тухнӑччё, 
ҫавӑ эна алӑсене чавсасем таран ҫаралтармасӑр, ҫанӑсене йӗпегме- 
сӗр ҫума М1ай паратчӗ. Пурте вӑл лайӑх шутласа кӑларнӑ тесе ка- 
латчӗҫ, анчах никам та хӑйӗнне ун пек тӑвакан пулмарӗ, эпё ту- 
сассӑн—вара М1антан мӑшкӑласа кулатчӗҫ.

— Эх, эсӗ хӗрарӑмран вӗренетӗн!
Ун хӗрӗ ҫинчен калатчӗҫ:
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— Темех вара! Ну, пёр улпут майри ытлашширех пулӗ, майлӑ 
мар? д

— Тен тата вёренсе те пётереймеет, -вилсе каять пулё тен...
— Вёреннисем те тутлӑн пурӑнмаҫҫӗ тата: ав Бахшювӑн хёрё 

вёренчё-вёренчё те, хӑй учителшицӑна кайса кёчё, учительница 
пулса кайсан, вара ёмёрлёхех хёр -пулса юлмалла...

— Паллах! Качча илессине хут пёлмесен те илеҫҫӗ, мёншён 
илмеллийё анчах пултӑр...

— Хӗрарӑмӑн ӑсӗ пуҫӗнче мар.,.
Вӗсем хӑйсем ҫинчен ҫав тери намӑссӑрла калаҫнине итлеме 

лайӑх мар пек, темле тӗлӗнмелле пек туйӑнатчӗ. Хӗрарӑмсем ҫин- 
чен матроссем, салтаксем, ҫӗр чавакансем мӗнле калаҫнине эпӗ 
пӗлсе тӑраттӑм, эпӗ кураттӑм: арҫыноем хӑйсем хӗрарӑмсене улта- 
лас ӗҫре ҫивчӗ пулнипе тата хӗрарӑмсемпе хутшӑнас ӗҫре тӳсӗмлӗ 
пулчипе яланах пӗр-пӗрин умӗнче мухтанатчёҫ. Эпӗ вӗсем хӗрарӑм- 
сене тӑшманла пӑхнине сисеттӗм, анчах арҫынсем хӑйсен ҫентерӗ- 
вӗсем ҫинчен калаҫнм хыҫӗнче яланах тенӗ пек мухтаннипе пӗр- 
ле' тата тем янтӑратчӗ, вӑл вара мава ҫав каласа кӑтартнксенче 
мухтанни тата шухӑшласа кӑларни чӑннинчен ытларах тесе шутлама 
май паратчӗ.

Кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑмсем пӗр-пӗрне хӑйсен юрату ӗҫӗнчи мыс- 
карисем ҫинчен катаса кӑтартмастчӗҫ, анчах вӗсем мужиксем ҫин- 
чен мӗн каианинче пуринче те мӑшкӑлласа кулас, усал кӑмӑл пур- 
рине эпӗ туяттӑм, хӗрарӑм вӑл— вӑй! тени тӗрёс те пулӗ тесе 
шутлаттӑм вара.

—  Хӑть Те мӗнле ҫавӑрӑнкалйса ҫӳре, хӑть те кампа туслашса 
пурӑн, ҫапах та хӗрарӑм патне пыратӑнах, иртсе каяймастӑн,—терӗ 
пӗрре Натали, вара пёр темле карчӑк урмӑшнӑ сасӑпа ӑна хирӗҫ 
кӑшкӑрчӗ:

— Аҫта каймалла тата? Турӑ патӗнчен те пирён пата пӑрахса 
килеҫҫё те, хай манахсенех, пӗчченшерӗн пурӑнакансенех илер 
хуть...

Ҫав хӗллехи юр та хӑйӗн таса ҫивиттийӗпе витсе хума пулта- 
райман чыссӑр ҫурӑкра, ҫырма тӗпӗнче, шыв йӗнӗ пек чӑмпӑлтатнӑ 
хушӑра, йӗпе тутӑр таткисем ҫат та ҫат тутарнӑ хушӑра сӑмахла- 
нисем, ҫав вӑртгӑнла япала ҫинчен, мӗнпур йӑхоем,пе халӑхсем те 
ӑҫтан тухни ҫинчен ҫавӑн пек намӑссӑррӑн, усаллӑн халлап- 
ласа илнисем мана хӑратса йӗрӗнтеретчӗҫ, кӑмӑл-шухӑша хам 
йӗри-тавра йӑлӑхтарса, хупӑрмаса тӑракан «романсенчен» аяккалла 
тӗрте-тӗрте яратчӗҫ; «роман» тенӗ ӑнлавпа М1анӑн пуҫра ирсӗр, 
аскӑнчӑкла истори ҫинчен ӑнланасси таччӑнах ҫыхӑнса тӑратчӗ.

Анчах ҫаиах та ҫырмара кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑмсем хушшинче, 
денщиксем патӗнче, кухнясенче, ҫӗр чавакан рабочисем пурӑнакан 
подвалсенче килтипе танлаштармалли ҫук интереслӗрехчӗ, килте 
унта сӑмахсем, ӑнлавсем, пулса иртекен япаласем яланхи пӗрешкел 
пулни йывӑр та уоал кичемлӗх кӑна кӑларса тӑратчӗҫ. Хуҫасем 
апатланма, ҫывӑрма хыпаланса хатӗрленнин тата апатланнин, чир- 
чӗрсен, ыйӑхӑн тухатса лартнӑ ҫаврашка ӑшӗнче пурӑнатчӗҫ; вӗсем 
ҫылӑхсем ҫинчен, вилӗм ҫинчен сӑмахлатчӗҫ, унтан пит хӑратчӗҫ, 
вӗсем тырӑ пӗрчисем арман чулӗ тавра сиккеленсе тӑнӑ пек, вӑЛ 
кӗҫех лапчӑтса пӑрахё тесе, кӗтсе сиккелесе тӑратчӗҫ.

7. М. Горький—Ҫынсем патӗнче 97



Врҫнӗ оехетсевче эпӗ хам, пёччен ҫеҫ пулас тесе оарайие вутӑ 
ҫурма тухса каяттӑм, анчах пӗччен пулма оайра ҫеҫ май килетчӗ,— 
денщиксем пыратчӗҫ те карташӗнчи пурӑнӑҫ ҫинчен кала-кала 
кӑтартатчӗҫ.

ЫттиСенчеи ытларах ман пата сарайне Ермохинш Сидоров 
пыратчӗҫ. Пӗрремӗшӗ—Калуга ҫынни, вӑрӑм, курпунтарахскер, 
хӑйне иӗтӗмпех хулӑм та ҫнрӗп шӑнӑрёнчен явса тунӑ йышшискер, 
пӗчӗк пуҫлӑсюер, тӗксӗм куҫлӑскер. Вӑл кахал, тарӑхмалла ухмах- 
скерччӗ, йӑраланса- ҫӳретчӗ, хӗрарӑма курсан вара, ун урисем пат - 
нелле анса ӳкме хӑтланнӑ пек, малалла пӗшкӗнетчӗҫ. Пирӗн карпги- 
шӗнче пурте вӑл кухаркйсене, горничнӑйсене хӑвӑрт иарӑнтарнин- 
чен тӗлӗнетчӗҫ, унтан кӗвӗҫетчӗҫ, унӑн упа вӑйӗ пек вӑйӗнчев 
хӑратчёҫ. Сидоров, типшём те пит шӑмаллӑскер, Тула ҫынни, япан 
хурлӑхлӑччӗ, хуллен калаҫаппчё, астусарах ӳоӗркешегпчӗ, унӑн куҫӗ- 
оем хӑранӑ лек ҫутӑлса ҫӳретчёҫ, ®ӑл тӗтгӗм кӗтеосенелле пит 
пӑхма шрататчӗ; мён те пулин хулшентерех каласа кӑтартаггчӗ, е  
чӗнмесӗр ларать-и, анчах яланах вӑлтӗттӗмрех кӗтеселле пӑхатчӗ.

— Эсӗ мӗн пӑхатӑн?
-— А, тен, шӑши чупса тухӗ... Юрататӑп шӑшисене, ҫавӑн пек 

шӑппӑн ҫеҫ ярӑнса ҫӳрекенскерсем...
Эпӗ денщиксене ялсене ямашкӑн ҫырусем, савниоем патне 

ямашкӑн хутсем ҫырса параТтӑм, ҫак ман кӑмӑла кая1тчӗ; анчах 
Сидоров, «алли ҫыруоем ҫырасси ыттисене ҫырса ианинчен лайӑх- 
рах туйӑнатчӗ—вӑл кашни шӑматкунах Тулӑри йӑмӑкӗ патне ҫыру- 
сем яратчӗ.

Мана хӑй патне кухняна чӗнсе, вёл манпа юнаша/р сӗтел куш- 
шине ларатчӗ, кастарса янӑ ҫӳҫне алӑ тупанӗсемпе хытӑ сӑтӑратчӗ 
те мана хӑлхаран шӑппӑн калатчӗ:

— Ну, яра пар! Малгган мёнле йирлӗ пе$ ҫыр: пит юратнӑ 
йӑмӑкӑм, нумай ҫул хушши сывӑ пурӑнӑр—мёнле кирлӗ Тек! Халӗ 
ҫыр: пёр тенкӗ укҫине эпӗ илтӗм, анчах вӑл кирлӗ мар, тав тӑва- 
тӑп. Мана ним те кирлӗ мар, эпир аван пурӑнатпӑр.—Зпир пёртте 
лайӑх 1мар, йытӑсем пек пурӑнатпӑр,—теттӑм эпё.—Ну, зсӗ ун ҫин- 
чен анҫыр, ҫыр—аван! теое. Вӑл—пӗчӗккӗ, вугатӑаатӑ ҫулхискер 
ҫеҫ— мӗн тума лӗлмелле увӑи? Халӗ ху!ҫыр, хӑва епле вӗрентнӗпек...

Вӑл сушахай аяк енчен маинҫинеллех выртса, ман хӑлха ӑшне вӗрин 
те шӑршлӑн сывласа, ҫине дарсах шӑппйн калатчё:

— Каччӑсене хӑйпе ыталашма, хӑйне кӑкӑрӗнчен тивме ан па- 
тӑр, ниепле те! Ҫыр: кам та кам кӑмӑллӑн калаҫаггь пулсан, эсё 
ӑка ан ӗнен, вӑл сире апла улталама, пӑсма шутлать...

Услӗкне чарма хӑтланнипе унӑн кӑвак сӑн-питне юн килсе 
кзаятчӗ, вӑл питҫӑмартисене мӑкӑртса яратчӗ, куҫҫулӗ тухса ка- 
ятчӗ, вӑл пукан ҫинчен сиккелесе ларса мана чышатчӗ.

— Эсӗ кансӗрлетӗн!
— Юрать, ҫыр!.. Улпутсене пуринчен те ытла ан шан, вёсем 

пӗр тапхӑртах сире улталаҫҫӗ. Вӑл хӑй сӑмаххисене пӗлет те 
темӗскер те калама пултарать, эсӗ ӑна ёненетӗн-тӗк, вара сана— 
иубличнӑй ҫурта яраҫҫӗ. Пӗр тенкӗ пухса ҫитеретӗн-тӗк, пупа пар, 
вӑл, ырӑ ҫын пушсан, сыхласа усрӗ. А луччӗ никам курмалла мар

•тапра ӑшне алтса чик, вара ӑҫтине астуса пурӑн.
Ҫав пӑшӑлтатакан сасса итлесе ларасси пит хурлаимялла пек.



туйӑнатчӗ, ӑна фортӑчкӑра ҫаовӑрӑнакан шуҫ япала чӑкӑртатнӑ сасӑ 
ҫеҫ хуплаоа илетчӗ. (Эпӗ тӗтӗмпе хуралоа ларнӑ кӑмака ҫамки 
ҫинёлле, шӑнаоем вараласа пётернӗ чДшкӑ-тиркӗ шкипӗ ҫинелле 
ҫавӑрӑнса пӑхатӑп,—кухня калама ҫук чыесӑр, хӑнкӑласем пит 
нумай, ӑшаланӑ ҫӑвӑн, кӑраҫинӑн тата тӗтӗмӗн йӳҫӗ шӑрши ҫапса 
лартнй. Кӑмака ҫинче, хӑйӑоем хушшинче, тзракансем кӑштӑ/рта- 
таҫҫӗ, чунӑма хуйхӑ пы/рса кёрет, салтака тата унӑн йӑмӑкне макӑ- 
рас пекех шел туйӑнать. Ҫавӑн пек пурӑнма пулать-и, лайӑх-к 
вара?

Эпё ӗнтӗ Сидоров пӑшӑлтатнине итлемесӗр темскер ҫыратӑп,
пурӑнма кинем тата хурлӑхлӑ таултаи ҫинчен ҫыратӑп, вӑл хаш! 
сывласа штсе маиа ҫапла калать:

— Нумай ҫыратӑн, спаоипӑ! Халь' ӗнтӗ вӑл пӗлӗ мӗнтен хӑра- 
маллине...

— Нимрен те хӑрамалла мар,—ҫиленое калатӑп эпё, хам нумай 
япала таврашран хӑратӑп .ттупсан та.

Салтак ӗххӗм-ёххӗм ӳсӗркелесе илсе кулать:
— Тӗлӗнтеретён! Егтле хӑрамалла мар вара? А—улпутсем, а— 

турри? Сахал-и вара?
Йӑмӑкӗнчен ҫьиру илоеосӗн вӑл шшӑрхаиса ыйтатчӗ:
— Вула, пушалстӑ, чэорах...
Вара чӗркелесе ҫырнӑ, тарӑхмаяла кӗске те ним шухӑшсӑр 

ҫырнӑ ҫырӑва мана виҫшер хутчен вулаттаратчӗ.
Вӑл ырӑ, ҫемҫе кӑмӑллӑччӗ, анчах хӗрарӑмоем ҫине пурин пекех 

йытӑлЛа чӑрсӑрӑн та простӑ пӑхатчӗ. Ҫавӑн пек пӑхасси ман куҫ 
умӗнче малтан пуҫласа вӗҫне ҫитичченех час-часах тӗлӗнмелше те 
йӗрӗнмелле хӑвӑртлӑхпа аталанса пынине хам ирӗклӗн те, ирӗксӗр 
те сӑнаса тӑрс:а, эпӗ акӑ мӗн кураттӑм; Сидоров хӑйӗн салтак пур- 
нӑҫне ӳпкелешнипе хӗрарӑмӑн ырӑ кӑмӑлне ҫавӑратчӗ, ӑна кӑмӑл- 
лӑн суйса ӳсӗртсе яратчӗ, пурте пулнӑ хыҫҫӑн вара, хӑй ҫӗнтерни 
ҫинчен Ермохина «аласа кӑтарвса, йӳҫӗ эмель йҫгаӗ пек, тит-куҫне 
пёркелектерсе суратчё. Ҫакӑ магаа чӗререн пыреа ҫаганӑ пек туйӑ- 
натчӗ, эпӗ саштакран ҫиленее ыйтаттӑм: мӗншӗн вёсем пурте хӗр- 
арӑмсене улталаҫҫӗ, вӗсене суяҫҫӗ, унтан вара хӗрарӑма мӑшкӑласа, 
ӑна пӗрин аллинчен теприн аллине параҫҫӗ тата час-часах хӗнеҫ- 
ҫӗ?—теттӗм.

Вӑл хуллен кулкаласа ҫапла анчах калатчӗ:
— Санӑн ҫав ӗҫсемпе интересленме кирлӗ мар, вӑл пурте лайӑх 

мар, вӑл ҫылӑх!—Эсӗ—пӗчӗккё, ир-ха сана...
Анчах пӗрре эпё тӗллерех тата хам асӑмра тӑрса юлма пултарнӑ 

ответ кӗтсе илтӗм.
— Эпӗ хӑйне улталанине вӑл пӗлмест тетӗн-им?—терӗ вӑл, 

куҫне хӗссе ӳсӗркелесе.—Вӑл пӗле-ет! Вӑл хӑй улталаттарасшӑн. 
Ҫав ӗҫре пурте суяҫҫӗ, вӑл ӗҫӗ ҫавӑн пек, пурне те намӑс, нихӑшӗ 
те никама та юратмасть; ахаль—ашкӑнса хӑтланни ҫеҫ! Ҫавӑ пит 
вӑтанмалла, акӑ, тӑхта-ха, ху пӗлӗн!—Вӑл ҫӗрле пулмалла, кӑн- 
тӑрла—тӗттӗмре, пӑлтӑрта, ия! Ҫавӑншӑн турӑ райран хӑваласч 
кӑлароа яяӑ, ҫавӑн иирки тгурте телейоӗр...

Вӑл ҫав тери лайӑх, ҫав тери хурланса ӳкнӗ пек калатчё, са
ванна та эпӗ унӑн романӗсемпе пӑртак килӗшрём: эпё унпа туслӑ- 
р:ахчӗ, Ермохинне кураймастӑм та пур майпа та мӑшкӑлама, тарах-
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тарма хӑтланатгӑм,—ӑна эпӗ иуштараттӑм, час-часах вара вӑл ырӑ 
мар шухӑш тытса килкартишӗ ггӑрӑх ман хыҫҫӑн хӑваиаса ҫӳретчӗ, 
хӑй правур пулман пирки анчах вӑл мён тума шутланийӗ сайра ҫеҫ 
май килетчӗ.

— Ана тума хушман,—тетчё Сидоров.
Хушманнине зпӗ пӗлеттӗм, анчах ҫавӑн пирки ҫынсем телейсёр 

пулнине ӗненес килместчӗ. Телейсӗррине хам кураттӑм, анчах 
юратса кайнӑ ҫынсен куҫӗсем ахаль чухнехи пек маррине час- 
часах сӑнанӑ пирки, юратакансем ӑраснах ырӑ кӑмӑллине туйнӑ 
пирки ӗненместӗм; ҫав чӗре праҫникне курса тӑрасси яланах 
лайӑх пек туйӑнатчӗ.

Анчах ҫапах та, астӑватӑп, пурӑнӑҫ мана тата ытларах кичемлё, 
хытӑ пек туйӑнса пыратчӗ, хам ӑна кунран-кун мёнле курса тӑратӑп, 
ӑна ӗмӗрех ҫавӑн пек пулмалла туса хунӑ пек туйӑнатчӗ. Халь 
мӗнгаур, халь мӗне ниҫталла оирмелие мар кашии кунах куҫ умне 
тухса тӑрать, ҫавӑнтах мён те пулин лайӑхраххи пулма пултарасск 
ҫинчен шухӑшлани ҫукчӗ.

Анчах пӗрре, салтаксем мана хытӑ хумхантарса яракан истори 
каласа кӑтартрӗҫ: пӗр хваттерте хул)ари %- 1лайӑх ҫӗвӗҫён закрой- 
щикӗ, лӑпкӑ, йӑваш ҫын пурӑнатчё, вырӑс ҫынӗ мар. Унӑн ача 
ҫуратман иёчёк арӑмӗ пурччӗ, вӑл кунӗн-ҫӗрӗн кӗнеке вулатчё- 
Шавлӑ килкартишӗнче, ӳсӗр' ҫынсемпе лӑках тулнӑ ҫуртсем тавра- 
шӗнче ҫав икӗ ҫын куҫа курӑнмалла мар, ним сас кӑлармасӑр 
пурӑнатчӗҫ, хана тумастчӗҫ, хӑйсем те ниҫта ҫӳреместчӗҫ, праҫ- 
никсенче ҫеҫ театра каятчӗҫ.

Упӑшюи иртен пуҫласа каҫченех службӑра пулатчӗ, тин анчах 
ӳсекеи хӗрача пек туйӑнакан арӑмӗ эрнере пӗр-икӗ хутчен кӑнтӑрла 
библиотекӑна ҫӳрекелетчӗ. Эпӗ час-часах кураттӑм: уксахланӑ пек
оулланкаласа вӑл, гимназистка пек, кёнекеоене чӗн пиҫиххипе 
ҫыхса лартса, дамба тӑрӑх вӗт утӑмсемпе утса пыратчӗ, хӑй прос- 
тӑскер, кӑмӑла каяканскер, ҫӗнӗскер, тасаскер, пӗчёк аллисене 
перчатка тӑхӑннӑ. Пичӗ унӑн кайӑк пичё пекскёр, в'ӑль-1валь выля- 
кан куҫлӑскер, пӗтӗмпе те вал, тӗкӗр умйе лартакан фарфор кӗлетки 
пек хитрескер. Салтаксем калатчӗҫ: «Унӑн сылтӑм аяккинче пӗр
аяк пӗрчи ҫук, ҫавӑнпа та утнӑ чухне вӑл темле тӗлӗнмелле суллан 
калать», тетчӗҫ; анчах маншӑн ҫавӑ лайӑх пек туйӑнатчӗ, тата дна 
килкартишӗнчи ытти дамӑсенчен—офицер арӑмӗсенчен тӳрех уйӑр- 
са штме пулатчӗ; лешсем,— хӑйсен хытӑ янтракан сасӑсем, чӑпар 
тумсем, ҫӳлӗ турнюрсем пур пулин те,—темле тыткаласа кивет- 
нӗн туйӑнатчӗҫ, вӗсем тӗттӗм пӑлтӑрта, тӗрлёрен кирлӗ мар япала- 
сем хушшинче нумайччен манӑҫа кайса выртнӑ темеллеччӗ.

Закройщикӗн пӗчӗк арӑмӗ килкартишёнче ҫур ухмах вырӑнне 
шутланатчӗ,—кӗнекеоемпе вӑл хӑй тӑн-пуҫне ҫухатнӑ, хуҫалӑх ӗҫне 
туса пыма пултарас ҫукки патнех ҫитнё тетчӗҫ, унӑн упӑшки хӑй па- 
сара провизи илме ҫӳрет, хӑех кухаркино,яланах йӗпенсе ҫӳрекен 
хӑрах хӗрлӗ куҫлӑ,тепӗр куҫӗ вырӑнне шупка^ тӗслӗ хӗсӗк ҫурӑклӑ 
тем пысӑккӗш салху хӗрарӑма, вырӑс хёрарӑмӗ марскере, кӑнтӑрлах» 
апатпа каҫхи апат пӗҫерме хушать тетчӗҫ. Улпут майрийӗ хӑй вара 
сысна ашне пӑру ашӗнчен уйӑрма та пултараймасть, пӗрре пит на- 
мӑс курса петрушка вырӑнне хрен илнӗ! ггетчӗҫ.

Эсир шутлӑр-хӑ, мӗн хӑтланнӑ!
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Вӗсем виҫҫӗш те ҫуртра ют ҫынсемччё, ҫав чӑхсем хупмалли 
пысӑк решепкен пёр клетки не вӗсем ӑнсӑртран пырса лекнӗ темел- 
леччӗ, сивёрен хӑтӑлас тесе, форточка витӗр ҫынсен пӑчӑ та чыс- 
сӑр килне вӗҫсе кӗнӗ кӑсӑясем пек туйӑнатчӗҫ.

Сасартӑк дегациксем мана каласа кӑтартаҫҫӗ: офицер-господа- 
сем закройщикӑн пӗчӗк арӑмӗпе тарӑхмалла та уоал вӑйӑ выляма 
пуҫласа янӑ,—вёсем кашни кулгаен тенёпе пӗрех, пӗринче пӗри, ■ 
тепринче тепри, ӑна запискӑсем ҫырса параҫҫӗ; вӑл запискӑсенче 
вӗсем ӑна юратни ҫинчен, хӑйсем асап тӳсни ҫинчен, вӑл чиперри 
ҫинчен ҫыраҫҫӗ. Вӑл вӗсене хирӗҫ ҫырать, хӑйне канӑҫра хӑварма 
ыйтать, хӑй хуйхӑ кӑтартнашӑн хӗрхенет, хӑйне юратма пӑрахмаш- 
кӑн вӗсене турӑ пулӑштӑр тесе турра тархаслать. Ҫавӑн пек за
писка илсессӗн, офицерсем ӑна пурте пӗрле вулаҫҫӗ, хӗрарӑмӗнчеи 
кулаҫҫё те пӗрлех шутласа ун патне пӗр-пӗр офицерӗ ячӗпе ҫыру 
ҫыраҫҫӗ.

Ҫак историе мана каласа кӑтартнӑ чух денщикеем те кулчӗҫ, 
закройщикӑн майрине ятиарӗҫ.

— Гелейсӗр ухмах, чалӑшскер,—терӗ Ермохин баспа, Сидорове 
тата ун майлӑ пулса хуллен каларӗ:

— Кирек мёнле хӗрарӑм та хӑйне улталаттарасшӑн. Вал пурне 
те пӗлсе тӑрать...

Хӑйӗнчен мёнле кулнине закройщик майри пёлнине эпё ёнен- 
мерӗм, ҫавӑнпа та ук ҫинчен ӑна тӳрех каласа кӑтартас терӗм; 
Унӑн кухарки нӳхрепелле кайнине сыхласа тӑрса, эпӗ хыҫалти 
пусма тӑрӑх улӑхса, пӗчӗк хӗрарӑмӑн хваттерне чупса кӗтӗм, кух- 
няна кӗрсе карӑм— никам та ҫук, пӳлӗмеляе кӗтӗм—заиройщик 
майри сӗтел патӗнче ларать, пӗр аллинче унӑн ылттӑнланӑ йывӑр 
чей чашки, тепринче—уҫса хунӑ кӗнеке; вӑл хӑраса карӗ, кӗнекине 
кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртаса тытрӗ те хыттӑнах мар кӑшкӑрма тапратрӗ:

—  Кам ку? Августа! Кам эсӗ?
Вал мана кӗнекепе, е чей чашкипе перегг пулӗ тес(е, кӗтсех эпӗ 

васкаса та такӑнкаласа ӑна каласа пама тытӑктӑм. Вӑл пысӑк 
кӗрен кресла ҫинче ларатчӗ, арки вӗҫне хӑю, ҫухипе ҫаннисене 
шӑтӑкла тытнӑ ҫутӑ кӑвак капот* тӑхӑннӑ, кӑтралансарах тӑракан 
сарӑ ҫӳҫӗ хулпуҫҫийӗсем ҫинелле сапаланса кайнӑ. Вӑл алтарь 
алӑкӗ ҫине ӳкернӗ ангел пек туйӑнатчӗ. Кресла хыҫӗ ҫумне хӗсӗнсе, 
вӑл мана ҫаврака куҫсемпе пӑхса ларатчӗ, малтан ҫиленсе, кайран 
тӗлӗнсе, йӑл кулса пӑхрӗ.

Эпё мён калас тенине пурне те каллса пӗтерсен, паттӑрлӑха 
ҫухатсл, алӑк патнелле ҫавӑрӑнсассӑн, вал мана кӑшкӑрчӗ:

— Тӑхта!—терӗ.
Чей чашкине поднос ҫине лартрё, кӗнекине сётел ҫине пӑрахре 

те, алӑ тугвэнӗсене пӗрле тытса, мӑн ҫыннӑн ҫӑра сассипе сӑмахлама 
пуҫларӗ:

— Мӗнле тӗлӗнмелле ача эсӗ... Ҫывӑхарах кил-ха!
Эпё пит асӑрханса пӑртак сикрӗм, вӑл ман алла тытрӗ те, ӑна 

пёчӗк сивӗ пӳрнесемпе ачашласа шӑлса ыйтрӗ:
—! Сана ҫавна мана каласа кӑтартмашкӑн, никам та вӗреитме- 

рӗ-и, ҫук-и? Ну, юрӗ, эпӗ куратӑп, ӗненетёп—эсӗ хӑвах шутланӑ...

* К ап от -кн л ге  тгх^нмалпи хРрарӑ.м кӗпи, халат пекскер.
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Ман алла ярса вӑл куҫӗсене хупрё те хуллентерех, вӑрӑмӑн 
каларё:

— Ҫавӑн ҫинчен ирсёр салтаксем сӑмахлаҫҫӗ еппин!
— Сирӗн ҫак хваттертен каяс пулатчё луччӗ,—мӑн ҫын пек 

канаш патӑм эпё.
— Ма?
— Ҫӗнтерсе илеҫҫӗ вёсем сире.
Вӑл кӑмӑшлӑн кулса ячё, унтан ыйтрё:
— Эсё вёреннё-и? Кёнекесем вулама юрататӑн-и?
— Вӑхӑт ҫук ман вулама.
•— Юрататӑн пулсан, вӑхӑчӗ тупӑнатчӗ. Ну—спасипӑ!
Вӑл чӗптём чӗпӗтнӗ пек тытнӑ пӳрнисене тата пӳрнесем хуш- 

шинчи кӗмӗл укҫава ман паталла кӑнтарчё,—ҫав сивӗ япалаяа илме 
намӑс пулчӗ, анчах илес марччӗ те, ун пек тума хӑяймарӑм эпё, 
тухса кайнӑ чухне вара ӑна пусма ка|рлӑкён тункати тӑррине хурса 
хӑвартӑм.

Зпӗ ҫав хӗрарӑм патёнч;ен хамшӑн ҫӗнӗлле тарӑн шухӑшпа тухеа 
карӑм; мая умра шуҫӑм уҫӑлса килнӗ пекех туйавчӗ, темиҫе кун 
хушши вара эпӗ анлӑ пӳлӗме тата вӑл пӳлӗмре ангел пек туйӑна- 
кая ҫутӑ кӑвак кӗпедлӗ закройщик арӑмӗ ларнияе аса илсе, хӗпӗр- 
теое пурӑнтӑм. йӗри-тавра пурте эпӗ халиччен курман пек темле 
хитреччӗ, ун урисем айёнче ылттӑн тёолӗ чаплӑ ковер выртатчӗ, 
чӳречесен кӗмӗл кантӑкӗсем витӗр, ҫав хӗрарӑм тавра ӑшӑнса, 
хӗллехи кун пӑхатчӗ.

Ман ӑна татах тепӗр хут курас килое карё,—ун патне кайса 
кӗнекесем ыйтсассӑн мӗн пулать-ши?

Эпӗ ҫаена турӑм та кашлех ӑна ҫав вырӑнтах, ҫавӑга пекех кӗ- 
неке тыггса лирнине куртӑм, анчах питҫӑмартияе вӑл темле хёрлё 
тутӑрпа ҫыхса лартнӑччӗ, куҫӗ патёнче шыҫса кайяӑччӗ. Мана хура 
переплетлӑ кӗнеке парса, закройщик майри тӑнланмалла мар тем 
мӑкӑртатса иляӗ. Эпё креозот тата анисовый капля шӑ|рши кӗрекен 
кӗнекене тытса хурланса тухса карӑм. Кӗнекене эпё таса кӗпепе те 
хутпа чӗркесе, мачча ҫине пытарса хутӑм, хуҫасем туртса илсе 
ӑна пӑсасран хӑрарӑм.

Вӗеем выкройкӑсемшӗн те премиоемшӗн «Нива» илсе тӑрса, 
ӑна вуламастчӗҫ, картинӑсеые ҫеҫ пӑхса тухса, спальняри шкаф 
ҫине пуҫтарса хуратчӗҫ, ҫулталӑк иртнӗ чухне вара переплет ту- 
Саратчӗҫ те кровать айне пытарса хуратчӗҫ, унта ёнтё «Живопис
ное Обозрении» виҫӗ томё вырТатчё. Эпё опалвняра урай ҫуяӑ чух 
ҫав кёнекесем айнелле лапра шыв юхса кӗретчӗ? Хуҫа «Русский 
Курьер» хаҫат ҫырӑнса илетчё, каҫсенче ӑна вуланӑ чух вара 
ятлаҫатчӗ:

— Такам шуйттанӗ пӗлет, мён тума вёсем ҫавна пурне те ҫы- 
раҫҫӗ! Пит кичем-ҫкё...—1тетчӗ.

Шӑматкун, мачча ҫине кӗпесем ҫакна чухне, эпӗ кӗнеке ҫинчен 
астуса илтӗм, ӑна туртса кӑлартӑм, уҫрӑм та пуҫламӗш йӗркинс 
вуласа пӑхрӑм: «Ҫуртоем—ҫынсем тек: кашниннех хӑйӗн сӑн-сӑпачё 
пур». Ҫавӑ мана хӑйӗн чӑнлӑхӗпе тӗлӗнтерсе ячӗ—эпӗ маччари 
чӳрече умне тӑрса, малалла вулама пуҫларӑм та хам шӑничченех 
вуларӑм, каҫпа вара, хуҫасем ҫӗрлехи кӗлле кайсассӑн, кӗнекене 
кухняна имсе антӑм та, кёрхи ҫулҫӑсем пек туйӑнакан, сарӑрах
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тӗолӗ, кивё стрдашцӑсем ӑшне итутсах карӑм; вӗсем мана эпӗ хӑ- 
нӑхса ҫитнӗ ҫынсем пек мар ыр геройсене, шутсӑр уоал тӑвакан 
ҫынсене кӑтартса, ҫӑмӑллӑнах мана урӑхла пурнӑҫалла, ҫӗнӗ ат- 
семпе ҫӗнӗлле шайсем патнелле илсе каятчӗҫ. Вӑл Ксавье де-Монте- 
пэнӑн романӗ пулнӑччӗ, унӑн мӗнпур романёсем пек вӑрӑмскерччӗ, 
ҫынсем тӗлёшӗнчен тата пула-пула иртекен япаласем тӗлӗшӗнчен 
пит пуянскер, шутсӑр хӑвӑрт каякан, эпӗ пёлмен пурӑнӑҫа кӑтаргса 
параканскер. Романта пурте тёлӗнмелле простӑ та уҫҫӑн курӑнса 
тӑратчӗ, йёркесем хушпшне пытарса хунӑ пёр темле ҫутӑ ырриле 
усаллине ҫутатса тӑрса, юратма тата мурайми пулма- пуиӑшнӑн ту- 
йӑнатчӗ, пӗр ҫӗрте таччӑн арканса тӑракан ҫынсен пурӑнӑҫне пит 
хытӑ астутарсл- тӑнӑ пекчӗ. Ҫине тӑрсах кӑна пулӑшас, теприне чӑр- 
мантарас килсе карё, ҫав куҫ умне сасартӑк тухса тӑнӑ пурӑнӑҫ 
пӗтӗмпех хут ҫинче ҫеҫ пулнине манса каймаллаччӗ; кӗрешӳ су- 
лӑнкаласа пынине пурне те манс-а каймаллаччӗ, пёр страницӑра 
хӗпӗртесе кайни, тепӗринче хурланса кайни пурне те хупласа 
илетчӗ.

Вулаишге эпӗ йӑлтах манса кайна: параднӑй крыльдара шӑнкӑ- 
рав сассияе иоггсен те, ҫавна какм, мён тума шӑнкӑртаттаркиме 
тӳрех тӑнлаоа илеймерӗм.

Ҫурти пӗггӗмпе пекех ҫунса пӗтнӗ, хам ир ҫеҫ тасатнӑ шантал 
ҫине йӑлтах ҫурта тумласа пӗтнӗ; Х1ама астума хушнӑ лампадка 
хӑйӑвӗ тыткӑҫӗ ӑшӗнчен тухса ӳксе сӳнсе ларнӑ. Эпё хам айӑпа 
кӗнин йӗрӗсене пытарма хӑтлаяса, кухня тӑрӑх чупкалама пуҫла' 
рӑм, кӗнекене кӑчака айӗнчи шӑтӑка чиксе хуггӑм та лампадкӑна 
тӳрлетме тытӑнггӑм. Пӳлӗмсенчен нянька сиксе тухрӗ.

— Хӑлхасӑр пулса лартӑн-им? Шӑнкӑртаттараҫҫӗ!
Эпӗ алӑк уҫма чупса карӑм.
— Кӳпчерӗн-им?—сиввӗн ыйтрӗ хуҫа, унӑн арӑмӗ пусма тӑрӑх 

йывӑррӑн утса хӑпарса, эпӗ ӑна шӑнтса пӑсӑлтартӑм тесе ӳпке- 
лешрӗ, карчӑкӗ ятлаҫрӗ. Кухняна кӗрсен вӑл тӳрех ҫутнӑ ҫуртана 
курчӗ те, эпӗ мӗн тунӑ тесе, манран тёпчеме тапратрё.

Эпӗ таҫтан ҫӳлтен татӑлса аннӑ пек, пӗтӗмиех ҫӗмӗрӗлсе пӗтнё 
пек пулнӑскер, вӑл кӗнекене шыраса тупасран хӑраса ним те шар- 
ламарӑм, вӑл: эпӗ ҫуртне те ҫунтарса яратӑп, тесе кӑшкӑрашрӗ. 
Хуҫапа арӑмӗ каҫхи апагг ҫиме пырса кӗчӗҫ, карчӑкӗ вӗсене каласа 
пачӗ:

— Акӑ, пӑхӑр, ҫуртана пӗтӗмпех ҫунтарса пӗтернӗ, ҫуртне те 
ҫунтарса ярать...

Каҫхи апат ҫинӗ чух вӗсем тӑваттӑшё те эпё хам ирӗкпе те, 
ирӗксӗр те айӑпа кӗнисене асӑнса, эпӗ пӑчланса каятӑп тесе хӑ- 
ратса, мана кӑшласа ларчӗҫ, анчах эпе ёнтӗ пӗлеттӗм: ҫавна пурне 
те вӗсем ҫилениипе те мар, тата ырӑ кӑмӑллӑ пулнӑран та мар, 
кичем пулнӑран ҫеҫ калатчӗҫ. Кӗнекери ҫынсемпе танлаштарсан, 
вӗсем ҫав тери пуш-пушӑ та кулӑшла пулни темле тӗлӗнмелле пек 
туйӑнатчӗ.

Акӑ, вӗсем ҫисе пӗтерчӗҫ, йывӑрланса карӗҫ, ывӑнса ҫывӑрма 
саланюа пӗтрӗҫ; карчӑк ҫиленсе ӳпкелешниоемпе турра кансёрлерӗ 
те кӑмака ҫине улӑхса кайса шӑпах пулчӗ. Вара эпӗ тӑтӑм, хене
кене кӑмака айёнчен кӑларггӑм, чӳрече шатне пытӑм. ҫӗрӗ ҫутӑччӗ, 
уйӑх тӳ]>ех чӳрече витёр пӑхатчӗ, анчах вӗтё шрифта курма май
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ҫукчӗ. Шутсӑрах вулас килетчӗ. Ҫӳлӗк ҫмнчен пӑхӑр кастрюля 
илсе, эпӗ ӑна тытса, уйӑх ҫутияе кӗнеке ҫинелле ӳкерсе пӑхрам— 
тагах та начартарах, тӗттӗмре!Х  пулса тӑчӗ. Вара эпё скамье ҫине, 
кӗтеосе, иконӑсем паггие хӑпарса тӑтӑм, ура ҫийче таре а лампада 
ҫутипе вулама пуҫларӑм та, хам ывӑнса ҫитнӗскер, скамье1 ҫииелде 
анса ларса ҫывӑрнӑ кайнӑ, карчӑк кӑшкӑрса чышнипе вӑранса 
карӑм.! Кӗнекеие тытса вӑл, ҫиденнипе хӗредсе кайнӑсйер, хёрлӗ 
ҫӳҫ-пуҫне пит ҫиллӗн вӗҫтерсе, мана кӗнекипе хытӑ ыраттармаллах 
хулпуҫҫинчен шаккать, хӑй ҫара уран, пӗр кӗпе вӗҫҫӗн ҫеҫ. Пулат 
ҫинчен Виктӑрӗ улатчӗ:

— Анне, ан ҫухӑр-ха! Пурӑнмалли ҫук...—тетчӗ.
— Пӑчланчӗ кӗнеке, ҫурса тӑкаҫҫӗ,—тесе шухӑшларӑм эпё.
Ирхи чей ёҫнӗ хушӑра мана суд турӗҫ. Хуҫа снввӗй ыйтрӗ:
— Аҫтан шгтӗн эсӗ кӗнекӳне?
Хӗрарӑмсем пӗр-пӗрне пӳлсе кӑшкӑрашрӗҫ. Виктӑрӗ, тем шик- 

леннӗ пек, кӗнеке странидисене шӑршлакаларӗ те:
— Духи шӑрши кӗрет, туршӑн та...—терӗ.
Кӗнеки пачӑшкӑн пулнине пӗлсессӗн, вӗсем пурте оачӑшка ро- 

мансем вуланинчен тӗлӗнсё те тарӑхса ӑна тата тепӗр хут тыт- 
каласа пӑхрӗҫ, ҫапах та ҫавӑ вӗсене пӑртак лӑплантарчӗ. Апла пу
лин те хуҫа мана тата нумайччен ӑс пароа вӗрентсе хӑтланчё: 
вулани вӑл|— сиенлӗ те хӑрушӑ терӗ.

— Авӑ вӗсем, вулаоа хӑтланакансем, чугун ҫула сиктерсе янӑ, 
вӗлересшӗн пулнӑ...

Хуҫа арӑмӗ ҫиленсе те хӑраса хӑй упӑижине кӑшкӑрчӗ:
— Эсӗ ухмаха ертӗн-им! Мӗн калатӑн эсӗ ӑш ?—терӗ.

Зпӗ Монтепэн кӗнекине салтак патне леҫрӗм, мӗн пулнине ӑна 
каласа кӑтвртрӑм. Сидоров кӗнекене илчё те, ним шардамасӑр пӗ- 
чӗк арчине уҫрӗ, таса алшӑлли кӑларчӗ Те уапа романа чӗркесе- 
арчааа пьгтарса хучӗ, мана каларӗ:

— Ан итие вӗсене, ман па(та кил те вула, зпӗ никама -па кала- 
маотӑп! Килсен эпё ҫук-тӑк, уҫҫи икона хыҫӗнче ҫакӑнса тӑрать, 
арчана уҫ та вула...

Хуҫасем кӗнеке ҫине ҫавӑн пек пӑхни ман куҫ умӗнче тӑруках 
ӑна пит ҫӳлӗ 'вьгрӑна хӑдартоа ячӗ, ӑна пысӑк та хӑрушӑ вӑрптӑн 
впала вырӑняе шутлаттарма пуҫларӗ. Темскерле «вулакансем» та- 
кама унта вӗшересшӗн пулса, таҫти чугун ҫула сиктерсе яни вӑл 
мана интереслентермерӗ, анчах эпӗ ҫылӑх каҫарттарнӑ чухне па- 
чӑшка мӗн ыйтнине, гимназист подвалта вуланине, Смурый «тӗрӗс 
кёнекесем» ҫинчен каланине астуса илтӗм, тата кукаҫей мана хура 
кӗнёкеҫӗсем—фармазонсем ҫинчен каласа кӑтартнисене астуса 
илтӗм:

— Пилленӗ патша Александр Павлӑч чухне дворян таврашсем, 
хура кӗнеке таврашӗпе фармазонство еннелле ҫавӑрӑнса кайса, пӗ- 
тӗм Россия халӑхне Римри папа аллине сутма шутланӑ, езуитсем! 
Ҫавӑнпа Аракчеев генерал вӗсене ӗҫ тунӑ ҫёрте тытса илнӗ те  —< 
чинне-мённе пӑхмасӑр—пурне те Сибире, катӑргӑна янӑ, ҫавӑнта 
вара вӗоем, йывӑҫ ҫулҫи ҫинчи пыйтӑсем пек, вилсе пӗтнӗ те...

«Ҫӑлтӑрсемпе тӗрлесе пӗтернӗ умбракул», «Герваси» тата мӑш- 
кӑлласа катанӑ чаплӑ сӑмахсем: «ГТирён ӗҫсеве пӗлме тӑрӑшакан
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профансем! Сирӗн вайсӑр куҫусём вёсене нихҫан та курас ҫук!» 
тенисем аса килетчӗҫ.

Эпӗ хам темле пит пысӑк вӑрттӑнлӑхсем пӗлесои патне ҫитсе 
тӑнӑ тек туйӑнатчӗ мана, ухмаха ернӗ ҫын пек пурӑнаттӑм. Кӗне- 
кине вуласа пӗтерес килетчӗ, вӑл салтак татӗнче пӑчланасран, 
е салтакё ӑна мёнле -те пулин пӑсасран хӑраттӑм. Мӗн калӑ-п-ши 
вара апӗ закройщик арӑмне?

Карчӑкӗ эпё денщик патне чупассине хытӑ астуса тӑрса, мана 
кӑшлатчӗ:

— Кӗнекеҫӗ! Кёнекесем, ав, аскӑнлӑха вӗрентеҫҫӗ, ав, вал, кё- 
неке вулама юратаканскер, мӗн тӑвасси патне ҫитнӗ—пасара хӑй 
кайса килме иултараймасть, офицерсемпе ҫеҫ явӑҫоа пурӑнатъ, кӑн- 
тӑрлах -вӗсене йышӑнать, эпӗ пӗлетӗп!

— Вӑл тӗрӗс мар! Вӑл явӑҫса пурӑнмасть...—тесе кӑшкӑрса 
ярас килетчӗ манӑн.

Анчах эпӗ закройщик арӑмӗ хутне кӗме хӑраттӑм, кӗнеки унӑн- 
не карчӑк чухласа илӗ тен ӑнсӑртран?

Темиҫе кун хушши эпӗ шутсӑрах начар пурӑнтӑм: ӑс-пуҫ сапа- 
ланс-а каяоси, хуйхӑроа пӑшӑрханасои пусоа илчё мана, Монтепэна 
тем пуласран хӑраса эпӗ ҫывӑраймастӑм, акӑ вара пёрре закрой
щик арӑмӗн кухарки мана килкартишёнче утнӑ чухне чарса- каларё:

— Кӗнекине илсе кил!—терӗ.
Эпӗ кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн хуҫасем канма выртнӑ вӑхӑта суй- 

ларӑм та-, 'вӑтанса кайнӑскер, хуйхӑ пуснӑскер, закройщик арӑмӗ 
патне пырса кӗтӗм.

Вӑл мана эпӗ ӑна малтанхи хутӗнче курнӑ пекех йышӑнса илчӗ, 
тумланаооине ҫеҫ урӑхла тумланнӑ; кӑвак юбкӑпа, хура бархат 
кофтӑ-па, уҫӑ мӑйӗнче бирюза хӗресӗ. Вӑл уйӑп ами пек туйӑнатчё.

Эпӗ ӑна кӗнекине вуласа тухма ёжӗрейменни ҫинчен тата мана 
вулама чарни ҫинч-ен каласан, хурланнипе те ҫав хӗрарӑма курнӑ- 
шӑн хӗпёртенипе ман куҫҫуль тухса карӗ.

— Ф-фу, мӗнле ухмах ҫынсем!—терё вӑл ҫӳхе куҫхаршийӗсене 
вылятоа.—Пӑхмашкӑн сан хуҫун сӑнӗ-пичӗ интереслӗ тата. Эсё 
тӑхта-ха хурланма, эпӗ шухӑшяаса пӑхӑп. Эпӗ ҫыратӑп ӑна!

Ҫавӑн пек тӑвасран эпӗ хӑраса к-арӑм, эиӗ ӑна хам хуҫасене 
суйни ҫинчен, кӗнекине унтан мар, пачӑшкаран Илнӗ тесе калани 
ҫищ!ен пӗлтертӗм.

— Кирлӗ мар, ан ҫырӑр!—тесе йӑлӑнтӑм эпӗ ӑна.—Вӗсем си- 
рӗнгген кулӗҫ, сире вӑрҫӗҫ. Сире картишёнче никам те  юратмасть 
вӗт, пурте мӑшкалласа кулаҫҫӗ, эсир ухмах теҫҫӗ тата сирӗн пӗр 
аяк пӗрчи ҫук теҫҫӗ...

Ҫавна пурне те персе ярсан, эпӗ ҫавӑнтах хам ытлашши тата 
уншӑн хурл-анмалла каланине ӑнланса илтӗм,—(вал ҫӳлти тута хёр- 
рине ҫыртса лартрӗ те, ут ҫине утланса ла-рса пынӑ пек, хӑйне пёҫ- 
ҫинчен ҫат! ҫапоа илчӗ. Эпӗ тӑпра ӑшнех авса каясчӗ тесе вӑтан- 
нипе пуҫа у-срӑм, анчах закройщик арӑмӗ пукан ҫине кайса ӳкрӗ 
те:—Ой, мёнле ухмах... мёнле ухмах!—тесе савӑнӑҫлӑн ахӑлтатса 
кулса ячӗ.

— Анчах мӗн тӑвас-ха?—тесе ыйтрӗ вӑл хӑйӗнчен-хӑй, мана 
тӗллесе пӑхса, унтан хаш! -сывласа илсе каларӗ:—Эсӗ пит тӗлӗн- 
мелле ача, пит...
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Унпа юнашар тӗкӗр ҫине пӑхса, эпӗ сарлака сӑмсаллӑ сӑн-пит 
куртӑм, пит ҫӑмаргги тухарах тӑрать, ҫамки пысӑккӑяах 
кӑвакарса ларнӑ,—ҫавӑ ӗнтӗ «пит тӗлӗнмелле ача» пулать-и? Ку 
тӗлӗнмелле ача фарфортан тунӑ пӗчӗк, ҫинҫе кёлетке пек мар 
ҫав...

—- Эсӗ -ун чух эпӗ панӑ укҫана мӗншӗн илмен?
— Мана кирлӗ мар.
Вӑл йывӑррӑн сывлаоа илчӗ.
— Ну, мён тумалла! Сана вулама ирӗк параҫҫӗ пуяюан, квл 

эпё сана кёнекесем парӑп...
Тӗкӗр айӗнчи сунтӑх ҫинче виҫӗ кёнеке выртатчӗ; эпё илсе 

ш лнӗ кӗнеке пуринчен те хулӑмччӗ. Эпӗ ун ҫине хурланса- пӑхрӑм. 
Закройщик майри мана пӗчӗк, шупка сӑнлӑ алшине пачӗ.

— Ну, сывӑ пул!
Эпё хуллен аллине сӗртӗнсе илтӗм те хӑвӑрт тухоа карӑм.
Вӑл ним те пӗлмест тесе ун ҫинчен тӗрӗс те калаҫҫӗ пуль ҫав, 

ав, пӗчӗк ача пек, вӑл ҫирӗм пуслӑх укҫана та укҫа терӗ.
Анчах ҫав ман кӑмӑла каятчӗ...

IX.
Эпӗ вуласшӑн хыпса ҫунма пуҫлани мана мӗн чухлӗ йывӑр хурлӑх 

кӑтартса иӑшӑрхантарнисем ҫинчен аса ишсен, хурланмалла та, ку- 
лӑшла та туйӑнса каять!

Закройщик арӑмӗн кӗнекисем шутсӑр хаклӑн туйӑнатчӗҫ, ҫа- 
вӑнпа та ватӑ хуҫа карчӑкӗ вӗсене кӑмакана пӑрахса ҫунтарса 
ярасран хӑраса, эпӗ вӑл кёнекесем ҫинчен шухӑшласшӑн марччӗ. 
Ирсене чей ӗҫме ҫӑкӑр илнӗ лавкаран тӗрлӗ тӗслӗ пӗчӗкҫӗ кӗне- 
кеёем илме пуҫларӑм.

Лавка хуҫи пит те кӑмӑла каймалла мар ҫынччӗ,—хулӑм туталлӑ- 
скер, тарлаоа ҫӳрекенскер, золотуха ҫӗввисемлӗ шурӑ кӳпшекрех 
питлӗскер, шурӑ куҫлӑскер, тачка аллисем лайӑх ҫавӑрӑнайман кӗске 
пӳрнелӗччӗ. Унӑн лавкийӗ ӳссе ҫитеймен ачасемпе урамри ҫӑмӑлт- 
тай хӗрсем юаҫхине пуҫтарӑнмалли вырӑн пулса тӑратчӗ; ман хуҫан 
шӑлнӗ те кашни каҫ тенӗ пекех ун патне сӑра ӗҫме тата картла 
выляма ҫӳретчӗ. Мана час-часах ӑна каҫхи апат ҫиме чёнмешкён 
яратчӗҫ, эпё вара лавка хыҫӗнчи тӑвӑр, пёчӗк пӳлӗмре лавка хуҫин 
хӗрлӗ питлӗ ухмахрах арӑмӗ Викторушкӑн е урӑх каччӑн чӗрҫи 
ҫинче ларнине темиҫе те курнӑччӗ. Ҫавӑ лавка хуҫине кӳрентер- 
месчӗ пулмалла; хӑйне лавкаран сутма пуиӑшакан йӑмӑкне певчи- 
сем, салтаксем тата кама кӑмӑла кайнӑ— ҫавсем пурте хытӑ ыта- 
ласан та, вӑл кӳренместчӗ. Лавкаоа таварё нумай марчнӗ, кун пир«и 
вӑл ҫапла ӑнлантарса паратчӗ: «Ман ӗҫ ҫӗнӗ-ха, ӑна майлаштарса 
ҫитереймерӗм-ха», тетчӗ, хӑй лавкине кӗркуннех уҫнӑ пулсан та. 
Вӑл хӑнисене тата тавар илекенсене ирсӗр картинкӑсем кӑтартатчӗ, 
ҫырса илес текенсене намӑссӑрла стихсем ҫырса илме паратчё.

Эпё Миша Евстигнеевӑн ним шухӑшсӑр кӗнекисене вулаттӑм, 
кашнине вуланӑшӑн пёр пусшар тӳлеттӗм; вӑл хакла ларатчё, 
кёнекисем пёртте мана савӑнтарса килеятерместчӗҫ. «Гуак е ҫӗн- 
терсе илме ҫук парӑнса пурӑнни», «Францыль Венециан», «Вырӑс- 
сем кабардинецСемпе ҫапӑҫнМ е упӑшкин тупӑкӗ ҫине ӳксе вилекен 
хитре магом(етанка» тата ҫавӑн йышши пӗтём литература та ман
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кӑмӑла тултараамастчӗ, час-часах ҫилентерое тарӑхтароа яратчё: 
ёненме май ҫук япадасем ҫинчен йывӑр сӑмахсемпе каласа кӑ- 
тарггса, кӗнеке манран, ухмахран кулнӑ пек, мӑшкӑллйса кулнӑн ту- 
йӑнатчӗ.

«Стрелецоем», «Юрий Мшюслгавский», «Вӑрттӑн пурӑнакан ма
нах», «Юланутпа уӳрекен тутар Япанча» тата ҫавӑн пек кёнекесем 
ытларах ман кӑмӑла каятчӗҫ—вӗсенчен пуҫра тем тӑрса юлатчӗ: 
акчах святойсен пурӑнӑҫӗ ҫинчен тата хытӑрах хӗрӳл)енсе вулат- 
тӑм, кунта тем кулмасӑр ҫырнӑ япала пурччӗ, ӑна ёненеттӗмч- 
чӗ, тата хӑш чух, вӑл пит хумхантаратчӗ. Пит пысӑк асал тӳссе 
внлнӗ арҫынсем пурте мана темшӗн «Аван ӗҫ» пек туйӑнзтчӗҫ, 
гшт пысӑк асап тӳссе^вилнӗ хӗрарӑмсем — 1 кукамай пек, сӑваплӑ 
пулнисем тата кукаҫей пек, унӑн лайӑх сехечӗсенчи пек туйӑ- 
натчӗҫ.

Вулассине эпӗ вутӑ ҫурма тухса кайсан, сарайра е мачча ҫинче 
вулаттӑм, ҫав ӗнтӗ пӗр пекех лайӑх марччӗ, сивӗччӗ. Хӑш чухне, 
кенеки мана интереслентернӗ пулсэн, ӑна чзорах вушшса тухмалла 
пулеан, эпӗ ҫӗрле тӑрса ҫурта ҫутоа яраттӑм, анчах хуҫа карчӑкӗ 
ҫӗрле ҫуртасем пӗчӗклениине сиссе, вёсене хӑйӑсемпе паллӑ туса 
виҫме пуҫларӗ, виҫисеяе вара таҫта пытарса хуратчӗ. Ирхине, ҫур- 
тара пӗр вершукӗ ҫитмест пулсан, е эпё, хӑййине шыраса тупса, 
ӑна ҫуннӑ ҫурта чухлӗ хуҫса хумасан, кухняра шутсӑр ҫиленсе 
ҫуйхашасои пуҫланса каятчӗ, пӗрре вара Викторушка тарӑхса 
пулат ҫинчен каласа* хучӗ:

— Чарӑнӑр-ха ӗнтӗ оулашма, анне! Пурӑнма май ҫук! Паллах, 
вӑл ҫуртасем ҫунтарать, мӗншӗн тесен кёнекесем вулать, лавка 
хуҫинчен илет, эпӗ пӗлетӗп! Кайса пӑхӑр-ха ун патне мачча 
ҫине...—терё.

Карчӑк мачча ҫине чупса кайса килчё, темле кёнеке тупрё те 
ӑна йӑшт таткаласа ҫурса тӑкрӗ:

Вӑл, паллах, мана кӳрентерчӗ, дачах вула с килни тата тёрек- 
ленсерех карё. Эпё чухлаттйм: ҫав су,рт1а святой ҫын
пырса кӗрёен те, ман хуҫасем ӑна вӗрентме тытӑнӗҫ, 
хӑйсем майлӑ пӑхса юсама пуҫлӗҫ; ҫавна вӗсем хӑйсеие 
кичем пулнӑран тӑвӗҫ. Вӗсем ҫынсене кӑшлама, кӑшкӑрма, вӗсен- 
чен мӑшкӑлласа кулма пӑрахас пушсан,—сӑмахлама мшгеа кайӗҫ, 
чӗлхесӗр пулса тӑрӗҫ, хӑйсене-хӑйсем курми ггулӗҫ. Ҫын хӑйне 
туйтӑр тесессӗн, вӑл ҫынсене епле те пулин пӑхни кирлӗ. Ман ху- 
ҫаоем ҫывӑх ҫынсене вӗрентме, тиркем.е пӑхнинчен ытла урӑхла 
пӑхма пӗлместчӗҫ, вӗсем пурӑннӑ пек пурӑнма пуҫлас, вёсем пекех 
шухӑшлама, туйма пуҫлас пулсан та, ҫапах вёсем ҫавӑншӑн та тир- 
кӗччӗҫ. Ҫыиюем ҫавӑн пек ӗнтӗ.

Эпё пур майпа та вулама чееленсе хӑтланаттӑм, карчӑк темиҫе 
хут та кӗнекесене ҫӗте-ҫёте тӑкрӗ, саоартӑк вара эпё лавка хуҫине 
шутсӑр пысӑк суммӑллӑх—хёрӗх ҫичӗ пуслӑх парӑма кёрсе ӳк- 
рӗм! Вӑл укҫине ыйтатчӗ, эпё лавкана илме пырсассӑн, кивҫеве 
кӗнёшӗн манран хуҫа укҫийе тытса юлӑп теое хӑратаггчӗ.

—* Вара ун чухне мӗн пулӗ?—тесе ыйтатчӗ вӑл манран мӑш- 
кӑлласа.

Вӑл млна тӳсме ҫу*к ирсӗррӗн туйӑнатчӗ, ҫавна сиссе пулас, 
мана тӗрлӗ япаласемпе хӑратса, ӑраснах киленсе асашгантаратчӗ:
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эпӗ лавкава пырса кӗнӗ чух унӑн тӗрӗс пичё йёлпӗрсе каятчӗ, вара 
вӑл кӑмӑллӑн ыйтатчӗ:

Парӑмна илсе килтӗн-и?—тетчё.
— Ҫук-
Ҫявӑ ӑна хӑрататчӗ, вӑл салхуланса каятчӗ.
— Мёнле апла? Ман сан ҫинчен мировой патне ҫырса парас-и 

мён апла, э? Сана ҫырса «айччӑр та колоние яччӗр-им?
Ман укҫа ниҫтан та илмелли ҫукчё—ман шалува кукаҫее тӳлесе 

тӑрагчӗҫ, эпё ним тума пӗлмесӗр аптӑраса тӑраттӑм. Эпӗ парӑм 
тӳлессине пӑртак тӑхтама ыйтнине хирӗҫ лавка хуҫийӗ хайӗн, хӑ- 
иартнӑ «керчӗ пек тачка, ҫулӑ ,аллине ман паталла тӑсрӗ те:

— Чупту—кӗтетӗп!—терӗ.
Анчах эпё стойка ҫинчен кире пуканӗ ярса иж е, ун ҫинелле 

ывӑтса ярсассӑн, вӑл кукл)е1нсе илсе кӑшкӑрса ячӗ:
— Мён, мён эсӗ, мӗн эсӗ,—эпӗ шӳт туса калатӑп!
Вӑл шӳт туманнине чухласа эпӗ унпа тӳлесе татӑлмашкӑн укҫа 

вӑрлама шут тытрӑм. Ирсерен эпӗ хуҫа тумтирне тасатнӑ чух унӑн 
брюки кӑсъисевче укҫаёем чӑнкӑртататчёҫ, хӑш чухне вӗоем кӑсъе- 
рен тухса ӳксе урай тӑрӑх кусса каятчӗҫ, пӗрре темле тенки шӑ- 
тӑк витӗр пусма айнелле, вутӑ сарайнешле анса кайрӗ; эпӗ ун ҫин- 
чен калама мантӑм, виҫ-тӑват кунтан вутӑ хушшинче ҫирём пуслӑх 
укҫа тупсан тин астуса илтӗм. Эпё ӑна хуҫава парсан, арӑмӗ ӑна 
каларӗ:

—• Ав, куратӑн-и? Укҫана шутлас пулать, ӑна кӑсьере хӑвара- 
тӑн пулсан.

Анчах хуҫа мана йӑл кушса пӑхса:
— Вӑл вӑрлас ҫук, эпӗ пӗлетӗп!—терӗ.
Халӗ, вӑрлама шут тытсан, эпӗ ҫав сӑмахсене, вал шанса йӑл 

кулнине астуса илтӗм те, хама вӑрлама пит йывӑр пулассине туй- 
рӑм. Темиҫе хут та эпӗ кӑсьерен кӗмёлйе кӑларса шутларӑм та 
илме хӑяймарӑм. Пӗр виҫӗ кун эпӗ ҫавӑнва асапланса пурӑнтӑм, 
вара сасартӑк пурте пит хӑвӑрт та простӑ пулса тӑчӗ; кӗтмен 
ҫӗртен хуҫа манран ыйтрӗ:

— Мён эсӗ, Пешков, кичемленсе ҫӳретӗн, чирлетён-и мӗн?—терӗ.
Эпӗ хамӑн хуйха-суйха пурне те ним пытармасӑр ӑна каласа

патӑм, вӑл салхуланчӗ.
— Акӑ, куратӑн-и, ӑҫталла вӗсем ерггсе наяҫҫӗ, кёнекесем! Вӗ- 

сенчен—апла-и, канла-и—инкек сиксе тухатех...
Полтинник пачӗ те сиввӗн ӑс парса каптарӗ:
— Аоту ӗнтӗ, арӑма е аннене лӑпӑртатса ан пар—шавлйма ты- 

тӑнӗҫ!
Унтан кӑмӑллӑн кулкаласа каларӗ:
— Ытла та  ҫине тӑраканскер эсӗ, мур илесшӗ! Юрать, вӑл лайӑх. 

Ҫапах та— кӗнекесене пӑрах! Ҫӗнӗ ҫултан зпӗ лайӑх хаҫат ҫырӑнса 
илетӗп, вӑт ун чухне вула вара...

Акӑ, вара каҫсерен, чей хыҫҫӑн каҫхи апатчен эпӗ хуҫасем вал
ли «Московский Листок»—Вашковӑн, Рокшянинӑн, Рудниковскин 
романӗсене тата кичем пулниие ниҫта кайса кӗме пӗлмен ҫынсен 
апат илӗртмешкён ҫьгрнӑ ытти литературӑна хытггӗн вулйса ларатӑп.

Хыттӑн вулаоси мана кӑмӑла каймасть, вӑл мана мӗн вуланине 
ӑнлзнма кансӗрлет; анчах ман хуҫасем тимлӗн пӑртак темле чыс-
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лвдӑ пек сёмсӗршенсе итлеҫҫӗ. Геройсем пит усалшннчен тӗиёнсе 
ахлатса лараҫҫӗ, тата мухтанса пӗр-пёрне калаҫҫӗ:

— А эпир пурӑнатпӑр—лӑпкӑн, йӑвашшӑн, ним те пӗлместиӗр, 
гурра тав!

Вӗсем мӗн пулоа иртниоене хутӑштараҫҫӗ, чаплӑ вӑра-хурах 
Чуркия мӗн хӑтланнине ямщик Фома Кручина ҫумне ҫьгпӑҫтараҫҫӗ,
ятоене хуггӑштараҫҫӗ; эпӗ итлёкенсем йӑнӑшнмеене тӳрлететӗи,— 
ҫавӑ вӗсене пит тӗлӗнтерет.

— Ну, тӑн-пуҫӗ те унӑн!—теҫҫӗ.
Час-часах «Московский Листокра» Леонид Граве ҫырнӑ стих- 

сем тӗл пулаҫҫӗ, мана вёсем пит кӑмӑла каяҫҫӗ, эпӗ вӗсеве хӑш- 
пӗрисене пӗчӗк тетрадь ҫине ҫырса илетеп, анчах хуҫасем поэт 
синчен ҫапла калаҫҫӗ:

— Старик вӗт, хӑй тата сгихсем ҫырать.
— Пьянчук, ҫурма ӑслӑскер, уншӑн пурпӗрех.
Мана Стружкин, граф Мемонто-Мори стихӗсем кӑмӑла каяҫҫӗ; 

хӗрарӑмӗсем: ватти те, ҫамрӑкки те ҫапла юалаҫҫӗ: «Стихоем вё
сем балаганри пек хуҫкаланса хӑтланни ҫеҫ».

— Петрушкӑсемпе актерсем ҫеҫ стихоемпе калаҫаҫҫӗ,—теҫҫӗ.
Ҫав хуҫасен куҫӗ умӗнче, пӗчӗк, тӑвӑр пӳлӗмре иртекен хӗл-

лехи каҫсем маншӑн йывӑрччӗ. Чӳречерен тул енче ним сассӑр 
каҫ; сайра-хутра сивӗ шартлатса илет, ҫынсем сӗтел патӗнче ла- 
раҫҫӗ, шӑн пулӑсем пек, ним те чӗнмеҫҫӗ. Е тата—ҫил-тӑман кан- 
тӑксем тӑрӑх та стена тӑрӑх кашгӑрггатаяъ, трубаоем ӑшӗиче улать, 
йӳшкӗсене шаккать, ача пӳлӗмӗнче пёчӗк ачасем макӑраҫҫӗ, тӗттӗм 
кӗтесре кӑштӑртатеа кӗрс|е ларса, кашкӑр пек улас килсе каять.

Сӗтелӗн пӗр пуҫӗнче хӗрарӑмсем ҫӗлесе е  чӑлха ҫыхса лараҫҫӗ, 
тепӗр пуҫӗнче—Викторушка, ҫурӑмне мӑкӑртса, хӑйӗн ӗҫлесси кил- 
месӗр чертеж копийӗсене ӳкерет, вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе кӑшкӑрать:

— Сӗтеле ан силлентерӗр-ха! Пурӑнма май ҫук, пӑта-коаырь- 
сем! шӑшисем ҫинчи йытӑсем...

Аякра, тем пысӑкӗш пяльцы* патӗнче хуҫа пир сётел ҫиттине 
тӑваткӑлӑн тӗрлеое ларать; унӑн пӳрнисем айӗнчен хӗрлӗ раксем, 
кӑвак пулӑсем, сарӑ лӗпӗшсем тата кӗркуннехи хӗрлӗ ҫулҫӑсем 
туха-туха тӑраҫҫӗ. Вӑл тӗрӗ ӳкерчӗкне хӑй шутласа кӑларнӑ, виҫ- 
ҫӗмӗш хӗл ӗнтӗ ҫэв ӗҫпеле ларать,—вӑл ӗҫ ӑиа пигг йӑлӑхтарса ҫи- 
тернӗ, час-чаоах вара кӑнтӑрла, эпӗ ерҫнӗ вӑхӑтра, вӑл мана калать:

— Ну-ка, Пешков, сӗтел ҫитти патне лар, яра пар!
Эпӗ ларатӑп та хулӑм йӗппе ярса тытатӑп,—маншӑн хуҫа шел, 

яланах, пур ӗҫре те ман ӑна вӑй ҫитнӗ таран пулӑшас килет. Мана 
пӗрмаях вӑл пӗр-пӗр япала чертить тума, тӗряеее, картла выляма 
пӑрахса, темскер урӑх, интереслӑ япаша тума тытӑнас пек туйӑ- 
нать, хӑй сасартӑк ӗҫе пӑрахса, темскерле курман япалана пӑхнӑ 
пек, вӑл тӗлӗннӗ куҫӗоене сиктермесӗр ӗҫӗ ҫине пӑхоа темӗн ҫин- 
чен час-часах шухӑшлать, ҫавна тума пуҫлэс пек туйӑнать. Унӑн 
ҫӳҫӗ ҫамка ҫинелле те питҫӑмартисем ҫинелше те усӑнса аннӑ, 
вӑл монастырьти послушник манершӗ.

— Эсӗ мӗн ҫинчен шухӑшлатӑн?—тесе ыйтать арӑмӗ унтан.
— Ахалех,—тет вӑл, ӗҫлеме тытӑнса.

* Пяльцы—хӗрар чмсен тёр тумалли рама; тйрлемеллн нире ҫав раиа хуш- 
шинс карӑнтарса ҫӗлесе лартаҫҫё.
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Эпё ним шарламасӑр тӗлӗнетӗп: ҫын мӗн ҫинчен шухӑшланине 
ыйтма юрать-и вара? Тата ҫак ыйтӑва хирӗҫ ответлеме те пут- 
масть,—яланах пӗр тӑруках нумай япала ҫинчен шухӑшлатӑн: куҫ 
умӗнче мӗн пур, пурин ҫинчен те, ӗнер тата лӗр ҫул ӗлӗкрех куҫ 
мӗн^ курнӑ, ҫавӑн ҫинчен шухӑшлатӑп, ҫав пурте арканса, сисён- 
месӗр выляса тӑрать, пурте тапранса, улшӑнса пырать.

«Московский Листокӑн» фельетонӗсем каҫхине вулама ҫитмест- 
чӗҫ, эпё спальняра кровать айӗнче выртакан журнаисене вулама 
сӗнтӗм, ҫамрӑк хуҫа арӑмӗ шанмасӑр:

—Мӗн унгга вуламалли пур-ха? Увта картинкӑсем анчах...—терӗ.
Анчах кровать айӗнче «Живописное Обозренисӗр» пуҫне тата 

«Огонек» пулнӑ. мӗн, акӑ вара эпир Салиасӑн «Граф Тятин-Бал- 
тийскине» вуласа ларатпӑр. Повӗҫри ухмахрах герой хуҫана пит те 
кӑмӑла каять, вӑл улпут ывӑлӗ мыскара курса ҫӳренисенчен куҫ- 
ҫуль юхичченех ним хӗрхеямесӗр ахӑлгтатса кулать.

— Ҫук, ку кулӑшла япала!—тесе кӑшкӑрать.
‘— Суйса ҫырнӑ пулӗ-х1а, — тет хуҫа арӑмӗ, хӑй ӑслӑ пулнине 

палӑртасшӑн пек пулоа.
Кровать айӗнч1и литература мана пит пысӑк усӑ туса пачӗ: эпӗ 

журналсене кухняна илсе каймашкӑн хам валши права ҫапӑҫса 
шггӗм тата мана ҫӗрлесенче вулама май килчӗ.

Ман тш ее пула карчӑк ачасен пӳлӗмне ҫывӑрма куҫрӗ,—-нянька 
татти-сыпписӗр ӗҫм1е тапратнӑччӗ. Викторушка мана кансӗрле- 
местчӗ. Килте пурте ҫывӑрса кайсан, вӑл хуллен тумланатчӗ те 
ирччен таҫта кайса ҫухалатчӗ. Мана ҫутӑ памастчӗҫ, ҫуртана пӳ- 
лӗме илсе каятчӗҫ, ҫурта тавраш илме М1ан укҫа ҫукчӗ, вара эпӗ 
вӑрттӑн шанталсем ҫинчи ҫурта ҫуне пуҫтарса, ӑна сардина ко
робки ӑшне пухма пуҫларӑм, унта тата лампадкӑри ҫӑва яраттӑм 
та, ҫипрен хӑю пӗтӗрсе, ҫӗрлесенче кӑмака ҫинче тӗттӗмленсе ҫу- 
накан хӑйҫути ҫутатса яраттӑм.

Эпё тем пысӑкӗш томӑн странипзисеНе уҫнӑ чухне хӑйӑвӑн 
хӗрлӗ пуҫӗ сӳнсе ларма хӑтланоа мӑльт-мӑльт туса илетчӗ, хӑйӑвӗ 
кашни минутрах шӑршӑ кӗрекен, шӑраннӑ шӗвек ӑшнелле ана-ана 
каятчӗ, тӗтӗмӗ куҫа ҫиетчӗ, анчах эпӗ иллюстрацисене пит савӑнса 
пӑхнипе тата вӗсем ҫинчен ӑнлантарса ҫырнисене киленсе вула- 
нипе ҫав кӑлтӑксем пурте таҫта кайса ҫухалатчӗҫ.

Ҫав иллюстрадисем ҫӗре юмахри пек хуласемпе илемлетсе, мана 
ҫӳлӗ тусем, хитре тинӗс хӗррисем кӑтартса, ҫӗре ман умра сарла- 
карах та сарлаюарах уҫса сарса тӑратчӗҫ. Пурӑнӑҫ тӗлёнмелле ӳссе 
оарӑлса пыратчӗ, ҫӗр илӗртӳллӗрех, ҫынсем, хуласем тӗлӗшӗнчен 
пуянтарах, тата тем тӗслӗ майлӑ та пулса пыратчӗ. Халӗ ӗнтӗ, 
Атӑл лешъеннелле инҫетелше пӑхнӑ чух, унта пушӑ вырӑн ҫуккине 
пӗлсе тӑраттӑм, ӗлӗк Атӑл лешъеннелле пӑхаттӑм та темле ӑраснах 
кичем пулса каятчӗ: хура саплӑксем пек курӑнакан вӗтлӗх ӑшӗнче 
ҫарансем лаптакӑн выртаҫҫӗ, ҫарансем пуҫӗнче шӑллӑ хура вӑрман 
стена, ҫарансем тӗлӗнче сивӗ те тӗксӗм кӑвак пӗлӗт. Ҫӗр ҫинче 
ним те ҫук, патепӗччен пек. Чӗре те пушанса каять, лӑпкӑ хуйхӑ 
ӑна кӑтӑклантарать, кӑмӑл-шухӑшсем пурте пӗтеҫҫӗ, ним ҫинчен 
шухӑшламалли те ҫук, куҫсене хупса лартас килет. Салхуллӑ пу- 
шӑлӑхран ним те кӗтмелли ҫук, вӑл чӗрере мӗн пур, ҫавна пурне 
тан ӗмсе туртса ҫеҫ йлет.
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Илшюстрацисем ҫинчен ӑнлантарса ҫырвиоем урӑх ҫӗршьшсем 
ҫинчен, урӑх ҫынсем ҫинчен тӑнланмалла каласа паратчӗҫ, ӗлӗк 
тата халь тӗрлӗ япаласем пулса иртни ҫинчен калатчӗҫ, эпӗ нума- 
йӗшне ӑнланаймастӑп, ҫавӑ вара м-ана асаплантарать. Хӑшпӗр чух 
пуҫ мими ӑшне темле тӗлӗнмелше сӑмахсем—«метафизика», «хили
азм», «чартист» тенисем пырса тӑрӑнаҫҫӗ—вёсем мана тӳоме ҫук 
кансӗрлеҫҫӗ, хӑрамалла ӳссе пырса пурне те хупласа илеҫҫӗ, мана 
вара, эпӗ ҫав сӑмахсен пӗлтерӗшне тупаймасан, нихҫан ним те ӑи- 
ланас ҫук пек туйӑнать,—вӑл сӑмахоем ӗнтӗ мӗнпур пытанса тӑ- 
ракан япаласен хуралҫисем пулаҫҫӗ. Час-часах пӗтӗм фразӑсем те, 
пӳрнери ҫӳпӗ пек, нумайччен пуҫра пурӑнаҫҫӗ, мана урӑххи ҫинчен 
шухӑшлама чӑрмантараҫҫӗ.

Астӑватӑп, эпӗ темше тӗлӗнмелле стихсем вуланӑччӗ:
— Ним ҫук ҫёрпе, хурҫа тумпа,
Вил шатӑк пек, шӑп та салху 
Пырать гун патши Аттилла.

Ун хыҫҫӑн хура пӗлӗт иек ҫар ҫыннисем пыраҫҫӗ.
Ӑҫта-ха Ним, ӑҫта хЗваглЗ Р и м —теюе кӑшкӑраҫҫӗ.

Рим—хула, ӑна ӗнтӗ эпӗ пӗлеттӗм, анчах гунсем камсем-ши? 
Ҫавна пӗлес пулать.

Лайӑх минута суйлаеа илсе, эпӗ хуҫаран ыйтатӑп.
— Гуноем-и?—тӗлӗнсе тепӗр хут калать вӑл.—-Такам шуйттанӗ 

пӗлет, темскер вӑл! Пустуй япала пулӗ...—тет те, ҫавва ырламан' 
пек пуҫне пӑркалать.

— Ниме кирлӗ марри вӗресе тӑрать сан пуҫра, вӑл начар,. 
Пешков!

Начар-и, лайӑх-и, анчах ман пӗлес килет.
Полкри пачӑшка Соловьев гунсем мён иккенне пӗлмелле пек 

туйӑнать майа, эпӗ ӑна картишёнче тӗл пу.тса ыйтатӑп.
Шуранкаскер, чирлӗ те яланах ҫиленчӗк ҫӳрекенскер, куҫ хар- 

шисӗр хӗрлӗ куҫлӑсюер, пӗчӗк сарӑ сухаллӑскер, вӑл хура туйине 
ҫӗрелле чышса мана калать:

— Санӑн мӗн ӗҫ пур унпала, э?
Поручик Нестеров ман ыйтӑва хирӗҫ хаяррӑн ответиерӗ:
— Мӗ-ӗн?
Вара эпӗ гунсем ҫинчен аптекӑра провизортан ыйтас тесе шут- 

ларӑм, вӑл ман ҫине яланах кӑмӑллӑн пӑхать, унӑн ӑслӑ сӑн-пит, 
пысӑк сӑмш  ҫинче ылттӑн куҫлӑх.

— Гунсем,—терӗ провизор Павел Гольдберг,—киргизсем пек, 
вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳрекен халӑх пулнӑ. Ҫав халӑх халь ҫук, 
пӗтӗмпех вилсе пӗтнӗ.

Мана хурланмалла та кӳренмелл1е пек гуйӑнса карӗ,—г.унсем 
внлсё пӗтнӗрен мар, мана ҫав тери нумай асаплантарнӑ сӑмах 
пӗлтерӗшӗ ҫавӑн пек простӑ пулнӑран тата мана ним те паманран 
хурланмалла та кӳренмелле пек туйӑнса каре.

Анчах та эпё гунсене пит тав тӑватӑп,—вӗсемпе хирӗҫ пулнӑ 
хыҫҫӑн сӑмахсем мана сахалтарах пӑшӑрхантарма пуҫларӗҫ, тата, 
Атиллӑна пула, эпё провизор Гольдбергпа паллашрӑм.

„ Ҫав ҫын мӗнпур ӑслӑ сӑмахсен простой пёлтерёшне те пёлсе 
таратчё, пур пытанса тӑракан япаласене уҫмашкӑн та унӑн уҫҫи- 
сем пурччӗ. Куҫлӑхне икӗ пӳрнипе тӳршетсе, вӑл мана хулӑм кан-
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тӑк витӗр куҫран тӗллесе пӑхатчӗ те, ман ҫамкана вӗтӗ пӑтасем 
ҫапа-ҫата кӗртнӗ пек калатчӗ.

— Тусӑм, сӑмахсем вӗсем—йывӑҫ ҫинчи ҫулсӑсем пек, мёншӗн 
ҫулҫй урӑхла мар, ҫавӑн пек пулнине пӗлес тесессӗн, йывӑҫ епле 
ӳсвине пӗлес пулать—вӗренес пулать! Кӗнеке, тусӑм, лайӑх сад 
пахчи пек, унта пурте пур: кӑмӑла каяканни те, усӑ кӳрекенни те...

Яланах «кӑкӑр хӗртнипе» аптӑракан мӑн ҫынсем валли содӑпа 
магнези, пӗчӗк ачасем валли бобковая мазь тата вар-хырӑм шӗ- 
ветмелли илмешкӗн эпё час-часах провизор патне чупаттӑм. Вӑл 
кӗскен вӗрентсе каланисем мана кёнекесем ҫине тата тимлӗрех 
пӑхма вӗрентсе пыратчӗҫ, хам сисмесӗрех кёнекесем, пьяницӑна 
эрех кирлӗ пекех, кирлӗ пулса тӑчӗҫ.

Вёсем мана урӑхла пурӑнӑҫ—ҫынсене иаттӑрла ӗҫсемпе преступ- 
ленисем тӑвасси патне илсе пыракан пысӑк кӑмӑл шухӑшсен пурӑ- 
нӑҫйе кӑтартса паратчӗҫ. Эпӗ ха-м гаврашри ҫынсем иаттӑрла ӗҫ- 
оемне преступленисем тума пултарас ҫуккиве кураттӑм, вӗсем кӗ 
некесенче ҫырнинчен таҫта аякра пурӑваҫҫӗ, тата вёсен пурӑнӑ 
ҫӗнче мӗн интересии пуррине те ӑ-нланса илме хӗн. Эпё ун пек 
пурӑнӑҫпа пурӑнасшӑн мар... Вӑл мана паллӑ,—пурӑнасшӑн мар...

Картинӑсене ӑнлантарса ҫырнисем тӑрӑх эпӗ пӗлеттӗм: Пра-
гӑра, Лонданпа Парижра хула варринче варсем тата ҫӳп-ҫапран 
купаланӑ лапра дамбӑсем ҫук, унта тӳрӗ, сарлака урамсем, урӑхла 
ҫуртсемпе чиркӳоем. Унта ҫынсене ҫуртоем ӑшне хупса лартакан, 
(уйгтӑ уйӑх пыракан хёл ҫук, тӑварланӑ купӑста, кӑмпа, тинкӗле 
тата усал йётӗн ҫӑвӗпе ҫӗрушми анчах ҫиме юракан Аслӑ типӗтытас- 
си ҫук. Асшӑ тдшӗре кёнекесем вулама юрамастъ,—манран «Ж иво
писное Обозрение» туртса илчӗҫ, вара ҫав нимеӗр, типёлме пурнӑҫ 
каллех ман пата таччӑнах пырса ггӑчӗ. Халё, эпё йна кёнекесеннен 
мён пёлнипе танлаштарма пуштарнӑ чух, вйл мана тата чухӑнтарах 
та килӗшӳсӗртерех туйӑнатчӗ. Вуланӑ чух эпё хам сывӑрах, вӑй- 
лӑрах пулнине туяттӑм, ӑнӑҫлӑрах та лайӑхрах ӗҫлеттӗм, манӑн ӗмӗт 
пурччӗ: мёнчуй хӑвӑртрах пётеретёп, вуламашкӑн вӑхӑт ҫавӑн 
чул нумайтарах юлатчӗ. Кӗнекесемсӗр тӑратса хӑварнӑскер, эпё 
лӳппер, кахал пулса карӑм, мана ӗлӗк эпӗ пӗлмен, чирлӗ чухнехи 
пек, манӑҫлӑх ҫӗнтерсе илме пуҫларӗ.

Аса килет, ҫав нимсӗр, пушӑ кунсенче ӗнтӗ пёр темле вӑрт- 
тӑнла япала пушчӗ: пӗрре каҫхине, пурте ҫывӑрма выртнӑ чухне, 
сасартӑк собор чанӗн оасси янтӑраса карӗ, вӑл килте пурне те 
тӑруках хускатса ячӗ, ҫурри тумланнӑ ҫынсем пӗр-пӗринчен:

— Пушар-и? Пушар чанӗ-и?—тесе ыйтса чӳречеоем патнелле 
чупрӗҫ.

Ытти хваттерсенче те чупкаланисем, алӑксене шалтлаттарнисем 
илтӗнетчӗ; тахӑшӗ лашана ҫавӑтса килкарти тӑрӑх чупкалатчӗ. 
Ватӑ хуҫа арӑмӗ собора ҫаратрӗҫ ӗнтӗ тесе кӑшкӑратчӗ, хуҫа ӑна 
чаратчӗ:

— Мён пуплетӗр, авне, илтёнет-ҫке ӗнтӗ, вӑл пушар чанӗ мар!
— Ну, еппин архиерей вилнӗ...
Викторушка пулат ҫинчен анчӗ.
— А эпӗ пӗлетӗп, мӗн пулнӑ, пёлетӗп!—тесе мӑкӑртатса тум- 

ланма пуҫларё.
Пушар ҫути ҫапман-и тесе, хуҫа мана мачча ҫинеулӑхса пӑхма
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ячӗ, эпӗ чупрӑм, маччари чӳрече витёр крыша ҫиие тухса пӑх- 
рӑм,—пушар ҫути курӑнмастчӗ, лӑпкӑ оивӗ сывлӑшра чан сасси 
ваокамасӑр мӗкӗрсе тӑратчӗ; хула ыйхӑласа ҫӗр ҫумнелле тӗршӗннӗ; 
юра кӑчӑртаттэрса тёттёмре курӑнман ҫыноем чупатчӗҫ, ҫуна ту- 
щанӗн сасаийӗсем илтӗнетчӗҫ, чан сасси те хӑрушӑраххӑн янӑра- 
татчӗ. Эпӗ пӳлӗмелле каялла кӗтӗм.

— Пушар ҫути ҫук.
— Ах, туршӑн та!—терӗ хуҫа пальто тата ҫӗлӗк тӑхӑннӑскер, 

ҫухавине ггӑратрӗ те урисене ерипентерех калушсем ӑшнелле 
чикме тытӑнчӗ. Арӑмӗ ӑна:

— Ан кай! Ну, ан кайччӗ...—тесе тархлслама пуҫларё.
— Пустуй!
Викторушка та тумланса тӑрса пурне те: «Эпё пёлетёп», тесе 

йӗкӗлтетчӗ.
Пичӗшпе шӑлнӗ урама тухса кайсан, хӗрарӑмсем мана сӑмавар 

лартма хушса чӳречесем патнелле тирӗнчӗҫ, анчах ҫавӑнтах тенё 
пек урамран хуҫа шанкӑртаттарчӗ, ним шарламасӑр пусма тӑрӑх 
чупса хӑпарчӗ те, малти пӳлӗмелле алӑк уҫса ярса ҫӑран каларӗ:

— Патшана вӗлернӗ!
— Вӗлерчӗҫех ӗвтӗ!—терӗ карчӑкӗ.
— Вӗлернӗ, мана офицер каларӗ... Мӗн пулать-ши ӗнтӗ?
Викторушма шӑнкӑртаттарчӗ те, ирӗксӗртен хывӑнса ҫиленсе

каларё:
— А эпӗ вӑрҫӑ тухнӑ пулӗ тенӗччӗ!
Унтан вёсем пурте чей ӗҫме ларчӗҫ, лӑпкӑнах, анчах хулленте- 

рех те асӑрханса сӑмахласа ларчӗҫ. Урамра та шӑп пулчӗ, чан ӗнтё 
текех янрамастчӗ. Икӗ кун хушши вёсем вӑрттӑн пӑшӑлтатрӗҫ, 
таҫта кайса ҫӳрерӗҫ, вёсем патне те хӑнасем килетчӗҫ те тем 
ҫинчен тёпӗ-йӗрӗпе каласа паратчӗҫ. Эпӗ мӗн пулнӑ-ши тесе пит 
тӑнлама тӑрӑшаттӑм. Анчах хуҫасем хаҫата манран пытаратчӗҫ; 
эпӗ Сидоровран: «Мӗншӗн патшана вёлернӗ?» тесе ыйтсассӑн, вӑл 
хушлен ответлерӗ:

— Ун ҫинчен калаҫма хушмаҫҫӗ...—терӗ.
Ҫавӑ пурте вара хӑвӑрт иртсе карӗ, куллен-кун пулакан пустуй 

япаласемпе хупланса илчё, тата часах эпё пӗр пит лайӑх мар ис» 
тори тӳосе ирттертӗм.

Пӗр вырсарникунне, хуҫасем ирхи кӗлле кайсассӑн эпё 
сӑмавар лартса, пӳлӗмсенче тирпейлеме кӗрсе кайсан, — аелӑ 
ачи кухняна пырса кӗрсе, сӑмавар крантине туртса кӑларнӑ та, 
крантӑпа выляма сӗтел айне кӗрсе ларнӑ. Кӑмрӑкӗ сӑмавар труби 
ӑшӗнче нумай пулнӑ, сӑмдварӗ ӑшӗнчен шывӗ юхса тухсан сӑмавар 
шӑраннӑ кайнӑ. Эпӗ пӳлӗмсенче пулнӑ чухнех сӑмавар ахаль чух- 
нехи пек мар, темле кӗрленине илтрӗм, кухняна пырса кӗрсен 
хӑрасах ӳкрӗм: сӑмавар пӗтӗмпе кӑвакарса кайнӑ та, урайӗнчен 
ҫӳлелле тапса сикес пек, чӗтренсе ларать. Шӑранса уйӑрӑлса кайнӑ 
крантӑ кӗпҫийӗ хурлӑхлӑн усӑнса аннӑ, крыши чалӑшса кайнӑ, ав- 
рисем айӗнчен тӑхлан тумланатчӗ,—хӗрлӗрех кӑвак сӑмавар вилӗ 
пек ӳсӗррӗн туйӑнатчӗ. Эпӗ ӑна шывпа сапрӑм, вӑл чашлатса илчӗ 
те урайнелле салхун йӑванчӗ карӗ.

Параднӑй крыльцара шӑнкӑртаттарчёҫ, эпӗ алӑксене уҫрӑм та, 
сӑмавар хатӗрни, тесе карчӑк ыйтнине яирӗҫ кӗскен ответлерӗм:
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— Хатӗр,—терӗм.
Ҫав, вӑтаннипе те хӑран-ипе пулӗ, жаланӑ сӑмаха мӑшкӑяласа ка

лани вырӑнне шутларӗҫ, вӑл вара накаэани парассине татах ӳстерсе 
хучӗ. Мана хӗнесе тӑкрӗҫ. Карчӑк хыр хӑййи ҫыххип-е хӗнерӗ, вӑл 
питех ыраттармастчӗ, анчах ҫурӑм тирӗ айне пит нумай шӑрпӑк 
тарӑнах кӗртсе хӑварчӗ; каҫпала манӑн ҫурӑм ҫытар пек шы^са 
хӑпарса карӗ, тепӗр кунне кӑнтӑрла вара хуҫан мана ирӗксӗрех 
больниц-ана туртгарса каймалла пулчӗ.

Кулмалла вӑрӑм та ырхан тухтӑр мана пӑхсассӑн, мӑн сасӑна 
лӑпкӑн каларӗ:

— Кунта хӗнесе асаплантарни ҫинчен протокол ҫырас пулать.
Хуҫа хӗрелсе карӗ, урисемпе кӑштӑртатма тапраггрӗ те тухтӑра

темскер хуллен калама пуҫларё, лешӗ унӑн пуҫӗ урлӑ пӑхса: «Г1ул- 
тараймлстӑп. Юрамасть» терӗ.

Аичах унгган манран ыйтрӗ:
— Ж алоба па рас тетён-и?
Манӑн хыттӑнах ырататчӗ, анчах эпӗ:
— Парас темеетӗп, часрах сыватӑр...—терём.
Мана тепӗр пӳлӗме илсе карӗҫ, сӗтел ҫине хучӗҫ, тухтӑр лайӑх- 

хӑн туйӑнакан оивӗ хыпкӑчпа шӑрпӑксене турта-турта кӑларса, шӳт 
тума хӑтланчӗ:

— Пит лайӑх юсаса хунӑ санӑн тирне, тусӑм, халё ӗнггӗ эсӗ шыв 
витмелле мар пулеа тӑратӑн...

Вӑл мана чӑтмалш мар кӑтӑклантаракан ӗҫе туса пӗтерсен 
каларӗ: ,

— Хӗрӗх икӗ шӑрпӑк туртса кӑлартӑм, тусӑм, ан ман, мухтанма 
пултаратӑн! Ыран ҫак сехетре ҫыхтарма кил. Час-часах хӗнеҫҫӗ-и?

Эпӗ шухӑшлакаларӑм та:
— Ёлӗк— хаиьхивчен час-часах хӗгаенӗ...—терӗм.
Тухтӑр баспа ахӑлтатоа кулса ячӗ.
— Пурте лайӑх еннелле пырать, тусӑм, пурте!
Вӑл мана хуҫа патне ертое тухсан, ӑна каларё:
— Илме пултаратӑр, юсаннӑ! Ыран куНта ярӑр, ҫыхатпӑр. Си- 

рён телейёре пуша—вӑл комик сирен...
Иэвозчикпа ларса пынӑ чухне хуҫа мана ҫапла каласа пычё:
— Мана та хёненё, Пешков,—мён тӑвас тетӗн? Хӗненӗ, ачам' 

Сана ҫапах та  эпё хёрхеметӗп хӑтъ, мана! никам та хёрхенекен пул- 
ман, никам та! Ҫыноем -пур ҫёрте те—тем чухиех, ҫынн-а хёрхе- 
нес тесен—-пёр сукин сын та ҫ-ук! Эх, тисюрр кайӑк-чӑхсем...

Вӑл ҫуй тӑршшипех ятлаҫса пычӗ, вӑл мана шел пу1л|чё, тата 
манпа этемле калаҫнӑшӑн эпӗ ӑна ӑшра пит тав турӑм.

Килте мана менелнике кӗтнӗ пекех, ‘кӗтсе илчӗҫ, хӗрарӑмсем 
мана тухтӑр епле тӳрлетни ҫинчен, вал мён калани ҫинчен тӗпӗ- 
йӗрӗпе калаттарчӗҫ,— чӗлхисемпе пит тутлӑн чӑп-чӑп тутарса, 
пичӗсене пӗрӗнтерсе ахлата-ахлата итлерӗҫ. Вӗсем чир-чӗрсемпе, 
ыратнипе тата -мӗнпур лайӑх мар япалаоемп(е те ҫав тери хытӑ 
интересленни мана пит тӗлӗнтеретчӗ!

Хӑйсем ҫинчен жалоба паманшӑн вӗсем пит кӑмӑллӑ пулнине 
эпӗ сисрӗм те ҫавӑнпа усӑ куртӑм: закройщик арӑмӗнчен кёнеке
сем илмешкӗн и-рӗк пама ыйтрӑм. Вёсем мана отказ п-ама хӑймарӗҫ, 
карчӑкӗ анчах тӗлӗнсе каларӗ:
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— Ну, шуйттан ҫури те!—терё.
Тепёр кунтан эпё закройщик арӑмё умӗнче тӑтӑм, вал мана 

кӑмӑллӑн калать:
— Мана эсӗ чирлё, сана больницӑна илсе кайнӑ тесе каларӗҫ— 

куратӑн-и, мёнле тӗрӗс мар калаҫҫӗ?
Эпё ним те шарламарӑм. Тёрёссипе калама намӑс пулчӗ—мён 

тума пӗлмелше-ха унӑн усал та хурлӑхлӑ япаласем ҫинчен? Вал 
ытти ҫынюем пек мар пулни пит лайӑх-ҫке!

Каллех эпё Дюма-ашшё, Понсон-де-Террайль, Монтепэн, Закон
на, Габорио, Эмар, Буагобэ ҫырнӑ хулӑм кӗнекесене вулатӑп,—эпё 
ҫав кёнекесене хӑвӑрт, пӗрин хыҫҫӑн теприйе ҫӑтса пыратӑл та 
савӑнатӑп. Эпё хам ахаль йышши мар пурӑнӑҫа хутшӑннине туя- 
тӑп, вӑл мана хавхалантарса тутлӑн хумхантарать. Каллех манӑн 
хам ӑссӑн туса янӑ хӑйҫути тӗггӗм кӑларать, эпё ҫёрӗ-ҫёрӗпе 
ирчченех вулатӑп, манӑн хуллен-хушленех куҫсем пӑсӑлоа пыраҫҫӗ, 
ватӑ хуҫа арӑмӗ вара мана кӑмӑллӑн калать:

— Чим-ха, кӗнеке хурчӗ, куҫуоем сикое тухӗҫ-ха, суккӑр пулӑн!
Ҫав интереолӗн аркатса пҫтернӗ кӗнекесенче пуринче те собы-

тисем тӗрлёрен, ҫӗршывсемпе хуласем пёр пек мар пулин те, ҫа- 
пах та сӑмах пёрмаях пӗр япаша ҫннчен пынине эпё пит час ӑн- 
ланеа ялтӗм: лайӑх ҫынсем вӗсем—телейсӗр тата вёсене лайӑх 
маррисем хӗсӗрлеҫҫӗ, лайӑх маррисем яланах лайӑххисенчен телей- 
лӗрех те ӑолӑрах, анчах, юлашкинчен, темскер сисмелле марскер 
лайӑх маррисене ҫӗнтерсе илет те, вара лайӑххисем) савӑнса хӗ- 
пёртеҫҫех. «Юрату» йӑлӑхтарса ҫитерчӗ, ун ҫшиен пур арҫын- 
семпе хӗрарӑмсем те ялан пӗрпек сӑмахсемпе пуплетчӗҫ. Ҫаз 
пӗрпеклӗх кичемле пулса пыма шуҫларӗ, вӑл ҫеҫ те мар, тата тем
ле шикленес шухӑшсем те кӑларса пыратчӗ.

Малтанхи страницӑсем хыҫҫӑнах кам ҫӗнтерсе илессине, кам 
аяла пулассине чухшама пуҫлаттӑмччӗ, пулса иргекен ӗҫсен тӗвви 
палӑрса тӑрсанах, вара ӑна 'хӑвӑн фантази вӑйӗпе салтса хума 
тӑрӑшаттӑмччӗ. Кӗнекене вулама пӑрахсан, арифметика кӗнекинчи 
задача ҫинчен шухӑшланӑ пекех, шухӑшлатӑи ун ҫинчен, вара хӑш 
теройӗ пур енчен те ырӑ курмалли рая пырса кӗрессине, хӑшӗ ху- 
пӑнмалл!и ҫӗре кӗрсе ӳкессине час-часах тӗрӗс пӗшме май килетче.

Анчах ҫавӑн хыҫӗнче вара эпӗ хамшӑн чылай паллӑ вырӑнта та
ракан чӗрӗ чӑнлӑх ҫутӑла-ҫутӑла илнисене, ҫынсем пӗр-пӗрне урӑхла 
пӑхнин, урӑхла пурӑнӑҫӑн паллисене кураггӑп. Маншӑн палиӑ: Па- 
рижре извозчикоем, рабочисем, салтаксем тата пӗтӗм «хура халӑх» 
та Чулхулари пек, Хусанти пек, Пермьри пек мар, вӑл улпут тав- 
рашсемпе хӑюллӑрах калаҫать, вӗсем умёнгае хӑйне простӑрах та 
иарӑнмасӑртарах тытать. Акӑ—салтак, анчах вӑл, эпӗ пӗлекен 
саштаксемпе танлаштарсан, нихӑшӗ пек те мар,—Сидоров пек те, 
пароход ҪИНЧИ Вятка сынни пек те  мар, тага Ермохин пек те мар; 
вёсемпе пуринпе те танлаштарсан, вӑл ытларах ҫын манерлӗ. Унӑн 
темскер Смурыйпала пёрпекшёреххи пур, анчах вӑл ун пек тискер 
кайӑкла та, тӳрмен те мар. Акӑ лавка хуҫи, анчах вӑл та эпё пёл- 
се тӑракан лавка хуҫисенчен пуринчен те лайӑхрах. Кёнекесенчи 
пачӑшкасем те эпё пёлекеннисем пек мар,—вёсем кӑмӑллӑрах, 
ҫынна хӗрхенерех пӑхаҫҫӗ. Пӗтӗмпе илсен, кёнекесем каласа кӑ- 
тартнӑ тӑрӑх, ют ҫӗршывсенчи мӗнпур пурӑнӑҫ та эпӗ пӗлсе тӑра-
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кан иурӑнӑҫран ҫӑмӑлтарах, лайӑхрах: ют ҫӗршывсенче ҫавӑн иек 
час-часах тата тисюеррӗн ҫапӑҫмаҫҫӗ, Вятка салггакӗнчеи мӑшкӑл- 
ласа кулнӑ пек, ҫынна ҫав тери азатглантарса, мӑшкӑпласа кул- 
маҫҫӗ, ш т ӑ  хуҫа арӑмӗ турра кӗл тунӑ пек, ҫав тери хаяррӑн турра 
кӗл тумаҫҫӗ.

Араснах ҫакӑ палиӑ: усал ӗҫсем тӑвакан ҫынсем ҫинчен, ӗмӗт- 
сӗр ҫыноемпе ирсӗр усаллисем ҫ/ивчен каласа кӑтартнӑ чу-х, кёне
кесем вӗсенче ҫав эпё пит лайӑх пӗлекен, эпё пит час-чаоах асӑр- 
ханӑ, темле ӑнланмалла мар хаярлӑх пуррине, ҫав ҫынтан мӑшкӑл- 
ласа куима туртӑну птуррше кӑтартса намаҫҫӗ. Кӗнеке|ри усал ҫык 
ӗҫре кирлӗ ҫӗрте хаяр, вӑл мӗншӗн хаяррине яланах тенӗ пек ӑн- 
ланса илме пулать, а эпӗ тӗлсӗр, ниме кирлӗ мар хаярлӑха курса 
тӑратӑп, ҫын унтан усӑ тавраш кӗтмесӗр увпала йӑпанать анчах.

Ҫав вырӑс пурӑнӑҫӗ урӑх ҫӗршывсенчи пурӑнӑҫпа пӗрешкел 
пулманни кашни ҫӗнӗ кӗнеке хыҫҫӑн май умма тата уҫҫӑнтарах 
тухса тӑрать, лапра кӗтеслӗ, пит вуланӑ сарӑ стравицӑсем тӗрӗсси 
лирки хытӑрах иккӗлентерсе, темшӗн тарӑхтарса пырать.

Сасартӑк ман алла Гонкурӑн романӗ «Земганно тӑванӗсем» пырса 
лекрӗ, эпӗ ӑна тӳрех пӗр каҫрах вуласа тухрӑм, вара ку таранччен 
курман темскерле япаларан тӗлӗнсе кайнӑсиер, хурлӑЬйлӑ, простой! 
историе тепӗр хут вулама тытӑнтӑм. Унта ним те аркатса хуни, 
тулашӗвчен интересли ним те ҫукчӗ, малтанхи страницивчен пуд- 
ласа вӑл, святойсен пурӑнӑҫӗ пек, кичем те типпӗн туйӑнатчё. Ун 
чӗлхи, ҫав тери тӗрӗс те хитрешетсе хуни-мӗнӗ ҫукскер, малтан 
мана темле лайӑх мар пекле тӗлӗнтерсе ячӗ, анчах хытса каланӑ 
сӑмахсем, ҫирӗппӗн ҫыпӑҫтарса хунӑ фразӑсем чӗрене ҫав тери 
лайӑх пырса вырнаҫатчӗҫ, акробат-тӑвавсен драми ҫинчен ҫав тери 
ӗненмелле каласа кӑтартаггчӗҫ те ҫав кӗнекеве килйевсе вуланипе 
ман алӑсем чӗтретчӗҫ. Хӑйӗн тӑванӗ юратнӑ искуоствӑпа вӑрттӑн 
аппаланнӑ ҫӗре, мачча ҫине хуҫӑк ураллӑ мӗскӗн артист епле упа- 
ленсе хӑпарни ҫинчен вуланӑ чух эпӗ хыттӑн сасӑвах йӗреттӗм.

Ҫав аван кӗнекене закройщик арӑмне панӑ чухне эпё хама тата 
ҫавӑн пеккиех пама ыйтрӑм.

— Мӗнл!е апла ҫавӑн пеккинех?—тесе ыйтрӗ вӑл кулкаласа.
Ҫав кулкалани мава вӑтантарчӗ те, эпӗ хамӑн мӗн вулас кил- 

нине ӑншавтарса параймарӑм, а вӑл каларӗ:
—Ку—кичемле кӗнеке, акӑ, тӑхта, эпӗ аана валли урӑххине илсе 

килӗп, интереслӗреххине.
Темиҫе кунтан вӑл мана Гриввудӑя «Пӗчӗк ҫапкаланчӑкӑн чан- 

чан историне» пачӗ; кӗнекин ячӗ мана иӑртак тӗртсе илнӗ пек пул- 
чӗ, анчах пирвайхи странидиех чуна хёпӗртёттерсе ячӗ, ҫав хё- 
пӗртенипех вара эпӗ пӗтӗм кӗнекене вӗоне ҫитиех вуласа тухрӑм, 
хӑшпӗр странициСене икшер, виҫшер хут вулар&м.

Ют патшалӑхоенче арҫын ачасем хӑш чухне акӑ мӗнле хӗн гге 
асап курса пурӑнаҫҫӗ иккен! Ну, май пурӑнӑҫ вуҫех ун пек на- 
чар мар, эппин — хуйхӑрмасан та юрать!

Гринвуд мана нумай ҫӗклентерчӗ, ун хыҫҫӑн часах тата ман 
алла ӗнтӗ чӑн-чӑн «тӗрӗс» кӗнеке—«Евгения Гранде» пырса 
лекрё.

Гранде старик кукаҫее пит аса килтеретчё, кёнеки ҫав тери 
пёчёкшён хурланмаллаччё, тата унта тёрёсси пит нумай пулни
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тӗлӗнтеретчӗ. Ҫав эпё пит пӗдсе таракан тата пурӑнӑҫра та йӑ- 
лӑхтарса ҫитернӗ тӗрӗслӗхе кӗнеке пачах ҫёнӗ майлӑ—ҫиленмелле 
мар, лӑпкӑн ҫутатса паратчӗ. Эпё малтан вуласа тухнӑ кёнекесем 
Гонкурсӑр пуҫне лурте ҫынсене, ман хуҫасем пекех, нит кӑшкӑ- 
рашса, хытӑ  ̂тиркетчёҫ, час-часах вёсем айӑплӑ ҫынна савса 
пӑхмалла, ырӑ ӗҫсем тӑваканнисем ҫине тарӑхса каймалла тӑват- 
чӗҫ. Тем чухлӗ ӑс тата ирӗк хурсан та ҫын ҫапах кӑмӑлӗ киле- 
несси патне ҫитме пултараймзнни яланах шел туйӑнатчӗ,—ырӑ 
ӗҫсем тӑвакан ҫынсем малтанхи страницӑран пуҫлаеа Юдашкине 
ҫитичченех ун умӗнче, чул юпасем пек, ниҫталла тапранмасӑр 
тӑраҫҫӗ. Айӑпӑн усал шухӑшӗсем оурте ялан ҫав югпасем ҫумне ҫа- 
иӑнса саланса каяҫҫӗ те, чулӗсене савас иилмест.Хӳме тем пек хит- 
ре те тӗреклӗ пултйр та, анчах ҫав хӳме хыҫӗнчи улмуҫҫи ҫинчен 
улма татса илее тесен, хӳмине пӑхоа савӑноа тӑма пудмаеть вӗт. 
А мана ӗнтӗ чи хаклӑраххи те чӗрӗреххи таҫта ырӑ ӗҫсем тӑвасси 
хыҫӗнче пытанса тӑнӑ пек туйӑнатчӗ...

Гонкурӑн, Гринвудӑн, Бальзакӑн—усап ӗҫ тӑвакансем ҫукчӗ, пит 
ьфӑ^ кӑмӑллӑ ҫынсем те ҫукчӗ, простой ҫынсем ҫеҫ, тӗлӗнмелле 
чӗрӗ ҫынсем пурччӗ; вёсем пӗри те иккӗиенме май памастчӗҫ; 
хӑйсем мӗн каланине, тунине иурне те чӑнах та ҫавӑн пек каланӑ 
та тунӑ, урӑхла тума та пултарайман темеллеччӗ.

Ҫапла^ вара «лайӑх, тӗрӗс кӗнеке» вӑл маншӑн пысӑк праҫник 
пулнине ӑнланса илтӗм эпё. Анчах ӑна мёнле тупас-ха? Закройщик 
арӑмӗ мана вӑл тӗлӗшрен пулӑшма пултараймастчӗ.

Вӑл мана Арсен Гуссэ ҫырнӑ «Алӑ тулли роза, ылттӑн тата 
юн» Бэло, Поль-де-Кок, Поль Феваль романӗсене сӗнее:

Акӑ аван кёнекесем,—т1еггчӗ, анчах эпӗ ӗнтӗ вӗсене хама 
хытармаласа ҫеҫ вулаттӑм.

Ана Марриета, Вернер романӗсем кӑмӑла каятчӗҫ, мана вӗсем 
кичемле туйӑнатчӗҫ. Шпильгаген та хаваелантармастчӗ, анчах 
Ауэрбах калавӗсем пит те кӑмӑла карӗҫ. Сю тата Гюго та питех 
илӗртместчӗ мана, эпё Вальтер Скотта вӗоенчен мала хураттӑм. 
Манӑн ытарайми Бальзак пек хумхантаракан та савӑнтаракан кӗне- 
кесене вулас килетчӗ. Фарфор хӗрарӑм та мана сахалтарах кӑ- 
мӑла каятчӗ.

Ун патне пынӑ чух эпӗ таса кӗпе тӑхӑнаттӑм, ҫӳҫе тураттӑм,— 
пур майпа та ырӑ сӑн-сӑпатлӑ пулма тӑрӑшаттӑм,—ҫавӑ мана мая 
килместчӗ те пулӗ, анчах та эпӗ пӗрмаях кётеттӗм: ман ырӑ сӑн- 
сӑпата курсэн, вӑл ҫаю хӑйӗн таса, яланах праҫник чухнехи пек 
сӑнӗ-пичӗпе кулассине пӑрахса, манпа простӑрах та туслӑрах ка- 
лаҫма тытӑнӗ теттӗм. Анчах та вӑл йӑл кулоа, ывӑннӑ сасӑпа та 
тутлӑ сасӑпа ыйтатчӗ:

— Вуласа тухрӑн-и? Кӑмӑла карӗ-и?
— Ҫук-
Ҫӳхе куҫхаршийӗсене кӑшт ҫӗклентерсе вӑл ман ҫине пӑхатчӗ 

те, йывӑррӑн сьгаласа, эпӗ пӗлсе ҫитнӗ майлӑ сӑмсипе калатчӗ:
— Ма-ха вара?
— Эпӗ ун ҫинчен вуланӑ ӗнтӗ.
— Мӗн ҫинчен вӑл—ун ҫинчен тетӗн?
— Юрату ҫинчен...
Куҫне хӗссе вӑл сахӑр иек тутлӑн кулатчӗ.
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— Ах, анчах пур кёнекесенче те юрату ҫинчен ҫыраҫҫӗ 
вӗт-ха!

Пысӑк кресла ҫинче вӑ!л( тир туфли тӑхӑннӑ пӗчӗк урисене сул- 
ла-са ларать, ашслакаласа ҫутӑ кӑвак халачӗпе пӗркейет те хӑй 
чӑркуҫҫийӗ ҫинчи кӗнеке переплетне шупка пӳрнисемпе шаккать.

*— Мд-ха эсир ҫак хватрертен куҫса каймастӑр? Офицерсем 
пӗрмаях оирё чапискйсем ҫыраҫҫӗ вёт, сиртен кулаҫҫӗ...—тесе ка- 
лас килет манӑн.

А нчйх ӑна ҫавӑн пек каламашкӑн хӑюллӑх ҫитмеот те, «юрату» 
ҫинчен хулӑм кӗнеке йӑтса тата хам чӗрере хурлӑхлӑн кӑмӑлсӑр- 
ланса, тухса каятӑп.

Килкартишӗнче ҫав хӗрарӑм ҫинчен тата лайӑх мартарах, мӑш- 
кӑллаоарах та усалтарах калаҫ-аҫҫӗ, Ҫ1а® халлапееие, ирсёрскерсене 
те суйса кӑларнӑскерсене, илтсессӗн, мана пит кӳренмелле туйӑ- 
нать; куҫ хыҫӗнче эпӗ хӗрарӑмйе хӗрхенетӗп, уншӑн хӑратӑп. Ан
чах ун иатне пыреан, унӑн ҫивёч куҫӗсене, пёчёк кӗлеткийӗ ку- 
шайла 'авӑнкаланине тата ҫав яланах праҫник чухйехи пек йӑл- 
кӑшакан сӑнӗ-питне куроан,—хӗрхенесоине хӑрасои тӗтӗм пекех си- 
рӗлсе каять.

Ҫуркунне вӑл сасартӑк ггаҫта пӑрахса карӗ, пӗр виҫ-тӑват кун- 
тан та та упӑшки те хваттф не улӑштарчӗ.

Ҫӗнӗрен килсе вырнаҫакансене кӗтее, пӳлёмсем пушӑ тӑнӑ вӑ- 
хӑтра, эпӗ ҫара атенисене пӑхма кётём, картинӑеем ҫакӑнса тӑнӑ 
вырӑнсенче тӑваткӑл паллӑеем, кукӑр пӑтасем тата пӑтаоемпе 
амантнӑ вырӑнсем курӑнса тӑратчӗҫ. Сӑршанӑ урайӗнче тӗрлӗ тӗе- 
лё ластӑксем, хут татӑкӗсем, ҫёмрӗк эмея коробкисем. пушӑ духи 
кӗленчисем сапаланса выртатчӗҫ, пысӑк йӗс булавка йӑлкӑшса тӑ 
ратчӗ.

Эпӗ хурлантӑм, пӗчӗк закройщик арӑмне тата тепӗр хут курас 
килсе карё,-—сана эпӗ пит тав тӑватӑп тесе калас килчӗ...

X.

Закройщик арӑмӗ кайичченех ман хуҫасен хваттерё айис пёр 
хура куҫлӑ ҫамрӑк дама хӗрачипе тата янтар мундштукпа пёрмаях 
пирус туртакан кӑвак пуҫлӑ амӑшӗпе пӗрле пырюа вырнаҫрӗ. Дами 
пит хитрескерччӗ; вӑй-хӑватлӑокер те мӑн кӑмӑллӑскер, вӑл кӑмӑла 
каякан хулӑмрах аасӑпа калаҫатчӗ, ҫынбем ун патӗнч]ен пит инҫет- 
ре тӑнӑ пек, вӑл вёсене лайӑххӑн курман пек, пурин ҫине те игуҫне 
каҫӑртса, куҫӗсене (кӑшг хӗсерех пӑхайчё. Кащни кунпа пӗрек хура 
салтак Тюфяев- ун хваттерӗн крыльци патне ҫинҫе уралйӑ ҫӳрен 
лашана ҫавӑтса пыратчӗ, дама хурҫӑ тӗслӗ вӑрӑм бархат платье, са- 
рӑлса тӑракан кунчаллӑ шурӑ перчатка, сарӑ атӑ тӑхӑнса крыльца- 
на тухатчӗ. Пӗр эллипе шлейфне* тата йврине кӑвакрах тӗслӗ чул 
лартнӑ хлыст** тытоа, вӑл ҫӑварне кӑмӑллӑн карнӑ лаша пуҫне 
пӗчӗк аллине ачашлатчӗ,—лаши ун ҫинемле вудлӑ куҫӗпе чалӑш- 
шӑн пӑхатчӗ, пӗтӗмпех чӗтресе такӑрлатнӑ ҫӗре хуллен чӗрнипеле 
кукалетчӗ.

* Шлейф—хӗрарӑм платьин ҫбре сӗтӗрӗнекен хыҫалти арки.
** Хлыст—юланутпа ҫӳренӗ чух лашана хӑваламалли ҫинҫе хулӑ; хӑшпӗр чух

не ӑна хитрелетсе тЯваҫҫӗ.
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— Робэр, Ро-обэр,—тетчё дама хуллентерех, лашана • хитрея 
каҫӑртнӑ мӑйӗнчен хыттӑн ҫат-ҫат ҫапатчӗ.

Унтан, урине Тюфяевӑн чӑркуҫҫийӗ ҫине пуоса, йӗйер ҫине 
сиксе хӑпаратчӗ, лаши вара мӑнкӑмӑллӑк ташласа дамбӑпа утта- 
ратчӗ; дама йӗнерӗ ҫумне ҫыпӑҫӑнса дарнӑ некех ун ҫумне тӑрек- 
лӗн ларса пыратчӗ.

Вӑл ялан ҫӗнӗ пек, халиччен курман нек туйӑнанан, пит еайра 
ҫеҫ тӗ!л пудакан и^м лӗхпе чиперч)чё; ҫа|в илемшӗх яланах чӗрене 
ӳсертсе яракан савӑнӑҫпа тултарать. Дама ҫине пӑхнӑ чухне 
Диана Пуатье, Королева Марго, Ла-Вальтер хёр тата ытщи пике- 
сене те аса иметтӗм, историллӗ романсенчи героивяеем ҫакӑн пек 
пулнӑ ёнтё тесе шухӑшлаттӑм.

Ун йёри-тагара яланах хулара- таракан дивиэирй офицерсем сы- 
рӑнса ҫӳретчёҫ, каҫсенче ун патёнче пианинопа скрипка тата гита- 
рӑсемпе калатчӗҫ, ташлатчӗҫ, юрлаггчёҫ. Ыттисенчен ытларах ун 
йёри-тавра кӗске ураллӑ майор Олесов явӑҫатчӗ, хӑй мӑнтӑрскер 
те хӗрлӗ питлӗскер, кӑвак иуҫлӑскер тата пароход ҫинчи маши
нист пекех ҫутанса пӗтнӗокер. Вӑл гитара лайӑх каларчӗ, хӑйне 
хӑй дамӑна пӑхӑнеа, парӑнса пурӑнакан тарҫӑ пек тытатчӗ.

Кӑтра ҫӳҫлӗ, тулли ӳтлӗ пидӗк ҫулхи хӗрачи те, амӑшӗ пекех, 
телейлӗ-чиперскерччӗ. Унӑн кӑвакрах тӗслӗ пит пысӑк куҫӗсем 
тимлӗн, лӑпкӑн, кӗтсе тӑнӑ пек пӑхатчӗҫ, тага ҫав хӗрачара тем 
ачалЛа пек мар тарӑн шухӑшласси палӑратчӗ.

Кукамӑшӗ сйДху-чӗлхесӗр Тюфяевпа тата чалӑш куҫлӑ, мӑйтӑр 
горничнаяпа пӗрле иртен пуҫласа каҫчен хуҫаяӑхпа аппаланатчӗ; 
ачан няньки ҫукчӗ, хӗрача кунӗ-кунӗпе крымьцара е  крыльца тӗ- 
лӗнче пӗрене купи ҫинче выляса, никам пӑхмасӑр тенёпе пӗрех 
пурӑнашчӗ. Эпӗ час-часах каҫсене унпа выляма тухаТтӑм та хӗр- 
ачана пит юратса карӑм, вӑл хӑвӑртах мана хӑнӑхрӗ те, эпӗ ӑна 
юмах ярса кӑтартнӑ чухне ман алӑрах ҫьшӑр(са каятчӗ. Ҫывӑрса 
каять те эпӗ ӑна вырӑн ҫине леҫсе хӑваратӑп. Часах ҫакӑн пекех 
те лулса карӗ: ҫывӑрма выртнӑ чухне вӑл эпӗ ун патне сьгепул- 
лашмашкӑ|н пыма ыйтатчӗ. Эпӗ пыраттӑм, вӑл пӗчӗк тачка аллине 
мана мӑнаҫлӑн кӑнтарса паратчӗ те калатчӗ:

— Сыв пул ыранччен! Кукамай, сяёнле каламалла-ха?
—• Турӑ упратӑр сана,—тетчӗ кукамӑшё, ҫӑварёпе шӗвӗр сӑм- 

синчен кӑвак тӗтӗм кӑларса.
— Турӑ упратӑр сана ыранччен,—тетчӗ хӗрача, шӑтӑкла тытнӑ 

одеялпа пӗркенсе.
Кукамӑшӗ ӑна вӗрентетчӗ:
— Ыранччен мар, яланах!
— Ыран яланах пулмасть-им вара?
Вӑл «ыран» тенӗ сӑмаха юрататчё те хӑйне мён кӑмӑла кил- 

нине пурне те малашлӑха куҫаратчё; татса илнё чеяексене, хуҫнӑ 
туратсене тӑпра ӑшне чикетчӗ те. кашатчӗ:

— Ыран ку сад пуять...
— Хӑҫан та пуйин ыран эпё те яша ийетёп т:е анне пек утянса 

каитап...
Вӑл ӑслӑскерччӗ, анчах пит савӑклах марччё,—час-часах хёрсе 

вылянӑ хушӑра сасаргӑк шухӑша каятчӗ те кӗтм щ  ҫӗртен ый- 
татчӗ:
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— Ма пачӑшкасен ҫӳҫёсем хӗрарӑмсенни пек?—тетчё.
Хӑйне вӗлтреипе чӗпӗттернӗ те, ӑна пӳрнипе юнаеа каларӗ:
— Асту, эпё турра кӗй тӑвӑп та, вӑй сана пит усай тӑвӗ. 

Турӑ пурне те уеай тума пуйтарать— вӑй авнене те кӑтартма пуй- 
тарать...

Хӑшпӗр чух ӑна лӑпкӑ та пысӑк хуйхӑ хупласа илетчӗ; ман 
ҫума пӑчӑртанса, пӗлӗт ҫинелле кӗтекен кӑвак куҫсемпе пӑхса, вӑл 
калатчӗ:

— Кукамай ҫиенчӗк ҫӳрет, анне нихҫан та ҫиенмест, куять 
ҫеҫ. Ана пурте юратаҫҫӗ, мёншӗн тесен 'вӑл нихҫан та ерҫмест, 
пёрмай хӑьасем киеҫҫӗ, хӑнасе/м анне ҫине пӑхаҫҫӗ, мёшнӗн тесен 
вӑй чипей. Вӑй—савнӑ анне. Ойесов та ҫапла каять: савнӑ анне! 
тет.

Хӗрача каланине итлесои мана шутсӑрах кӑмӑла каятчё,—вӑл 
зпӗ пӗлмен тӗнче ҫинчен каласа кӑтартатчӗ. Амӑшё ҫянчен вӑл 
яланах савӑнса тата нумай калаҫатчӗ,—ман умма хулленех ҫӗнӗ 
тёнче уҫӑлса пыратчӗ, каллех эпё Марго королевӑна аса илеттём, 
ҫавӑ рара кӗнекесене шанассине, тата пурӑнӑҫпа интереслеиессине 
те тарӑхтарсах яратчӗ.

Пӗрре каҫхине, Откоса уҫӑлса ҫӳреме кайнӑ хуҫасем килессине 
эпӗ крыльцара кӗтсе ларнӑ чух, хӗрачи ман алӑра тӗлӗрсе ларнӑ 
чух, амӑшӗ юланутпа ҫитсе тӑчӗ, ҫӗр ҫине вӑрт сиксе анчӗ те 
пуҫне каҫӑртоа ыйтрӗ:

— Мӗн вӑл—ҫывӑрать-и?
— Ара.
— Вӑт мӗнле...
Тюфяев салтак сиксе тухрӗ, лашана тытрӗ, дам:а хлыстне пиҫҫи 

хушшине чикрӗ те аллисене кӑнтарса каларӗ:
— Пар ӑн;а мана!
— Эпё хам леҫетӗп!
— Но!—тесе кӑшкӑрчӗ дама мана, лашана кӑшкӑрнӑ пек, 

крыльца картлашкйне урипе тапрё.
Хӗрачи вӑраячӗ, куҫӗсене мӑльт-мӑльт туса амӑшӗ ҫине пӑхрё 

те, вӑл та аллисене амӑшӗ патне кӑнтарчӗ. Вёсем карӗҫ.
Мана кӑшкӑра-кӑшкӑра пӑрахнине эпё хӑнӑхса ҫитнӗччӗ, анчах 

ҫак дама та кӑшкӑрни лайӑх мар пек туйӑнчӗ,—вӑл хуллен 
хушоа кала-с пулсан та, кашниех ӑна итлетчӗ.

Темиҫе минутран мана чалӑш куҫлӑ горничная чӗное илче, 
хӗрача итлемест, манпа сьгв1пуллашмасӑр ҫывӑ|рма каясшӑн мар, 
тет.

Эпӗ амӑшӗ умӗнче пӑртак мӑнкӑмӑллансарах хӑна пӳлӗмне 
пырса кӗтӗм,—хӗрача амӑшӗ умӗнче чӗр ҫинче ларатчӗ, дама ӑна 
вӑр-вар ҫавӑрӑнакан аллисемпе салтӑнтаратчӗ.

— Ну, вӑт,—терӗ вӑл,—вӑт вӑл килчӗ, ҫав. латсӑр япала!
— Вӑй ятсӑр япая мар, вӑй ман арҫын ача.
— Вӑт мёнле? Пит аван. Атя, сан арҫын ачуна мён те пулин 

парар. Парас тетӗн-и?
— Ия, паяс теп!
— П ят аван, эпӗ ӑна хамах тйвӑп, эсё ҫывӑрма кай.
— Ыранччен сыв пуй,—терӗ хӗрача, ма'на аллияе шрса,-—Турӑ 

упратӑр сана ыранччен...



Дама тӗлӗнсе каларӗ:
— Кам апла вӗрентрӗ сана—кукаму-и?
— Ий-я...
Хёрачи тухса кайсан, дама мана кӑчӑк туртрё.
— Мён парас-ха сана?
Эпё каларйм: Мана ним те пама щ рлё мар, мёнле те пулин

лёр-пёр кёнеке вулама памӑн-ши? терём.
Вал ман янаха тутлӑ шӑршӑ кӗрекен вӗри пӳрнисемпе 

ҫӳлелле ҫёклевтерсе кӑмӑллӑн кудса ыйтрё:
— Вӑт мӗний, эсӗ вулама юрататӑя-и, аш а? Мӗнле кӗнейесем 

вуланӑ вара эсӗ?
Кулса пӑхнипе вӑл тата чипертерех пулса карӗ; эпӗ вӑтанса 

ӑна ик-виҫ роман ятне каласа патӑм.
— Мӗн кӑмӑла каять вара унта сана?—тесе ыйтрӗ вӑл, алли- 

сене сӗтел ҫине хурса, пӳрнисеве хуллен вылятса.
Унтан темле чечексен тутлӑ та ҫирӗп шӑрши кӗретчӗ, лаша 

тарӗн шӑрши унпа темле хутшӑнса тӑратчӗ. Вӑл ман ҫине вӑрӑм 
куҫ хӑрпахӗсем витӗр шухӑша кайса тимлӗн пӑхатчӗ,—ҫав минутчен 
никам та ман ҫине ун пек пӑхманччё.

Ҫемҫе те хитре сӗтел-пукан нумай ларнӑран пӳлӗмӗнче, кайӑк 
йӑвинчи пек, тӑвӑрччӗ, чӳречисене чечексен ҫӑра симӗс ҫулҫисем 
картласа илиӗ, тӗттӗмрех ҫӗрте кӑмакан юр пек шурӑ изразцисем 
йӑлтӑртататчӗҫ, кӑмакапа юнашар хура рояль йӑлкӑшса ларатчӗ, 
стенасем ҫинчен тата рамӑсен тёксём ылттӑнӗ ӑшӗнчен темле ху- 
рарах тӗслӗ хутсем пӑхса тӑратчӗҫ, славян ҫырӑвӗн шултра сас- 
паллийёсем унта чашӑшшӑн сапалавса пётнёччӗ, тата кашни хучӗ 
айӗнче те каитра ҫинче тӗксӗм те пысӑк пичет ҫаканса тӑратчӗ. 
Япашвсем пурте ҫав хӗрарӑм дине ман пекех парӑнса та именсе 
пӑхатчӗҫ.

Пурӑнма пит йывӑр гга кичем пулни ҫинчен, кӗнеке вуланӑ 
чух вара ҫавна манса кайни ҫинчен эпӗ ӑна ха1М мӗнле пӗлнӗ пек 
ӑнлантарса патӑм.

— Йй-я, вӑт мӗнле?—терӗ вӑл тӑрса.—Вӑп—начар мар, вӑл 
тӗрӗс те нулӗ... Мён вара? Эпё саеа кёнекесем парса тӑрӑп, анчах 
халь манӑн ҫук-ха... Тӑхта-ха эппин, ак ҫакна ил...

Вӑл диван ҫинчен кивелсе пӗтнӗ сарӑ хупӑлшӑ кӗнеке илчӗ.
— Вулаоа тухсан—иккӗмӗш пайне парӑп пурӗ тӑватӑ пай...
Эпӗ хампа пӗрде Мещерский князӗн «Петербургри вӑрттӑнлӑ-

хӗс!еяе» илсе тухса карӑм та ҫав кӗнекене пит тимлӗн вулама пуҫ- 
ларӑм, анчах малтаяхи страницӑсем хыҫҫанах мана Петербургри 
«вӑрттӑнлӑхсем» мадридрисенчен, лондонрисемпе парижрисенчен 
чылай кичемлӗрех пулни палӑрса карӗ. Ирӗклӗхпе Патак ҫинчен 
юптарса каляни ҫеҫ мыскаралла туйӑнчӗ.

«Эпӗ санран ҫӳлӗ,—тенӗ Ирёклӗх,— мӗншӗн тесен эпӗ ӑслӑрах».
Анчах Патакӗ ӑна хирӗҫ каланӑ:
«Ҫук, эпӗ санран ҫӳлӗрех, мӗншӗн тесен эпӗ—санран вӑйлӑрах».
Тавшашнӑ-тавлашнӑ та ҫапӑҫма кӗрое кайнӑ; Патакӗ Ирӗклӗхе 

хӗнесе тӑкнӑ, Ирӗклӗх вара—эпӗ астӑватӑп — хӗненӗрен бошьни- 
дӑра вилнӗ.

Кӗнекинче нигилист ҫинчен каланӑччӗ. Астӑватӑп, М ещерский 
князь калани тӑрӑх нигилист вӑл ҫав тери усал, сиенлӗ ҫынччӗ:



зӑл  пӑхнииеле чӑхсем в и лее каяҫҫӗ пулать. Нигилист тенӗ сӑмах 
мана кӳренмелле те килӗшӳсӗр сӑмах пек туйӑнса карё, урӑх эпӗ 
,яим те ӑнланмарӑм та хуйха ӳкрӗм: эпё а!ван кӗнекесене ӑншанма 
пӗлместёп иккен! Кёнеки аванах ӗнтӗ тесе шутларӑм эпӗ: ҫав тери 
чашга та хмтре дама начаррисене вулае ҫук ӗнтӗ!

— Ну, мӗнле, кӑмӑла карӗ-и?—терё вал, эпӗ ӑна Мещерскин 
сарӑ романне каялла парсан.

Ҫук тесе каласои маншӑн пит те йывӑр -пулчӗ, апла каласачг, 
вӑл ҫиленсе кайӗ тесе шухӑшланӑччӗ эпӗ.

Анчах вӑл занавеска хыҫнелше, хӑй спалышне кӗрсе кайса, 
кулса ҫеҫ ячӗ те, унтан кӑвак сафьян хупӑллӑ пӗчӗк том илсе 
тухрӗ.

— Ку сана кӑмӑла кайӗ, анчах ан варала!
Вӑй Пушкин поэмисем пулнӑччӗ. Хашинчен курман 

ил!емлӗ вырӑна пырса л!ексесе!ӗн, яланах унта тӑрука|х чуп- 
са ҫавӑрӑнасшӑн пулатӑн, ҫавӑн пек сӗмсёрленес кӑмӑл 
килсе майиипе эпӗ поэмӑсене пурне уе тӑруках вуласа 
тухрӑм. Шурлӑхлӑ вӑрманти мӑклӑ 1тӗм!е|скеаем ҫийӗпе «ну- 
майччСя утса ҫӳ.ресен, сасартӑк сан уманта. пӗтӗмпех ч'ечекре ла- 
ракан, хёвеллӗ ҫутӑ уҫланкӑ тухса тӑрсан та, ҫавӑн пек пулать. 
Пёр минут хушши ӑна ытараймасӑр пӑхса тӑратӑн та, унтан телей- 
лён ун йӗри-тавра чупса ҫавӑрӑнагӑн, ы,рӑ ҫёр ҫинчи ҫемҫе курӑк- 
сем ҫумне кашни хут ура пырса сӗртӗнни те лӑпкӑн савӑитарать.

Пушкин мана стихӗн музыкипе тата проста! ҫырнипе ҫав тери 
тӗлӗнтерсе ячӗ, нумайччен вара мана проза естественни мар пек 
туйӑнса тӑчӗ, ӑн|а вулама лайӑх мар пёкчӗ. «Руслайӑн» прологӗ 
мана кукамайӑн чи лайӑх юмахӗсейе аса илтеретчӗ, вӗоене тӗлӗн- 
мелше лайӑххӑн пӗр ҫӗре пӑчӑртса хунӑ пекчӗ, хӑшпӗр йӗркисем 
тата мана хӑйсен шӑратса тунӑ тӗрӗслӗхӗпе тӗлӗнтеретчӗҫ.

— Унта никам пӗлмен ҫулсем ҫинче,
Хальччен курман кайӑксен йӗрёсгм,

—тесе ҫырнӑ ытарма ҫук аван йӗркеоене эпё хам ӑсра каласа ҫӳ- 
реттӗм, тата ҫав хам пит лайӑх пӗлсе таракан, кӑшт ҫеҫ палӑракаи 
сукмаксеяе куҫпах кураттӑм, ртуть пек йывӑр сывлӑш тумламӗ- 
сене те тӑкман курӑка таптаса хунӑ темӗскерле йӗроене те ку
рантам.

Тулли еасӑллӑ сггихсем хӑйсем мён ҫинчен каланине пурне те 
праҫник чухнехи пек йлемлетсе, тӗлӗнмелле ҫӑмӑл та асра тӑрса 
юлатчӗҫ; ҫавӑ мана телейлӗ, ман пурӑнӑҫа ҫӑмӑл та лайӑх пек ту
са хуратчӗ, стихсем, ҫӗнӗ пурӑнӑҫ ҫинчен систерекен чан сасси 
пек, янӑратчӗҫ. Мӗнле пысӑк телей вӑл-—хут пӗлни!

Пушкинӑн пит илемлӗ гомахӗсем м.ана пуринчен ҫывӑхрахчё те 
ӑнланмалларахчӗ; вӗсёне темиҫе хут вуласа тухеанах, эпӗ ӗнтӗ вё- 
сене пӑхмасӑр калама пӗлеттём; ҫывӑрма выртаттӑм та хам ҫы- 
вӑрса кайичченех куҫа хупса стихсем пӑшӑлтатса выртаттӑм. Час- 
-часах эпё ҫав юмахсене денщиксене ярса кӑтартаттӑм;^ вӗсе)м ит- 
ленӗ чух ахӑлтатса кулаҫҫӗ, кӑмӑллӑн ятлаҫса илеҫҫӗ, Сидоров 
мана пуҫран шӑлса хуллен калать:

— Вӑт пит аван, э? Ах, туршӑн та...
Эпё ҫунатланса ҫӳренине хуҫаоем оисрӗҫ, карчӑкӗ ятлаҫатчӗ:
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— Вуласа йӑлтах манса кайнӑ, эсрелё ачи, сӑмавара тӑваттӑ- 
мӗш кун ӗнтӗ тасатман! Ак йӗтӗр ярса илсессён...

Мӗн вӑл—йӗтӗр? Эпё стихсемпе ӑна хирӗҫ тӑраттӑм:
—Хура чунӗпе усала юратса.
Ватӑ тухатмӑш...

Дама ман умра татах уСсе ҫӳлелле хӑнарса карӗ,—вӑг мӗнле 
кёнекесем вулать вӑл! Вӑл—закройщикӑн фарфор арӑмӗ мар ҫав...

Эпё ун патне кӗнекине идее пырса хуйхӑллӑн тавӑрса парсас- 
сан, вӑл пӗлоех каларӗ:

— Ку сана жӑмӑла кайнӑ! Эсӗ шгшӗ-и Пушкин ҫинчея?
Эпё поэт ҫинчен пӗр журнадта темскер вуланӑччё, арчах 'ма- 

нӑн вӑл хӑй ун ҫинчен калассине илтес килчӗ, ҫавӑнпа та эпӗ илт- 
мен терӗм.

Пушкин пурӑнӑҫӗпе вилӗмӗ ҫинчен кӗскен каласа кӑтартсан,
вӑл ҫурхи кун пек йӑл кулса пӑхса каларӗ:

— Куратӑн-и, хӗрарамсене юратни мӗнле хӑрушӑ?—терё.
Хам вуласа тухнӑ пур кӗнеке тарах та  эпӗ пӗлйттгӗм: ҫавӑ ча

нах та хӑрушӑ, ҫав вӑхӑтрах тата лайӑх та.
— Хӑрушӑ та, ҫапах пурте юратаҫҫё! Хӗрарӑмсем те ҫазӑн 

пирки асап тӳсеҫҫӗ вӗт...—терӗм эпӗ.
Вӑл ман ҫйне те пӑхнӑ пек, куҫ хӑрпахӗсем витӗр пӑхса илчё те, 

тимлӗн каларӗ:
— Вӑт мӗнде? Эсӗ ӑна ӑнланатӑн-и? Апла пулсан, эпё сана

еуйса калатӑп—ҫавӑн ҫинчен ан ман!
Вара мана мёнле стихсем кӑмӑла карӗҫ тесе ыйтма тытӑнчӗ.
Эпӗ алӑсемпе сулса, ӑна темскер пӑхмасӑр каласа пама тап-

ратрӑм. Вӑл мана ним шарламасӑр итлерӗ, унтан тӑчӗ те пӳлӗм
тӑрӑх утса, шухӑша кайса каларӗ:

— 0 а1внӑ кайӑкӑм, санӑн вӗренес пулатчӗ!  ̂ Эпӗ шухӑш- 
ласа пӑхам-ха ун ҫинчен... Санӑн хуҫуоем—сан хурӑнташусем-и?

Эпӗ хурӑнташ тесессӗн, вӑл мана хурланнӑ пек:—О!—терӗ.
Вӑл мана «Беранже юррисене», картинсемлӗ, ылггтӑн хёрриллё 

те хӗрлӗ сӑран переплетлӑ, пит аван ҫаптарса кӑларнӑ изданм пачӗ. 
Унта пит усал хуйхӑ тата ашкӑнса савӑнлсси темле тӗлӗнмелше 
таччӑн ҫыхӑнса тӑнипе ҫав юрӑсем мана шадтах ухмаха ертреҫ.

«Ватӑ кӗлмёҫӗн» пит хурлӑхлӑ сӑмахӗсене вуланӑ чух ӑшчик 
ҫӳҫенетчӗ:

—Эп—сиенлӗ хурт— кансӗрлеп-а сире?
Таптаса пӑрахӑр йёрӗнчӗке!
Ма шеллес? ЛапчЯтӑрах акӑ!
Ма эсир мана вёрентмерӗр,
Тискер вЯй пӗтмешкён май памарӑр?
Хуртран пулса тЯрӗччӗ—кӑткӑ!
Эп вилӗттём, тӑвансене ыталаса.
Халь ак ват ҫапӑнчӑк пулса вилсе,
Ыйтатӑп ҫынсене тавЯрмашкӑн!

Ун хыҫҫӑн вара «Макӑракан упӑшкана» вуласа эпӗ куҫҫуль 
тухичченех ахӑлтатса кулаттӑм. Пуринчен ытла Беранжен ҫак сӑ- 
махӗсем май асра тӑрса юлчӗҫ:
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—Савӑк пурӑнӑҫ науки —
Простой ҫыншӑн йывӑр мар!..

Беранжене вуласан, манӑн ним чарусӑр савӑнас, ашкӑнас, пур 
ҫынсене те чӑрсӑр, вичкӗн сӑмахсем калас килекен пулса карӗ, 
эпӗ  ̂ вара, кӗске срокрах, ҫав енчен пит те ӑнӑҫтарма лултартӑм. 
Унӑн стихӗсене те эпӗ асра тытса тӑ/малла вӗренсе хутӑм та, пӗр 
виҫ-тӑват минутлӑха денщиксем патне кухнясене чупса пырсассӑн, 
пит шутсӑр хавхаланса вӗсене стихсем вуласа кӑтартаттӑм.

Анчах часах манӑн ҫавна пӑрахмалла пулчӗ, мёншӗн тесен:
„Вунҫич ҫулхи хёре 
Мӗнле калпак юрамӗ!“

текен йӗркесем хӗрсем ҫинчен ирсӗр халлап пуҫлаттарса ячӗҫ,— 
ҫакӑ мана пит шутсӑрах кӳрентерчӗ те эпё ЕрмЬхин салтака пу- 
ҫӗнчен кастрюльпе яра патӑм. Сидоровпа ытти денщиксем мана 
угнӑн ҫавӑрӑнӑҫусӑр аллисенчен турггса илчӗҫ, анчах ҫавӑн хыҫҫӑн 
вара эпӗ офицерсен кухнисем тӑрӑх чупса ҫӳреме хӑймастӑм.

Мана урама уҫӑлса ҫӳреме ямлстчӗҫ, уҫӑлса ҫӳреме вӑхӑт га 
ҫукчӗ,—ӗҫ пӗрмаях хутшӑнса пыратчӗ; халӗ яланхи пек горнич- 
нӑй, дворник тата «чупса ҫӳрекен ача» ӗҫне тунисӗр пуҫне, манӑн 
кашни кулленех сарлака хӑмасем ҫине пӑтасемпе коленкор ҫап- 
маллаччӗ, ун ҫине чертежсем ҫыпӑҫтармаллаччӗ, хуҫан строитель
ство ӗҫӗсен сметисене таса хут ҫине ҫырмаллаччӗ, подрядчиксен 
съезчӗсене тӗрӗслемеллеччӗ,—хуҫа иртен пуҫласа ҫӗрлеччен маши
на пек ӗҫлетчӗ.

Ҫав ҫулсенче ярмӑнкӑри казеннӑй ҫуртсем суту-илӳ тӑвакан- 
сен аллине каятчӗҫ; суту-илӳ тумалли ӗретсене хыпаланса урӑх- 
латса пыратчӗҫ, ман хуҫа лавкасене юоама тата ҫӗннисем лартма 
подрядсем илетчӗ. Вӑл «урӑхла картласа хумашкӑн, крышӑра 
чӳрече касмашкӑн» тата ыттисене те ггумашкӑн чертежсем ӳке- 
ретчӗ; эпӗ ҫав чертежсене, ҫирӗм иишӗк тенкӗлӗх хут укҫа чиксе 
хунӑ конвертпа пӗрле, ватӑ архитектор патне илсе каяттӑм,— 
архитектор укҫана илетчӗ те: «Чертеж натурӑоа тӗрӗс, ӗҫсене 
астуса тӑрассине хӑй ҫине илнӗ», тесе хушаматне ҫырса ал пу- 
сатчӗ. Паллах, натурине вӑл курман, ӗҫсене астуса тӑрассине те 
илме пултарайман, мӗншӗн тесен чирлӗ нирки пачах килтен тухса 
ҫӳреместчӗ.

Эпех ярмӑнка смотрительне тата темле кирлӗ ҫынсене взятка- 
сем леҫсе ҫӳреттӗм, вӗсенчен «тёрлӗ саккунсӑрлӑх тума ирӗк па- 
ракан хутсем» илсе килеттӗм,—ҫавӑн пек калатчӗ хуҫа вӑл доку- 
ментсем ҫинчен. Ҫавӑншӑн пуриншӗн те вара гнана, хуҫасем каҫ- 
сенче хӑнана кайсассӑн, вӗсене алӑк патӗнчи крыльцара кӗтсе 
ларма ирӗк пачӗҫ. Вӑл час-часах пулкаламастчӗ, анчах вёсем киле 
ҫурҫӗр иртсен тавӑрӑнатчӗҫ, ҫавӑнпа эпӗ темиҫе сехет хушши 
крыльцара е ун тӗлӗнче, пӗрене купи ҫинче лараттӑм, хам' дама 
хваттерӗн чӳречи ҫине пӑхса, савӑнӑҫлӑн калаҫнипе смузыкӑна сӗм- 
сӗрӗн итлесе лараттӑм.

Чӳречисене уҫса янӑ. Занавескӑсемпе чечексен каррисем В1итӗр 
эпӗ кураттӑм: пӳлӗмсем тӑрӑх офицерсен яштака кӗлеткисем 
куҫса ҫӳретчӗҫ, ҫэврака майор йӑваланса утатчӗ, вӑл тӗлӗнмелле 
проста та илемлӗ тумланнӑскерччӗ, ярӑнса ҫӳретчӗ.
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Эпӗ ӑна хам ӑссӑн Королева Марго тесе ят патӑм.
— Акӑ ӗнтӗ ҫав французла кӗнекесенче ҫырнӑ савӑнӑҫлӑ пу- 

рӑнӑҫ,—тесе шухӑшлаттӑм эпӗ, чӳречесем витӗр пӑхса. Яланах 
вара мана пӑртак хурланмалла пек туйӑнатчӗ. Эпӗ ачалла кӗвӗҫнӗ 
пирки Королева Марго таврашӗнче арҫынсене курса тӑни хама 
ыраттаратчӗ,—вӗсем ун таврашӗнче, сӑпсаоем чечек тӗлӗнче явӑҫ- 
нӑ пек, явӑҫатчӗҫ.

Ыттисенчен оайрарах ун патне пӗр савӑнӑҫлӑ мар, ҫӳлӗ офицер, 
ҫамкине каснӑ паллилӗскер те тарӑн пытанса ларакан куҫлӑскер, 
пыратчӗ: вӑл яланах хӑйпе пӗрле скрипка илсе пыратчӗ те тӗ- 
лӗнмелле аван калатчӗ,—ҫав тери лайӑх калатчӗ: иртен-ҫӳренсем 
вара чӳречесе/м патӗнче чарӑна-чарӑна тӑратчӗҫ, пӗтӗм урамран 
халӑх перенесем ҫине пуҫтарӑнса ларатчё, мая хуҫасем те, килте 
пудоассӑн, чӳречесеяе уоса яратчӗҫ те каланине итлесе музыканта 
мухтатчӗҫ. Соборти иротодьяконсӑр пуҫне вӗоем урӑх кама та 
пулин мухтанине астумастӑп та, анчах ҫапах та вӗсем ҫуллӑ пула 
куклине музыкӑран ытларах юратнине аванах пӗлеттӗм.

Хӑш чухне офицер юрлатчӗ, тата алӑ тупанне ҫамки ҫумне 
тытса, темле антӑхнӑ пек, уҫах мар сасӑпа сӑмахсем калатчӗ. 
Пӗрре, эпӗ хӗрачапа пӗрле чӳрече патӗнче выляса ҫӳренӗ чух, Ко
ролева Марго ӑна юрлама хушсассӑн, вӑл  н'умайччен гарламасӑр 
тӑчӗ, унтан лит уҫҫӑн калаоа хучӗ:

— Юрра ҫеҫ илемлӗх кирлӗ,
Илемлӗхе юрЯ та кирлӗ мар...

Мана ҫав стихсем питех те кӑмӑла карӗҫ, темшӗн офицера 
шел Рек пулчӗ. *

Ман дама пӳлӗмре пёччен рояль каласа ларнӑ чух, ун ҫинелле 
пӑхса тӑрасси мана лайӑхрах пек туйӑнатчӗ. Музыка мана ӑнран 
кӑларса яратчӗ, эпӗ чӳречесӗр пуҫне урӑх нимӗн те курмастӑм, 
чӳречере яампӑн сарӑ ҫуттинче хӗрарӑмӑн яштака кӗлеткине, ун 
ггичӗн мӑнкӑмӑллӑ профильне* тата клавиатура ҫийӗпе кайӑксем 
пек вӗҫсе ҫӳрекен шурӑ алӑоене ҫеҫ кураттӑм.

Эпӗ ун ҫине пӑхса хурлӑхлӑ музыкӑна итлесе, аташса ларат- 
тӑм: ӑҫта та пулин ҫӗр айне пытарса хунӑ укҫа тупам та пӗтӗмпех 
ӑна парам,—вӑл пуян пултӑрччӗ! Эпё Скобелев пулнӑ пулсан, 
каллех туркӑсемпе вӑрҫӑ пуҫласа ярӑттӑм, вӗсенлен укҫа илӗттӗм, 
хулара чи лайӑх вырӑнта—Откосра ҫурт лартӑттӑм та ӑна дамӑна 
парӑттӑм,—вӑл ҫак урамран, ҫак ҫуртран, пурте ун ҫинчен кӳрен- 
мелле те пит лайӑх мар калаҫнӑ ҫӗртен пӑрахса кайтӑрччӗ хуть.

Кӳршӗсем те, пирӗн картишӗнчи тарҫӑ-тӗрҫӗ тавраш та,—пу- 
ринчен ытла тата ман хуҫасем,—пурте Королева Марго ҫинчен, 
закройщик арӑмӗ ҫинчен калаҫнӑ пекех, ҫав тери лайӑх мар, усал- 
лӑн калаҫатчӗҫ: анчах пӑртак сыхланарах, сассисене чакарса та 
Ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхкаласа калаҫатчӗҫ.

Тен, вӑл пит чаплӑ ҫыннӑн арӑмӗ пулнӑран унран хӑратчӗҫ 
пулӗ—унӑн пӳлӗмӗсенче стенасем ҫинче ун упӑшкин аолашшӗсене 
вырӑосен ӗлӗкхи патшисем: Годунов, Алексей тата Петр Великий 
панӑ хутсем ҫакӑнса тӑратчӗҫ,—ҫавӑн ҫинчен мана хут пӗлекен 
Ҫын, яланах евангелине вулакан Туфяев салтак каларӗ.
  •___________

* Профиль тесе ҫын сӑнне е япалана аяккинчен курнине калаҫҫӗ.
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Королева Марго хӑйӗн кӑвак чу л лартнӑ авӑрлӑ нухайкипе хӗнеое 
тӑкасран ҫынсем хӑратчӗҫ пулӗ тен,—вӑл ҫав нухайкапа пёр тем
ле чаллӑ чиновнике хӗнесе тӑкнӑ ӗнтӗ тетчӗҫ.

Анчах хыттӑнах каламан сӑмахсем хыттӑн каланисенчен лайӑх- 
рах марччӗ; ман дама унпа тӑшманла иурӑнатчӗ, мӗншӗн ӑна тӑш- 
маюш пӑхнине эпӗ ӑнланмастӑм, ҫйвӑ мана пш вд т'е асагвлаитарагг- 
чӗ. Викггорушка каласа кӑтартатчӗ: ҫурҫӗр иртаен кил)е тавӑрӑннӑ 
чух, вӑл Королева Марго спальнин чӳречи витӗр пӑхяа да курах 
кайнӑ: Королева Марго пӗр кӗпе вӗҫҫӗн ҫеҫ кушеглка ҫинчё ларл 
парать, тет, майор чӗркуҫленсе ларса ун ура чӗрнисене касать те 
вӗсене губкӑпа шӑла-шӑла иш1ет, тет.

Карчӑк ятлаҫа-ятлаҫа суратчӗ, ҫамрӑк хуҫа арӑмё хӗрелсе кайса 
ҫухэратчӗ:

—  Виктӑр, фу! Мӗшге намӑееӑр! Ах, мӗнле ирсёрле хӑтланаҫҫё 
ҫав господасем!

Хуҫа ним чӗнм;есӗр кулатчё,—вал ним чӗнменшӗн эпӗ ӑна ӑшра 
пит тав тӑваттам, анчах вӑл та вӗсем майлӑ пудса, шавласа уланӑ 
ҫӗре хутшӑнӗ теее хӑраса тӑраттӑм. Ҫухӑра-ҫухӑра, ахлата-ахлата. 
хӗрарӑмсем Викторушкӑран: «Дама мӗнле ларатчӗ вара, майоре 
епле чӗркуҫшенсе ларнӑччӗ?» тесе тӗпӗ-йӗрӗле ыйтатчӗҫ, Виктю 
рушка пӗрмай ҫӗнӗ япалйсем хушеа пыратчё:

— Пичӗ хӗрлӗ, чӗихине кӑларса янӑ...—тетчӗ.
Майор дамӑн чӗрнисене каснинче, ман шутпа, лайӑх марри ним 

те ҫукчӗ, анчах вал чӗлхине кӑларса янӑ тенине эпӗ ӗненмеотӗм, 
ҫакӑ мана кӳренмелле суя япала пек 'туйӑнеа карӗ те, эпӗ Викто- 
рушкӑна валарӑм:

— |Ҫавӑ лайӑх мар пулсан, ма вара эсир чӳрече витӗр пӑхрӑр? 
Эсир— пёчӗк ача мар вӗт...—терӗм.

Мана, палиах, ятласа тӑкрӗҫ, анчах ятлани мана хурлантар- 
мастчё, манӑн пӗр япала ҫеҫ тӑвас килчӗ—аяла чупса анса, 
дама умНе майор пек чёркуҫленсе ларса:

— Пупштстӑ, ҫак ҫурпран пӑрахса кайӑр!—тесе тархаслас 
килетчӗ.

Халӗ эпӗ урӑхла пурӑнӑҫ, урӑх ҫынсем, кӑмӑл-шухӑшюем пур- 
рине пӗлнӗ чух, ҫав ҫурт, хӑйӗн мӗнпур ҫьшӗсемие пӗрле, мана 
тата пушшех йӗрӗнтеретчӗ. Ана пӗтёмпех иамӑс элекӗн лапӑрчӑк 
карри карса илнӗччӗ, унта пӗр ҫын та усал халлаппа тив- 
М)есӗр юлни ҫукчӗ. Полковӑй пачӑшка ҫинчен, ч)Иршӗ те мӗскӗнскер 
ҫиичен, вӑл пьяндӑ та аскӑнчӑк тесе ят сарнӑччӗ; май хуҫасён оӑ- 
маххисем тӑрӑх, офидерсемпе вёсен арӑмӗсем пӗрле явӑҫоа каяс 
ҫылӑха кӗрое пурӑнатчӗҫ; мана салтаксем хӗрарӑмсем ҫинчен ялан 
пёр пек сӑмахлаяисем йёрӗнтерчӗҫ, пуринчен ытла мана хамӑн 
хуҫасем йӗрӗнтерсе ҫитерчёҫ—оӗсем ҫынсене ним! хӗрхенмесӗр 
тиркеме юратни чӑниипе мӗне тӑнине эпӗ питӗ лайӑх пӗлеттӗм. 
Ҫынсен мӗнле айӑп пуррине асӑрхаса тӑни вӑл—укҫа тӳлш есӗр 
усӑ курм!а май килекен пӗртен-пӗр мыскара вырӑннех пулать- 
Ман хуҫасем, ҫывӑх ҫынсене хёнесе асап кӑтаргнӑ пек, пӑхса 
выл|яса ҫеҫ тӑратчӗҫ, хӑйсем ҫав тери сӑиаплӑ, йывӑр та кичемлӗ 
пурӑннӑшӑн лурне те тавӑрнӑ пек туйӑнатчӗ. *

Королева М арго ҫинчен йӗрӗнмелле калаҫнӑ чух, мана ачалла
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мар шурсӑшсем тытса хускатма пуҫлатчӗҫ, ман чёре элекҫӗсене 
курайманнипе тулса каятчё, ман ним чарусӑр ашкӑнас, пурве те 
ҫилентерес килсе каятчӗ, хӑшпӗр чух тата хама та, пур ҫынна 
та ним шутсӑр хӗрхевес килетчӗ,— ҫав ним шардамасӑр хӗрхенви 
вара ‘Курайманнинчен те йывӑртарахчӗ.

Эпӗ Королева ҫинчен вӗсенчен ытларах пӗлеттӗм, вӗсем эпё 
мён пӗлнине ан пӗлччӗр тесе хӑраса тӑратпгӑм.

Праҫниксенче, хуҫасём собора кӑнтӑрлахи кӗлие кайсан, эпӗ 
ун  ̂ патне^ ирпе пыраттгӑм, вӑл мана спальвяна хӑй патне чӗнетчӗ, 
эпӗ ылттӑн тӗслӗрех пурҫӑнпа тытнӑ пӗчӗк кресла ҫине лараттӑм, 
хӗрачи ман умма улӑхса ларатчё, эпӗ амӑшне хам вуланӑ кёне
кесем ҫинчен каласа кӑтаргаттӑм. Вӑл пӗрлештерсе тытнӑ пӗчёк 
ывӑҫ тупанӗсенё питҫӑмарти айне хурса сарлака кровать ҫинче 
выртатчӗ, унӑн ӳчӗ спальняри мӗнпур япалапа пӗрешкел ылттӑн 
тӗслӗрех ҫитти айёнче пытанса тӑратчӗ, ҫивӗтлесе янӑ хура ҫӳҫӗ 
тӗксӗм хулпуҫҫи урлӑ усӑнса, хӑйӗн умнелле тӑсӑлса выртатчё, 
хӑш чух кровать ҫинчен ҫёрелле усӑнса тӑратчӗ.

Эпӗ калаиине итленӗ чух, вӑл мана пигрен ҫемҫе куҫӗсемпе пӑ- 
хатчӗ те, кӑшт ҫеҫ палӑрмалша йӑл кулса:

*— Ав мӗнле?—тетчӗ.
Вӑл ырӑ с1унса йӑл кушии те, ман тӗиӗшрен, Королёва ҫынсене 

кӑмӑл 1туса йад кулни лек анчах туйӑнатчӗ.
Вӑл ачашлакан хулӑм сасӑпа калаҫатчӗ, мана вара вӑл яланах 

пӗр пек:
Эпӗ хам пур ҫынтан та калама ҫук лайӑхраххине, тасарах- 

хине пӗлСтӗп, вӗс!ем иихӑшӗ те мана кир1лӗ ма|р, тесе каланӑ пек 
туйӑнатчӗ.

Хӑш чухне эпӗ вӑл тӗкёр умӗнче, лутра кресла ҫинче ҫӳҫне 
тУРаса ларнӑ ҫӗре кӗреттём; ҫӳҫӗ вёҫӗсем унӑн чӗр ҫинче, кресла 
айӑккисем ҫвднче выртатчӗҫ, кресла хыҫӗпе ҫӗре ҫитиччен тенӗ- 
пе пӗрех, усӑнса тӑратчӗҫ, — унӑн ҫӳҫӗ кукамайӑн ҫӳҫӗ пекех, 
вӑрӑм та ҫӑраччӗ. Тӗкӗр ҫинче эпӗ унӑн тӗреклӗ, тӗксӗм кӑкри- 
сейе кураттӑм, вӑл ман умра лиф, чӑлха тӑхӑнатчӗ, анчах вӑл 
даса ҫарамас пулни манра вӑтанас шухӑш тавра шне вӑратмаст- 
чӗ, уншӑн м ухтнса хӗпӗртесси анчах пулатчӗ. Унтан яланах че- 
чек шӑрши, ун ҫинчен лайӑх мар шухӑшлассинчен ӑна хӳтелесе 
тӑракан шӑршӑ кӗретчӗ.

Эпӗ сьгвӑ, вӑйлӑ пулнӑччӗ, арҫын хӗрарӑмпа хутшӑнса Тарас
овичи вӑрттӑнлӑхсене лайӑх пӗлеттӗм, авчах ҫынсем ман умра 
вал вӑрттӑнлӑхсем ҫинчен ҫав тери чунсӑрла усал кӑмӑлпа, ҫав 
тери хаяррӑн та пит ирсӗррӗн калаҫатчӗҫ, ҫавӑнла та эпӗ ҫав хер- 
арӑм врҫын ытамӗнче пулать тесе шухӑшлама та пултараймас- 
тӑм, ун ӳчӗн хуҫи пулса такам ӑва чарсӑрла та намӑосӑррӑн сӗр- 
тёнме пултарать тес-е шухӑшласси йывӑрччӗ маншӑн. Эпё Коро
лева Марго кухняоемпе чӑлан таврашоенчи юратӑва пӗлмест, вӑл 
Ҫӳлте тӑракан темле урӑх саванӑҫсем, урӑХ| юратӑва пӗ1чет шесе шуи 
хӑшлаттӑм.

Анчах пӗрре, каҫ пулас умӗн, хӑна пӳлёмне пырса кӗрсен, зпӗ 
спальням занавески хыҫӗнче манӑн дама уҫҫӑн нулнине тата ар- 
Ҫьш сасси:
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— Тӑхта-ха... Эй—турӑ! Ененместёп,—тесе йӑлӑшише илтсе 
ятӑм.

Манӑн тухса каймалаччё, эпӗ ӑна ӑнланаттӑм. анчах тухса 
кайма пултараймарӑм...

—  Кам унта?—терӗ дама!—Эсӗ-и? Кӗр... Спальняра яитех те 
чечек шӑрши кӗнипе пӑчӑччӗ, тӗттёмрехчӗ; чӳречисене карнӑччӗ...
Королева Марго янахӗ таран одеялпа митӗнсе кровать ҫян-
че выртатчӗ, унпа юиашар, ҫтена ҫумӗнче, пӗр кёне вӗҫҫён ҫеҫ,
кӑкӑрне уҫса яроа скрипка калакан офицер ларатчӗ, — унӑн кӑкӑ-
рӗ ҫинче те ҫёвӗ лурччӗ, хӗрлӗ йӑрӑм пек, вӑл сылтӑм хулпуҫҫи 
патӗнчвн аялалла ,тӑсӑлс:а выртатчё тата пит паллӑччӗ, ггётггём>ре 
те эпӗ ӑна пит лайӑх куртӑм. Офицерӑн ҫӳҫӗ кулмалла тӑргганка- 
ласа кайнӑччӗ, унӑн касса ҫӗвӗлентерсе пӗтернё хурлӑхлӑ пичӗ 
йӑл кулнине эпӗ тин анчах куртӑм,— вӑд темле кулатчӗ. Унӑн 
хӗрарӑм куҫӗсем евёрлӗ пысӑк куҫӗсем Королева ҫине вӑл чипер- 
рине тин ҫеҫ курса янӑ пек пӑхатчӗҫ.

— Ку ман туҫ,—терӗ Королева Марго , пӗлместёп—те мана, 
те ӑна каларӗ.

— Мӗнтен эсӗ ҫавнашкал хӑраса карӑн-ха?—илтрӗм эпё унӑн 
инҫетрен пек илтӗвнё сассине.

— Кил кунта...
Эпё патне пырса тӑрсан, вӑл мана ҫара та вӗри аллипе май- 

ран ыталаса илчё те:
— Уссе ҫитсен—зсӗ те телейлӗ пулӑн... Кай!— терӗ.
Эпӗ кёнекене полкӑ ҫине хутӑм, теприне илтӗм1 те тухса 

карӑм.
Ман чӗрере темскер шатӑрт тунӑ пекех туйӑячё. П аллах, эпӗ 

манӑн Королева ытти мӗяпур хӗрарӑмсем; пекех юратать тесе
пёр минут та шухӑшламанччё, офицере те  ҫавӑн пек шухӑшлама
май памастчё. Эпё вал .хам умра йӑл кулнине астуса илтём,—вӑл, 

сасартӑк тӗлӗнсе кайнӑ пёчӗк ача пек, савӑнӑҫлӑн йӑл кулатчӗ, 
унӑн хурлӑхлӑ сӑнё-пичӗ тӗлӗнмелле ҫӗнелсе кайнӑччё. Вӑл ҫав 
•хӗрарӑма юратма кирлё— ӑна юратмасӑр тӳсме пулать-и вара? 
Хёрарӑмё те ӑяа хӑйӗн юратӑвёпе пит уҫҫӑн парнелеме пултар- 
малла— вӑл скрипкӑпа ҫав тери ытарма ҫук лайӑх калать, стих- 
сене ҫав тери кӑмӑллӑн еулама пӗлет...

Анчах хамӑн ҫавӑн пек .йӑоатакан япаласем шыраса тупмалла 
пулвинченсрс майшӑн ҫакӑ уҫҫӑнах паллӑ пулчӗ: эпё хам мӗн кур- 
нинче тата Королева Маргона хӑйне Те епле пӑхнинче пурте
лайӑх ма.р, пурте тӗрӗс мар иккен. Эпё хама-хам тем ҫухатнӑ пек
туйӑнатчӗ, темиҫе кун вара хытӑ хурланҫа пурӑнтӑм.

...Пӗрре эпё ни м не шутшамасӑр, шутеӑр ашкӑнса хӑтлантӑм, 
дама патне кӗнаке илме пьирсан, вӑл мана пит. сиввён каларӗ:

—■' Анчах та эсё пит харсӑр та ашкӑнакая ача теҫҫӗ! Эпӗ ун 
пек пулӗ тесе шутламанччӗ...

Эпӗ тӳсеймерӗм та хам1а пу.рӑнма пит кавсӗрри ҫинчен, ун 
ҫинчен лайӑх мар калаҫнисене итлеме пит йывӑрри ҫинчен калама 
тапратрӑм. Вал ман умра, аллине мая хулпуҫҫи ҫине хурса, мал- 
тан ман сӑмаха тимлён итлесе тӑчӗ, анчах часах кулса ячё те 
хуллен мана а-яккалла тёртрё.
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>— Ҫитӗ, эпӗ ҫавсене йӑлтах пӗлетӗп—ӑнланатӑн-и? Пӗлетӗп!— 
терӗ.

Унтан ^мана икӗ алӑран та тытрӗ те пит ӑшшӑн каларӗ:
Ҫавӑн пек ирсӗр япаласене мён чул сахалтарах астуса пӑ- 

хӑн. саншӑн ҫавӑн чул лайӑхрах пулӗ... Аллусене эсӗ лайӑх 
ҫумастӑн...

Ну, кӑна вӑл каламасан та юрӗччӗ; вӑл пӑхӑр япаласем таса- 
тас, урайсем, ача кипкисем ҫӑвас пулсан, ун аллиеем те манӑн- 
нйдчен лайӑхрах пулас ҫукчӗ пулӗ тетӗп.

— Ҫын пурӑнма пӗлет-тӗк—ун ҫиНе ҫиленеҫҫӗ, унтан кӗвӗ- 
ҫеҫҫӗ; пурӑвма иӗлмес-тӗк—ӑна ним вырӑнне те хумаҫҫӗ,—терӗ 
вӑл шухӑша кайса, мана ҫӗклентерсе хӑй патнелле туртса тата 
мана куҫран йӑл кулса пӑхса.—Эсӗ мана юрататӑн-и?

—• Ара.
— Питӗ-и?
— 'Ара.
— Мӗнле?
— Пӗлместӗп.
— Спаоипӑ, эсӗ лайӑх ача! Ҫынсем мана юратсан, эпё те 

юрататӑп...
Вал кӑпгг кулса ^илчӗ, темскер калама тӑчӗ, анчах хаш сыв- 

ласа илсе, мана алӑран ямасӑр нумайччен чӗнмесӗр тӑчӗ.
— Эсё час-часах 'кил ман пата; май пулсанах кил...
Эпё ҫавӑнпа усӑ куртӑм та унӑн ыррине нумай курса юлтӑм. 

Кантӑрлахи апат хыҫҫӑн мав хуҫасем ҫывӑрма выртатчӗҫ, эпӗ аяла 
чупса анатгӑм та, вӑл килте пулсан, ун патӗнче сехетшер лараттӑм, 
хӑш чухне ытларах та ирттереттӗм.

„ Вӑл шупка сӑнлӑ, ҫавӑрӑнӑҫуллӑ иӳрн-иоамое хӑйён тутлӑ 
шӑршӑ кӗрекен ҫӳҫӗ ӑшне шпилыкӑсем тирсе мана вӗрентетчӗ:

— Вулас пулать вырӑс кӗнекисене, дёлес пулать хамӑр вырӑс 
пурӑнӑҫне.

Вара вырӑс писателӗсен ячӗсене асӑнса кайса:
— Эсӗ астӑватӑн-и? — тесе ыйтатчӗ.
Вӑл час-часах шухӑша кайса тата кӑпгт тарӑхса калатчӗ:

Санӑн вӗренес пулать, вӗреиес пулать, эпӗ пӗрмаях ҫавӑн 
ҫинчен манса каятӑп! Ах. туршӑн та...

Ун патӗнче ларсан, эпӗ алла ҫӗнӗ кӗнеке тытса тата хама шал- 
тан ҫуса кӑларнӑ пек пулнӑскер, ҫӳлелле чупатттӑм.

Эпё ӗнтӗ Аксаковӑн «Семейные хроники не», аырӑсоен «Вӑрман- 
сенче» ятлӑ аван поэмине тӗлӗнмелле «Охотник .запискисене», Гре* 
оенкӑпа Соллогубӑн пӗр внҫ-тӑват томне, Веневитинов, Одоевский 
тата Тютчев стихӗсене вуласа тухнӑччӗ. Ҫав кёнекесем ман чуна 
чухан та йӳҫӗ пурӑнӑҫран тӑрса юлнӑ тасамарлӑхран ҫуоа тасатреҫ: 
эпё лайӑх кӗнеке вал мӗн иккенне гуйса илтӗм, вӑл маншӑн пит 
кирлине те ӑнлантӑм. Ҫав кӗнекесенчен чунӑмра: «Эпӗ ҫёр ҫинче 
печчен мар, пӑчланас ҫук!» тесе хыттӑн шанса тӑрасси канлӗн 
пырса вырнаҫрӗ.

Кукамай пыратчӗ, эпё пит хавхаланса ӑна Королева Марго 
Ҫинчен каласа кӑтартаттӑм —кука'май тутлӑн тапак шӑршлакаласа, 
хыта ӗненмелле калатчӗ:

М. Горький—Ҫынсем патенче.
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— Ну, ну, вӑт аван! Лайӑх ҫынсем нумай вӗт, шыраса анчах 
пӑх — тупатӑн!

Пёрре вара ҫапла сёнчё:
— Тен, ун патне кайса саншӑн спаснлӑ калас мар-и?—терё.
— >Ҫук, кирлё мар.
— Ну, кирлё мар эппин. Зй тура, турӑ, пурте пит аван-ҫке!

Эпё ӗмӗр-ӗмӗрех пурзнма килёшетёп!
Мана вёрентес тесе тарашса пӑхма Королева Маргона май кил- 

мерё,—ҫимӗк чухне йёрёнмелле истори танранса карё те кӑштах 
мана пётерсе хумарё.

Праҫниксем умён кӑшт малтанрах ман куҫ хупанкисем шут- 
сӑр шыҫса карӗҫ те, куҫсем йӑлтах хупӑнса ларчӗҫ, хуҫаеем эиӗ 
суккӑр нуласран хӑраса ӳкрӗҫ, зпё хам та хӑраса ӳкрӗм. Мана пал- 
лакан доктор-акушер Генрих Родзевич патне илсе карӗҫ, вӑл ман 
куҫ хупанкисене шалтан касрӗ, куҫсене ҫыхса лартнӑскер, темиҫе 
кун хушши энӗ шутсӑр усал кичемлӗхпе асапланса выргрӑм. Ҫи- 
мӗк ыран тенё чухне ҫыхнине садтрӗҫ те, эпӗ вара чӗрӗллех вилё 
тӑпри ӑшне чиксе хунӑ пек пулнӑ ҫӗртен каллех ура ҫнне тӑтӑм. 
С уккӑр: пулассинчен хӑрушши ним те ҫук; вӑл калама ҫук, пысӑк 
хӗнхур, вӑл ҫынтан ҫутҫанталӑкӑн тӑххӑр вуннӑмӗш пайне туртса 
илет.

Савӑнӑҫлӑ ҫимӗк кунӗнче1 мана, чирлё шучӗпе, кӑнтӑрларанла 
хамӑн мӗнпур ӗҫрен те хӑтарчӗҫ, эпё вара денщиксем патне кух- 
нясене кая-кая ҫӳрерӗм. Сивӗ кӑмӑллӑ Тюфяевсӑр пуҫне пурте 
ӳсӗрччӗ; каҫ пулас умён Ермохин Сидорова пуҫӗнчен вут пуленк- 
кипе яра пачӗ, Сидоров ним пӗлми пулса ҫенӗхелле чӑмса ӳкрӗ, хӑ* 
раса ӳкнё Ермохин ҫырманалла тухса тарчӗ.

Карташёнче Сидорова вӗлернӗ тесе пӑшӑрхзвса калаҫасси хӑ- 
вӑрт сарӑлса карё. Крыльца патӗнче ҫынсем пуҫтарӑнчёҫ, пуҫне 
кухняран ҫенӗхелле кӑларса алӑк сули урлӑ ним тапранмасӑр чӑ- 
сӑлса выртакан салтака пӑхса тӑратчӗҫ; полицине чӗнес пулать 
тесе ш ш ӑлтататчӗҫ, анчах никам та чӗнекен пулмарё, никам та 
салтака тёкӗнме хӑймарӗ.

Кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑм Наталия Козловская, ҫутӑ кӑвакрах тӗолӗ 
ҫӗнӗ платье тӑхӑннӑскер, хулпуҫҫине шурӑ тутӑр витое янӑскер, 
пырса ҫитрӗ, ҫынсене ҫиленсе сирсе салатрӗ, ҫенӗхе кёчӗ, к у клен- 
се ларчё те хыттӑн каларӗ:

— Ухмахсем—вӑл чӗрӗ! Шыв парӑр...—терӗ.
— Ҫын ӗҫне ан хутшӑнсамччӗ!—тесе ӑна ӳкӗтлеме тапратрӗҫ.
— Шыв, тетӗп!—пушарти пек кӑшкӑрса пӑрахрӗ вӑл; ӗҫленё 

чухнехи пек хӑйӗн ҫӗнӗ платьене чӗркуҫҫкячен ҫӳле хӑшртса, 
аялти юбкине турткаларӗ те салтакӑн юншанса пӗтнӗ пуҫне хӑйӗн 
чӗркуҫҫийӗ ҫине хучӗ.

Ҫынсем ырланӑ пек туса шикленнӗ пек саланса карӗҫ; тӗттӗм- 
рех ҫенӗхре эпӗ кӗле ҫӑвакан хӗрарӑмӑн ҫаврака шурӑ пичӗ ҫинче 
шывланнӑ куҫӗсем ҫилленчёкдӗн йӑлтӑртатса тӑнине кургӑм. Эпӗ 
пӗр витре шыв илсе пытӑм, вӑл шывне Оидоровӑн оуҫӗ ҫине, 
кӑкри ҫине яМа хушрё те:

—  Мана ан йӗпет,—манан хӑнана каймалла,— терӗ.
Салтак тӑна кӗчӗ, тӗтреллӗ куҫӗсене уҫрӗ, ахлатса ячӗ.

120



— й ӑт ,—терё Натали, ӑна хулхушнжнчен тытса, платъине 
варалас мар тесе адӑ -вӗҫҫён ҫеҫ ҫӗклесе тӑрса. Эпир салтака кух- 
няна ҫӗклесе кӗртрӗмӗр, вырӑн ҫине вырттартӑмӑр, Натали унӑн 
питне1 йӗпе тутӑрпа шалса илчё те хӑй тухса карӗ.

—  Тутӑрне шывпа йӗпетсе пуҫӗ ҫинче тытса тӑр, эпӗ леш 
ухмахне тухса шырам,—терё.

Шуйттансем, ӗҫнипе каторгӑна та лекӗҫ, кӗтсех тӑр!
Вараланса кайнӑ аялти юбкине урисем ҫинчен ҫӗрелле антарса 

кӗтесселле ывзтрӗ, пӑртак лучӑрканнӑ, кӑпӑр-кӑпӑр тӑвакан пла- 
тьине лайӑххӑн юсакаиарӗ те тухса каре.

Сидоров чӑсӑлкаласа, иклетсе те ахлатса выртатчё, унӑн пуҫӗ 
ҫинчен ман ҫара ура тупанӗ ҫине хура юн тумламӗсем тумла- 
тумла анатчӗҫ, —  анчах хӑранипе эпё ҫав юн тумланӑ ҫӗртен 
урана илме хӑймарӑм.

Пит хурланмалла пекчё; нарташёнче праҫник кунӗ йӑлтӑр- 
татса тӑрать, ҫуртӑн крыльдине, хапхана ҫам|рӑк хурӑнсемпе капӑр- 
латнӑ; кашни тумба (ҫумнех чӗрӗ вӗрене, пилеш турачӗсене ҫыхса 
лартНӑ, пётӗм урам савӑнӑҫлӑн ешӗрсе тӑратчӗ, пурте пит ҫамрӑк, 
ҫӗнӗ; иртенпех мана ҫурхи праҫник нумайлӑха килсе ҫитнӗ иек, 
ҫак кунтанпа пурӑнӑҫ тасарах, ҫутӑрах, сввӑнӑҫлӑрах пулеа каяс 
пек туйӑнатчӗ.

Салтак хӑсса ячӗ, ӑшӑ эрехие оимӗс сухан ҫулҫин пӑчӑ шӑрши 
кухняна тулчӗ, чӳрече куҫӗсем ҫумне пӗрмаях темле дапчӑнеа 
кайнӑ сӑмсаллӑ сарлака, тёксӗм сӑн-питсем пыратыра ҫыпҫӑ- 
наҫҫӗ,—питҫӑмартисем ҫумнелле тытнӑ алӑ тупанӗсем ҫав сӑн- 
питсене пит йилӗшӳсӗр мӑн хӑлхаллӑ пек туса яраҫҫӗ.

Салтак мён пулнине аса илсе мӑкӑртатса выртатчё:
— Мёнле апла эпё? Укнё-ши? Ермохин-ши? Лайӑх юлташ...
Унтан ӳсӗрме тапратрё, ӳсӗрпе куҫҫуль юхтарса макӑрса ячё те:
— Иӑмӑкӑм... иӗчӗк йӑмӑк...—тесе нӑйкӑшма пуҫларё.
Ура ҫине тӑчӗ, йӗпеок-ер те шӑршлӑскер, тайӑнса карё те 

койка ҫинелле ҫатлаттарчӗ.
—  Вуҫех вёлерчӗҫ...—терӗ куҫӗсене тискеррӗн уавӑрса.
Манӑн кулас килсе карӗ.
— Кам шуйттанӗ кулать? ■— терӗ салтак, мана сиввӗн пӑхса.
— Мӗнле эсӗ кулатӑн?
Мана ӗмёрлёхех вёлерчӗҫ.
Вӑл мана икё аллипе те тёртсе, мӑкӑртатма тапратрӗ:
—- Пӗрремӗш срок—Илья пророк, иккӗмӗшё—утлӑ Егорий, 

ввҫҫӗмӗшӗ—ман пата ан кил! Кай аяккалла, кашкӑр...
— Ан ухмахлан!—терем эпё.
Вӑл килӗшӳсӗр ҫиленсе к)а;рё, ҫухӑрса ячӗ, урисемпе каштӑр- 

тата пуҫларӗ,
— Мана вӗлерчӗҫ, а эсё...
Вараланчӑк, ленчӗркке аллипе мана куҫран хыттӑн янклаттарса 

ячё,—эпё ҫухӑрса ятӑм, иуҫсӑр пулса тӑтӑм та аран аран ҫеҫ 
картапгне Наталине хирӗҫ сиксе тужрӑм; вал Ермохина алӑран ҫа- 
вӑтса килетчё.

— Ут, лаша!—тесе кӑшкӑркалатчё.—Мён эсё?—терё вал, мана 
ярса тытса.

131



— Хӗнег...
--— Хӗнет-и?—тӗлӗнсе вӑрӑмӑн тӑсса каларӗ Натали, вара Ермо- 

хина туртса:—Ну, арҫури, апла пулсан—хӑвӑн турруна .тав ту! — 
терӗ ӑна.

Зпӗ куҫсене шывна ҫурӑм та ҫенӗхрее алйк витёр пӑхса тйрса, 
салтаксем ыталаша-ыталаша, макӑрса пӗр-пӗринне килӗштернине 
куртӑм, унтан иккёшӗ те Наталии е ыталама тытӑнчёҫ, вӑл вёсене 
аллисенчен ҫапатчӗ.

— Аллусене илӗр, йытӑеем! Мӗн, эпӗ сирӗняе явӑҫса ҫӳрекен 
хӗрарӑм-тмён? Выртӑр ҫывӑрма, сирӗн улпутоем ҫук чухне—ну, 
хӑвӑртрах! Ахалӗн курӑр инкекне!—тесе кӑшкӑркалатчӗ.

Вӑл вӗоене, пӗчёк ачасене вырттарнӑ пеК, ҫывӑрма вырттарчӗ, 
пӗрине—урайВе, теприне—койка ҫине, вӗсем харлаттарма тытӑн- 
сан, ҫенӗхе тухрӗ.

—  Лётӗмпех вараланса пӗтрӗм, хам хӑнана кайма тумлаянӑччӗ! 
Ҫапрӗ-и вӑл сана?.. Вӑт мёнле .ухмах! Ав вӑл, эрех таврашӗ. Ан 
ӗҫ, ачам, нихҫан та ан ёҫ...

Кайран эпӗ унпала хапха патӗнче сак ҫинче лартӑм, епле вӑл 
ҫав ӳсӗр ҫынсенчен хӑрамасть тесе ыйтрӑм.

— Эпӗ урӑ .ҫынсеичен те хӑрамастӑп, вӗсем ман акӑ ӑҫта!— Вӑл 
хытӑ чӑмӑртаса тытнӑ хӗрлӗ чышкине кӑтартрӗ.—Ман вилнӗ 
упӑшкам та пӗрре тытӑнсан пят ӗҫетчӗ, вара эпё ӑш , ӳсӗрокере, 
ури-алда мӗнӗпех ҫыхса пӑрахаттӑм, ҫывӑрса урӑлеассӑн, йӗмне 
антаратггӑм та ҫирӗп хулӑсемпе аслётеттӗм: ан ӗҫ, ан ӗ|ҫс1е ҫӳре, ав- 
ланнӑ пулсан—сан арӑмяа йӑпанмалла, эрехпе мар! Ия. Ываниччен 
ислететтӗм, вара ҫавӑн хыҫҫӑн, вал манӑн ӑвӑс пекех ҫемҫе 
пулатчӗ...

Вӑйлӑскер эсяр,—терём эпё, турра та улталама пултарнӑ 
Евӑна аса илсе.

Натали йывӑррӑн сывласа илсе каларӗ:
— Хӗрарӑма ареынтан ытларах вӑй кирлӗ, ӑна икӗ ҫын тӳпи 

вӑй кирлӗччӗ, турри ӑна сахалтарах парса хӑварнӑ! Арҫын вӑл— 
пёр пек тикӗс пурӑнакан ҫын мар.

Вӑл аллисене цысӑк кӑкӑрӗ ҫумнелле тытса, ҫурӑмӗпе сапур 
ҫумнелле тайӑнса, 'куҫӗсене чул тӑкнӑ ҫӳп-ҫнплӑ дамбӑ ҫинелле 
хурлӑхлӑн тӗлл!есе пӑхса, ним ҫиленмесӗр лӑпкӑн калаҫса 
ларатчӗ. Зпё ӑслӑ сӑмахоене итлесе ларнипе вӑхӑт ҫиичен те манса 
кайнӑччӗ, сасартӑк дэмбӑ вёҫёнче хуҫа арӑмёпе хуҫа алла-аллӑн 
тытса утса килнине курах карам; вёсем кӑркка аҫипе ами пек ери- 
пен чинлӑн утоа пыратчӗҫ, пӗр-пӗрне темокер каласа, пирӗн ҫи- 
нелле тёллесе пӑхагчӗҫ.

Эпӗ парадвӑй крыльца алӑкне уҫма чупса карӑм, уҫрӑм; пусма 
ҫине хӑпарнӑ чух, хуҫа арӑмӗ мана усаллӑн сӑмах тёксе каларӗ.

— Кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑмсемпе кӑмӑллӑн пуплетӗн-и? Аялти 
улпуг майринчен хӑна ху тыткалама верентӗн-им?

Ҫавӑн пек калани ҫав те’ри ухмахла туйӑнса каре, мана пӗртте 
пырса тӗргмерӗ, хуҫа кулкаласа илсе:

— Мӗн ш р а —вӑхӑт ҫитнӗ ӗнтӗ!..—теое калани ытларах та 
кӳренмелле пек туйӑнса карё.

Тепӗр кунне ирхине сарайне вутӑ патне ансассӑн, эпё сарай
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алӑкё тёлӗнче, кушакюем ҫӳремшли тӑваткӑл шйтӑк еа/гӗнче пушӑ 
пӑргманет 'тугпрӑ̂ м; эпӗ ӑна темйҫе вунӑ хут та Сидоров аллинче 
курнӑччӗ, ҫавӑнтах [вара ун патне л(еҫое ггатӑм.

— Укҫи ӑҫта? — ыйтрӗ вӑл, пӑртмаиет ӑшне пӳрнвпе .хыпаш- 
ласа. — Тенкё те йӑтсйр тгус. Давай кунта!

Пуҫӗ унӑн алшӑллирен тунӑ чалмапа чӗркенӗ пекчӗ; саралса, 
начарланеа кайнӑскер, вӑл кӳпчесе ларнӑ куҫӗсене ҫиленчӗклӗн 
мӑльт-мӑльт тутарса пӑхатчӗ, эпӗ пӑртманета пушах тупнине 
ӗненместчӗ.

Ермохин пычӗ те ман ҫинелле кӑтартса:
— Ӑна вӑл илнӗ, хуҫиеем патне шюе кай ӑна! Салтак—салта- 

кӑнне вӑрлас ,ҫ у к !—тесе ёнентерме тапратрё.
Ҫак сӑмахсем тӑрӑх эпӗ туйса илтӗм: вӑрлассине вӑл вӑрланӑ, 

еӑлах пӑртманетне ман пата сарайне пырса пӑрахнӑ,—эпӗ ҫавӑн- 
тах ӑна куҫӗ умӗнчех:

— Суятӑн! Эсӗ вӑрланӑ!— тесе кӑшкӑртӑм.
Вара эпӗ хам тӗрӗс чухланине тӗшшшек чёдсе и.ттӗм^— уиӑн 

тӑмсайла сӑн-пичӗ хӑранипе те ҫиленнипе улшӑнса карӗ, вӑл ҫавӑ- 
рӑнкалама тышӑичӗ те:

— Кӑтартса пар эпӗ илнине! — тесе ҫинҫен уласа ячӗ.
Манӑн мӗнпе кӑтартса парас-ха? Ермохин кӑшкӑрса мана тулад- 

ла сӗтӗрсе тухрӗ. Сидоров та пирӗн хыҫҫӑн утса темскер кӑш- 
кӑрса пыратчӗ, чӳречесенчен тӗрлӗ ҫынсен иуҫӗсем курӑнса карӗҫ; 
канлӗн пирус туртса, Королева Маргон амӑшӗ пӑхатчӗ. Эпӗ ӗнтӗ 
хамӑн дама куҫӗ умӗнче пӗтсе ларвине ӑнла-нса илтӗм те, ухмаха 
еряё пекех пултӑм.

Астӑватӑп, салтаисем мана алӑсенчен тытеа тӑратчӗҫ, хуҫасем 
вӗсене хирӗҫ тӑрса, пӗр-пӗрин майлӑ пулса, ия!—тесе жалобӑоене 
итлесе тӑраҫҫӗ, хуҫа арӑмӗ хӑй лайӑх пӗлое тӑнӑ пекех малать:

— Паллах, вӑл ун ӗҫӗ! Ҫавӑнпа ӗнер вӑл кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑм* 
па хапха патӗнче пит кӑмӑллӑн пуплесе ларчӗ иккен: укҫа пулнӑ 
эпгаии, укҫаеӑр вӑл хӗрарӑмран ним те илеймен...

—  Так точна!—жӑшкӑратчӗ Ермохин.
Ман айӑмра урай хумханма пуҫланӑ пек туйӑнса карӗ, эпӗ 

тискеррӗн ҫиленсе вӗчӗрхенсе карӑм, хуҫа арӑмне кӑшкӑреа пӑрах- 
рӑм, вара мана хамах хӗнесе тӑкрӗҫ,

Анчах мана хӗнесе тӑкни питех асаплантармастчӗ, халь ӗнтӗ 
Королева Марго ман ринчен мӗн шухӑшлать-ши? текен шухӑш ыт
ларах асапламтаратчӗ. Мёнле тӳрре тухас-ши ман унэн умӗнче? 
Пит йывӑр .пулчӗ сдана ҫав шутсӑр усал сехетсенче.

Ман телее пула, салтаксем ҫав историе пӗтӗм картишӗпе, пӗ- 
тӗм урамӗпе пит хӑвӑрт сарса янӑ та каҫпа вара, мачча ҫинче 
вырпнӑ чухне, эпӗ аялта Наталия Козловская кӑшкӑрнине илтрӗм.

— Ҫук, ма шарлас мар-ха манӑн! Ҫук, ачам, атянха, атя! Атя! 
Ахалӗн эпӗ улпут датне каятӑп, вӑл сана втлеттерӗ...

Зпӗ ҫавӑптах ку шав мана пъгрса тивнине туйрӑм. Натали пирӗн 
крылъца патӗнче кӑшкӑратчӗ, унӑн сасси тага хытӑрах та хытӑрах, 
хӑй ҫӗнтернӗшӗн савӑннӑ пекрех янӑратчӗ.

— Эсё ӗнер мана мӗн чухлӗ укҫа кӑтартрӑн? Аҫтан вӑл санӑн— 
каласа кӑтарт.
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Тем пекех хёпёртесе кайса эпё Сидоров садхун тӑсса ҫапла ка- 
ланине илтрём:

— Ай-ай, Ермохин...
— Ача -ҫинчен я г  кӑлариӑ тата, хёнесе тӑкнӑ, э? — терё нӑл.
Макӑн аяла карташне чупса анас, хӗпёртеиипе ташлас, кёпе ҫӑ-

вакан хёрарӑма тав туса чуптӑвас килчё, анчах ҫав вӑхӑтра, — чу
реке витёр пулас, — ман хуҫд арӑмӗ кӑшкӑроа ячё:

— А чана вал ятлаҫнӑшан хёяенӗ, вал вӑрӑ теое — никам та ӑна 
сансӑр пуҫне шутламан, карма ҫӑвар!

— Эсир хӑвӑр карма ҫӑвар, сударыня, эоир ёне вёт, сире тӳр- 
рипех калас пулать.

Зпё ҫавӑн пак ятлаҫнине, муаыкӑна итленё пек, итлерём, эпё 
хурланнипе тата ӑшра Наталине тав тунипе чӗреме вӗри куҫҫуль 
вӗтеленггерсе тӑратчӗ, ӑна чарма хӑтланнипе эпӗ чӑнтӑхсах каяттӑм.

Унтан мачча ҫине пусма тӑрӑх худа хуллен утса хӑпарчӗ, пап- 
кӑна тытакан кашта ҫине ман пата ларчӗ те  дӳҫне тосакаласа ка- 
ларӗ:

— Мён, ачам, Пешков, телей ҫук курӑнать санӑн?
Эпӗ хирёҫ чёнмесӗр унтан аяккалла пӑрӑнтӑм.
— Ҫапхах та эсё пит килёшӳсӗр ятлаҫатӑн, — терё тата- вӑл, 

эпӗ ӑна хуллен каласа пӗлтертӗм:
— Ура ҫин|е тӑрсан—сирен патӑр-тан каятӑн...—терӗм.
Вӑл пирус туртса чёнмесёр ларкаларӗ те, пнрус вӗҫне тӗллесе 

пӑхкалзса хыттӑш х (мар каларӗ:
— Ху пӗл1ен ӗйгӗ! Эсӗ ӗнтӗ пӗчӗк мар, хӑвӑншӑн мӗн лайӑх- 

раххине ху нӑх... — терё те тухса карС
Яланхи пекех—ӑна шел туйӑнса карӗ.
Ҫавӑн хыҫҫӑн тӑваттӑмӗш тавлӑкӗнче эпё нилтен тухса карӑм. 

Манӑн шутсӑрах Королева Маргопа сывпуллашса тухас килетче, 
анчах манӑн ун латне иайма хӑюллӑх ҫитеймерӗ, тата, тӳрех кала
сан, вал хӑй мана чӗнё тесе кӗтнӗччӗ.

Хӗрачапа сывггуллашнӑ чух эпӗ каларӑм:
Аннӳне каШа: эпӗ ӑна пйтех те тав тӑватӑп! Калатӑн-и?

— Калатӑп, — тесе сӑмах пачӗ вӑл, кӑмӑллӑн та ачашшӑн йӑл 
кулса.—Ыранччен сыв пул, ҫапла-и?

Эпӗ ӑна пӗр ҫирӗм ҫултан, офицера, жандарма качча кайсан 
тӗл пултӑм...

XI
Эпӗ акӑш пек шурӑ, ирёклё те хӑвӑрт ҫӳрекен «Пермь» пароход 

ҫинче каллех посудникра ӗҫлетёп. Халӗ эпё «хура» посудник е, 
урӑхла каласан, «кухняри мужик», эпё уйӑхне ҫичӗ тенкӗ илетӗ-п, 
ма« ӗҫ — повӑрсене пулӑшса тӑрасси.

Буфетчик, чӑмӑр кӗлеткеллӗакер -те пит мӑнкӑмӑллӑскер, мечӗк 
пекех кукша пуҫлӑ; сысна аҫи шӑрӑх кун-та сулхӑн кётес шыраса 
ҫӳренё пек, вӑл аллисене ҫурӑм хыҫнелле т-ытса кунӗ-кунӗпе палуба 
тӑрӑх йывӑррӑн утса ҫӳрет. Буфетра увӑн арӑмӗ, пӗр хӗрӗх ҫултан 
иртнӗ дама, хитрескер, анчах та лӳчӗркеннӗскер ларать, вӑл ҫав 
тери пудра сӗрет, питҫӑмартисем ҫинчен вара ялтӑркка платье 
ҫине |ҫыпӑҫака;н шурӑ тусан тӑкӑнать.

Кухняра хисепдӗ повар Иван Иванович, Упа ҫури тесе ят пана-
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скер, пуҫ пулса тӑрать, хӑй пӗчёк, тулли ӳтлӗскер, хурчӑка сӑмси 
пех сӑмоаллӑекер, мӑшкӑлласа кулнӑ пек пӑхаюан куҫлӑскер. Вал— 
шукӑлъ, крахмалланӑ воротниксемпе ҫӳрет, кашни «улленех сухалне 
хьграть, пӗчӗк питҫӑмартийёсвм кӑвак тӗслӗ, хура усйийӗсене ҫӳ- 
лелле пӗтёрсе лартнӑ; ерҫнӗ мииутоенче вӑл пӗрмаях уосийӗсене 
тӗрткелесе, пиҫнӗ хӗрлӗ пӳрнисемпе тӳрлеткелесе тӑрать тата вӗ- 
йене яланах пӗчӗк алӑ тӗкӗрё витёф пӑхать.

Пароход ҫинче чи интересаӗ ҫынё—кочегар Яков Шумов, вӑл 
сарлака кӑкӑрлӑ, тӑваткӑл мужик. Каҫӑр сӑмсаллӑ иичӗ унӑн кӗ- 
реҫе пек, лаптак; упа куҫӗ пек пӗчӗк куҫӗоем ҫӑра куҫ харши- 
йӗсем айӗнче пытанса тӑраҫҫӗ, питҫӑмзртисем ҫинче шурти мӑк 
майлӑ вёт ҫӑм ункисем, пуҫё ҫинче ҫав ҫӑм-ҫӳҫӗ тачӑ ҫӗлёк пек 
пуле а кӗҫеленсе тӑрать, вӑл кукӑр пӳряисене ҫав ҫӳҫӗ ӑшнелую 
аран ҫеҫ кӗртсе ярать.

Вӑл укҫалла картла питӗ мастер вылягочӗ тата хӑй пит нумай 
ҫинипе тӗлӗнтеретчӗ; выҫӑ мытӑ пек, вал яланах кухня тавра с&тё- 
рӗнсе 'ҫӳретчӗ, аш татӑккисем, шӑмӑсем ыйтатчӗ, каҫоенче ®ара 
Упа ҫурипе пӗрле чей ӗҫетчӗ, хӑй ҫинчен телӗнмелле историсвм 
каласа кӑтартатчӗ.

Ҫамрӑк чухне вал Рязаньти хула кӗтӳҫӗ ҫумёнче кётӳ ачинче 
ҫӳренё, увтан врген-ҫӳрен манах ӑна илӗргсе мӑнастире илсе 

кайнӑ; унта вӑл тӑватӑ ҫул поолушникра пулнӑ.
— Манӑн манах, туррӑн хура ҫӑлтӑрӗ пулса тӑмаллаччӗ,—тетчӗ 

вӑл сӑмаха хӑвӑрттӑн ҫаптарса, — анчах пирӗн иата мӑнасгире 
Пензӑран пӗр турра кӗлтӑвакан хӗрарӑм, пит кулӑшласкер пычӗ те 
мана 'Илӗртрӗ-тарахрӗ: эсӗ лит юрӑхлӑскер, пит ҫирӗгюкер, эпӗ ҫы- 
лӑхсӑр тӑлӑх арӑм, пӗчченокер, тет, пырасчӗ сан ман пата двор
ника, манӑн хамӑн пӳрт, эпӗ кайӑк мамӑкӗ-тӗкӗле сугу-илӳ тӑватӑл, 
тет...

— Юра-ать, вӑл мана—дворнике, эпё ун патне — еркӗне; пу- 
рӑнтӑм вара унӑн ӑшӑ ҫӑкрнне ҫисе пӗр виҫӗ ҫуй хушши пек...

— Вӑтанмасӑрах суятӑн,—ӑна чарса калать У на ҫури, хӑйӗн 
самой ҫинчи лӗчӗк пӳрлешкесене тёшгесе лӑхкаласа. — Суйнӑшӑн 
укҫа тӳллеҫҫӗ пулсан,— эсӗ ӗнтӗ темиҫе пин тытакан пулӑттӑн!

Яков чӑмласа ларать, унӑн суккӑрла пичӗ ҫинче кӑвак ҫӳҫ унки- 
сам 'вылянюа тӑраҫҫӗ, ҫӑмлӑ кӑлкисем тапранкада|Ҫ9ӗ; повӑр хӑйне 
мён каланине итлесен, вӑл татах йёркеллӗн те хӑвӑрттӑн калама 
тытӑнать:

— Вӑл манран аолӑччӗ, унпа пурӑнма мана кичемле туйӑнса 
карӗ, мана хӗн пулчӗ, вара эпӗ увӑн аппӑшӗн хӗрёпе ҫыхланса 
карӑм, вӑл ҫавӑн ҫинчен пӗлчӗ те мана ӗнсерен парса килӗнчен 
хӑваласа ячӗ...

— Ҫавӑ кирлё сана,—унтан лайӑххи кирлё те мар,—Яков пе
кех ҫӑмӑсАлӑн та ҫыпҫуллӑн калать по/вӑр.

Ҫӑварне сахӑр катӑкӗ чиксе кочегар малалла калать:
— П ӗр хушӑ эпӗ ҫутҫзнталӑкра ҫапкаланса ҫӳрерӗм те пӗр 

тавар сутса ҫӳракен старик патне, Владимир ҫынни патне пырса 
майлашрӑм, вара унпа лёрле эпир пӗтӗм ҫӗр тӑрӑх карӑмӑр: Балкан 
тӑвӗсем ҫине к а й с а 'ҫӳре‘рёмӗр, леш туркйсем патне те, румынсем 
патне те, грексем, австрияксем патне те—пур халӑхсем хуштнине
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те кайса ҫавӑрӑнса ҫӳрерӗмӗр, хӑшшинчен—илетӗн, хӑшне—су- 
татӑн...

— Вӑрлассине вӑршарӑр-и? — тесе кулмасӑр ыйтать повӑр.
— Старик ним те тивместчӗ! Мана та каларё: ют ҫӗршывра 

т-ӳррӗн ҫӳре, кунта йӗрки ҫавӑн пек, пустуй япалашӑнах пуҫа татса 
илеҫҫӗ, терӗ. Вӑрлама зпӗ, чӑнах та, хӑтланоа пӑхрӑм, анчах савӑн- 
малли пулмарӗ: пӗр купцанне эпё карта ран лашине вӑрласа тухма 
шутланӑччӗ, ну — вӑрлама пултараймарӑм, тытрӗҫ, пуоларӗҫ, 
паллах, хӗнеме, хӗнерӗҫ-хӗнерӗҫ те полицине сӗтӗрсе карӗҫ. 
А эпир иккӗнччӗ, пӗри чӑн-чӑнах лаша 1вӑрри, эпӗ ахальтен ҫеҫ, 
интересленнипе кӑна ҫыхлантӑм. Эпӗ ҫав купца патӗече ӗҫленӗччӗ, 
ҫӗнӗ мунчинче кӑмака хывнӑччӗ, тытӑннӑ вара ҫав купец чирлеме, 
мана вӑл тӗлӗкре темде лайӑх мар курнӑ, хӑраса кайнӑ та началь- 
■ствӑна йӑлӑнма тапратнӑ: ярӑр ӑна, ярӑр ӑна, ахалӗн вӑл мана 
тёлёкре тӗлленет, ӑна каҫармасан, оывалае ҫук, вӑл тухатмӑш 
пулас тенӗ вӑл ман ҫинчен! Н-ну вӑл купца’ чаплӑскер, мана 
кӑларса ячӗҫ...

— Сана кӑларса ямалла марччӗ, пёр виҫ кунлӑха шыв ӑшне 
чиксе хумаллаччӗ, ухмах ӑсу шӳсе тухнӑ пулӗччӗ сан ӑшӑнтан, 
тесе сӑмах хушрӗ повӑр.

Яков ҫавӑнтах ун .сӑмаххисене йышӑнса илчӗ:
— Чӑнах, ухмахла ӑс манӑн нумай, тӳррех каласан—ман пуҫра 

ухмахла ӑс пётӗм ял «аллилёх те п,ур...
Тӑвӑр воротничек хушшине пӳрнине ч|иксе повӑр ҫиленсе ӑна 

каялла туртагь, пуҫне иӑркаласа, тарӑхса ӳпкелешет:
— Ак тамаша! Пурӑнать ҫӗр ҫинче ак ҫакӑн пек ӑристан, хы- 

лать, ёҫет, ҫапкаланса ҫӳрет, мӗн тума кирлӗ-ши? Ну, кала, эсё 
мён тума нурӑнатӑн?

Чаплаттарса кочегар хирӗҫ калать:
— Эпё ӑна оёлместёп. Пурӑяатӑп та пурӑнатӑп. Пёри— выр

тать, тепри—утса ҫӳрет, чиновник пёрмай ларать, ҫиессине—каш- 
нийӗнех ҫимелле.

Повӑр тата ытларах ҫиленсе каять.
Урӑ^ла каласан, эпё шутсйр темле сысна, калама та ҫук! 

Тӳррех каласан — сысна апачё...
— Мён кашаҫатӑн эсё?—тёлёнет Яков.—Мужиксём вёсем—пур

те пёр юман ҫинче пулнӑ икелсем. Эсё ан вӑрҫ, вӑрҫнипе эсё ни- 
епле те лайӑхрах пулас ҫук вёт...

Ҫав ҫын маяа тӳрех те ҫирӗппӗнех хӑй ҫумне ҫыхӑвтарса хучӗ: 
эпӗ ун ҫияе пёр чаранмасӑр тӗлёнсе пӑхаттӑм, ҫӑвара карса пӑрах- 

са итлеттӗм. Ман шутпа, вӑл ҫын пурнӑҫа темле хӑйне майлӑ, 
ҫирӗппӗн пёлсе тӑнӑ пек туйӑнатчӗ. Вӑл пурне те «Эсӗ» тесе 

калатчӗ, ҫӑмламае куҫхаршийӗсем айӗнгчея пурин ҫине те пӗр 
пек тӳррӗн ним парӑимасӑр пӑхатчё, пурне те—капитана, буфет
чика, пӗрремӗш класри чаплӑ пассажирсеве —: хӑйпе пӗрле, мат- 
россемпе, буфетри прислугӑпа тата палуба ҫинчи пассажирсемпе 

пӗр ӗрет туса таЬлаштарса тӑратнӑ пекчӗ.
Улӑте аллисем пек вӑрӑм аллисеяе ҫурӑм хьиҫнелле тытса, 

вӑл капитан умӗнче е машинист умӗнче тӑратчӗ, хӑйне ка^аллан- 
нӑшӑн, е хӑй нимне те шутламасӑр ҫынтан картла выляса илнӗшӗн
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вӑрҫнисеве вӑл ним чӗнмееёр итлесе тӑратчӗ,—вӑрҫни уншӑн ним 
те марри, пирвайхи пристаньтех ангпарса хӑваратпӑр т|еее юнанисен- 
чен вӑл хӑраманни палӑратчӗ.

Вӑл ҫынта темскер, пуриншӗн те ютти пур— «Аван ӗҫре» те 
ҫаавӑн пекИи пулнӑччё, ®ӑл| ;хӑй те кӑйӗн ӑрасналӑхие, ҫ инеем хӑйне 
ӑнлашс ҫуккине гаит лайӑх пӗлсе тйршъ пулас.

Эпӗ нихҫан та ҫав ҫын хурланеа, шухӑша кайса ҫӳрениие кур
ман, вӑл нумайччен чӗнмееӗр тӑнине те астумастӑп— унӑн ҫӑмла- 
мае ҫӑварёнчен яланах тара >хт ирӗксӗрех ,те оак татти-еыпшсӗр 
сӑмахсем гохеа тӑраҫҫӗ. Ӑна 'вӑрҫвӑ чух, е вӑл пӗр-пӗр ҫыннӑн 
интереслӗ калавне итленӗ чу,х, унӑн тутгл вылякалаеа тӑрать, 
вӑл хӑй мӗн илтнине хӑй ӑссӗн каласа пынӑ пек, е хуйлен хӑйӗнне 
малалла каланӑ пек туйӑнать. Кашни кунах, вахтӑна пӗтерсен, 
вӑл ҫара уран, тарланӑскер, нефтӑпа варалавса пётнӗскер, пиҫих- 
хисӗр йӗпе кӗпепе, ҫӑра кӑтра ҫӑмлӑ кӑкӑрне йӳле яреа, кочетар 
лкжӗнчен ҫӳлелле тухатчӗ, ҫавӑнтах ®ара унӑн гаит уҫах мар, пӗр 
пек тикӗе саоси палуба тӑрӑх юхма тытӑнатчӗ, еӑмахеем ҫумӑр 
тумламӗеем пек тӑкӑнатчёҫ.

— Сывӑ-и амӑшӗ? Аҫталла каятӑн? Чистая-и? Пӗлетӗн, эпӗ 
унта оулнӑ, ;пуян тутар еатӗнче батракра пурӑннӑччӗ. Тутарӗ. Усан 
"Губайдулин ятлӑччӗ, виҫӗ арӑмлӑ старикчӗ, хӑй тӗреклӗекер, сӑеӗ- 
пичӗ хӗрлӗччӗ. Пӗр ҫамрӑк арӑмӗ ку-улӑшла ту тар майриччӗ, э>пё 
унпа пӗрле ҫылӑха кӗнӗччӗ,...

Вӑл пур ҫӗр1ге те пулнӑ, хӑй ҫулӗ оинче пур хӗрарӑмсемпе те 
ҫылӑха кӗнӗ; вӑл хӑй пурӑнӑҫӗнче нихҫан та, ни мӑшкӑл, ни хур 
тӳсмен пек, пурин ҫинчен те ним ҫишенмесӗр, лӑпкӑн каласа кӑ- 
тартатчӗ. Тепӗр минутрах ун сӑмаххи таҫта пароход хыҫӗнче ян- 
тӑрама пуҫлатчӗ.

— Картяа выляканеем тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫынсем-и? Отуколкӑлла,. 
виҫӗ ҫулҫӑлла, чӗн пиҫихилле, эй! Йӑпанмалли ӗҫ вӑл карт, ларсах 
укҫа илме пулать, кугщасен ӗҫё... '

Эпӗ асӑрхйрӑм: лайӑх, начар, усал тесе -вӑл сахад кашать, анчах 
яланах тенӗ пек: кулӑшла, йӑпанмалла, ивтереслӗ, тет. Хитре хӗр- 
арӑм уншӑн — кулӑшла арӑм, хӗвелиӗ лайӑх кун—йӑпанмалли кун. 
Пурвнчен те ъгтларах >вӑл:

— Сурас ч ӗ! —тетчӗ.
Пурте ӑна кахал тесе шутлатчӗҫ, мана вӑл хӑйӗн топка умӗнчи 

йывӑр ӗҫне, тамӑкри пек пӑчӑ та шӑршлӑ шӑрӑхра, ыттисем пекех,. 
тӳрӗ кӑмӑлпа тунӑ пек туйӑнатчӗ, анчах ытти кочегарсем пек вӑл: 
«Ывӑнтйм!» тесе ҫӳренисене эпӗ аотумастӑп.

Пёрре такам пароходпа ларса пыракан «аряӑкӑн укҫа хутаҫ- 
ҫине кӑларса илнӗ; ҫавӑ уяр та тӳлек каҫ пулнӑччӗ, ҫынсем пурте 
ырӑ кӑмӑллӑн та лӑпкӑн пурӑнатчёҫ. Капитан карчӑка пилӗк тенкӗ 
«ӑларса пачӗ, пассажирсем те хӑйсен хушшинче темӗн чухлӗ пуҫ* 
тарчӗ-ҫ; укҫине карчӑка парсан, вӑл сӑхсӑхса тата ҫынсем умёнче 
пилӗк таран тайӑнш иаларӗ:

— Тӑванӑмсем, кунта хам укҫаран виҫ тенкӗ те вунӑ пус ытла- 
рдх тухнӑ-ҫке!

Тахӑшӗ савӑнӑҫлӑн кӑшкӑрчӗ:
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— Пурне те ил, кукамай, мён пустуй лӑп ӑ рта тс а тӑратӑн? Виҫ 
тенкӗ укҫа нихҫан та ытлашши мар...

Тйхӑшӗ ҫьгпӑҫуллӑн каларӗ:
— Укҫа вӑл этем мар, ытлашши пулас ҫук...
Яков карчӑк патне пьгчӗ те сёнсе кала(рӗ:
— Пар мана ытлатпшине, эпӗ картла вылятӑп!—терӗ.
Кочегар шӳт туса калать пуле тесе ҫынсем кулса ячӗҫ, анчах

кочегар именсе ӳкнӗ карчӑка ҫине тӑрсах ҫавӑрма тытӑнчӗ:
— Пар-ха кукамай! М ӗя тума кирлё сана укҫа? Ыран сан ҫӑва 

ҫине куҫмалла...
Агаа вӑрҫса хӑваласа ячӗҫ; вӑл пуҫне суллакаласа, мана тӗлӗнсе 

«аларӗ:
—  Тӗлӗнмелле халӑх! Мӗн тума хутшӑнмаллаччӗ-ха ҫын ӗҫне? 

Карчӑк хӑй каларӗ вӗт — хӑйӗячеи1 умҫи ьитлашши! терӗ. Мана виҫ 
тенкӗ йӑпататчӗ ҫав...

Укҫа сӑнӗ ӑна пит йӑпататчё пулас—калаҫнӑ хушӑрах вӑл кӗ- 
мӗл, пӑхӑр тенкӗсене йӗмӗ ҫумне сӗрсе тасатма юрататчӗ, тенюине 
йӑлкӑшма луҫличченех ҫутатса ҫитерсен, вӑл ӑяа каҫӑр сӑмси 

умӗнче к;укӑр пӳрнисемпе тытса тӑрса, куҫ харшиоенр выляжаласа, 
тӑллесе пӑхагчӗ. Анчах вӑл укҫа тӗлӗшёнчен сӗмсёр марччӗ.

Пӗрре ®ӑл мана хӑйпе картла выляма сёнчӗ, эпӗ пӗлместӗм.
— Пӗлмеотӗн-и?—тӗлӗнсё карӗ вӑл.—Мёнле апла эсё? Ху тата 

хутла пӗлетӗн! Вӗрентес пулать сана. Атя ахаль выляр, сахӑрла...
Вал манран ҫур кӗрепенке вӗт катӑклӑ сахӑр выляса илчӗ, катӑкӗ- 

сене пӗрмаях ҫӑмлӑ питҫӑмарти хыҫнеляе чике-чике хуратчӗ, 
унтан -лӗ ӗнтё выляма пӗлетёп тесе шутласа, 'ҫ т л а  сӗнчӗ:

—  Халӗ давай укҫалла выляр! Укҫу пур-и?
— Пнлӗк тенкё пур.
— Манӑн икӗ тенкё ытларах.
Пашлах, вӑл часах манран выляса илчё. Каялла выляса илес 

теса эпё «он ҫияе гаилӗи тегакӗшӗн ваткйллӑ сӑкмана хутам та 
выляса ятӑм, виҫӗ тенкӗшӗн ҫӗнӗ атӑ хутӑм, ӑна та выляса ятӑм. 
Вара мана Яков кӑмӑлсӑр пулса ҫиленнӗ пекех каларӗ:

— 'Ҫук, эсё выляма пултараймастӑн, ытлашши «ӗрӳллӗ—часах 
ваткӑллӑ сӑкмана, аттуна кӑларса пӑрахатӑн! |Вӑл мана ;кищгё мар. 
Ме-ха, тумтирне каялла ил, укҫуиа та ил, тӑватӑ тенкӗ, пӗр тен 
ки—мана иултӑр вӗрентнӗшён... Юрать-и?

Эпё питех тав .турӑм ӑна.
— Сурмалла кӑна!—терӗ вӑл эпӗ тав тунине хирӗҫ.—Вӑйӑ, вӑл— 

вӑйӑ, йӑпанни пулать эгтпин, эсӗ ҫапӑҫмй тытӑннӑ пекех хӑтла- 
натӑн. Ҫапаҫнӑ чухне те хёрӲленмелле мар—-лайӑх шутласа ҫап! 
Мӗн хӗрӳленмелии пур унта? Эсӗ—ҫамрӑк, хӑна ху ҫирӗп тыт- 
малла. Пӗрре—май кшшерӗ, пиллӗкмӗшӗнче май килмерӗ, ҫич- 
чӗмӗшӗнче—сурса хур! Аяккалла сирӗлсе кай. Сивӗнсессӗн—каллех 
яра пар! Ҫавӑ—вӑйӑ пулать вара!

Мана вӑл ытларах кӑмӑла юилсе пыюатчӗ, 'ҫав вӑ:хӑтрах тата кӑ- 
мӑла та каймастчӗ. Хӑш чух унӑн калавӗсём кукамая аса илтеретчӗҫ. 
Унта темокео мана ҫавӑряканни нумайччӗ, анчах вӑл ҫынсене пит 
сиввӗн, пурпӗрех пек пӑхни хыттӑнах аяккалла тӗртсе яратчӗ, — 
ҫавӑ унӑн ӗмӗрлёхех хытса ларнӑччӗ пулас.
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Пёрре тепле, хӗвел анш ! вӑхӑтра, иккӗмӗш класри ӳсӗр пас
сажир, Пермири мӑнтӑр купца, пароход хыҫнелле татӑлса анчӗ те, 
тадаланса хӗрлӗ ылттӑн тӗслӗ шыв ҫулёпе ишсе карӗ. Машинӑ- 
т  самлнтрах чарса лартрӗҫ, .пароход хӑй ураписем айёнчен кӑпӑк 
кӑларса чарӑнеа тӑчӗ, хӗвел аннӑ чухнехи хёрлӗ пайӑркисем ӑна 
юнлаятарса ячӗҫ; ҫав вёрекен юн ӑшёнче, пароход хыҫёнчен ин- 
ҫетре ӗнтӗ, хура кӗлетке чӑмпӑлтатаггчӗ, пӗтӗм чуна чӗтретсе ямалла 
тискеррӗи кӑшкӑрни шы® ҫинче янтӑратчӗ. Пассажирсем те кӑш- 
кӑратчӗҫ, пароход хыҫӗнче кӗпӗрленсе тӑрса аякквсенелле чышӑ- 
натчӗҫ, пӗр-пӗрне тӗрткелетчӗҫ. Шыва путаканӑн голташӗ те ӳсӗр- 
скер, хӗрлӗ ҫӳҫшӗ, кукша пуҫлӑскер пароход хӗрринелле пыма 
хӑтлагаса пурне те чышкаласа мӗкёретчӗ:

— Сирӗлӗр! Эпӗ ӑда халех хӑваласа ҫитетӗп...—тетчӗ.
Икӗ матрос шыва оикрӗҫ те аллиоене хӑлаҫласа нутакан пат- 

нелле ишсе каятчёҫ, пароход хыҫӗнчен кимӗ антаратчӗҫ, команда 
кӑшкӑрчӗ, хӗрарӑмсем ҫ-ухӑрнӑ хушӑра вара Яковӑн пит уҫа|х мар 
сасси лӑнкӑн та пӗр тикӗссӗн юхса тӑратчӗ:

—  Путать, иурпӗрех путать, мӗншӗн тесен—вӑл ваткӑллӑ сӑк- 
манпа. Вӑрӑм тумтирпе епле иулсан та ҫын путатех. Сӑмахран, 
хӗрарӑмсем мӗншӗн арҫынтан малтанрах путдҫҫӗ? Юбкӑсем пирки. 
Хӗрарӑм шыва кёрсе ӳксессӗн, ҫавантах пӑт пуканё пекех, шыв 
тӗпнелше каять... Пӑхӑр, акӑ анса та карӗ, зпё пустуй калас ҫук...

Купец чӑяах та анса карӗ, ӑна пӗр-ик сехет хушши шы.рарӗҫ те 
тупаймарӗҫ. Унӑн юлташӗ урӑлса кайса пароход хыҫӗнче ларатчӗ, 
сывлӑшне йывӑррлв ҫавӑра-ҫавӑра илсе, хурлӑхлӑн мӑкӑргатса 
ларатчӗ:

— Ну, вӑт, ҫитрӗмӗр те! Мӗн тэвас-ха ёнтӗ, э? Тӑванӗсене мӗн 
.калас, э? Тӑванӗсем унӑн...

Яков аллисене ҫурӑм хыҫнёлле пытарса ун умне пырса тӑчӗ те 
йӑиатма тытӑнчӗ:

—- Ннмех те мар, купец! Хӑйне ӑҫта ӳксе вилме пӳрнине никам 
та пӗлмест вёт. Хӑшпӗр ҫын кӑмпа ҫиет п!е вилет выртать! Темиҫе 
пин ҫын чиперех кӑмла ҫиет, а пӗрин—вилмеллех пулать! А кӑмиа 
мён дал?

Патвар, саршка кёлеткеалӗскер. вӑл купец умӗнче арман чумӗ 
пек тӑратчӗ, ун ҫинелле хьивӑх тӑкнӑ пек сӑмахсем тӑкса тӑратчё. 
Малтан купец куҫҫульне сужалӗ ҫиннен оарлака ьивӑҫ тупанӗсемне 
шӑла-шӑла илсе ним чӗнмееӗр макӑратчӗ, анчах тӑнласа пӑхсассӑн, 
уласа ҫухӑреа ячӗ:

— Арҫури! Мӗн эоӗ ман чуна кӑларса илм'е хӑтланса тӑратӑн? 
Православнӑйсем, аяюкалла пуҫтарса илӗр ӑна, ахалӗн1 — ҫылӑха 
кӗмелле пулӗ!

Яков лӑпкӑн пӑрӑнса каларӗ:
— Тӗлӗямелле халӑх! Ун патне—ырӑ шухӑшпа, а вал—патакпа...
Хӑш чух кочегар мана ухмах пек туйӑнатчӗ, анчах час-часах

эпё шухйшлаттӑм: 1вӑл пори айван пек пулма хӑтланать теттём. 
Манӑн ҫине тӑроах унтан вӑл ҫёр гӑрӑх епле ҫӳренисем ҫиичен, 
мӗн (курни ҫинчен ыйтса оӗлес килетчё, анчах унтан ыйтма май 
килместчӗ; пуҫне каҫӑртса, упа куҫӗсем пек хура куҫӗсене кӑшт
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уҫса, вӑл хӑйён ҫӑмлӑ питне аллипе ачашлатчё те аса ишкелесе 
вӑрӑмён тасса калатчӗ:

— Халӑх, ачам, пур 'ҫӗрте те  кӑткӑ пек! Унта та халӑх, кун
та та,—вӗтеленсе тӑраҫҫӗ, кастам сана! Пурмнчен ытла, паллах, 
хресчен,—мужик таврашӗ ҫӗре витӗнтерсех лартяӑ, калӑпӑр, кӗрхи 
ҫулҫӑпа витнӗ пек. Болгареем-и? Болгароенё куркалавӑ, грексене 
те, сёрбсене те, румынсене те, тӗрлӗ цыгавоене те,— нумай вёсем 
тёрлӗрен! Мӗнле халӑх? Ар|а мӗялескер-ха вара? Хуласемче—хулари 
халӑк, ялсенче— ялти, пачак пирӗн ш три пекех. Пёр пек майӗ 
нумай. Хӑшпӗрисем пирӗн манерлӗ сӑмахлаҫҫӗ те, анчах начар, 
сӑмахран, тутарс'ем е мордвасем пек калаҫаҫҫӗ. Грексем пирён пек 
калаҫма пултараймаҫҫё, вёсем мёнле май килнӗ ҫапла лӑпӑрта- 
таҫҫӗ, хӑйсем сӑмахсем каланӑ пек, анчах 'мӗнӗ ӑҫта пырса ҫы- 
пӑҫшше анланмалли те ҫук. Вёсемпе пӳрнесемпе кӑтартса сӑмйх- 
лас пулать. А ман старик грекеен еймакне те йнланнй пек пулатчё, 
карамара та  калимера тесе мӑкӑртататчӗ. Чее старикчё, хытй хёр- 
тетчё вёсене!.. Каллех эсё мёнлескерсем тесе ыйтатан? Тёлён- 
термёш, мёнле ҫынсем пулма пултараҫҫӗ вара? Паллах ёнтё, вёсем 
хураскерсем, румынсем те хура, вёсен пёр тён. Болгарсем те хура, 
ну, кусем пирён пек тӗнпе пурӑнмаҫҫӗ. Грекёсем—несем туркӑ
йышшисиерсем...

Мана вал хӑй мён пёлнине пурне те каласа кӑтартман пек 
туййнатчё; унӑн тата темскер, хӑй каласа кӑтартас томен япала 
пур пек туййнатчё.

Журналсенчи картинӑсем тарах эпё пёлеттём: Греции пуҫ хули 
Афины, вӑл— шутсӑр авалхи те пит хитре хула, анчах Яков ик- 
кёленнё пек пуҫне пӑрюаласа, Афины пуррине йышйнмастчё.

— Сана ӑна суйса кӑтартнӑ, ачам, Афины ҫук нал,—Афон пур, 
анчах вал хула мар, сӑрт, ун ҫинче мӑнастырь ларать. Урӑх ним 
те ҫук. Святой ейрг Афон теҫҫӗ, ун пек картинкйсем пур, старик 
вёсемпе суд тйватчё. Белгород хули пур, Дунай шывӗ ҫинче л а 
рать. Ярославль пек, е Чулхула| пек. Хулиоем вёсем пйхма аванах 
мар, ялёсем вара урӑхла! Арймёсем те, ну арймёсем вара шут- 
ейрах ййпатма пултараканскерсем. Пёрин пирки эпё кйштах унта 
юлаттӑм; мён ятлйччё-ха вйл?

Вал хййён суккӑрла сӑн-питне ывӑҫ тупанёсемпе хыттйн ейтё- 
рать, хытӑ 'ҫӳҫӗ хуллен ҫӑтӑртатать; пырӗяче унӑн, таҫта шалта, 
ҫӗмрёк хӑнкӑрав шӑкӑртатнӑ пек, «улй янтӑрать.

— Мая каять ҫын! А эпир унпа иксёмёр мёнле вёт... Манпз 
сывпуллашрё—макйрчё, тата эпё те макйртйм, туршйн та...

Вйл мана хёрарймсене мёнле дахмалли ҫинчен лӑикӑн дамӑс- 
сӑрла вӗрентме тытӑнатчӗ.

Эпир пароход хыҫӗнче ларатпӑр, уйӑх ҫутиллӗ ӑшӑ каҫ пире 
хирӗҫ ишёе пьта|ть, кӗмӗл тӗслӗ шывран лерехре йӑшӑм енӗ арак 

• сеҫ курӑнатъ, сйртлӑ Ҫыран хӗррийӗнчен сарӑ хӑй ҫутисем, темле 
ҫӑлтӑрсем, ҫӗр тыткӑнне лекнӗскерсем, мӑльт-мӑльт тута пӑхаҫҫӗ. 
Йёри-тавра пурте куҫса пырать, ҫывӑрмасӑр чӗтрсвсе тӑ|рать, лап
ка, анчах ҫине тӑрсах пулса пыракан пурӑнӑҫпа пурӑнать. Хурлӑх- 
лӑ та кӑмӑллӑ шӑплӑха уҫах мар сасӑпа калакан сӑмахсем ӳкеҫҫӗ:

— Аллисене сэрса ш рахса, пӑталаннӑ пек карӑнса «выртатчё те...
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Яковӑн калавӗ намӑссӑрласкер, анчах йӗрӗнмеллескер мар, унта 
мухтанса калани ҫук, унта хытӑ чӗреллӗх ҫук, тем аймнтарах 
пулни тата лӑртак хурлаини илтӗнет. Пӗлӗгг ҫинчи уйӑх та намӑе- 
сӑр ҫара тата ҫавӑн пекех хумхантарса, тем ҫинчен шухӑшлат- 
тарса хуйхӑрать. Лайӑххи ҫеҫ, чи аванни (аса килсе пырать—Коро
лева Марго тата хӑйеем терӗосипе ёмёр манмалла мар:

— Юрра ҫеҫ илемлӗх кирлё.
И лем лӗхе юрӑ та кирлё м а р ..—  т е  н и с е м  а с а  и и л е т ч ӗ ҫ .

Ҫӑмӑллӑн ыйӑхласа ларассине сирее янӑ пек, ҫавӑн пек шухӑш- 
ласа тӗлӗрсе ларассине хам сличен сирее ярса, эпё кочегартан 
каллех унӑн пурӑнӑҫӗ ҫигачен, вал мён курни ҫинчен ыйтма 
тытӑнатӑп.

—• Тёлёнмеллескер эсё,—тет вал,—мен каламалла-ха сана? Эпё 
пурне те  курнӑ. Ыйт: мӑнастирьсем курнй-и? Курнй. Трактирсам? 
Курнй. Господасен пурӑнӑҫне те, мужиксен пурӑнӑҫне те курнӑ. 
Тутй пурӑннӑ, выҫӑ та пурйннй...

Тарӑн ҫырма урлй чӗтренее тӑракан хйрунгй кӗпер ҫийӗпе каҫнӑ 
пек вӑл ерипен аса илет:

— Ну, вӑт, сӑмахран, эпё чаҫтьре ларатӑп, лаша вӑрланӑшӑн— 
Ҫӗпӗре лекетӗп ӗнтӗ, тейӗп! Квартальнӑй ятлаҫать, ҫӗнӗ ҫуртра 
кӑмакаоенчен унӑн тӗтӗм тухать. Эпё калатӑп: ҫав ӗҫе эпё, ваше 
благородие, юсама пултаратйп, тетӗп. Вӑл мана: молчать! тет.
Унта яи лайӑх мастер1 та ним тума пултарайман, тет. А эпё ӑна: хйш- 
пӗр чух кӗтӳҫӗ те генералтан ӑслӑрах пулаканччё, тетёп, эпё ун 
чух пур тёлёшрен те пйт хӑюлланса кайнӑччӗ, пурпӑрех Ҫӗпер 
кӗтет! Вйл калать: яра пар, анчах тата япйхрах пулать-тӗк— эпӗ 
сан шаммусёне вакласа тӑкатӑп, тег. Икӗ тэвлӑк хушшинче эпӗ 
ӑна ӗҫне майлаштарса патйм — тӗлёнет кваргальнӑй: ах, эсё
ухмах, тӑмсай, тесе кӑшкӑрать. Эсё мастер вӗт, ху лашасем вӑр- 
ласа хӑтланатйн, мӗнле вӑл? тет. Эпӗ ӑна юалатйп: вӑл, ва^ше бла
городие, пустуй ухмлхпанса хӑтланни ҫеҫ, тетӗп. Тӗрӗс, тег, 
ух|махланса хйтлаени вӑл, шалккӑ сана, тет. Ия. Шалкӑ, тет. 
Куртӑн-и? Полицири ҫын, хӑйӗн вырёнӗ тӑрӑх, хӗрхенӳсӗр пулмал- 
ласкер те хӗрхенчӗ...

— Ну, мӗн вара?— тесе ыйтатӑп эпӗ.
— Ним те мар. Хӗрхенчӗ. Тата мён?
— Мӗн хӗрхенмелли пур сана, эсё а®й мёнле чул муклашки!
Яков уҫӑ кӑмӑллӑн кулать:
— Тӗлӗнтермӗш! Чул, тет, э? Эсё чула| та хёрхенме пёл, чул 

та хӑй вырёнёнче усӑ тӑвать, чулпа урамсене сараҫҫӗ. Кашни ^ма
териалах хӗрхенмелле, ним те пустуй выртмасть. Хӑйӑр мӗн вӑл? 
Анчах ун ҫинче те курӑк пеккисем ӳсеҫҫӗ...

Кочегар ҫавӑн пек калаҫнӑ чух вал темскер эпӗ пӗлсе ҫитес 
ҫуккине пӗлсе тйни маншйн тата уҫҫӑнах падлӑ пулать.

— Упа ҫури ҫинчен эсӗ мӗнле шухйшлатйн?—тесе ыйтатйп эпе.
— Упа ҫур|и ҫинчен-и?—-уншӑн пурпӗрех пек калать Яков,—

Мӗн шухйшЛамалли пур ун ҫинчен? Унта ним щухӑшламалли теҫук.
Вӑл тӗрӗе. Иван Иванович ҫав тери хытӑ та тӗрёсскер, яка- 

скер, шухӑш та унтан пырса сакллнма пултараймасть. Унта пёр
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япала ҫеҫ (интереслӑ: вал кочегара воршмасть. яланах т а  вӑрҫать 
тата яланах чей ӗҫме чёнет.

Пӗрре вӑл ӑна каларӗ:
—  Халь крепостной права пулас пулсан, эпё санӑн улпуту 

пулнӑ пулсан:—эпё сана, харам пьгра, кашни зрнере ҫичшер хут 
ҫаятарӑттӑм!

— Ҫичӗ хут— нумайтарах вал!—терё Яков.
Кочегара вӑрҫсан та повӑр ӑва тем-шён те.мтепёр парса ҫвтерсе 

тӑрать; ӑна пёр-пёр татӑк тыттарать те:
— Хып!— тет.
Яков васкамаеӑр чӑмласа налать:
— Сан урлӑ эпё п'нтё «умай вӑй хушатӑп, Иван Иванӑч!—тет.
— Сана, кахала, мён тума вӑй кирлё?
— Мёнле аплй мён тума? Нумай пурӑнӑп...
— М а пурӑнмалла оанӑв, арҫури!
— Арҫури те пурӑнать. Пурӑнасси кулӑшла мар тетӗн-им, э? 

Пурӑнӑҫ пит йӑпатать, Иван Иванӑч...
— Эх, здиот!
— Мӗнле апла?
— Э-ди-от. *
— Ав мӗнле сӑмах,—тӗлӗнет Яков. Упа ҫурийӗ калать:
—■ Акӑ ӑнланса ия-ха: эпир плита патёнче тамӑкри пек шӑрӑхра 

хамӑр юна сӑрхӑнтаратпӑр, шӑмӑсене типӗтетпӗр, вӑл (акӑ п ӑ х , 
сысва аҫи пек чӑмлатъ ҫеҫ!

— Кашни хӑйне пӳрнӗ пек пурӑнать,—тет кочегар, апатне 
чӑмяаса.

Эпӗ иӗлетӗп: топкӑ умёвче ӗҫлесси плита умӗнче ёҫлессинчен 
йывӑртарах та вӗрирех, эпӗ темиҫе хутчен те ҫӗршесевче Яковпа 
пӗрле ӗҫлеме хӑтланса пӑхнӑччӗ, эпӗ тӗлӗнетӗп: вӑот темшӗн хӑй 
ӗҫӗ йывӑррине повӑра кӑтартса парасшӑн мар... Ҫук, вӑл ҫын 
ӑрасяах тем пӗлсе тӑратъ...

Ана пурге—капитан, машинист, боцман—кам ӳркенмест, пурте 
вӑрҫатчӗҫ, тӗлӗвмелле туйӑватчӗ: мӗншӗн-ха ӑва кӑларса ямаҫҫӗ? 
Кочегарсем вӑл лӑпӑртатма юратнинчен, картла вылянинчен кулат- 
чӗҫ пулсан та, ӑва вӗсем ытти ҫынюенчен лайӑхрах пӑхни палӑ- 
ратчӗ.

— Яков—лайӑх ҫынчи?—тесе ыйтрӑм эпӗ вӗсенчен.
— Яков-и? Пырать. Вӑл кӳренмест, унпала хӑть те мён ту, ун 

хӗвне хӑть те вӗри кӑвар хыв...
Хурансем ҫумӗнче йывӑр ӗҫ ӗҫлесе тӑроан та, хӑйӗга лашалла 

аппетит пуясан та, кочегар сахал ҫывӑратчӗ,—вахтёрав улшӑнать 
те, час-часах урӑх кӗпе-йӗм тӑхӑнмасӑрах, тарланӑскер, варалан- 
нӑскер, пароход хыҫӗнче ҫӗрёпех пассажиреемпе калаҫса е картла 
выляса ирттерет.

|Вӑл ман умра питёрнё арча пек тӑратчӗ, ҫав арча ӑшне мана 
кирлё пёр т1емле япалйна пытарса хунине эпӗтуяттӑм та ҫине тӑр- 
сах ӑна уҫма пултаракан уҫҫи шыраттӑм.

— Эсё, ачам, мён пӗлме хӑтлаватӑн, эпё ӑняанса илейместӗп?—  
тесе ыйтатчӗ вӑл, мана куҫхаршисем айӗнчен курӑнман куҫӗсемпе 
■пӑхса. — Ну, ҫӗр, ну, чӑвах та эпӗ ун тӑрӑх нумай утса 'ҫавӑрӑнса
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ҫӳренӗ, мӗн-ха тата? Тӗ-ӗшӗнтермӗш! Эпӗсана, акӑ луччӗ итле, ка
ласа кӑтартам пӗрре хампа мён пулнине.

Каласа кӑтартать вара: 'ггӗр уезд хулинче ҫамрӑк судье, чахут- 
Нӑллӑскер пурӑннӑ, тет, арӑмӗ унӑн— нимӗҫ майри, староверскер,. 
ачасӑрскер, пулнӑ. Юратса клйнӑ тет нимӗҫ майрине хӗрлӗ таварпа 
суггӑ тӑвакан купца: купецӗ — авланвӑскер, арӑмӗ — хитре, виҫӗ 
ачашлӑ пулнӑ. Акӑ купец нимӗҫ майри хӑйне юратса кайнине 
асӑрханӑ та унтан машкӑлласа кулма шут тытнӑ: ӑна ҫӗрше хӑй 
патне сада пыма! чённӗ, хӑй икӗ юлташве чӗнсе пынӑ та Еёсене 
сада, тӗмёсем хушшине нытароа лартнӑ.

Тӗлӗнмелле! Ну, нимӗҫ майри пынӑ, апла та капла, акӑ эпӗ пӗ- 
тӗмпех кунта! — тенӗ пулас. А лешӗ ӑна каланӑ: эпё, барыня,
сана хирӗҫ ответлеме пултараймаотӑп, эпӗ авланнӑскер, акӑ эпӗ 
сан валли икӗ тусӑмц хатӗрлесе хутӑм, вёаем —• пӗри урҫа, тепрп 
хусах. Нимӗҫ майри— а«! тенӗ те, ӑна питӗнчен янклаттарса янӑ, 
лешӗ — тенкел урлӑ йӑванса кайвӑ, майра ӑгаа оитёнчен пушмакпа, 
кӗлипе ҫапнӑ! А эпӗ ӑна ӑеатма пынӑччӗ, — эпё судье патӗнче 
чворникре пурӑннӑччӗ; хӳме витӗр шӑтӑкран пӑхатӑп, — куратӑп, 
яшка вӗреме тапр^тнӑ. Ҫавӑняа майр!а патне туссем с  иксе тужрӗҫ 
те ӑна ҫивӗтсенчен ярса илчӗҫ, эпӗ хӳме урлӑ тапса сикрём те вё~ 
сене сирсе тӑкрӑм, — апла юрамасть, господа купцасем тетӗп. 
Улгоут майрн ун ш тие пӗтём чунёпе льшӑ, вӑл мӑшкӑл тума ш уг 
тытнӑ. Ертсе тухса карӑм майрана, вёсем мава (Пуҫран1 кирпӗчпе 

персе амантрӗҫ... Хуйхӑрма тытӑнчӗ майра, картишёнче тек кӑмӑл- 
сӑррӑн шухӑшласа уткаласа ҫӳрет, мана калать: Яков, эпӗ каятӑп 
хамӑрӑннвсем патне, нимӗҫсем патне, упӑшка вилоенех каятӑп! тет. 
Паллах, каяс пулатъ, тетӗп эпё. Судье вилсе каре те майра куҫса 
карё. Кӑмӑллӑакерччӗ, ҫав тери ӑслӑокерччӗ. Судье те .кӑ1мӑлшӑччӗ, 
турӑ канлёж татар...

Ним не те чухлаймаоӑр |Ҫав истории тёп шухӑшне ӑвлатаймасӑр 
эпё чёнмесӗр тӑратӑп. Ҫавӑнш  темле хам~пӗлсе тӑракан, ним хӗр- 
хенӳсӗр, киревсӗр япала пуррине туятӑп, анчах—мӗн калас-ха?

1— Аван-и истори?—ыйтать Яков.
Эпӗ темскер калатӑп, пӑшӑрханса ятлаҫатӑп, анчах вӑл лӑвкӑн 

ӑншантарса парать.
■— Ҫынсем тутӑ, пур тӗлӗшрен те кӑмӑллӑ пурӑнаҫҫӗ: ну, хӑш- 

пӗр чух шӳт тӑвас килет ӗнтӗ, анчах вёсен шӳт тӑвасси тухмасть, 
пӗлмеҫҫӗ пек. Ҫерьезнай ҫынсем, — сутӑ тавакансем конешнӑ. Сутӑ 
тумашкӑн сахалах мар тӑн-пуҫ кирлӗ; тӑн-пуҫпа пурӑнма кичем 
пек пулать те, ҫавӑнпа та асса пӑхас килсе каять пулӗ.

Пароход хыҫӗнче, нӗтӗмпех кӑиӑклаиса, хӑвӑрттӑн шыв юхоа 
пырать, чутакан шыв вӗресе тӑни илтӗнет, хура ҫырав ерипен ӑна 
ӑсагать. Палуба ҫинче пассажирсем харлаттараҫҫӗ, тенкелсем худи 
шипе—ыйӑхлӑ ҫын кӗлеткисем хушшипе—пӗр вӑрӑм, типшӗн хӗ- 
рарӑм, хура платье тӑхӑгаиӑскер, тутӑр ҫыхман асӑвак пуҫлӑскер, 
хуллен тирӗн паталла утса ҫывхарса килет, — кочегар мана хул- 
пуҫҫийёпе тёртсе хуллен калать:

— Пӑх — хуйхӑрать... — тет.
Ҫын хуйхи уншӑн вылям.алла пек ҫеҫ туйӑнать мана.
Вӑл нумай каласа кӑтартатчӗ, эпӗ ӑна сӗмсӗрленсе итлесе ла-
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раттӑм, ®ӑл мӗн каласа кӑтартшшс нурне те лайӑх астӑватӑп, ан
чах савӑвмалли пулнине яӗрре те астумаетӑп. Вӑл кёнекесем кала- 

нинчен лӑпкӑраххӑн калагчё, — кёнекесенче эпӗ час-часах нисате- 
лӗн кӑмӑшне, вӑл ҫиленнине, савӑннине, вӑл хуйхӑрнине, мӑшкӑлласа 
кулнине илтеттӗм. Кочегар кулмастчӗ, хурланмастчё, «им те ӑна 
кӳрентермесг чӗ, яалӑрмалла та савӑнтармастчӗ; вӑл хӑйӗншӗн пурте 
пурпӗрех пуляӑ свидетель судье умӗнче каланӑ пек, хӑйӗншӗн 
айӑпланаканӗсем те, айӑпшаканӗсем те, судьесем те пёрешкел тот 

пулкӑ пек калатчӗ... Ҫав уншӑн пурпӗрех пулни мая ӑшӑмра хытӑ- 
ран хытӑрах усал хуйхӑ кӑларса пыратчӗ, Яков ҫине ҫилеисе ӑна 
кӑмӑллас мар шухӑша вӑрататчӗ.

Пурӑнӑҫ унӑн умёнче, хурансем айӗнчи топкӑра вут1 ҫуяса тӑнӑ 
п*ек, ҫунатчӗ, вӑл упа лаопи евӗрлӗ хытӑ дллияе йывӑҫ мӑлатук 

тытса топка умӗнче тӑратчӗ, вут ҫунтармаллияе чакарса е  хушса 
форсунка крантине хуллен шаккатчӗ.

— Сана кӳрентерекенсем пулпӑ-и?
— Кам мана кӳрентерме пултарать? Эиӗ вӑйлӑ вӗт, пӗрре пар- 

сассӑя!..
—• Зпё хӗнени ҫинчен каламастӑп, чуняа хурлантаракансем 

пулнӑ-и?
— Чуна хурлантарма пулмасть, чуя вӑл ҫын хурлантарнине 

йышӑнмасть, — тет ®ӑл. — Зтем чуняе ниепле те пырса тӗкӗвме 
пулмасть, нимӗнпе те...

Палубӑрй пассажирсем, матроссем, пур ҫынсем те чун ҫинчеи 
лит нумай тата час-часах калаҫатчёҫ, ҫӗр ҫинчен, ӗҫ ҫинчен, ҫӑкӑр 
ҫинчен те хӗрарӑмсем ҫиячен калаҫнӑ пекехчӗ. Чун вӑи—простой 
ҫынсен халлапӗсенче вунӑ сӑмах хушшинче пӗрре тӗл пудакан 
сӑмах, пилӗк пуслӑк укҫа пекех пит .ҫӳрекен сӑмах. Вӑл сӑмах 
ҫынсен йӑпӑлкка чӗлхисём ҫинче оая тери тымар ярса лартни мана 
кӑмӑла каймасть, мужиксем хӑйсея чувне вараланса, ҫиленсе те 
кӑмӑллӑв амӑшсене асӑнса ятлаҫҫӗ пулсаи, — ҫэв М!ана чӗререн 
пырса тивет.

Зпӗ лайӑх аетӑватӑп: юрату, илемлӗх тата савӑнӑҫ темле оёл- 
ме ҫук ©ырнаҫса тӑракан вырён 'ҫинчен, чун ҫинчш кукамай пит 
асӑржаяса калаҫатчӗ, лайӑх ҫын вилсессӗн, шурӑ авгелсем унӑн 
чунне кӑвак пёлёт ҫине, кукамайӑн ырӑ турри патне илсе каяҫ)ҫӗ 
тесе ӗвепеттӗм эпӗ, турӑ вара ӑна кӑмйлиӑн кӗтсе илет тет(тӗм.

— Мӗн, савнӑ чун, мён, таса чун, хӗнхур курса пӗтрён-им, 
асапланса ҫитрӗн-им?—тенён туйӑяатчӗ.

Вара чуна Серафим ҫуна1чӗсем— ултӑ шурӑ ҫуват парать.
Яков Шумов чун ҫинчен, кукамай пекех, асӑрханса, сахал та 

калаҫас килмен пек калаҫатчё. Ятлаҫнӑ чух вӑл чуна пырса тив- 
местчё, чун ҫинчен ыттисем калаҫнӑ чухне вӑкӑр мӑйӗ пек хёрлё 
мӑйне тайса ним чӗнмесӗр тӑратчӗ. З п ё  унтан чун мён вал?—тесе 
ыйтсассӑн;, вӑл ответлетчӗ:

— Сывлӑш, турӑ сывлӑшӗ...—-тетчё.
Вӑл маншӑн сахал, эпё тата темскер ҫинчен ыйтатӑп, вара 

кочегар луҫне тайса калатчӗ:
— Чун ҫинчен, ачам, пупсем те сахал чухлаҫҫӗ, вӑл наллӑ 

мар ӗҫ...
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Вал маня яланах хӑй ҫинчен шухяшлаттарса ҫӳретет, ҫиве 
тӑрсах ӑиа ӑнлайса илее килет, анчах ҫавӑн .пек тарӑшвд усӑюӑр. 
Эпе ним те кураймастӑп, вӑл хӑйӗн сарлака кӗлеткипе пурне те ман- 
ран пытарса тӑрать.

Мана буфетчица темле шикленмелле пек кӑмӑллӑн пӑхать, — 
ирхине ма-нӑн ӑва ятит ҫума шыв памалла, анчаХ- ҫав ӗҫе иккёмӗш 
класри горвичнӑй Лушӑн, таса та савӑнӑҫлӑ хёрён тумаллаччӗ. 
Зпё тӑвӑр каютӑра, пилӗкӗ таран ҫарамас 'буфетчица ҫумшче тӑнй 
чух, унӑн -йӳҫсе кайнӑ чуста пек лёпёркке оарӑ ӳтне курсаосӑн, 
Королева Маргон шӑратса тунӑ пек тӗксӗм ӳчӗ аса ш лет, вара 
йӗрӗнмелле туйӑнса «аять. Буфетчици лёрмаях темскер ҫиячен, 
пӗрре хурлӑхлӑн та мӑркаса, тепре ҫиленсе Те мӑшкӑлласа калать.

Вӑл мӗн ҫинчен каланине эпӗ инҫетрен илгнӗ пек чухлакалатӑп 
оулин те ун самаххиеен тӗп шухӑшӗ ман тӑна кёрсе ҫитеймест,— 
вӑл мӗскӗнле, кӗлмӗҫле, вӑтанмалла шухӑш. Анчах эпӗ тарӑхмас- 
тӑп,—буфетчицӑран тата пароход ҫинче мӗн нулать—пуринчен те 
аяира пурӑватӑп, эпӗ оысӑк чул хыҫӗнче тӑратӑп, кунӗе-ҫӗрён 
таҫталла ишекен тӗнчене пӗтӗмпех вӑл  манран пытарса тарать.

—■ Ю ратсах. кайнӑ оаяа пирӗн Гавриловна,—тӗл]ёкри пек алте- 
тёп эпӗ Луша мӑшкӑлласа каланӑ сӑмахӗсене.—Ҫӑварна Юар, телёе 
тыт...

Манран вӑл ҫеҫ мар мӑшкӑлласа кулать, пӗтӗм буфетри прислуга 
хуҫа арӑмӗн вӑйсӑрлӑхӗ ҫинчен пӗлсе тӑрать, повӑр пит-куҫне 
пёркелеее калать.

— Арӑм пурйе те ҫисе пӑхнӑ, пирожнӑй тата безе ҫиес килсе 
кайнӑ! Х-халӑх... Асггу, Пешков, икӗ куҫпа пӑх та виҫҫӗшӗпе кур...

Яков та атте пек ӗҫшӗн вёрентсе калать:
— Конешнӑ, эсӗ пӗр-ик ҫул аслӑрах пулнӑ пулёан, ну, эпё сана 

мёнле те п/улин урӑхла калӑттӑм, халь, хӑвӑн ҫулу шучёпе—луччӗ 
ан парӑн темелле пулӗ! Апла мар-тӑк—хӑть те мён ту...

— Пӑрах,—тетӗп эпё,—йӗрӗнчӗкле япала вӑл...
— (Конешнӑ...
Анчах ҫавӑшах, пуҫӗнчи кӗҫеленое ларнӑ ҫӳҫне салатса яма 

хӑтланса, хӑйӗн ҫаврашка сӑмахӗсене акма тытӑнать:
—  Ну, унӑн ӗҫне те ӑнланас пулать, вӑл ӗҫ-—начар, хёллехи 

ӗҫ... йы тӑ та хӑйне ачашланине юратать, ҫын — тата ытларах! 
Хӗрарӑм хӑйне ачашланипе пурӑнать, нӳрӗ ҫӗрте кӑмпа ӳонӗ пекех. 
Ана хӑйне те мамӑсӑи туйӑнать пулё тен, аячах мӗн тӑвас-ха? Ут 
ачащланӑшён, урӑх ним те мар...

Зпё ӑна пёлсе илмелле мар куҫӗсенчен хытӑ тӗллесе пӑхса 
ыйтатӑп:

— Сана шел пек-и вӑл?
—• Мана-и? Ман анне-и мӗн вӑл?- Амӑшсене хӗрхеимеҫҫё те, а 

эсё... тӗлӗнтеретӗн! •
Вӑл хыттӑнах мар, -ҫӗмрӗк шӑнкӑрав саоси лек сасӑ кӑларса 

кулать..
Хӑш чух эпӗ ун ҫине пӑхса ним оасоар иушӑ вырӑшлла, тӗп- 

сёр шӑтӑкалла, тӗттӗм ҫӗрелле анса кайнӑ пек пулатӑп.
, Авӑ пурте авланаҫҫӗ, а  эсӗ, Яков, мӗншӗн авланмастӑн?

— А мён тума? Хӗрарӑм эпӗ ахаль те яланах тунма пултара- 
10. М. Горьки I— Ҫынсем пагӗнче



тӑп, вӑл проста турра тав... Авланнӑ ҫынӑн пёр вырӑнта пурӑп- 
малла, хресчен ӗҫйе ӗҫлемелле, а мана—ҫӗр начар тата сахал та, 
ана та пулин туртса илчёҫ. Шӑллӑм сёлтакран тавӑрӑнчӗ те 
давай (пнччепе тавяашма, судлашма тытӑнчӗ, вара — ӑна пу- 
ҫёнчен шалчапа яра панӑ. Ҫын юнне юхтарнӑ. Ҫавӑншӑн ӑна—пёр 
ҫул ҫурӑллӑха тёрмене хупмадла тунӑ, тӑрмерен вара пӗр ҫул анчах— 
каллех тӗрмене леюмелли кӑна юлать. А унӑн ардмё йӑоатма пул- 
таракан ҫӗнӗ ҫынччӗ... мӗн каламалли «ур-ха! Авланнӑ пулсан, 
хӑвӑн ӳплӳ патӗнче хуҫа пулса лар, салтак вӑл — хӑй пурӑнӑҫӗн 
хуҫи мар.

—  Эсё турра кӗл тӑватӑн-и?
—  Т-тӗлӗнтеретён! Конешнӑ, кӗл* тӑватӑп...
—* А мёнле?
—  Темле те.

— Эсӗ мёнле кӗлӗсем вулатӑн?
— Кӗшӗ тавраш эиӗ иӗлместӗп. Эпӗ, ачам, простӑ: Исус турӑ, 

чёррине—ҫырш х, ввдшине—канлӗх пар, эй турӑ, чир-чӗртен хӑтар... 
тетӗп. Ну, тата мён те пулин калатӑп.,.

— Мӗн?
— Ҫавӑн пекех. Ана хӑть те мӗн кала, пурргё патне ҫитет!
Вӑл мава мъюкаралла япаласем тума пултаракан ухмах мар 

йытӑ ҫурине пӑхяӑ пек интересленсе кӑмӑллйй пӑхать. Ҫёрле унпа 
нӗрле лараттӑм, унтан нефть, ҫунӑк та та оухан шӑрши кӗрет,—вӑл 
сухан юрататчӗ те чӗрӗ сухал шалёсене, улма ҫинӗ пс-кех, кӑшласа 
ҫиетчӗ; еасарггӑк вӑл ыйтатчӗ:

— Ну-ка, Олеха, ероха-воха, отих кала-ха!
Эпё нумай стих пёлсе астуса тӑратӑп, унсӑр пуҫне тата манӑн 

,хам мён юратнине ҫырса хунӑ хулӑм тетрадь пур. Ана «Руслан» 
вуласа паратӑп, вал хӑрӑлтатакан сьивлӑшне чарса, суюкӑр та чёл- 
хесёр пек, тапранмасӑр итлесе ларать, унтан хыттӑнах мар 'калать:

— Йӑпатма пултаракан, ҫыпӑҫуллӑ номах! Ху шутласа кӑлар- 
тан-и? Пушкин-и? Ун пек улпут Мухин-Пушкин пур ҫав, Курнӑ 
эпё а-на.

— ®ал мар, лешне тахҫанах вёлернё!
••— Меншён?
Эпё хама Королева Марго каласа кӑтартнӑ пек кӗоке сӑмах- 

семпе каласа кӑтартатӑп. Яков итлет, уитан лӑпкӑн калать:
— Хӗрарӑмсем пиркиех халӑх еамаях пётет...
Час-часах эпё ӑна кёнекесенче вуласа йурнӑ тӗрлӗ историсене 

каласа пёлтеретёп, .вёсем пурте арнашса кайса каилёхсёр, илемлё 
иурӑнӑҫӑн пёр тем вӑрӑмӗш историйӗ пулса, перле вёресе ҫьшӑҫса 
ларнӑ. Вӑл историре вут ҫулӑмлӑ кӑмӑл-шухӑшсем тӑп туллиех, 
ӑссӑрлансах паттӑрла ӗҫеем туни, пур-пурла благородство, юмахри 
пек ӗҫ пит ӑннисем, дуэлъсемпе вилӗмсем, иит ырӑ кӑмӑлган 
каланӑ сӑмахсем тата ытла та ирсӗр хӑтлангаисем шутсӑрах нумай. 
Рокамболь манӑн Ля-Молӑн, Аннибалӑв, Коконнӑн рыцариа сӑн- 
Йӗрӗсене йышӑнса тӑратчӗ; ХГмӗш Людовик ашшӗ Рранде пекчӗ, 
Отлетаев корнет 1У-мёш Генрихпа хутшӑнса каятчӗ. Вӑл историре 
эпӗ 'хам пуҫа шухӑш .пъирса кӗнипе ҫыпсен характерёсене улӑшта- 
раттӑм, пулса иртнё ӗҫсене пёр ҫӗртен тепёр ҫӗре куҫарса лар-



таттам, вйл истори маншӑн, хам кукаҫей турри пекех, иреклӗ 
пулса тӑмалли тӗнче пек пулатчӗ, кукаҫей турри те хӑй ^мӗяле 
шутлать, пуринпе те ҫаван пек выляса тӑратъ. Ҫав кӗнекесен ха
осе мана пурӑнӑҫ чӑнах та мёвлине курса тӑм,а кансёрлеместчӗ, 
манӑн чёре ҫынеене ӑнланас килнине сӳрсе пымастчӗ, яит «умай 
ерекен пьглчӑкран, пурӑнӑҫри наркӑмӑш йышши усал япаласенчен 
мана вӑл витӗр куранакзн, анчах «им те витсе ҫитмелле мар иӗ- 
лӗтпе хупласа тӑратчӗ.

Кенекесем мана эпё нумай япалана нарӑкмалла мар туса 
хучӗҫ: еяле юратса асап гӳссе пурӑннисене пӗлнӗ ҫӗртех публич
ней ҫурта кайса кёме пулмасть; пӗр пуслӑх аскӑнлӑкран йӗрӗнес 
кнлетчӗ, тутлӑн туйӑнакан^ ҫынсене хёрхенес килетчё. Рокамболь 
мана тӗреклӗ пулма, ӗҫ мёнле пуле а пынине парӑнмасӑр тӑма 
вӗрентетчӗ, Дюма геройӗсем хама-хам темле чаплӑ, пит пысӑк 
ӗҫ тунӑ ҫӗре парлс кидекен пулмашкан вёрентетчӗҫ. Манӑн юратнӑ 
герой савӑнӑҫлӑ король 1У-мӗш Генрихчӗ, Берашке ҫырнӑ аван 
юрӑ ун ҫинченех каланӑн оуйӑнатчӗ:

—Вӑл мужика нуман ҫӑмЯллӑх панӑ,
Вӑл ёҫме те иитех юратнӑ;
Пӗтём халӑхӗ телейлӗ иурЯнсан,
Ма ӗҫмелле мар-ха патшан?

Ромзвсем 1У-мӗш Ренриха хӑй халӑхне ҫывӑх тӑракан, ырӑ ҫын 
пек ӳкерсе кӑтартатчёҫ; хӗвел лек ҫутӑскер, вал мана ҫапла вӗ- 
рентсе ӗнентеретчё: Фра-нци вӑл—пӗтӗм ҫӗр ҫинчи пит аван ҫӗр- 
шыв, король мантине е хресчен тумтирне тӑхӑнеа ҫӳресен те, пӗр 
пекех благородии пулакая рыцарсен ҫёршывӗ; Анж Питу та, 
д ’Артаньян пекех, рыцарь пулнӑ тесе шутлама вӗрентетчӗ. Генриха 
вёлероен, зпӗ салхун макӑрса ятӑм тата Равалъяка курайманнипе 
шӑлсене шатӑртаттарса илтём. Эпё хам кочегара каласа кӑтарггнӑ 
чухне ҫав король яланах тенё пек |тёп герой пулса тӑратчӗ, Яков 
га Францие тата .«Хенрика» юратса кайнӑ нек туййнатчё.

— Аван !ҫыи пулнӑ Хенрик король—унна пёрле хӑть те кӑргӑш 
тыт, хӑть те мён ту,—тетчё вал.

Вал еавансах итлеместчё, ыйтусем парса мана калаҫма чар- 
мастчӗ, вӑл куҫхаршисене уоса, пит-куҫне вылятмасӑр, чӗнмесӗр 
итлесе ларатчӗ,—пӑншӑхса кайнӑ кивё чул пекчӗ. Анчах эпё мӗншӗн 
те пулин калама чарӑнсассӑн, вал ҫавӑнтах:

— Пӗтрӗ-и?—тесе ыйтатчӗ.
— Ҫук-ха.
— Эсӗ чарӑнса ан тӑр!
Французсе1М ҫинчен вӑл йывӑррӑн сывласа илсе ҫапла калагчӗ:
—■ Судхӑнра иурӑнаҫҫӗ...—тетчӗ.
— Мӗнле апла?
— Акӑ санпа иксӗмӗр зпир шӑрӑхра ӗҫлесе пурӑнатпӑр, а вӗ- 

се|м оулхӑнра пурӑнаҫҫӗ. Ёҫ таврашӗ те вёсен ним те ҫук, ӗҫеҫҫӗ 
те уҫӑдса ҫӳреҫҫӗ ҫеҫ,—йӑпанса ҫеҫ пурӑнмалла!

— Вёсем ӗҫлеҫҫӗ те.
— Курӑнмасть вӑ.т сан историсем тӑрӑх,—тӗрӗссиле асӑрхаса 

«аларӗ кочегар, вара сасартӑк мана ҫакӑ уҫҫӑнах курӑнса карӗ:
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эпё вуласа тухкӑ жёнеквоен иумайӗшёиче благородна й теройеем 
мёнде ӗҫлени ҫинчен, мёя ӗҫлесе нурӑяни ҫинчен лачах кадамаина 
пёрехчё:

— Ну-ка, пӑртак ҫывӑроа илем,—тетчё Яков, хӑй ларнӑ ҫёртех 
ҫурӑмё ҫинелле кайса выртса, пӗр минутран вара ерипен сӑмюипеле 
шӑхӑртма тытӑнатчӗ.

Кёркунне, Кама хӗррисем хӗрелсе юайсан, йывӑҫсем ылттӑнлан- 
сан,— Яков сасйртӑк пароход ҫинчен: пӑрахса каре. Уннчен пӗр кун 
малтан ҫеҫ вӑл мана каланӑччӗ:

— Виҫмене зштр сашпа, ероха-воха, Пермё ҫитетпӗр, мунчана ка- 
яШпӑр, лайӑххӑн милёкне ҫаптарса ишетпӗр, унтан — музыкӑллӑ 
трактире яра яаратпэр! Машина вылянине пӑхма юрататӑп зпӗ.

Анчах Сарапулта пароход ҫиие пер мӑнтӑр арҫын,  ̂ хӗрарӑм 
пичӗ пек сухалсӑр-мӗнсӗр, ленчӗркке питлёскер ларчӗ. Вӑрӑм ӑшӑ 
чуйка тата хӑлхисем тӗлве тидӗ ширӗ тьггтарнӑ картуз тӑхӑннипе 
•вал пушшех хёрарӑм майлӑ туйӑнатчё. Вӑл ҫавӑнтах кухня патенте 
ӑшӑрах ҫӗрте сӗтел пырса йышӑнчӗ, Чей ёҫмелли прибор ыйтре те, 
чуйкӑ тӳмисене вёҫертмесӗр, картузне хывмасӑр, шутсӑр тарласа, 
сарӑ вёри шыв ӗҫме тытӑнчӗ.

Кёрх® ҫумӑр пӗлёчёсем чарӑна (пӗлмесёр вӗтё ҫумӑр пӗрехтерсе 
тӑратчёҫ, ҫав ҫын тӑваткӑл йӑрӑодлӑ тутӑрпа иичӗ ҫинчен тарне 
шӑлса илсен, ҫумӑр хуллентерех ҫунӑ пек, ҫын каллех тарлаоз 
пынӑ 'ҫеатӗн ҫумӑрӗ те  вӑйлантарах юайнӑ пек туйӑнатчё.

Часах ун патне Яков пырса ҫитрӗ, вара вӗсем кӑлендарти кар 
Рӑ.на пӑхма тытӑнчёҫ—пассажире карта тӑрӑх иӳрнепе кӑтаргса 
пыратчӗ, кочегарё лӑпкӑн калатчё:

—  ,Мӗн вара? Нимеж те 'мар. Вӑл маншӑн пулсан, сурмалла
пек анчах...

— Аван та,—терё пассажире ҫияҫе сасӑпа, кӑлендара  ̂ хӑй 
урисем патӗнчи уҫӑлсарах тӑракан сӑран михӗ ӑшне чиксе. Шӑкал- 
шӑкӑл сӑмахласа (вёсем чей ӗҫме тытӑнчӗҫ.

Яков вахтӑна каяс умён эпӗ уншан: Вӑл мӗскерле ҫын? тесе
ыйтрӑм. Вӑл кулкаласа отвеглерӗ:

— Кӑвакарчӑн пулас, скопец еппин.—Ҫӗпертеи вӑл, инҫетрен! 
Кулӑшлаокер, план тӑрӑх пурӑнать...

Вӑл палуба ҫине выльӑх чӗрни пек !хытӑ та хура ура кели-
семпе пусса манран аяккалла утса карё, анчах аяккине хыҫкаласа
каллех чарӑн1са тӑчӗ.

—  Эпё ун патяе тарҫа кӗме кёрёшрём; СТерме ҫитоесоӗн, паро
ход ҫинч)ен анса юлатӑп, сы/в пул, ероха-воха! Чугун ҫулпа 
каймалла, унтае— шыв тӑрӑх, тата лашапа; пилӗк эрне «аймалла 
тет пулас, авӑ, йҫталша ҫын кайса кӗрсе ларнйт.

— Эсӗ ана пӗлетӗн-и?—тесе ыйтрӑм эпё, Яков тӑруках ҫаван 
пек ш ут тыФнгинчен тёлӗнсе.

— Ӑҫтай пӗлес? Нихҫан та курман та, зпё ун таврашӗнчи ҫё;> 
оенче пурӑнман ват...

Ирхине Яков ҫуланса ла!рнӑ кӗсюе кӑрӗк пш ш ак, Упа ҫурин 
хуҫӑлкаласа пётнё, хӗррисӗр-мёисёр улӑм шлепке тата ҫара ури-
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сене ҫётӗк-ҫатӑк тахӑнса янӑскер, ман алла чугун пек пӳрнисемпе 
чӑвиёртаеа ҫапла каларӗ:

Яра пар манпа перле, э? Каласан вӑл, кӑвакарчӑн, сана та 
илё; халам-я? Санӑнне ьгтлащшяне хаоса лӑрахӗҫ, укҫа иарӗҫ. 
Вӗсемшӗн ҫа<вӑ праҫник, ҫынна пӑсса яни, вӗсем уншӑн награда 
парӗҫ...

Скопец хулхушшине шурӑ лӗчёк тёрке чиксе пароход аяк- 
кинче тӑратчё, шы вд пугеа вилнӗ ҫын пек кӳпӗнее кайнӑскер те 
йывӑрскер, вилӗ куҫӗеемпе Яков ҫине тёлдесе пӑхса тӑратчё, 
Эпӗ ӑна хуллен вӑрҫеа илтӗм, кочегар тата тепёр хут ман ъгвӑҫ 
■гулаяне чамёртарё.

— Мён тумалша унпала, сурас! Кашниех харпӑр-хӑй туррине 
келтӑвать, гшре мӗн ӗҫ? Ну, сыв пул! )Телей ку,рса пурӑн!

Вара Яков Шумов пёр ури хыҫҫӑя теггрине пусса упа пек йӑ- 
раланса утса карё, мая ӑшӑмра темле пӗлмелле мӑр, ҫӑмӑлах 
мар шухӑш тӑратса хӑварчӗ,—кочегара шелччӗ, тата ӑна ’ тарӑх- 
малла пекчӗ, астйватӑп, пӑргак кӗвӗҫмелле пек те туййнатчё, 
тата—мӗншён ҫын ниме те пӗлмесӗрех таҫта карӗ-ши? тесе пӑ- 
шёрхаяса шухӑшламалдаччӗ.

Тага мӗскерле ҫын-ши вёл Яков Шумов?
XII

Кӗркунке, пароход ҫӳреме пзрахсая, эпӗ иконӑсем ҫыракан мас- 
терокойяе вёренме кӗтӗм, анчах пӗр кунтав мая хуҫа майри, ҫемҫе 
ӳтлӗ те ӳсӗр ҫӳрекен карчах, мана Владимир тӑрёхӗнче сӑмакланӑ 
пек ҫапла каласа 'пачё:

Кунсем халӗ кёске, каҫсем ®ӑрӑм, ҫавёнпа эсӗ ярпе лавкана 
ҫӳрӗн, лавкара мальчикра тӑрӑн, каҫсенче вара вӗрен!—терӗ.

Вара мана хӑварт ҫӳрекен пӗчӗк приказчик аллине, хитре те 
йёлёхтаракан сӑн-питлӗ ҫамрӑк ка>чгчё аллине пачӗ. Ирпе, кӑвак 
шуҫӑм кдашӗ чухнехи сивё тёгтӗмлӗхре, зттӗ унпа пӗрле ыяӑхлӑ 
купецсен урамӗ Ильинка тӑрӑх, пӗтӗм хула урстӑ Анвтри пасаралла 
уртатӑп; унта Гостинёй дворӑн иккӗмёш зтажӗнче лавка юырнаҫнё. 
Лавки кладовойран майлаштароа тунӑскерчпӗ, тӗттӗмччӗ, тимӗр 
алаклӑччӗ тата тимёр витнӗ терраосӑна тухакан пӗр пёчак чӳре- 
челлӗччӗ; ӑна тӗрлӗ йыхшци иконӑсемне, киотсемтте, сарӑ сӑран 
иереплетлӑ славянла кӗнекесемпе «иҫӗм ҫырлисемпе» туллиех 
чышса тултарнӑччӗ. Пнрӗн лавкапа юнашар тепӗр лавка вырнаҫ- 
нӑчнӗ, унта татах иконӑеемле те кӗнекесемпе пёр хура сухаллё 
купец  ̂ сутӑ^ тӑватчӗ, вӑл Атӑл лешъенче, Керженец таврашӗнче 
пит пӗлсе таракан старовер кӗнекеҫӗн хурӑнташёччӗ; купец ҫумӗн- 
че манпа пӗр ҫулхи типшӗм те ҫнвёч ьгвӑлӗ пурччӗ, вӑл старик 
пичӗ пёк кӑвак та пӗчӗк питлӗскерччӗ, шӑши ҫури куҫӗсем пек 
выляса тӑракан куҫлӑскерччё.

Лавкана уҫсан манӑн трактира вёри шыв патне чупмаллаччӗ; 
чей ӗҫсен—лавка ӑшне пуҫтармаллаччӗ, тавар ҫинчи кусана шӑл- 
маллачяӗ, унтая илекенеем кӳршӗ ливки не кӗрсе ан кайччӑр тесе 
геррасёра хытӑ асӑрхаса пӑхса тӑмаллаччӗ.

Илекен вӑл—ухмах,—шантарсах калатчӗ мана приказчик.— 
Анд тавар ӑҫта илееси пурпӗрех, йӳнерех ҫеҫ илесчӗ, тавар тав- 
рашчге вёл чухла.масть!
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Икопасен хӑмисемпе вар-вар шакладтарса, ӗҫе *пит те ӑста 
пӗлнипе мухтанса, вал мана вӗрейтюе юалатчё:

— Мастерскойра ӗҫлежӗ тавар— йӳнӗскер, виҫӗ вершу,к оарла- 
кӗш, тӑватӑ вершу к тӑрӑшши—-хамӑра тӑрать... ултӑ варшук оар- 
лакӗш, ҫичӗ вершук тӑрӑшши—хамӑра тӑрать... Свнтойсене пе- 
летӗн-и? Асгу: Вонифатий—ггӗрре тытӑнсан чарӑна етӗлмесӗр эрех 
ӗҫнӗрен; пит пысӑк асап тӳснӗ Варвара—шӑл ыратнинчен оарӑм- 
сӑр «илеюрен; сӑваплӑ Василий—сив тытниячен, вӗри чиртан... 
Турӑ амӑшӗоене пӗлешён-и? Лӑх: Скорбящая, Троеручица, Аба- 
лацкая-Знамение, Не (рыдай мене мати, Утоли моя ттечали, 'Казан
ская, Покров, Семистрелъдая...

Эпӗ иконӑсев пысӑкӑшне тата вёоане мёнле ӗҫленине кура, вё
сен хакне хӑвӑрт пӗлсе астутаӑ ҫитрӗм, турӑ амӑшсен мконёсенче 
мӗнле ӑрасвалӑхсам |пуррине пӗлсе ҫйтрем, анчах святойсем мӗн- 
тен усӑллине пёлое (ҫитме ҫӑмӑлах марччё.

Лавка алӑкӗ патӗнче тӑнӑ ҫӗрте хӑш чухне мӗн ҫинчен те пу
лин щухӑша каяттӑм, приказчикӗ сасартӑк ман иӗлӳсене тӗрёс-
ламе тытӑнатчӗ:

— йывӑррӑн ача ҫуратнӑ чухне пулӑшакаи кам пулать?—тетче.
Эрё йӑнӑш каласан, вӑл йӑрӗннӗ пакле:

— Мён тума сан пуҫ пур?—тесе ыйтатчё.
Илекенсене чёнсе кёртесси тата йывӑртарахчӗ; килӗшӳсӗр ҫыр- 

ш  иконӑсем (.мана кӑмӑла каймастчёр, вӑсш е сутма^ лайӑх (мар 
пекчё. Кукамай каласа кӑтартиисем тӑрӑх эпё турӑ амӑшӗ вӑл ҫам- 
рӑж, чипер, ырӑ тесе шутлатгӑм; журналсенчи картинӑсем ҫииче 
те вӑл ҫаван пекчӗ, иконӑсем вара ӑна ватӑ та сивӗ кӑмӑллӑ нек, 
вӑрӑм, чалӑш оӑмсаллӑ та йывӑҫран тунӑ аяӑсемлӗ пек ӳкерсе 
кӑтартатч&ҫ.

Пааар кунаоенче, юмшунта эриакун, суту ӗҫӗ аван пыратчӗ, 
пКрассӑра пӗрмаях мужиксемпе ка1р|чӑксвм, хӑш чухне лёгӗм ҫемыи- 
семгае курӑна-курӑна каятчӑҫ, йӑлтах—Атӑл лешъенчи староо&ряд- 
цӑсем, (ҫынна шамман, вӑрманти салху, х,алӑх. Сурӑх тирёгте тата 
килте йӑваланӑ хулӑм тӑлапа чӑрканса ларнӑ йывӑр ҫын талларея 
тӑрӑх ерипен те анса каясрая харанӑ иак утнине куроаееӑв, ун 
умёнче лайӑх мар пек, (намӑс пек туйӑнса каять. Аран-арав вӑй 
пухса ун умше ҫул ҫиие тӑратӑн, унӑн иӑт |туртакан атӑ тӑхӑниӑ 
уриоам ҫумӗнче ҫавӑрӑнкаласа, вӑрӑмтуналла юрлатӑн:

— ,Мӗн оире кирлӗ, хисеплё ҫыннӑмӑр! Следован ный пеалтир- 
сем тата толкоюӑйоем, Ефрем Сирин кӗнекиоем, Кириллӑн, Устав- 
сем, Часословсем—вилӗр, пӑхӑр! Мӗнлине илме кӑмӑллатӑр—ико- 
нӑсем пурте пур, тӗрлӗрен хаклисем, чи лайӑх ӗҫлёнӗскерсем, тёк 
сем сӑрлисем! Кирек кама та, мӗвпур святойоене те тата тура 
амӑшӗсене те заказпа ҫыратиӑр? Хӑвӑр ятлине ҫыртарас тутёри-и, 
тен,, пӗтӗм ҫемье валлине-и? Раҫҫейре чи лайӑх мастерской! Пӗтӗм 
хулипе те чи аван суту-илӳ!

(Витӗр нӑхса ӑнланоа илме май ҫук ҫын нумайччен мая ҫине, 
йытӑ 1ҫине пӑхнӑ пек, чӗнмасӗр пӑхоа тӑрать те,  ̂ сасэртӑк мана 
йывӑҫ алӑ пе!к аллипе аяккалла Тӑртсе ярса,^ кӳршӗ лавкинелле 
уттарать, 'ман приказчик пьгсӑк хӑдаисене сӑтӑроа (ҫиленсе мӑкӑр- 
татать: 1
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— Ирттерсе ятӑи-и, уеламҫӑ...—тет.
Кӳршӗ лавкинче ҫемҫе, пылак сасӑ кӗрлесе тӑрать, тӑнтан яра- 

кан сӑмах юхса ҫеҫ пырать:
— Эпир, тӑванӑм, сурӑх тирёпе мар, атӑсемпе мар, ылттӑн- 

кӗмӗлтен те аслӑрах турӑ тйвлечёие сутӑ тӑватпар, ӑна яимле хак 
лама та май ҫук...

— Ах, штпуйтаи!—тет шӑипйн мая .приказчик ӑмсаннкпе тата 
шутсӑр тёлённине.—Л ит лайӑх тыттарагь мужика: Вёрен! (Вёрен!

Эпё чунтанах вӗренеттём,— кярек мёнле ёҫе те 1ӑяа тытӑнгӑн 
нудсан, лайӑх тӑвас пулать. Аячах тавар илекевсеяе асТароа кёр- 
тес тата сутӑ тӑвас тӗлӗшрен мая ӗҫ начар ӑкӑҫса пыратчӗ; ҫав 
калаҫма юраман салху мужиксем, йӗкехӳресем пек карчӑксем 
яланах тамрен хӑраса та иуҫа усоа ҫӳрекенскерсем, мава хёрхен- 
медле лек туйӑнатчӗҫ, мая .ҫирём пуе ы|глашширех ыйтмасӑр тавар 
«лвкеяе иконӑн чӑн хакне шӑппӑн калас жилетчӗ. Вёсем пурте маяа 
чухӑн та вьгҫӑ: лек туйӑнатчӗҫ, ҫав .ҫыноем вара .Псалтирь вдӗнекн- 
шӗн виҫ тенкё те ҫурӑшар тӳлоти (темле тӗлӗнмелле пвк туйӑнат- 
чӗ, ҫав кӗнекеяе вёеем ыттиоеичен ьгтларах илегЛӗҫ.

Вӗсем манй хӑйсем кӗнекёсене, иконӑсем ҫинчи ҫырун паха
ла хне пӗлсе тӑнипе тӗлӗнтеретчӗҫ, пӗррехинче вара эпӗ лавкана 
чӗнсе кӗртнӗ кӑвак пуҫлӑ старик мана йӑвашшӑн каларӗ:

— Сирӗн мастерской иконӑсем тёлӗшӗнчен Российӑра чи лайӑх- 
хи тени вӑл тӗрӗс .мар, ачам, чи лайӑххи вӑл Рогожинӑн, Моск- 
вара!—терё.

Вӑтангаипе эпӗ аяккалла пӑрӑнтӑм, вал хуллен малалла утре, 
кӳршӗ лавкине кёмере.

— Лекрӗн-и?—мӑшкӑлласв ыйтрӗ манран приказчик,
— Эсер мана Рогожин мастерскойӗ ҫинчш каламарӑр...
Вӑл ятлаҫма пуҫларе:
— Ҫапӑнса ҫӳреҫҫӗ ав ҫавӑн пек йӑвашсем, пурие те пӗлеҫҫӗ, 

эсрелӗёем, пурне те чухлаҫҫӗ вагӑ йытӑёем.
Хитрескер, тутӑокер те хӑйне-хӑй юратакансквр, вӑл мужик- 

сене кураймастчӗ, ырӑ минутсенче вара ӳгжелешсе мана калатчӗ: 
—Эпӗ—ӑслӑ, эпӗ тасалӑха, ырӑ шӑршӑсене—ладан, одеколон 

шӑршине юрататӑп, ҫавӑн пек тивӗҫлӗх пур чухне м|анӑн шӑршлӑ 
мужика вӑл ман хуҫа майрине пилӗк пуо услам патӑр тесе пилӗк 
таран пу|ҫ|Ҫ:апмалла. Лаййх (петӗши ҫавӑ 1М.ан.а? Мӗн вӑл мужик? 
Йӳҫӗ шӑршлӑ ҫӑм, <ҫӗр гаыйши, |Ҫ.ав тахӑврак...

Вӑл хурланса калама пӑрахатчӗ.
Мана мужиксем кӑмӑла каятчӗҫ, вӗоенче кашнинчех Яковрн 

пек, темле пӗлмвлле ма(р япала пурри сисӗнетчӗ.
Кврёк ҫинчен чапан тӑхӑнна йывӑр кёлетие лавюана пырса кё- 

ретчӗ, ҫӑмлӑ ҫӗлӗкне хыватчӗ, йывӑҫҫу тӗксӗмӗн ҫунса тӑнӑ кӗтес- 
сем |ҫии8 гоӑхса, святить туман икоиӗсене куҫпа ньгрса тивес мар 
гесе, икё (пӳрнепе рӑхсӑхса илетчӗ, >уитан (ним чӗнмесӗр хӑй йёри- 
тавра (юуҫӗпа ш х с а  .хыпашласа илетчё те:

—• Ларооа Псалтирь толковӑй! —-тетчё.
Чапан ҫаннисене тавӑрса Лартса, юн тухмаллах ҫурӑлсй пӗтнӗ, 

тӑпра тӗслӗ тутине вылятса, вӑл кӗнек!е тухнӑ ҫулне кӑтартакан 
листана нуманччен вуласа тӑратчӗ.

151



— Ашлтараххи уук-и?
— Авали моем— .твмиҫе пин ггенкё тӑраҫҫё, хӑвлр пӗлетёр...
—• ПӗлеТпёр.
Пӳрииие сурчӑоша йӗдатсе мужик, страницӑна уҫа-тъ, вӑл сёр- 

тӗисе илнӗ ®ырӑита пӳрнин тёксӗм ӳкерчӗюӗ пулс-а юлать. Тавар 
илекене ӗнсинчен ҫиллӗ куҫпа пӑхса приказчик калать:

— Турӑ ҫырӑвӗ вӑл пурге пӑр дек аналдаӑхлн, ;турӑ хӑй сӑмахие 
улӑщтарса хӑтланман...

Пёлетнёр, илдаӗ! Турӑ улӑштарман та Никон улӑштаргаӑ.
Вара кёнекене хурса тава/р илекен ш м  чёнмесёр тухса каять.

Хӑш чухне ҫав вӑрманта ҫынсем приказчмкпа тавлашатчӗҫ, вара 
мана ©ёсем ҫьнру (танрашне ириюазчикрая лайӑирах пӗлни уҫҫӑш х 
паллӑччӗ.

— Шурлӑири язычниксем,— лесе мйкӑртататчӗ приказчик.
Эиӗ тата ҫакна та куратгӑм: ҫӗнӗ кӗнеке мужикӑн мӑмӑшвде кай- 

масан та, вӑл ӑна хисеплеое пӑхать, кӗнеки ун аллинчен кайӑк ггек 
вӗҫсе тухса кайма пултарнӑ иек, |вӑл йиа> оьцхланса* сӑртӗнкелет. 
Ҫавӑ пит лайӑххӑн туйӑнатчӗ, мӗншӗн тесен маншӑн та кӗнеке вӑл 
пит тёяӗимелле япала, иӗнекере ӑна ҫыракаиӗн чунё хупӑиш плӑрать; 
кӗнекеяе уҫсан, эпӗ ҫав чуна ирӗке кӑларатӑп, вӑл вара маяпа 
вӑрттӑнла иалаҫать.

Час-часан старикювмпе карчӑковм (никончченхи вякӑтсемче аш л 
пичетленӗ кӗтпекеюеие сутма. илое пьираггчеҫ е  *ҫавӑн пек кёнекесен 
опискисене, Иргиэпа Керженец тӑрӑхӗнчи скитницӑсене* хитрен 
ҫырнӑ кёнекине илсе тыратчёҫ; Дмитрий Ростовский тӳрлешмен 
Минейсен спискисене; авал ҫы.рнӑ иконӑоене, хӗрескзене тата фи- 
нифтьлӗ** хуҫлатмалли пӑхӑр иконӑсёне, Псморье тӑрӑхӗнче шӑратса 
туийокероеяе, кёмёл куркасене, ӗлӗгк Мускаври князьсем хупакра 
ларажага ҫынсенс панӑакероене; ҫавна пурие те, вӑрттӑн, шиклеиее, 
арюӑ айӗнчев кӑтартса ҫеҫ сӗиетчӗ.

Ман приказчик та, гаирӗн1 кӳршӗ те )ҫавӑ« пек сугаиамсеие пит 
хытӑ асӑрхаса тӑратчӗҫ, вӗсене пӗр-пӗрин аллинчен ярса илме тӑрӑ- 
щалтчёҫ; авалхи япалисеие Шемиҫе тенкӗ е темйҫв десятка ш роа 
илсе, вёсем ҫавсене ярмаркӑра пуин сраравереене темнее ҫӗрохюр 
тегаке сута-сута яратчӗҫ.

Приказчик ш н а  вӗрентепчӗ:
— Эсӗ ҫавӑн пек арҫурисене, тухатмӑшоене астуса тӑр, хытӑ 

пӑхш аютуоа ггар! Вёеем пӗрше телей илсе килеҫҫӗ.
Ҫавӑн пек сутакан пырсан, приказчик мана кӗнекеҫӗ Петр Ва

сильевич натне, ӗлёк пичепглшё кӗнекесене. икюиӑовне тата тёрлӗ- 
рен авалхи япаласене пӗлекен ӑота патне чӗнме яратчӗ.

Вӑл вӑрӑм старикчӗ, Василий Блаженный сухалӗ пек вӑрӑм су- 
халлӑччё, ӑслӑ куҫлӑ та кӑмӑла каякан пигглӗскерччӗ. Унӑн хӑрах 
ура лалпмне татса илнӗччӗ, (вӑл алшийе ;вӑрӑм патак тытса, уксак- 
лася утатчӗ, хӗлше те ҫулла та пуп тумткрӗ йышши ҫӑмӑл, ҫӳхе 
ваткӑллӑ сӑкман кастрюля евӗрлӗ темле бархат картус тӑхӑнса ҫӳ- 
ретнӗ. Тӗреклӗ, тӳрӗ утаканскер, вӑл лавкана кӗнӗ чухне хулпуҫҫи- 
сйие уратчӗ, ҫурймне кукӑрӑлтаратчӗ, хулиен» йӑиӑшатчё, час-часах

*  Скитница— староверсен хӗрарӑм монахӗсем.
**  Финифть—пит тӳсекен сӑр, эмель; унпа металран тунЯ япаласене вигеҫҫё.

152



икё пурнате сӑхсахса илетче тата пормаях мӗлӗсем, нсаломсем мӑ- 
кйртататчё. /Вал сйваплине та)та катӑлйа вӑйеӑрланнине кура сута- 
каяё кӗм кеҫӗсеме тӲрек шанатчӗ.

— Еҫоем сирен мёнпе вараланнӑ вара? — ыйтатчӗ старик.
— А/ка икона сутаҫҫӗ, ҫын вдюе кш мё, строгановскн тет.
— Мӗи?
— Строганова™.
— Аха... лайӑх илтейместӗп, турӑ ман хӑлхана никониански 

сӑмахсен ирсӗрлӗхӗнчен хупласа хучӗ...
Ка/ртуше хывса вӑл иканйна гордаоитаплӑ тытса тӑра-ть.ҫырун-Э' 

тӑрӑхла та аяккинчен тата тӳрӗ те пӑхать, куҫёсене хӗссе, марӑл- 
татса, хӑмари шпонка ҫине пӑхать:

— Эпир авалхи ырӑ йӗркеллӗхе юратнине сиссе тата хӑйсене 
щуйгггаа тӗрлӗрен суя ягалаеем щума щутсӑр усаллӑя вёрентае та
нине турӑсӑр никониансем халӗ таса турӑшсене те ҫивӗччён под
делка таваҫҫӗ, ой, ҫивӗччӗн! Ҫиелтен яӑхмашкӑн турӑш чӑнах та 
строгановскй е  устюжски, аггггу Суздаль тӑрӑхӗвче -ҫырнӑаюер те- 
мелпе, «у, а шалти куҫпа. иӑкоан— фалыш!

Вӑл «фальша» тесе калать пулсан, иконӗ хаклӑ та сайра ҫеҫ тӗл 
пулаканскер пулатчӗ. Тӗрлӗ условилшӗ сӑмахсем приказчикӑн иконӑ- 
шӑн, кӗнекешён мӗк чул паыа ю раш не пӑлггере^сӗ: «курлӑкпа йы - 
вӑр хуйхӑ» тенӗ сӑмахсем вунӑ тенке пӗлтереҫҫӗ, «Никон-тигра» те
ни-—ҫирӗм ишгӗйс двдке; сутакана епле юуйнине /курса тӑраюси ман- 
шӑн намӑс туйӑнать, аячах кӗнекеҫӗ ҫивӗччӗн выляни мана ш ӗртет.

—: Усал ертсе пынипе никониаасем вӗсе/м, -Никон-тнгрӑн хуоа 
ачисем, пурне те тума пултараҫҫӗ,—акӑ левкаҫӗ те чӑн темелле. сӑн- 
сӑпачӗ умӗнхине те пӗр алӑпах ҫьцрнӑ,. сӑн-сӑпачӗ вара пӑх-х)а—вӑл 
кисть мар, вӑл мар. Елӗкхи маотерсем вӗсем, сӑмахран, Симон- 
Ушаков, хӑй еретик пулнӑ пулоан та, турӑша пӗтӗмпех хӑй ҫырна. 
сӑн умёнхине те сӑяне те, хӑмине те хӑех- саваланӑ^ левкаҫнё те 
те ҫӗрнӗ, пирӗн вӑхӑтри турӑшӑя ирсӗр ҫынеем ҫ)авна тума пулта- 
раймаҫҫӗ! Елӗк иконӑ ҫырас ӗҫ таса ӗҫ пулнӑ, халӗ—художество 
анчах, ҫапла ҫав, турӑ ҫыннисем!

Юлашкияче», вӑл иконйна хулмен прилавок /Ҫйме хурать те кар- 
тусне тӑхӑяса:

—  Ҫылӑк,—тег.
Вӑл—ил! тени пулать.
Сутакая ҫын, пылак сӑмахсен шывӗ ӑшне путнӑскер, старик пит 

пӗлнинчен тӗлӗнсе кайнӑскер, хисешцесе ыйтать:
— Хисшлӗ ҫынйм, иконӗ мӗяие в/ара?
—  Иконӗ—нишншнсен алли ҫырнӑокер.
— Ун гаек гаулас ҫук! Ана асаштеоем, /агатшаоен ашшӑсем кӗл- 

туса пурйниӑ...
— Никон вӑл сан аслӑ аҫун ашшӗнчен малтанрах пурӑннӑ.
Старик йконӑна сутакан ҫьгнӑн ничӗ патне илсе иыра/ть ;те хытӑ 

вӗрентое калать:
—• Эсӗ пӑх, мӗнле вӑл савӑнӑҫлӑскф, икона-и вара вӑл? Вӑл— 

картина, сумкӑр /художество, йиконианюен вёййи,—вӑл я-геатра сыв- 
лӑш тавраш ҫук! Тӗрӗс мара калатӑп-и вара зпӗ? Эпё ватӑ ҫын, чӑн-
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.лӑхшӗн хӑ&алашне тӳсекеяскер, |маи часах тура ранне кайма,лла ггу- 
^чать, суйса хӑтланмашкӑн—у оси ҫук маншӑн!

Вӑл хӑй хак пинине шанмаишӑн кӳренсе, ватӑлса хившаеа ҫит- 
нипе вилсе каяс пек пуднӑжер, лйвкаран нерракхӑна тухаггь. При
казчик ихонӑшӑн пӗр вйҫ-гпӑюат тегахӗ тӳлет, сутаканӗ Петр Ва- 
сильча пуҫ тайса тухса каять; мана, чей ӗҫмешкӗн вёри шьш илсе 
килзде трактире яраҫҫӗ; тавӑрӑнсан эпӗ кӗнекеҫӗ чӗрё те сэвӑнӑҫлӑн 
пудааие курагпӑп; илиӗ Лладана юратса ҫавӑрхадаеа ш кса , ®ӑл при- 
«.азчмка -вӗрентет:

— Пӑх: икона—сивӗскер, турӑран хӑраса пит ӑста ҫырнӑ, этем 
майлахне (пӗтӗмпех сирее пӑрахнӑ унта...

— А камӑн ҫырӑвӗ?—тесе ыйтатъ приказчик, йӑл ҫуталса тата
сиккелесикмеле илсе.

— Сана ӑна пӗлмешкӗн ир-ха.
— Чукдаюам ҫынсем мӗй чул ларӗҫ?
  Ана зпӗ пӗлместӗп. Тавай, пёр-яӗр ҫьшш кйгартеа иӑхам...
— Ох; П етр Василыич...
— Сутатӑп пулсан—сана аллӑ тенки, унтан ытлашшийӗ вара— 

-чамал!
— Ох...
— Эсӗ ан ахлат...
Вӗсем пӗр-иёрм» |ҫинс жулик вдуҫӗсемэте яӑхса, ним йӑтанмаюӑр 

чей ӗҫеҫҫӗ. Приказчикӗ пӗтӗмпех старик аллянче, старике кайсан,
зӑл  мана калать ӗнтӗ:

— Эсё, асту, ку япалана шши ҫинчен хуҫа майрине анлӑнартат:
Иконӑна сутасси ҫинчен калаҫеа татӑлсага, ткрмюазчкк ыйтать:
— Мӗнле ҫӗнӗ хыпар пур-ха хулара, Петр Васильяч?
Сара аллиле сухатие юсаеа, ҫулй тутане кӑтшгртюа, старик ку' 

пецсен пурӑнӑҫӗ ҫинчен калама тапратать; суту-илӳре ӑнӑҫусем 
пуш и ҫинчен, ӗҫке яра панисем ҫинчен, чирлениоем ҫинчен, туйсем 
ҫимчеи, арӑмсеагае упӑшкисем пӗр-пӗрне улггаданисем синчеж Вӑл 
ҫав ҫулӑ калавсене, лайӑх кухарка икерчӗ пӗҫернӗ пек'ех, хӑвӑрт та 
вӑр-вар пӗҫерет, тата вӗсене чӑш-чӑш! чӑшлатакан пуллпа серсе тӑ- 
рать. Првдазчикӑн ҫаврака гаичӗ ӑмсаш ипе те ҫгӗлӗнре хӗрӳленсе 

кам т ж  (хӑмӑрланать, гоуҫёсене там ҫиичен^ шухӑшласа Фэлёрес 
тӗтре хупласа илнӗ; йывӑррӑн сывласа вӑл йӑнӑшкаласа калать-

— Пурӑмаҫҫӗ ҫынсем! А эпё, вот...
  Кашниех ’хайне тура епле пӳрнӗ пек пурӑнать,—тесе янтрать

«гёяекеҫӗн хулӑм расой.
■—- Пӗр ҫын иурӑнйсне "нгелсем кӗмӗл мӑлатуксемпе туптаса па- 

раҫҫӗ, теприпе-—усал, пуртй таршипеле...
Ҫав ҫирӗп те шӑшрлӑ старик: йӑдтак пӗлсе тӑраггь—хулан пӗтӗм 

пурӑнӑҫне купецсен, чиновниксен, пупсен, мещансен мӗнпур вӑрт- 
тӑнлӑхӗсене те пӗлсе тӑрать. Вӑл тискер кайӑк пекех ҫивӗч курать, 
сита темскер кашкӑрпа тилӗ йышнли п у л а с с и  хутӑшса кайнӑ; ман яла
нах ӑна ҫилентерес килет, анчах вӑл ман ҫине аякран, тӗтре витӗр 
пӑхнӑ пек пӑхать. Ӑна тӗпсёр пушӑ «ырӑн хупӑрласа тӑнӑ пек ту- 
йӑяать мана: унӑн ҫьюӑхнер(ех нырсассӑн,—таҫталла путса. анса 
каймалла пек. Тата эпӗ унта тем Шумов кочегар пекки пулнине си- 
сетёп.'
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Приказчик куҫ умӗнче те, куҫ хыҫӗнче те старик ӑс-луҫӗнчен 
пит тӗлӗнюе ҫеҫ тӑрать пулин те, хӑш-хӑш минутоенче унӑн та, ман 
пекех, старике ҫилентерсе ярас, кӳренц-ерес килни шалӑрать.

— А эюӗ ҫынсёмшшӗн ултавсӑ гаушаппӑннҫке.,—шоартӑк калать вӑл 
старике йӗкӗлтенӗ пек питӗнчен пӑхса.

Старик ӳркенсе кулкаласа хирӗҫ чӗнет:
— Пӗр турӑ анчах ултавсӑр, а эпир—ухмахла иурӑнатпӑр; ух* 

маха улталамасан, унтан мён усси пур вара?
Приказчик кёрсе каять:
— Пур мужик та ухмах мар-ҫке, купец таврашёсем мужиксен 

хушшинчея тухаҫҫӗ вёт!
— Эпир купецсем ҫинчен калаҫмастпӑр. Ухмахсем жулик пулса 

пуранмаҫҫӗ. Ухмах вал—|гаеа, унйн пуҫ швмийӗоам |ҫы»араҫҫ!ӗ...
Старик тата ытларах ӳркенсерех калаҫать, ҫавӑ пит тарӑхтарать. 

Мана старик тёмеске ҫинче тӑнӑ пек, ун йёри-тавра лачака чӳхенсе 
вырттмӑ1 вдк туйӑнашь. Ӑ ш  ҫилентерме пулмасть, вӑл «ҫилде нйрггте 
парӑнмаоть, ӑна тёллён пмтарса хума пӗлет.

Анчах час-часах вӑл хӑй ман ҫумма ҫыпӑҫма тапрататчӗ,—ҫум- 
мах пырса тӑрать те сухалӗ ҫинелле пӑхоа кулкаласа ыйтать:

—- Леш францувсен сочинителӗ мӗнле |теттӗн№чӗ-ха, Поносли? *
Мана ҫа® ятда,че гаи|г чыюсӑрӑн иӑсса хӑтпаинм шупсӑрах ҫмлен- 

терегр, аниах эпё вӑхӑтчен хама-хагм чароа хирӗҫ атветлеггӗл:
—■ Поноон-де-Террайль.
— Аҫта ҫухатать?**
— Эсир ан ухмахланса хӑтланӑр, эоир пӗчӗк ача мар вӗт.
— Тӗрёс, пӗчӗк мар. Эсӗ мӗн вулатӑн?
— Ефрем Сирина.
— Кам лайӑхрах сырать: сан гражданюкийсем-и, >е ку-и?'
Энӗ чёимертёп.

—Сан гражданскийоем мӗн ҫинчен ытларах ҫыраҫҫӗ? — хӑп- 
масть вӑл.

— Пурӑнмӑ чухне <мён пулкадаггъ, пурин ҫинчен те.
— Апла зппин, йытӑсем ҫивдчен, лашаюам 'динчев,—гаӗоем те чу- 

паҫҫӗ вёт.
Приказчик ахӑлтатса кулать, эпӗ ҫиленетӗп. Маншӑн пит йывӑр,

лайӑх мар, анчах эпӗ вёсенчен уйӑрӑлса жайма хӑтлаисйвак при- 
'хазчих:

Аҫта каятӑн?—тесе чарса ла1ртать.
Старике манран тёпчет:
— Ну-ка, хут пӗлекен, ҫак задачӑн тӗшне катса пар-ха: сан 

умӑнта ҫаппа ҫарамае ҫынсем пин ҫын тӑраҫҫӗ, пилӗкҫёр арӑм, пи* 
лӗкҫӗр арҫыи, вӗсем хушшинче Адам, Ева пур —  мёнле туиӑн эсё 
А дампа Евана?

Вӑл нумайччен манран тёпчет, юлашкинчен вара пит хавасланса 
каласа парать:

-— Ухмах, вёсем |ҫу.ралнӑсже|раем мар вӗт, вёсене тунӑ, вёсен 
кӑааиисем 'ҫук эштин!

Старик сӑмахсемпе выляса, вӗсене улӑштарса хӑтланать: „Понсон" тес вы- 
рённе „Понос" тет.
Л *  Каллех сӑмахсемие выляия. Вырӑсла текстра: „где теряет?" тенё; ,де- 

Террайль" тенипе .г д е  теряет" тени нӗрпеклерех илтёиеҫҫӗ.

155



Старож ҫавӑн пек йышши «задачӑсем» шутсзр нумай пӗлет, 
вӑд вӗселше нпхаратсарс ҫиггерме иултараггь.

Лзвкара тӑнӑ чухне малтан эпӗ хам вуласа тухнӑ пӗр вжутӑват 
кӗнекере мён ҫишен каламине (приказчика каласа кйтаргпнӑччӗ, каль 
ӗнтӗ ҫав эпӗ каланисем хама сиендё пулса тӑчёҫ: приказчик вӗсеее 
юри у.рӑхла улӑштзроа, ирсӗр пӑсюа П етр Васильевича каласа ла- 
ратчӗ. Старикӗ иамӑссӑрла ыйтусем парса, ҫав ӗҫре ӑна ҫивӗччёч 
пулӑшса тӑратчӗ; вёсен ҫыпҫӑнакан чёлхисем Евгений Гранде, 
Людмила, IVнмйш Генрих ҫине нзмӑсла сӑмвдосен ҫӳл^ҫапне Тиеее 
купаласа гаӗтереггчёҫ.

Ҫ авш  Вӗсем ҫилйде 'мар, иичем.1 пулнӑран тунине эпӗ ӑнланатггӑч, 
аичак мана ҫавах ха ,ҫӑмӑлшарах марчгаӗ. Лада/рчӑк щуюан, вёоем1 ун 
ӑшӗнче сыснасем пек чаваланатчӗҫ, хӑйсемшӗн те ӑнланмалла мар 
кулӑшла туйӑнакан хитре япалана вараласа, ланӑртатса хӑтланндае 
киленсе нӑрӑклата/тчӗҫ.

Пӗтём Гостиный двор, унӑн пётём халӑхӗ, купецсемпе приказ- 
чиюсем темияе тӗшшмелле рурӑгаӑҫш пурёншгчӗҫ, унгга агаа ©ӑййилле 
айваятарах, анчах яланах усал вӑйасем туллиехчӗ. Хулана пывӑ 
мужик хулари пӗр-пӗр вырӑна епле тӳртерех каясси ҫинчен ыйтать 
пулсан, ӑна яланах йӑнӑш ҫул кӑтарггса аратчӗҫ,—ун пек тума пурте 
ҫав тери хӑнӑхса ҫитнӗччӗ, вӑл ӗнхӗ ултавҫӑсене хӗпӗртеггтерме те 
пӑрахнӑччӗ. Пӗр мӑшӑр йёкехӳре тытса вӗсене хӳрисемпе ҫыхса 
лартахчӗҫ, ҫул ҫине кӑла-рса яратчӗҫ те вӗсем тӗртӗ еннелле тур- 
тӑннине, пёр-пӗрнё ёпие ҫыртнине пӑхса хӗпӗртесе тӑратчӗҫ; хӑш 
чухне тата йӗкехӳр(ен)е кӑраҫҫынпа сапаҫҫӗ |те1вут тивертсе жраҫҫӗ 
Йытӑ хӳри ҫумне ҫӗмрӗк тимӗр витре ҫыха-ҫыха яратчӗҫ; йыгш 
ним шутсӑр хӑраса ӳксе, ҫухӑрса та кӗмсӗртеттерсе таҫталла вӗҫте 
ретчӗ, ҫынӗсем пӑхоа ахӑлтатса тӑратчёҫ.

Ҫавӑн йышши савӑноа хӑтланнисем нуш йчяӗ, мӗнпур ҫын та— 
пуринчен ытла ялтисем—Гостиный двор савӑнса вылямашкӑн ҫеҫ 
пурӑннӑ пек туйӑнатчӗ. Ҫынна мӗнле пӑхйинчИе умтан яланах кул
ма, ӑна ыраттарма, лайӑх мар тума тӑрӑшни! сисёнетчӗ. Ҫав ҫынсем 
яланах пӗр-пӗрне хыттӑнах мӑшкӑллама тӑрӑшни ҫинчен эпӗ вуланӑ 
кёнекесем ним те шарламастчӗҫ, ҫавӑ темле тӗлӗнмелше пекчӗ.

Гостиный дворӑн пӗр вӑййи Мана ӑраенах тарӑхмалла та йӗрӗн- 
мелле пек туйӑнатчӗ.

Аялта, пирён лавка айӗнче, ҫӑмпа тата ҫӑматӑсемпе сут тӑвакан 
хуҫан пёр приказчик пурччӗ, вӑл хӑй пит упшур пулнипё пӗггё-м 
Анатри иаеара тӗлӗнтеретчӗ; у ш н  куҫийӗ хйй тарҫи ҫавӑн-пш  шул 
нипе мухханатчӗ. Час-часах вӑл кӳршӗре лавка тытакансене хӑйле 
тавлашма чӗнетчӗ:

— Кам юунӑ тенкёлле тавлшнать? Эпё июӗ се<хет кушщшче 
Мишка вунӑ кӗрепенке окорок хыпса ярать тегӗп!

Анчах Мишка ӑна тума пултарнине пурте пӗлетчӗҫ те калатчӗҫ:
— Тавлашса хӑтланмастпӑр, ветчинине илме пулать, хыптӑрох 

эпир кураиар.
— Анчах-—таса аш, шӑмӑсӑр пултӑр!

Уркенкелесе пӑртак тавлашкалаҫҫӗ те, вара тӗттӗм кладовой 
ран сарлака питлӗ, сухалсӑр, ырхан яшӑ тухатъ, хӑн вӑрам
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драповый пальто тӑхӑннӑскер, хӗрлӗ пиҫиххи ҫыхнӑскер, пӗтӗм- 
кех хӑйне ҫӑм татӑкёсем ҫыпӑҫеа пётнӗ. Ҫьпша хисеплесе пе
чек пуҫӗ ҫинчен юартусне хыаса, вӑл тарӑн та путоа кайнӑ тӗксём 
хуҫӗкземпе хуҫиме питрея пӑхать, хура кёрен юнпа тулнӑ, хулӑм та 
АдЛЙ шаӑргг ӳосе ларнӑ ҫашрака шшанчен ш вдть.

— Пёр батман* окорок хыпса яратӑн-и?
— Мӗнле вӑхӑтра?—ҫинҫе сасӑпа ӗҫлӗн ыйтать Мишка. ,
— Икӗ сахат схушшшче.
— Иы-вӑр!
— М ён'унта йывӑрри!
— Икӗ бутылка сӑра парӑр'
— Яра пар,—спет те  хуҫи мухтанма ггастратать:
—• Вӑл выҫварла тесе ан шутлӑр эсир, ҫук, вӑл -ирхине 

пёр икӗ кӗрепенке кулаҫ ҫисе ячӗ, кӑнтӑрла нирлё пек апатланмӗ...
Ветчина илюе килаҫҫё, йӑкакрйэем пуҫтарӑтҫҫё, (гдургпе ггоатвар 

купецсем, йывӑр кӗрёкс1емпе чӗркенсе ларнӑскарСем, тем пысӑкӗш 
мире пуканӗсем евӗрлӗскероем; мӑн хырӑмлӑ ҫынсем, куҫӗсем вара 
пурин -те пёчӗккӗ, -вӗеене ҫу илсе лартнӑ тата нйепле те хӑтӑлма 
ҫук кичемлёхӗн ӑйхӑллӑ тӗтри хуплаеа илнӗ.

Вёшм хупйрлаюа тӑродҫӗ, ҫиекенё ҫӗҫӗ гюта пёр лыеӑк ыраш 
ҫӑкри тытса хатӗрленсе тӑнӑ; вӑл чӑн-чӑн кирлё пек сӑхсӑхса и лет, 
ҫӑм чӑпти ҫине ларать, окорока хӑйпе юнашар ешёк ҫине хурать, 
ӑиаЬтушй куҫӗеевдпе гаӑхга виҫсе и1шг.

Ҫӳие ҫӑкӑр чёллй тагга хулӑм аш йасӑкё каюса ийсе ҫиекенӗ вб- 
аене пӗрле тирпейлесе тьгтать, икӗ аллипе те ҫӑвар патнелле илсе 
пы|р(а!тъ,—тутм увӑн чӗтрэт, вӑл ӑиа йытӑ рӗткйпе 'ҫуланӑ рек вйршм 
чӗлхипе ҫулать, вӗтӗ те ҫивчӗ шӑлӗсем курӑнаҫҫё,—вара сӑн- 
пиггне аш натмелше йытӑ манерлё тайӑлтарать.

— Луҫлррӗ!
— Сехет нӑхар!
Пур куҫсем те ҫиекенӗн иичӗ ҫинелле, унӑн аялти янах шӑмми 

ҫинелле, хӑлхи патӗнчи ҫаврака мӑкӑльсем ҫинелле ӗҫлӗн пӑхоа тӑ- 
раҫҫӗ; шӗвӗр янах шӑммийӗ пӗрре анеа, тепре хӑтареа тӑнине сӑнаҫҫё; 
хӑшсене ӳркенчӗклӗн пӗр-пёрне пӗлтерое тӑраҫҫӗ:

— Чисти упа пек чӑмпатъ.
— А эсё уна апат .ҫммиае курнй-и?
— Эпӗ вӑрмшнта пурӑн1атӑ1п1И мён? Ана амаль <ҫеҫ—упа пек хы- 

пать теюе калаҫҫё.
—■ Сысна пек те|фё.
— (Сысна сыснана ,ҫим1еот вал...
Кулрс |мил1м(асё]рех кулаҫҫё, гтакӑшё пёри пёлеменё ҫавӑнтак тӳр- 

летсе калать:
— Сысна пурне те  рнет—(ҫурис-ене (те, ггевдр оыснана (га...
Ҫиекшӗн оӑнё ариден 1хӑ1м)ӑр)ланоа пырать, хӑлмис&ч кйвак тӗслӗ

пулса каяҫҫӗ, путса «айнӑ куҫӗсем шӑмӑ лапчӑкӗсем ӑшӗнчен ту- 
хаҫҫӗ, вӑл йывӑррӑн сывлать, анчах унӑн янахӗ паҫӑрхи пекех 
вылянса тӑрать.

— Хытӑрах ҫи, Михайлӑ, вӑхӑт!—тесе хӗтёртеҫҫӗ ӑна. Вӑд аш 
юлашкине куҫӗсемпе манлӗисёрӗн рӑхса виҫое илет, оӑра ӗҫат те

* Батман— тесе Атӑл тӑрӑхӗнче 10 кӗргпенке виҫене каланӑ.
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каллех чапла парать. Мишка хуҫин аллинчи сехет ҫинелле час-ча
сах нӑха-пӑха цйее ҫынюем1 (Чёрӗлое каяҫҫӗ, ҫыисем тернпӗрие сис- 
терсе юалаҫҫё:

— Юекерте каялла чакароа, ан л/арттӑр вал—сехетие ум аллиичен 
илёр!

— Мишкйна астуса тӑр: татӑюоене ҫанӑсам ӑпшелле зн ятӑр!
— Орукра хынта ярас рук!
Мишка хуҫи хётёртсе кӑшкӑрать:
— Ҫирӗм пилӗк тенкӗлле тавлашатӑп! Мишка, ан ултала!
Ҫынсем хуҫада хӗтӗхлеҫҫӗ, анчах никӗш те тавлашасшӑн мар.
А Мишка пӗрмай чӑмлать те чӑмлать, унӑн сӑн-пичӗ ветчина

майлӑ пулса кайнӑ, шӗвӗр сӑмси хурлӑхлӑн шӑхӑра-шӑхӑра илет. У н 
ҫине! нӑхада та хӑрушӑ, вӑл калех:

— Ҫырлахӑр...—тесе кӑшкӑрса, макӑроа ярассӑн туйӑнать.
Е пыр туллиех ашпа чыхӑнса ларса, пуҫӗпе пӑхакансан ури 

вӗҫнелле тӑрӑнса кайса вилсе выртассӑн туйӑнать.
КХшпкинчен, акӑ вӑл йӑлтах ҫисе ячӗ, ӳсӗр куҫӗсене чарса па- 

рахрӗ те ывӑнса ҫитсе хӑрӑлтатать:
—• Еҫмелли парӑр...—тет.
Унӑя хуҫийӗ сехет ҫине пӑхса мӑкӑртатать:
— Тӑватӑ ммнут каярах юлчӗ, подлец...—тет. Ҫыиеем ӑна тӑ- 

рӑхлаҫҫӗ:
— Шалкӑ, санпа тавлашмарӑмӑр, выляса яраттӑнччӗ эсӗ!
— Ҫапах та тискер кайӑк шекех ку ача!
— Н-да, ӑна циркаччӗ...
— Вӑт турӑ этеме мӗнле пӑсса яма пултарать вӗт, э?
— Атьӑр, чей ӗҫме каяр штолӗ?
Вара баржасем пек трактирелле саланаҫҫӗ.
Эпӗ ҫав чугунтан тун ӑ1 йьивӑр ҫьшоене мӗскён каччӑ тавра мён 

кёпӗрлентернине ӑнланса илесшӗн, вӑл чирлӗ пекле упшурланни 
мӗншӗн вӗсене савӑнтарать-ши?

Ҫӑм, тир, сӳс, канат, ҫӑматӑ, сӳсмен таврашёсем купаласа 
тӑвӑрлатнӑ ансӑр галлерея тӗттӗм т;е юйч1ем. Панельтен* ӑна 
кирпӗч колоннӑсем уйӑрса тӑраҫҫӗ; килӗшӳсӗр хулӑмскерсене ва- 
хӑт кӑшласа пӗтернӗ, урам пьшчӑкӗ оирпӗнре пӗтнӗ. Пур кир- 
пӗчне те тата вёсен хушшинчи ҫурӑкӗсене те шухӑшра темиҫе 
пин хут та шутласа тухнӑ пулӗ, вёсен ытла илемсӗр тӗррин йывӑр 
каррийӗ тӑн-пуҫра ӗмӗрлӗхех выртса юлнӑ пулӗ.

Панель тӑрӑх, васкамасӑр, ҫуран ҫынсем утаҫҫӗ; у.рам тӑрӑх 
хыпаланмасӑр иэвозчиксем, тавар тиенӗ ҫунаёем ҫӳреҫҫӗ; урамран 
лерелле, икӗ хутлӑ лавкасен хёрлӗ кирпӗч квадратӗнче площадь 
курӑнать. унта ещӗксем, улӑм, чӗркемелли лучӑрканчӑк хут купа
ласа пӗтернӗ, ӑна таса мар, таптанчӑк юр хуяласа тӑрать.

Ҫӳресси-тӑваюои пур пулин те, ҫавӑ пурте, ҫынсемпе, лаша- 
семпе пӗрле, ниҫта тапранман пек, куҫа курӑнман сӑнчӑрсемпе кӑ- 
карса хунипе пӗр вырӑнта ҫавӑрӑнса тӑнӑ пек туйӑнатщ Сасартӑк 
ҫав пурӑнӑҫ ним сас-чӗвӗсёр тенӗ пекех пулнине, оасӑсем тӗлӗ- 
шӗнчен чӗлхесӗр пекех чухӑннине туятӑп. Ҫуна тупанӗсем кӑчӑр' 
татаҫҫӗ, магазинсен алӑкӗсем шалт та шалт тутараҫҫӗ, кукӑль, 

* Панель тесе ураьГтйрӑх ҫуртсем ҫумӗнче ҫьл сене утмашкЯн хМмасем сар- 
нине калаҫҫӗ.
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сбитень сутакансем кӑшкӑраҫҫӗ, анчах ҫын сассисем савӑнӑҫлӑк^ 
мар, ирӗксӗрле янӑраҫҫӗ, вёсем н ёрп ек лес к ерсе м, вёсейе хӑвӑрт 
хӑнӑхса ҫитетӗн те сисме пӑрахатӑн.

Чиркӳ чанӗоем виле пытарнӑ пек гтӑн-тан тутараҫҫӗ, ҫа.в сал- 
хуллӑ чан сасси яланах хӑлхара тӑрать. Вӑл сывлӑшра пасар тё- 
лӗнче татти-сыпиисӗр, иртен пуҫласа каҫченех янтӑраса тӑиӑ пек 
туйӑнать, вӑл пӗтӗм кӑмӑл-шухӑша витӗрех витсе илет, ху мӗн 
курни-илтнисем ҫине ҫиелтен пӗтӗмпех пусса тӑракан пӑхӑр тӑрӑл- 
са ларнӑ пек пулать.

Кичемлёх, сивӗ те усал кичемлӗх пур ҫӗртен те сывласа тӑ- 
рать: лацра юрпа витӗннӗ ҫӗр ҫинчен, крышӑсем ҫинчи кӑвакрах 
тӗслӗ юр кӗрчӗсенчен, ҫуртсен аш тӗслӗ кирпӗчёсенчен, кичемлёх 
трупасенчен кӑвак тӗтӗм пек тухса, кӑвакрах тӗслӗ, лутра, пушӑ 
пӗлӗтелле шӑвать; дашасенчен кичемлӗх йӑсӑрланса тӑрать, кичем- 
лӗхпе сывлаҫҫӗ ҫынёсем. Унӑн хӑйӗн шӑршийӗ пур—тарӑн, яшка 
ҫӑвӗн, кантӑр ҫӑвӗн, кӑмака куклиоен тата тӗтӗмӗн йывӑр та мӑка 
шӑршийӗ; ҫав шӑршӑ тӑвӑр, ашӑ ҫӗлӗк пекех пуҫа хӗсет те, ӑш- 
чикелле сӑрхӑнса кӗрсе темле ӳсёртнӗ пек туса ярать, куҫа хупса, 
шутсӑр хытӑ ҫухӑрса ярса, таҫталла чупса пырса, пирвайхи стека 
ҫумнех пуҫпа ҫапӑнас килекен тӑватъ.

Эпӗ купецсене пичӗсенчен пӑхатӑп, мӑнтӑрланеа, ҫӑра, ҫулӑ 
юнпа тулса ларнӑ, сивӗ чӗпӗтсе пӗтернӗ тата ӑйхӑланӑ чухнехи 
пек вылянман пит-куҫӗсенчен пӑхатӑп. Ҫынсем, типӗ хӑйӑр ҫине 
кӑларса пӑрахнӑ пулӑсем пек, ҫӑварӗсене кара-кара ярса, час-часах 
анаслаҫҫӗ.

Хӗлле суту-илӳ начар, ҫавӑнпа та усламҫӑсен куҫӗсем сыхлан- 
чӑкӑн, ҫӑткӑнӑн, йӑлтӑртатса тӑни ҫук, ҫулла пулсан ҫавӑ варл 
вӗсене пӑртак илем парса чӗрёлтерсе тӑрать. йы вӑр кёрӗкӗсем 
ҫынсене ҫавӑрӑнкалама чӑрм.антареа ҫӗр ҫумнелл1е авӑнтараҫҫё; 
самахлассине купецсем ӳркенсе сӑмахйаҫҫӗ, ҫиленнӗ чух вара тав- 
лашаҫҫӗ; ҫавна вӗсем гори тӑваҫҫӗ, эпир чӗрӗ-ҫке! тесе пёр-пӗрне 
кӑтартасшӑн ҫеҫ тӑваҫҫӗ пулӗ тетӗн.

Маншӑн пит паллӑ: вӗсене кичемлӗх пусса пӗтерсе тӑрать, ки- 
чемлӗхӗн пурне те путарса илекен вӑйне хирӗҫ кёрешеоси ӑнӑҫсӑр 
пулнӑран ҫеҫ ҫынсем ҫавӑн пек уеаллӑн та ӑссӑрӑн выляса киле нее 
хӑтланаҫҫӗ, тесе ӑнлавтарса паратӑп эпё хам ӑссӑн.

Хӑшпӗр чух эпӗ ҫэвӑн оинчен Петр Васильевичпа калаҫатӑп. 
Вӑл ахаль чухне манран мӑшкӑллаоа, тӑрӑхласа кулать пулсан та, 
эпё кёнекесене пит юратни ун кӑмӑлне каять, тапхӑрӑн-тапхӑрӑн 
вӑл мана вӗрентсе калаҫса илет.

— Купецсем мёнле пурӑнни мана кӑмӑла каймасть,—тетёп 
эпё.

Сухал пайӑркине вӑрӑм пӳрни ҫине чӑркантарса лартоа, вӑл 
ыйтать:

— Вёсем епле пурӑннине эсё ӑҫтан пӗлме пултаратӑн-ха? Е эсё 
вёсем патне хйнана час-чаоах ҫӳретӗн-и? Кунта, ачам, урам, урамра 
ҫынсем пурӑнмаҫҫӗ, урамра вёсем сут тйваҫҫӗ, е урам тйрйх хӑ- 
вӑрттӑн утса иртое каяҫҫӗ те, унтан каллех килелле! Урама ҫын- 
се)м тумланса тухаҫҫӗ, тумТир айёнче вёсем мӗнлине пӗлмелли ҫук; 
УҪҪӑн этём килте, хӑйӗн тйватй стени йшӗнче пурӑнать, вӑл унта 
©пле пурӑнать—эсӗ ӑна пӗлместӗн!
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— Вёс&н шухӑш таврашёсем кунта, килте те пӗрех-ҫке-ха?
•— Кӳршӗн шухӑшӗсем мӗнлине кам пӗлме пултарать вара? — 

куҫӗсене сиввӗн чарса, вичкён баспа калать старик.
— Шухӑшоем вёсем пыйтӑсем пекех, вӗсене шутласа кӑлар- 

малши ҫук,—теҫҫӗ ваттисем.—Этем киле ҫитсессӗн, чӗркуҫлйясе 
ларса: эй турӑ, каҫар, санӑн таса кунӑнта ҫылӑха кӗтӗм! тесе 
турра тархасласа, макӑрса ярать пулӗ, тен. Килӗ ушпӑн—монастырь 
пек, вӑл унта турра асӑнса ҫеҫ пурӑнаггь пулӗ, тен. Ҫапла ҫав! 
Кашни эрешменех хӑй кӗтесне пӗлтӗр, каррине картӑр, тата хӑк
виҫипе чухлама пёлтёр, каррийӗ хӑйне чӑтмалла пулггӑр...

Вӑл ҫапла калаҫнӑ чухне унӑн сасси, пит кирлё вӑрттӑн япала- 
сем ҫинчен пӗлтернӗ пек, тата хулӑмрах янтӑрать.

— Эсӗ вӑт ггиркесе калаҫатӑн, сава тиркесе калаҫма ир-ха, сан
пек чухне ӑспала мар, куҫпа пӑхса пурӑнаҫҫӗ! Апла-тӑк, пӑх,
асту та шӑлна ҫыртса пурӑн. Ас-пуҫ вӑл — ӗҫ тумашкӑн, чун
валли—тӗн! Кӗнеке вулани вӑл—аван, пур ҫӗрте те виҫине пӗлес 
пулать: хӑшпӗрисем ыита вуласа ухмаха та каяҫҫӗ, турра ӗненме 
те пӑрахаҫҫӗ...

Вӑл мана вииӗмсӗр пек туйӑнатчӗ, вӑл ваггӑлма тата улшӑнма 
пултарать тесе шутлама хӗнччӗ. Вӑл куиедоам ҫинчен, вӑрӑ-хурах- 
сем ҫинчен, чаплӑ ҫынсем пулса кайнӑ фальшивомонетчиксем ҫин- 
чен иоторисем каласа кӑтартма юрататчӗ; эпӗ ҫавӑн пек истори- 
сене кук/аҫей каланине нумай илтнӗччӗ ёнтӗ, кукаҫей кӗнекеҫӗрен ла- 
йӑхрах кал„са кӑтартатчӗ. Анчах калавсен тёп шухӑшӗ пӗрешкелехчӗ; 
пуянлӑх яланах ҫынна лартса е тата турра хирӗҫ ҫьглӑха кӗнипе тулӑ 
натчӗ. Петр Васильев ҫынсене хёрхенместчӗ, турӑ ҫинчен вара ӑшӑ 
кӑмӑллӑн, йываррӑн сывласа илсе, куҫӗсене пытарса сӑмахлатчӗ.

— Ҫапла улталаҫҫӗ те ӗнтӗ турра, а вӑл Исус аттемӗр, пурне 
те курса тӑрать: эй ҫыннӑмсем, хуйхӑллӑ ҫынсем, тамӑк хатӗрлесе 
хунӑ сирён валли!—тесе мӑкӑртатать.

Пӗрре эпӗ ӑна:
— Э ш р те улталатӑр вӗт мужикеене!—тесе аса илтерме хӑй- 

рӑм.
Уншӑн вӑл ҫиленмерӗ.
— Пысӑках мар-ҫке ман ӗҫӗ! Пёр виҫ тенкӗ, пилӗк тенкӗ сӑп- 

тӑрса илетӗп те—ҫавӑ ҫеҫ,—терӗ вӑл.
Эпӗ кӗнеке вуланӑ чух ҫитсе тӑрсан, вӑл ман алӑран кӗнекене 

илетчӗ, мӗн вулани ҫинчен чӑкрашлансах ыйтатчӗ те, вара ӗнен- 
мелле тӗлӗнсе приказчика калатчӗ:

—  Пӑх-ха эсӗ, ӑнланать вӗт кӗнекссене шельма ҫури!—теГгчӗ.
Унтан ӑнланмалла, асра тӑрса юлмалла вӗренггетчӗ:.
— Итле ман сӑмаха, вӑл сана кирлӗ иулӗ! Кириллсем—иккӗ 

пулнӑ, иккӗшӗ те — епископсем; пӗри — Александрийӑри,^ тепӗри — 
Ерусалимри. Пирвайхийӗ ылханлӑ Несторий еретике хирӗҫ кӗрешсе 
ҫапӑҫнӑ; Несторий вӑл ирсӗрле вёрентсе хӑтланнӑ: турӑ амӑшӗ
вӑл— этем пулнӑ, ҫавӑнпа та турра ҫуратма пултарайман, этемех 
ҫуратнӑ, ячӗ тӑрӑх та ӗҫсем тӑрӑх Христос теекенекере, урӑхла 
каласан, тӗнчене ҫӑлакана ҫуратнӑ имӗш эппин ӑна турӑ амӑшӗ тесе 
мар, Христос амӑшӗ тесе каламалла тенё,—ӑнлантӑн-и? Ҫав^а 
ересь тесе ят ианӑ. Ерусалимри Кириллӗ Арий еретике хирӗҫ кӗ- 
решнӗ... :
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Вӑл чиркӳ историне пёлнинчен эпё калама ҫук тӗлӗнеттём, 
вӑл а)чаш адлипеле хӑй сухалне тёрткелесе мухтанатчё:

— Эпё ҫав ӗҫре—(генерал; апё усал учеяый никонианоемпе, 
пупсемпе те оветокий ҫынсемпе сӑмахпа тавлашмашкӑн Мускава, 
Тровцӑна кайса ҫӳренӗ; эпё, ачам, профессорсемпе те сӑмахласа 
хӑтланиӑ, ия! Пёр пупне ҫав тери сӑмахпа ҫаптарса ҫитертём, 
сӑмсинчен те унӑн юн тапранса карё—вӑт епле!

Питҫӑмартийӗсем унӑн хӗрешсе каятчӗҫ, куҫӗсем чечек пек 
ҫутӑлатчӗҫ.

Хӑйне хирӗҫ тӑракан ҫыннӑн сӑмсийӗнчен юн юхнине вӑл хӑй 
ӑнӑҫтарса пултарнин чи аслӑ пункта вырӑнне, хӑй чапӗнчи чи йӑдг 
тӑркка рубяиӗ * вырӑнне хуратчӗ пулас, ҫавӑн оинчен вара хӑй 
кӑмӑлне ки ленте рсе каласа паратчӗ:

— Хи-итре мӗн иуп, пит сывлӑхлӑскер! Тӑрать хӑй аналой 
умӗнче, сӑмсийӗнчен пат, пат! тумлать. Хӑй намӑо курнине те 
сисмвст. Хая(р пупчӗ, пушӑ хирти арӑслан пекехчӗ, сасеийӗ— чан 
сасси пекчӗ! А эпӗ ӑна хуллен, иӗрмаях чунӗнчен, унӑн аяк 
пӗрчийӗсем хушшинчен хам сӑмахӑмсемпе, аптӑрисемпе чикнӗ 
пекех чикетӗп!.. Вӑл, вӗри кӑмака тенӗ пекех, еретикле ҫилӗпе 
тулса, хёрсе пырать... Эх, пулюаланӑччӗ ҫав ӗҫсем!

Хӑш чухне тата кӗнекеҫёсем пыркалатчӗҫ: мӑн хырӑмлӑ та
хӑрах куҫлӑ ҫын Пахомий, ҫуланса пётйё ваткӑллӑ сӑхманлӑскер, 
шӳсе кайнӑскер те нӑрӑклатса ҫӳрекенюкер; шӑши пек яка, пӗчӗк 
старик Лукиан, ӑшӑ кӑмӑллӑокер те ҫивӗчскер, унпа пӗрле кучер 
йышши, пысӑк салху ҫын, хура сухаллӑскер пыратчӗ, кӑмӑла кай
малла мар кичем, анчах та хитре сӑнлӑскер, пёртте выляман 
куҫлӑскер.

Яланах тенё пек вёсем авалхи кёнекесем, иконӑсем, кадильни- 
цӑсем, темле чашӑсем су ш а илсе пыратчӗҫ; хӑш чухне сутаканё- 
сене—йӑлӑм енчи карчӑка е  старике ертее килетчӗҫ. Ёҫсене пӗ" 
терсен, хура кураксем йӑран ҫине ларнӑ пек, стойка ҫумне ларат- 
чӗҫ, кулаҫпа та сахарна чей ӗҫетчӗҫ, никониансен чиркёвё 
хӗсӗрлени ҫинчен пӗр-пӗрне кашаса кӑтартатчӗҫ: унта—у.хтарса
хӑтланнӑ, турра кёлтумалли кӗнекесене пуҫтарса ишмё; кунта—■ 
полици кёлтумалли ҫурта хупнӑ та унӑн хуҫисене 103!-мёш 
статья тӑрӑх суда панӑ. Ҫав 103-мёш статья пуринчен те ытларах 
вёсен халлапёсен теми пулса тӑратчӗ, анчах вёсем ун ҫикчен, 
хёллехи сивёсем пек ниепле те хӑтӑлма май ҫук япала ҫинчен ка- 
лаҫнӑ пек, лӑпкӑн калаҫатчӗҫ.

Полиция, обыск, терме, суд, Сибирь тенё сӑмахсем, ҫав вёсем 
тёншён хёсёрлени ҫинчен халлапланӑ чухне яланах янтӑракан сӑ- 
махсем, ман чун ҫине вӗри кӑварсем пек пыра-пыра ӳкетчӗҫ, ста 
риксене кӑмӑллассине те хёрхенессине чёргтсе яратчӗҫ, хам вуланӑ 
кёнекесем мана хӑйсем мён тӑвас тенине тӑвассишӗн пит хытӑ 
тӑракан ҫыноене хисеплеме, чун тӗреклӗхне хакла шутлама вё- 
рентрӗҫ.

Эпё ҫав пурӑнӑҫ учителӗсенче мён лайӑх маррисем пуррине 
нӗтӗмпех манаттӑм, вёсем лӑпкӑн пит ҫирӗп тӑнине ҫеҫ туяттӑм, 
ҫавӑн хыҫӗнче учительеем хӑйсен чӑнлӑхне ним иккӗленмесӗр ӗнен-

* Рубин—хаклӑ йышши чул, витӗр курӑнаканскер, хёрлӗ тёслӗ. 
11 М. Горький— Ҫынсем иатӗнче. 161



ни, чӑншӑхшӑн пур асапа та тӳсме хатёр пулни пытанса тӑнӑ пек 
туййнатчё мана.

Кайран, ҫавӑн пек авалхи тене сыхласа усракансене тата ҫавӑн 
йышшискерсене халӑх хушшинче те, интеллигенци хушшинче те 
хам нумай курсассӑн, эпё ӑнланса илтӗм: ҫав пит ҫирӗп тӑни в ӑ л — 
хӑйсем тӑнӑ вырӑнтан ниҫталла та кайма май ҫук ҫынсен пассив 
ноҫӗ пулать, каяс пулсан та, вёсен ниҫта та каяс киям ест, мёншён 
тесен вёсем, ӗлӗкхи сӑмахсен, пурӑнса ирттерсе янӑ ӑнлавсен тӑл- 
липе ҫирӗп тӑлласа хунӑскерсем, ҫав сӑмахсампе ӑнлавсем ӑшёнче 
хытоа, юпасем пек пула-пула ларнӑ. Вёсен ирӗкӗ танранусӑр, ма- 
лашлӑх еннелле ӳссе аталанса пыма пултараймасть, хӑйсене пёрре 
хӑнӑхнӑ вырӑятан темскер тул енчен ҫапса ӳкерсессӗн, вёсем ту 
ҫинчен чул йӑваланеа аннӑ пек, аялалла йӑваланса каяҫҫӗ. Вӗсем 
хӑйсен ӗмӗрӗ ирггсе кайнӑ чӑнлӑхсен масарӗ патӗнч1е хӑйоер вырӑ- 
нӗсенче иртнн ҫинчен аса илни вилӗ вӑйӗпе тата хӑйсем хӗкхура, 
луомӑрлӑха чйрлӗн юратнипе тытӑнса тӑраҫҫӗ, анчах вӗсенчен хӗн 
курриа пултарассине туртса илес пулсан, вӗсем йӑлтах ҫаралса 
нимсӗр тӑроа юлнӑскерсем, уҫӑ ҫиллӗ кун пӗлӗтсем таҫта кайса 
ҫухалнӑ пек, ҫухалса каяҫҫӗ.

Вӗсем савӑнсах хӑйсем ҫийе хӑйсем пӑхса пит хёпӗртесех 
тёншӗн асап тӳсме хатӗр тӑраҫҫӗ, ҫавӑ ӗнтӗ, тавлашмашли те ҫук, 
ҫирёп тӗе, анчах вӑл тӑхӑнса киветнӗ тумтире аса илтерет, темле 
Лдпрапа та вараланса ҫуланса ларнӑскер, вӑл ҫавӑнпа ҫеҫ вӑхӑтӑн 
ишсе ҫӗмӗрсе пыракан ӗҫне сахал парӑнать. Шухӑшпала кӑмӑл, тӗш- 
мӗшсемпе догматсен йывӑр, тӑвӑр хуппине хӑнӑхса ҫитнӗ, хӑйсене 
ҫунатсӑр тӑратса хӑварса, пӑоса пётернӗ пулин те, ҫавах лайӑх 
пурӑнаҫҫӗ.

Ҫав пӗрре хӑнӑхнӑ пирки ӗненни вӑл—пирён пурӑнӑҫри чи хур- 
лӑхлӑрах та оиенлӗрех явленисенчен пӗри пулать; тӗнӗи ҫав обла- 
ҫӗнче, чул стена мӗлкинчи пек, ҫӗрни ^пурте хуллен, пӑсӑкӑн ӳсет, 
ӳссе пӑсӑк сӗткенлӗ пулать. Ҫав тӗттӗм тӗнре юраггу, ҫутӑ пайӑр- 
кисем ытла та сахал, кӳренесси, ҫиленсе ҫитесси тата курайман- 
лахша яланах туслӑ пулакан хапсӑну ытла та нумай. Ҫак тёнён 
ҫуттийӗ—ҫёрнин фосфорла ҫутгпийӗ пулать.

Анчах ҫавна пӗлсе ҫитмешкӗн манӑн йывӑр ҫулсем нумай пу- 
'рӑмса ирттермелле пулчӗ, хамӑн чунӑмра нумай тӳсМ|в, тӑнпуҫран 
кӑларса ывӑтма тиврӗ. Кичемлӗ те ним намӑссӑр пурӑнӑҫра эпӗ 
пурӑнӑҫ учителӗсене чи пирвай тӗл пулнӑ чух вёсем мана чун-халё 
енчен шутсӑр хӑвнтлӑ ҫынсем пек, ҫӗр ҫинчи чи лайӑх ҫынсем пек 
туйӑноа карӗҫ. Вӗсенчен кашни тенё пекех судра пулнӑ, тӗрмере 
ларнӑ, пёр хуларан тепӗр хулана кӑлара-кӑлара янине^ те курка- 
ланӑ, ӑристансемпе пӗрле этаппа ҫӳрекелесе пӑхнӑ; вёсем пурте 
сыхланоа пурӑнатчӗҫ, пурте пытанса ҫӳретчӗҫ.

Ҫапах та эпӗ кураттӑм: никониансем «сывлӑша хёсеҫҫӗ» тесе 
ӳпкешенӗ хушӑра старецсем хӑйсем те шит ухатапах тата хӗпёр- 
тесех пӗр^пёрне хӗоетчӗҫ.

Хӑрах куҫлӑ Пахомий сыпкаласан хӑйӗн чӑнах та тӗлӗнмелле 
тӑнӗпе мухтанма юрататчӗ, еврей-ешиботник Талмуд пӗлсе тӑнӑ 
пек, вӑл хӑшпӗр кӗнекесене аллинчи пӳрнине пӗлнё пекех пӗлсе 
тӑратчӗ: кирек те мёнше страницӑна пӳрнепе тӗкет те, ӑҫта пӳрне 
чарӑнса тӑрать, ҫав сӑмахран вара малалла ҫемҫе, сӑмоа витӗр
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илтёнекен^ сассипе пёр пӑхмасӑр вулама тытӑнать. Вӑл яланах 
ҫӗрелле пӑхать, унӑн пӗртен-пӗр куҫӗ вара, тем ҫухатнӑ, пит хаклӑ 
япала шыранӑ пек, пвт пӑшӑрханса урай тӑрӑх чупкалать. Пурин- 
чен^ытла вӑл ҫав фокуса Мышецки князӗн «Виноград Российский» 
ятлӑ кӗнекипе кӑтартма юрататчӗ, вӑл «асап тӳснӗ пит тӗлӗнмелле 
те паттӑр ҫынсен нумай чӑтӑмлӑ та нумай паттӑрлӑхлӑ асапӗсем» 
ҫштчен ӑраснах лайӑх пӗлетчё, Петр Васильевӗ вара ӑна пӗрмаях 
йӑнӑшоем ҫинче тытма тӑрӑшатчӗ.

— Суятӑн! Вӑл Киприян Благоюродивӑйна мар, Денис Цело- 
мудрӑйпа пулнӑ.

— Мёнле Денис тата? Дионисий теҫҫӗ...
— Эсӗ сӑмахшӑн ан ҫыпҫӑн!
— А эсё мана ан вёрент!

 ̂ Тепёр минутран вара иккёш те, ҫилёпе тулса кайса, пӗрне-пӗри 
шӑтарас пек пӑхса калаҫҫӗ:

— Хырӑм хыҫҫӑн каякан эсӗ, намӑссӑр кӗҫҫе пит, ав ҫинипе 
мёнле хырӑм ӳстерсе янӑ...

Пахомий шӑрҫа шутпа шутланӑ пек хирӗҫ калать:
— А эсӗ, ҫуйкӑнлӑха юратаканскер, качака таки, хӗрарӑм хӳри 

хыҫҫӑн ҫӳрекенскер.
Приказчик аллисене ҫанӑсем ӑшне пьгтарса лартса’ усаллӑн 

кулать те  турра авалхилле хисеплессине сыхласа усракансене. 
ачасене хӗтӗхленӗ пек, хӗтӗхлет.

— Ҫа-авӑн пек ӑна! А ну-ка, татах!—тет.
Пӗрре старецсем ҫапӑҫса карӗҫ. Петр Васильев, хӑйӗнчен кӗт- 

мелле те мар, юлтанше гвитҫӑмартийӗсенчен вӑр-вар ҫатлаттарса 
илсе, ӑна тартрӗ те, ывӑннӑ пекле, пит ҫинчи тарне шӑлса, тара- 
канскерне хыҫҫӑн кӑшкӑрчӗ:

— Асту, ёнтӗ ҫылӑхӗ сан ҫине ӳкет! Эсӗ, ьглханлӑскер, ман 
аллӑма ҫылӑха кӗртрӗн, тьфу сана!

Вӑл хӑйӗн пур юлташӗсене те: «Эсир тӗн енчен ҫителӗкжх
ҫирӗп тӑмастӑр, пӗрмаях «нетовщина еннелле сулӑнатӑр» тесе 
ӑраснах ӳпкелеме юрататчӗ:

— Ӑна пӗрмаях сирсе Алексаша пӑтратса тӑрать, ав мӗише ав- 
тан авӑтма тытӑннӑ вӗт!—тетчӗ.

Нетовщина тарӑхтаратчӗ те, ӑна хӑрататчӗ Те пулас, анчах: 
вӑл вӗрентӳ мӗнлескер? тесе ыйтсан, вӑл питех те ӑнланса илмелле 
мар отнетлетчӗ:

— Нетовщина—вал чи усал йышнщ еретичество, унта пор ӑс- 
ПУҪ Ҫсҫ, турри ҫук! Ав казакоем хушшинче, итле, Библисӗр пуҫне 
урӑх ниме те хисеплемеҫҫӗ, Библи тени вӑл Саратов таврашӗнчи 
нимӗҫСем патӗнчш,^ Лютор патӗнчен килет; вӑл  Лютор ҫинчен 
ҫапла^ каланӑ: «Хӑйӗн ятке хӑйне килӗшмелие тупса илнӗ: 
чӑн-чӑн та Лютор, хаяр тесе калаканске®, чӑн та хаярскер, хаярри 
кӑмӑлшӑ!» Нетовцӑоене шалопутоем тата щгунда та теҫҫӗ, ҫавӑ 
вара пурте Хӗ1веланӑҫӗнчен, унти еретиксем патӗнчен килет.

Татӑк урипе тап-тап тутарса вӑл сиввӗн те вирлӗн калатчӗ:
— Ҫӗнӗ йӑлапа пурӑнакан чиркӳн ав кама хӗсмелле, ав кама 

ҫаратмалла та ҫунтармалла! Пире мар, эпир— авалтанпах Русь, 
пирён тӗн чӑнскер, хӗвелтухӑҫри тӗпренхи вырӑс тӗнӗ, а лешё 
пурте—Хӗвеланӑҫӗ, ирёкле шухӑшласа пӑсӑлоа кайнӑскероен тӗнӗ!
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Нимӗҫсенчен, французсенчен мён ырлӑхӗ кӗтмелли пур! Ав вӗсем 
вуниккӗмӗш ҫулта...

Хавхаланса кайса вӑл хӑй умёнче арҫын ача танине те манса 
каятчё, тӗреклӗ аллипе мана пиҫиххирен тытатчӗ те, пӗрре хӑй 
патнелле туртса, тепре аяккалла тӗртсе, хумханса кайнӑскер, 
хитрен, хӗрӳленсе те ҫамрӑкла калатчё:

— Этем ӑсӗ хӑй шухӑшласа кӑлаюнӑ чӑтлӑхсенче аташса ҫӳрег, 
шуйттана пӑхӑнса тӑракансжер, вӑл этем чунне, турӑ халаласа 
панӑскере асап кӑтартса, усал кашкӑр пек аташса ҫӳрет! Мӗн 
шутласа кӑларнӑ-ха шуйттанӑн послушникӗоем? Богомилсем, пӗтӗм 
нетовщинӑна кӑларса кнӑскерсем, ҫапла вӗрентетчӗҫ: «Шуйттан 
вӑл турӑ ывӑлӗ, Исус Христосӑн пиччӗшё», тетчӗҫ,—вӑт ӑҫта ҫи- 
тетчӗҫ! Тата вӗрентетчӗҫ: начальствӑна итлемешле мар, ёҫлеыелле 
мар, арӑмсене, ачасене пӑрахмалйа; ҫынна ним те, нимле йӗркел- 
лӗх те кирлӗ мар, ҫын хӑй мӗнле пурӑнас тенё пек, хӑйне шуйт
тан кӑтартса нанӑ пек пурӑнтӑр. Ав каллех леш Алексашка килсе 
ҫитнӗ, эй хуртсем...

Ҫав вӑхӑтра приказчик мана мён те пулин хушкаиани-туни 
■пулкалатчё, зпё старик патӗнчен пӑрахса каяттӑм, анчах вал, гал
ле р ©яра пӗччен тӑрса юлса, хӑй таврари пушӑлӑхалла малалла 
калатчё:

— Эй, ҫунатсӑр чуноем, эй суккӑр ҫуралнӑ кушак ҫурисем, 
йҫталла тарам-ши сирӗнтен?

Унтан вара, пуҫйе каялла каҫӑртса, аллийӗсемпе чӑркуҫҫийӗеем 
■ҫянелле тайӑнса, нумайччен чӗнмесёр, хӗллехи кӑвак пӗлет ҫинел- 
ле тапранмасӑр тӗллесе пӑхоа тӑратчӗ.

Эпӗ кӗнеке тытса ларнӑ ҫӗре пырашыра кӗрсе, вӑл мана' тим- 
лӗреххӗн те кӑмӑллӑраххӑн пӑхма пуҫларё, мана хулпуҫҫирен 
шӑлса калатчӗ:

— Вула, ачим, вула, кирлӗ пулӗ! Ас таврашӗ сан пур пек ту- 
йӑнать; шалккӑ—аслисене хисеплеместён, пуринпе те, хире-хирӗҫ 
тӑратӑн, ҫавӑ оана ӑҫта ҫитерет тетӗн пулӗ эсӗ? Ҫавӑ, ачам, сана 
урӑх ҫӗре, ниҫта гга мар, ӑристан ратине илсе ҫиререт. Кёнекесем 
вула, анчах асту ■—- кӗнеки кёнеке пултӑр, хӑвӑн пуҫ мйммине те 
тапраттӑр! Вӑн хлыстсен вӗрентекенӗ Данила иулнӑ, вӑл ёнтӗ ни 
кивӗ кёнекесем, ни ҫӗннисем те кирлё мар тесе шухӑшлама тап- 
ратнӑ та, вӗсене чӑпта ӑшне пуҫтарса, шыва яра панӑ! Ия... Вӑл 
та ӗнтӗ, паллах, ухмахлаини пулаггь! Авӑ Алексаша та, йытӑ пуҫӗ, 
пӑтратса ҫӳрет...

Вӑл час-чарах ҫав Алексаша ҫинчен аса илетчӗ, пӗрре вара 
тем ҫинчен шухӑшласа, сив кӑмӑллӑн лавкана пырса приказчика 
каласа паче:

—■ Александр Васильев, кунта, хулара, ёнер килнӗ! Шырарӑм, 
шырарӑм ӑна—туиаймарӑм. Пытанса ҫӳрет! Пӑртак ларам-ха, 
кунта килое пӑхать пулӗ-ха...

Приказчикӗ кӑмӑлсӑррӑн хирӗҫ чӗнчӗ:
— Эпё нимне те пӗлместӗи, никама та!
Пуҫӗпе сулса старик каларӗ:
— Ҫавӑн пек пулмалла та: саншӑн пулсан—ҫынсем. пурте тавар 

илекенсем те сутаканӗсем, урӑххисем ҫук! Чей ӗҫтер-ха...
Эпӗ пысӑк пӑхӑр чейникпе вӗретнё шыв илсе пынӑ ҫӗре лав-
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кана хӑнасем пырса ларнӑ: пӗчӗк старик Лукиан, савӑнӑҫлӑн йӑл 
кулаианскер, алӑк хыҫӗнче тӗттём кӗтесре ҫӗнӗ ҫын ларатчӗ, ӑшӑ 
лашьто т!а ҫӳлӗ кунч&шӑ ҫйматй тӑхӑниӑскер, симӗе пиҫиххи 
ҫыхса янӑскер, куҫ харшийӗсем ҫиие темл!е антарсарах лартнӑ ҫӗ- 
лӗкпеле. Сӑнӗ-пичӗ унӑн кӑмӑла каймалласкер марччӗ, вӑл лӑпкӑ, 
йӑваш ҫын пек туйӑнатчӗ, тид ҫеҫ вырӑнсӑр тӑрса юлнӑ та ҫавӑн- 
шӑн пит хуйхӑрса ӳкнӗ приказчик пекчӗ.

Петр Васильев ун еннелле пӑхмасӑр, темскер сиввён те вир- 
лӗн калатчӗ, лешӗ сасартӑк сылтӑм амлипе пӗрмаях ҫӗлӗкне тап- 
рататчӗ: сӑхсӑхма хатӗрленнӗ пек, аллине ҫӗклет те ҫӗлӗкне ҫӳ" 
лелше тӗртет, унтан—татах та, ӑна лӗпке патнех тенё пек хӑпарггса 
ҫиТерсен, каллех пуҫне пӑчӑртамалЛа туса, темле лайӑх мар куҫ 
харшийӗсем патнех туртоа лартать. Ҫав алла сасартӑк тапраггса 
илнмне кура зпӗ ухмах Игошӑна—«кӑсьери вилӗме» аса илггӗм.

— Пирӗн пӑтранчӑк пӗчӗк шывра тӗрлӗ шампасем ишсе ҫӳреҫҫӗ 
те, шьгвне ытларах та ытларах пӑтратаҫҫӗ,—тетчё Петр Васильев.

Приказчик пек этемё хуллен, лӑпкӑн ыйтрё:
— Эсё ӑна ман ҫинчен калатӑн-и-мӗн?—терё.
— Сан ҫинчен пулсан та юрать...
Вара ҫынӗ тата ыйтрӗ, хыттӑнах мар,—анчах пётём чунтан,

кӑмӑллӑн ыйтрё:
— Ну, ху ҫинчен эсё мёнле калӑн, ҫынӑм?
— Хам ҫинчен эпё турра ҫеҫ калӑп^-вӑл ман ӗҫ...
— Ҫук, этем, вал ман ӗҫ те,—терё ҫынни чаплӑн та вӑйлӑя.— 

Хӑвӑн сӑнна чӑнлӑхран аяккалла ан пар, ху юри шут ггыТса хӑвна 
ан суккӑрлантар, вӑл турӑ умӗнче те, ҫынсем умӗнче те пит ҫы- 
лӑха кӗни пулать!

Мана вӑл Петр Васильева этем тесе чӗнни кӑмӑла каятчӗ,
мана унӑн лӑпкӑ, чаплӑ сасеийӗ хумхантаратчӗ. Лайӑх пупсем
«господи, владыко живота моего» вуланӑ пек калатчӗ вӑл, хӑй 
пукан ҫинчен шуса, аллипеле хӑй пичӗ умӗнче сулкаласа, пӗрмаях 
малалла тайӑлатчӗ.

. — Ан тирке мдна, эпё сантан ытларах ҫьтлӑхпа вараланман...
=— Вӗреме пуҫларӗ сӑмавар, чашлатма тапратрӗ, лешне картма- 

сӑр каласа хучӗ ватӑ кӗнекеҫи, а лешӗ ун сӑмахӗсемшӗн чарӑнса 
тӑмасӑр малалла калать:

— Овягой сывлӑшӗн ҫӑшкуҫӗсене кам ытларах пӑтратниие пӗо 
тура ҫеҫ пӗлет, тен, вӑл сирӗн ҫылӑх пулӗ; кӗнеке ҫинче ларакан- 
сем—хут ҫинче ларакан ҫыисем, а эпӗ кӗнеке ҫинче, хут ҫинче 
ларакан мар, эпӗ—простой, чӗрӗ ҫын...

—< Пӗлетёп эпё эсё мёнле простойне, ҫителӗклех илткеленӗ!
— Эсир ӑна ҫынсене пӑтрататӑр, эсир тӳрех шухӑшсене хуҫа- 

тӑр, эсир кӗнекеҫӗсемпе фарисейсем... Эпӗ мӗн калатӑп, кала?
— Ересь!—терё Петр Вжильев, ывӑҫ тупанӗ ҫинче мӗн ҫыр- 

нине вуланӑ пек, ӑна хӑй пичӗ умӗнче тапраткаласа хёрӳллён 
калатчӗ:

— Ҫынсене пӗр витерен тепӗр витене хӑваласа клтарсзн, зӗ- 
семшӗн лайӑхрах тӑватпӑр тесе шутлатӑртм эсир? А эпӗ кала- 
тӑп—ҫук! тетӗп. Эпӗ калатӑп—хӑтӑл этем! тетӗп. Ҫурту, арӑму 
тата сан мӗнпур япалу турӑ умӗнче мёне кирлӗ? Этемсем пӗр*- 
пӗрне мӗншӗн хӗнеое, пусса хӑтланаҫҫӗ, ҫавӑнтан пуринчен те,
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ылттӑнтан, кӗмӗлтен тата кирек мӗнле пурлӑхран та хӑтӑл, этем 
вӑл ҫӗрсе пӗтекен, ирсӗр япала! Чунӑк ҫӑлӑнӑҫӗ ҫӗр ҫинчи уй-хир- 
сенчи мар, райри айлӑмоенчё! Пуринчен те уйӑрлӑр тетёп эпӗ, 
пур ҫыхӑсене те, кантрасене те татса пӑрахӑр, ҫак тӗнчен тана- 
тине— ҫав антихристӑн каррине ватӑр... Эпӗ тӳрӗ ҫулпа пыратӑп, 
эпӗ чунӑмпа унталла-кунталла тӑрӑнкаламастӑп; тӗттӗм тӗнчене 
йышӑнмастӑп...

— Ҫӑкӑра, шыва, тумтире— йышӑнатӑн-и? Вӑл асту, тӗнче япаши 
вӗт! — ус&лдӑн каларӗ старик.

Анчах ҫав сӑмахсем те пыреа тӗкмерӗҫ Александра, вӑл тагга 
кӑмӑллӑраххӑн калама пуҫларӗ, ун сасои хытах янтрамасть пулсан 
та, пӑхӑр труба витӗр кӑшкӑртса каланӑ пек туйӑнатчӗ.

— Мӗн хаклӑ саншӑн, этем-и? Пӗр турӑ ҫеҫ хаклӑ; пуринчен те 
таеалнӑокер, хӑвӑн чун таврашӗнчен ҫӗр ҫинчи тӑлӑсене татса пӑ- 
рах, вара турӑ курӗ: эсӗ—пӗччен, вӑл—пёччен! Ҫапла турӑ паггне 
ҫывхарӑн, :вӑл1—'ггурӑ патне пымалли :пёртен-пӗр ҫул! Ак мӗнре 
ҫӑлӑнӑҫ кӑтартса панӑ, аҫу-аннӳне пӑрах тенё, пурне те пӑрах, 
хӑна илӗртекек куҫна та кӑларса ывӑт! Турӑшӑн хӑна япаласем 
тӗлӗшӗнчен пӗтер те сывлӑш тӗлӗшӗнчен сыхласа усра, вара санӑн 
чуну ӗмӗр-ӗмӗрех ҫулӑм- пек ҫутӑлса тӑракан пулӗ...

— Шӑршӑ кӗрекен йытӑсем патнелле каях эсӗ!—-терё Петр Ва
сильев, ура ҫине тӑрса.— Эсӗ пӗлтӗртенпе ӑслӑланнӑ пулӗ тесе 
шутланӑччӗ эпё, а эсё унтан та ытларах...

Старик сулкаланса лавкаран терраса ҫине тухрӗ; ҫавӑ Алексан
дра шиклентерое я-чӗ, вӑл тӗлӗнсе те  хыпаланса ыйтрӗ:

— Каятӑн-и? Мӗнле-ха?
Анчах ӑшӑ кӑмӑллӑ Лукианӗ лӑплантармалла куҫ хӗссе илсе:
— Ним те мар... ним те мар...—терё.
Вара Александр ун ҫине тапӑнчӗ:
— Вӑт эсё те, ҫӗр ҫинче вӗтеленсе ҫӳрекенскер, ҫӳп-ҫапла 

сӑмахсем акатӑн, а мён усси пур? Ну—виҫ хут аллилуия, ну—мкӗ 
хут...

Лукиан ӑна пӑхса йӑл кулчё те, вӑл та те)рраса ҫине тухрӗ, 
лешӗ приказчик патнелле ҫавӑрӑнса шантарсах каларӗ:

— Тӳсеймеҫҫӗ вӗсем ман сывлӑша, тӳсеймеҫҫӗ! Пӗтӗм вут ҫу- 
лӑмӗнчен сирӗлнӗ пек сирӗлсе каяҫҫӗ...

Приказчик ӑна куҫ харши айӗн иӑхрӗ т е  сиввӗнтерех каларӗ:
— Эпӗ ҫав ӗҫсене пӗлме тӑрӑшмастӑп,—терӗ.
Ҫынӗ именнӗ пек пулчӗ, ҫӗлӗкне антарсарах лартрӗ.
— Епле пёлме тӑрӑнхмалла мар-ха? Вӑл ҫавӑн пек ӗҫсем... вё

сем пӗлме ыйтаҫҫӗ...—тесе мӑкӑртатса илчӗ.
Пёр минут пек чӗнмесёр пуҫне усса ларчӗ; унтан ӑна старик- 

сем чӗнсе йлчӗҫ те, вара вӗсем виҫҫӗш те сывпуллашмасӑрах 
тухса утрӗҫ.

Ҫав ҫын ман умра, ҫӗрлехи кӑвайт ҫутти пекех, ҫутӑлса^карё, 
пит ҫуттӑн ҫунса тӑчӗ те сӳнсе ларчӗ, вӑл пурӑнӑҫа йышӑнман- 
нинче темле чӑнлӑх пуррине систерчӗ 1мана.

Каҫхине, вӑхӑт тупсан, эпӗ ун ҫинчен иконӑсем ҫыракан мас- 
терскойӗмчи аслӑ мастера, йӑваш та ӑшӑ кӑмӑллй Иван Ларионо- 
вича пит хӗрӳленсех каласа кӑтартрӑм.
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— Бегун пулас, ҫавӑн пек сектйпа пурӑнакансем пур, ниме те 
йышӑнмаҫҫӗ.

—• Мӗнле пурӑнаҫҫӗ вара вёсем?
— Тарса пурӑнаҫҫӗ, пӗрмаях ҫӗр ҫинче унта-кунта куҫса ҫӳ- 

реҫҫӗ, ҫавӑнпа та вӗсене бегунсем тесе ят панӑ. Ҫӗр тата ун ҫу- 
мӗнче мён пурри—пирӗншӗн ют теҫҫӗ вӗоем, полици вӗсене сиенлӗ 
тесе шутлать, тытать...

Ман пурӑнӑҫ йӳҫӗ пулсан та, эпё ӑнланаймастӑп: мӗнше-ха апла 
пуринчен те пӑрахса тарма пулать-ха? Ҫав тапхӑрта ман тав- 
пари пурӑнӑҫра маншӑн интересли, хакли иумайччӗ, ҫавӑнпа та 
Александр Васильев ман асӑмра часах тёксёмленсе карё.

Анчах тапхӑрӑн-тапхӑрӑн йывӑр килнӗ сехетсенче вӑл ман ума 
тухса тӑратчӗ: уй тӑрӑх. кӗл тӗслӗ ҫулпа, вӑрманалла утать пек, 
ӗҫлесе курман шурӑ аллитге сасартӑк ҫӗлӗкне тӗрте-тӗрте илсе;

— Эпӗ тӗрӗс ҫулпа пыратӑп, эпё ниме те йышӑнмастӑп! Ҫыхӑ 
таврашсене татӑр...—тесе мӑкӑртатнӑ пек туййнатчё.

Унпа юнашар атте аса килетчӗ, кукамай ӑна тӗлӗкре епле 
курнӑ пек аса килетчӗ: аллине шёшкӗ туя тытнӑскер, ун хыҫҫӑн 
ула йытӑ чупать пек, чӗлхине силлентерсе пырать пек...

ХШ

Икона ҫыракан мастерской ҫурри чултая, ҫурри йывӑҫран тунӑ 
пысӑк ҫуртӑн икӗ пӳлӗмӗнче вырнаҫнӑччӗ: пӗр пӳлӗмӗн виҫ чӳ- 
речи карташ еннелле, икӗ чӳречи садалла тухатчӗ; тепӗр пӳлӗмён 
пӗр чӳречи садалла, пӗри урамаллаччӗ. Чӳречисем пёчӗккӗ, тӑват- 
калскерсем, кивелнипе йӑрӑмлӑн курӑнакан кантӑкӗсем хӗллехи 
кунсенче сапаланчӑк, начар ҫутта мастерскоя аран ҫеҫ кӗртеҫҫё.

Икӗ нӳлӗмне те тӑвӑрлатса сӗтелсем лартса тултарнӑ, кашнн 
сӗтел хушшинчех икона ҫыракан кукӑрӑлса ларать, хӑшин хуш
шинче икшерӗн те лараҫҫӗ. Маччаран кантрасем ҫинче кӗленче 
шарсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ; шыв тулгарнӑскерсем, вёсем лампа ҫу- 
тине пуҫтараҫҫӗ, унӑн сивӗ, шурӑ пайӑркине иконӑн тӑваткӑл хӑми 
ҫинелле ӳкереҫҫӗ.

Мастерскойра шӑрӑх та пӑчӑ; Палехри, Холуйри, Мстерӑри 
«богомазсем» ҫирӗм ҫынна яхӑн ӗҫлеҫҫӗ; пурте ҫитцӑ кӗпесемпе 
ҫухиоене йӳле ярса, тикран ҫӗленӗ аялти йӗмсемпе ҫара уран е 
ҫӗтӗк-ҫатӑк тӑхӑяоа лараҫҫӗ. МастерСен пуҫӗсем тёлӗнче ҫунтарнӑ 
махоркӑн кӑвак тӗтӗмӗ явӑнса тӑрать, олифа, лак таша пӑсӑлнӑ ҫӑ- 
марта шӑрши кӗрет. Владимир тӑрӑхӗнчи хуйхӑллӑ юрӑ, смала 
пекех, вӑраххӑн юхса сарӑлса пырать:

— Хэль халЯхӗ пит те намЯссӑр ӗнтӗ —
Ҫын умёнчех хӗре  каччЯ и л ёр’ нё...

. Урӑх юрӑсем те юрлаҫҫӗ, савӑнӑҫлӑ марскерсене, анчах кӑна— 
ыттисенчен ытларах юрлаҫҫӗ. Ун чӑсӑмлӑ кӗввийӗ шухӑшлама кан- 
сӗрлемест, горностай ҫӑмӗнчен тунӑ ҫӳхе кисточкӑпа икона ӳкер- 
чӗкӗ тӑрӑх сёркелеСе, «сӑн умӗнхи» хутшмӗсене сӑрлама, святой- 
сен шӑмӑллӑ сӑнӗ-пичӗсем ҫине асап курнине палӑртакан вӗт пӗр- 
келенчӗюсене ӳкерме кансӗршемест. Чӳрече патӗнче Гоголев чекан
щик—тем пысӑкӗш кӑвак сӑмсаллӑ, ӳсёр старик, мӑлатукпа чӳре-
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чесем айӗнче шаккааа ларать; юррӑн ӳркевлӗ юхӑмне пӗрмаях мӑ- 
латукпа шак-шак тутарнӑ сасӑ пыра-пыра кёрет—шӗкӗ йываҫа 
кӑшлянӑ майлӑ туйӑнать.

Икона ҫыраоси никама та хавхалантармасть; темле ӑслӑ усал 
ҫын ӗҫе ним илемӗ те ҫук тата ӗҫпе интереслентерме, ӑна юрат- 
тарса яма пултарайман темиҫе тӑвӑм туса вакласа хунӑ. Чалӑш 
куҫлӑ столяр Панфил, кутӑн та уоал ҫын, хӑй саваласа ҫьгаӑҫтарса 
хунӑ терлӗ пысӑккӗшлӗ кипарис хӑмисемпе ҫӑюа хӑмисем илсе 
пырса парать; чахоткӑллӑ каччӑ Давидов вӗсене суртласа хурать; 
ун юшташӗ Сорокин «левкас» хурать; Миляшин подлинникран 
пӑхса ӳкерчӗкне карандашпа ӳкерегг, старик Гоголев ылттӑнлать 
тата ылттӑн ҫийӗнчен тӗррине туса пырать, даличникеем пейзажне 
тата иконӑн тумтирне ҫыраҫҫӗ, унтан иконӗ, сӑн-питсӗр те алӑсӑр- 
скер, личниксем ӗҫлессине кӗтсе стена ҫумӗнче тӑрать.

Иконостассемпе алтарь алӑкӗсем вшьли хатӗрленӗ пысӑк ико- 
нӑсем стена ҫумӗнче сӑн-питсӗр тата аи-урасӑр тӑнине курма пи- 
тех те лайӑх мар, мӗншӗн тесен вёсен ризисем е  латисем тата 
архангелсен пит кӗске кӗпийӗсем кӑна пур. Ҫав улаласа ҫырса пӗ- 
тернӗ хӑмасем пит кичем вилё пек туйӑнаҫҫӗ; вӗсене чӗрёлтерсе 
яма пултараканни ҫук, анчах вӗсем чӗрӗ пулнӑ та, темле тӗлӗн- 
мелле ҫухалнӑ пек, хӑйоен йывӑр тумтирёоеИе ҫеҫ хӑиарнӑ пек 
туйӑнаҫҫӗ.

Личникӗ «ӳтне» ҫырсан, иконӑна чеканкӑ тӗрри ҫийӗпе 
«финифть» хуракан мастер аллине параҫҫӗ; сӑмаххисене те уйрӑм 
мастер ҫырать, лакпа мастерскойӑн управляющийӗ Иван Ларио- 
ныч, йӑваш ҫын, хӑй сӗрет.

Сӑнӗ унӑн кӑвак, пӗчӗк сухалӗ те кӑвак, ҫинҫе пурҫӑн пӗрчӗл- 
лӗскер, кӑвак куҫӗсем темле ӑраснах тарӑн та хуйхӑллӑ. Вӑл йӑл 
кулать, анчах ӑна пӑхса йӑл кулма май ҫук, темле лайӑх мар пек 
туйӑнать. Вӑл Симеон Столпник иконё пек—ҫавӑн пекех тиггшем, 
хытанкаскер, ҫитмевнине унӑн выляман куҫӗсем те ҫавӑн пекек ним 
ҫинчен те шу)хӑшламасӑр таҫта аякка^тла, ҫынсем тата стенасем 
витӗр пӑхаҫҫӗ.

Эпӗ мастерскоя кӗрсен, пӗр виҫ-тӑват кунтан, хоругвӗсем ҫы- 
ракан мастер, донской казак Капендюхин, хитре те пит вӑйлӑ ҫын, 
ӳсӗр тавӑрӑнчӗ те, шӑлӗсене хытӑ ҫыртса лартса, хӗрарӑм куҫё 
пек ҫулӑ куҫӗсене хӗссе, ним те шарламасӑр пурне те тимӗр пек 
ҫирӗп чышкисемпе хӗнеме тапратрӗ. Ҫӳлех те мар, яштакаскер, 
вӑл кушак аҫи нӳхрепре йӗкехӳресем хушшинче сиккеленӗ пекех,
мастерской тӑрӑх оиккелесе ҫӳретчӗ; ним тума аптӑраса кайнӑ
ҫынсем унтан кӗтессенелле пытанса ларса, иӗрне-пӗри;

«Хӗне!» тесе кӑшкӑратчӗҫ.
Личник Евгений Ситанов урса ашкӑнса кайнӑ ҫынна пуҫӗнчен 

табуреткӑпа ҫапса ӑнсӑрлатма пултарчӗ. Казак урайне кайса ларчӗ, 
ӑна ҫавӑнтах ӳкерчӗҫ те алшӑллисемпе ҫыхса пӑрахрӗҫ, вӑл тис- 
ке/р кайӑк! пекех шӑлӗсемпе алшӑллисене ҫырта-ҫырта татма пуҫ- 
ларӗ. Вара Евгений урса кайрӗ,—сӗтел ҫине сиксе хӑпарчӗ те; чав-
сисене аяк пёрчисем ҫумнелл!е тытса, казак ҫинелле сикме хатӗр-
ленсе тӑчӗ; ҫӳлӗ те шӑнӑрлӑокер, хӑй танса сикнипе вӑл Капен- 
дюхинӑн кӑкӑр шӑммисене лапчӑтсэ пӑрахатчех ӗнтӗ, анчах ҫав 
минутрах ун патне пальтопа ҫӗлӗк тӑхӑннӑ Ларионыч ҫитсе тӑчӗ,
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Ситанова пӳрнепе юадрё те, маотерсене хуллен те ӗҫлӗн каларё:
— Ҫенӗхе ҫёклесе кӑлармалла ӑна, урӑлтӑр...—-терё.
Казака мастерекойран ҫёклесе тухрӗҫ, сӗтелеене, пукансене 

майлаштарса лартрӗҫ те, голташӗн вӑйӗ ҫинчен кӗскен сӑмахлака- 
ласа, ҫапӑҫнӑ чухне ӑна хӑҫан та пулин вӗлереҫҫӗ тесе, каллех 
ӗҫлеме кёрсе ларчӗҫ.

— Ана вӗлерме хӗн,—терё Ситанов пит лӑпкӑн, лайӑх пӗлсе 
тӑракан ӗҫ ҫинчен каланӑ пек.

— Мӗншӗн-ха ҫав ашкӑнакан, ҫирӗп ҫьгнсем ӑна ҫавнашкал 
часах пӑхӑнаҫҫӗ-ха?—тесе ӑнланса илеймесӗр, чухлакаласа Ларио- 
ныч! ҫинелле пӑхса тӑтӑм эпӗ.

Вӑл пурне те  мӗнле ӗҫлемеллине кӑтарта-кӑтарта паратчӗ, ла- 
йӑхрах мастерсем те вӑл канаш пашсене тимдасех итлетчӗҫ: Ка-
пеидюхина вӑл ыттисенчен ытларах тата нумайтарах сӑмах каласа 
вӗревтетчӗ.

— Сана,, Капендюхин, живописец теҫҫӗ, вал эсӗ тӗрӗс, италья- 
нецсен манерӗпе ҫырмаллине пӗлтерет. Ҫупа ҫыракан живопись 
вӑл ӑшӑ сӑрсен пӗрлӗхӗ йулггӑр тесе ыйгать, а эсӗ ват белила, ыт- 
лашширех сёрнӗ те, турӑ амӑшӗн куҫӗсем сивӗ, хеллехи пек пулса 

тухнӑ. Питҫӑмартисене хӗрлӗ улмасем пек ҫырнӑ, куҫӗсем вара 
вӗсем ҫумӗнче ют куҫсем. Тата лартассине те тӗрӗс лартман—пӗри 
ҫӳлелле сӑмса ҫинелле пӑхать, теприне тӑнлав ҫинелле^куҫарсарах 
лартнӑ, ҫавӑнпа та сӑнӗ святойла таса мар, ҫӗр ҫинчи йышши пек, 
чее пулса тухнӑ. Еҫе шухӑшласарах тумастӑн эсӗ, Канендюхин.

Итленӗ хушӑра казак пит-куҫне пӑркалать, унтан, хӗрарӑм 
куҫӗ йышши куҫсемпе намӑссӑрла кулса, ӗҫнипе ҫӗтсерех ларнӑ 
кӑмӑллӑ сассипе калать:

—1 Эх1, Ива-ан Ларионыч, атте,—ман ӗҫ мар вӑл. Энӗ музыкант 
пулма ҫуралнӑ, а мана—манах тӑвасшӑн!

— Тӑрӑшсан кирек мӗнле ӗҫе те ҫӗнтерме пулать.
— Ҫук, мӗскер эпё? Маи кучер пулаочӗ, пӗр трюйка ҫквчӗ 

лашаччӗ, э...
Вара карланкине каҫӑртса, вӑл харсӑрӑн тапратса яратъ:

— Э , э-эх  кӳ-ӳлетӗп пӗр тройка ҫивӗч  
Хура-турй ай лаша,
Ах, вӗҫтереп вара ҫӗрле эп 
Тӳрех-ан, тӳрех савни патнелле!

Иван Ларионович парӑннӑ пек йӑл кулса, хуйхӑллӑ, кӑвак 
сӑмси ҫинчи куҫлӑхне тӳрлетет, те, аяккалла утать, пёр вунӑ сас? 
харӑссӑн юрра хутшӑнса хӑватлӑ юхӑм пулса пӗрлешсе каять те, 
пётӗм мастерскоя сывлӑшалла ҫӗклентерсе ӑна лӑн-лӑн! си.гьлев- 
терсе тӑнӑ пек туйӑнать.

— Хӑнӑхнипе утсем нӗлеҫҫӗ,
Савни Яҫта пурЯннине...

Вӗренекен Пашка Одинцов ҫӑмарта саррисене уйӑрса илме 
пӑрахса, аллисенче пӗрер ҫӑмарта хуппи тытса, шутсӑр аван дис- 
кӑнтпа ҫум1 ёассине юрласа пырать.

Сасӑсемпе ӳсӗрӗлсе кайнӑскерсем, пурте ыггине йӑлтах маннӑ, 
пурте пӗр кӑкӑрпа сывлаҫҫӗ, казак хыҫҫӑн чалӑшшӑн пӑхса астуса 
тӑрса, пӗр кӑмӑлпа пурӑнаҫҫӗ. Вӑл юрланӑ чух мастерской ӑна



хӑйӗн патши вырӑннех хуратчӗ; аллисене сарлакан сулласа тӑни- 
оене астуса, пурте ун еннелле ҫавӑрӑнатчӗҫ; вӑл вӗҫме хатӗрленнё 
пекех аллисене сулйакалатчӗ.

Сасартӑк вӑл: «Ҫапӑр, ватӑр пурне те!» тесе кӑшкӑрса ярас 
пулсан, пурте, чи мӑнаҫлӑ мае те реем те, пёр виҫ-тӑватӑ минут 
хупплинчех мастарскоя турраш аса ватса ( пӗтернӗ пулӗччӗҫ тесе 
шутлатӑп эпё.

Юрлассине вӑл сайра юрлатчё, анчах ун сатурланса юрлакан 
юррисен влаҫӗ яланах пёрпек ҫӗнтерӳллӗччӗ, унтан хӑтӑлмалли 
ҫукчӗ; ҫынсен тем пекех ӑш ҫу1наггь пулсан та, вӑл вӗсене ҫӗклен- 
терое, хӑпартлантарса яратчӗ, пурте иӗтӗм вӑйӗсене пуҫтарса, хӗ- 
рӳллӗн пӗрле пӗрлешнипе вӑй-хӑватлӑ орган пекех пудса тӑ- 
ратчӗҫ.

Ҫав юрӑсене итлесе эпӗ юрӑҫӑран тата этемеем тӗлӗшӗнчен 
унӑн илемлӗ влаҫ пулнинчен шутсӑрах кӗвӗҫеттӗм; чӗрене тем 
хӑрушшӑн хумхантаракан япала пырса кӗрсе ӑна ыратмаллах са- 
рӑлтарса яратчӗ, макӑрас килетчё тата юрлакан ҫынсене: «Эпӗ
сире юрататӑп!» тесе кӑшкӑрас килетчӗ.

Ҫӳҫ пайӑркийӗсем ним тирпейсёр усӑнса тӑракан чахоткӑллӑ та 
сарӑ сӑнлӑ Давидов та, темле тин ҫеҫ ҫӑмартарак тухнӑ чавжа 
чӗппи пек пулса кайса, ҫӑварне каратчӗ.

Савӑнӑҫлӑн, сатурланса юрлакан юрӑсене казак пуҫласа ярсан 
ҫеҫ юрлатчӗҫ, пуринчен ытларах вара хурлӑхлӑ та чӑсӑмлисене: 
«ним намӑссӑр халӑх» ҫинчен, «Уж как под лес о м-лес о чк о м», 
тата 1-мёш Александр вилни ҫинчен: «Как поехал наш Лек-
сандр свою армию смотреть» юрӑоене юрлатчӗҫ.

Хӑшпёр чзухне, пирён мастерскойри чи лайӑх личник Жихарев 
сённипе, чиркӳ юррисеие юрлама хӑтланса пӑхатчӗҫ, анчах ҫавӑ 
сайра пулкалатчё. Жихарев вал яланах темле' хӑй ҫеҫ ӑнланеа 
илме пултаракан ӑрасна йӗркеллӗх тӑв1асшӑн тӑрӑшатчӗ, пурие те 
юрлама чӑрмантаратчӗ.

Вӑл пёр хӗрӗх пилӗк ҫулхи кукша пуҫлӑ, типшам ҫывччӗ, чы- 
кан ҫӳҫӗ пек хура кӑтра ҫӳҫӗ ҫур кӑшӑл пек туйӑнатчӗ, ҫитмен- 
нине вӑл сухал усси пек пысӑк та хура куҫхаршилӗччӗ. Ҫӑра шӗ- 
вӗр пӗчёк сухалӗ унӑн вырӑс сӑнӗ пек мар, ҫинҫе те тёксӗм сӑнне 
пит хитрелететчӗ, анчах курпун сӑмет айӗнгаи куҫ харшисем ҫу- 
мӗнче ытлашши туйӑнакан уёсийӗ шӑрт пек тӑраггчӗ. Унӑн кӑвак 
куҫӗсем пӗрпек марччӗ: сулахайӗ палӑрмаллах сылтӑмминчен пы- 
сӑкрахчӗ.

— Пашка!—тесе кӑшкӑраггчӗ вӑл тенорпа манӑн юлташа, вӗре 
некене,—ну-ка, пуҫласа яр-ха: «Туррӑн ятне!» Халӑх, итле!

Аллисене саппун ҫумне шӑлса, Пашка пуҫласа яратчӗ:
— Туррӑн ятне-е...
— Мухтӑр,—тенӗ хыҫҫӑн пӗр виҫ-тӑватӑ сасӑ пырса хутшӑнат- 

чӗҫ. Ж ихаревӗ пӑшӑрхансах кӑшкӑратчӗ:
—  Евгений—аяларах! Саосуна нӗре варнеллех антарса ҫиггер.
Ситанов пуш пичкене ҫапса янтаратнӑ пек юрласӑ чӗнет.
1— Ту-урра мухтӑр...
— Апла ма-ар! Кунта ҫав тери янтӑратса ямалла, ҫёр те чӗт- 

ресе иштӗр, алӑксем, чӳречесем те хӑйсемах уҫӑлса кайччӑр!
Жихарюв темле ӑнланмалли мар хӑпартланса кайса, аӗтӗмнех
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турткаланса тӑрать—унӑн ггӗлӗнмелле куҫхаршийӗсем ҫамки тӑрӑх 
пӗрре ҫӳлелле те тепре аялалла куҫса ҫӳреҫҫӗ, унӑн сасси пёте- 
пӗте ларать, пӳрнисем куҫа курӑнман кӗсле калаҫҫӗ.

— Турра мухтӑр — ӑнланатӑн-и?—нумай систермелле калать 
вӑл.—Ҫавна пӗтӗм хывӑххи витӗр пӗрчи таран туйса илме кирлӗ. 
Ч-чурасем, турра мухтӑр! Мӗнле-ха эсир, чӗрӗ халӑх, ӑнллнеа 
илейместӗр?

—: Вӑл гтирӗн нихҫан та тухмасть, ӑна хӑвӑр пӗлетӗр,—ҫепӗҫӗн 
калать Ситанов.

— Ну, пӑрдхар!
Жихарев кӑмӑлсӑр пулса ӗҫлеме тытӑнать. Вӑл чи аван мастер, 

иконӑсене византийски, фряжски манерӑпа тата «живопиҫле» 
итальянецсен манерипе ҫырма пултарать. Иконостассем ҫырма 
заказ илнӗ чухне Ларионыч униала сӑмамлаггь,—вӑл икона ҫыр- 
малли подлинниксене пит аван пӗлет, хӑватсем тӑвакан иконӑсен— 
Феодоровский, Смоленский, Казанский тата ытти иконӑсен хаклӑ 
копийӗоем пурте ун алли витӗр тухаҫҫӗ. Анчах подлинниксем 
ӑшӗнче шыраса хӑтланнӑ чухне вӑл хыттӑнах мӑкӑртататъ.

— Ҫыхсах лартрӗҫ пире ҫак подлинниксем... Тӳрех калас пу
лать: ҫыхсах лартрӗҫ!..

Хӑй мастерскойра пысӑк вырӑнта тӑрать пулин те, вӑл ыття- 
сш чея оахалта(рах мӑнаҫлӑ, вӗренекшсемпе—^м̂ анпа та, Павӑлпа 
<га кӑмӑллӑ; пире мастерствона вӗрентме тӑрӑшать—унсӑр пуҫне 
ҫав ӗҫпе урӑх никам та аппаланса хӑтланмасть.

Ана ӑнланса илме хӗн; ахаль те савӑнӑҫшӑ марскер, вӑл хӑш 
чухне эрнипех чӗлхесӗр пек, ним чӗнмесӑр ӗҫлет; хӑй паллакан 
ҫынсене тин ҫеҫ курнӑ майлӑ, вӑл пурин ҫине те тӗлӗннӗ пек, ют 
пек пӑхать. Хӑй юрлама пит юратать пулсан та, ҫав кунсенче 
юрламають, юрланисене те илтмен пек пулать. Пурте пёр-пёрне ун 
ҫинелле куҫ хӗсСе кӑтартса, ӑна астуса тӑраҫҫӗ. Вӑл чалӑш лартнӑ 
икона патнёлле пӗшкӗнсе ларать, икона хӑмийӗ ун чӗрҫи ҫинче, 
варрийӗ сӗтел хӗ(ррине тайӑноа тӑрать, ун ҫинҫе кисти тӗксӗм те 
ют сӑн-пите пит тӑрӑшсах ҫырать, вӑл хӑй те тӗксӑм те юткжер.

Сасартӑк вӑл уҫҫӑн та кӑмӑлсӑрлавоа калать:
— Предтеча—мӗн вӑл? Течь—ав!алхилле каласан,—килес 

тени пулать. Предтеча—малтан килекен, урӑх ним тени те мар...
Мастерскойра шӑп пулса тӑрать, пурге Жихарев еннелле кул

каласа чалӑшшӑн пӑхаҫҫӗ, шӑплӑхра темле тӗлӗнмелле сӑмахсем 
янтӑраса каяҫҫӗ:

*— Ана тир тавраш тӑхӑнтарса мар, ҫунатлӑ туса ҫырмалла...
— Эсӗ—кампа калаҫатӑн?—тесе ыйтаҫҫӗ унтан.
Вӑл чӗнмест, ыйтнине илтмест е чӗнесшӗн мар, унтан—кӗтсе 

тӑракан шӑплӑхалла каллех ун сӑмаххисем пыра-пыра' ӳкеҫҫӗ:
— Святойсен пурӑнӑҫне пӗлме кирлё, а ун ҫинчен—пурӑнӑҫё 

ҫинчен кам пӗлет. Ҫунатланмасӑр пурӑнатпӑр... Аҫта—чунӗ? Чун— 
ӑҫта? Подлинниксем... Ия!—пур. Чёри—ҫук...

Ҫав хӑй ӑсеӗн калаҫса шухӑшланинчен пурте, Ситановсӑр пуҫ- 
не, мӑшкӑланӑ пек йӑл кулатчӗҫ—яланах тенё пек хӑшӗ те пулин 
усаллӑн хӗпӗртесе:

— Шӑматкун ӗҫме пуҫлать ӗнтӗ...—тетчӗҫ шӑппӑн.
Шӑнӑрлӑ вӑрӑм Ситанов, пӗр ҫирӗм икке ҫитнӗ каччӑ, уссисӗр
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те куҫ харшисӗр-мӗнсӗр ҫавра питлӗскер, хурлӑхлӑн та тимлӗв 
кӗтесселле пӑхать.

Астӑватӑп, Кунгур валли Феодоровский турӑ амӑшӗн копине 
ҫырса пётерсенччё пулас, Жихарев иконӑна сӗтел ҫине хучӗ те 
хыттӑн, хумханеа каларӗ:

— Пӗтрӗ аннеҫӗм! Чашӑк пек эсӗ,—халӗ ӗнтӗ этем тӗнчвн чӗ- 
рисенчи хурлӑхлӑ куҫҫулӗсем юхмалли тӗпсӗр чашӑк пулатӑн...— 
терӗ.

Вара тахӑшӗн пальтоне хулпуҫҫи ҫине ҫакса ячӗ те хупахалла 
тухса утрӗ. Ҫамрӑккисем кулма, шӑхӑрма тапратрӗҫ; мӑнаҫланнӑ- 
рах ҫынӗсем ун хыҫҫӑн ӑмсанса пӑхса, йывӑррӑн сывласа илчӗҫ, 
Ситановӗ пӗтернӗ ӗҫ патне пычӗ те ӑна тимлӗн пӑхса, ӑнлавтарса 
пачӗ:

— Паллах, вӑл ӗҫме тытӑнать, мёншӗн теоен тунӑ ӗҫе парса 
яма хӗрхенмелле. Ҫавӑн пек хӗрхенме пурте пултараймаҫҫӗ.

Жихарев ӗҫме тытӑнасси-гӑвасси яланах шӑматкунсенче пуҫла- 
натчӗ. Ҫавӑ, калас тӑк, алкоголик-мастеровойӑн яланхи чирӗ пек 
марччӗ; вӑл ҫапла пуҫланса каятчӗ: ирхине вӑл запискӑ ҫыратчё
те унпа Павӑла таҫта яратчӗ, кӑнтӑрлахи апат умён вара Ларио- 
ныча калатчӗ: п

— Эпё паян—мунчана!—тетчӗ.
— Нумайлӑха-и?
— Ну, туршӑн та...
—- Пожалуйста ӗнтӗ, ытларикунтан кая ан тавӑрӑн...
Жихарев килӗшсе ҫара пуҫ чашкине пӗкетчӗ, унӑн куҫхаршийӗ- 

сем чӗтретчӗҫ.
Мунчаран тавӑрӑнсан вӑл шукӑль тумланатчӗ, манишкӑ тӑхӑ- 

натчӗ, мӑйне косынка1 ҫыхатчӗ, атлас жилет ҫинелле вӑрӑм кӗмӗл 
вӑчӑра кӑлй|рса яратчӗ те ним чӗнмесӗр тухса каягчё, мана тата 
Павӑла хушса хӑваратчӗ:

— Каҫ пулИа ҫӗре мастерскоя тасарах пуҫТарӑр; пысӑк сӗ- 
телне ҫуса, хырса тасатмалла!

Пурне те ираҫник чухнехи шухӑшсем ҫавӑрса илетчёҫ, пурте 
тирпейленсерех тӑратчӗҫ, хӑйсене хӑйсем тасататчӗҫ, мунчана чу- 
патчӗҫ, васкаса каҫхи апат ҫиетчӗҫ: каҫхи апат хыҫҫӑн вара
закуска чӗркисемпе, сӑрапа тата эрехпе Жих1арев пырса ҫитетчӗ, 
ун хыҫҫӑн тата пур виҫи тӗлӗшӗнчен те килёшӳсӗр пулмаллах 
тенё пек пысӑклатса янӑ хӗрарӑм пырса кӗретчӗ. Ҫӳлӗшӗ унӑн 
икӗ аршӑн та вуникӗ вершукчӗ, пирӗн пукансемпе табуреткӑсем 
пурте ун ҫумӗнче вылямалли япаласем пек, пулса тӑратчӗҫ, вӑрӑм 
Ситанов та унпа юнашар тӑрсан ача пекех курӑнатчӗ. Вӑл пит 
яштака, анчах ун кӑкӑрӗ янах шймми патнелле мӑкӑрӑлса, хӑ 
парса тӑрать, ҫавӑрӑнкаласеине вӑл вӑраххӑн та ш лӗш ӳсӗрле ҫавӑ- 
рӑнкалать. Вӑл хӗрӗх ҫултан иртнӗскер, анчах унӑн лаша куҫӗсем 
лек, мӑн куҫлӑ, тапранкаламан, ҫа)врака сӑнӗ-пичӗ таса та яка, 
пӗчӗк ҫӑварӗ, йӳн йыппни пуканен пек, сӑрланӑ пек туйӑнать 
Хӗрарӑм йӑл кулатчӗ, вӑл пурне те сарлака, ӑшӑ ывӑҫ тупанне 
паратчӗ те кирлӗ мар сӑмахсем калатчё:

•— Аван-и? Сивӗ паян. Сирӗн пит шӑршӑ кӗрет. Сӑр шӑрши 
кӗрет: Аван-и?

Ана, тулли шывлӑ пысӑк юханшыв пе« лӑпкӑ та вӑйлӑскере,
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пӑхма кӑмӑлшӑ, анчах ун сӑмаххисенче темскер ҫывӑрса каяс 
кнлтерекенни пур, вёсем пурте пире кирлӗ мар, ывӑнтарса ҫите- 
реҫҫӗ.; Сӑ|мах калас умён (В1ӑл хӗп-хӗрлех тш ӗ  пек ийтҫӑмартийӗ- 
сене тата ҫавракалатса мӑкӑртататчӗ.

— Ак мӗнле машина!
— Чиркӳ тӑрри пекех-ҫке!—шӑппӑн кулса калаҫҫӗ ҫамрӑкоем.
Тута хӗрриоене каҫӑртса, аллисене кӑкӑрӗсем айнелле хуҫлатса

тытса, хӗрарӑм, янтӑласа лартнӑ сӗтел хушшине, самовар патне 
ларать те, ыррӑн пӑхакан лаша куҫёсем пек куҫӗсемпе пурне те 
черетпе пӑхса илет.

Пурте ӑна хисепленӗ пёк пӑхаҫҫӗ, ҫамрӑксем пӑртак унтаи хӑ- 
раҫҫӗ те,—каччӑ ҫав пысӑк ӳтпӳ ҫине сӗмсӗр куҫсемпе пӑхать, 
анчах унӑн куҫне хирӗҫ хӑрарӑмӑн таччӑн ытамланакан куҫӗ тӗл 
пулсан, каччӑ вӑтанюа хӑй куҫёсемпе ҫӗрелле пӑхать, Жихарев та 
хӑй хӑнине хиоеплӗн пӑхать, ӑна «эсир» тесе чӗнет, кумма тет, 
ӗҫме-ҫиме сӗннӗ чух ӑна пуҫ таять.

— Эсир ан чӑрманӑр-ха,—пылаккӑн чӑсса калать хӗрарӑмӗ,— 
мёнле эсир чӑрманма юратаканскер, чӑнах!

Хӑй вӑл ним васкамасӑр пурӑнать, унӑн аллисем  ̂ чавсисенчен 
пӳрнесем патне ҫити ҫеҫ тапранкалаҫҫӗ, чавсисене вӑл аяккисем 
ҫумнелле пӑчӑртаса тытнӑ. Унтан вӗри ҫӑкӑрӑн спиртлӑ йышши 
шӑршийӗ кӗрет.

Старик Гоголев ытларах хӗпӗртенипе тытӑна-тытӑна чечук 
акафист вуланӑ пекех, хӗрарӑмӑн илемне мухтать, хёрарӑмӗ кӑмӑл- 
лӑн йӑл кулса итлесе ларать, Гоголевӑн сӑмаххисем арпашса кай
сан, хӗрарӑмӗ хӑй ҫинчен калать:

1— Хӗр чухне эпир вуҫех те хитре мар пулнӑ, ҫакӑ пурте пирӗн 
арӑм чухнехи пурӑнӑҫпа хутпаяш . Вӑтӑр ҫулалла эпир ҫав^ тери 
палӑракан пулса тӑтӑмӑр, дворянсем те интересленме тытӑнчӗҫ, 
пер уездӑн предводителе пӗр лаша та пӗр коляска пама пуль 
нӑччӗ... „ ^

Еҫсе ӳсёрӗлнӗ Капендюхин ӑна курайман куҫпа пӑхать те, чӑр- 
сӑрланса ыйтать:

— Вӑл— мӗншён вара пама пулнӑ?
— Пирӗн юратушӑн,—паллах ӗнтӗ,—ӑнлантарса^ парать хӑна.
— Юрату, мӗокер юрату пур унта?—теое мӑкӑртатать Капен

дюхин, вӑтанеа кайса.
— Эсир ҫавӑн п е к  Х1итре  каччӑ, п и т  л ай ӑх  пӗлетёр ю р а ту  ҫин- 

чен,— тет хӗрарӑмӗ.
Ахӑлтатса кулнипе мастерской чӗтресе каять. Ситановӗ Капен- 

дюхина мӑкӑртатса калать:
— Ухмах, тен тата ухмахран та усалтарах пулё. Ун пеккине 

ытла ним тума аптӑранӑран ҫеҫ юратма пулать, ӑна пурге пё- 
леҫҫӗ...

Вӑл эрех ӗҫнипе шуралса каять. унӑн тӑниавӗоам ҫине ахах 
пӗрчисем пек тар тухса ларнӑ, ӑслӑ куҫӗсем пӑшӑрханнӑ пек 
ҫунса тӑраҫҫӗ. Старик Гоголев, кидӗшӳсӗр сӑмоине тапраткаласа, 
куҫҫульне куҫӗсем ҫинчен пӳрнисемпе шӑлать те ыйтать:

— Санӑн М1иҫе ача пулнӑ?—тет.
— Ачи пирӗн пӗрре пулнӑ...
Сӗтел тӗлӗнче лампа ҫакӑнса тӑрать, кӑмака кӗтесси хыҫенче
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телёр лампа пур. Вӗоем ҫутӑ сахал параҫҫӗ, мастерской кётесда- 
сенче ҫӑра мӗлкесем пуҫтарӑнса тӑнӑ, унтан ҫырса пӗтереймен, 
пуҫӗоевде татса шшӗ кӗлеггкеоем курӑнюа тӑраҫҫӗ. Кӑвак лаптак 
тумхахсенче, алӑсемпе пуҫоем вырӑнӗнче, темскер хӑрушӑскер пур 
пек туйӑнать; ахаль чухнехинчен те ытларах святойсен ӳчӗсем 
сӑрласа пӗтернӗ тумтирсем ӑшӗнчен ҫак подвалган темле вӑрттӑн 
таҫта кайса ҫухалнӑ пек туйӑнать. Кёленче шарсене мачча ҫумнеос 
хӑпартса лартнӑ, унта ҫекӗлсем ҫинче, тӗтӗм тӗтри ӑшӗнче, кӑ- 
ваккӑн йӑлтӑртатса ҫакӑнса тӑраҫҫӗ.

Ж ихарев пурне те ӗҫме-ҫиме сӗнсе канлӗх пӗлмесӗр сӗтел 
тавра уткалать, унӑн кухша пуҫ чашкийӗ пёрре пӗрин патнелле, 
тепёре тепӗрин патнелле тайӑлать, ҫинҫе пӳрнисем пӗрмаях выляса 
тӑраҫҫӗ. Вӑл—начарланнӑ, тискер кайӑкӑн пек сӑмсййӗ шӗвӗрлен 
серех кайнӑ; ҫутӑ патнешие хӑяккӑн тӑнӑ , чумне унӑн питҫӑмарти 
ҫине сӑмсин хура мё.)ки >кет.

— Еҫӗр, ҫийӗр, тусӑмсем,—тет вӑл уҫӑ тенорпа.
Хӗрарӑмӗ хуҫа пек пулса юрлать:
— Мён эсир чӑрманатӑр, кум? Кашнинех хӑйӗн алли, хӑйӗн 

аппетичӗ пур; мӗн чул ҫиес килнинчен ытла никам та ҫиме пулта- 
раймасть!

— Кан. халӑх!—хӗрӳленсе кайса кӑшкӑрать Жихарев.—Тусӑм- 
сем, эпир пурте туррӑн чурисем, айтӑр, юрслар, «Туррӑн яггне 
мухтӑр»...

Юррӑн майӗ килмест; пурте ӗнтӗ ҫисе те эрех ёҫс!е ӳсӗрӗлсе 
ҫемӗҫсв' кайнӑ. Капендюхин аллинче икӗ ретлӗ хуткупӑс, ҫамрӑк 
Виктор Салаутин, хура курак чӗппи пек, калаҫма юратманскер 
тата хураскер, бубен илнӗ те таччӑн тыттарнӑ сӑранӗ тӑрӑх пӳр- 
нипе сӑтӑрать, сӑранӗ хуллен пӑнтӑртатать, шӑнкӑравӗсем ҫынна 
хӗтӗртмелле шӑнкӑртатаҫҫӗ.

— Вырӑс ташшине!—команда парать Жихарев.^—Кумма, килӗр 
кунта!

— Ах, мёнле эсир чӑмииатӑр,—тет хӗрарӑм аосӑн сывласа, ури 
ҫине тӑрса.

Ирӗк ҫӗре тухать те, унта часовня пек, тӗреклӗн тӑрать. Ун 
ҫинче сарлака хӑмӑр юбка, сарӑ батист кофта тата пуҫӗ ҫинче 
тутӑр.

Ҫынна хӗтӗртсе ҫухӑрать хуткупӑс, ун сассийӗ янтӑраса ҫеҫ 
тӑрать, шӑнкӑравӗсем шӑнкӑртатаҫҫӗ; бубен сӑранӗ темле ассӑн 
сывласа илнӗ пек, йывӑр сасӑ кӑларса тӑрать; ӑна итлеме лайӑх 
мар: ҫьщ ухмаха кайнӑ та, ахлата-ахлата, хытӑ макӑрса стена 
ҫумне ҫамкипе ҫапӑннӑ пек 'туйӑнать.

Ж ихарев ташлама пӗлмест, вӑл ҫап-ҫутӑ тасатса лартнӑ атӑ 
кӗллисемпе тап! тап! тапӑртатса, урисемпе йӑкӑш-якӑш! шукалать, 
качака таки пек сикет, хӗрӳлентерсе яракан музыка ҫеммине пӗрт- 
те пӑхмасть. Унӑн урисем, ют ҫын уриоем пек, шӑм-шакки килӗ- 
шӳсёррӗн авкаланать, вӑл эрешмен карри ӑшёнчи сӑпса пек е тетел 
ӑшӗнчи пулӑ пек сиккелет,—ҫавна пӑхса савӑнмалли те ҫук. Анчах 
пурте, ӳсӗрсем те, вӑл туртӑнкаласа тӑнине тимлӗн пӑхаҫҫӗ, унӑн 
сан-гштне тата аллисСне пӑхюа астуса тӑраҫҫӗ. Жихар|евӑн сан- 
пичӗ тӗлёнмелле вылять, пёрре йӑваш та вӑтаннӑ пек, тепре са-

174



сартӑк мӑнкӑмӑлдӑ пек пулеа тӑрать те—салхулланса сиввӗн па
хать; акӑ вӑл, темрен тӗлӗнчӗ, ахлатса илчё, пӗр секундлӑха кус- 
сене хупрӗ те, уҫсассан—хуйхӑллӑ пулса тӑчӗ. Чышкиеене чӑмӑр- 
таса, вӑл хӗрарӑм патнелле йӑпшӑнса пырать те сасартӑк, урипе 
тап! тапса илсе, аллисене сарса пӑрахса, хӗрарӑм умне чӑркуҫ- 
ленсе ларать, куҫ харшисене ҫӳлелле хӑпартса, кӑмӑлдӑн йӑл 
кулать. Хӗрарӑмӗ ӑна кӑмӑлланӑ майлӑ йӑл кулса ун ҫине ҫӳлтен 
аялалла пӑхатъ те, лӑпкӑн систерет:

— Ывӑнатӑр эсир.—кум!—гет.
Вӑл, кӑмӑлӗ ҫемҫелсе кайнӑ пек, куҫӗсене хупсарах лартма 

хӑтланать, анчах ҫав виҫӗ пус укҫа калӑпӗш куҫӗоем хупӑнмаҫҫӗ 
те, ун пичӗ вара пёрӗнсе кайнкпе темле лайӑх мар пек пулса 
тӑрать.

Вӑл та ташлама пӗлмест, хӑйӗн тем пысӑкӗш ӳт-пӗвне хуллен 
чӳхентерсе ӑна ним сассӑр пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна сиктерсе 
ҫӳрет. Сулахай аллинче унӑн тутӑр, вӑл ӑна ӳркенчӗкӗн сулкалать; 
сылтӑм аллипе пилӗкӗнчен тӗкӗлесе тытнӑ—ҫавӑ ӑна тем пысӑкӗш 
кӑкшӑм пек туйӑнтарать.

Жихарев хӑй сӑнне-питне апла та капла улӑшта/рса, ҫав чултан 
тунӑ пек туйӑнакан хӗрарӑм тавра ҫавӑрӑнса ҫӳрет,—пӗр ҫын мар, 
вунӑ ҫын, пурте ӑраснаскерсем, ташланӑ пек туйӑнать: пӗри—
йӑваш, парӑнаканскер; тепри—ҫиленчӗк, хӑратаканекер; виҫҫӗмӗ- 
шӗ—хӑй темскертен хӑрать те хуллен кӑна ахлатса, кӑмӑла кайман 
пысӑк хёрарӑмран ҫын сисмелле мар тарасшӑн пек туйӑнать. Акӑ 
тата тепри тухса тӑчӗ,—шӑлӗсене йӗрсе пӑрахрӗ те аманнӑ йытӑ 
пек туртӑнеа авкаланать. Ҫав илемсӗр, кичем ташша пӑхнипе 
мана йывӑр хуйхӑ пусса илнӗ пек пулать, салтак арӑмӗсем ҫинчен, 
кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑмсемпе кухаркӑсем ҫинчен, аскӑн йытӑсеVI 
ҫинчен лайӑх мар япаласем аса килсе каяҫҫӗ.

■— Ҫав ӗҫре пур)те суяҫҫӗ, вӑл ӗҫӗ ҫавӑн пек ӗнтӗ, пурне те 
намӑс, нихӑшӗ те никама та юратмасть, ахаль—ашкӑнса хӑтланни 
ҫеҫ...—теое каданӑ Сидоровӑн лӑпкӑ сӑмахӗсем халӗ те асрах 
тӑраҫҫӗ.

«Ҫав ӗҫре пурте суяҫҫӗ» тенине эпӗ ӗненесшӗн мар,—мӗнле-ха 
вара апла пулсан, Королева Марго? Ж ихарев та, палдах, суй- 
масть. Эпё пёлетёп: Ситанов «аскӑн» хёре юратса «айнӑ, хӗрӗ ӑна 
вӑтанмалша чир ертнӗ, анчах Ситанов хӑйне юлташӗсем хушнӑ хыҫ- 
ҫӑн ӑна уншӑн хӗнемест, ун валли пӳлӗм тупса панӑ, хӗре сыва- 
тать тата яланах ун ҫинчен ӑраснах кӑмӑллӑн, вӑтансарах калаҫать.

Пысӑк хӗрарӑм кичемле кулса, тутӑрӗпе сулкаласа, пӗрмай 
сулланса тӑрать; Ж ихарев ун тавра сасартӑк хӑйне такам туртнӑ 
пек сиккелет.

Турра улталанӑ Ева нивушлӗ ҫав ӗне майлӑ пулнӑ-ши? тесе 
шухӑшласа пӑхса тӑратӑп эпӗ. Манӑн ӑна курас килми пулса 
каять.

Сӑнпитсӗр иконасем тёксӗм стеИасем ҫинчен пӑхаҫҫӗ, кантӑк- 
сем ҫумне тӗттӗм каҫ пырса лӑпчӑннӑ. Пӑчӑ мастерскойра лампӑ- 
сем тӗксӗмӗн ҫунаҫҫӗ: итлесерех тӑратӑн та—тӗпӗр-тӗпӗр тӗпӗртетнӗ, 
сасӑсем йӑсланӑ хушӑра пӑхӑр умывальникран мӑшкӑлтӑк шыв 
лахханӗ ҫинелле шыв васкаса тумлани уйрӑмӑнах илтӗиегг.

Ҫакӑ пӗртте хам кӗнекесеяче вуласа пӑхнӑ пурӑнӑҫ пек мар-ҫке!
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Ун пек марринчен шикленмеллех туйӑнать. Акӑ, юлашкинчен, 
пурне те кичим пулСа каре. Капеэдюхин хугакутасяе Салаутин ал
лине тыттарать те кӑшкӑрать:

— Давай! Яра пар!—тет.
Вал Ванька Цыган пек, сывшӑш ҫийёпе вӗҫнӗ пекех ташлать: 

унтан 'ҫынна хётёртмелле те маттурӑн Павел Одинцов, Сорокин 
ташлаҫҫӗ; чахоткӑллӑ Давидов та урисене урай тӑрӑх тапраткалать 
те тусан, тётём тата эрехпе копченнӑй колбасоан ҫирӗп шӑршийӗ 
кӗнипе ӳсӗрет, ҫав колбассаран яланах тунӑ тир шӑрщи кӗрет.

Ташлаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ, кӑшкӑраҫҫё, анчах кашниех хӑй савӑннине 
астӑвать, пурте пӗр-пӗрне экзамен параҫҫӗ темелле,—ҫивӗч пулас 
та ывӑнма пӗлес мар енӗпе экзамен нараҫҫӗ темелле.

Ёҫкеленӗ Ситамов пӗрре пӗринчен, твире тегтӗринчеп:
=— Ҫавӑн пек хӗрарӑма юратма пулать-и вара, э?—тесе ыйтать.
Вӑл халех макӑрса ярассӑн туйӑнать.
Ларионыч шӗвӗр хулиуҫҫи шӑммисене хӑпартеа ӑна ответ лет:
— Хӗрарӑмӗ, хӗрарӑм евӗрлех ӗнтӗ, сана мӗн кирлӗ?
Леш асӑняӑ ҫынӗоем сисмелле мар тухса шунӑ. Жихарев мас

терской пӗр ик-виҫ кунтан ҫитсе кӗрет ӗнтӗ, мунчана кайса килет 
те вара пӗр-ик эрне хӑй кётессинче ним шарламасӑр, хӑй чаплӑ 
пек те, пурне те ют пек ӗҫлет.

—- Тухса карӗҫ-им?—-тесе ыйтать Ситанов хӑйне-хӑй, хурлӑхлӑ 
кӑвак куҫӗсемпе мастерскоя йӗри-тавра пӑхса «лее. Сӑнӗ унӑн 
хитре мар, темле ватӑ ҫын сӑнӗ пек, анчах куҫӗсем—ҫутӑ та 
ырӑскерсем.

Ситанов манпа туслӑ пурӑнать,—вӑл ман отихсем ҫыра-ҫыра 
хунӑ хулӑм тетраде пула туслӑ пурӑнать. Вӑл турра ӗненмест, 
анчах Ларионычсӑр пуҫне, мастерскойра кам турра юратнине, ӑна 
ӗненнине ӑнланса илме хӗн: пурте турӑ ҫинчен ҫӑмӑлттайла, мӑш- 
кӑлаеа кулнӑ пек, хуҫа майри ҫинчен калаҫма юратнӑ пек кала- 
ҫаҫҫӗ. Анчах кӑнтӑрла тата каҫхине апат ҫиме ларнӑ чух—пурте 
сӑхоахаҫҫё, ҫывӑрма выртнӑ чуд—турра кӗл тӑваҫҫё, праҫник- 
сенче чиркёве ҫӳреҫҫӗ.

Ситанов пёрре те весом пек тумасть, ӑйа турра ёнеимен сын 
тесе шутлаҫҫӗ.

>— Турӑ ҫук,—тет вал.
— Аҫтан пулнӑ вара пурге?
— Пёлместёп...
— Мёнше-ха апла турӑ ҫук?—тесе ыйтсасеан, вал мана ӑ-нлан- 

тарса пачё:
— Куратӑнни: турӑ вӑл—ҫӳлӗ тӳпе!—терё.
Вара вӑрӑм аллияе ҫӳлелле, хӑй пуҫӗ тӗлнелле ҫӗклерӗ, унтай 

урайӗнчен пӗр аршӑн ҫӳлӗш тӗлнелле антарчӗ те каларӗ:
— Этем вӑл—ҫӗр ҫинчи япала! Тӗрӗо-и? Эсӗ пӗлетӗн, каланӑ 

вӗт-ха: «этеме турӑ майлӑ, турӑ евёрлӗ тунӑ» тесе. А мӗн евёр- 
лӗ-ха Гоголев?

Ҫавӑ мана ҫавӑрсах ӳкерет: ирсӗр те ӳсӗр старик Гоголев, хӑй 
ҫавӑн чул ҫула ҫитнӗ пулин те, Онан ҫылӑхӗпе ҫылӑха кӗрсе пу- 
рӑнать; эпё Вятка тӑрӑхёнчи салтака, Ермохина, кукамайӑн йӑ- 
мӑкне аса илетӗп,—вӗсенче турӑ евӗрли мӗн пур-ха?
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— Этемсем вёсем—сысвасем, * ӑна пурте пӗлеҫҫӗ,—тет те Си
танов, ҫавӑнтах мана йӑпатма пуҫлать:

— Ним те мар, Макеимыч, лаййхяисем те пур, пур-ҫке! — тей.
Унпа лайӑх, хама-хам ҫӑмӑл пекчё. Мёйе те  пулин пёлмесен,

вӑл лытармасӑр тӳрех калатчӗ:
— Пёлместӗп, ун ҫинчен шухӑшламан!—тетчӗ.
Вӑл та ахаль ҫынсем пек марччӗ: ӑна тӗл пулич!чен эпӗ пурйе 

те пӗлсе тӑракан, пурин ҫинчен • те калаҫакан ҫыясене ҫеҫ кур- 
нӑччӗ.

Унӑн тетрадӗнче чуна хускатакан лайӑх стихсемие ювашар вӑ- 
тантарса ҫеҫ яракан ирсӗр сйвӑсем п(и!т нумай пул1ни мана тем-ле 
тӗлӗнмелле пек туйӑнатчӗ. Эпӗ ӑна Пушкин ҫинчен калаеан, вӑл 
хӑй тетрадь не ҫырса илнӗ «Гаврилиада» ҫине кӑтартса калашчӗ:

— Пушкин—мён1 вӑл? Шутник ҫеҫ, акӑ, вӑт Бенедиктов, ӑна 
астуса пӑхма юрать, Макеимыч!

Вара куҫие хупса хуллен вулатчӗ:
— Пӑл-ха: акӑ хитре хӗрарӑмӑн 
Пуҫа ҫавӑракан кӑкри...

Унтан темӗншӗн виҫӗ йӗркине ӑраснах уйрӑм уйӑрса, мӑнкӑ- 
мӑлланса хӗпӗртенӗ пек вулатчӗ:

Анчах ӑмӑрткайӑк куҫӗ те
Ҫав вӗри хупӑлча витӗр тухас ҫук,
Ч ӗрене кӗр^се пӑхас ҫук...

— Ӑялавтӑн-й?
Вӑл мёншӗн хӗпӗртевине эпӗ ӑнланмастӑп тесе калама мана 

питех те лайӑх мар пек туйӑнатчӗ.

XIV

Манӑн мастерскойра тумалли ёҫсем йывӑрах марччӗ: ирхине, 
пурте ҫывӑр)нӑ чухне, мартерйем валли самовар лартса хатӗрше- 
меял/еччӗ, вӗ)сем кухннра чей ӗҫнӗ хушӑра эпир ПавӑЛпа иккӗн мас- 
терскойӗнче пуҫтараттӑмӑр, сӑр ӑшне ямашкӑн ҫӑмарта саррисене 
шуррисенчен уйӑраттӑмӑр, вара эпё лавкана каяттӑм. Каҫпа мана 
сӑрсем сӑтӑрма лгата мастерствона «сӑнасарах пӑхма» хушатчӗҫ. 
Малтан эпё пит интересленсе «сӑнаоа пӑхаттӑм», анчах ҫав татӑ- 
кӑн-татӑкӑн вакласа хунӑ мастеротвопа аппаланакавош пурте тенё 
некех ӑна юратманнине, шутсӑр кичем пулнипе асанланса пурӑн- 
нине часах ӑнланеа илтӗм.

Каҫсенче зпӗ пушахчӗ, ҫынсене эпё пароход ҫинчи пурӑнӑҫ ҫин- 
чен калаеа кӑтартаттӑм, кӗнекесенчи тӗрлӗ историсене каласа па- 
раттӑм, вара хам сйсмесӗрех мастерскойра темле ӑрасйа вырӑн 
Йышӑнса тӑтӑм—каласа та вуласа паракан пултӑм.

Ҫав ҫынсем пурте мантан сахалтарах курнине, пӗлнине эпӗ 
часах ӑнлансз илтӗм; вӗсенчен кашнине тенё пек ачаранпах мас- 
терствон тӑвӑр карти ӑшне кӗртсе лартнӑ та, ҫавӑнтанпа вӗсем 
унтах ларнӑ пек туйӑнать. Пӗтӗм мастерскойӗнчен пёр Жихарев 
Ҫеҫ Мускавра пулнӑ, ун ҫинчен вара вӑл вӗрентсе, салхун ка- 
латчӗ:

— Мускав макйрнине-мёвве ёйенмеот, унта икӗ куҫупа та пӑх- 
малла!—тетчӗ.
12. М. Горький—Ҫынсем патӗнче.



Ыттисем пурте Шуяра, Владимирта ҫеҫ пулнӑ; Хуеан ҫинчен 
калаҫнӑ чухне вара мантан ыйтатчӗҫ:

— Вырӑссем унта нумай-и? Чиркӳсем те пур-и?—тетчӗҫ.
Пермь вёсемшён Сибирьтеччё; Сибирь Урал леш енчине вёсем

ӗневместчӗҫ.
— Уралти шӑла пулӑсемпе осетрсене унтан илсе килеҫҫӗ-ҫке, 

Каш и, твдӗсӗ ҫинчен? Эппин—Уралё тинёс динче!
Хӑшпёр чухне эпё: «Англи тинёс-океан хыҫӗнче, Бонапарт

Калугӑри дворянсем хушшинчен тухнй», тесе шухӑшлаттӑм, вёсем 
мантан юри кулаҫҫӗ пулё теттём. Эпё вёаене хам мён курни ҫинчен 
каласа кӑтартсан, вёсем мана питех те ӗненместчӗҫ, анчах пурте 
хӑрушӑ юмахсене, арпашса пётнё историсене юрататчёс; ватӑлнӑ- 
рах ҫынсем те шухӑшласа кӑларнӑ япалана тёрёссинчен маларах 
хуратчӗҫ, к а лавра мён чул фантази ытларах, ҫавӑн чул ӑна ҫын- 
сем тӑнласарах итлесе лараҫҫӗ. Пётёмпе каласан, чӑн пурӑнӑҫпа 
интересленместчӗҫ вёсем, хальхи пурӑнӑҫӗ начаррине, чӑлах йыш- 
шине курасшӑн мар пулса, пурте малалли ҫинчен тёлёрое, унталла 
куҫпа пӑхма -тӑрӑшатчӗҫ.

Эпё пурӑнӑҫпа кӗнеке хушшинчи хирӗҫӳсене чылай хыттӑнах 
сисеттӗм, ҫавӑнпа вӑл мана тата ытларах та тӗлӗнтеретчӗ; акӑ 
ман умра чӗрӗ ҫынсем тӑраҫҫӗ, кӗнекесенче ун пеккисем ҫук. Сму
рый ҫук, кочегар Яков, бегун Александр Васильев, Жихарев, кёпе 
ҫӑвакан хӗрарӑм Наталй ҫук...

Давидовӑн арчинче Голидинскин лучӑрканнӑ калавёсем, Булга- 
ринӑн «Иван Выжигинё», барон Брамбеусӑн пӗчӗк томӗ пулнӑччё; 
эпё ҫавна: пурне те хыттӑн вуласа датам, пурне те кӑмӑла карё, 
Ларионыч каларё:

— Кёнеке вулани вал харкашса, шавласа хӑтланаееине сирее 
ярать,—вал аван!—терё.

Эпё тӑрӑшсах кёнекесем вулама пуҫларӑм, вёсене тупаттӑм уга 
кашни каҫах тенё пек вулаттӑм. Ҫапла вара каҫсем аван иртетчӗҫ, 
мастерскойӗнче ҫӗрлехи пек шӑпах пулатчӗ, сӗтелсем тӗлӗн-че кӗ- 
ленче шарсем, сивӗ те шурӑ ҫӑлтӑрсем пек, ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, вёсен 
ҫутӑ пайӑркийӗсем сӗтелсем ҫумнелле пӗшкӗннӗ ҫӑмламас пуҫсемпе 
кукша пуҫсене ҫутатса тӑраҫҫӗ; эпё шухӑша кайнӑ, лӑпкӑ сӑн- 
питсене куратӑп, хӑшпӗр чух кёнеке авторне е героя мухтани ил- 
тӗнсе каять. Ҫынсем хӑйсем пек мар, тимлӗ те йӑваш; эпӗ вӗсене 
ҫав сехетсенче пит юрататӑп, вёсем те манпа лайӑх; эпё хам вы- 
рӑнта пулнӑ пек туйӑнатчӗ мана.

— Кёнекесем вуланипе пирӗн патӑрта ҫуркуннехи пекех, шалти 
рамӑсене кӑларсан, пирвайхи хут чӳречесем уҫса янӑ пекех пулса 
тӑчӗ,—терӗ пӗрре Ситанов.

Кӗнекисене тупма йывӑрччӗ, библиотекӑна ҫырӑнасси ҫинче^н 
астуман, анчах эпӗ ҫапах та темле чееленсе кӗнекесене тупаттӑ- 
мах, вӗсене пур дӗрте те ыйтса илеттӗм. Пӗрре пожарннксен и;> 
чалЫныхӗ мана Лермонтов томне пачӗ, зпӗ вара поэзин вӑй-хӑватне, 
ҫынсене ҫавӑрас тӗлӗшрев унӑн пит пысӑк вӑй-хӑват пуррияе 
туйса илтём.

Астӑватӑп, «Демонӑн» пирвайхи строкисене вуласанах, Сита
нов кёнеке патне пӗшкӗнсе пӑхрӗ, унтан мана питрен пӑхса илчё, 
кистине сӗтел ҫине хучӗ те, вӑрӑм аллисене чӑркуҫҫисем патнелле
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чиксе, йӑл кулса, чӳхенме тапратрё. Ун айӗнчи пукан кӑчӑргатма 
пуҫларӗ.

— Хуллентерех, ачасем,—терё те Ларионыч, вӑл та ӗҫлеме 
пӑрахса, Ситанов сётелли патне, эпё вуланӑ ҫӗре пырса тӑчӗ. 
Поэма мана шутсӑрах хумхантаратчё, лайӑх туйӑннипе саеӑ та 
ҫӗте-ҫӗте ларатчӗ, эпӗ стихсен строкисене лайӑххӑнах кураймас- 
тӑм, куҫҫуль тухса каятчӗ. Анчах мастерскойӗнче хуллентерех, 
сыхланарах хускални млна тата пушшвх хумхантаратчё, пӗтӗм 
мастерской йывӑррӑн тапранкалатчӗ, ҫынсене ман; паталша магнит 
туртнӑ пекех туртса илетчӗ. Эпӗ гшрвайхи пайне вуласа пӗтерсен, 
пурте тенё пекех сӗтел йӗри-тавра тӑратчӗҫ, ыталашоа пӗр-пӗрин 
ҫумие таччӑн тайӑнса, саихууианнӑ пек пулса та йӑлкулоа тӑратчӗҫ.

— Вула, вула,—терё Жихарев, ма» пуҫа кӗиек/е паггиеиле пӗнй- 
кӗнтерсе.

Эпё вуласа пӗтертӗм, вӑл кӗнекене плчӗ, ун ятне пӑхрӗ те, 
хулхушшине чиксе каларӗ: 

р — Кӑна тата тепӗр хут вуламалла! Ыран каллех вуласа парӑн. 
Кӗнекине эпё пытарса хуратӑп,—терӗ.

Карӗ те^ Лермонтова хӑй сӗтелӗнчи ещӗк ӑшне питӗрсе хурса 
ӗҫлеме тытӑнчӗ. Мастерскойӗнче шӑпахчӗ, ҫынсем хуллен хӑйсен 
сӗтелӗсем патнелле саланатчӗҫ; Ситанов чӳрече патне пычӗ, ҫам- 
кипе кантӑк ҫумнелле тайӑнса тӑчӗ те, хытса карё. Ж ихарев кал
лех кистине хурса сивӗ сасӑпа кашарӗ:

— Акӑ ҫак ӗнтӗ—пурӑнӑҫ, туррӑн чурисем... ия!—терӗ.
Хулпуҫҫисене хӑпартса, пуҫне чиксе татах каларӗ:
— Деймонне эпӗ ӳкерме те пултаратӑп: ӳчӗ хура та ҫӑмламас, 

вут пек хӗршӗ ҫуначӗсене — сурикпа, сӑнӗ, алӑ-урисем—кӑвакрах 
шурӑ тӗслӗ, ҫӗрле уйӑх ҫутти чухнехи юр пек туса ӳкеретӗп.

Вӑл каҫхи ,апатченех пӑшӑрханса, табурет ҫинче пӗртте хӑй 
пек мар оиккелесе ларчӗ, пӳрнисемпе выляса, демон ҫинчен, хӗр- 
арӑмсемпе Ева ҫинчен, рай ҫинчен тата святойсем епле ҫылаха 
кӗнисем ҫвнчен ӑнланмалла мар калаҫса ларчӗ.

— Ҫавӑ пурте чӑн!—тетчё вӑл.—Святойсем ҫылӑхлӑ хӗрарӑм- 
семпе ҫылӑха кӗреҫҫӗ пулсан, паллах, демона таса чунпа ҫылӑха 
кӗресси илӗртет ӗнтӗ...

Вӑл каланине ним чӗнмесӗр итлесе ларчӗҫ; манашкал пурин те 
налаҫас килмерӗ пулмалла. Еҫлес килмесӗр, сехет ҫине пӑхкаласа 
кӑна ӗҫлесе ларчӗҫ, тӑххӑр ҫапсан—пурте харӑсах ӗҫлеме пӑ- 
Рахрӗҫ.

Ситановпа Жихарев картмшн|елле тухрӗҫ, эпӗ вӗсемпе пӗрле 
карӑм. Унта, ҫӑлтӑрсем ҫинелле пӑхса, Ситанов каларӗ:

— Пушӑлӑха нен£ ҫйлтӑрсен 
Куҫса ҫӳрекен кара нанесем!

Ҫакна шухӑшласа та кӑлараймӑн!
— Эпӗ нимле сӑмахӗсене те астумастӑп,—терё Жихарев, пит 

сивӗ ҫапнипе ҫӳҫенсе илсе.—Ним те астумастӑп, анчах ӑна ку- 
Ратӑп! Тӗлӗнмелле вӑл—ҫын шуйттана хӗрхенмелле тума пул- 
тарнӑ? Шел вёт ӑна, э?

— Шел,—терӗ Ситанов килӗшсе.
— Вӑт мӗн вӑл—этем тени!— асра юлмалла каларӗ Жихарев.
Ҫенӗхре вӑл мана сис-терчӗ:
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— Эсё, Макеимыч, лавкара никама та ан шарла вӑл кӗнеке 
ҫинчен, паллах ӗнтӗ, вӑл вулама хушманскер!

Эпӗ хӗпӗртесе карӑм: акӑ мёнле кёнекесем ҫинчен ыйтнӑ ку- 
рӑнать пачӑшка мантан ҫылӑх каҫарттарнӑ чухне!

Каҫхи апатне вёсем ахаль чухнехи пек шавламасӑр та калаҫ- 
масӑр ҫирӗҫ, пурин те пит хытӑ шухӑшламалли, темӗскерле пысӑк 
япала пулнӑ темелле. Каҫхи апачӗ хыҫҫӑн, пурте ҫывӑрма вырт- 
еассӑн, Ж ихарев кӗнекене туртса кӑларса мана каларӗ:

— Ну-ка, тата тепӗр хут вуласа пар-ха! Сайрарах, ан васка...
Пӗр виҫ-тӑватӑ ҫын ним чёнмесӗр вырӑнӗсем ҫинчен тӑчӗҫ, сӗ-

тел патне пычӗҫ те, хывӑннӑекерсем, урисене хутлатса сӗтел тавра 
кӗрсе ларчӗҫ.

Эпё вуласа пӗферсен Жихарев, пӳрнисемпе сӗтел ҫине шаккаса, 
татах каларӗ:

— Вӑт—пурӑнӑҫ! Ах, демон, демон... вӑт мӗнле, ачаьм, э?
Ситанов ман хулпуҫҫи урлӑ сулӑнчӗ, темӗскер вуласа илчё те:
— Хам тетрадь ҫине ҫырса илетӗп-ха..—тесе кулса ячӗ.
Ж ихарев тӑрса кӗнекене хӑй сӗтелӗ патнелле ҫӗклесе карё,

анчах чарӑнеа тӑчӗ те сасартӑк кӑмӑлсӑррӑн, чӗтре-чӗтре илекен 
сасӑпа калама тапратрё:

— Суккӑр йытӑ ҫурисем пек пурӑнатпӑр, мён тума, мӗн кирлӗ— 
пӗлместпӗр, хамӑр турра та, шуйттана та кирлӗ мар! Мӗнле турӑ 
чурисем эпир? Иов—чура та, турӑ хӑй унпа калаҫнӑ! Моиеейпе 
те! Моисея вӑл ят та панӑ: Мой сей, манӑн ку, эппин—турран 
ҫынни. А эпир—камӑн?

Кӗнекене питӗрсе хучӗ те тумланма пуҫларӗ.
— Пыратӑн-и трактира?—терӗ Ситанова.
— Эпӗ хамӑнни патне каятӑп,—хуллен ответлерӗ Ситановӗ.
Вёсем тухса майоан, эпӗ алӑк патне урайне, Павел Одинцовпа

юнашар выртрӑм. Вӑл нумайччен кӑштӑртатса, мӑшлатса выртрё 
те еасартӑк хуллен йӗме тьгтӑнчӗ.

>— Мӗн эсӗ?
— Пурне те шутсӑр хӗрхенетӗп эпӗ,—терӗ вӑл,—тӑваттӑмӗш 

ҫул вӗсемпе пурӑнатӑп вӗт эпё, рурне те пӗлетӗп...
Эпё те хӗрхенеттӗм вӑл ҫынсене; эпир вӗсем ҫинчен шӑппӑн 

сӑма-хласа, кашнинчех ырӑ, лайӑх енсем тупса тата пуринче те 
темскер, эпир, ачасем, вӗсене хёрхенесеине пушшех вӑйлатакан 
япала тупса, нумайччен ҫывӑрмасӑр выртрӑмӑр.

Эпё Павел Одинцовпа пит туслӑ пурӑнаттӑм; кайран унтан 
лайӑх мастер пулса тӑчӗ, анчах вӑл нумаях пурӑвса ҫитереймерӗ, 
вӑтӑр ҫула ҫитеспе ним майсӑр ӗҫме тытӑнчӗ, кайран эпӗ ӑна ҫап- 
каланчӑка тухсан, Мускавра Хитров рынокӗнче тӗл пулнӑччӗ, нума
ях пулмасть тата, вӑл тифпа чиршесе вилнӗ тенине илтрӗм. Ман 
ӗмӗрте мӗн чухлё лайӑх ҫын ним тулккӑсӑр пӗтнине аса илсен, хӑ- 
рушшӑн туйӑнса каять! Пур ҫын та вӑйран тайӑлса, пӗтее пырать, 
вӑл ҫавӑн пек пулмалла та; анч/ах вёсем ниҫта та, пирён Росоийӑри 
пек ҫав тери хӑвӑрт, ҫав тери тӗлсӗр ватӑлса пымаҫҫӗ...

Ҫавӑн чухне вӑл мантан пӗр-ик ҫул аслӑрах, ҫаврака куҫла 
ачаччӗ; ҫивӗчскер, ӑелӑ та тӳрӗскер, вӑл пултаруллӑ пулнӑмчӗ: 

кайӑксене, кушаксемпе йытӑсене аван ӳкеретчӗ тата мастерсеч 
ҫинчен карикатурӑсем тӗлӗнмелле вӑрт-варт туса хуратчӗ, яланах

180



вӗсене кайӑксем пек ӳкеретчӗ: Ситанова—хӑрах ура ҫинче тӑра- 
кан хуйхӑлшӑ шыв чӑххи пек, Жихарева—пуҫ тӳпинче тӗксем ҫук 
тата кикирикнё татса илнӗ автан пек, чирлӗ Давидова—хӑрушӑ 
Текерлӗк пек шутлаттӑм. Анчах пысӑк хӑлхаллӑ, кулӑшла сӑмсадлӑ 
тата кашни уринчех ултшар чӗрнеилё, пӗчӗк ураллӑ ҫара ҫерҫи пек 
туса ӳкерекен ватӑ чеканщик Гоголевӑн пуринчен те лайӑхрах 
тухатчӗ. Ҫаврака та тӗксӗм пит ҫинче куҫсен шурӑ ҫаврашкисем 
пӑхса тӑратчӗҫ, куҫ шӑрҫисем ясмӑк пӗрчисем пекчӗ, куҫа урлӑ 
ларатчӗҫ,—ҫавӑнпа пичӗ чӗрӗ те пит ирсӗр пек туйӑяатчӗ.

Павйл карикатурӑсене кӑтартсан, мае те реем кӳренместчӗҫ, 
анчах Гоголевӑн карикатури пуриншӗн те кичемле туйӑнатчӗ, ху- 
дожникне вара сиввӗн ӑс парса калатчӗҫ:

— Эсӗ ҫӗтсе тӑк-ха луччӗ, ахалӗн старик курӗ, сана ҫапса 
лапчӑтса пӑрахӗ!

Емӗрех ӳсӗр ҫӳрекен ирсӗр те ҫӗтӗк старик йӑшхтармаллах 
турра кӗл ту!.ма юрататчӗ, ирттерсе яма ҫук, ҫилӗллӗччӗ тагга: пӗтӗм 
мастерской ҫинчен приказчика элек парса тӑратчӗ; ҫа.в приказчика 
хуҫа, адайри хӑй тӑванӗн хӗрне качча пама шутлатчӗ, ҫавӑнпа та 
приказчикӗ хӑйне-хӑй ӗнтӗ пӗтӗм килӗн тата ҫынсен хуҫи пулса 
тӑнӑ пекех тытатчӗ. Мастерской ӑна кураймастчӗ, анчах унтан 
хӑраса тӑратчӗ, ҫавӑнпа Гоголевран та хӑраса тӑратчӗ.

Павӑл чеканщика темле майпа та шутсӑрах тарӑхтарса, аптӑ- 
ратса хӑтланатчӗ,—Гоголева вӑл пёр минут та канлӗх парас мар 
тесе  ̂ тӗл тытнӑ пекехчӗ. Эпё те ӑна ҫав тӗлӗшрен вӑй ҫитнӗ таран 
пулӑшаттӑм, мастерской эпир мӗн хӑтланнисене, ялан тенё пекех 
ним хӗрхенӳсӗр усаллӑн хӑтланнисене пӑхса хӗпӗртесе кулатчӗ, 
анчах та пире систерсе калатчӗ: 

и — Тӗл пулать сире, ачасем! Сирпётйе кӑларса пӑрахать сире 
Нӑрӑ-Куҫми!

Нӑрӑ-Куҫми вӑл—приказчикӑн хушамачӗччӗ, ӑна мастерской 
панӑччӗ.

Систерсе каланисем пире хӑратмастчӗҫ, эпир ҫывӑрса выртакан 
чеканщикӗн питне сӑрлаттӑмӑр; пӗрре, вӑл ӳсӗр ҫывӑрнӑ чухне, 
Ун сӑмсине ылтӑнласа хутӑмӑр, губка йышши сӑмси лапчӑкӗсен- 
чен ылттӑна кӑлараймасӑр вӑл пӗр виҫ тавлӑк аппаланчӗ. Анчах 
старике ҫилентерсен, эпё кашни хутӗнчех парохода, Вятка тӑрӑ- 
хӗнчи пӗчӗк салтака .аса илеттӗм, вара хам чӗрере темяе лайӑх 
м'ар пулса каятчӗ. Хӑйӗн ҫулӗсем пур итулин те, Гоголев ҫапах та 
вӑйлӑччӗ: пире кӗтмен-ҫӗртен тапӑнса, час-часах хёне-хӗне
тӑкатчӗ; хӗнесе тӑкатчӗ те унтан хуҫа майрине каласа кӑтар- 
татчӗ. •

Хуҫа майри—хӑй те кашни куллен ӳсӗртерехскер, ҫавӑнпа та 
яланах ырӑ кӑмӑлдӑ та савӑнӑҫлӑскер,—пире хӑратма тӑрӑшатчӗ, 
кӳпчесе каСшй аллиоемпе сӗтел ҫине шаккаса кӑшкӑратчӗ:

— Каллех эсир ашкӑнатӑр-и,—шуйттансе.м? Вӑл—ватӑскер, ӑна 
хисеплес пулать! Кам ӑна черкке ӑшне эрех вырӑнне фотоген*) 
ярса панӑ?

— Эпир ӑна...
Хуҫа; майри тӗлӗнетчӗ:

* Фотоген— кЯраҫҫин.
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— Ах, аттеҫӗм, вёсем тата тунмаҫҫӗ те! Ах, эорелёсем... Ват- 
тйсене хисеплес пулать!

Вӑл пире хйваласа кӑларса яратчӗ, каҫпа вара приказчика ка- 
лаеа кётартатчё, лешӗ мана силепсе калатчё:

— Мёнле-ха апла эсё: кёнекесем вулатён, турӑ ҫыруне те ву- 
лакалатйн, ху тата—ҫавӑн пек ашкёнса хӑтланатӑн, э? Асту, 
ачам!

Хуҫа майри пёчченскерччё тата хёрхенсе каймаллах мёскёнён 
туййнатчё вйл; тутлй эрехсем ёҫсе кӳпетчӗ те чӳрече умёнче юр- 
ласа ларатчӗ:

— Никам та мана хёрхенмест,
Никама та эпё ш ел мар,
Никам та ман хуйхӑм а пёлмест,
ХуйхЯм ҫинчен кама калас?

Вара ёсёклесе макйрса, чётрекен ватй сассипе:
— Ю-у-у...—тесе тйсса ларатчё.
Пёрре эпё куртйм: кёмакана лартса пӗҫернӗ сӗт чӳлмекӗ тытса 

вйл пусма патнелле утса пычё, анчах сасартйк унйн урисем хут- 
ланса анчӗҫ, вйл ларчё те пёр картлашка ҫинчен тепёр карт- 
лашки ҫинелле кӗрӗс-кӗрӗс тутарса, чӳлмекне алйран ямасйр пусма 
тйрйх аялалла анса карё. Сёчё унйн кёпи сине тйкйнать, вйл ал- 
лиоене тйсса, чӳммеке ҫиленчёклӗн кйшкйрать:

— Мён эсё, арҫури? Ӑҫта каятйн?—тет.
Мйнтйрскер мар, анчах пит те ҫемҫешке ӳтлёскер, вйл ёнтё 

шйши тытма пултарайман ватй кушак пек туййнатчё, тутй пурй- 
нйҫпа йывйрланса кайса, хййӗн ҫӗнтерӗвёсемпе савйнйҫёсем ҫинчен 
аса илсе хёпёртенипе мйрласа ҫеҫ ҫӳрекен ватй кушак пекчё.

Ситанов шухйша кайнй пек салхулланса калатчё:
— Вйт пысйк ӗҫ пулнйччё, аван мастерской, ҫав ӗҫре йслй ҫын 

тйрйшса ӗҫленӗччӗ, халё ёнтё пурте сая каять, пурте Куҫман 
ывйҫ лаппиоем йшнелле кӗрсе кайма, пуҫларӗ. Еҫленӗ-ӗҫленё те, 
ййлтах ют ҫын валли! Ҫавйн ҫинчен шухйшлатйн та, сасартйк 
пуҫра темле пружина татйлать каять—ним те кирлё мар, пӗтӗм ӗҫ 
ҫине сурса Хурас килёт, крыша- ҫине выртас та, ҫу каҫипйх пёлӗт 
ҫинелле пйхса выртас ш лет...

Павел Одинцов та Ситанов пек шухйшлама вёреннёччё те, 
пируса мйн ҫын пек; чӗртсе, турй ҫинчен, эрех ӗҫни оинчен, хёр- 
арймсем ҫинчен тата хйть те мёнле ёҫ те пӗтсе ҫухалса кайни 
ҫинчен, пёрисем мён те пулин туви ҫинчен, теприсем тата тунине 
хакламасйр, йна йнланмасйр ҫёмёрсе, ишёлтерсе пыни ҫинчен 
философла сймахлатчё.

Ҫакйн пек минутсенче унйн кймйллй шёвёр пичё пёркеленсе, 
ватйшса каятчё, вйл чӗркуҫҫиоене ыталаса, вырйн ҫине урайне ла
ратчё те чӳречесен кйвак тйааткйлёсем витёр, юр кёрчёсем хёссе 
хунй сарай тйрринелле, хӗллехи пӗлётри ҫйлтйрсем ҫинелле ну- 
майччен пйхса ларатчё.

Мастерсем харлаттараҫҫӗ, тёлёкре ййнйшса илеҫҫё, тахйшё сй- 
махёсемпе антйха-антйха кайса, тёлёкре аташса выртать, пулат 
ҫинчен Давидов хйй пурйнйҫён юлашкисене сура-сура кйларса 
пйрахать. Кётесре «туррйн чурисем» Капендюхин, Сорокин тата
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Першин, хӑйсене ыйхӑ та ӳсӗр пулни пусса пӑрахнипе, ӳт ҫумне 
ӳт ҫыпҫӑнса выртаҫҫӗ; отенасем ҫигачеи сӑн-ггиугсӗр, алӑ-урасӑр 
мӗнсӗр иконӑсем1 пӑхса тӑраҫҫӗ. Пиҫнӗ ҫӑвӑн ҫӑра шӑрши, пӑсӑлнӑ 
ҫӑмарта тата урай ҫурӑкӗсенче йӳҫсе ларнӑ лапра шӑрши сывлӑша 
пӑва-пӑва илет.

— Ҫав тери пурге шел маншӑн!—шӑппӑн калатъ Павӑл.—Эй 
турӑ!

Ҫав ҫынсене хӗрх-енесеи мана та пушшех канлӗх памасть. Эпӗ 
каларӑм ёнтё, пире иксӗмӗре те мастерсем пурте аван ҫынсем пек, 
пурӑнӑҫӗ ҫеҫ лайӑх мар, вӗсем тивӗҫлӗ мар, тӳеме ҫук кичемлӗн 
туйӑнатчӗ. Хӗллехи ҫил-тӑманлӑ кунсенче, ҫӗр ҫинче пурте—ҫурт- 
сем, йывӑҫсем чӗтренее, макӑрса, улага тӑнӑ чухне тата хурлӑхлӑ 
чиркӳ чанӗоем аслӑ типӗри манерлӗ ҫапса тӑнӑ чухне, мастерской 
кичемлӗх, йьивӑр тӑхлан хумӗ пек, юхса пырса кӗретчӗ, ҫынсене 
пуоса хуратчӗ, вӗсенче чӗрри мӗнпур, пурне те вӗлерсе вӗсене 
хупахалла, хӗрарӑмеем патнелле турта-турта кӑларатчӗ,—хӗрарӑмӗ- 
сем вара, эрех пекех, пурне те манса каймалли май пулса тӑ- 
ратчӗҫ.

Ҫавӑн пек каҫсенче—кёнекесем пулӑшмастчӗҫ, вара эгшр Па- 
вӑлпа иксӗмӗр ҫынсене хамӑр майсемпе йӑпатса савӑнТарма тӑ-рӑ-
шаттӑмӑр: мамӑр пвтсейе хӑрӑмпа, сӑрсемще1 сӗреттӗмӗр, сӳспе ка-- 
пӑрлататтӑмӑр та, хамӑр шухӑшласа кӑларнӑ тӗрлӗ комедисем вы
ляса, ҫынсене култарса, кичемлӗхпе п.аттӑррӑн кӗрешеттӗмӗр. 
«Оалтак Петр Великийе епле ҫӑлни ҫангаен калакан халлапа» ас
туса илсе, эпӗ ӑна калаҫу формиллӗ туса хутӑм, эпир, Давидов 
патне; пулат ҫине улӑхаа лараттӑмӑр |та, хамӑр умра тӑ|вӑ пек шуТ- 
ланакан шведсен пуҫӗсене савӑнӑҫлӑн каса-каса пӑрахса выляса 
лараттӑмӑр: ҫывсем ахӑлтатсах кулатчӗҫ.

Ана Китай ҫыннисен шуйттанӗ Цинги-Ю-Тонг ҫинчен калакан 
хайлап ӑраснах та кӑмӑла каятчӗ; Пашка ырӑ ӗҫ тума шутланӑ 
мӗскӗн шуйттан пулатчӗ, эпё ыттисене пурне те пулаттӑм: арҫынё 
те, хӗрарӑмӗ те, япалаоем те, ырӑ. сьгвлӑш та тата ырӑ тума хӑт- 
ланеисевчен ним те тухм̂ ан хыҫҫӑн китай шуйттанӗ шутсӑрак хур- 
ланса, кавса ларнӑ чул та пулаттӑм.

Ҫынсем ахӑлтатсах кулатчӗҫ, эпӗ вӗсене ҫав тери ҫӑмӑллӑнах 
култарма пултарнинчен тӗлӗнеттӗм,—ҫав ҫӑмӑллӑхӗ мана темле ла- 
йӑх маррӑн пырса тиветчӗ.

— Ах, камитсем! Ах, тӑшман ҫурисем!—тесе кӑшкӑратчӗҫ 
пире.

Анчах нумайрах пурӑннӑҫемӗн эпё тата хытӑрах шухӑшласа 
пыраттӑм: ҫав ҫыноен ӑшчиккишӗн хуйхӑ-суйхӑ савӑнӑҫран ҫывӑх- 
Рах тӑрать пулӗ теттӗм.

Савӑнӑҫ пирӗн патра нихҫан та пурӑнмастъ, ӑна хӑйне хак та 
памаҫҫӗ, вырӑссен ыйхӑллӑ хуйхӑ-суйхине чакармалли май туса ӑна 
ахаль выртнӑ ҫӗртен юри туртса кӑлараҫҫӗ. Ҫав хӑйне тӗллӗн, 
хӑй пурӑнас тенипе мар пурӑнакан. хурлӑхлӑ кунсем чӗнсе илнипе 
ҫеҫ килсе тӑракан савӑвӑҫӑн шалти вӑйӗ шанчӑклӑ мар.

Час-часах вырӑс савӑнӑҫӗнчен кётмен ҫӗртен сисмелле те мар 
ха яр драма пула-пула тӑрать. Хӑйне ҫыхса хунӑ тӑлӑеене татнӑ 
пек ҫын ташлать, сасартӑк хӑйӗнчен шутсар хаяр тискер кайӑка
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иреке кӑларса ярса тискер кайӑкӑн хуйхи-суйхипе пурин ҫине те 
тапӑима тытӑмать, ҫурать, хӑшлаггь, ишӗдатерое пӗтерет...

Ҫав тултан тӗртнисемпе вӑранса кайнӑ ирӗксӗрле савӑнӑҫ дана 
ҫӳҫентеретчӗ, эпӗ вара, хама хам манйа каяс пекех хӗрӳленее ҫит- 
нӗскер, сасартӑк хам пуҫа килнӗ файтазисеие каласа, выляса кӑ- 
тартма пуҫлаттӑм,—манӑн ҫынсене пит те ирӗклӗн те ҫӑмӑллӑн, 
чӑн-чӑн савӑнӑҫпа савӑнтарас килетчӗ ҫав! Мӗн те пулин тума 
пултараттӑм эпё, мана мухтатчӗҫ, мантан тӗлӗнетчӗҫ, анчах эпӗ 
хусканма пултарнӑ пек пулнӑ кичёмлӗх каллех ҫӑралса та ггӗрек- 
ленсе ҫынеене пусса пыратчӗ.

Тӗксӗмрех Ларионыч кӑмӑллӑн калатчё:
— 'Ну, пултаратӑн та эсӗ култарма, туршӑн та!
— йӑпатма пултарать,—тетчё Ж ихарев та ун майлӑ.—Эсӗ 

Макеимыч, циркалла е театралла ҫул тыт, сантан -ла-айӑх камит 
тухмалла!

Пӗтӗм мастерскойӗнчен театра оурхурипе кӑшарни хушшинче 
тата ҫӑварнире пурӗ те икӗ ҫын ҫеҫ—Капендюхинпа Ситанов ҫӳ- 
ретчӗҫ; аслӑ мастерсем вӗсене чяперех ӑс паратчӗҫ; кӑша.рни 
чухнехи вакра Иорданьте шыва кӗрее, вӑл ҫылӑха ҫуса тас'атма 
хушатчӗҫ. Оитанов ӑраснах час-часах мана ӳкӗтлетчӗ:

— Парах пурне те, актера вӗрен!—тетчё.
Вара хумханса, «Яковлев /актерӑн хурлӑхлӑ пурӑнӑҫӗ ҫинчен» 

каласа кӑтартатчӗ.
— Акӑ мӗн пулма пултарагь-ха,—тетчӗ.
Вӑл королева Мария Отюарт ҫинчен иаласа кӑтартма юрататчӗ, 

ӑна «шельма» тетчӗ, пуринчен вила тата «Испанский дворянин» 
ҫинчен каласа хаваслйнатчӗ.

— Дон Сезар де-Базан шутсӑрах та ырӑ кӑмӑллӑ ҫын вӑл, 
Макеимыч! Тӗлӗнмеллескер!

Унта хӑйӗнче те тем «Испанский дворянин» пекки пурччё: 
пёрре площадьре каланча умӗнче виҫӗ пожарнӑй юри вылямалла 
мужике дӗйетчӗҫ; ҫынсем ушкӑйпа, пӗр хӗрӗх ҫын, хӗнеиине пӑхса, 
салтаксене мухтаса тӑратчӗҫ. Оитанов хёненӗ ҫӗре кӗрсе карӗ, 
вӑрӑм аллиседпе ҫат та ҫат тутареа пожарнӑйсене ҫапа-ҫапа 
ӳкерчӗ, мужике тӑраггса ӑяа ҫынсем патнеяле чышрӗ:

— Илсе кайӑр!—тесе кӑшкӑрчӗ.
Хӑй юлчӗ, пӗччен виҫӗ ҫьцнна дирӗҫ; ложарнӑй картишӗ пӗр 

вунӑ утӑмраччӗ, салтакеем пулӑшу чӗнсе илме пултаратчӗҫ, вара 
Ситавова хӗнесе тӑкатчӗҫ, анч&к, ун телеине /пула, пожарнӑйсем 
хӑраса картишнелле тараа кӗчӗҫ.

— йытӑсем!—теее кӑшкӑрчӗ вӑл вӗсен хыҫҫӑн.
Вырсарникун ҫамрӑксем чышкӑсемпе ҫапӑҫнӑ ҫӗре Петропав

ловски масар хыҫӗнчи Леоной дворсем адтые йаягпчӗҫ; унта аос|е- 
мизащи обозӗнми рвбочисемпе тата таврари ялсенчи мужикеемпе 
ҫапӑҫма пуҫтарӑнатчӗҫ. Хулана хирӗҫ обоз чаплӑ боеца—мӑкшӑна, 
пӗчӗк пуҫлӑ та ялан куҫҫулӗ юхакан пӑсӑк куҫлӑ, тем пысӑкӗш 
ҫьинна кӑларса- /тӑрататчӗ. Кӗске сӑхманӗн лапра ҫйШйпе куҫҫульме 
шӑлса, вӑл урисене чарса пӑрахса, хӑйӗннисем умӗнче тӑратчӗ те 
кӑмӑллӑн калатчӗ:

— Тухӑр, што-ли, атту—шӑнмалла!—тетчӗ.
Пирён енчен ӑна хирӗҫ Капендюхин тухатчӗ, яланах вара ӑна
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мӑкши хӗнетчӗ. Анчах юнланса пӗтнё, антӑхса кайма пуҫланӑ ка
зак калатчё:

>— Мӑкшӑна ҫӗнтерес мар-тӑк,—пурӑнас та мар!—тетчё.
Ҫавӑ, юлашкинчен, ун иурӑнӑҫӗнчи тӗллее пулса тӑчӗ, вӑл эрех 

ӗҫме те пӑрахрӗ, ҫывӑрма выртас умӗ» шӑм-шаккине юрпа сӑтӑ- 
ратчӗ, аш нумай ҫиетчӗ тата мускулӗсене ӳстермешкӗн кашни 
каҫах икӗ пӑт пуканӗ тытса ну май хутчен сӑхсӑхатчӗ. Анчах 
ҫавӑ та ӑна пулӑигмастчӗ. Вара вӑл алса тулёсем ӑшне хура тӑх- 
лан татӑкӗсем ҫӗлесе лартрӗ те: «Халӗ ӗнтӗ мӑкшӑ пӗтет!» терӗ 
Ситанова мухтанеа.

Ситанов ӑна сиввӗн систерсе каларӗ:
— Пӑрах, атту эпӗ ҫапӑҫас умён сан ҫинчен каласа кӑтартӑп!
Капендюхин ӑна ӗненмерӗ, анчах ҫапӑҫнӑ ҫӗре пырсан, Ситанов

сасартӑк мӑкшӑна каларӗ:
— Пӑрах-ха, Василий Иваныч, малтан зпӗ Капендюхинпа ты- 

тӑҫса пӑхах!
Казак хӗп-хӗрлӗ хӗрелсе кайса, ҫухӑрса ячӗ:
— Эпӗ санпа ҫапӑҫмастӑп, кай!—терӗ.
— Ҫапӑҫатӑн,—терё те Ситанов, казака авӑнтарса хума хатӗр- 

ленекен куҫпа питӗнчен пӑхса, ун патнелле пыма пуҫларӗ. Капен
дюхин пӗр вырӑнта тӑпӑртатса илчӗ, алса тулӗсене хывса пӑ- 
рахрӗ, вӗсене хӗвне чикрӗ те, ҫапӑҫнӑ ҫӗртен вӑр-варах аяккалла 
утрӗ.

Пирён енчисем те, тӑшман енчисем те темле кӑмӑлсӑр пулнӑ 
пек тӗлӗнсе карӗҫ, пӗр темле хисеплӗрех ҫын Ситанова ҫиленее 
каларӗ:

>— Килти ӗҫсене халӑх ҫинчи ҫапӑҫура татмашкӑн саккун та 
ҫук, ачам!—терӗ.

Ситанова ятласа ӑна пур енчен те тапӑнма пуҫларӗҫ, вӑл ну- 
майччен чӗнмесӗр тӑчӗ, анчах, юлашкинчен, хисеплӗрех ҫынна 
каларӗ:

— А эпӗ вӗлерессине сирсе ятӑм пулсан?
Хисеплӗ ҫынӗ тӳрех чухласа илчё те: «Апла пулсан, пирён

енчен сана •— тав!» терё, карнузне те илсе.
— Анчах эсё, мучей, ан янтӑратса ҫӳре!
— Ма янтӑратас? Капендюхин нал—сайра ҫеҫ тёл пулакан 

боец, ӗҫ ӑнманни ҫынна ҫилентерет ёнтё, эпир чухлатпӑр! Ун алса 
тулӗсене ҫапӑҫас умён пӑхатпӑр ёнтё.

|—■ Сирӗн ӗҫ!
— Хисеплӗ ҫынӗ аяккалла кайсан, пирён енё Ситанова вӑрҫма 

тапратрё:
— Мён тума сиксе тухрӑн, кашта? Ҫӗнтеретчӗ вёт казак, хале 

ёнтё акӑ хамӑрӑн хӗненине тӳсес пулать...
Нумайччен пит ҫыпҫӑнса та киленсех вӑрҫрӗҫ.
Ситанов йывӑррӑн сывласа илчӗ ;те:
— Эх, эсир, ҫӗтӗк-ҫурӑксем...—терӗ.
Вара нихӑшӗ те кётмен ҫӗртен мӑкшӑна хӑйпе ҫа-пӑҫма чӗнчӗ— 

лешӗ чышкисене савӑнӑҫлӑн сулкаласа:
— Ҫапӑҫӑр, ӑшӑнар...—тесе шӳт тукаласа, позицине тӑчӗ.
Темиҫе ҫын алла-аллӑн тытса, кайрисем оинелле ҫурӑмӗсемпе

тайӑнса тӑчӗҫ,—сарлака та ирӗклӗ ҫаврашка пулса тӑчӗ.
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Ҫапӑҫаканӗсем сылтӑм аллисене—малалла, сулахаййисене— 
кӑкӑрӗсем патӗнче тытса, пӗр-пӗрне хытӑ астуса пӑхса, тапранка- 
ласа тӑраҫҫӗ. Чухлакан ҫынсем тӳрех Ситанов алли мӑкшӑ аллин- 
чен вӑрӑмраххине астурӗҫ. Шӑпах пулчӗ, ҫапӑҫакансен урисем 
айӗнче юр кӑчӑртатрӗ. Тахӑшӗ тӳссе тӑраймарӗ, хурлӑхлӑн та сём- 
сӗрӗн мӑкӑртатса илчӗ:

-— Пуҫлаччӑрччӗ пӗреххут...
Ситанов сылтӑм .аллипе хӑмсарса ячӗ, мӑкши хӳтӗленмешкӗн 

сулахайне ҫӗклерӗ те, Ситановӑн сулахай алли ӑна тӳрех кӑкӑр 
шӑмми айӗнчен пырса л)ектерчё, вӑл хуллентерех ахлатса илсе, 
каялла чакрӗ те хӗпӗртенӗ пеклерех:

— Ҫамрӑк оулин те ухмах мар!—терё.
Вёсем пӗрне-пӗри йывӑр чышкӑсемпе тӑрӑнтара-тӑрӑнтара илсе 

нӗр-пёрин ҫинелле сикме пуҫларӗҫ: пӗр виҫ-тӑват мияутран хамӑ- 
рӑннисем те, ючӗсем те хӗрӳленсе кайсах кӑшкӑрма пуҫларӗҫ.

— Хытӑрах, икона ҫыракан! Лайӑхрах ҫаптар ӑна!
Мӑкши Ситановран нумай вӑйлӑрах, анчах унтан чылай йывӑр- 

тарахчӗ, вӑл ҫав тери хӑвӑртах ҫапма пултараймастчӗ, пӗрре 
ҫапнӑ вырӑнне иккӗ те, виҫҫӗ те лекетчӗ ӑна. Анчах мӑкшӑн хӗ- 
ненӗ ӳчӗ питех аптӑрамастчӗ пулмалла, вӑл пӗрмай ух та ух! 
текелесе кулкалатчӗ, унтан сасартӑк ҫӳлелле, хулхушшинелле 
пит хытӑ ҫапса ячӗ те,—Ситановӑн сылтӑм аллине мӑкӑлтарӗ 
пӑрахрӗ.

— Уйӑрӑр—.нвхӑш те  ҫӗнтермея!—тесе кӑшкӑрса ячӗҫ тӑруках 
темиҫе сасӑ, вара ҫынсем ҫаврашкана ҫӗмӗрсе боедсене пӗр-пӗрин- 
чен уйӑрчӗҫ.

— Ытлах вӑйлӑ мар та, чӗрёскер, ку икона ҫыракан! Аван 
боец пулать, эпӗ ӑна пӗтӗм халӑх умӗнче калатӑп!—тетчӗ мӑкши 
кӑмӑллӑн.

Пӗве ҫитмен ачасем пӗрлсхи ҫапӑҫу пуҫласа ячӗҫ, а эпё Сита
нова мӑкӑлтанине тӳрлетекен фельдшер патне -илсе карӑм; вӑл 
ҫавӑн пек туни ӑна ман куҫ умёнче тата ҫӳлерех хӑпартса' ячӗ, 
ӑна кӑмӑллассине, хисеплесоине ӳстерсе хучӗ.

Вӑл пӗтӗмпех питех чӑн калакан тӳрӗ ҫынччӗ, ҫавна вӑл хӑйӗн 
ӗҫ,ӗ вырӑннех шутланӑ пекчӗ, анчах пит хӑюллӑн пурӑнакан Ка
пендюхин унтан ҫивӗччӗн тӑрӑхласа кулатчӗ:

— Эх, Ж еия, ҫынсене кӑтартмашкӑн нурӑнатӑн! Праҫник умен 
самовар тааатнӑ пек, чунна тасатса лартнӑ та, мухтанатӑн—'акӑ 
ҫуттӑн йӑлтӑртатать! Чуну санӑн—пӑхӑр чун, санпа пит кичем...— 
тетчӗ.

Ситанов тӑрӑшса ӗҫлесе е Лермонтов стихӗсене тетрадь ҫине 
ҫырса, чӗнмесӗр лӑпкӑн ларатчё, вӑл хӑйӗн пӗтӗм пушӑ вӑхӑтне 
ҫав ҫыра-ҫыра илессипе ирттеретчӗ, эпӗ ӑна: «Сирӗн укҫа пур
вӗт, кӗнекине илмеллеччӗ сирӗн», тесессӗн, вӑл ответлерӗ:

— Ҫук, хам алӑпа ҫырса илсен луччӗ!—терӗ.
Хитре те вӗт почеркӗпе илемлӗн чӗркелесе страницӑна ҫырса 

тултарсан, чернила типессине кӗтсе, вӑл хуллен вулатчӗ:
— Ку^янмасӑр, хӗрхенмесӗр 
Пӑхса тЯран ҫӗр ҫине,

, Йм5р пыракан идем те,
Чӑн телей те ҫук унта...

186



Вара куҫесене хӗссе калатчё:
— Ку—чан! Эх, чӑннине вӑл пит аван чухлать!
Манӑн Ситановпа Капендюхин пёр-пёринпе епле пурӑннинчен 

пит тӗлӗнес килетчӗ,—ӗҫсессӗн казак яланах юлташӗпе ҫапӑҫма 
хӑтланатчӗ.

—• Уйрӑл! Ан ҫыпӑҫ...—тесе нумайччен ҫавӑратчӗ ӑна Си
танов.

Унтан вара ӳсӗрскере шутсӑр хыттӑн хӗнеме тытӑнатчӗ, ҫаз 
тери хытӑ хӗнетчӗ: харпӑрхӑй хушшинче килӗштермесӗр ҫапӑҫни- 
сене пӑхса тӑмалли япала вырӑнне ҫеҫ хуракан мастерсем ҫав 
ҫапӑҫнӑ ҫӗре хутшӑнатчӗҫ те юлташсене пӗр-пӗринчен уйӑратчӗҫ.

— Евгение вӑхӑтра чармасан, хӗнесех вӗлерет, хӑйне те шел- 
лес ҫук,—тетчӗҫ вӗсём. | . ,

Урӑ чух Капендюхин та ывӑнма пӗлмесӗр мӑшкӑласа кулатчӗ 
Ситановран, вӑл стихсене пит юратнинчен тата унӑн телейсӗр 
романӗнчен тӑрӑхласа кулатчӗ, ӑна кӗвӗҫтерме тӑрӑшатчӗ, анчах 
ӗҫӗ ӑнмастчё. Казак мӑшкӑланисене Ситанов чӗнмесӗр, кӳренме- 
еӗр итлесе ларатчё, хӑшпӗр чухне тата хӑй те Капендюхинпа пӗрле 
кулатчӗ.

Вӗсем юнашар ҫывӑратчӗҫ, ҫӗрлесенче вара тем ҫинчен шӑппӑн 
сӑмахлатчӗҫ.

Ҫапла сӑмахланисем мана канлӗх памастчӗҫ—пӗлес килетчӗ, 
ҫав тери пёр пек мар ҫынсем мӗн ҫинчен туссем пек калаҫма 
пултараҫҫӗ-ши? Анчах эпӗ вӗсем патнерех пырсан:

«Сана мён кирлё?» тесе мӑкӑртататчӗ казакӗ.
Ситановӗ мана курман пекех пулатчӗ.
Анчах пёрре вёсем мана чӗнсе илчёҫ те, казакё ыйтрё:
— Макеимыч, эсё пуян пулнӑ пулсан, мён тӑвӑттӑнччӗ?
— Кёнекесем илёттём.
— Тата мён?
— Пёлместёп.
— Эх,—тесе тарӑхса аяккалла пӑрӑнчӗ мантан Капендюхин. 

Ситановё лӑпкӑн каларё:
— Куратӑн-и—никам та пёлмест, ни ватти, ни вётти! Эпё 

сана калатӑп: пуянлӑх та вӑл хӑйне тӗллӗн—■ нимех те мар! Пурне 
те мёнле те пулин вырнаҫтареи кирлё...

— Мён 'ҫимчен калаҫатӑр эсир?—тесе ыйтрӑм эпё.
— Ҫывӑрас килмест те калаҫатпӑр,—ответлерё казак.
Кайрантарахпа, вёсем халапланисене итлесе, эпё пёлсе илтём:

вёсем ҫӗрле те ҫавӑн, ҫинченех, кӑнтӑрла ҫынсем мӗн ҫинчен ка- 
лаҫма юратаҫҫӗ, ҫавнах тапратса калаҫаҫҫӗ иккен: турӑ ҫиичен,
чӑнлӑх, телей ҫинчен, хӗрарӑмсем ухмаххи тата чейи ҫинчен, пу- 
янсем сёмсӗрри ҫинчен тата пӗтӗм пурӑнӑҫ арпашса кайса ӑнлан- 
малла мар пулни ҫинчен калаҫаҫҫӗ.

Эпё яланах ҫавг?н пек сӑмахшанисене сӗмсӗрленсех итлеттӗм, 
вёсем мана хумхантаратчӗҫ, ҫынсем пурте тенё пек пӗрешкел 
калаҫни: пурӑнӑҫ—начар, лайӑхрах пурӑнмалла! тени манӑн кӑ- 
мӑла каятчӗ. Анчах ҫав вӑхӑтрах тата эпӗ кураттӑм: лайӑхрах
пурӑйас килни вӑл нимех те тума хушмасть,  ̂ мастерскойӗн пурӑ- 
нӑҫӗнче, мастерсем пӗр-пӗринпе мӗнле пурӑнассинче нимне те 
улӑштармасть. Ҫав сӑмахсем пурте ман умра пурӑнӑҫа ҫутатоа парса,
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ун хыҫӗнче темле хурлӑхлӑ пушӑлӑх пуррине кӑтартса паратчӗҫ, 
ҫил чухне пӗвери шыв ҫинче вӗт ҫӳп-ҫагюем ярӑнса ҫӳренӗ пек, 
ҫав пушӑлӑхра вара ҫынсем: «Ҫакӑн пек чышкаланеа тӑни вӑй тӗл- 
сӗр тата пире кӳрентерет» тесе калакан ҫынеемех вӗчӗркенсе, 
ним тулккӑсӑр ишсе ҫӳреҫҫӗ.

Нумай та хавассӑн сӑмахласа, яланах кама та пулин тиркетчӗҫ, 
ӳкӗнетчӗҫ, мухтанатчӗҫ, тата пустуйшӑнах ҫиленсе вӑрҫӑ кӑларса 
ярса, пӗрне-пӗри хыттӑнах кӳрентеретчӗҫ. Вилсеесӗн хӑйсемпе мӗн 
пулассине пӗлме хӑтланатчӗҫ, мастерскойӗнче алӑк сулли патӗн- 
чех, мӑшкӑлтӑк шыв лахханӗ ларнӑ ҫӗрт1е, урай хӑми ҫӗрсе кай- 
нӑччӗ, ҫав нӳрӗ, ҫӗрӗк, йӗпе шӑтӑк витёр сакайӗнчёв сивӗ перетчӗ, 
йӳҫее кайнӑ тӑпра шӑрши кӗретчӗ, ҫавӑнпа пирӑн ура шӑнатчӗ; 
эпир ПавӑлЛа иккӗн ҫав шӑтӑка утӑ тагга ҫӗтӗк-ҫатӑк чике-чике 
лартаттӑмӑр. Урай хӑмине улӑштармалла тесё час-часах сӑмахла'1- 
чӗҫ, шӑтӑкӗ пӗрмай ӳссе пыратчӗ, ҫил-тӑман пулнӑ чух унтаи труба 
витӗр вӗрнӗ пекех вӗретчӗ, ҫынсем шӑнса пӑсӑлатчӗҫ, ӳеӗретчӗҫ. 
Форточкӑн шуҫ кӑлтӑрмаҫӗ пит йӗрӗнтермелле чӑкӑртататчӗ, ӑна 
намӑсла сӑмахсем каласа вӑрҫатчӗҫ, эпӗ ӑна ҫупа сӗрсессӗн, Ж и
харев итлекеларӗ те:

— Форточка чӑкӑртатмаспь те—кичемлӗрах пуйӑйма пуҫларӗ!— 
терӗ.

Мунчаран килсен тусанлӑ та чыссӑр вырӑнсем ҫине выртатчӗҫ— 
таса марри тата усал шӑршӑсем кӗни никама та пӑшӑрхантар- 
мастчӗ. Ниме те тӑман, анчах пурӑвма кансӗрлекен вак-тӗвек 
япаласем пит нумайччӗ, вӗсене часах пӗтерме пулатчӗ, анчах никам 
та ӑна тумастчӗ.

Час-часах калакалатчӗҫ:
— Этеме никам та хӗрхенмест, турӑ та, хӑйсене хӑйсем те...— 

тетчӗҫ.
Анчах эпир Павӑлпа иксӗмӗр пӗтӗмпех пылчӑк та хурт-кӑп- 

шанкӑ тэвраш ҫисе пӗтернӗ, вилекен Давидова ҫуоа тасатсан, 
пирӗнтен кулма талратрӗҫ, хӑйсем ҫинчен кӗписене хьтвса, пире 
унта шыраада сӗнетчӗҫ, мунча кӳртекеноем тетчӗҫ пире, тата эпир 
темскер намӑс та пит кулӑшла япала тувӑ пек, ҫав тери мӑшкӑ- 
ласа кулатчӗҫ.

Раштавранпа аслӑ типӗ ҫитичченех Давидов вӑрӑммӑн ӳсӗре- 
ӳсӗре пулат ҫинче выртрӗ, шӑршлӑ юн чӑмаккисене вӑл мӑшкӑл- 
тӑк шыв лахханне лектереймесӗр ҫёрелле сура-сура пӑрахатчӗ, 
юнӗ урайне лачшаттаратчӗ; ҫӗрлесенче вӑл аташса кӑшкӑрнипе 
ҫынсене вӑрататчӗ.

— Ӑна больницӑна илс1е каймайлаччӗ!—тетчӗҫ кашни куллен 
тенӗ пекех.

Анчах малтан Давидовӑн паспорт срокӗ тухнӑччӗ, унтан вӑл 
самайланчӗ, юлашкинчен тата:

— Ҫапах, часах вилет!— терӗҫ.
Вӑл хӑй те сӑмах пачӗ:
— Эпё—часах!—терӗ.
Вӑл лӑпкӑ юморист пулнӑччӗ; вӑл та тата шӳт тукаланисемпе 

мастерскойӗнчи усал кичемлӗхе сирее яма тӑрӑшагчӗ,—шӑмӑллӑ 
та тӗксӗм питне аялалла усатчӗ те хӑйӑлтатакан сассипе калатчё:

— Халӑх, пулат ҫине ҫӗклентернӗ ҫыннӑн сассисене итле...
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Вара йӗркеллӗн хурлӑхлӑ япала лӑпӑртатма пуҫлатчӗ:
Пулат ҫинче иуранатӑп,
И рех вӑранатӑп,
Тӗлӗкре те, ахаль ч у х  та 
Ҫиеҫ мана таракансем...

— Хуйхӑрмасть,—тесе савӑнатчӗҫ ҫынсем.
Хӑшпёр чух эпӗ Павӑлпа пӗрле ун патне улӑхса каяттӑм,— 

вӑл ирӗксёртерех шӳт тӑватчё:
Мӗнпе хӑналаса ярас, хаклӑ хӑнасем? Чӗрӗ эрешмен ҫиес 

килмест и?
Вӑл вӑраххӑн вилчӗ, ҫавӑ ӑна пит йӑлӑхтарса ҫитернӗччӗ, вӑл 

чӑнахах та тарӑхса калатчё:
— Ниепле те вилейместӗп, аптӑрамалла!—тетчӗ.
Вӑл вилӗмрен ^хӑраманни Павӑла пит хӑрататчӗ, Павӑя мана 

каҫсерен вӑрата-вӑрата пӑшӑлтататчӗ:
— Макеимыч,—вӑл вилчӗ пулмалла... Акӑ ҫӗрле вилсе кайӗ те, 

эпир ун айӗнче выртӑпӑр, ах туршӑн та! Хӑратӑп эпӗ вилӗеенчен...
Е тата калатчё:
— Ну, мён тума пурӑнчӗ, ма? Ҫирӗм ҫултан та иртеймен, вилет 

те ёнтё...—тетчё.
Щ рра ҫӗрле, (уйӑх ҫушти ҫутатнӑ чух, вӑл мана вӑратрӗ те, кӑ̂ - 

ранипе чарса пӑрахнӑ куҫӗсемпе пӑхса:
— Итле!—терӗ.
Пулат ҫинче Давидов хӑрӑлтатса выртатчё, хыпаланса та уҫ- 

ҫӑнах калатчё:
— Пар-ха кунта, па-ар...—тетчӗ.
Унтан вӑл хӑрӑлтаттарма тытӑнчӗ.

Вилет, туршӑн та, акӑ курӑн!—тесе хумханатчӗ Павӑл.
„ ^пӗ кунӗпех картишӗнч^ен уялла юр турттарнипе пит ывӑн- 

наччӗ, манӑн ҫывӑрас килетчӗ, анчах Павӑл йӑлӑнатчӗ мана:
— Ан ҫывӑр,^ пушалстӑ, Христа ради, ан ҫывӑр!
Унтан сасартӑк чёркуҫҫи ҫине сиксе тӑрса пит хаяррӑн:
— Тӑрӑр, Давидов вилчӗ!—тесе кӑшкӑрса ячӗ.

ц Хӑшӗ-пӗри вӑранчӗҫ, пӗр виҫ-тӑват кӗлетке вырӑнӗсем ҫинчен 
тачӗҫ, ҫиленчӗкӗн ыйтнисем илтӗвсе карӗҫ.

Капендюхин пулат ҫине хӑпарчӗ те тӗлӗнсе каларӗ:
— Чӑнах та вилнӗ пулмалла... хӑй—ӑшӑ та...
Шӑпах пулчӗҫ. Жихарев сӑхсӑхса илчё те одеялпа пӳркенсе 

каларӗ:
— Ҫӳлти патшалӑха кайтӑр эппин!
— Ҫенӗхе кӑларса хурасчё ӑна...—терӗ тахӑшӗ.
Капендюхин пулат ҫинчен анчӗ, чӳрече витӗр пӑхкаларӗ.
— Вырттӑрах ирччен, вӑл чӗрӗ чухне те ни кама та кансӗр- 

лемен...
Павӑл пуҫне ҫытар айне чиксе мӑкӑртатрӗ.
Ситановӗ вӑранмарӗ.

XV

У'йра юр ирӗлегчӗ, ҫӳлте хӗллехи пӗлӗтсем ирӗлсё, йӗпе юр 
та ҫумӑр пулса, ҫӗр ҫинелле ӳкетчӗҫ; хӗвел хӑйӗн ҫутӑ кунхи
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ҫулӗпе вйрахйнтарах та вёрахйнтарах ҫӳретчӗ, сывлйш ӑшӑрах 
пулса пыратчӗ, ӗнтӗ ҫурхи савӑнӑҫ килое ҫитнӗ пекех, вӑл юри 
вылямалла таҫта хула хыҫӗнче уйсенче пытанса ларнӑ та часах 
хулана килсе кёрес пекех туййнатчё. Урамеенче—хёрлёрех тёслё 
пылчйк, панелсем патёнче шывсем юхаҫҫӗ. Арестантски пло- 
щадьре к>р кайнё вырӑнсенч1е ҫерҫисем са/вӑнӑҫлӑн сиккелеое ҫӳ- 
реҫҫӗ. Ҫынсем ҫинче те вӗсем ҫерҫисем пекех хыпаланни палйрать. 
Ҫурхи шав ҫинче, татти-сыпписӗр иртен пуҫласа каҫчен тенё пе
кех, ӑшчике лӑн-лӑн тутаре а илемлӗ чан сасси янтЙраса тӑрать, 
старик халлапӗсенчи пек, ҫав чан сассинче темскер кӳренни пы
танса тӑрать, чансем пурин ҫинчен ге:

— Пулнӑ-ӑ, пулнӑ вӑл, пулнӑ-ӑ...—тесе сиввӗн те хурлёхлйн 
каланӑ пек туйӑнать.

Ман менельник кунӗнче мастерской мана хитрен ҫырнӑ турӑ 
ҫыннин Алексиян пӗчӗк иконине пачӗ, Ж ихарев вара хыттӑн ӑс 
парса, ман асра тйрса юлнӑ вӑрӑм сӑмах каларӗ:

— Кам зсӗ?—те(рӗ вйл пӳрнисемпе вышяса, куҫхаршийене ҫӗк- 
лентерсе,—Вунвиҫӗ ҫулхм тӑлӑх арҫын ача ҫеҫ, а эпӗ—сантан пӗр 
тӑват хута яхӑнах аслӑ та сана мухтатӑп, эсё пурин патнелле те 
хӑяккӑн мар, питпе ҫавӑрӑнса тӑнӑшӑн ырлатӑп! Ҫавӑн пек тӑр 
яланах, вал аван!

Туррӑн чурисем ҫим ен  тата туррӑн ҫыниисем ҫинчен каларӗ 
вӑл, анчах ҫыннисемпе чурисем хушшинче мӗнле уйрӑмлӑх пурри 
ман тӑн-пуҫа кӗмесӗрех юлчӗ, вӑл ӑна хӑйне те паллах пулман 
пулмалла. Вал кичемле калатчё, мастерской унтан кулкаласа 
илетчё, эпё пит ҫемҫелнӗскер те вйтаннйскер, алла икока тытса, 
ним тума пӗлмесӗр тӑраттӑм. Юлашкинчен, Капендюхин тарйхеа 
оратора кйшкйрса ячё:

— Пйрах-ха ун патёнче кёлё кёллеме, аз унйн хйлхисем те 
кйвакарсах кайнй.

Унтан мана хулпуҫҫинчен ҫапса, вйл та мухтарё:
— Сан ҫакй лаййх: эсё пур ҫынпа та хурйнташлй—акй мён 

лаййх! Сана хёнеме мар, вйрҫма та—хӗн, вйрҫмалли пур пулсас- 
ейн та!

Пурте эпё вйтаннинчен кймйллйн кулса, мана лаййх куҫсемпе 
пйхатчӗҫ, пйртак тйрсассйн—хам ҫав ҫынсемшӗн кирлё ҫын пулнине 
туйса, сасартйк савйннипе эпё макйрсах та яраттйм пулё. Лйп 
ҫав ирхине лавкара приказчик ман еннелле пуҫне кйтаргса Петр 
Васильева каларё:

— Кймйла каймалла мар ача тата ниме вёренме те пултарай- 
маСть!—терё.

Яланхи пекех эпё ирхине лавкана кайнйччё, анчах кйнтйр ирт- 
сен, приказчик мана каларё:

— Киле кай, амбар тӑрри ҫинчен юр антар та нӳхрепе хыв...
Манйн менельник пулнине вйл пӗлместчӗ; ҫавйн ҫинчен никам

та иёлмест пулё тесе шутлаттйм эпё. Ырй сунса хйтланас йёрке 
пётсессён, эпё урйх кӗпе(-йӗм тйхйнтйм, картишнелле тухса тартйм 
та ҫав хёд пит нумай ҫунй хулйм, йывйр юра сарай тйрри ҫинчен 
тйкма улйхеа карйм. Анчах, хумханса кайнйскер, эпё нӳхрел 
алйкне уҫма мантӑм та унта юр купалантарса лартрйм. Ҫӗр ҫине 
сиксе ансан: ҫав ййнӑша курса, эпё тӳрех юрне алйк патёнчеи
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ывӑтма тытӑнтӑм; юрё нӳрӗ пулнипе пит хытса ларнӑччӗ; йывӑҫ 
кӗреҫе аран-аран кӗретчӗ, тимӗр кӗреҫе ҫукчӗ, эпӗ лӑп пӗчӗк алӑк- 
ран приказчик кёнӗ тапхӑрта кӗреҫене хуҫрӑм пӑрахрӑм; «хуйхл 
савӑнӑҫ хыҫҫӑнах ҫӳрет» тенӗ вырӑс сӑмахӗ тӗрӗс пулчӗ.

— Ҫа-апла,—мӑшкӑласа каларё приказчик, ман паталла утса 
пырса. — Эх, эсё, ӗҫлекен, ҫӗр ҫӑташшӗ! Акӑ, парам сана ӑссӑр 
пуҫунтан.. .

Вӑл мана кӗреҫе аврипе -хӑмсарса ячӗ, эпӗ каялла чакрӑм та 
ҫиленсе каларӑм:

— Эпӗ сирӗн пата дворника кӗмен вӗт...—терӗм.
Вӑл мана ураран патакпа персе ячӗ, эпӗ юр чӑмакки ярса илсе 

ӑна питӗнчен лектертӗм; вӑл тушӑра-тулхӑра тарчӗ, эпӗ ӗҫлеме 
пӑрахса мастерской кӗрсе карӑм. Пӗр виҫ-тӑватӑ минутран ҫӳлтен 
вӑ!л илес дтенӗ хӗр, ним ӑсӗ те курӑнман, шаггра пйтлӗ, йӑкӑлти хӗр 
чулса анчӗ.

— Максимыча ҫӳле чӗнеҫҫӗ!
— Каймастӑп,—терӗм эпӗ.
Ларионыч тӗлӗнсе хуллен ыйтрӗ:
— Мӗнле апла—каймастӑн?
Эпӗ ӑна мӗн пулнинё каласа патӑм; вӑл шухӑша кайса салху- 

ланса, ҫӳлелле хӑпарса карӗ.
— Эх, эсӗ, ача мӗгале чӑрсӑ,рскер...— терё мана хуллемтерех.

Мастерской приказчике вӑрҫса кӗрлеме тытӑнчӗ; Капендюхин
каларё:

— Ну, ӗвтӗ сана сирпӗтсе кӑлараҫҫӗ!
Ун пек пумасси мана хӑратмастчӗ. Манпа приказчик хушшннчи 

пурӑнӑҫ йывӑрланса ҫитнӗччӗ,—вӑл мана питех те кураймастчё, 
ман та ана курас килместчё, анчах эпӗ ӑнланса илесшёнччё: мён- 
шӗн-ха вӑл манпа ҫав тери килӗшӳсӗр хӑтланать?

Вйл! лавка урайнелле укҫасем пӑрахатчӗ; шӑлнӑ чух эпӗ вӗседе 
тупса стойка ҫинчи чашкӑ ӑшне, кӗлмӗҫсем вашли ҫур пуслӑх та 
пёр пуслӑх укҫасем выртнӑ ҫӗре пуҫтарса хураттӑмГ Ҫавӑн пек 
час-часах укҫа туонисем мӗне пӗлтернийе чухласа илсен, эпё при
казчика каларӑм:

— Эсир пуотуях мана укҫасем пӑрахса паратӑр!—терӗм.
Вӑл хӗрелсе карё те астумасӑр кӑшкӑрса ячӗ:
— Ан вӗрентнӗ пултӑр мана, эпё хам мӗн тунине хам пӗлетӗп!
Анчах ҫавӑнтах тӳрлетсе каларё:
— Мӗнл1е алла юриех пӑрахса паратап? Вӗсем хӑйсем ӳкес- 

Ҫӗ. . терӗ.
Вӑл мана лавкара кёнекесем вулама хушмарӗ.
— Сан ӑс-пуҫу пӗлмелли ӗҫ мар вӑл! Мӗн эсӗ—кӗнекеҫӗ пул- 

ма шутларӑн-им, харамиыр? — терӗ.
Вӑл мана ҫирӗм пуслӑх укҫасемпе тытма хӑтланасёине пӑрах- 

мастчӗ, эпӗ чухлаттӑм: урай шӑлнӑ чухне укҫи шӑтӑкалла анса
каяе пулсан, вӑл ӑна зпӗ вӑрланӑ пес1е шутласса пӗлеттём. Вара 
ӑна татах тепӗр хут ҫав вӑйя пӑрахми хушрӑм, анчах вӑл ҫав 
кунах трактиртен вӗри шыв илсе тавӑрӑннӑ чухне эпӗ вӑл тин ҫеҫ 
илнӗ кӳршӗ приказчикне ҫапла ӑс панине илтсе юлтӑм:

— Эсӗ ӑна вӗрент Псалтирь вӑрлама—часах пирён Псалтирь- 
°ем килеҫҫӗ, виҫӗ коробка...
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Эпӗ хам ҫинчен сӑмахланине чухласа илтӗм,—эпӗ щавкана пыр
ей кӗрсен, вёсем иккӗшӗ те именнӗ пек пулч]ӗҫ, анчах вӗсем мана 
хирӗҫ ухмахла каварлашнӑ тесе шутлама ҫав! паллӑсӑр пуҫне те 
манӑн. тата сӑлтавсем пурччӗ.

Кӳршён приказчикӗ тин энчах мар ун патёнме служить тӑватчӗ; 
вӑл сут тума ҫивӗччӗн пултӑрать тесе шутлатчеҫ, анчах пӗрре 
тытӑнсан татти-сыпписӗр ӗҫнипе аптӑратчӗ; ӗҫме пуҫланӑ вӑхӑтра 
хуҫа ӑпа хӑваласа яратчӗ, унтан ҫав чее куҫлӑ начаркка та имшер 
ҫынна калдех хӑй патне илетчӗ. Тултан пӑхма йӑвашскер, хуҫи 
алӑпа сулсанах пӑхӑнса тӑраканскер, вӑл яланах хӑй сухалӗ ҫинел- 
ле  пӑхса, ӑелӑн кулкаласа ҫӳретчӗ, ҫивӗч сӑмах калама юрататчӗ, 
унтан хӑйӗн шӑлӗсем шурӑ та ҫирӗп пулнӑ пулсан та ҫӗрӗк шӑллӑ 
ҫьиноевчен кӗракен лайӑх мар шӑрш1ӑ кӗре!тчӗ.

Пӗрре вӑл мана шутсӑрах тӗлӗнтерсе ячӗ: кӑмӑллӑн кулкаласа 
ман пата утса пычё, анчах сасартӑк ман ҫинчен ҫӗлӗке ҫапса ӳкер- 
чӗ те ҫӳҫрен ҫӑлса илчӗ. Эпир ҫапӑҫма пуҫларӑмӑр, галлерейӑран 
вӑл мана лавкана тёртое кӗртрӗ те, пӗрмай урайӗнче тӑракан пы- 
сӑк турӑшсем ҫинелле тӗксе ӳкерме хӑтланчӗ,—вӑл ҫавна тума 
пултара-с пулсан, эпӗ кӗленчисене ҫӗмӗрсе пӗтернӗ, чӗнтӗрленисене 
хуҫса тӑкнӑ пулӑттӑм тата хаклӑ иконсше чӗркелесе пӗтереттӗм 
пуяӗ. Вӑл пит вӑйсӑрччӗ, эпӗ ӑна ҫӗнтерме пултартӑм, анчах су- 
халлӑ арҫый вара мана шутсӑр тӗлӗнтерсе, юн кӑларнӑ сӑмсине 
шӑлса, урайӗнче ларса пит хурланса макӑрса ячӗ.

Тепӗр ирхине, хамӑр хуҫасем таҫта тухса кайсан, вӑл сӑмси 
ҫинче тата куҫӗ патӗнче шыҫса ларнине пӳрнипе сӑтӑркаласа 
мана туе пек маларӗ:

— Эпё сана хам ирӗкпе тапӑнтӑм тетӗн-им? Эпӗ—ухмах мар, 
эпӗ пӗлеттӗм вӗт эсӗ мана ҫӗнтерессине, эпӗ вӑйсӑр ҫын, ӗҫекенскер. 
Ҫавна тума мана хуҫа хушрӗ: пӗрре тытса сӗтӗр-ха ӑна тет, тата 
ҫапӑҫнӑ чухне хӑйоен лавкинче нумайтарах япала пӑстарса пӗтерме 
тӑрӑш, ҫапах та— вӗсене хӑйсенех сиен пулать! тет. Эпё хам ӑссӑн 
хӑтланас та ҫукчӗ, авӑ эсӗ ман сӑн-пите мӗн пек хитрел!етс1е пӗтертӗн...

Эпӗ вӑл каланине ӗнентӗм, ӑна шел туйӑнса карё мана, эпӗ вӑл 
хӑйне хӗнекен хӗрарӑмпа выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑняине пӗлеттӗм. 
Анчах ҫапах та эпӗ увтан ыйтрӑм:

— Ҫынна эмел' парса вӗлерттерме хушаҫҫӗ пулсан—эсӗ эмел 
парса вӗлёретӗн-и?

— Вӑл вӗлерттерӗ те,—терё приказчик хуллентерех, мӗскӗнле 
кулкаласа илнӗ паек пулса.— Вӑл пуйтаратъ...

Ҫавӑн хыҫҫӑн часах вӑл  мантан ыйтрӗ:
— И тле, манӑн ҫур пус укҫа та ҫук, килте ҫимелли ҫук, арӑм 

вӑрҫать, тусӑм, хӑвӑрӑн кладовойӗнчен пёр-пёр пӗчӗк икона вӑрла- 
са тух-ха, а! зпӗ ӑна сутам, э? Вӑрласа тух-ха? Е Псалтирьне?

Эпӗ атӑ-пушмак магазинне, чнркӳ хуралҫине астуса илтӗм, ку 
ҫын сутать мана! тесе шухӑшларӑм. Анчах памасӑр тӑма хӗнччӗ, 
эпё вара ӑна пёр икона патӑм, анчах темиҫе тенкӗ таракан Псал
тирьне пама хӑяймарӑм, вӑл мана пысӑк айӑп тунӑ пек туйӑнатчӗ. 
Мӗн тӑвас тетӗн? Моральте яланах арифметика пытанса тӑрать; 
«Угсхловнӑй накаэанисем ҫинЦен калакан закон кӗнегаин» святойла 
айванлӑхӗ ҫав харпӑрлӑхӑн пит пысӑк суйи пытанса таракан пӗчӗк 
вӑрттӑнлӑха пит уҫҫӑнах кӑларса кӑтартать.
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Хамйн приказчик ҫав мӗскӗн ҫынна хама Псалтирь вӑрлаттарма 
вӗрешчшне илтсен, эпӗ хӑраса карӑм. Паллах ӗнтӗ, эпӗ унӑнне 
парса ырӑ пул ни ҫинчен май приказчик пӗлнӗ, кӳршӗ приказчике 
ӑна икона ҫинчен каласа кӑтартнӑ курӑнать.

Ҫынйнне парса ырӑ пулассин ирсёрлёхӗ тата хама ҫавӑи пек 
йӗрёнчӗкле тытма хӑтланни—ҫавй пурте хама тарйхса ӳпкелеишел- 
ле, хама та, пурне те курас юилмелле мар тӑватчӗ. Темиҫе кун 
хушши эпё коропкӑсемпе кёнекесем килессине кӗтсе шутсӑр терт 
ленсе пурйвтйм; юлашкинчен, кёнекесем килсе ҫитрӗҫ, эпё вёсене 
кладовойӗнче суйлама тытӑнтӑм, ман пата кӳршӗ приказчикё утса 
пыратчё те ӑна Псалтирь пама ыйтать.

Вара эпё унтан ыйтрйм:
— А эсё манӑн хуҫана икона ҫинчен каларӑн-и?—терём.

— Каларйм,—тесе оггаегглерё вйл хуршйхлй сасйгга. Эпё, ачам, 
ниме те пытарма пултараймастйп.. .

Ҫакй мана шалт тёлёнтерсе ячё, эпё урайне лартйм та ун ҫн- 
нелле куҫа-пуҫа чарса пйрахрйм, а вйл, вйтанса кайнйскер, калама 
ҫук мӗскӗнскер, васжаса мйкйртатма пуҫларӗ:

— Куратйн-и, санйн хуҫу хйй чухшаса илчё, ҫук, йна ман хуҫа 
чухларё те санйнне каларё...

Пётрём ёнтё! тесе шутларйм эпё, лартрёҫ «мана ҫав ҫынсем, 
халё ёнтё мана валли ҫул ҫитмен преступниксен колонийёнче вы- 
рйн хатёрлесе хунй! Апла пулсан—пурпёрех! Шыва путас-тйк, 
тарйн вырйнта путас. Эпё приказчика Псалтирь тыттартйм, вйл 
йна пальто йшне чикрё те аяккалла утрё, анчах ҫавйнтах каялла 
ҫавйрйнчӗ те, Псалтирё ман ура вӗҫнелле тухса ӳкрё, ҫынё аяк
калла утрё.

— Илместёп! Пётес пулать санпала...—терё.
Эпё ҫав сймахсене йнланаймарйм,—мёншён манпа пётмелле-ха? 

Анчах вйл кёнекине илменшён эпё пит хӗпӗрперӗм. Ҫавйн хыҫҫйн 
ман пӗчёк приказчик ман ҫине тата пушшех ҫиленсерех тё шанма- 
сйртарах пйхма пуҫларӗ.

Ларионыч ҫӳлелле хапарса кайсан, эпё ҫавна пурне те аса ил- 
тём; вйл унта нумай тймарё, пушшех пусарйнсарах та яланхинчен 
ййващрах тавйрйнчё, каҫхи апат умён вара куҫа-куҫйн! мана ҫапла 
каларё:

— Сана лавкаран хйтарччйр, масгерскоя паччйр тесе тйрйшрйм. 
Пулмарё вйл! Куҫма ийтересшӗн м|ар. Эсё пит те йна кймйла кай- 
мастйн...

Килте те манйн тйшман—'приказчик илес хёр пурччё, вйл шут- 
сӑрах^ та ййкӑлтиччӗ; пӗтӗм мастерскойӗнчи ҫамрйксем унпа вылят- 
чӗҫ^ йна ҫенӗхре кӗтсе тйрса ыталатчӗҫ; вйл уншйн кӳренместчё, 
печӗкҫӗ йытй пек, хуллен ҫухйроа ҫеҫ ишетчӗ. Иртен пуҫласа каҫ- 
чен вйл чймласа ҫӳретчӗ, :унйн кӗсъисенче яланах пӗремӗксем, 
пашалу таврашсем туллиехчӗ, янах шймийӗсем ывйнма пӗлмесёо 
вьгляса тйратчӗҫ, унйн чупкаласа ҫеҫ тӑракан пӗчӗк кйвак куҫлй, 
ч'име тйман сйнне лйхсзн, темле лаййх мар пек туййнатчё. Мана 
чата Павйла вйл яланах мевде те пулин пит те намйссйрла япала 
пытанса^ таракан тупмалли юмахсем кататчё, лаййх мар сймах 
пулса таракан хйвйрт каламалли самахсем каласа паратчё.
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Пӗрре ҫитӗннӗ мастерсенчен тахӑшё ӑна каларӗ:
— Ытла та намӑссӑр-ҫке эсӗ, хер!—терӗ.
Хӗрӗ намӑслӑ юрӑ сӑмаххисемпе ответлесе:

— Хӗр вӑтанать пулсассӑн,
А рӑм пулма юрамасть...—терӗ.

Эпӗ унашкал хёре пуҫласа курнӑччӗ, вӑл мана йӗрӗнмелле пек 
туйӑнатчӗ тата лдйӑх мар шӳт туса тӗрткелениоемпе хӑрататчс 
мана, ҫавӑн пек выляса хӑтшаннисем маншӑн тутлӑ маррине курл 
пушшех ҫыпӑҫса аптӑрататчӗ.

Пӗрре, нӳхреп ҫинче, эпӗ Павӑлпа ӑна кӑвас каткисемпе хӑяр 
каткисем вӗрилеме пулӑшнӑ чух, вӑл пире сӗнчӗ:

— Ачасем, эпӗ сире вӗрентёп, чуптума вӗренес килет-и?—терӗ.
— Зпё сантан лайӑхрах пӗлетӗп,—терё ӑна хирӗҫ Павӑл кул- 

кал$с;а, а эпӗ ӑйа пиш те кӑмӑллӑнах м ар '—Чуптумашкӑн хӑвӑн 
каччу патне май!—терӗм. Вӑл ҫиленсе карӗ,

— Ах, мӗнле чӑрсӑрскер! Хӗр унпала кӑмӑллӑн калаҫать те,
вӑл сӑмсине кӑяа каҫӑртать; пӑхсамӑр, мёнле чаплӑ ҫын вӑл!

— Тӑхта-ха, зпӗ сана встутарӑп-ха кӑна?—пӳрнипе юваса, та
тах хущрӗ вӑл.

Павӑл та ман майлӑ пулса ӑна:
— Эсӗ ашкӑнни ҫинчен пӗлсен, парать-ха сана каччу!—терё.
Хёр ним вырӑнне те хуман пекле шатраллӑ питне иӗркеленггер-

се илчӗ.
— Хӑрамастӑп эпӗ унтан! Хамӑн ырлӑхпа эпӗ вунӑ каччӑ та

тупӑн, унтан чылай лайӑхраххисенех тупӑп. Хӗрӗн вылясси те
туйччен ҫеҫ.

Вӑл вара Павӑлпа выляма тытӑнчӗ, а эпӗ ҫавӑнтанпа вара ывӑн- 
ма пӗлмея элекҫӗ ятне туяятӑм.

Лавкара йывӑрланнӑҫемӗн йывӑрлансах пыратчӗ, эп ӗчи ркӳ  
кӗнекисене пурне те вуласа тухрӑм, кӗнекеҫӗсем тавлашиисемпе 
халланланийем мана ӗвтӗ урӑх ялёртмёстчӗҫ, вёсем яланах лӗр^ япа
ла ҫинчен калаҫатчӗҫ. Пёр Петр Васильев ҫеҫ хӑй этемӗн тӗттӗм 
пурӑнӑҫне пӗлҫе тӑнипе, хӑй интереСлӗ те хёрӳленсе калаҫма пӗл- 
нипе мана ӗлӗкхи пекех хӑй патнелме туртӑнтаратчӗ. Хӑш чухие 
эпӗ шухӑшлаттӑм: ав ҫавӑн! пекех ёнтӗ ҫӗр ҫинче пӗччен те та-
варма юратаман Елисей пророк ҫӳренӗ, тетггӗм.

Анчах кашни хутах, эпе старикпе ҫынсем ҫинчен, хамӑн шухӑш- 
сем ҫинчен ним пытармасӑр-тумасӑр калаҫс1ан, вӑл ырӑ суннӑ пек
ле итлесе ларса, эпӗ мӗн каланисене приказчика каласа паратчӗ, ле- 
шӗ вара мана кӳрентермелле мӑшкӑлаоа кулатчӗ е ҫишенсе вӑрҫатчӗ.

Пёрре эпё старике: хӑшпёр чухне эпӗ еан сӑмаххусене тетрадь 
ҫине ҫырса хуратӑп, унта эпё тёрлӗ стихсем, кӗнекесенчи сӑмахсе 
не ҫырса хунӑ, терӗм. Ҫавӑнтан кӗнекеҫӗ шутсӑрах хӑраса карӗ, 
вӑл оамантрах ман паталла, тайӑлчӗ те пӑшӑрханса мантан ыйтма 
пуҫларӗ:

>— Ӑна эсӗ мӗншӗв ҫыратӑн~ха? Ашйа, ачам юрамасть!^ Асра 
тынмашкӑн-и? Ҫук, эсӗ ӑна парах! Ав эсӗ мӗскерлескер! Зсӗ пар- 
ха мана ҫав запискӑеене, э?

— Тетрздьне пар е ҫунтарса яр ана,—тесе вӑл нумайччен, ҫине 
тӑрсах ӳкӗтлерӗ мана, унтан вара ҫиленсе приказ чвкпа пӑшӑлтатма 
пуҫларӗ.
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Киле кайнӑ чух приказчик мана сиввён каларё:
— Эсё темле запискӑсем ҫырагӑн—ҫавӑ ан та пултӑр! Илт- 

рӗн-и? Ҫавӑн пеккипе сыщиксем ҫеҫ аппаланаҫҫӗ,—терё.
Эпё астумасӑр ыйтрӑм:
— Ситанов тата мёнле? Вал та ҫырать-ҫке.
—- Вӑл та-и? Вӑрӑм ухмах...
Нумайччен чӗнмесӗр тӑрсан вӑл, ахаль чухнехи пек мар, ҫемҫен 

каларё:
— Итле, кӑтарт мана хӑвӑн тетрадьна та, Ситановӑнне те—эпё 

сана алла пус паратӑп! Анчах Ситанов сисмелле мар хӑтлан, 
хуллен...

Эпё ун кӑмӑлне тӑватӑпах тесе шутларё пулмалла вал, вара 
урӑх пёр сӑмах та каламаеӑр, кёске урисемпе манран малятан чуп
са каре.

Килте Ситанова приказчикӑн сӗнӗвӗ ҫинчен каласа кӑтартрӑм, 
Евгений салхулланчӗ.

— Эсӗ ӑна пуетуях лӑпӑртатса кӑтартнӑ... Халӗ вӑл кама та 
пулин ман тетраде тата санӑнне те вӑрласа илме вёрентет ёнтё. 
Пар-ха хӑвӑн тетрадьна, эпё пытарам... А сана вал часах кӑларса 
ярё, асту!...

Зпӗ ҫав пулатех терём те, кукамай хулана килсенех, пӑрахса 
кайма! шут тытрӑм,—такам ҫынӗ хёрӗсене шӑтӑкла ҫыхма вӗрент- 
•ме, чённипе кукамай хӗл каҫипех Балахна(ра пурӑнатчӗ. Кукаҫи 
каллех Кунавинӑра пурӑнатчӗ, эпё ун патне ҫӳремесггӗм, вӑл та 
хулана пырсан, ман пата пырса каймастчӗ. Пёрре эпир унпа урам
ра тӗл пултӑмӑр; вал йывӑр енот кёрӗкё тӑхӑнса, пуп пек чадлӑн 
та ерипен утса пыратчё, эпё унпа сывпуллашрӑм; ман ҫине ывӑҫ 
тупанӗ айӗнчен пӑхса илсе, вӑл шухӑша кайнӑ пекле каларё:

— Э, эсӗ-и... эсё икона ҫыракан халё, ия, ия... Ну каях, кай!
Мана ҫул ҫинчен аяккалла тӗртрӗ те ҫавӑн пекех чаплӑн та

ерипен малалла утрё.
Кукамая эпё сайра кураттӑм; вал ватӑлнипе сӳтёле-сӳтӗле кая- 

кан кукаҫее тӑрантарса, ывӑнма пӗлмесёр ӗҫлетчӗ, куккасен ачи- 
семпе аепаланса пурӑнатчӗ. Михалин ывӑлӗ Саша, тем ҫинчен 
шутласа тӗлӗрсе пурӑнакан тата кёнеке вулама юратакан хитре 
каччӑ, кукамая ӑраснах нумай чӑрмав кӑтартатчӗ. Вӑл час-часах 
пӗр хуҫа оатӗнчен тепӗр хуҫа патне куҫса, сӑрлакан мастерскойсем 
тӑрӑх ӗҫлесе ҫӳретчӗ, ӗҫлемен хушӑра кукамайӑн мӑйӗ ҫинче, вӑл 
ҫӗнӗ вырӑн тупса парассине канлӗнех кӗтсе ларатче. Кукамайӑн 
мӑйӗ ҫмнчех Сашӑн а-ггпӑшӗ те ҫаканса гаратчӗ, вӑл хӑйне хӗнекен, 
килтен те хӑвала-хӑвала кӑларса яракан ӳсӗр мастеровоя ӑнӑҫсӑр кач- 
ча кайнӑччӗ.

Кукамайпа тӗл пула-пула эпё ытларах та ытларах ӑнланса, унӑн 
чунӗнчен пит тӗлӗнсе пыраттӑм, анчах—эпӗ ӗнтӗ сисеттӗм: ҫав 
илемлӗ чуна юмахсем суккӑрлатса хунӑ, вӑл чӑн пурӑнӑҫра пула- 
кан усал япаласене курма пултараймасть, вӗсене ӑнланса илме 
пулшараймасть, эпӗ пӑшӑрханса хӑтланш, эпӗ хумхання уншӑн ни- 
мӗнех те мар.

— Тӳоес пулать, Олеша.
Зпӗ пурӑнӑҫри ирсӗрлӗхсем ҫинчен, ҫынсем тертленсе пурӑнни
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ҫинчен, ӑш вӑркани ҫинчен—хама мён тарӑхтарать, пурне те кала- 
сащ, кукамай мана хирӗҫ ҫав сӑмахсене ҫеҫ калама пултаратчӗ.

Эпӗ тӳссе пурӑнмашкӑн пултараймастӑмччӗ, хӑш чухне эпё 
выльӑх-чӗрлӗхӗн, йыиӑҫӑн, чул таврашӗн ырӑ енне палӑрткаланӑ 
пулсан та, ӑна эпӗ хамачхам сӑнае тес(е та та хам вӑйсен запасне, ҫӗр 
ҫинче хам мён таран тӗреклӗ тӑнине пёлес тесе ҫеҫ палӑрткаланӑ. 
Хӑшпӗр чухне ӳссе ҫитмен ачасем айванла паттӑрланас шутпа, 
мӑн ҫынсен вӑйӗнчен кёвӗҫнипе, хӑйсен мускулёсемпе шӑммисем- 
шӗн ытларах та пысӑк пулакан йывӑрлӑхсене ҫӗклеме тӑрӑшаҫҫӗ, 
ҫӗклесе те хӑтланаҫҫӗ, вӑйлӑ мӑн ҫынсем пек, мухтанмалла икё 
пӑт туртакан кире пуканӗсемпе сӑхсӑхма хӑтланаҫҫӗ.

Эпё те, тӳрех каласан та, урӑхла ӑнланмалшрах каласан та, хам 
ӳт-пӗвӗм енчен те тата чунӑм тёлёшёнчен те ҫавна пурне те туса 
хӑтланнӑ. Темле май килнипе ҫеҫ эпё вилмелӗхех ҫӗмӗрӗлмен, 
хама-хам ёмёрлёхех пӑоса хуман. Мёншён тесен этеме тӳссе пу- 
рӑьгнинчен, тул енчи уело висе н вӑйнС пӑхӑнса пурӑннинчен ытла 
урӑх ним те ҫавӑн пек шутсӑрах пӑсса хума пултараймасть.

Юлашкинчен, эпё сапах та тӑпра ӑшне пӑсӑлнӑскер кӗрсе выр- 
татӑп пулсан, эпё хамӑн юлашки сехетре пӑртак мухтансарах та 
калӑп: «^Ырӑ ҫынсем ман чуна пӑсас тесе пёр хӗрӗх ҫул хушши 
хытах ,тӑрӑшса хӑтланчӗҫ, анчах вёсем кутӑнлашсах ӗҫлесе хӑт- 
ланни питех ӑнӑҫлӑ пулаймарӗ» тейӗп.

Манӑн тата пушшех ним шутсӑр ашкӑнса хӑтланас, ҫынсене 
пӑхтарса савӑнтарас, вӗсене култарас килое кая|тчӗ- Ҫавна 
тума эпӗ пултараггтӑм, эпӗ Анатри пасарти купецсене тӗрлӗ сӑн- 
семпе кӑтартса, вӗсем ҫинчен калаоа кӑтартма пӗлеттӗм, мужик- 
семпе арӑмсем икона сутнисене, приказчик вӗсене ҫивӗччӗн улта- 
ланисене, кӗнекеҫӗсем мӗнле тавлашнисене туса кӑтартса параттӑм.

Мастерскойри ҫынсем ахӑлтатса кулатчӗҫ, эпё мӗн туса хӑтлан- 
нисене пӑхса, мастерсем хӑшпӗр чух ёҫлеме пӑрахатчӗҫ, анчах 
яланах ун хыҫҫӑн Дарионыч мана канаш паратчӗ.

— Санӑн ӑна луччӗ каҫхи апат хыҫҫӑн хӑтланмаллаччӗ, ахалӗн 
ёҫлеме кансӗрлетӗн...—тетчӗ.

«Кӑтартса хӑтланасоине пётерсен, хама-хам ҫӑмӑллӑн туйӑнса 
каятчӗ,—хама йывӑрран туйӑнакан ҫӗклем1е пӑрахса янӑ пекехчё, 
пӗр ҫур сехетлӗхе е сехетлӗхе тенё пек пуҫра темле лайӑх, ҫӑмӑл 
пек пулса тӑратчӗ, унтан тата каллех ман пуҫа шёвӗр те вӗт пӑта- 
сем тулса ларнӑ пек, вёсем унта тапранкаланӑ пек, ӑшӑнма пуҫла- 
нӑ пек туйӑнатчё.

Ман йӗри-тавра темле лапӑрчӑк пӑтӑ вӗреме пуҫлатчӗ, хам хул 
лен-хулленех ҫав пӑтӑ ӑшӗнче вӗресе саланса пынине туяттӑм эпӗ.

Шухӑшлаттӑм:
*— Нивушлӗ пӗ!тӗм пурӑнӑҫ та ҫакӑн пек? Эпё те ҫак ҫынсем 

пекех пурӑнӑп-ши, лайӑхраххине ним те тупаймӑп-ши, курмӑп-ши?— 
теттӗм.

— Кутӑнлансарах пыратӑн, Макеимыч,-^тетчӗ мана Жихарев, 
мана тимлӗн тӗлльсе пӑхса.

— Эсё мён?—тесе ыйтатчӗ час-часах мантан Ситанов.
Эпё каласа пама пёлместём.
Пурӑнӑҫ кутӑнла хӑтланса нимне уямасӑр манӑн чунӑмри хӑйӗн 

чи лайӑх ҫырӑвӗсенех шӑлса пыратчӗ, тӑрахласа кулнӑ пекле. ун
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вырӑнне темле кирлё мар ӑпӑр-тапӑр тӑратса хӑваратчӗ,— эпё пу- 
рӑнӑҫӑн пусмӑрлӑхне х/ирӗҫ ҫиленсех пигг хытӑ тӑраттӑм, эстӗ! ыт- 
тисем ишнё шыв тӑрӑхах ишсе пыраттӑм, анчах маншӑн шывё си- 
вёрехчӗ, вӑл (мана, ыттисене ҫӗкленӗ пек, ҫӑмӑллӑнах ҫӗклесе тӑ* 
мастчӗ,—хӑш-хӑш чухне мана хам пӗргпӗр тарӑн ҫёрелле путса пынӑ 
гвек туййнатчё.

Ҫынсем маипала тата пушшех лайӑхчӗ, мана, Павӑла кӑшкӑра- 
кӑшкӑра пӑрахнӑ пек, кӑшкӑрса пӑрахмастчӗҫ, хама хисепленине 
палӑртмашкӑн мана аггте ячёпе чӗнетчӗҫ. Ҫавӑ—лайӑхчӗ, анчах вӗ ■ 
сем эрех пит нумай ӗҫнине, ӳсёр чух питех те йёрёнмелше пулнине 
тата эрехпе хӗрарӑм ҫав пурӑнӑҫра пӗртен-пӗр йӑпанмалли япала 
ҫеҫ пулнине хам ӑнманатӑп пулсан та, хӗрарӑм ҫине темле лайӑх 
мар пӑхнине курса тӑрасси шутсӑрах кансӗрччӗ.

Час-часах хуйхӑллӑн аса килетчӗ: ӑслӑ, хӑюллӑ Наталья К оз
ловская хӑй те хӗрарӑма йӑпанмалли япала тетчӗ.

Анчах апла пулсан, кукамай мёнле-ха вара? Тата Королева 
Марго?

Королева Марго ҫинчен эпё хӑрамасӑр ӑшӑ кӑмӑдпа ‘аса илет- 
тём, -—вал пуриншён те ҫав тери- ютчӗ, эпё ӑна тӗшӗкре. курнй 
пеюехчё.

Эпё хӗрарӑмсем ҫинчен ытла та нумай шухӑшлама пуҫларӑм, 
пурге кайнӑ ҫӗре манӑн та тепӗр праҫникре каяс мар-ши? ■— тесе 
шухӑшлама тытӑннӑччӗ ӗнтӗ. Ҫавӑ вӑл ӳт-пӳрен кмлекем кӑмӑл- 
шухӑш марч!чӗ,—эпӗ сывӑ та йӗрӗнекенскерччӗ, анчах хӑшпер чух- 
Н£ шутсӑрах никама йӑваш та ӑслӑсжёр ыталаса илес килегчё, хам 
ӑш варка ни ҫинчен, аннане каланӑ пек, ним пытармасӑр, вӗҫёмсӗр 
нум-ай каласй парас килетчӗ.

Павӑм хамара хи|рӗҫ ҫуртри горничнӑйпа хӑй ггуслашни ҫивчен 
ҫӗрле мана каласа парсан, эпё унтан кӗвёҫеттӗм.

— Вӑт, ачам, япала,—тетчӗ вӑл,—пӗр уйӑх малтанрах эпӗ ӑна 
юрпа переттӗм, вӑл ман кӑмӑла каймастчӗ, халё тенкел ҫинче лар
са, ун ҫумнел1те пӑчӑртанагӑн та,—унтан хакли никам та ҫук!

— Мӗн ҫинчен калаҫатӑр эсмр?
— Палмах, пурин ҫинчен, те. Вйл мана—хӑй ҫидаев, а эпӗ ӑна—■ 

хам ҫмнченех. Ну, чуптӑватпӑр... Анчах вӑл—тӳрӗ (хёр... Вӑл, ачам, 
тӗлёнмелле лайӑх!.. Ну, эсӗ ватӑ салтак пекех тургатӑн!

Эпё нумай туртаттӑм; табак ӳсёрггсе янипе ӑша вӑркантаракан, 
пӑшӑрхантаракан шухӑшсене пӑртак лӑплантарса хуратчӗ. Хам 
телее пула, эпӗ эрех шӑршинчен, тутинчен йӗрӗнеттӗм, Павӑл 
хавассӑнах ӗҫетчӗ, ӗҫсен вара, хурлӑхлӑн макӑратчӗ.

—1 Киле каяс килет ман, киле! Киле ярӑр мана...
Эпё астӑватӑп, вал тӑлӑхскер пулнӑччӗ; амӑшӗпе ашшӗ унӑн 

тахҫанах вилнӗ, хӑйпе тӑванӗсем пулман, пӗр сакӑр ҫултанпах вӑл 
ют ҫынсем патёнче пурӑнатчӗ.

Ҫавӑн пек ӑш вӑркаса кӑмӑлсӑр пулш ҫӳренипе, ҫавна тата 
ҫуркунне чӗнӗвӗсем пушшех те хушӑнтарса пынипе, эпё каллех 
пароход ҫине кӗрес те, Астрахане анса Пероине тарас тесе шут 
тытрӑм.

Астумастӑп, мӗншӗн ҫав Персине тарасшӑн .пулнине, Чулхула 
ярмӑркинчи купецсем—Персия ҫыннисем хама пит кӑмӑла кайнӑ- 
ран ҫеҫ пулӗ, тен: чаратчӗҫ вара ҫавнашкал чул кёлеткесем, сӑр-
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ланӑ оухалӗсене хӗвел ҫинелле тытса, канлён кальян туртса ла- 
ратчӗҫ, куҫӗсем хӑйсен пысӑк, хура, пурн'е те пӗлс-е тӑракан куҫ- 
семччӗ.

Эпӗ ӑҫта та пулин тухса тараттӑм та 'пулё, анчах мункук 
эрнинче, мастерсем пёр пайӗ килӗсене, хӑйсен ялёсене кайсан, 
юлнисем эрех ӗҫсе ҫӳренӗ вӑхӑтра, хёвеллё кун Ока хёррипе 
уйра уткаласа ҫӳренӗ ч<ух, эпӗ хаман хуҫана, кукамай йӑмӑкӗн 
ывӑлне тӗл пултӑм.

Вӑл ҫӳхе кӑвак ггальтопаччӗ, аллисене брюки кёеъисене чик- 
нӗччӗ, шӑлӗсем хушшинче пирусчӗ, шӗлепки ӗнсе ҫинче ларатчё; 
унӑн кӑмӑл1а каякан сӑнёчпичё мана| йӑл кулоа пӑхатчӗ. Вӑл пурне 
те хӑй енне(лле ҫавӑрса илме яултаракан ирӗклӗ, савӑнӑҫлӑ ҫын 
манерлӗччӗ, уйра иксӗмӗртен пуҫне урӑх никам та ҫукчӗ.

— Э, Пешков, Христос чӗрӗлнё!
Христос чӗрӗлнӗ ящпа чуотуса илтӗмӗр, вал эпё мёнле иг уран

ни ҫинчен ьщтрӗ, эпё хама мастерскоя, хула тата пурте йӑлтах 
йӑлӑхтарса ҫитерни ҫинчен, хам Перш не тарма шут тытни ҫинчен 
ӑна ним пытармасӑр каласа кӑтартрӑм.

— Пӑрах,—терӗ вӑл хыттӑн,—Мён шуйттан Персийӗ унта? 
Ана, чам, эпӗ пӗлетӗп, с;ан пек чухне хаман та таҫта шуйтта- 
налла тарас килетчӗ!..

Вӑл ҫавӑн пек паттӑрла шуйттан та шуйттан тесе пере-пере 
янисем ман кӑмӑла каятчӗҫ. Ун ӑшчиккинче т(емскер лайӑхскер, 
ҫурхискер выляса тӑратчӗ, вӑл хӑй те пӗтӗмпех чалӑшшӑн лартса 
янӑ пекчӗ.

— Туртатӑн-и?—ыйтрӗ вӑл, ман паталла хулӑм пируссем 
чикнӗ кӗмӗл портсигар кӑнтарса парса.

Ну, ку ёнтё мана тӑнчах иарӑнтарса илчӗ.
— Акӑ мён, Пешков, атя-ха каллех хам пата!—терӗ вӑл.— 

Эпё, ачам, ярмаркӑра подрядоем хёрёх пвн тенкӗлӗхе ях(ӑ1н илтӗм, 
ӑнлантӑн-и? Вӑт эпӗ са«на ярмаркӑна маштащтарӑп та, эсё унта 
млнӑн десятник пек к и лулӑн, тёрлё материал тавраш йышӑнса 
тӑрӑн, пурте кирлӗ вӑхӑтра вырӑнта пултӑр, рабочисем ан вӑр- 
лаччӗр тесе аютуса т ӑ р ӑ н —юрать-и? Шалу-—уйӑхне пилӗк тенкӗ 
тата апат ҫиме иилӗк пус! Хӗрарӑмсен санпа ӗҫ ҫук, эсӗ ир 
тухса каятӑн, каҫпа килетӗн; хӗрарӑмсем—ая'кра юлаҫҫӗ! Анчах 
эсё вӗсене эпир тӗл пулни ҫинчен ан кала, ахаль вырсарникун 
•кӗҫӗн юалӑмра иыр /та ӗҫӗ те пӗШет!

Эпир туссем пек уйӑрӑлтӑмӑр, сывпуллашнӑ чух вӑл ман алла 
чӑмӑртарӗ, утса кайсан та, инҫетрен кӑмӑллӑн шӗлепкине илсе 
сулкалар>ё.

Эпӗ мастерскойӗнче хам тухса каясси ҫинчен каласан, малтан 
нумайӑшӗ ҫавӑншӑн щ е ^ е н ӗ  дек пулчӗҫ, ҫавӑ манй савӑнтармал- 
лаччӗ, пуринчен ытла Павӑл хумханса карӗ.

— Ну, шутла-ха,—ӳпкеленӗ пек каларӗ вӑл,—пирӗнпе пурӑннӑ 
хыҫҫӑн эсё мужик таврашоемпе мёнле пурӑнма пултарӑн-ши? 
Плотниксем, малярсем... Эх, ачам! Ҫавӑ вӑл—дьякӑнтан чан ҫапа- 
кан тухни пулать...

Ж ихаревӗ ҫапла мӑкӑртатса илчӗ:
— Пулӑ ӑҫта тарӑнтарах вырӑн пуррине шырать, ырӑ каччӑ— 

ӑҫта начартараххине...
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Маетерскойри ҫынсем мана ӑсатас йӗрке туни хуйхйллйн та 
кичемлӗн пулса тухрӗ.

— Паллах, ӑна та, кӑна та курса пӑхас пулать,—терё мух- 
мӑрпа саралса кайнӑ Жихарев.—Тӳрех мӗне те пулин пӗр-пӗр ӗҫе 
ҫирӗпрех ҫаклатса тытсан тата лаййхрахче.

— Вара ӗмӗрлӗхехчӗ,—хуллен хушса хучӗ Ларионыч,
Анчах эпӗ туяттӑм: вӗсем хййсене ирӗксӗрлесе ҫеҫ, хушнӑ 

пнрки каланӑ пек ҫеҫ калаҫҫӗ,—мана вёсемпе пӗрле ҫыхса тйра- 
кан ҫип темле тӳрех ҫӗрсе татӑлса карё.

Пулат ҫинче ӳсӗр Гоголев тапранкаласа, хӑрӑлтатса выртатчё:
— Хам хӑтланас тесессӗн—пурте тӗрмере пулаҫҫӗ! Эпё—сек

рет пӗлетӗп! Кам кунта турра ӗненекен пур? Ӑха-а...
Яланхи пекех стенасем ҫумӗнче ҫырса пӗтермен, сён-питсӗр 

турӑшоем. таййнса тӑратчӗҫ, мачча ҫумне кӗленче шарсем ҫып- 
ҫӑнса ларнӑччё. Такҫанах ӗнтӗ хӑй ҫуттипе ӗҫлеместчӗҫ, шар- 
се.мпе усӑ курмастчӗҫ, вӗсене хӑрӑмпа тусанӑн кйвак сийё витсе 
лар:тнӑч|чӗ. Йёри-тавра пурне те ҫ.ав тери хытӑ астуса юлтӑм: 
куҫа хупса лартсан та, эпӗ тёттӗмре подвала пӗтӗмпех куратйп, 
ҫав сӗтелсене пурне те, чӳрече анисенче сӑр банкисем ларнисене, 
кисть ҫыххисрм тйнине, иконӑсене, кетесре, пожарнӑйӑн каски 
пек туйӑнакан пйхйр умывальник айӗнче, мйшкйлтйк шыв лах- 
ханӗ ларниНе тата лулат ҫинчен Гогомевӑн ҫара ури, шыва кайса 
вилнӗ ҫын ури пек, кӑвакскер усйнеа тӑнине куратйп.

Часрах тухса каяс килетчӗ, анчах Российӑра хуйхӑллӑ минут- 
сене тйсса тӑма юратаҫҫӗ; сывпуллашнӑ чухне ҫынсем вилӗ ҫын- 
шӑн литурги служить тунӑ пек хӑтланаҫҫӗ.

Ж ияарев куҫхаршисене тапрашса мана калирӗ:
— А ҫав кӗнекине, Демона, эпё сана пама пултараймастӑп, 

уншӑн ҫирӗм пус парам-и сана?
Кёнеки машн хамӑнччӗ,—пожарнййсен вагой начальникӗ ӑна 

мана памаллипех панӑччӗ, Лермонтов кӗнекине ҫынна пама мана 
шел пек туййнатчё. Анчах эпё, пйртак кӳреннӗскер, укҫине ил- 
местёп тесессён, Жихарев йна канлёнех кошелека чиксе хучё те 
никам1 каласа та итлеттермелле мар каласа хучё:

•— Хать те мён; ту, а эпё кёнекине памастап! Вйл кёнеке— 
сан валш|и мар, вӑл ҫавӑн пек кёнеке, унпала часах тем курма та 
пулать...—терё.

— Ана магазинта сутаҫҫӗ-ҫке, эпё куртйм!
Анчах вал татах та ёнентермеллех каларё мана:
— Вйл ниме те пёлтермест, магаэинсенче а.в пистолетсем те 

сутаҫҫӗ...
Ҫапла Лермонтова памарех мана.
Хуҫа майрипе сывпушлашма ҫӳлелле хӑпарнй чух эпӗ ҫенӗхре 

унйн тйванён хёрёне тёл пултйм, вал ыйтрё:
— Эсё кунтаи каятӑн теҫҫӗ пулмалла?
—* Каятйп.
Вйл пит кймйллйнах мар, анчах тӳррипе каласа пачё мана:
— Кайман пулсан, хйваласа кйларатчӗҫ,—терё.
Усӗртерех хуҫа майрийӗ ҫапла каларё:
— Сыв пул, Христос санпа'ла пултйр! Эсё—даййх мар ача,
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чӑрсӑрскер! Качаррине эпё сантан ним те курман гга, пурте ка- 
лаҫҫӗ—эсӗ яайӑх мар, теҫҫӗ.

Унтан сасартӑк макӑроа ячӗ, куҫҫулӗ юхтарса каларӗ:
— Виляё ҫыннӑм, хамӑн тутлӑ упӑшкам, савнӑ чунӑм чӗрӗ 

пулнӑ пулсассӑн, сана пӗрре тытса сӗтӗрӗччӗ, ӗнсерен тӑхӑнтарта- 
тӑхӑнтарта илӗччӗ, хӑварассине—хӑваратчех, хӑваласа ярас ҫукчё! 
А халӗ пурте урӑхла ггулса пыма пуҫларӗ, кӑшт юрамасанах—сирпӗн 
аяккалла! Ох, ӑҫта кайса кӗрӗн-ши эсё, ачам, мӗн ҫумне пырса 
тайӑнӑн ши?

XVI

Эпӗ хуҫапа пӗрле кимӗпе Ярмарка урамӗсем тӑрӑх, иккӗмӗш 
хучӗсем таранах ҫурхи шыв илсе лартнӑ чул лавкасем хушшипе 
пыратӑп. Зпӗ кӗеменсемпе ишое пыратӑп; хуҫа кимӗ хыҫӗнче ларса, 
лайӑххӑн пӗлмесӗр кимӗ хыҫёнчи кӗсмене шьгв ӑшне тарӑна ярса, 
хӳрине тытоа пырать; кимӗ унталла-кунталла ҫавӑрӑнкаласа, шу- 
хӑша кайнӑ пӑтранчӑк та тӳлек шыв ҫийӗпе пёр урамран тепӗр 
урама пӑрӑнкаласа пьтрать.

— Эх, кӑҫал шыв ҫӳлё, эЮрелӗ! Ёҫлессиоене чаратъ иӑга,—мӑкӑр- 
татать хуҫа, сигара турткаласа; унӑн тётӗмӗнчен ҫунӑк сукно 
шӑрши кӗрет.

— Хулшея,—тесе хӑраса кӑшкӑрать вӑш.—Хунар ҫинелле пырса 
кӗретпӗр!

Киммине аран-аран тытса пычӗ те, хӑй ятлаҫать:
— Ну, кимӗ тупса пачӗҫ, путсӗрсем!..
Вӑл мана шыв чаксан лавкасене ӑҫта юсама пуҫламалли вырӑн- 

сене кӑтартать. Учӗ кӑвак тӗслён курӑнмашлӑхах сухалне хыр- 
тарса янӑскер, уссине таатарнӑекер тата ҫӑварне сигара хыпнӑё 
оюер, вӑл подрядчик мияерлӗ туйӑнмасггь. Ун ҫинче Сӑран куртка, 
чӑркуҫҫи таран ҫйтекен вӑрӑм кунчаллӑ атӑ, хулпуҫҫи урлӑ 
ягдташ * ҫакса янӑ, ури вӗҫӗнче икё кёпҫейлӗ хаклӑ тӑракан Ле- 
бель пӑшалӗ выртать. Вӑл канӑҫсӑр пулнӑ пек пӗрмаях сӑран 
картузне тыткаласа пырать,—ӑна куҫ ҫинеллех антарса лартать, 
тутипе мӑкӑртатать те мӗн тӑвасси ҫинчен шухӑшланӑ пек йёри- 
тавра пӑхкалать; картузне ӗнси ҫинелле тӗртсе ярать, ҫамрӑкяанса 
каять те, тем кӑмӑла каякан япала ҫинчем шухӑшласа, уоои ҫи- 
нелле пӑхса йӑл кулать, унӑн ӗҫ нумай пулнине те, шыв ерипен 
ҫеҫ чакни ӑна пӑшӑрхантарнине те ёненес килмест,—ун пуҫӗнче 
ӳемде ӗҫ шухӑшӗоем мар пулмалла выляса тӑраҫҫӗ.

Мана хама лӑпкӑн тӗлӗнсе тӑрасси пусса илчӗ: ҫак  ̂вилӗ
хулана, чӳречйсене хупса хунӑ ҫуртсен тӳп-тӳрӗ речӗсене пӑхсан, 
темле тӗлӗнмелле пек туйӑнса каять,—хулине пӗтӗмпе шыв 
илбе лартнӑ, вал пирӗн кимӗ аяккипе ишсе иртсе пынӑ пек ту 
йӑнать.

Пӗлёчӗ тӗксӗм кӑвак. Хӗвелӗ пёлӗтсем хушшинче аташса 
кайнӑ^ хутран-ситрен ҫеҫ вӑл хулӑм пӗлӗтсем витӗр, хӗллехи пек, 
пысӑк кӗмӗл тумха евӗрлӗ курӑнкаласа «лет.

Шывӗ те тӗксӗм кӑвак тата сивӗ, вӑл юхни палӑрмасть; вӑл 
хытса кайнӑ пек, пушӑ ҫуртсемпе пёрле, лапра-сарӑ тёслӗн  ̂ сар- 
ланӑ лавкасен речӗсемпе пӗрле ҫывӑрса кайнӑ пек туйӑнать-

Я гдташ —сунара ҫӳремелли сумка, тытнӑ калӑксене унта х у р аҫҫг .
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Пӗлӗтсем витӗр шуранка хӗвел пӑхсассӑн, йӗри-тавра пурте пар- 
так ҫуталсарах каять, кӑвак пёлӗт сӑнӗ шыв ҫинеӳкет—вара пирӗн 
кимӗ "икё пӗлӗт хушшинче сывлӑшра ҫакӑнса тӑнӑ пек пулать; 
чум ҫуртоем ҫӳёцерех ҫӗклейеҫҫӗ те кӑшт ҫеҫ сисӗнмеиле Атӑл 
еннелле, Ока еннелле ишеҫҫӗ. Кимӗ йӗри-тавра ҫӗмрӗк пичкесем, 
ещӗксем, карҫинкӑсем, турпас таврашӗ тата улӑм чӳхенсе ҫӳрет, 
хӑш чухне шерпге е пӗрене вилӗ ҫёлен пек ишсе ирте-ирте каять.

Хӑш-хӑш ҫӗрте чӳречесене уҫса пӑрахнӑ, лавка речӗсенчи 
галлерейӑсен тӑррисенче кӗпе-йӗм типсе тӑрать, кӑҫатсем курӑнса 
выртаҫҫӗ; чӳрече витӗр тӗксӗм кӑвак шыв ҫинелде хӗрарӑм пӑхса 
тӑрать/ галлерейӑри чугун колонка тӑрринчен кимӗ кӑкарса хунӑ, 
кимӗн хӗрлӗ аяккисен мӗлкийӗ шыв ҫине ҫулшӑн та аш тӗслӗн 
ӳкнӗ.

Ҫав пурӑнӑҫ паллисем еннелле пуҫне сула-сула кӑтартса, хуҫа 
мана ӑнлантарса пырать:

— Кунта ярмарка хуралҫи пурӑнать. Чӳрече витӗр крыша ҫине 
тухатъ, кимӗ ҫине ларать те—ӑҫ|та та пулин вӑрӑ ҫук-и тесе пӑхса 
ҫӳрет. Вӑрӑсем ҫук пулсан—хӑй вӑрлать...

Вӑл темскер урӑххи ҫинчен шухӑшласа, ӳркенсерех канлӗн 
калать. йӗри-тавра шӑпах, пушӑ хирти пек тата тӗлӗкри пек темле 
ӗнеямелле маррӑн туйӑнать. Атӑлпа Ока пӗрлешсе тем пысӑкӑш 
кӳлӗ пек пулса кайнӑ; инҫетре, лапсӑркка сӑрт ҫинче хула ула- 
чӑлан курӑнса ларать, хӑй пӗтӗмпех хуравтарах курӑнакан садсем 
ӑшне пытаннӑ, анчах йывӑҫ папакӗсем кӳпчесе ларнипе садсем 
ҫуртсене тата чиркӳсене симӗсрех тёслӗ ӑшӑ кӗрӗк тӑхӑнгтареа 
пыраҫҫӗ. Шыв ҫийӗпе мункунти ҫӑра чан оасси ярӑнса килет, хула 
кӗрмени илтӗнет, кунта вара манӑҫа ггухвӑ ҫӑва ҫийчи пек)ех 'пуЬ 
йӑнать.

Пирӗе кимӗ хура йьпвӑҫсен икӗ р!ечӗ хушшипе тӗрткеленсе 
пырать, эпир Главнай линипе Кивӗ собор патнелле каятпӑр. Свгар 
хуҫан куҫӗсене ҫиекен тӗтӗмпе хупла-хупла илсе ӑна кансӗрлет, 
кимӗ пӗрехмай сӑмоипе е аяккисемпе йывӑҫ вуллиеем ҫумйе пыра- 
пыра чышӑнать,—хуҫа тарӑхса тӗлӗнет: »

— Ҫав тери путсӗр кимӗ!
*— Эсир хӳрине ан тытса пырӑр.
— Ӑҫта капла юратӑр?—мӑкӑртагать вӑл.—Кимӗ ҫимчен, иккӗн 

пулсан, яланах пӗри кӗсменпе ишет, те при хӳрине тытса пырать. 
Акӑ—пӑх: Китайски ретрем...

Эпё тахҫанах Ярмаркӑяа витӗр пёлсе тӑратӑп; ҫав килӗшӳсӗр 
крышӑРемлӗ кулӑшла ретсене те пӗлетӗп; крышӑсен кетесси- 
сенче гипсран тунӑ китаец кӗлеткиоем урисене хӗреслесе хуҫлатса 
лараҫҫӗ; тахҫан ӗлӗк эпӗ хамӑн юлташсемпе вӗсене чулпа перет- 
тӗм, хӑш-хӑш китаецсен пуҫӗсене, аллисене эпех ката-ката ӳкернӗ. 
Анчах зпӗ текех унпала мухтанмастӑп...

— Пустуй япала,—тет хуҫа, р|етсем ҫивелле кӑтартса.—Хамя 
ҫавна тума панӑ пулсассӑн...

Вӑ1л картузне ӗнсе ҫинешме сиктерсе шӑхӑрать.
Эпӗ темшӗн шухӑшлаюа пыратӑп: вӑл ҫав чуЛ хулаша ҫавӑн 

пекех кичемл|е пек, ҫав айлӑм вырӑнтах, ҫулоерен икӗ шыв путара- 
путара янӑ ҫӗртех туса лартёччё, тетӗп. Китайски ретсем те шу- 
хӑшласа кӑларӗччӗ.
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Сигарӑна кимӗ хӗрри урлӑ персе вӑл хыҫҫӑн йӗрӗнсе сурчӗ те 
калать:

— Кичем, Пешков! Кичем. Вӗреннӗ ҫынсем—ҫук, калаҫмаш- 
кӑн—никам ҫук. Мухтанас килсе: кайсан—кам умӗнче мухтанмал- 
ла-ха? Ҫынсем ҫук. Иӑлтах платниксем, чул ӗҫ«е ӗолекенсем, му
жиксем, жулик таврашсем...

Вӑл сылтӑмалла, шыв ӑшӗнчен сӑрт ҫинче ҫӳлелле хитрен ҫӗк- 
ленюе таракан шурӑ мечеть ҫииелле пӑхшъ те, тем майса кайнӑскере 
астуса илнӗ пек, малалла калать:

— Сӑра ӗҫме пуҫларӑм эпё, сигар туртатӑп, нимӗҫ манерлӗ 
пурӑнатӑп. Нимӗҫсем, ачам, ӗҫлӗ ҫынсем, ҫ-ҫавӑн пек тискер ка- 
йӑксем! Сӑра ӗҫеоси—кӑмӑллӑ ӗҫ вӑл, сигариоейе—хӑнӑхаймарӑм-ха! 
Туртатӑн та арӑм мӑкӑртатать: сантан мён шӑрши кӗрет, хӑмӑт
тӑвакантан кӗнӗ пекех? тет. Ия, ачам, пурӑнатпӑр, чееленетпӗр... 
Ну-ка, ху хӳре тыт-ха...

Кӗсмене йимӗ хӗррине хурса, вӑл пӑшад тьгтать те ҫурт тӑр- 
ринчи китаеца тӗллесе перег,—китаецне сиен пулмарӗ, пулыжисем 
сыелӑшра ту сад тӗтӗмӗсем тӑратса, ҫурт тӑрринелле те стена 
ҫинелле ыткӑнчӗҫ.

— Лектереймерӗм,—хӗрхенмесӗр тӳррипе калать перекенё, 
вара каллех пӑшал ӑшне патрон чикет.

-— Хёр таврашсем тӗлӗшёнчен эсӗ мӗнле—йӑпанкаласа пӑх- 
рӑн-и? Ҫук-и? А эпё вара вунвиҫ ҫултах юраткаяаоа кайкаланӑччӗ...

Вӑл, тӗлӗк каланӑ пек, хӑйӗн иирвайхи юрату историйӗ ҫинчен, 
хӑй вӗренсе пурӑннӑ архитекторӑн горничнӑйне юратни ҫинчен ка- 
ласа кӑтаютать. Тӗкеӗм кӑвак тӗслӗ шьвв ҫуртс!ен «ёгессисснгче 
чӑпӑл-чӑпӑлт туса выртать, собор хыҫӗнче пушӑ шыв талккишӗ 
тӗксӗмӗн йӑлтӑртатать, хӑш-хӑш ҫӗрте шыв тӗлёнче хӑван хура 
хуллисем ҫӳлелле хӑпарса тӑраҫҫӗ.

Икона ҫыраман мастерскойӗнче семинарисенче юрлакан юрра 
час-часах юрлатчӗҫ:

— Кӑвак тинӗс,
ТЯвӑллӑ тинҪс...

Шутсӑрах кичемле пулмалла ҫав кӑвак тинӗс...
— Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ҫывӑрмаотӑм,—тет хуҫа,—Вырӑн ҫинчен тӑрат- 

тӑм та, иӗчӗк йытӑ пек чӗт^ресе, ун алӑкӗ патёнче тӑраттӑм,— 
ҫурчё сивё пулаканскерччӗ! Ҫӗрлесенче уи патне хуҫа ҫӳретчӗ, 
мана курма та пултаратчӗ, а эпӗ—хӑрамастӑм, ия...

Вӑл тӑхӑнса кивелсе пӗтнӗ тумтире ҫавӑркаласа тытса пӑхнӑ 
гюк, тепре тӑхӑнм:а пулать-ши, пулмасть-ши? тенё пек, шухӑша 
кайса калать:

>— Асӑрхарӗ мана хӗр, хӗрхенчӗ, алӑкне уҫрӗ те чӗнет: кил» 
ухмах, тет...

Эпӗ ҫавӑн пек калавсем нумай илтнӗччӗ, йӑлӑхтарса ҫитернӗччӗ 
вёсем маю , анчах вёсенче пёр кӑмӑла каймашла ен пурччӗ: хӑйсен 
пирвайхи «юрату» ҫинчен ҫынсем пурте тенё пекех мухтанмасӑр, 
ирсӗрше мар, (час-часах ҫав тери йӑвашшӑЧ та хуйхӑллӑн каласа 
кӑтартатчӗҫ, эпё вара ӑнланса илеттӗм: ҫавӑ вӑл каласа кӑтарта- 
канӑн пурӑнӑҫӗнче чи лайӑххи пулнӑ. Нумайӑшӗн ҫавӑ кӑна лайах 
пулнӑ пулмалла.

К у л с а  та пуҫне сулкаласа хуҫа тӗлӗнсе калать:
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— Арӑма каласа кӑтартма ҫук ӑна, ҫук, ҫук! Ну, мӗнех иур-ха 
унта? Ҫапах та каласа кӑтартаймастӑн! Вӑт истори...

Вӑл мана мар, хӑйне-хӑех каласа кӑтартать. Вӑл шарламасӑр 
ларнӑ пулсан, эпӗ сӑмахлаттӑм,—ҫавӑн пек шӑплӑхра та пушӑ- 
лӑхра калаҫас, юрлас, хуткупӑс калас пулать, ахалӗн тӗксӗм кӑвак 
тӗслӗ, сивӗ шыв ӑшне путнӑ вилӗ хула хушшинче ӗмёрлӗхех 
йывӑр ыйхӑпа ҫывӑрса кайӑн.

— Пӗрремӗшӗ—ир ан авлан!—вӗрентсе калать вӑл мана.— 
Авланасси вӑл, ачам, шутсӑрах та пысӑк ӗҫ! Пурӑнаесине ӑҫта 
пурӑнас тетӗн, мӗнле иурӑнас тетӗн, - ун пек пурӑнма пулать,— 
хӑвӑн ирӗк! Персире магомет ҫынни иулюа пурӑи, Мускавра— 
городовой пул, хуйхӑр, вӑрла,—пурне те тӳрлетсе хума пулать! 
Арӑм тени—вӑл, ачам, ҫанталӑк пек, ӑна тӳрлетме пулмасть... 
ҫук! Вӑл, ачам, атӑ мар—хывса пӑрахма пулмастъ...

Унӑн сӑн-пичӗ улшӑнса карӗ,—вӑл куҫ харшисене пёрӗнтерсе, 
тӗксӗм кӑвак шыв ҫинелле иӑхать, курпун сӑмсине пӳрнипе сӑтӑр- 
каласа, мӑкӑртатать:

— И-ия, ачам... Икӗ куҫупа та ҫивӗч пӑх! Эсё пур еннелле те 
авкаланатӑн, ҫапах та тӳрӗ тӑратӑн... анчах ҫапах та—кашни ҫын 
валлиех уйрӑм капкӑн лартнӑ..'.

Эпир Мещерски кӳлӗн тёмисем хушшинелле пырса кёретпӗр, 
кӳлли Атӑлпа пӗрлешсе кайнӑ.

— Хуллентерех иш,—шӑипӑн. калать хуҫа, тӗмӗсем хушши- 
нелле пӑшалпа тӗллесе.

Пӗр ик-виҫ ырхан шыв чӑххи персе ӳкерсен, вал команда 
парать:

— Атя Кунавина! Эпё унта каҫчен к>ла1тӑп, а эЬӗ килте эпё 
подрядчиксемпе тӑрса юлтӑм тейӗн...

Ана шыв илсе лартнӑ слободан пёр урамне антарса хӑварса, 
эпё Ярмарка витӗр Стрелкӑпа тавӑрӑнатӑп, кимме кӑкаратӑп та, 
кимӗ ҫине ларса, икё шыв пӗрлешнӗ ҫӗрелЛе, хуланалла, паро- 
ходсене тата пӗлӗтелле пӑхса ларатӑп. Тем пьюӑкӑш кайӑкӑн са- 
рӑлса тӑракан ҫуначӗ пек пӗлӗт пӗтӗмпех шурӑ пӗлӗт татӑккисен- 
чен тӑрать. Пӗлӗтсем хушшинчи кӑвак путланкӑсенче ылттӑн хӗ 
велӗ курӑна-курӑна каять те, ҫӗр ҫине пёрре пӑхса янипех унта 
пурне те улӑштарса хурать. йӗри-тавра пурте чӗррӗн те шанчӑклӑн 
ҫавӑрӑнкалать, хыттӑн юхакан шыв шутсӑр нумай сулӑ сыпписене 
ҫӑмӑллӑнах юхтарса илсе каять; сулӑсем ҫинче сухаллӑ мужиксем 
тӗреклӗн тӑрса пыраҫҫӗ, вӑрӑм кӗсменсене ҫавӑркалаҫҫӗ Те1 пӗр- 
пӗрин ҫине тата хирӗҫ пыракан парохода кӑшкӑра-кӑшкӑра пӑра- 
хаҫҫӗ. Пӗчӗк пароход шыв юххине хирӗҫле пушӑ баржа туртса 
пырать, шывӗ ӑна каялла илсе каять, унталла-кунталла сулӑнта- 
рать, парохочӗ ҫӑрттан пушӑ пек, сӑмсине выляткалать, хӑйне 
хирӗҫ пит хӑвӑрттӑн чупакан шыв ӑшнелле| кутӑнлашсах урапи- 
семпе тӑрӑнса вӑл мӑшлатса пырать. Баржа ҫинче, урисене баржа 
аяккинелле усса, ҫумма ҫумӑн тӑватӑ мужик—пӗри хӗрлӗ кӗпеллӗ- 
окер—ларса юрӑ юрласа пыраҫҫӗ: сӑмаххисем илтӗнмеҫҫӗ, анчах
эпӗ ӑна пӗлетӗп.

Ҫакӑнта, чӗрӗ шыв ҫинче, эпё пурне те пӗлсе тӑнӑ пек, маншӑн 
пурте ҫывӑх пек тата пурне те эпӗ ӑнланса илме пултарас пек 
туйӑнать мана. Хам хыҫри шыва путнӑ хула вӑл—усал тӗлӗк ҫеҫ,
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хуҫа шухйшласа кйларнй япала ҫеҫ, хӑй пекех темле лайӑххӑн ӑн- 
ланмалла мар япаиа ҫеҫ вӑл.

Пурне те тйраничченех пйхсасейн, эпӗ хама-хам кирек мӗнде 
ӗҫе те тума пулггаракан мӑн ҫын пек шутласа, килелле тавӑрӑна- 
тӑп. Ҫул ҫинче эпё Кремль тӑвӗ ҫинн|ш Атӑл ҫинешле ш хатйп,— 
инҫетрен, ту ҫинчен, ҫӗр тем рысёкӑш пек туйӑнатъ, хама мён 
кирлӗ, ҫавна пурне те мана пама пултарать пек туйӑнать.

Килте манӑн кёнекесем пур; Королева Марго пурӑннӑ хваттерте 
халӗ пысйк йыш пурӑнать: пилёк барышня, пёринчен-пёри хитре- 
рехскерсем, икё гимназист,— ҫав ҫынсем' /мина кёнекесем па/раҫҫӗ. 
Эпё сёмсёрленеех Тургенева вушатйп та унйн пурге пит ййлан- 
малла пулнинчен, пурте кёркуннехи пек витёр курӑнса тйнинчен, 
унӑн ҫынӗсем пит таса пулнинчен тата вӑл йавашшйн та ыррйн 
каласа пёлтернисем пурте пит лайӑххинчен тёлёнетёп.

Помяловскин «Бурение» вулатйп та унтан та тёлёнетёп: вйл 
темле, икона ҫыракан мастерскойӑн пурӑнӑҫӗ манерлӑ туйӑнса 
каятъ; кичем пулнипе ним тума аптӑраса хаяррӑн ашкӑннисене нит 
лайӑх пӗлетӗп эпӗ.

Вырӑсла кӗнекесене вулама лайӑхчё, вӗсенче яланах темскер 
хам пӗлнӗ, хуйхӑллӑ япала сисӗнсе тӑратчӗ, страницӑсем хуш
шинче аслӑ типӗри чан: сасси чарӑнса лароа пытанса танӑ пек ту
ййнатчё,—кӗнекине уҫсанах, вйл хуллен янтӑрама пуҫлатчӗ.

«Вилё чунсем» ятлй кӗнекене эпӗ вулас килмесӗрех вуласа 
тухрйм; «Вилӗ ҫуртри запискйсене» те ҫавйн пекех; «Вилӗ чун
сем», «Вилӗ ҫург», «Вйлӗм», «Ввҫӗ вилӗм», «Чӗрӗ мощоем» кёне
кесем пурте ҫакнашкал пӗрешкел ятлӑ пулни—вйл кёнекесем 
патнеЛле тем кӑмйл туртмалла мар туса, вӗсене ирӗксёр асггутарса 
пйхтаратчӗ. «Вйхӑчӗн палли», «Утӑм хыҫҫйн утӑм», «Мӗн тйвас», 
«Смурино ялӗн хроники» ятлй кёнекесем те манйн кӑмйла каймарӗҫ, 
ҫавӑн пек йышши кёнекесем пурте ман кӑмйла каймастчӗҫ.

Анчах Диккенспа Вальтер Скотт питех те ман кймйла каятчёҫ, 
ҫав автороене эпё шутсйр килленсе, иёр кёнекенех икшер-виҫшер 
хут вулаттйм. В. Скоттӑн кёнекиеем праҫиик чу)хне1 пуян чиркӳре 
кйнтйрлахи кёлё ирттернине аса илтеретчӗҫ,—пйртак варймрах та 
кичемлёрехчё, анчах яланах чаплӑччӗ; маншйн Диккенс эпё йна 
хисеплесе, ун умёнче парйнса таракан писатель пулса юлчӗ,—ҫав 
ҫын этемсене юратас питех те йывйр искусствйна тёлёнмелле 
аван пӗлсе ҫитнӗ.

Каҫсерен ҫуртӑн крыльци умӗнче пысйк компани пуҫтарӑватчӗ^ 
К. тйвансем, вёсен йймйкӗсем, ҫамрӑк ачасем; каҫйр сӑмсалшӑ 
гимназист Вячеслав Семашко; хйш чухне пёр темле чаплй чинов- 
никён хёрё—барышня Птицына пыркалатчё. Кёнекесем ҫинчен, 
стихсем ҫинчен сӑмахлатчӗҫ,—ҫавӑ вара маншйн та ҫывйх, йнлан- 
маллаччё; эпё вёсенчен пуринчен те нумайтарах вулаттйм. Анчах 
тата ытларах вёсем пёр-пёрне гимназия ҫинчен каласа кйтартат- 
чӗҫ, учительсем пирки кймйлсйр пулнисене каласа паратчӗҫ; вёсен 
каласа кйтартнисене итлесе, эпё хама-хам юлташсенчен ирёклёрех 
Пулнине туяттйм, вёсен чйтймлйх вййёвчен пит тёлёнеттём, анчах 
ҫапах та вёсенчен кӗвӗҫеттӗм—вёсем вӗренеҫҫӗ!

Ман юлташсем мантан аслйрахчё, анчах эпё хама-хам вёсенчен 
ытларах пысйкланса, ӳосерех ҫитсе опытлйрах пулса кайнй пек
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туяттӑм; ҫавӑ мана пӑртак иментеретчӗ—хам вӗсем патне ҫывӑх- 
рах пулнине туйса тӑрас кидетчӗ манӑн. Эпӗ киле каҫпа нумай 
пушсассӑн, тусанланса гга вараланса, вёсем пек мар урӑхла йышши 
япаласем курни-илтнисемпе тавӑрӑнаттӑм: вӗсем мӗн курни-илтни- 
сем, тӗрӗссипе каласан, пит те пӗрпеклисемччӗ. Вёсем барышня- 
сем ҫинчен нумай калаҫатчӗҫ, пёрре пӗринне, тепре тепӗринне 
юратса каятчӗҫ, стихсем ҫырма хӑтланатчӗҫ; час-часах ҫав ӗҫре 
эпӗ пулӑшни кирлё пулса тӑратчӗ; эрӗ хавассӑнах стихсем ҫырса 
хӑтланаттӑм, ҫӑмӑллӑнах рифмӑсем тупаттӑм, анчах темшӗн ман 
стихсем яланах кулӑшла пулса тухатчӗҫ. Птицынӑна тата эпё яла
нах пахча-ҫимӗҫ таврашӗпе, сухан шӑлӗпе танлаштараттӑм, мӗншӗн 
тесен унӑн ячӗпе ыттисенчен ытларах сӑвӑсем ҫыратчӗҫ.

Семашко вара мана калатчё:
— Ку ӑҫтан сӑвӑ пултӑр вара? ку—;атӑ пӑтисем,—тетчё.
Нимрен те вёсенчен кая юласшӑн мар пулса, эпё те Птицынйна

юратса карӑм. Ҫавӑ манӑн епле пашӑрса тӑнине астумастӑп, ан 
чах пётессине—начар пётсе ларчё; Звездин пёвинчи ҫӗрӗк симёс 
шыв ҫииче пёр урай хӑми 'ярӑнса ҫӳратчӗ те, эпё барышньӑна ҫав 
хӑма ҫинче ярӑнеа ҫӳреме чӗнтӗм. Вӑл килӗшрӗ, эпӗ хӑмана пӗве 
хёррине илсе пытӑм та ун ҫине кӗрсе тӑтӑм,—мана пӗччен вӑл 
лайӑх ҫӗклетчӗ. Анчах пит аван тумланнӑ, пӗтӗмпех шӑтӑклаллӑ 
та лентӑллӑ барышня хӑман тепӗр вӗҫне хицран кӗрсе тӑрсан, эпӗ мӑн- 
кӑмӑлланса патакпа тӗртсе ҫёр ҫумӗнчен уйӑрӑлоанах эорелӗ хӑми 
пирён айра сиккеленме тапратрё те, барышня пӗве тёпнелле чӑма 
пачӗ. Эпӗ рыцарьла |у]н хыҫҫӑн сикрӗм, йӑпӑр-япӑрах ӑна ҫыран 
хӗррине илсе тухрӑм,—хӑраса ӳкни тата пӗвери симӗс йӳлеке ман 
хӗрӗн хитрелӗхне пӗтӗмпех пӗтерсе хучӗ!

Мана :пӗчӗк те йӗие чышмипе юнаса вӑл кӑшкӑратчӗ:
—■ Эсӗ юри путартӑн мана!—тегчё.
Вара, эпӗ тӳрре тухма хӑтланнинче ним суйи те ҫуккине ӗнеы- 

месӗр, ҫавӑнтанпа ман ҫине тӑшманла пӑхма пуҫларӗ.
Тӳррипе каласан, хулара пурӑнма питех интереслӗ марчче; 

ватӑ хуҫа арӑмӗ, ӗлӗкхи пекех, мана юратса каймастчӗ; ҫамрӑкки 
мана шанмасӑртарах пӑхатчӗ; чӗкеҫ шатрисем тухнипе тата пуш
шех хӗрлӗрех пек пулса кайнӑ Викторушка, темшӗн кӳреннӗскер, 
пурин ҫине те мӑкӑртатса ҫеҫ ҫӳретчӗ.

Чертежсем тумалли ӗҫ хуҫан нумайччӗ; ҫавна шӑлнӗпе иккӗш 
туса ҫитереймесӗр, вӑл помощника ман аҫаҫурине чӗнчӗ.

Пӗрре вӑл Ярмаркӑран ир, пӗр пилӗк сехетре тавӑрӑноа сто- 
ловӑйне кӗрсен, хам манса кайнӑ ҫын чей ӗҫмелли сӗтел патёнче, 
хуҫапа юнашар ларнине куртӑм. Вӑл ман паталла аллине тӑсрӗ.

— Аван-и?...—терӗ.
Эпӗ кётмен ҫӗртен тӗлӗнсе, ним тума аптӑраса карӑм, ӗлӗк 

мӗн пулни тӳрех вут хыпнӑ пекех хыпса илчӗ, ӑшчикӗм)е вӗте- 
лентерсе ячӗ.

— Хӑрасах каре,— теое кӑшкӑрчӗ хуҫа.
Аҫаҫури шутсӑрах начарланса кайнӑ пичӗпе ман ҫине йӑл 

кулса пӑхатчӗ, унӑн хурарах куҫӗсем тата пысӑклансарах кайнӑччӗ, 
вӑл пӗтӗмпех якалса пӗтнӗ пек, имшерленсе кайнӑ пек туйӑнатчё. 
Эпӗ алла унӑн ҫинҫе те вӗри пӳрнисем хушшине чикрӗм.

— Ну, акӑ, каллех тӗл пултӑмӑр,^—терӗ вӑл ӳсӗркелесе.

205



Эпё, хама хӗнесе тӑкнӑ пек, вййсйрланса тухса карӑм.
Эпир унпа иксӗмӗр калаҫасси-тйваеси енчен пӗрнпӗринпе темле 

еыхлансарах, хамйр кӑмӑлсене палйртмасйргарах калаҫма пуҫлара- 
мӑр, вйл мана хам ятгаа та, атте ячёгге те чӗйетчӗ, 'манпаша хӑйпе 
пӗр ҫулхи ҫынпа калаҫнӑ пекех калаҫатчё.

— Лавкана кайсан, пожалуйста, ман валли пёр чёрёк Лаферм 
табакё, Викторсон гильзисене ҫӗр гильза тата пёр кёрепенке пё- 
ҫернӗ колбаса илёр...—тетчё.

Вйл мана паракан укҫасем яланах ун вёри аллинче темле лаййх 
маррйн йшйнса кайнйччё. Вйл чахоткйна кайни, ҫӗр ҫинче пурйнас 
ҫукки паллйччё. Ана вйл пёлетчё те шёвёр те хура сухалне пё- 
тёркелесе, бас пек сассипе лйпкйн калатчё:

— Манйн чире ниепле те сыватма ҫук пулас. Анчах, нумай 
аш ҫиес пулсан, сывалма пулать пулё. Сывалатйп та пулё тен.

Ҫиессине вйл калама ҫук нумай ҫиетчё, ҫиетчӗ те пирус тур- 
татчё, ҫинӗ хушйра ҫеҫ пирусне ҫйварӗнчен кйларатчё. Эпё кашнн 
кулленех йна колбаса, ветчина, сардина илсе параттйм, анчах 
кукамаййн йӑмӑкё шантарсах тата темшён усашлйн хёпёртенё пек 
калатчё:

— Вилёме йна закускйсемпе тйрантараймйн, йна улталама пул- 
масть, ҫук!—-тетчё.

Хуҫасем мая аҫаҫурине кӳренфермелдех астуса пйхатчӗҫ, ҫине 
тйрсах йна пӗр-пӗр эмелпе эмелленсе пйхма канаш паратчӗҫ, анчах 
куҫ хыҫӗнче унтан кулатчӗҫ.

— Дворянин! Тӗпренчӗкӗсене сӗтел ҫинчен час-часах шйлса 
илмел^ае тет, ахалӗн тӗпренчӗксенчен шйнасем хунаҫҫӗ тет,—ка
ласа кйтартатчӗ ҫамрйк хуҫа арёмӗ, карчйкӗ тата ун хыҫҫйн ка
латчё:

— Дворянин-ҫке вйл! Сюртукӗ хййӗн пӗтӗмпех якалса тӗссӗр- 
ленсе пӗтнӗ, ҫуталса кйна тарать, а вйл ҫапах йна щеткйпа чаш- 
латтарать. Тиркесе хйтланма юратать-ҫке, пёр тусан пёрч’и Те ан 
пултйр тет пулас!

Хуҫа вӗсене ййпатнй <пек:
— Тйхтйр-ха, тискер каййксем, вйл часах вилсе каять!—тетчӗ.
Мещансем дворянина ҫавйн пек ним тӗлсӗр тйшманла пйхни

ирӗксӗрех мана аҫаҫурипе ҫывйхлантаратчӗ. Шйна кймпи те—усал 
кймпа, анчах хитре хйть!

Ҫав ҫынсем хушшинче пйчйхса пурйнакан аҫаҫури чйхсене 
хупса хунй картана йнсйртран пырса лекнё пула манерлӗ туйй
натчё,—танлаштарни килӗшӳллӗ мар та, ҫав пӗтӗм пурйнйҫӗ те 
килӗшӳдлӗ марччӗ.

Эпӗ аҫаҫуринче «Аван ӗҫӗн», хам нихҫан та манас ҫук ҫынйн 
нек енсене шыраса тупма пуҫларӑм, ҫав ҫыина тата Королевйна 
эпё хама кёнекесем чи лаййххи мӗн параҫҫӗ, ҫавйнпа пуринпе те 
хитрелетсе хураттйм, хамйн чи тасине, вуланипе ҫуралса тухнӑ 
мӗнтур фантазисеие эпӗ вӗсеие парса тёраттё м. Аҫаҫури те 
«Аван ӗҫ» пекех, ют та никам та юратмав ҫын. Вйл килте пу 
ринпе т е  хййне пёр тикёс тытатчӗ, нихҫан ҫынна м.алтан чёнм'естче, 
ыйгшисене хирӗҫ темле йраснах ҫепӗҫӗн те кёскен ответиетчё. 
Вйл хуҫана вёрентни мана кймйла каятчё: хутлансах ларса сётел
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ҫумӗнче тӑратчӗ те, типӗ чӗрнипе хулӑм хут ҫине шаккакаласа,, 
лӑпкӑн ӑс парса тӑратчӗ:

—Кунта стропилӑсене ҫыхӑнтарса хумаяла. Вӑл отенасем ҫи- 
нелле иусса тӑракан вӑя пӗтерсе хурать, ахалӗн стропилӑсем сте- 
насене тапса кӑларакан пулаҫҫӗ.

— Тӗрӗс, ҫӗр ҫӑтасшӗ!—мӑкӑртататчӗ хуҫа, арӑмӗ вара ӑка, 
аҫаҫури тухса кайсан, калатчё:

— Пӗтӗмпех тёлёнетёп, мёнле эсё хӑна вӗрентме ирӗк пара- 
тӑн-ха!

Каҫхи апат хыҫҫӑн аҫаҫури шӑлӗсене тасатни тата шӗвӗр кар- 
ланкӑ мӑкӑльне мӑкӑргса, ҫӑварне чӳхени хуҫа арӑмне темшӗн 
ӑраснах тарӑхтаратчӗ.

Кӑмӑлсӑррине палӑртакан сасӑпа вӑл калатчё:
— Ман шугпа, сире, Евгений Васильевич, пуҫа ҫавӑн пек ка- 

ҫӑртни сиенлӗ!—тетчӗ.
Аҫаҫури ҫепӗҫӗн йӑл! кулса:
— Мӗншӗн вара?—тесе ыйтатчё.
— Ара... ахалех ӗнтӗ...
Аҫаҫури хӑйӗн кӑвакрах чӗршсене шӑмӑран тунӑ пӗчёк патакпа 

тасатма тытӑнатчӗ.
—. Пӑхсамӑр, тата чӗрнисене тайататъ!—хумханатчӗ хуҫа арӑмӗ.. 

Хӑй вилет, ҫапах та...
Хуҫа хаш! сывласа илетчӗ:

— Эхе1хе! Тискер кайӑкс1ем, оирӗн ҫире ухмаххи темӗн чулех 
ӳссе ларнӑ-ҫке...

— Эсӗ мӗн калатӑн апла?—тарӑхса каятчӗ арӑмӗ.
Карчӑкӗ тата ҫӗрлесенче турра хӗрӳллён ӳпкелешсе каласа па- 

ратчӗ:
— Эй турӑ, акӑ ман мӑй ҫине ҫав ҫӗрӗкскере ҫакса ячӗҫ, Вик- 

тарушка—каллех аякра...—тетчӗ.
Викторушки аҫаҫури манерлӑ пулмашкӑн вӗренме пуҫларё, ун 

пек вӑраххӑн утса ҫӳреме, улпут аллисем шанчӑклӑн выляса тӑнӑ 
пек алӑсене вылятма, аоаҫури пек галстука темле ӑраснах хитрен 
ҫыхма тата чаплаттармасӑр, чиперрён ҫиме вӗренме пуҫларӗ. Вӑл 
час-часах сӗмсӗррӗн ыйткалатчӗ:

— Максимов, французла чӗркуҫҫи мӗнле?
— Эпё Евгений Васильевич ятлӑ,—лӑпкӑн астутаратчӗ аҫа 

ҫури.
— Ну, юрать! Кӑкӑр тата мёнле?
Каҫхи апат хушшинче Викторушка амӑшне команда паратчӗ:
— Ма мер, донне му а заик ор тӑварланӑ аш!
Амӑшӗн кӑмӑлӗ ҫемҫелсе каятчӗ:
— Ах, француз чӗппи!—тетчӗ вӑл.
АҫаҫурИ', чӗлхесёр-хӑлхасӑр ҫын пек, нимне палӑртмасӑр, никам 

ҫине те пӑхмасӑр чӑмласа ларатчё.
Пӗрре пиччӗшӗ шӑлнӗне каларё:
— Виктор, эсё французла вӗренсе ҫитсен, санӑн ёнтё савни 

тупас пулатъ...—терӗ.
Ҫав пӗртея-пӗр хутра ҫеҫ,— эпӗ астӑватӑп,—аҫаҫури ним чӗнме- 

с&р ^ӑл кулса нлчӗ.

207



Хуҫа арӑмӗ тарӑхса кайса кашӑкне сӗтел ҫинелле печӗ те, 
упӑшкине кӑшкӑрса пӑрахрё:

— Мӗнле намӑс мар сана ман умра ирсӗр япаласем калаҫма!
Хӑш чухне аҫаҫури май пата хыҫалти ҫенёхе ныратчё; унта

маччана хӑпарса каймалли пусма айӗнче эпӗ ҫыварса пурӑнаттӑм; 
пусма ҫинче, чӳрече тӗлӗнче, кёнекесем вулаттӑм.

— Вулатӑр? Мён ку?—тесе ыйтатчӗ вӑл, тӗтӗмне кӑларса; 
унӑи кӑкӑрӗнче вутпуҫҫисем чӑшлатнӑ пек илтёнетчӗ.

Злӗ  кӗнекене кӑтартаттӑм.
— А х,—ггетчӗ вӑл, кӗнекен ятне пӑхса илсе, — эп$—кӑна вула- 

нӑччё пулмалла! Туртас килет-и?
Чӳрече витӗр чыссӑр картишнелше пӑхоа туртса даратгӑмӑр, 

вӑл калатчё:
— Пит шел, сирӗн вӗренме май ҫук, эсир пултарас пек ту- 

йӑнать...
— Акӑ, эпӗ вӗренетӗп, вулатӑп...
— Вӑл сахал, шкул кирлё, система...
Манӑн ӑна:
— Сирӗн шкул та, система та пулнӑ, усси мёнле?—тесе калас 

килетчӗ.
Анчах вал, ман шухӑшсене сиссе илнё пек, хушса калатчё:
— Характер пур пулсан,—шкул лайӑх вӗрентое ӳстерет. Хутла 

пигг лайӑх пӗлекен ҫынсем ҫеҫ пурӑнӑҫа: малалла^ тапратаа пыма 
пултараҫҫӗ...

Вӑл темиҫе те мана канаш паркаланӑччӗ:
— Сирӗн кунтан каяс пулатчӗ луччё, кунта сирӗн валти тулк- 

кине, уссине курмастӑп эпӗ...
— Мана рабочисем кӑмӑла каяҫҫё.
— Э-э... Мӗнле кӑмӑла каяҫҫӗ вара?
— Вӗсемпе интереслӗ.
— Пулё те...
Пӗрре тата вӑл каларӗ:
— Тӗрӗссипе каласан, пит йӗрӗнчӗк ҫынсем ҫав пирӗн хуҫасем, 

йӗрӗнчӗксем...— терӗ.
Ҫав сӑмаха ман анне мӗнле тата хӑҫан каланине астуса илсе, 

эпӗ ирёксӗрек аҫаҫури ҫумӗнч1ен аяккалла(рах оикрӗм, вӑл йӑл 
куж аласа ыйтрӗ:

— Эсир ҫапла шухӑшламастӑр-им?
— Ҫапла.
—• Ҫапла ҫав... Зпӗ ӑва куратӑп.
— Хуҫа, ҫапах та, ман кӑмӑла каять...
— Ия, ӑна ырӑ кӑмӑллӑ мужик теме пулать пулӗ, ҫав... Анчах 

кулӑшласкер.
Манӑн унпа кёнекесем ҫинчен калаҫас килетчӗ, анчах вӑл кӗ 

некесен)е юратмаепчё пулмалла, ,там:иҫе хут та мана канаш панӑччӗ:
— Эсир астарна хыҫҫӑн ан кайӑр, кӗнекесенче пурне те хитре- 

летсе, пӗр-пӗр еннелле пӑсса ҫырнӑ. Кӗнеке ҫыракансем нумайӗшӗ 
вёсем пирӗн ху|ҫ.а йышши пек ҫынсем—■вӗт-шакӑр ҫынсем.

Ҫавӑн пек сӑмахласа хӑтланнисем мана хӑюллӑн калаҫнӑ пек 
туйӑнатчӗҫ, вёсем мана тыткӑнах илетчӗҫ.
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Пёрре тепле вӑл мантан ыйтре:
— Эсир Гончарова вул:анӑ-и?
— «Фрегат Паллада» вуланӑ.
— Вӑл, «Паллада» пит кичемле. Анчах, пӗгӗмле илсе каласан, 

Гончаров вӑл—Российӑри чи ӑслӑ писатель. Унйн «Обломов»^ ро- 
манне вулама канаш паратӑп. Вал унӑн чи тёрёсрех те хӑюллӑрах 
калакан кёнеки пулать. Тата пётёмпех каласан, вырӑс литерату- 
ринче—ч>и лайӑх кёнеке...
> Диккенс ҫинчен вӑл ҫапла калатчё:

— Вал—пустуй япала, шантарсах калатӑп сире.., Авӑ «Новое 
время» хаҫатӑн приложенийёсенче пит те интереслё япала «Святой 
Актоние астарса хӑтланни» пичетлеҫҫё, эсир ҫавна вуласа тухӑр! 
Эсир чиркӗве тата чиркӳ таврашӗячине иурйе те юрадатӑр пул
малла. «Астуса хӑтланни» сирӗншӗн усӑллӑ пулё...

Вӑл мана пёр пачка приложенисем курсе пачӗ, эпё Флоберӑн 
ӑслӑ ёҫне вуласа тухрӑм, вӑл мана темӗн чухлӗ святойсен пурӑнӑ- 
ҫёсене, кёнекеҫӗ каласа кӑтартнӑ историсенчен хӑшпӗр япаласене 
аса илтеретчӗ, анчах вӑл ман чӗрене ӑраснах тарӑн кёрсе юлмарё, 
унпа юнашар пичетленӗ «Тискер кайӑкоене йӑвашлатакан Упилио 
Файмалин мемуарӗсем» ятлӑ япала мана ытларах кӑмӑла карё.

Эпё ҫакӑн ҫинчен аҫаҫӳрине тӗрӗссипе каласа иарсан, вӑл) мана 
лӑпкӑн каларӗ:

— Апла сире ун пек кёнекесем вулама ир-ха! Анчах ҫав кёнеке 
ҫинчен ан манӑр...

Хӑш чухне вӑл пӗр сӑмах та каламасӑр, ӳсёркелесе те татги- 
сыпписӗр тӗтӗм мӑкӑрлантарса, нумайччен манпала ларатчё. Ун 
илемлӗ куҫӗсем хӑрушшӑн ҫунатчӗҫ. Эпӗ ун ҫине хулл1ен пӑхса 
лараттӑм та, ҫав пит тӳррӗн ӳпкелешмесӗр вилекен ҫын тахҫан 

ӗлӗк ман аннепе ҫьгвӑх пулнине, ӑна кӳрентернине мана-мана ка- 
яттӑм. Вӑл темле; хӗрарӑм ҫӗвӗҫпе пурӑинине эпӗ пӗ^аттӗм, ҫав 
хӗрарӑм ҫинчен вара ӑнланса илеймесӗр те хӗрхенсе шухӑшлаттӑм: 
вӑл ҫав вӑрӑм шӑмӑсене ыталама, ҫав ҫӗрӗк шӑрши йывӑррӑн 
кӗрекен ҫӑвара чуптума епле йёрӗнмест-ши? теттӗм. «Аван ӗҫ» 
пекех аҫаҫӳри те кӗтмен ҫӗртен темскер хӑйӗнне калатчё:

— Эпӗ вӗшле йытӑсене юрататӑп, вёсем—ухмахсем, анчах эпӗ 
вӗсене юрататӑи. Пит хитрескерсем. Хитре хӗрарӑмсем час-часах 
ухмах пулаҫҫӗ...

Эпӗ пӑртак мӑнкӑмӑллансарах шухӑшлаттӑм:
— Эсё Королева Маргона пӗлнӗ пулсассӑн!
—Нумайхушӑ пӗр килте пурӑнакан ҫынсен пурин те сӑнӗсем пӗр- 

пекле. пулса каяҫҫӗ,—терё вал пӗрре; эпӗ ҫавна хам тетрадь ҫине 
ҫырса хутӑм.

Зпё ҫа(вӑ!н| пек халлапеене, ьирӑ япала кётое йлнӗ! ш кех, кӗтсе 
тӑраттӑм,—пурте якалса пӗтнӗ, пӗрешкел тӗосӗр чӗлхепе калаҫса 
пурӑнакан килҫуртра ахаль чухнехи пек мар, урӑхла сӑмах пӗрле- 
шӗвӗсене ил)Тсессӗн, лайӑххӑн туйӑкса каятчӗ.

Аҫаҫури, иихӑҫан та манпа анне ҫянч}ен: калаҫмастчӗ, ун ятне те 
йихӑҫан та асӑнман ш№ 'Туйӑнать; ҫавӑ пит Те ман кӑмӑла каяггчӗ, 
аҫаҫурине хисеплеттермелле пекех туса хуратчӗ.

Пёрре эпё унтан турӑ ҫинчен ыйтрӑм,—астумастӑп мӗскер ыйт- 
нине; вӑл ман ҫине пӑхса илчё те пит лӑпкӑн каларӗ:
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— Пӗлместӗп. Эпё турра ӗней^естӗп,—терё.
Эпё Ситанова аса илтём те ун ҫинчен каласа кйтартрйм, аҫа- 

ҫури мана тимлён итлесе ларса ҫавӑн пекех лйпкйн каларё:
— Вӑл сӑмахласа хӑтланать, сймахласа хйтланакан ҫын ҫапах 

та пёр-пёр япалана ёненет... Эпё просто—ёненместён!
*— Ун пек пулать-и вара?
— М а пулмасть пулё? Авй, куратйр— ёненместеп...
Эпё ҫакна ҫеҫ куратйп—вйл виле,т. Эпё ана шешшемен те пуле, 

авчак вилекен ҫывйх ҫьшпа, вилӗм вйрттйнлйхёпе пуҫласа ҫеҫ гги- 
вӗҫлипе хытй интересленсе карйм.

Акй, ҫын мана чӗркуҫҫийӗпе сёртӗнсе, вӗрискер, шухйшлакан- 
скер ларать; хййне-хйй шанса вйл ҫынсене хйй мёнле пйхнй пек тй- 
ратса тухатъ; пурин ҫинчен те, хййӗн тиркеме те, ирӗк пама та 
власть пур пек калаҫать,—вйл ҫынта темокер мана кирли пур, е 
темскер, мана кирлё маррине палартса тйраканё пур. Вйл—пёлсе 
ҫитмелле мар йывйр япала, шухйшсен вӗҫӗмсӗр ҫазра-ҫилне выр- 
наҫтарса тйракан вырйн; йна эпё кирек мёнле пйхсан та, вйл ман 
хамйн пай пулса- тйрать, таҫта ман йшра пурйнать, эпё ун ҫинчен 
шухйшлатйп, ун чунён мёлкийё ман чун ҫинче выртать. Ыран вйл 
пётмпех) ҫух-алать, хййён пуҫӗнче, -чёринче мён пур^ тата эпё, хам 
шутп-а, унйн хитре куҫӗсенче мён вулама пултаратйп, ҫавйнпа пу- 
ринпе те, пётёмпех ҫухалать. Вйл ҫухалсан, мана тӗнчепе ҫыхйн- 
тарса тйракан чӗрӗ ҫипсеьгчен пёри татйлса каять, аса илсе пурй- 
насси юлать, анчах—вйл пётёмпех хам йшра, ёмёрлёхех картласа 
хунйскер, улшйнманскер пулса юлать. Чёри, улшйнаканни—каять...

Анчах кусем—шухйшёсем кйна-ха, шухйшёоем хыҫӗнче вара 
сймахла каласа пама май килмен япала, вёсене ҫуратса тйрантарса 
тйраканни, пурйнйсри явленисене астуса пйхма хушаканни, вёсен
чен кашнинченех: мёншён?—тесе ответ ыйтаканни тйрать.

—- Пёлетёр-и, эпё часах выртатйп пулмалла. — терё пёрре аҫа- 
ҫури, ҫу-мӑр ҫунй кун.— Ҫав тери ухмахла вййсйрланса карйм. 
Тата нимён Ре кирлё мар...

Тепӗр кунне каҫхи чей ӗҫнӗ хушйра вйл сӗтел) ҫинчен тата 
чёркуҫҫийӗсем ҫинчен ҫйкӑр тӗпренчӗкёсене йраснах тӑрйшса пуҫ- 
тарса ларатчё, _хйй -патӗнчен темскере курйнманскере хӑваласа 
яратчӗ, ватй хуҫа арӑмӗ ун ҫине куҫхарши айӗн пӑх-са, кинне шӑп- 
пйн кадарӗ:

. Пӑх-ха, пуҫтарӑнать, хййне тасатать...
Пӗр-ик , кунтан аҫаҫури ӗҫлеме пымарӗ, унтан ватӑ хуҫа арймё 

мана пысйк шурй конверт тыттарчё:  ̂  ̂ '
— Ме|-ха, ӗнерех, кйнтйрла пӗр хӗрарӑм кӳрсе панӑччё те, эпе 

сана пама 'маннй. Хёрарймӗ кймӑллйскер те, саншйн вйл кам пу- 
лать— пӗлместӗп, чӑнах-ах!— терӗ.

—  Конверт йшӗнче, больница бламкиие ҫапнй хут татӑкки ҫи-- 
не пысйк саспашисемпе:

«Сирӗн пушй сехет пулсассйн, курма килӗр. Эпӗ Мартынов 
скивче. Е. М.» — тесе ҫырнйччӗ.

Тепӗр кунне, ирпе, эпё больница палатинче, -аҫаҫури койки ҫин- 
че лараттӑм; вйл койкинчен вӑрёмрах та, унйн анса кайнй кйвак 
носки тйхйннй урисем койка пуҫӗнчи хулйсем витӗр курйнса тӑ- 
ратчӗҫ. Хитре -куҫёсем, тӗ-ксӗмленнӗ сарй- стенасем тйрйх аташса
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ҫӳретӗ хушӑра, ман пит ҫигаче тата пуҫ вӗҫёнчи табуретка ҫинче 
ларакан хӗрӗн пӗчӗк аллисем ҫинче чарӑна-чарӑна тӑратчӗҫ. Хер 
аллисене минтер оине хучӗ, аҫаҫури вара ҫӑварне кароа, питҫӑмар- 
тийӗпе ҫав алӑсем ҫумнелле сӗрӗнетчӗ. Хӗрӗ мӑнтӑртарахскерччӗ, 
хура яка платье тӑхӑннӑччӗ; унӑн тӑрӑхларах пичӗ тӑрӑх вӑраххӑя 
куҫҫулӗ юхй-юха авдччӗ; йёпе те кӑвак куҫӗСем, ииҫталла пӑрӑн- 
масӑр аҫаҫурин пичӗ ҫине, шёвӗр шӑммисем ҫине, шӗвӗрш1евсе каи
на пысӑк сӑмои тата хура ҫӑварӗ ҫине пӑхатчӗҫ.

—■ Пачӑшкӑна чӗнмшлеччё,—тесе пӑшӑлтататчӗ вӑл, — а вӑл 
хушмасть... Ним те ӑнланмасть...

Вара аллисене: минтер ҫинчев илс)е, вӑл. турра кӗлтӳнӑ пек, 
вӗсене кӑкӑрӗ ҫумие пӑчӑртаса тытрӗ.

Пӗр минутлӑха аоаҫури тӑна кӗчӗ, оалхулланса та тем ҫинчен 
аса илнӗ пек, мачча ҫинелле пӑхрӗ, унтан хӑйӗн твпшӗм аллине 
ман патаШла1 куҫарчӗ.

— Эсир-и? Спасибо. Акӑ, куратӑр... Пит :начар пек туятӑп... ха
ма-хам...

Ҫавӑ ӑна ывӑнтарчӗ, вӑл куҫӗсене хуорӗ; эпӗ унӑн кӑвак чӗр- 
неллӗ, вӑрӑм сивӗ пӳрниеене алӑпа ачашларӑм, хёр хуллен йӑлӑн- 
са каларӗ:

— Евгений Васильевич, килӗшӗр, пожалуйста!
Акӑ — паллашӑр, — терӗ аҫаҫури, ун ҫине куҫӗсемпе кӑтарт- 

са.—Пит аван ҫын...
Ҫӑварне оарлакарах та сарлакарах карса, чарӑнса ларчӗ те са- 

сартӑк, ҫӑхан пек, у.рмӑш сасӑпа кӑшкӑрса илчӗ: одеялве аяккал- 
ла сирее, хӑй тавра ҫара Зллиеемпе тем шыраса, койка ҫинче тап- 
ранкалама пуҫларӗ — пуҫне лучӑрканса кайнӑ минтер ҫумнелле 
чиксе хӗр те кӑшкӑрса ячӗ.

Аҫаҫури часах вилчӗ; вилчӗ те ҫавӑнтах чиперленсе карӗ.
Эпӗ больницӑран хӗр!е хулӗнчен тытса тухрӑм. Вӑл, чирлӗ пек, 

сулланкаласа. макӑратчӗ. Унӑн аллинче чӑмӑртаса тытнӑ тутӑр 
пур|ччӗ; в1ӑл ҫав тугӑра куҫӗсем патне тыта-тыта, ӑна хытӑрах та 
хытӑрах чӑркантарса пыратчӗ, вӑл унӑн чи хаклӑ та юлашки япа- 
ли пулнӑ пек, у» ҫине ҫав тери хытӑ пӑхатчӗ.

Сае(артӑк> ман ҫумш! пӑчӑртанеа чарӑнйа тӑчӗ, ӳпкел!енӗ пек ка
ларё:

—- Хӗллеччен те пурӑнмарё-ҫке... Эх, турӑ, турӑ, мӗскерле-ха 
Ку алла?

Унтан куҫҫулӗпе йӗпеннӗ аллине ман паталла тӑсрӗ.
— Сывӑ пулӑр. Вӑл сире пит мухтатчӗ. Пытарассине1 пытарӑ- 

пӑр.
—- Киле ҫитиччен ӑсатас-и сире?
Вӑл ҫавӑрӑнса пӑхрӗ:
— Мён1 тума? Халь—кӑнтӑрла,, ҫӗрле мар.
Тӑкӑрлӑк кӗтессинчён эпӗ ӑ!нй1 хыҫран пӑхрӑм, вӑл хулшее, ниҫ- 

Т!а васкамалли те ҫук ҫын пек утатчӗ.
Август уйӑхӗччӗ, йывӑҫсем ҫинчен ҫулҫӑсем тӑкӑнма пуҫла- 

нӑччӗ.
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Манӑн аҫаҫурине масар ҫине ӑсат-машкӑн вӑхӑт пулмарӗ, эпё 
нихӑҫан та ҫав хӗре урӑх куршрӑм.

XVII

Кашни ир, ултӑ еехеггре, эпӗ ӗҫленӗ ҫӗре ярмаркӑ(на каягстӑм. 
Унта мава интереслӗ ҫынсем кӗтюе ш!ешчӗҫ: Николай Угодник
манершӗ, кӑвак пуҫлӑ платник Уҫӑп, ҫивӗччӗн ӗҫлекенскер те ҫи- 
вӗччӗн сӑмахлакаискер; ҫуртсен тӑррисене витекен курпун Ефи- 
мушка; турра кӗлтума юратакан каменщик Петӗр, шухӑша кайса 
ҫӳрекен ҫыи, 'вӑл та святой умайерлӗскЬр; штукатур тӑвакан 
Григорий Шишкин, йӑваш та ырӑ сӑнӗпе ҫутӑлса тӑракан сарӑ су-
халлӑ, кӑнак куҫлӑ чипер ҫын.

Эпӗ ҫак ҫынсене хам пурӑнӑҫӑн иккӗмӗш тапхӑрӗнче чертежник 
патёнче пурӑннӑ чухне пӗлеттӗм; кашни вырсарникун вӗоем хай- 
сене чьюлӑы та  чаплӑн! тытаканскерсом, кӑмӑллӑн халлапланса, м>ан-
шӑн ҫӗйӗ, тутаӑ сӑмахсем каласа кухняна пырса кӗретчӗ. Ҫав мӑ-
наҫланнӑ ҫынсем пурте ҫавӑн чухне мана витӗрех лайӑх ҫьгнсем 
пек туйӑнатчӗҫ; кашниех хӑйне <майлӑ интереслӗччӗ, Кунавино сло- 
бодинчи вӑрлама юратакан, кутӑн та ӗҫеювн мещансенчен пурте 
ӑоаснах уйрӑм тӑратчӗҫ.

Пуринчен ытла ун чухне мана штукатур Шишкин кӑмӑла каят- 
чӗ, зпӗ ун патне эртеле кӗме те ыйтса пӑхнӑччӗ, анчах вӑл ылт- 
тӑн пек куҫхаршине шурӑ пӳрнипе хкҫкаласа мана ҫемҫен каларё:

— Ир-ха саншӑн, пирӗн ӗҫ — ҫӑмӑд мар, тӑх:та-ха пӗр-ик ҫул.
Унтан хитре пуҫне силлентерсе илсе ыйтрӗ:
— Лайӑх мар-им пурӑнӑҫу? Ну, ни мех те мар, тӳосе пурӑн, 

хӑвна-хӑв тытма тӑрӑш, вара—тӳсое пурӑнӑн!
Ҫав ырӑ йанаш мйн)а мӗн пачӗ-ши, пӗлмесшӗл, ан)ча]х эиӗ та,в 

тусах ӑна асра тытса юлтӑм.
Вёсем халь те ман хуҫа патне кашни вырсарникун ирхине пы- 

ратчӗҫ, кухняри сё тел йёри-тавра тенкелсем ҫине ларса тухатчёҫ 
те, хуҫана кётсе, интереслён калаҫса ларатчӗҫ. Хуҫа тӗреклё 
алӑсене пӑчӑртаса, вӗсемпе шавлӑн та еавӑнӑҫлӑн сывиуллашатчё, 
малти кӗтесе ларатчё. Шутламалли шӑрҫа шут, пачки-пачкипе ук- 
ҫа тухса; выртатчё, мужиксем: сётел ҫинЬ хӑйеем ҫырса пы(нӑ хучӗ!- 
сене, лучӑрканса пӗтнӗ запианӑй кӗн|екиоене сарса хуратчӗҫ,—цӗр 
эрнешӗн рашчут тума пуҫлатчӗҫ.

Шӳт туса, савӑнӑҫлӑн калаҫкалаоа, хуҫа (вӗсене, вӗсем хуҫана 
улталама тӑрӑшатчӗҫ, хӑш чухне тата хыттӑнах тавлашатчӗҫ, ан
чах пуринчен ытларах пӗрле харӑосӑн савӑнса кулатчӗҫ.

— Эх, кӑмӑллӑ ҫын, эсӗ шулӗк пулоах ҫуралнӑ! -— тетчӗҫ му- 
Ж1иксем хуҫана.

Вӑл именнӗ пек кулкаласа ответлетчӗ:
— Эсир те, тискер кайӑкеем, ҫителӗклех шулӗклескерсем!
— Шулӗк пулмаеан мӗнле-ха тата, тусӑм! — тунмасӑрах ка

латчё Ефимушка, кулма-тума юратман Петӗрӗ тата:
—1 Вӑрланипе пурӑнатӑн та ҫав, ӗҫлесе тулни вӑл—турӑ вал- 

ли те патша валли... — тетчё.
— Вӑт манӑн та сире улталас килет! — кулатчӗ хуҫа.
Вёсем те кӑмӑллӑн ун майлӑ калатчӗҫ:
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— Пӗҫертсе илес килет згапин!
— Тыттарас килет!
Пьлсӑк сухалне кӑкӑрӗ ҫумнеллб пӑчӑртаса тытса, Григорий 

Шишкин) юрланӑ пек ыйтаггчӗ:
— Тӑвансем, атьӑр ӗҫсене ахаль, улталамасар тума тьгтанар! 

Тӳррӗн пурӑнас пулсаёсӑн, — пит те лайӑх, каадӗ вӗт, э? Тӑван 
халӑх, э?

Унӑн кӑвак куҫёсем хуралсарах кайса шывланаггчеҫ; ҫагв минутсен- 
че ®ӑл тӗлӗимелле лайӑхчӗ; вӑл ыйтни пурне те  тарггак вӑтантарса 
янӑ пекле туйӑнатчӗ, пурте именнӗ пекле аяккашла ҫзвӑрӑнса пахат-
чӗҫ.  ̂ „ „ „

Мужика шелленӗ пек пулоа, ырӑ сӑн-пуҫла Уҫап иыварран 
сывласа илсе мӑкӑртататчӗ:

— Мужик нумаях улталас ҫук,—тетчӗ.
Тӗксӗм каменщик, курпунтарах ҫурӑмне сӗтел тӗлӗгаче мӑкӑртса

тытса, хулӑм сасӑпа кадагрчӗ:
— Ҫылйх вӑл шурлӑх пекех — шаларах кӗнӗҫемен путсарах

пыратӑн!
Вёсен сӑмаххисен ҫемине кӗрсе хуҫа та мӑкӑртататче:
— З п ^ —мӗв |вара? Сасӑ ин юайнЙ хыҫҫӑн хирӗҫ чӗнетӗп ҫеҫ... 
Философла сӑмахласа хӑтлансан, каллех пӗр-пӗрне улталама тӑрӑ-

шаҫҫӗ, рашчут туса пӗтерсен, пӗтӗм вӑя пухса хӑтланнипе ывӑн- 
нӑскерсем тата тарланӑскерсем, трактира чей ӗҫме каяҫҫӗ, хӑйсем- 
пе пӗрле хуҫана та чӗнеҫҫӗ.

Ярмаркӑра манӑн ҫав ҫыное)м пӑта, кирпӗч, хӑма, таврашӗ ан 
вӑрлаччӑр тесе астуса тӑмаллаччӗ; ман хуҫа патёнче ӗҫленисӗр 
пуҫне вӗсен кашнинех хӑйсен подрячӗсем пурччӗ, кашниех вара 
хӑй ва)лли май сӑмса айёнчен мён те иудин пӗҫертсе кайма тӑрӑ- 
шатчё.

Вёсем мана кӑмӑллӑн йышӑичӗҫ, Шишкинӗ каларё:
— Астӑватӑн-и, эсё ман пата эртеле кӗме ыйнӑччӗ? Халӗ авӑ - 

пӑх-ха, ӑҫта ҫити хӑпарса карӑн, ман тӗлёшрен начальник пулса 
тӑратӑн, э?

— Ну, ну, — шӳт туса каларё Уҫӑпӗ, — сыхласа та пӑхса 
усра, турӑ сана пулӑштӑр!

— Ҫамрӑк тӑрнана ватӑ шӑшисене тытса тӑмашкӑн хушнӑ...—
терӗ Петёрӗ мана, ырӑ сунман пекле.

Хамӑн туса тӑмалли ӗҫсем мана шутсӑрах иментеретчеҫ; мана 
ҫав ҫынсем умӗнче намӑс пекчӗ, — вӗоем пурте хӑйсемсӗр пуҫне 
урӑх никам та пӗлмен, темскер ӑраенах пашлӑ, дайӑх япала пӗлсе 
тӑнӑ пек туйӑнатчӗҫ, ман вёсем ҫине, вӑрӑсемие ултавҫӑсем ҫине 
пӑхнӑ пек, пӑхмаллаччӗ. Пирвайхи кунӗоенче мана вёсем хушшин
че йыявӑрччӗ, анчах Уҫӑи часах ҫавна сворӗ те, иуҫа-куҫӑй мана 
кадарӗ:

— Акӑ мӗн, ача, эсӗ питех мӑикӑмӑлланса ан ҫӳре, вӑл ниме
те кирдӗ мар—ӑнлайтӑн-и?

Зпӗ, паллах, нимне те ӑнданоа илеймерӗм, анчах хам вырӑн 
килӗшӳлйӗ маррине старик те чухланине сисрём те, манӑн вара 
часах старикие ним пытардасӑр-тумасӑр килӗштерес ӗҫ майлашре
карӗ.
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Вӑл мана ӑҫта та пулин кетесре вёреитае хйтланатчё:
— Пелес те|тён пулсан, пирён хушӑра чи пысйк вӑрри—камен

щик Петруха пулать; вӑл нумай йышлӑ ҫын, сӗмсӗрскер. Ун хыҫ- 
ҫӑн икӗ куҫупа та астуса тӑр, вӑл нимрен те йӗрӗнсе тӑмасть, ӑна 
пурте юрать: пӗр кӗрепенке пек пӑта-и, пӗр вунӑ кирпӗч-и, пӗр 
михӗ иэвестка-и—-пурне те туртать! Ҫынӗ вӑл—дайӑх, турра кӗл- 
тӑваклнскер, ҫирӗп шухйшийскер тата хутяа пӗлекенсйер, ҫапах 
та—-вӑрлама юратать! Ефимушка—хӗрарӑмсемшӗн пурӑнать, вӑл— 
йӑвашскер, вӑл оаншӑн—сиенсӗрскер. Вӑл та ӑслӑ, курпун ҫынеем 
пурте вёсем ухмах м!ар! Григорий Шишкин вӑт—«ӑл ухмахрахскер, 
вӑл ҫынӑнне илме мар; хӑйӗнне те; парса пӗтерӗ! Вӑл иуҫек пустуй 
ӗҫлесе пурйнать, ӑна кирек кам та улталама пултарать, а вал—■ 
пултараймасть! ӑссӑрах иурӑнса пырать...

— Вӑл ырӑ кӑмӑллӑскер-и?
Уҫӑп мааа тем(ле инҫетрен пӑхнӑ пек пӑхса илчё те, асра тӑрса 

юлм:алла сӑмахсем каларӗ:
— Чӑнах та, ырӑ кӑмӑллӑскер! Кахалшӑн ырӑ кӑмӑллӑ пу- 

лаеси—-чи ҫӑмӑи ӗҫ вӑл; ырӑ кӑмӑллӑ пулмашкӑн, ачам,, йо кирлё 
мар...

— Эсӗ хутата?—ыйтрӑм эпӗУҫӑпран. Вӑл кулкаданӑ пек пулчӗ 
те  ҫапла ответлерӗ:

— Эпӗ—хёр пек, кукамай пулатӑп-так, хам ҫинчен каласа па 
рӑп, халӗ эсӗ тӑхта-ха. Атту—ӑсупа шыраса пӑх, ӑҫта эпё пытанса 
тӑратӑп—шыраса пӑх-ха акӑ!

Эпӗ ун ҫинчен тата унӑн тусӗсем ҫинчен мӗнле шухӑшланисене 
вал пурне те тӗрӗс мара кйларса пыратчӗ. Вӑл! мён калани тӗрёс 
мар тесе иккеленме пултараймастӑм зпӗ,—Ефимушка та, Петӗр те, 
Григорий те ырӑ сӑн-питлӗ старик хӑйоенчен ӑслӑрах, пурйнйҫри 
пур ӗҫсене те  хӑйсерчен лайӑхрах пӗисё тӑракан ҫыя вырӑнйе 
шутланине эпӗ пӗлоех тӑраттӑм. Кирек мён ҫинчен те вӗсем мал- 
таи унпа канашласа пйхатчӗҫ, вӑл канаш панисене тимлӗн итлет- 
чӗҫ, ӑна хайсем хиоепленине палӑртатчӗҫ.

— Ырӑ пул-ха, канаш иар-ха пире,—тесе йӑлӑнатчӗҫ вӗсем ӑна, 
анчах пӗрре ҫавӑн пек йӑлӑннӑ хыҫҫӑн, Уҫӑп аяккарах кайсан, 
кам;енщикӗ хулаен Гриторие:

— Еретмк,—терӗ.
Григорийӗ тата кулкаласа хушса хучӗ:
— Камит,—терё.
Штукатур тӑвакан мана туе пек систерсе калатчё:
— Эсё асту, Макеимыч, стярикпе сыхланса пурӑнмалла, вӑш 

сана пёр сехет хушшинчех пурне тавра ҫавӑрса лартма пултарать! 
Авӑ, ҫавӑн пек ҫынна ҫиекен стариксем—турӑ ҫырлахтӑр, шутсӑр 
сиен тума пултараҫҫӗ!

Эпӗ нимӗве те ӑнланса илейместӗп.
Мана чи тӳрӗ те турра кёлтума юратакан1 ҫын вӑл—каменщик 

Петӗр пулнй пек туййнатчё; вйл пурин ҫинчен те кёскен, йс парса 
вёрентмелле калатчё, ун шухйшё час-часах турӑ ҫинче тата та- 
мӑкпа вилӗм ҫинче чарйнса таратчё.

— Эх, ачасем-тй'вансем, кирек те мёнле тапаланоа, кирек мён 
ҫине шанса пурйнсан та, ҫапах та тупйкран, масартан никам та 
хӑтйлса юлас ҫук!—тетчё.
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Унӑн яланах варӗ ырататчӗ, вӑл вуҫех те ҫиме пултарайман 
кунсем те пулюалатчӗҫ; пӗчӗк ҫӑкӑр татӑкӗ ҫини те  ун ӑшчиккине 
йӑлтах ыраттарса, хӑсас килнипе аптӑратса ҫитеретчӗ.

Курпун Ефимушка та ырӑ кӑмӑллӑ пек те тӳрӗокер пек туйй
натчё, анчах яланах вӑл кулӑшла пекчӗ, хӑш-хӑш чухне тӑнсӑр- 
тарах пек, лзпкӑ ухмахла, ӑоран кайнӑ ҫын пек те туйӑнатчӗ. Вӑл 
яланах тӗрлӗ хёрарӑмсене юрата-юрата каятчӗ, пурин ҫинчен те 
вара пёр пек сӑмахсемггех калатчё:

— Тӳрех калатӑп: арӑм мар, хӑйма ҫинчи чечек пек, туршӑн 
та!—тетчӗ.

Кунавинӑри ҫивчӗ мещавкӑсем лавкаоене урай ҫума пырсан, 
Ефимушка лавка тӑрриоенчен анатчӗ те, ӑҫта та пулин кӗтесе 
кӗрсе тӑрса, кӑвак та чӗрӗ куҫӗсене хӗссе, мӑн ҫӑварне хӑлха 
таранах карӑнтарса яроа, мӑрӑлтатса тӑратчӗ;

— Ҫав тери тӗреклӗ хӗрарӑма турӑ йлсе килчӗ ман пата; ҫав 
тери оавӑнӑҫ килое ҫитрӗ маншӑн; хӑйма ҫвнчи чечек пекех-ҫке 
вӑл, мӗнле тав тӑвас мар-ха ман пӳлӗхҫе ҫавӑн пек парнешӗн? 
Ҫавӑн п|ек ийвме пӑхса эпӗ чӗрӗлшех оунса каятӑпнҫке ӗнпгӗ!

Малтан хӗрарӑмсем унтан кулатчӗҫ:
— Пӑхӑр-ха, мӗнле ирӗлет курпунё, ай турӑ!—тесе кӑшкӑрат- 

чӗҫ пӗрне-пӗри.
Мӑшкӑласа кулнисем ҫурт тӑрри витекене ним чухлӗ те пырса 

тёртм)е1с|тчӗҫ, питҫӑмаргн! шӑммийӗсем тухса тӑракан пичӗ ыйхӑланӑ 
пекле пулса каятчӗ, вӑл аташна пек калама тытӑнатчё, тутлӑ 
сӑмахсем ӳсӗртмелле юхӑм пек юхса хёрарӑмсене палӑрмаллах 
ӳсӗртсе пыратчӗҫ. Юлашкинчен, хӑшӗ те пулин аслӑраххи юлта- 
шӗсене тӗлӗнсе калатчё:

— Эсир итлӗр-ха, мужик мӗнле аптӑрать, чисти ҫамрӑк каччӑ 
пекех вӗт!

— Кайӑклах юрлать...
— Е чиркӳ умӗнче тӑракан кӗлмёҫле,—тетчӗ кутӑн хӗрарӑмӗ 

парӑнмасӑр.
Анчах Ефимушка кӗлмӗҫ манерлӗ марччӗ; вӑл тӗреклё йывӑҫ 

тункати пек ҫирӗп тӑратчӗ, ун сасси тата чӗннӗрех пекле янтӑ- 
ратчӗ, сӑмаххиаем тата аотармалларах пулса каятчӗҫ, арӑмсем; 
вӗсене ним чӗнмесӗр итлетчӗҫ. Вӑл, чӑнах та, ӑнтан яракан ачаш 
сӑмах каласа ирӗлсе пынӑ пекех туйӑнатчӗ.

Ҫавӑ вара ҫанла пётетчӗ: каҫхи апатчен ҫырткаланӑ чухне 
е ёҫрен тухсан, вӑл тӑваткӑлтарах йывӑр шуҫне суллакаласа, юл- 
ташӗсене тӗлӗное калатчӗ:

— Ҫав тери тутлӑ та кӑмӑллӑ хӗрарӑм-ҫке, ун пек хӗрарӑма 
хам пурӑфӑҫра тин ҫеҫ тӗкӗнсе пӑхр'ӑм!

Хӑйӗн ҫӗнтерӗвӗсем ҫинчен каласа кӑта|рнӑ чух Ефимушка 
ыттисем пек мухтанмастчӗ, хӑй ҫёнтернё хӗрарӑмран мӑшкӑласа 
кулмастчӗ, вӑл кӑмӑлне ҫемҫетсе ярса, хёпӗртеое те тав^ туса 
ҫеҫ калатчё, унӑн кӑвак куҫӗсем тӗшӗннӗ пек чарӑлса каятчӗҫ,

Уҫӑп пуҫне сулйакаласа калатчё;
— Эх, эсӗ, пӗтерсе ҫитермелле 'мар лрҫын! Миҫе ҫула карӑн-ха 

эсӗ?
— Ҫулӗсем манӑн пур — хёрӗх ҫумне тӑваттӑ хушмалла. Вӑл 

ним те мар-ха! Эпё!паян пёр пилӗк ҫуллӑха ҫамрӑкланеа карӑм,
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юханшьгва, чёрё шыва кӗрое тухнй пекех пултйм, пётёмпех чё- 
рӗлсе карӑм, ӑшчикре-— лӑйкӑ! Ҫук, — мӗнле хӗрирӑмеем пу- 
лаҫҫӗ вӗт-ха, э?

Каменщик ӑна сиввӗн калатчё:
— Аллй ҫултан иртсевсӗн, лету,—хйвӑн ирсёрле йӑлусем сан- 

шӑн ытла та тӑварлӑ ан пулччйр!
— Намӑссӑр эсӗ, Ефимушка! — йывӑррӑн сывласа илетчӗ Гри

горий Шишкин.
Мана ҫав хитре сынӗ курпунӑн телейне кура кӗвӗҫнӗ пек туйй

натчё.
Уҫйп пурин ҫине те пӗр тикӗссӗн пӗтӗрӗнсе тйракан куҫ хар- 

шийӗсем айӗнчен пйхса, шӳт туса калатчӗ:
—■ Кашни Марйен — хййӗн йӑли пур, ку чашйк та кашйк 

юратать, тепри — тйхасем тата алкасем, кашни Марьех — асанне 
пулатех...

Шишкин авланнйскерччӗ, анчах у.нйн арймӗ ялта юинй та вӑл та 
урай ҫйвакан хӗрарймсём ҫийелле пит пйхкалатчӗ. Ҫав хӗрарймсем 
Пургге ҫймйллйнах пурӑнаканскерсемччӗ, кашниех «ӗҫлеОе тупкалагг- 
чӗ»; ҫавйн пек ӗҫлесе тупасси ҫине выҫӑ слободара, -ытгги кирек 
мӗнДе ӗҫ ҫине пйхнй пекех, просто пйхатчӗҫ. Анчах, хитре мужик 
хӗрарймеене тивместчӗ, вйл вӗсем ҫине инҫетрен ҫеҫ темле йрае 
нарах куҫпа, такама — те хййне, те вӗеене хӗрхеннӗ пек пӑхат- 
чӗ. Лешсем хййсем ӑна илӗртсе, унпа вышяма пуҫлаоассйн, вӑл 
именнӗ пек кулкаласа, аяккалла пйрахса каятчӗ...

— Тем тумаллаччӗ-ха сирӗнпе...
— Мӗн эсӗ, ухмаха,—тӗлӗнетчӗ Бфимушка.—Ҫавйн пек май 

килее тухнине акаль ирттерсе ямалла-и вара?
— Эпӗ— авлаидйскер,—тесе аса илтеретчӗ Григорий..
— Арйму пӗлме пултарать-и вара?
— Тӳрӗ пурйиман пулсан, арйм вйл яланах пӗлме пултаратъ, 

йна, ачам, улталамалли ҫук!
— Епле пӗлӗ-ха?

Вӑл елле пӗлесснне эпё пӗлместӗп, — анчах пӗлме кирлё, 
хйй вйл тӳрӗ пурйнать пулсассӑн пӗлме пултаратех. Эпӗ тӳрӗ пу- 
рйнатӑп, вал  ҫылйха кӗрет ггулсан — эпӗ ун ҫинчен пӗлёп...

—• Епле пӗлӗНгха?—тесе кйшкйрать Ефимушка, анчах Гри
горий лйпкйн татах калать:

— Ана эпё пёлм!естёп.
Ҫурт тйррисем витекенӗ тарӑхса, аллиоене икё еннелле сароа па- 

рахать.
—| Вйт—пйхйр та ӗегӗ! Тӳрӗ, пёлмеспёп тет...—Эх, этем! этем!
Шишкинйн рабочийӗсем ҫичӗ ҫын, вйл хуҫа пулнине туймаейр 

йна просто пйхатчӗҫ, куҫ хыҫӗнче йна пару теТчӗҫ. Ёҫе пырсан, 
вёсем ӳркеннине кура, вйл соколок, кӗреҫе ярса тытатчё те: 
«Пикеноерёх ӗҫлӗр, ачасем, пике(нсер|ех ӗҫлёр!»—тесе кймйллйн 
кйшкйркаласа, хйй тӗлӗнмелле ӗҫлеме тытйнатчё.

Пёрре, хуҫа ҫиленсе хушнине туса, эпё Григорие каларйм:
— Начар санӑн ӗҫлек|енсем...—терем.
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Вӑл тӗлённӗ пек пулчё те:
— Чӑнах-и? — тесе ыйтрё.
— Вӑл ӗҫе ӗнерех кӑнтӑрлаччен пётермеллеччё, вёсем паян та 

ӗлкӗрес ҫук...
■— Вӑл тӗрӗс—ӗлкӗрес ҫук,—килёщрӗ вал манпа’ла, унтан, пар- 

так чӗнмесӗр тӑрсан, асӑрхансарах каларе:
— Эпё юуратӑп та ӗнтӗ, анчах хистесе тӑма намӑс пек—пур

те хамӑр ҫынсем-ҫке, хампа пёр ялтисем. Тата ҫакна та аюа ииес 
пулатъ: турӑ хушса хӑварнӑ -— пит тӑрӑх тар юхтарса ҫӑкдрна 
ҫи тенё, ҫавна вал! — пурне те хушса хӑварнӑ, сана та, мана та. 
Эпир санпа иксёмёр вёсенчен сахалрах ӗҫлетпӗр, ҫавӑнпа та 
вёсене васкатма именмеяле пек туйӑнать...

Вӑл шухӑша кайса пурӑнатчӗ; Ярмаркӑри пушӑ урамсем тӑрӑх 
утСа пырать те сасартӑк Обводнӑй каналӑи пӗр кӗперӗ ҫинче ча- 
рӑйса тӑрса, нумайччен карлӑк ҫумёнче ш_ы1вашша, пӗлӗтелле,^ инҫе- 
тшле, Ока леш еганелле пӑхаа ггараггчӗ. Ӑ ш  хӑваласа ҫигпетӗп те:

— Мён эсӗ? — тесе ыйтатӑп.
— Э? =— вӑранса кайса, именнӗ пек йӑл кулатчӗ вӑл. — Кӑна

эпӗ ахашех... чаранса нӑртак пӑхса тӑтӑм...
— Лайӑх тунӑ-ҫке турри пурне те, ач1ам,—тетчё вал! час-часах. 

Пӗлӗчӗ, ҫёрӗ, шывсем юхса выртаҫҫё, пароходсем чупаҫҫӗ. Паро
ход ҫине ларатӑн та хӑть те  ӑҫта кай: Рязане, Рыбннскине, 
Перме, Астрах1ане ҫитиех кай хуть! Рязаньте эпӗ пулнӑ, пырать • 
те хули, анчах кичем, Чулхуларан кичемлёрех; Чулхула пирён — 
маттур, савӑнӑҫлӑскер! Астрахань те кичемлёрех. Астраханте унта 
калмӑк таврашё нумай, а эпё ҫавна юратмастӑп. Юратмастӑп ним 
ле мӑкшӑна та, ҫав калмӑк таврашсене, персиянсене, нимӗҫсене 
тата тёрлё вак халэхсене те...

Вӑл вӑраххӑн калать, ун сӑмаххисем хӑйпе пёр майлӑ шухӑш- 
лакан ҫынна хуллен хыпашласа шыраса пыраҫҫӗ, вара яланах 
вӑл Петёр каменщик пек пулнине туйса илеҫҫӗ.

—■ Вак халӑхсем мар вӗодм, 'айккинче ҫуралнӑскер|сем, —• шан- 
тарсдх та ҫилле|нсе калать Петёрё:

— Христос айккинче ҫуралнӑ, Христос айккинче1 пыраҫҫӗ...
Григорий чӗрӗлсе ҫуталса каять.
— Ун пек-и, ун пек мар-и, а эпё, ачасем, таоа хашӑха. вырӑс 

халӑхне юрататӑп, куҫӗ тӳрӗ пултӑр! Жидсене те зпӗ юратмястӑп, 
ӑнланса та илейместӗп: мён тума кирлӗ-ши турра вак халӑхёем? 
Пит те ӑолӑн туса хунӑ...

Каменщик салхуллӑн хущса калать:
— Пит те ӑслӑ, анчах ытлашшисем нумайтарах пек туйӑнать!
Вӗсем сӑмахлависене итлесе тӑрса Уҫӑп хушша кӗрсе каять,

мӑшкӑласа та ҫынна ҫимелле калать:
— Ытлашшийӗ — пур, акӑ ҫак сирӗн сӑмахӑрсем — вуҫех те 

ытлашши! Эх, эс|ир, айвансем! Сире пурсӑра та тытса ҫаптарас 
пулатчӗ.

Уҫӑп хӑй ӑссӗн уйрӑм тӑрать, анчах вӑл мӗнпе килӗшнине, 
мӗне хирӗҫ тавлашассине ӑнланса илмелли ҫук. Хӑш чухне уншӑн 
пурпӗрех пек, вӑл пур ҫынпа та, вёсен мӗнпур шухӑшӗсемпе те 
килӗшнӗ пек туйӑнать; анчах ӑна пурте йӑлӑхтарся ҫитернине, 
ҫынсене вӑл ҫурухмахсем вырӑнне шутланине ытларах куратӑн.

217



— Эх, эсир, сысна ҫурисем... — тет вӑл Петӗре, Григорие, 
Ефимушкӑна.

Лешеем кулкаласа илеҫҫӗ, пит савӑнӑҫлах та ухутанах марта, 
ҫапах кулкаласа илеҫҫӗ.

Хуҫа мана апат ҫиме кунне пилёк пус парса тӑратчӗ; вӑл ҫит- 
местчӗ, эпё пӑртак выҫӑрах ҫӳреттӗм; ҫавна кура рабочисем мана 
хӑйсемпе перле ирхи апат та каҫхи апат ҫиме чӗнетчӗҫ, хӑш 
чухне тата подрядчикӗсем те мана трактире чей ӗҫме чӗнетчӗҫ. Эпе 
хавассӑнах килёшеттӗм, вӗсем вӑрахкӑн сӑмахласа ларнисене, темӗс- 
керле япшпасем каласа кӑтартнисене итлесе, вӗсем хушшийче 
ларасси мала кӑмӑла каятчӗ; вӗсене эпё чиркӳ кӗнекисене нумай 
вуласа пӗлсе тӑни сэвӑнтаратчӗ.

Эсӗ кӗнекесене тӑраниччене.х ҫӑтнӑ, пӗаехӳне туллиех чышся 
тултарнӑ, — тетчӗ Уҫӑп, ман ҫине чакӑр куҫӗоемпе тимлён 
пӑхса; — вӗсем мӗне пӗлтернине пӗлсе илме хӗн. — Куҫ шӑрҫи- 
йӗсем унӑн яланах шӑранса ирӗлсе пынӑ пек туйӑшҫҫӗ.

— Эсӗ ҫавна пухса усра, пуҫтарса пыр, кирлё пулать; ӳссе 
ҫитсен, халӑха сӑмахпа йӑпатмашкӑн манаха кай, е — миллио
нера... *

— Миссионере, — тесе тӳрлетсе хурать каменщик, темшӗнкӳ 
реннӗ сасӑпа.'

— Мӗнле? — ыйтать Уҫӑпӗ.
— Миссионер теҫҫӗ, пӗлетӗп вёт? Хӑлхасӑр та мар эсё...
— Ну, юрё еппин, миссионере, еретикеемпе тавлашма. Атту 

еретикех ҫырӑн, —  вӑл та ҫӑкӑр-тӑвар туп малый вырӑн. Тӑнпуҫ 
пур пулсан, ересьпе те тӑранса пурӑнма пулать...

Григорий имение пек пулать. Петёрё сухалё витёр калать:
— Авӑ тухатмӑшсем те начар пурӑнмаҫҫӗ, тёрлёрен турра 

ененмен ҫынсем...
Анчах Уҫӑп ҫавӑнтах хирӗҫ калать:
— Тухатмӑш вӑл хут пӗлсе пурӑвмасть, хут пӗлни тухатмӑш- 

шӑн кирлӗ мар...
Вара мана каласа кӑтартать:
—Акӑ, итлесе пӑх-ха: пирӗн вулӑсра пӗр килсёр-ҫуртсӑр пӗччен 

■ҫын пурӑнатчӗ, Тушкӑ ятлӑччӗ хӑй, пит имшеркке, ниме тӑман му- 
жикчӗ; пурӑнассине—ӑҫталша ҫил вӗрет, апла майлӑ пурӑнатчӗ, ни 
ёҫлекен темелле мар, ни ӗҫсӗр ҫапкаланакан мар! Акӑ пӗрре вӑл, 
ним тума аптӑранӑран, турра иуҫҫапма тухса карё те пӗр-ик ҫул 
хушши аташса ҫӳрерӗ, кайран вара сасартӑк ҫӗнӗ ҫын манерлё 
пулса ларса килсе ҫитрӗ: ҫӳҫё — хулпуҫҫи таран, пуҫӗнче — па- 
чӑшкӑ калгакё, пӗвӗ ҫинче шуйттан тирӗнчен ҫӗшенӗ, тӗссӗрленнӗ 
ряса; пурин ҫине те уланкӑлла пӑхать те кутӑншансах сӗнсе ҫӳрет: 
ӳкӗнӗр, ылханлӑскерсем! тет. Ма ӳкӗнео мар-ха, пуринчен ытлз 
хӗрарӑмсен? Вара ӗҫ майлашса та карӗ: Тушкӑ тутӑ, Тушкӑ ӳсӗр, 
Тушкӑ хӗрарӑмсем тӗлӗшӗнчен ытлах та кӑмӑллӑ пулса пурӑнать...

Каменщик ҫилемое сӑмаха чарса калать:
—1 Тутӑ та ӳсӗр пулни иит паха-им?
— Урӑх мён тата?
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Сӑмаххи паха.
—• Ну, унӑн сӑмаххисене эпӗ ӑнланма тӑрӑшман, сӑмахсем 

тӗлӗшӗнчен эпё хам та ытшшшипех пуян.
— Эпир Тушникова, Димитрий Васильевича ҫителӗклех аван 

пӗлсе тӑратпӑр, — кӳреннӗ пек калать Петӗр; Григорийӗ вара 
ним чӗнмесӗр пуҫне усрӗ те хӑйӗн стаканӗ ӑшнелле пӑхса ларатъ.

— Эпӗ тавлашмастӑп, — килӗштермелле налать Уҫӑпӗ.—Эпӗ 
хамӑр Максимыча ҫӑкӑр тупмалли тӗрлӗ ҫул-йӗрсем ҫинчен каласа 
иаратӑп...

— Хӑш-хӑш ҫулсемпе тӗрмене те кайса лекеҫҫӗ...
— Сахалах мар ӗнггӗ! — килӗшет Уҫӑпӗ. — Пур оукмакпа та 

пупа кайса лек медли ҫук ӗнтё, ӑҫтан пӑрӑнса кӗмелшике пӗлес 
пулать.

Вӑл турра кӗлтума юратакан ҫыасенй: щтукатурпа каменщика
яланах пӑртак тӑрӑхлакалать; 'вӑл вӗсене юратмаоть иулӗ тен, 
анчах ҫавна лайӑх пытарса пурӑнать пушӗ. Вӑл ҫынсем ҫине мӗнле 
пӑхнине пӗртте ӑнланоа илмешли ҫук.

Ефимушкӑна вӑл ҫемҫереххӗн, кӑмӑллӑраххӑн пӑхнӑ пек туйӑ- 
нать. Ҫурт тӑррисене витакенё хӑй тусӗсем юратсах сӑмахласа 
ларнӑ ҫӗре, турӑ ҫинчен, чӑнлӑх ҫинчен, сектӑсем* ҫиачен тата 
зтем пурӑнӑҫӗнчи хуйхӑ ҫннчен сӑмахласа ларнӑ ҫӗре хутшӑнмаоть. 
Пуиан хыҫӗ хӑй курпунне ан кансӗрлетёр тесе, пужана сӗтел ҫум- 
нелле хӑрах аяккӑн лартса, вӑл пёр стакан хыҫҫӑн тепӗр; стакан 
пушатеа, канйӗн чей ӗҫСе ларать, анчах сасартӑк ҫав хушӑра тӗ- 
тӗш ӗ  пӳлӗмеяле йӗри-тавра пӑхкаласа, сасӑсем ҫыхӑнусӑр шавяа- 
нине итлеме пуҫлать, ура сине сиксе тӑрать те  йӑпӑр-янӑрах тух
са кайса ҫухалать. Ҫакӑ ёнтё трактире тахӑшӗ, Ефимушкӑна укҫа 
панӑ ҫынӗ пырса кёнине иӗлтерет; ӑна кивҫен укҫа панӑ ҫыноем 
вуннӑ таранах, хӑшӗ-пӗрисем ӑна хӗнеҫҫӗ те, вӑл мён те  пулин 
ан пултӑр тесе тарса ҫӳрет.

— Ҫилеяеҫҫӗ, тӗлӗнтермӗшсем,—нимӗне те пӗлеймен 1п<ек калать 
вӑл—манӑв укҫа пулнӑ' пулсассӑн, нивушлӗ зпӗ памастӑм; пулӗ?

•— Эх, шеремет ҫынӗ... —I тесе хыҫҫӑн каласа ярать Уҫӑп.
Хӑш чухне Ефимушка нумайччен шухӑша кайса, ним те кур- 

масӑршдтмесӗр ларать; сарлака шӑмӑдлӑ сӑнӗ-пичӗ ҫемҫелсе кавнӑ 
пек пулать, кӑмӑллӑ куҫӗсем тата кӑмӑллӑрах пӑхаҫҫӗ.

— Мён пирки шухӑша карӑн-ха салтак? — ыйтаҫҫӗ унтан.
— Шухӑшлатӑп, эпӗ /пуян пулас пулсассӑн, эх идее ярӑттӑм чӑн- 

чӑн улпут майрине, дворянкӑйа, туршӑн та, сӑмахран, полковник хӗрне, 
юратӑштӑм ӑна ай турӑ! Чӗрӗллек ҫунса кайӑттӑм! ун ҫумӗрче... 
Мӗншӗн тесен, ачасем, эпӗ пёрре полковник патӗнчр дачӑра кры
ша витнӗччӗ...

— Унӑн тӑлӑха юлиӑ хӗрӗ пурччӗ, илтнӗ эпир ун ҫиичен!—терчӗ 
Петӗр, килӗшмесср пек пулса.

Анчах Ефимушка1 чӗркуҫҫийӗсене ывӑҫ тупанӗсемпе сӑтӑрса, 
курпунӗпе- сывлӑша таккавӑ йек, чӳхснсе ларать те  малалла калать:

— Вӑл, пётёмпех шап-шурӑ та тачка ӳтлӗскер, сада тухатчё, 
эпё ун ҫине крыша ҫинчен пӑхаттӑм та — мён тума кирлё-ши
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мана хёвелӗ, мён тумалла-ши ҫутӑ тӗнчепе? Ҫавӑнтах кӑвакарчӑн 
нек ун ури вёҫнелле вӗҫсе анӑттӑм! Хӑйма ҫинчи ййлтӑркка чечек 
иекех-ҫке! Ҫавӑн пек улпут майрипе пурӑнас пулсан, ёмёрлӗхех 
ҫӗрле пулсассӑн та пурпӗрех!

— Ҫиессе мӗн ҫиеттӗр? — сиввӗн ыйтать Петӗр, анчах уншӑн 
Ефимушка аптӑраса тӑмасть.

— Эй турӑ! — тет вйл, — ну май кирлӗ-и вара пире? ҫит- 
мениине тата вӑл пуян-ҫке...

Уҫӑп кулать:
—■ Хӑҫан эсё, Ефимушка, хӑвна ҫав ӗҫсем тӗлӗшӗнчен салатса 

пӗтерӗн-ши, пуриӑхна салатса пурнаканскер!
Хӗрарӑмсем ҫинчен калаҫнисӗр пуҫне Ефимушка урӑх ним ҫин- 

чен те калаҫмаеть, ӗҫлессине те вӑ'л пӗр тикӗссӗн ёҫлемест, — 
хӑш чухне пит аван, хӑвӑрт ӗҫлет, хӑш чухне унӑн ӗҫӗ ӑнмасть, 
йьивӑҫ мӑьтатукӗ тӑрӑсене ӳркенсе, тӑрӑшмасӑр ҫыпӑҫтарса хурать, 
шӑтӑкёем хӑварать. Унтан ялан-ах ҫу, пулӑ шӑршийӗ кӗрет; анчах 
уиӑн хӑйӗн шӑрши, таса та лайӑх шӑрши пур, вӑл тин ҫеҫ касна 
йывӑҫ шӑрши евӗрлӗ туйӑнать.

Платникпе пурин ҫинч1ен те калаҫма ивтереслӗ; интереслё те» 
анчах пит кӑмӑла каймалла мар, ун сӑмаххисем яланах ӑша вӑр- 
каттараҫҫӗ, вӑл хӑҫан тимлён кашаҫнине те, хӑҫан шӳт тунине те 
ӑнланса ишмешли ҫук.

Григорийпе турӑ ҫинчен калаҫма лайӑхрах, ӑна вӑл юратать» 
ҫитменнине тата ҫав тӗлӗ1прен хытӑ тӑрать.

Гриша, —• тесе ыйтатӑп эпӗ, — эсӗ пӗлетён-и: турра ӗнен- 
мен ҫынсем пур вӗт?

Вӑл «ангаӗн кулкаланӑ пек калать:
— Мӗнле айла?—т1ет.
—■ Турӑ ҫук!—теҫҫӗ.
— 0! Авӑ мӗн! Ӑна эпӗ пӗлеггӗп.
Вара куҫа курӑнман шӑнана алӑпа сулса хӑваласа калать:
1— Давид патшах, астӑватӑн-и, каланӑ: «ӑссӑр ҫын хӑй ӑшӗнче 

каланӑ: турӑ ҫук, тенӗ»,—ав ҫавӑн Ч1ухне ӑнтӗ ӑссӑр ҫынсем 
ун ҫивчен каланӑ! Турӑсӑр — ниепле те пурӑнма пулмаеть...

Уҫӑп унпа килӗшнӗ пек пулать:
—■ Турӑсӑр тӑратса хӑвар-ха Петрухӑна — вӑл сана кӑтартё!
Шишкинӑн чипер пичё сивӗ сӑнлӑ пулса тӑрать; чӗрнисем

ҫумне известь ҫыпӑҫса хытса ларнӑ пӳрнисемпе хӑй сухалне тыт- 
каласа, вӑл вӑрттӑнла япала пӗлтернё пек калать:

— Турӑ кашни ӳт ӑшнех вырнаҫса тӑрать; намӑса лӗлеосине 
тата варринчи тӗшшине пётёмпех турӑ панӑ!

— Ҫылӑхӗсене тата?
— Ҫылӑхсем вёсем ӳтрен, шуйттаанран иулаҫҫӗ! Ҫылӑхсем 

вӗоем тул енче, шатра пек ҫеҫ, унтан ытла мар! Кам ҫылӑх
ҫинчен нумайтарах шухӑшлать, ҫавӑ пуринчен ытларах ҫылӑха кӗ- 
рет; ҫылӑх ҫинчен ан? асӑн, вара ҫылӑха та кӗместӗн! Ҫылӑх ҫин- 
чен шухӑшлама шуйттан, ӳтӗн хуҫи вёрентсе тӑрать...

Каменщик иккӗленнӗ пек пулать.
— Тем апла мар пек туйӑнать...
— Апла! Турӑ вӑл — ҫылӑхсӑр, этеме ун сӑнӗпе те ун евёрлё
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оунӑ. Сан, ӳт ҫышӑха кӗрет; тура евёрлӗ туни ҫылйха кӗме пул- 
тараймарть, вӑл —евӗрӗ, сывлӑшӗ ҫеҫ...

‘ Вӑл хӑй ҫӗктернӗ пек йӑл кулать, Петёрӗ мйкйртатать:
— Вёш унашкал мар пек туйӑнать...
Уҫӑп каменщикран ыйтать:
— Сан шутпа, ҫылӑха кӗмесен *— ӳкӗнмелли ҫук, ӳкӗнмесен— 

•ҫйлйнмалли ҫук вӗт?
— Апла шанчйклёрах пек туйӑнать! Шуйттана манса кайсан— 

турра юратми пулатӑн, тетчӗҫ ваттисем...
Эрех ӗҫмен Шишкин икӗ черкке ӗҫсенех ӳсӗрӗлсе каять; ун чух 

вара унён пичӗ шупкаланса каять, куҫӗсём ача куҫӗ иек пулаҫҫё, 
сасои шӑранса ҫеҫ тйрать.

— Эй тйванӑмеем, ҫакӑ пурте пиТ, авай-ҫке! Акӑ, пурйнатпйр, 
иӑртак ӗҫлетпӗр, хырймеем тутй.турра тав,—ах тсит аван-ҫке!

Вйл макйратчӗ, куҫҫулӗ унӑн сухалӗ ҫинел!л1е юхса анатчӗ те, 
пурҫйнла сухал пӗрчисем ҫинче кӗленчерен тунӑ шйрҫасем пек 
йӑлтӑртатса тӑратчё.

Вӑл лурӑнйҫа час-часах мухтани тата ҫав кӗиенчелле куҫҫулӗ 
мана кймйла каймастчӗ,—ман кукамай пурйнйҫа ӗненмелл|ерех, ҫӑ- 
мӑлтарах, ҫавйН Шек ййлйхтармасйрах мухтатчӗ.

Ҫавӑн пек калаҫнисем пурте ман ӑша темшӗн вӑркаттарса, мана 
яланах хумхантарса тӑратчӗҫ. Эпё ёнтё мужиксем ҫинчен нумай калав 
вуласа пйхнйччӗ, кён1ек,ери мужик ышлах та чӗрӗ мужик пек мар- 
рине курса тӑраттӑм. Кӗнекесенчв пур мужик та телейсӗр;^ ырри- 
сем те, усаллиоем 'Те, вӗсем пурте сймахсемие шухӑшсем тӗлӗшён- 
чен чёрӗ мужиксенчен чухӑнтарах. Кёнекери мужик турӑ ҫинчен, 
сектӑсем ҫинчен, чиркӳ ҫинчен сахалтарах, — начальство ҫинчен, 
ҫёр ҫинчен, тата чӑнлӑх ҫинчен, пурӑнӑҫри йывӑршӑхсем ҫинчен ы т
ларах калаҫать. Хӗрарӑмсем ҫинчен те 'вӑл сахалтарах, ҫавӑн пек 
чӑрсӑрах мар, кӑмӑллӑрах калаҫать. Чӗрӗ 1М1уж1И'Кшӑн хӗрарӑм вӑл— 
йӑпанмалли япала, анчах пит те шикленое йӑпанмалли яиала, хӗра- 
рӑмпа яланах чееленсе хйтланмалла, ахалӗн вёл ҫӗнтерсе шлет те 
аркатса ярать. Кӗнекери мужик е  начар, е аван пулать, анчах вӑл 
яланах пётёмпех унта, кёнеюере тйрать; чёрё мужиксем аван та 
мар, начар та мар, вёсем тӗлӗнмелле интереслёскерсем. Сан умйнта 
чёрё муЖ1ИК кирек мёнле лйпёртатсан та, ҫапах яланах сисёнсе 
тйрать: ум йшёнче тата темскер тӑрса юлнй-ха, анчах ҫав юлаш- 
кийё вйл—хййне валли кйна, тен ҫав каламасйр иытароа хунинче 
чи кирли пур пулё.

Пур кёнекери мужикоенчен те мана «Платниксен эртемёнчи» 
Петёр пуринчен те ытларах кймйла карё; ҫав калава хамйн туосене 
вуласа кйтарнас килчё те, эпё кёнекеяе ярмаркёна илсе пытйм. 
Манйн час часах пёр-пёр эртелёнче ҫёр каҫма тӳр килсе тухатчӗ; 
хйш чухне кун каҫа ывйнса ҫитнипе киле каймашкйн вӑй та юл 
маннипе ҫёр каҫаттйм.

Акй, ман платниксем ҫинчен ҫырнй кёнеке пур тени пурне те 
пит интереслентерсе ячӗ, Уҫӑпа йраснах интересиентеретчё. Вйл 
кёнекене ман алйран илчё, иконйсем ҫине ҫыракан манерлӗ пуҫне 
тем ӗненмен пекле суллакаласа, кӗнекене уҫкаласа пёхса тухрӗ.

Чйннх та пирӗн ҫинчен ҫырнй пек туййнать! Ах, шешьмйсем! 
Кам ҫырнй, уллут-и? Ну, эпӗ ҫавйн пек пулӗ терӗм те. Улпутсем

221



тата чиновниксем вёсем пурне те тума ӑста! Аҫта турӑ чухла- 
маеть, ҫавӑнтя чиновник туса ҫитерет; ҫавӑншӑн пурӑнаҫҫё те 
вёсем... х

—• Сыхланмасӑр калаҫатӑн эсӗ турӑ ҫинчен, Уҫӑп,—терё 
Петӗр.

— Нимех те мар! Турӑшӑн ман сӑмах вӑЛ—ман кукша пуҫ 
ҫине юр пӗрчи, е ҫумӑр тумламӗ пырса ӳкни чухлӗ те тӑмасть. 
Эсӗ ан щшёшенсе тӑр, эпир саапа мксӗмӗр турӑ патне: пырса тӗ- 
кӗнме те пулггарас ҫук...

Вӑл еасартӑк хӑйне тем канӑҫсӑр пулнӑ пек, вут чулӗ хӗмсем 
тӑкнӑ пек, ҫивӗч сӑмахсем тӑкса выляма пуҫларӗ, хӑйне мён хи- 
рӗҫл1е пулнине пурне те, хачӑпа каснӑ пек, каса-каса пӑрахма тап-. 
ратрӗ. Кун каҫа вӑл темиҫе хутчен те мантан ыйтрё:

— Вулатӑр-и, Макеимыч? Ну, юрать, юрать! Ун пек шут 
тытни лайӑх!

Ёҫлеме лӑрахсаи ум патне эртейе каҫхи апат ҫиме карӑмӑр, 
каҫхи апат хыҫҫӑн Петӗр хӑйӗн ҫыннише Ардальонпа тата Хумма 
ятлӑ ҫамрӑк ачапа Шишкин пычӗ. Эртель ҫывӑрса пурӑннӑ сарайра 
лампа ҫутса ячӗҫ те эпӗ вулама пуҫларӑм; ним чӗвмесӗр, тапран- 
масӑр итлетчӗҫ, анчах часах Ардальон ҫилешсе каларӗ:

— Ну, ҫитё-ха мана!—терё те тухса утрё.
Ҫӑварне тӗлӗннӗ пек карса чи малтан Григорий ҫывӑрса карӗ, 

ун хыҫҫӑн платниксем ҫывӑрса карӗҫ, анчах Петёрпе Уҫӑп тата 
Хумма ман патарах пырса пит тиммӗн итлесе ларчӗҫ.

Эпӗ вулаоа пӗтерсен Уҫӑп ҫавӑнтах лампӑна сӳнтерсе лартрӗ, 
ҫӑлтӑр тӑрӑх пӑхоассӑн, ҫурҫёр патнелде ҫитнӗччӗ.

Петӗр тӗттӗмре ыйтрӗ:
—• Мӗн щутпа ҫавна ҫырнӑ-ха? Кама хирӗҫ?
— Ёнтӗ ҫьивӑрмалша!—терӗ Уҫӑл, аттине хы/вса.
Хумма ним шарламасӑр аяккялша куҫрӗ.
Петӗр татах тепёр хут хытах ыйтса каларӗ:
—< Эпӗ калатӑп—кама хирӗҫ ҫырна ҫавна? тетӗп.
— Вӗсем пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ!—терӗ Уҫӑп, хӑмасем сарнӑ ҫӗрелле ҫы- 

вӑрма 'выртса.
—< Амаҫурисене хирӗҫ ҫырнӑ пулсан, вӑл ӗнтӗ вуҫех те пустуй 

пулатъ, ҫавня ҫырнӑран амаҫурисем лайӑхрах пулса тӑрас ҫук,— 
тесе ҫине тӑрсах каларё каменщик.—Петёре хирӗҫ пулсан та пус
туй; хӑй ҫылӑха кӗнӗ,—хӑй ответ парать! Вӗлернӗшӗн—Сибире 
яраҫҫӗ, урӑх ним те мар! Кёнеке—ҫавӑн пек ҫылӑхра ытлашши 
вал... ытлашши пек, э?

Уҫӑп чӗнмерӗ. Вара каменщике татах хушса каларё:
■— Ним ӗҫ те ҫук вёсен, авӑ ҫавӑнпа та ҫын ӗҫӗсене тиркесе 

лараҫҫӗ ӗвтӗ. Ларма тухнӑ хӗрарӑмсем пек. Сыв пулӑр, ҫывӑрас 
пулать пулӗ...

Уҫнӑ алӑкӑн кӑвак тӑваткӑлӗ тёлёнче вӑл пӗр мннутл|ӑха ча- 
рӑнса тӑчӗ те ыйтрӗ:

— Уҫӑп, эсӗ мёнле шухӑшйатӑн?
— Ой?—терӗ платникӗ ыйхӑ тӗлӗшпе.
— Ну, юрать, ҫывӑрах...
Шишкин хӑй ӑҫта ларнӑ, ҫавӑнтах хӑяккӑи кайса выртрӗ. Хум

ма лучӑрканса петнӗ улӑм ҫине манпа юнашар выртрӗ. Слобода
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ҫывӑратчӗ, инҫетрен паровозсем кйшкӑрашнисем, чугун кускйчсем 
кӗмсӗртетнисем, буферсем чанкйртатнисем илггӗнсе килеҫҫӗ. Са- 
райра тем тӗслӗ оасӑпа та харлаттараҫҫӗ. Мана лайӑх мар^пек ту- 
ййнчӗ, эпӗ мӗнше те пулин сӑмахлама пуҫлассисене кӗтнӗччӗ,, 
анчах ним те ҫук.

Сасартӑк Уҫӑп хуллен те вирлӗн калама нуҫлирӗ:
— Эсир, ачасем, ҫавна пи мне те ан ёненёр, эсир—ҫамрӑк, 

сирен нумай пурйнмалша, хйвйр ӑса пухса пырӑр! Харпӑр-хӑйёк 
ӑсӗ—икӗ ҫын ӑсӗпе танлашать! Хумма, ҫывйратйни?

— Ҫук,—терӗ хавассйн Хумма.
— Ҫапла ҫав! Эоир икеӗр т)е хутла пӗлетӗр, эсир вуласоине 

вулйр, анчах нимне те а‘н ӗненӗр. Вёсем тем те ҫаптарма пулта- 
раҫҫӗ, ку— ӗҫ вёсен аллинче!

Вйл урисене хӑма сарнӑ ҫӗртен аялалла усрӗ, аллисемпе хӑмз 
хӗрринчен тытрӗ те, пирён паталла тайӑнса, маяалйа калама 
яу|ҫла)рӗ:

— Кӗвекене,—йна мӗнле йнланма шрлӗ-ха? Вӑл—ҫынсем ҫин- 
чен каласа систерни пулать, кёнеке! Пӑхӑр ёнтӗ, менше ҫын вйл 
платник, е урӑх кам та пулин, а вӑт—улпут, вӑл вара—урйхша 
ҫын! Кӗнекене—пустуй ҫырмаҫҫӗ, кама та пулин1 хӳтӗлесоишӗн 
ҫыраҫҫӗ...

Хумма хулӑм сасйпа каларӗ:
— Петӗр вал подрядчика тӗрӗс вӗлернё!
— Ну, вӑл ӗвдтӗ иустуях, ҫьпнна вӗлерни вӑл нихйҫан та тӗрӗс 

мар. Эпӗ иӗлетӗп, эсӗ Григорие юратмастӑн, анчах ҫав шухӑш- 
сене эсё гаӑрах. Эпмр пурге пуян ҫынсем мар, паяя —• эпӗ хуҫа, 
ыран—калшех тарҫй.

— Эпӗ еан ҫинчен каламастӑп, Уҫӑп пичче...
— Вӑл пурпӗрех...
— Эсӗ тӗрӗс тйвакан ҫын.
— Тӑхта, эпё сана каласа парам сочиненине мӗн тума ҫыр- 

кинеу—Хумма ҫишеячӗкле каланине чарса каларӗ Уҫӑп,—вӑд пит 
те чее сочинени! Авӑ сайа^—мужиксӗр улпут, акӑ—улпутсӑр мужик! 
Хашё пӑх: уллутне те пурӑнма начар, мужикне те аван мар. Улпут 
вӑйсӑрланса ҫитсе ухмаха кайнй, мужикӗ мухтамчӑк, ӗҫекен ҫын 
пулса тӑнӑ, чире кайнй, кӳренме пуҫланӑ—авӑ вйл мӗнпе! Улпут- 
сем патёнче пурйнасеи авантарах пулнӑ пулать ӗитӗ: улпут му
жик хыҫяе пытанса пурӑннӑ, мужикӗ—улпут хыҫне, иккёш те вара 
тутӑ, канлӗн (пурӑннӑ. Эпӗ тавшашмастӑп, тӗрӗс, улпутсем ҫумӗнче 
пурӑнма канлӗрехчӗ — мужик чухӑн пулки вӑл улпутсемшӗн 
усӑллӑ мар,—'вӑл пуян та йслй мар пулсан, вӗсемшӗн лайӑх, акз 
мён| кирлӗ вёсеие. Эпӗ ӑна пӗлетӗп, эпӗ хам гоОподасем • патӗнче хӗ- 
рӗх ҫула яхӑн пурйннй, манӑн тир ҫине нумай ҫырса хунӑ.

Эпӗ аотуса илтӗм: хййве-хйй ҫӗҫӗпе чиксе ийлиӗ извозчик: 
Петӗр та гасподасем ҫинчен ҫавӑн1 цек калатчё, Уҫӑпйта шухйшӗ- 
сем ҫав усал старикӗн шухйшӗсемпе иӗр лемле килсе тухни ман
шйн пит лаййх мар туййнса карё.

Уҫӑп ман урана аллипе тёксе пйхса, малалла каларё:
•— Кёнекесемпе тёрлё сочиневисене йнланма кирлё! Ахалех 

никам та н(им те тумасть, пйхмашкӑн ҫеҫ вйл ахаль пек туййнать. 
Кёнекесене те ахаль ҫырмаҫҫӗ,—пуҫа патратмашкйн ҫыраҫҫӗ. Пурне
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те ӑспа тӑваҫҫӗ, ӑссӑр—пуртӑпа касма та, ҫӑпайа тума та пуп- 
масть. ..

Нумайччен каларӗ вӑл, хӑйӗн ҫыпӑҫудлӑ сӑмаххксене тӗттӗмре 
те шӑплӑхра хуллен «ӑларса, вӑи выртса та, каллех сике-свке 
тӑрса та хӑтланчё. , I

— Гошодавдм мужикшён ют Ҫынсем теҫҫё. Вӑл та тӗрӗс мао. 
Згщр те—ҫав господаеенченех, анчах—чи йял енчен; паллах, 
улпут вӑл кёнекесем тӑрӑх вӗренет, а эпӗ—шишкӑсем тӑрӑх, ул- 
путан купарчм якарах—пӗтӗм уйрӑмлӑхӗ те ҫавӑ ҫ)еҫ. Ҫу-ук, ача
сем, тёнчен ҫӗнӗ яиайлӑ пурӑнма вӑхӑт ҫитнӗ ӗнтӗ, сочинени тав- 
рашсеве пӑрахас пулать! Кашниех хӑйёнчен-хӑй ыйттӑр: зпӗ кам 
тетӗр? Ҫын. А1 вӑл кам? Каллех ҫын. Мӗнле-ха ӗнтӗ: турӑ унтан 
пӗр икӗ пуслӑх ытларах ыйтать-им вара? Ҫу-ук, куланай тёиӗшён- 
чен згаир иксёмёр гге турӑ умӗяче танах...

-Юлашюинчен, ир пуласпа, тул ҫутӑлма пуҫланипе ҫӑлтӑрсем 
нурте сӳнсе ларсан, Уҫӑп мана калэрӗ:

— Куратӑн-и, авӑ мӗние шутласа кӑларма пултаратӑп эпӗ. Авӑ 
мён-мӗн каласа пӗтертӗм—хам нихҫан шутламшшиие те каларӑм! 
Эсир, ачасем, мана ан ӗненӗр, ҫавна эпӗ чӑнласах мшр, ыйхӑ кшг 
меннипе кӑна «аларӑм. Выртатӑн-выртатӑн та, йӑпанмашкӑн мӗн 
те пулин шутласа кӑларатӑн: ӗлӗк пӗрре ула курак пурӑннӑ, тет, 
уй патентен вӑрман патйе, пӗр ана йӑранӗ патентен тепӗр йӑран 
патне вӗҫое ҫӳренӗ, тет, хӑй вӑхӑтне пурӑнса ҫитнӗ те, турӑ ӑна 
пӗтернӗ, тет; вилсе выртнӑ та ула курак типсе кайнӑ! Мӗн тулкки 
пур ҫавӑ)нта? Нимӗн тулкки те ҫук... Атя-ха, ҫывӑрар: часах тӑ- 
малла пулать...

XVIII

Хӑй вӑхӑтӗнче кочегар Якку ман куҫ умӗнЧе шутсӑрах ӳссе 
кайнӑ пек, Уҫӑп та ман куҫ умӗнче пит ӳссе кайса, хӑй пӗтӗм 
ҫынсене те  мантан хупласа илчӗ. Уҫӑпра темскер кочегарпа пит 
ҫывӑххи пурччӗ, анчах ҫав вӑхӑтрах тата вал мана, кукаҫее, Петр 
Васильев кӗнекеҫёне, Смурый повӑра аса иштеретчё, хам асӑмра 
хыттӑнах тӗрекленсС кхлнӑ пур ҫынсене те аса вдтерсе, вал- унта 
хӑйён тарӑн тӗррине хӑваратчё, пӑхӑр чана тутӑхни ҫисе пынӑ 
пек!ех, вӑл ман асӑма кӗрсе пыратчӗ. Унӑн шухӑшӗсем икӗ йӗр- 
кепе пыни палӑратчӗ: кӑнтӑрла ӗҫ хушшинче, ҫын ҫинЧе, унӑн 
вичкӗн, простой шухӑшӗсем ӗҫлетчёҫ те  ӑшганмалларахчӗ, каннӑ 
вӑхӑтра каҫеенче вӑл манпа пӗрле хулана, икерчёсем сутаюая кум- 
ми патне пынӑ чухне, тата ҫёревесенче, ыйхи килмен чухне, пы-рса 
кӗрекея шухӑшӗсем уя пек марччӗ. Унӑн ӑраона, ҫӗрлехи шухӑш- 
сем, хугаар ҫутти пек нумай енлӗ шухӑшсем пур. Вӗсем лайӑх 
йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ, анчах—ӑҫта-ши весен чӑн гаичӗ, пӗр-пӗр шу- 
хӑшӑн хӑш енӗ Ӳҫӑпшӑн ҫывӑхрах-ши, хаклӑрах-ши?

Вӑл мана эпӗ хӑҫан та пулин тӗл пулнӑ ҫынсенчен пуринчЮн те 
таҫта ӑсйӑрах пек туййнатчё, эпё ун тавра хам! кочегар Якку 
•тавра ҫавӑрӑнкаласа ҫӳрейӗ нгухӑшпах ҫавӑрӑнкашаса ҫӳреггтӗм,— 
ҫынна пӗлес, ӑнланса илес килетчӗ, а вӑл шуоа, авкашнкаласа 
ҫӳрет те, тытса шгмелли те ҫук ӑна. Аҫта пытанса тӑрать-шя 
унӑн чӑнлӑхӗ? Унта мӗне ӗненме пулать-ши?
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Эпё вал хама мён каланине астуса илетёп;
— Эпё ӑҫта пытанса танине ху шыраоа пӑх, шыраса пӑх-ха 

акӑ,—тенӗччӗ вӑл.
Вӑл ман кӑмӑла хуҫрӗ, кймйла хуҫнинчен те ытларах мана асаплан. 

тарса илчё,—старике йнланса илесси хама пурӑнӑҫра ки1рлӗ япаларан 
та хаклӑрах тӑрать.

Аня ниепле те ӑншанса илейместӗп, вӑл ҫцрӗп тӑрать. Вӑл тата 
ҫӗр ҫул пурӑнас пулсан та ҫавӑн пеюех тӑрса юлас пек, тӗлӗн- 
мелле тӗрексӗр ҫынсам хушшинче хййне ниҫталла пӑрӑнтармасӑр 
сыхласа усрас пек туйӑнать. Кӗнекеҫӗ те мана ҫавӑн пекех тӗрек- 
лӗн тӑнӑ пек туййнатчё, анчах ҫакӑ мана питех кӑмӑла каймастчӗ; 
Уҫӑпӑн тӗреклӗхӗ—урйхлаччӗ, вал ытларах кӑмӑла каятчӗ.

Ҫынсем тӗрексӗр тӑни ытла та палӑрса тйрать, вёсем 'фокус 
тунӑ пек пӗр ҫӗртен тепӗр ҫӗрелле тапа-тапа сикнисем мана тӗ- 
лёнтерсех яраҫҫӗ; эпӗ ҫав ӑнланса илме май ҫук тапа-тапа сик- 
ниоенчен тӗлӗнсе ывйнма та пуҫланӑччӗ, вёсем эпӗ ҫынеемпе пит 
интереслеяессине хуллен-хулленех сӳнтерое пыратчӗҫ, эпӗ ҫынсене 
юратассине кансӗрл1етчӗҫ.

Пӗрре, июлӗн пуҫламӑшӗнче, эпир ӗҫленӗ' ҫӗре пӗ|р халтӑркка 
пР°^ет„ка вӗҫтерсе ҫитрӗ; ларчӑкӗ ҫинче сухаллӑ, ӳсӗр извозчиК 
ҫёлӗксӗр-мёнсӗр,^ ҫапса суранланнй туталлӑскер. салхуилӑн ларатчё; 
пролетка ҫине ӳсӗр Григорий Шишкин оарӑлса кӗрсё ларнӑ, улӑм 
шлепкеплӗ, хӗрлӗ нитлӗ, мйнтйр хёр ӑна алли айӗнгаен тытса ла
ратчё, хӑй хӗршӗ бантлй мӑйне чие ҫырли пек ялтӑркка шӑрҫа 
ҫакнӑччӗ, аллине зонтик тытнйччӗ, ҫара ури ҫине резина кашуш 
таханоа янйччӗ. Зонтикёпе сулласа, сулланюаласа ларса, вӑл ахал- 
татса кулса кйшкйратчӗ:

— Шуйттансем, тетӗн! Ярмаркине уҫман. ярмарка ҫук, вӗсем 
мана ярмаркйна илсе килеҫҫӗ!

Лучйрканса пӗтнё Григорий пролетка ҫинчен шуса анчӗ, ҫӗре 
ларчӗ те куҫҫулӗ юхтарса, пире тата пӑхса тйракансеме каласа 
пачӗ:

~  Чӑркуҫҫи ҫинче ларатӑп — ытла та нумай ҫылйха кӗтӗм! 
Шухӑшларӑм та̂  ҫылӑха кӗтӗм акӑ! Ефимушка калать: Гриша!
Гриша, тет... Вӑл ҫавна тӗрӗс калать, а эсир—каҫарйр мана! Эпе 
сире пурсӑра та хйна тума пултаратйп. Вйл тёрёс калать: пёрре 
ҫеҫ пурйнатпйр... пёрререн ытла пулмасть...

„ Хёрё пит хытй кулса урисемпе тапйртататчё, калушӗоере кйлара- 
калара ӳкеретчё, извозчикӗ салхун кйшкйратчё:

— Атьйр часрах малалла! Атьйр харампырсем, лаша тймаоть!
Пётёмпех начарланса кайнй ватй лаши, ййлт кйпйкланса

кайнйскер хытса ларнй пекех тйратчӗ, ҫавӑ пурте пӗрле тӳсме те 
Ҫук пит кудмаллаччё. Григорийён рабочийӗсем хуҫи ҫине, унйн ка- 
пйр дами ҫине пйхса ахйра-вхйра яратчӗҫ.

Пёр Хумма анчах кулмаатчё, вйл манпа юнашар лавка алйкё 
умёнче мйкйртатса тйратчё:

- -  Тӳсеймен, сыона... Килёнче хййён арамё пур, хи-итра хёр- 
арйм!

Извозчике пёрмай кайма васкататчӗ, хёрё пролетка ҫинчен 
анчӗ; Григорие ҫӗклентерсе йна хййён ури вӗҫне вырттарчё те, зон- 
тйкёпе суллаоа: «Карймйр!» тесе кйшкйрса ячё.
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Хуҫинчен кӑмӑллӑн мӑшкӑласа кулоа, унтан кёвӗҫсе ҫынсем 
Хумма кӑшкӑроа пӑрахнипе ӗҫлеме тытӑнчӗҫ; Григорий кулӑшла 
пулни Хуммашӑн лайӑх мар пек туйӑннӑ курӑнать.

— Хуҫа теҫҫӗ тага!—мӑкӑртататчё вӑл.—Уйӑхран кая ӗҫле- 
мелли юлчӗ ӗнггӗ, яла каятпӑр... Тӳссе чӑтса тӑрайман.

Эпӗ Григоришӗн тарӑхаттӑм, ҫав шӑрҫа ҫакнӑ хёр унпа юнашар 
пулни пит те кӳренмелле килӗшӳсӗрччӗ.

Эпӗ час-часах шухӑшлаттӑм: мӗншӗн Григорий Шишкин — ху- 
ҫийӗ, Хумма Тучков--тарҫи?—тегтӗм.

Шурӑ ӳтлӗ, тереклӗ те кӑтра каччӑ, хурчӑка сӑмсм пек сӑм- 
салдӑскер, ҫаврака питлӗскер те ӑсла, кӑвак куҫлӑ Хумма мужик 
манарлӗ марччӗ,—лайӑх тум1лантарас пулсан, ӑна лайӑх ҫемьери 
кугцҫц ывӑиӗ Швме пулатчӗ. Вӑл салху ҫынччӗ, сахал та ӗҫлӗн ка- 
лаҫатчӗ. Хут пӗлекенокерччӗ, подрядчикӗн мӗн шутламаллисене 
шутласа ҫьцрса пыратчӗ, сметӑсем тӑватчӗ, юлташӗоене ӑнӑҫлӑи 
ӗҫлеттерме пёлетчё, анчах хӑй тӑрашсах ӗҫлемесгчӗ.

— Мӗнпур ӗҫе ӗмӗрте те туса пӗтерес ҫук,—тетчӗ вӑл дӑнкӑн. 
Кӗнекесене вара ним вырӑине те хумасӑр калатчё:—Тем те ҫап- 
тарма пулать, эпӗ сана тем те шутласа пэрӑп, анчах вал пурте 
пустуй япала...—тетчё.

Анчах вал пурне те тимшён итшетчё, вара хӑйне мён те пулин 
иктереслентерет пулсан, тёпё-йёрёпех те ҫине тӑрсах ыйтеа пёлме 
тӑрӑшатчӗ, хӑй яланах темокер хӑйённи ҫинчен шухӑшлатчӗ, пурне 
те хӑй виҫипе виҫетчӗ.

Пӗрре зпӗ Хуммана кашарӑм: «Санӑн подрядчик пулмаллаччӗ» 
терём. Вӑл ӳркенсе хирӗҫ каларӗ:

— Укҫана тӳрех пиншерӗн тыткаламалла пулсан, юратчӗ те 
пулӗ... Виҫӗ пуссемшӗн халӑхпа апшланасси вӑл пустуй хӑтланнк 
ҫеҫ пушать. Ҫук, акӑ эпӗ пӑхатӑп-пӑхатӑп та, мӑнаегшре, Оранкине 
каятӑп. З п ё —хитре, пит тӗреклӗскер; тен, пӗр-пӗр купец майрине, 
тӑлӑх хӗрарӑма кӑмӑла кайӑп-иТ Пулмалать ун пекки,—Сергачря 
пӗр каччӑ икӗ ҫул хушшинче телей тупма пултарчӗ, ҫитменнине 
хӗре илчӗ, кунти хуларискернех илрӗ;' кшцсем тӑрӑх икона ҫӗк- 
десе ҫӳренӗ мӗн, хӗрӗ ӑна ҫавӑнта курнӑ та...

Ҫавна вӑл шутласах тунӑччӗ,—мӑнастирсенче послушник пулса 
пурӑнни ҫынсене ҫӑмӑл ҫул ҫине кӑларни ҫинчен в-ӑд нумай ка- 
лавсем пӗлетчё. Унӑи калавӗсем м;ана кӑмӑла каймаетчӗҫ, Хумма 
ӑсӗ мӗнле ҫушла кайни те кӑмӑла каймаотчӗ, авчак эпӗ вӑл мӑна- 
стире каяггех ӗнггӗ тесе шутлаттӑм.

Ярмарка уҫӑлчӗ техникам  та кӗтмен ҫӗртен, Хумма трактире 
ӗҫлеме кӗчё. Унӑн юлташӗсем ҫавӑнтан тӗлӗнсе карӗҫ теее кала 
мастӑп, анч!ах вёсем пурге унтан мӑшкӑлама пуҫларёҫ: праҫник-
сеиче, чей ӗҫме каяс тесеосӗн, пӗр-пӗрне кулкаласа калатчӗҫ:

—- Атьӑр хамӑрӑн шестерка патне!—тетчӗҫ.
Трактире пыраа кӗрсен вара хуҫалла кӑшкӑратчӗҫ:
— Эй, полковник! Кӑтри, кил-ха кунгга!—тетчӗҫ.
Вӑл утса пыратчӗ те пуҫне ҫӗклесе ыйтатчӗ:
—  Мӗн хушатӑр? 1
•—* Палламарӑн-и мӗн?
— Палдама вӑхӑт ҫук манӑн...
Вӑл юлташӗсем хӑйне ним вырӑнне те хуманнине, хӑйӗнчен
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куласшйн пулнине сисетчӗ те вӗсе.м ҫине кичемлӗн кӗхсе тйракан 
куҫӗсемпе пйхатчӗ; унӑн сӑн-пичӗ тӑмсайла пек пулса каятчё, 
анчах вӑл; «Ну, часрах, куисамйр эппин»... тесе каланӑ пек туйй
натчё.

— Чей ӗҫмеллӗх памалла-и?—тесе ыйтатчӗҫ унтан, кошелекӗ- 
сенче юри нумайччен шыраса хӑтланатчӗҫ те, пёр пус та па- 
мастчӗҫ.

Эпӗ Хуммаран ыйтрӑм:
— Мӗнле-ха апла эсё,—маиаха кайма хатӗрленӗччӗ те, лакея 

кайрӑн?—терӗм.
— Манаха кайма шутламан эпё,—тесе ответлерӗ вйл,—лакея 

та нумайлӑха кӗмен...
Пӗр тӑватӑ ҫултан эпӗ ӑна Царицыкта тӗл пултӑм, вӑл татах 

трактирте полоеойра ӗҫлетчӗ; унтан хаҫатра вуларӑм: ҫӑраҫҫи ҫё 
мӗрсе варлама хӑтланнӑшӑн Хумма Тучкова арӗсленӗ тесе ҫыр- 
нӑччӗ.

Мана ӑраснах ГТетӗр эртелӗнчи чи асшӑ та чи лайӑх работни- 
кӑн, каменщик Ардальонйн историйӗ тӗлӗнтерсе ячӗ. Ҫав хура су- 
халлӑ та савӑнӑҫлӑ, хӗрӗх ҫулхи мужик те ирӗксӗрех: «Мӗншӗн
вӑл хуҫа мар, Петӗрӗ хуҫа?» тесе шухӑшлаттаратчӗ. Вӑл эрех сайра 
ӗҫетчӗ тата нихҫан та тенё пек ӳсӗрёличченех ӗҫмеатчӗ; хӑйӗн ӗҫне 
пит аван пёлсе тӑратчӗ, ӗҫе киратса ӗҫлетчӗ, ун аллинче кирпӗчСем 
вӗҫсе ксна тӑратчӗҫ. Ун ҫумёнче чирлӗ те пит типӗ Петӗр эртелре 
вуҫех те ытлашши ҫын пек туййнатчё.

— Ҫьш5ем валли чул ҫурггсем тйватйп, хам тупйк валли йывйҫ 
ҫурт тӑаатӑп...—тетчё вйл ӗҫ ҫинчен.

Кирпёчсене оавйнйҫшйн вырнаҫтара-вырнаҫтара хурса, Ардальон 
кйшкйркалатчӗ:

— Эх, ӗҫлӗр-ха, ачасем, турра мухтамлшкйн!
Тата пурне те: «Ҫитес ҫуркунне’эпӗ Томскине каятйп, унта ман 

кӗрӳ чиркӳ лартма пысйк подряд илнё, мана хйй патне десятнике 
чёнет» тесе каласа кйтар)татчё.

— Ку ӗҫе тйватйпах ёнтё эпё. Чиркӳсем лартассине эпё юрата- 
тйп!—тетчё те вйл, мана сёнетчё:—Атя манпа пёрле! Сибирьте, 
ачам, хут пёлшене пит ҫймйл, унта хут пёлни—козырь!

Эпё килёшеттём те, Ардальон ҫӗвтерсе илнё пек кйшкйратчё:
— Ну вот! Ку ӗҫ, шӳт ту ш  мар ёнтё...
Петёрне Григорирен вйл кймй1ллйн мйшкйласа кулнй манерлё, 

вёсем ҫине мйн ҫын ачасене пйхнй пек пйхатчӗ, Уҫйпа вара 
калатчё:

— Мухтанчйксем, пёрмаях хййоен йене пёр-пёрне кйтартса хйт- 
ланаҫҫӗ, картота вылянй М1анерлё. Пёри калать—акй пйх, манйн 
мёнле масть тет, тепри—акй манйн вёсем, козырьсем! тет .’

Уҫйп нимне палйртмаейр калать:
— Мёнле-ха тата? Мухтанасси этем ӗҫӗ вйл, хёрсем пурте кй- 

кӑра кдҫйртса утаҫҫӗ-ҫке...
— Пёрмаях—ох та ох, турй та турй теҫҫё, хййсем пёрех май 

укҫа пухаҫҫӗ!—чарйнма пӗлмесӗр калать Ардальон.
— Ну, Гришйран пухасси пулас ҫук...
— Эпё хамӑнни ҫинчен калатйп, Каясчё унйн варманалла, путнӑ
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хирелле... Эх, йӑлӑхтароа ҫитерчӗ мана кунта, та,прайса каятӑп эпё 
•ҫуркунне Сибирелле.

Рабочисем Ардальонтан кӗвӗҫсе кашатчӗҫ:
— Пирён те кӗрӳ пек, пйртак ҫавнашкал ҫекӗл пекки пулнӑ 

пулсан, эпир те Сибирьтен хӑрас ҫук/чӗ...
Сасартйк Ардальон ҫухалчӗ. Вырсарникун эртельген каре те, 

лӗр виҫё кун хушши вӑл йҫтине никам та пёлмерё.
Пйшйрханса калаҫатчӗҫ:
— Тен, кам та пулин ҫапса пйрахнй пулё йна?
— Атту—шыва кёнё те анса кайнй пулё?—тетчӗҫ.
Анчах Ефимушка кй л ч ё  те  вйтанса кайса  каласа  пачё:

—  Ёҫме пуҫласа янӑ Ардальон! — терё.
— Мён суятйн?—ӗненмесӗр кйшкйрчё Петёр.
— Ҫапла ҫав, ӗҫме таггратнӑ. Аюӑна лӑпах варринчен вут хыпса 

илнё .темелле. Юратнӑ арӑмӗ вилнё пек...
— Вӑл урҫа вӗт! Аҫта вӑл?
Петӗр ҫиленсе Ардалъона ҫӑлма тухса карё, анчах лешӗ ӑна 

хёнесе тӑкнӑ.
Вара Уҫӑп тутине пӑчӑртаса тытса, аллисене кӗсъисем ӑшне 

чикрӗ те каларё:
— Кайоа пӑхам-ха эпӗ—мӗншён ҫавнашкал-ха? Мужикӗ лайӑх- 

скер...
Эпё унпа пӗрле ҫыпӑҫса карӑм.
— Вӑт вӑл, этем тени,—терё Уҫӑп ҫул ҫинче,—пурӑнать-пурӑ- 

нать, пурте лаййх пек, оасартӑк—хӳрине тӑратать те пур пушй 
вырйн тйрйх та чупса ҫӳреме тытйнать. Пйх, Макеимыч, вӗрен...

Эпир «пит те савйнйҫлй Кунавино ялӗнчи» пӗр йӳнӗ ҫурта 
пырса кӗтӗмӗр. пире хирёҫ вйрйрах манерлй карчйк тухрӗ. Уҫйп 
унпа пйшйлтаткаларӗ те, вал шире, выльйх виги пекех тӗттӗм те 
лапра пӗчӗк пушй пӳлӗме ертсе карё. Койка ҫинче саркаланса выртса 
пёр пысйк та мйнггйр хӗрарйм ҫьгойратчё; карчйк йна чышкипе 
яяккинчен чышрё те:

— Тух! Эй, шапа, тух!—терё.
Хёрарймё питне апдисемпе сйтйрса, хйраса сиксе тйчё.
— Туршйн та! Кам ку? Мён ку?—тесе ыйтрё.
— Сыщиксем килчӗҫ—сиввён каларё Уҫйп; хёрарйм ах лате а 

илсе, тухса кайса ҫухалчӗ, Уҫйп ун хыҫҫйн сурчӗ те мана йнлан- 
тарса пачё:

— Сыьчиксенчен вёсем шуйттанран хйранинчен те ытлйрах
хйраҫҫё...

Стена ҫинчен пӗчӗк тӗкӗре вӗҫертсе илсе, карчйк шпалер та- 
тӑккине ҫӗклентерчӗ:

— Пйхйр—ҫавй-и?
Уҫйп перегородкӑри ҫурйк витӗр нйхрӗ.
— Ҫавах! Хйваласа кйлар-Х(а хӗре унтан ...
Эпё те ҫурЙк витӗр пйхрйм; эпир килое кӗнӗ пӳлӗм пекех, 

тйвйр пӳлӗм!ре, ч>"рече хуппине таччйнах хупюа лартяй ' чӳрече 
анинче шуҫ лампа ҫунса ларатчё, ун патёнче чалйш куҫла тутар 
хӗрӗ ҫаппа-ҫарамас кӗпине ҫёклесе тйратчӗ. Ун хыҫӗнче, вырӑн 
ҫинчи икӗ минтер ҫинче, Ардальонйн кӳпчесё ларнй пичӗ курй- 
натчӗ, унйн арпашоа пӗтнӗ хура сухалӗ хйпартланса тйратчё.. Тутар
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хӗрӗ шартах сикрё, кӗгмне тӑхӑнса ячӗ, вырӑн ҫумӗпе утса иртсе 
карё те сасартӑк пирӗн пӳлӗме ҫитсе кӗчӗ.

Уҫӑп ун ҫинелле пӑхрӗ те татах сурчӗ:
— У, намӑссӑр!
— Ху ватӑ ухмах!—терӗ хӗрӗ кулса.
Уҫӑп та, ӑна пӳрнипе юнаса, куйса ячӗ.
Эпир тутар хӗрӗн пӳиӗмне куҫрӑмӑр, старик вырӑн ҫине Арда- 

льонӑн ури вӗҫйе ларчӗ те, нумайччен ӑиа вӑратма хӑтланса 
тӑчӗ.

—■ Ну, юрӗ... тӑхта, каяр...—тесе мӑкӑртататчӗ лешӗ.
Юлашкинчен вӑранчӗ, Уҫӑп ҫине, м!ан ҫине тискеррён пӑхса 

илчё те, хӗрлӗ куҫӗсене хупса: «Ну, ну...» ггесе мӑкӑртатса илчё.
— Эсӗ мӗн апла?—ӳпкелемесӗр, иӑпкӑн, анчах та савӑнӑҫлӑ 

маррӑн ыйтрӗ Уҫӑп.
— Ёҫме тапратса ятӑм,—хӑрӑлтатса та ӳсёрое ӑнлантарса пачё 

Ардальон.
— Мӗн апла?
— Ҫаплах ёнтӗ...
— Лайӑх мар пек туйӑнать...
— Мӗн лайӑххи пултӑр...
Ардальон пуҫшнӑ эрех бутылкине илчё те туггинченех ӗҫме 

пуҫларӗ, унтан Уҫӑпа сӗнчӗ:
— Ёҫес килет-и? Кунта закуска та пулма кирлӗ...
Старик хӑй ҫӑварне эрех сыпрё. ҫӑтса ячӗ, пит-куҫне пӗр- 

келентерсе илчё те тимлӗн ҫӑкӑр татӑккине чӑмлама пуҫларӗ, 
тӗксӗм пит-куҫлӑ Ардальонӗ сӳрёккӗн кашарё:

— Акӑ, тутар хӗрӗпе ҫыхланса карӑм. Ҫавна йӑлтах Ефимушка 
турӗ, туггар хӗрӗ ҫамрӑкскер, тет, Каоимов хулинчи тӑлӑх хӗр, яр~ 
маркӑна килнӗ, тет.

Стена витӗр тӗрёс калама пӗлмен чӗлхепе юэвӑиӑҫтӑн ка- 
ларӗҫ:

— Тутар хёрё—луччи! Ҫамрӑк чӑх пек! Хӑваша ӑна дяккалла, 
вӑл сан яҫу мар...

— Акӑ ҫак хӗр,—тесе мӑкӑртатса илчё Ардальон,—стена ҫине 
тӑмоайла пӑхса.

— Эпӗ куртӑм,—терӗ Уҫӑп.
Ардальон мана каларё:
— Вот эпё мёнле, ачам...
Эпё Уҫӑп Ардашьона ӳпкелеме, ӑна вӗрентме пуҫлассине, лешё 

вара вӑтанса ӳкӗнме тытӑнассине кӗтнӗччӗ. Анчах ун пекки ним 
те пулмарё,—вёсем юнашар, хулпуҫҫи ҫумне хулпуҫҫипе гӗкенсе 
ларса, кӗске сӑмахсемпе лӑпкӑн калаҫоа ларатчӗҫ. Вӗсене ҫав 
тӗттӗм те^ чыссӑр пӳлӗмре курасои пит хурлӑхлӑн туйӑнатчӗ; 
тугар хёрӗ стенари ҫурӑк витӗр кулӑшла сӑмахсем калатчё, аячах 
вӗсем ӑна итлеместчӗҫ. Уҫӑп сӗтел ҫинчен воблӑ илчӗ, ӑна атти 
ҫумне ҫапкаларӗ те тирпейлӗн хуппине сёвме тытӑнчӗ.

— Укҫуна пётёмпех пӗтерсе пӑрахрӑн-и?—терӗ.
— Петрухӑран илмелли пур...
:— Асту, тӳрленейреггӗн-и? Халӗ ёнтӗ Томскине каймаллаччё...
—• Мӗн тума-ха, Томскине...
— Е кайма пӑрахрӑн-и?
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—  Ют ҫынсем чӗннӗ пулсан.
— Мӗн?
— Атту—йӑмӑк, кёрӳ...
— Ну?
— Хамӑрӑннисем патне пӑхӑнма каясси питех те савӑнӑҫлӑ 

мар...
— Пӑхӑнасои вӑл пур ҫӗрте те пёр пекех.
— Ҫапах та...
Вӗсем ҫав тери тусшӑ гш тимлӗн иалаҫса ларнине кура тутар 

хӗрӗ те вӗсене тӑрӑхлама пӑрахрӗ, пӳлӗме пырса кӗчё, ним чӗн 
месӗр стена ҫинчен кӗпиНе илчё те тухса кайса ҫурсалчӗ.

— Ҫамрӑкскер,—терӗ Уҫӑпӗ.
Ардальон ун ҫике пӑхса илчё те ним тарӑхмасӑр каларё:
— Иӑлтах—Ефимушка, ҫынна пӑтратса ҫӳрекенскер турё. Хӗр- 

арӑмсемсӗр пуҫне урӑх ниме те пӗлмеот... Тутар хӗрӗ савӑнӑҫлӑ- 
скер, пӗрехмай кулса, выляса хӑтланать...

— Асту, ҫӑлӑнса тухаймӑн,—тесе сиотерчӗ те ӑна Уҫӑп, воб 
лине чӑмласа пӗтерсе, сывпуллашма пуҫларӗ.

— Мён тума карӑн ун патне?—тесе ыйтрӑм эпӗ Уҫӑпран ҫул 
ҫинче, каялла тавӑрӑннӑ чух.

— Курмашкӑн. Ҫынӗ палланӑскер. Ун пек пулкашанисене нумаи 
куркаланӑ эпӗ—ҫын пурӑнать-пурӑнйть те, сасартӑк тӗрмерен ҫӑ- 
лӑнса тухнӑ пекех хӑтланма тытӑнать, татах тепӗр хут каларё вӑл 
малтан пӗрре каланӑ сӑмаха.—Эрехрен сыхланас пулать!

Анчах тепӗр минутран каларӗ:
— А унсӑр—ничем!

Р •— Эрехсёрл!?
— Ия, ҫав! Еҫетӗн те—урӑх ҫӗр ҫийӗпе утса пынӑ пекех ту- 

йӑнать...
Ардальан—ҫӑлӑнса тухаймарӗ. Пӗр виҫ-гӑваггӑ кунтан вӑл ӗҫ- 

леме пычӗ, анчах часах каллех кайса ҫухалчӗ, ҫуркунне вара эпё 
ӑна ҫапкашанчӑксем хушшинче тӗл пултӑм,—вал затонта баржа- 
сем тавра пӑр кататчӗ. Эпир лайӑх тӗл пултӑмӑр та пӗрле трак
тире чей ӗҫме кайрӑмӑр, чей ёҫнӗ хушӑра вара вӑл мухтанса 
ларчӗ:

— Астӑватӑн-и, эпӗ мӗнле ӗҫлекен пулнӑччӗ, э? Тӳрех кала- 
тӑп: хам ӗҫре—химик! Темиҫе ҫӗр тенкӗ ӗҫлесе илме пулта-
раттӑм...

— Ҫапах та— ӗҫлесе илмен.
— Еҫлесе идмен ҫав!—мухтанса кӑшкӑрчӗ вӑл.—Сурасчӗ ман 

ӗҫ ҫине!
Вӑл ггит саркаланатчӗ, трактирти ҫынсем вӑл сатурланса ка

ла ҫниее не астуса итлесе ларатчӗҫ.
— Астӑватӑн-и йӑваш вӑрӑ Петруха ӗҫ ҫинчен мӗн каланине? 

Ҫынсем валли—чул ҫурт, хам валли—йывӑҫ тупӑк. Вӑт вара — 
пӗтӗм ӗҫӳ те!

— Петруха чирлӗскер, вӑл вилӗмрен хӑрать,—терём эпӗ.
Анчах Ардальон кӑшкӑрса ячӗ:
— Зпё те чирлӗ-и тен, манӑн та шутсӑрах ӑш варкать пулё'
Праҫниксенче час-часах хуларан «Миллионный» урамне, ҫапка-

ланчӑксем пурӑннӑ ҫӗрелле анаттӑм та Ардальон «золотая ротӑра»

230



пит часах хамӑр ҫын пулса пынине кураттӑм. Пӗр ҫул мллтаирах 
ҫеҫ савӑнӑҫлӑ та йӗркеллӗ ҫын пулнӑскер, халӗ Ардальон темле 
кӑшкӑрашаканскер пулса карё, ӑрасна оармашйнеарах утма пуҫларӗ. 
пурне те хӑйпе тавлашма, ҫапӑҫма чӗннӗ пек, ҫынсем ҫине сатуррӑн 
пӑхатчӗ тата пёрмаях мухтанатчӗ.

— Эсӗ пӑх, ҫынсем мана мӗнле йышӑнаҫҫӗ, эпё кунта утаман 
пекки пулатӑп!—тетчӗ.

Еҫлесе тупнӑ укҫине хӗрхенмесӗр вӑл ҫапкаланчӑксене ӗҫтерсе 
ҫитеретчӗ, ҫапӑҫнӑ чух вӑйсӑртараххи майлӑ путатчӗ те час-часах 
калатчё:

— Ачасем, тӗрӗс мар! Тӗрӗс тӑвас пулать!—тетчӗ.
Ана ҫапла вара «Тӗрёс тӑвакан» гпесе ят панӑччӗ, ҫавӑ ӑна пит 

кӑмӑла каятчӗ.
Эпӗ урамӑн кивӗ те лапра чул миххи ӑшне туллиех чышса 

тултарнӑ ҫыноене пит хытӑ астуса пӑхаттӑм. Вёсем пурте пурӑнӑҫ- 
ран катӑлса уйӑрӑлса кайнӑ ҫынсемччӗ, анчах вӗоем хӑйсен пурӑ 
нӑҫӗ, хуҫасене пӑхӑнмалла ма)р та савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫ туса лартнӑ 
пек туййнатчё. Ним те хуйхӑрма пӗлмен, харсӑрскерсем, вӗсем 
мана кукаҫей бурлаксем ҫинчен капас-а кӑтартадсене аса илтерет- 
чӗҫ, бурлакӗсем унта ҫӑмӑллӑнах вӑрӑ-хурахсем тата пӗр-пӗччен
турра к вл  туса пурӑнакан ҫынсем пула-пула тӑратчӗҫ. Еҫ ҫук
чухне ҫав урамри ҫынсем баржасемпе пароходсем ҫинчен ваккӑн 
вӑрлама та йӗрӗнместчӗҫ, анчах ҫавӑншӑн эпӗ хӑраса тӑмастӑм,— 
эпӗ кураттӑм: кмвӗ сӑхмана кӑвак ҫиппе ҫӗлесе тухнӑ пек, пӗтӗм
пурӑнӑҫа та вӑрлассипе витӗрех тёрлесе тухнӑ темеллеччӗ, ҫав
вӑхӑтрах тата эпӗ кураттӑм: ҫав ҫынсем хӑш-хӑш чухне хӑйсен 
вӑйӗсене хӗрхенмесӗр ним шутсӑр хавхаланса ӗҫлетчӗҫ, ун пекки- 
сем хыпаланса тавар пушатнӑ чухне, пушарсенче, пӑр кайнӑ чухне 
пулкаяатчӗҫ. Тата пётӗмпе каласан, вӗсем ытги ҫынсенчен лайӑх- 
рах, праҫник чухнехи манерлӗ пурӑнатчӗҫ.

Анчах эпӗ Ардальонпа туслашнине оисоен, Уҫӑп мана атте 
пек систерое каларӗ:

— Акӑ мӗн калас тетӗп, чунӑм, шеремет ачи, эсӗ мӗн Милли- 
оннӑйна ытла таччӑн туслашса пурӑнатӑн? Асту, хӑиа сиен ан 
пултӑр...

Эпӗ ӑна хам мӗнле пӗлнӗ пек: «Ҫав ҫынсем мана килӗшеҫҫӗ,
вӗсем ӗҫлемесӗр, савӑнӑҫлӑн пурӑнаҫҫӗ» тесе каласа патӑ/м.

— Пӗлӗт ҫинчи кайӑксем пек,—терӗ ®ӑл мана пӳлсе, кулка 
ласа.—Вӗсем кахал, усӑсӑр халӑх пулнӑран ҫавӑн пек пурӑнаҫҫӗ, 
ӗҫл)есси вӗсемшӗн—тем вырӑннех туйӑтать!

— Мёнех вара вӑл—ӗҫ! Тӳррӗн ӗҫлесе пурӑннипе чул ҫурт 
лартас ҫук! теҫҫӗ вёт.

Мана ҫавӑн пек калама ҫӑмӑлччӗ, эпӗ вӑл сӑмахл ытла та час- 
часах илтеттӗм те вӑл тёрӗсеине туяттӑм. Анчах Уҫӑп ман ҫине 
ҫиленсе кайса чӑшкӑрса ячё:

— Ана кам калать? Ухмахсем те кахалсем калаҫҫӗ, а санӑн, 
йытӑ ҫури, ӑна итлемелле мнр! Мӗнле вӑл! Ҫав ухмахла сӑмахоене 
ҫынтан кӗвӗҫекенсем. хӑй пурӑнӑҫне тума пултарайман ҫынсем 
калаҫҫӗ, а эсё малтан тёкне ҫитӗнтер, унтан ҫӳлелле ҫӗклен! Эсӗ 
туслашни ҫинчен хуҫана пӗлтеретӗп—ан ҫилен!

Чӑнах та пӗлтерчӗ. Хуҫа ун умӗнчех каларӗ:
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— Эсё, Пешков, Мишшоннӑйне кайма парах! Унта—вӑрӑсем, 
проституткӑсем, унтан тӗрмане, больницӑна сеҫ. лекме ҫул пур. 
Парах!—терӗ.

Эпё хам Миллионнӑя ҫӳренисене пытарма пуҫларӑм, анчах 
часак уш а ҫӳрессине ирӗксӗрех пӑрахмалла пул/чӗ.

Пӗрре эпӗ Ардальонпа тагга у« кхлшашӗпе, Робенокпа, пӗр ноч- 
лежкӑн «илкартишёичи сарай ҫинче лараттӑм. Робенок хӑй Дон ҫин- 
чи Ростовран Мускава епле ҫураи ҫӳрени ҫиичен аире мыокаралла 
каласа кӑтартатчӗ. Вӑш Георгий хӗресӗ илнӗ сапар-салтакчӗ, ух- 
сахчӗ, — туркӑсемпе вӑрҫнӑ чух унӑн чӗркуҫҫияе ватнӑ. Лутра 
та^ сарлака шӑмшаклӑскер, вӑл шутсӑрах вӑйлӑ алӑллӑччӗ, вӑйӗ хӑй- 
шӗн усӑсӑрччӗ, хӑй уксах пирки вӑл ӗҫлеме пултараймастчӗ. Темле 
чир ггирки унӑн пуҫ чашкипе пичӗ ҫинчек ҫӳҫ таврашӗ юхоа пёт- 
нӗччӗ,—унӑн пуҫӗ, чӑнах та, тин ҫуралнӑ ача пуҫне аса илтеретчӗ.

Хӗрлӗрех куҫӗсемпе йӑлтӑртатса вӑя калатчё:
—■ Ну, вот: Серпухов; решуггкаллӑ карта ӑшӗнче пуп ларать; 

.лачӑшкӑ, турккӑсемпе ҫапӑҫнӑ героя парӑр-ха, тетӗп...
Пуҫне сулкаласа Ардальон калать:
— Ну, суй, суй...
— Мён суятап-и вара эпё?—«ӳреимесёр ыйтать Робенок, ман туе 

ӑна вёрентсе ӳркевлӗн мӑкӑртатать:
— Тёрӗс ҫын мар эсӗ! Санӑн хурашҫа кӗме ыйтмалла, уксах 

ҫыноем яланах хуралҫӑра пурӑнаҫҫё, а эсё пустуй ҫапӑнса ҫӳре- 
тӗн, пӗрмай суятӑн...

— Эпӗ кулмашкӑн ҫеҫ мар вӗт, эпӗ хӗпӗртемешкӗн суятӑп...
— Санӑн хӑвӑнтан кулас. пулать...
Картишёнче ҫанталӑкӗ типӗ, хӗвеллӗ пулсан' та, тӗтггӗм те пыл- 

чӑклӑ картишёнче пӗр хӗрарӑм курӑнса карё те, темокерле тутӑр 
татӑккине силлекелеое кӑшкӑрса ячё:

— Кам юбка илет? Эй, хӗрарӑм юшггашеем...
Ҫурт ҫурӑкӗсенчен хёрарӑмсем тухса сутаканне таччӑнах ху- 

пӑрласа илчӗҫ; эпӗ ӑна тӳрех палласа илггӗм — вӑл кӗпе ҫӑва- 
кан Натали мён! Эпё сарай ҫинчен сиксе антӑм, анчах вӑл юбкине 
пӗрре панӑ хакпах сутса яроа картишӗнчен хуллен тухса карё.

— Аван-и?—хапхаран тухсан хӑваласа ҫитое, савӑнӑҫлӑн ка- 
ларӑм эпӗ.

— Малалла тата мён калатӑн? — терё вӑл, мана чалӑшшӑн 
пӑхса илсе, унтан сасартӑк чарӑнса тӑчӗ:

— Турӑ ҫырлахтӑр! Эсӗ мӗн ӗҫлетён кунта?.. —ҫиленчӗклӗн: 
кӑшкӑрса ячӗ вӑл.

Вӑл хӑраоа кашкӑрни ман кӑмӑла иырса тиврӗ тата хама лайӑх 
мар пек ггуйӑнса карё; эпӗ вӑл маншӑн хӑранине ӑнланса илтӗм; 
хӑрани те тӗлӗнни унӑн ӑслӑ сӑн-пичё ҫинче уҫҫӑдах палӑрса 
карё. Васкаса эпё ӑна ӑнлантарса паггӑм:

— Эпё ку урамра пурӑнмастӑп, курмашкӑн ҫеҫ хӑш чухне 
килюелетӗп, — терӗм.

»— Курмашкӑн-и?— (мӑшкӑласа кулса тата ҫиленсе каларӗ 
вӑл. — Мӗне курмашкӑн вара, ӑҫталла пӑхса ҫӳретӗн эсӗ? Иртен- 
ҫӳреноен кӗсъисем ӑшне, е хӗрарӑмсен хӗвне-и?

Унӑн сӑн-гщчӗ ывӑннӑ чухнехи пек кӑтартать, куҫӗсам айӗнче.— 
ҫара мӗлкесем, тута хӗррийӗсем усӑнса тӑраҫҫӗ.
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Трактир алӑкӗ патне юлса вал мана каларё:
— Атя, чей ёҫтерем! Лайӑх тумланнӑ, кунгги пек мар, ҫапах та 

тем эГхё сана ёненместёп...
Андах трактирте вӑл мана ёненнё пек пушчё те, чей тултареа, 

юичемле каласа кӑтартма пуҫларӗ: «Знӗ тӑни пёр сехет анчах 
ҫитегг-ха, ҫитмен1 те, ёҫмен те халӗ» теме пуҫларӗ.

—1 Ёнер вара виде пекех выртнӑ, ӑҫта ӗҫнӗ-ши? —ӑна та ас- 
тумаотӑп.

Мана вӑл шель туйӑнчӗ, ун умӗнче лайӑх мар пекчӗ тата — 
сан хӗрӳ ӑҫгпа? тесе ыйтас кишетчӗ. А вӑл эрех тата вӗри чей ӗҫ- 
сен, эпӗ пӗлнӗ пек ҫивӗччӗн, ҫав урамри хӗрарӑмсем пек чӑрсӑр- 
рӑн калаҫма тапратрё; анчах эпӗ ун хёрӗ ҫинчен ыйтсассӑ», вӑл 
ҫавӑнтах урӑлса кайоа кӑшкӑрса ячё.

-— Сан мӗн тума пӗлмелле ун ҫинчен? Ҫук, ачам, эсӗ ман хёр 
патне кайоа ҫитме пултарас ҫук, ҫук!

Татах ӗҫрӗ те каласа кӑтартрӗ:
— Хӗрӗн ман патра ним ӗҫ гте ҫук. Эпӗ — кам? Кӗпе ҫӑвакан 

хӗрарӑм. Мӗнле амӑшӗ пулатӑп эпӗ уншӑн! Вӑл — вӗреннёскер. 
Ҫапиа ҫав, ачам! Пӑрахса юарӗ вара ман патран пуян упӑшки патне, 
учительница тет пулас...

Пӑртак чёнмесӗр тӑрсан, вӑл хуллентереххӗн ыйтрӗ:
— Акӑ, мӗнле! Кӗпе ҫӑвакан хӗрарӑм килӗшмест-им сире? Чу- 

лакан арӑм килӗшет-и тата?
Вӑл «чупакан» пулнине эпӗ, паллах, тӳрех куртӑм, — урӑх 

йышши хӗрарӑмсем вӑл урамра ҫукчӗ. Анчах вӑл хӑй ҫавӑн ҫинчев 
каласан, манӑн вӑтанниле те ӑна хёрхеннипе куҫҫулӗ тухса карё, 
вӑл, нумай та пулмарть ҫав тери хӑюллӑ, никама та шхӑнман ӑслӑ 
хӗрарӑм пулнӑскер, ҫавна каласа пакипе мана, вутпа пӗҫертнӗ пе
кех, пӗҫертсе илнӗн туйӑнчӗ.

— Эх, ача, — терӗ вӑл, ман ҫине пӑхса, йывӑррӑн сывлас.т 
илсе. — Кай-ха эсё кунтан! Тата эпӗ сантан ыйтатӑп, канаш пара 
тӑп — ан килсе кӗр кунта, пӑчланатӑн!

Унтан сӗтел айнелле пӗшкӗнсе, поднос ҫинче пӳрнипе темскер 
ӳкерсе, хуллен те хӑйне-хӑй каданӑ гтек, сӑмаха тата-тата калама 
пуҫларӗ:

— Мӗнех-ха саншӑн эпё ыйтнисемпе канаш панисем? Тӑван 
хёр те итлемерӗ те. Эпӗ ӑна кӑшкӑратӑп: пӑрахма пултараймастӑн 
эсӗ хӑвӑн тӑван аннӳне, мӗн эсӗ? тетӗп. А вӑл — ҫакӑнса ввдле- 
тӗл, тет. Хусана карӗ, акушеркӑна вӗренесшӗн. Ну, юрать... Аван... 
А мамӑн мёнле-ха? А эпё вӑт ҫапла. Мён сум не пырса лапчӑнас 
манӑн?.. Иртен-ҫӳрен ҫумне ёнтё...

Калама чарӑнчӗ те тутине ним сассӑр выляткаласа, нумайччен 
тем ҫинчен шухӑшласа ларчё, ман ҫинчен те маноа каре пулас, 
Тутин кӗтессисем усӑнса анчӗҫ, ҫӑ&Э|рӗ ҫурла пек кукӑрӑлса карёг 
туги ҫинчи ӳт-тирӗ сиккеленсе танине тата чётрекен пёркеленчё- 
кёсем чёлхесёрех тем ҫинчен каланине курса тӑрасси шутсӑрах 
лайӑх марччӗ. Унӑн сӑн-пичӗ ача сӑн-пичӗ майлӑ. кӳреннӗскерччё. 
Тутӑрӗ яйӗнчен ҫӳҫ пайӑркийё тухса кайнӑ та, пӗчӗк хӑлхи хыҫ 
нелле кукӑрлса кӗрсе, литҫӑмарти ҫинче выртатчё. Оивӗнсе каи
на чей чашки ӑшнелле куҫҫулӗ тумласа анчӗ, хӗрарӑм ӑна сиссе, 
чашкине аяжкалшарах лартрӗ те, куҫӗсене хытӑ пӑчӑртаса тытса
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тата икӗ тумлам куҫҫулӗ кӑларса ячӗ, унтан питне тутӑрпа шӑлса 
илчӗ.

Эпӗ унпа урӑх тӳссе лараймарӑм, хуллен тӑтӑм.
— Сыв пулӑр!
— Мён? Кай, каях ҫӑва патнелле!—аллипе сулчӗ вӑл, ман 

ҫине пӑхмаеӑр, хӑйпе кам ларнине те манса кайнӑ пулас.
Эпё ка ртищ не л л)е, Ардальон патне лие тавӑрӑнаттӑм, — вил ман

па перле раксем тытма каясшӑнччӗ, манӑн ӑка ҫав хӗрарӑм ҫинчен 
каласа кӑтартас килетчӗ. Анчах вал та, Робенок та пӳрт тӑрри ҫин- 
че ҫукчӗ ёнтё; эпё ттит кукӑр-макӑрлӑ картишёнче вёсен© шыраса 
ҫӳренӗ хушӑра урамра шӑй-шай тесе ҫухӑрни илтӗне пуҫларӗ, ун 
пекхи г<унта яланах пчлкалатчӗ.

Элӗ хапхаран тухрӑм та тӳрех Наталипе хирӗҫ пултӑм,—вӑл 
ӗсӗклесе макӑрса ҫапса амантнӑ питне пуҫ тутрипе шӑлкаласа, 
тепӗр аллипе саланса кайнӑ ҫӳҫӗсене пуҫтаркаласа, суккӑр ҫын пек 
панель .тӑрӑх утатчӗ, ун хыҫҫӑн Ардальонпа Робенок утса пырат- 
чӗҫ. Робенок кадатчӗ:

:— Пар ӑна тата тепре, пар! — тетчӗ.
Ардальон чьшткипе хӑмоаося хӗоапӑмя хӑваляса ситрӗ: хӗрарӑ- 

мӗ ун патне кӑкӑрӗпе ҫавӑрӑнса тӑчӗ; сӑнӗ-пичӗ унӑн хӑрушӑччӗ, 
куҫӗсем курайманнипе ҫунса йӑлкӑшса тӑратчӗҫ. .

—■ М-ме хӗне! — тесе кӑшкӑрчӗ вӑл.
Эпё Ардальон аллинчен ярса тытрӑм, вӑл тӗлӗнсе ман| ҫнне 

нӑхса илчё те:
— Эсё мӗн? — тесе ыйтрӗ.
— Ан тив,—аран ҫеҫ ҫӑвар уҫса каларӑм эпӗ.
Вӑл ахӑлтатса кулса ячӗ.
— Вӑл сан варли-и мӗн? Ай-ай Натали — хыпса янӑ манаха!
Хӑйне 1пӗҫҫисенчен ҫапса Робенок та ахӑлтатса кулатчӗ, вара

вёсем нумайччен мана вӗри лапра ӑшӗнче ӑшаласа хӑтланчӗҫ,— 
ҫавна тӳсме ш т  йывӑрччӗ! Анчах вӗсем ҫавӑн пек хатланнӑ хушӑра 
Натали тарма ӗлкӗрчӗ, эпӗ, тӳссе тӑраймасӑр, юлашкинчен Робе- 
нока пуҫпа пырса тӗртсе ятӑм та, ӑна йӑвантарса ӳкерсе тартӑм.

Ҫав кунтанпа вара эпӗ мумайЧчен Миллионная кайса пӑхмарӑм, 
анчах Ардальона тата тепӗр хут куртӑм, ӑна паром( ҫинче тӗл 
пултӑм.

— З с ӗ  ӑҫта ҫухалггӑн?—савӑнӑҫлӑн ыйтрё вал.
— Зсӗ Наталие хӗнесе пӑхни ҫинчен тата хама ирсӗрле кӳ- 

рентсрни ҫинчен аса илсессӗн, мана йӗрёнмелле туйӑнса каять 
тесе вӑл кӑмӑлпӑн кулса ячӗ.

— Эпир ӑна чӑнласах хӑтлантӑмӑр . пулё тетӗн-иЗ Ана эпир 
шӳт туса ҫеҫ ҫапла хӑтлантӑмӑр! А вӑл, ма хёнес мар-ха ӑна, вӑл 
чупаканскер вӗт? Арӑмӗсене хӗнеҫҫӗ-тӗк, кун пеккисене вара 
пушшех те шель мар! Анчах ҫав пурте— ашкйнса хӑтланни ҫеҫ! 
Эпӗ чухлатӑп вӗт, чышкӑла ҫыкна вӗрентме ҫук!

—• Мӗншӗн вӗрентмелли пур-ха сан ӑна? Мӗнтен эсӗ лайӑхрах-ха?..
Вӑл мана хулпуҫҫисенчен ыталаса илчё те аиллентере-оиллен-

т)аре идее, мӑшкӑласа кулс|а каларӗ: ^
— Пирӗн ирсӗрлӗхӗ те ҫавӑнта ӗнтӗ: никам та нихӑш енчен
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те лайӑх мар... Эпё, ачам, йӑлтах чухлатӑп, тул енчея те, тӳнтер 
енчен те, пурне те! Эпӗ — ялгш ҫын мар...

Вӑл пӑртак сыпяӑрахекерччӗ, савӑнӑҫлӑччӗ; ман ҫине вӑл, ырӑ 
■учитель тӑнсӑр ачана кӑмӑллӑн хӗрхенсе пӑхнӑ пек пӑхатчӗ...

...Хӑш чухне эпё Павел Одинцова тӗл пулкалаттӑм; вӑл тата 
вичкӗнтерех пулоа кайнӑччӗ, шукӑль тумланатчӗ, манпала вӑл хӑй- 
не аслӑраха хурса калаҫатчӗ, пёрмаях тата ӳпкелетчӗ:

— Мӗнле ӗҫетытӑннӑ э с ё — пӑчланатӑн! Ҫав мужиксем вӗсем...
Унтан маетерскойӑн пурӑнӑҫӗнчи ҫӗнӗ хыпарсене салхун каласа

кӑтартатчӗ :
— Жихарев ҫапах ҫав ӗвеиеле ҫыхлаиоа пурӑнать; Оитаяов 

хуйхӑрать пулас: ытлашши ӗҫме тытӑнчё. Гоголева тата — каш- 
кӑрсем ҫисе >янӑ; кӑшарни хушшинче вӑл килне кайнӑ, увта вара, 
ӳсӗрскере, кашкӑреем ҫинӗ янӑ!

Савэнӑҫлӑи кулма тапратса, Павӑл кулӑшла шухӑшласа кӑларса 
калатчё:

— Ҫисе янӑ та—пурте ӳсӗр пулнӑ! Савӑнса кайнӑ,—вӑрман 
тӑрӑх, вӗренгнё йытӑсем пек, кайри [ура вёҫҫӗн утса ҫӳренӗ, талӑк- 
ран вара пурте -вилсе пӗтнӗ.

Эпё те итлесе пӗрле кулаттӑм, анчах мастерской та, хам унта 
мён курса ирттерни те пурте хамран аякра танине туяттӑм. Ҫавӑ 
пӑртак хурланмалла пек туйӑнатчӗ.

XIX

Хӗлле ярмаркӑра ӗҫ иулманпа пӗрехчӗ; нилше эпӗ, ӗлӗкхи пе
кех, пит нумай вак-тӗвек ӗҫсем туса тӑраттӑм; вӗсем пӗтӗм ҫутӑ 
куна йышӑнса илетчӗҫ, апчах каҫсем вара пучтах юлятчӗе, опё 
каллех хуҫасене ним кӑмӑла кайман «Нивӑри», «Московский 
листокри» романсене саеӑпа вуласа параттӑм, ҫӗрлесенче вара 
дайӑх кёнекесем вуласа лараттӑм тата сӑвӑсем ҫьгрма хӑтланаттӑм.

Пӗрре, хӗрарӑмсем ҫӗршехи кӗлле кайсан тата хуҫа чирлӗ пир
ки кшге юлоан, манран вӑш ыйтрӗ:

— Виктор кулать, эсё, Пешков, сӑвӑоем ҫыратӑн, тет, чӑеах-и? 
Ну-ка, вуласа кӑтарт!

Вуласа кӑтартсан лайӑх мар некчӗ, эпӗ темиҫе сӑвӑ вуласа па
там; вёоем ӑна килӗшмерӗҫ курӑнаты, анчах ҫапах та вӑл каларё:

—• Яра пар, яра пар! Пушкин пулӑн-и тен; вуланӑ-и Пушкин 
ҫырнине?

Хӗрт-сурта пытараҫҫё-ши,
ЮмЯҫ туйне тӑваҫҫӗ-пти?

Ун вӑхӑтӗнче ӗнтӗ хӗрт-оуртсене ӗненнӗ, ну, вӑл хӑй ӗненмен 
пуле те ёнтё, просто — шӳт тунӑ пуле! — Ия-я, ачам, — шухӑша 
кайса, тӑоса каларё вӑл, — санӑн вӗренмеллеччӗ те, эсё кая юл- 
нӑ! Ах, шуйттан, мёнле пурӑнкалӑн-ши эсё?.. Тетрадьна аяккарах 
пытарса уора, ахалӗн хӗрарӑмсем ҫыпӑҫса илёҫ те, мӑшкӑласа 
кулса пӗтерӗҫ... Хӗрарӑмоем, ачам, ҫынна цӗререн пырса тивметн- 
кӗн юратаҫҫё...

Пӗр вӑхӑтранпа хуҫа лӑпкӑн, шухӑша кайса ҫӳреме пуҫларӗ, 
пёрмаях тата темрен шикленнӗ пек каялла ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑ- 
хадчӗ, шӑвкӑрав яерани хӑрататьчӗ ӑна; хӑшпӗр чух чирлё пек 
пустуй япадасемшёнех тарӑхса ҫиленсе каятчӗ, пурне те кӑшкӑра-
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кӑшкӑра тӑрахагчӗ те  юилтен тухса таратчӗ, ытах ытла каҫа юлсад 
ва)ра киле ӳсӗр тавӑрӑнатчӗ... Удан пурӑнӑҫёнче темскер хӑйсӗр 
твуҫне урӑх никам та пӗлмен япала пулни сиеӑветчӗ, ҫавӑ унӑи 
чӗрине тапратнӑ, халӗ ӗнтӗ вӑл хӑйне-хӑй шанмасӑр, пурӑмас кил- 
месӗрех, темле пӗрре хӑнӑхиипе ҫеҫ пурӑнни сисӗнетчӗ.

Праҫниюоемче, кӑнтӑрларавпа тӑхӑр сехетчен, эпӗ уҫӑлса ҫӳре- 
ме тухса каяттӑм, каҫхине вара Ямская урамӗнчи трактирте ла- 
раттӑм; трактир хуҫи, мӑнтӑр та ялан таретаса ҫӳрекен ҫын, юр- 
ланине шутсӑрах юрататчӗ, ҫавна чиркӳсен хорӗсенчс юрлакансем 
пурте теиӗпе пӗрех пӗлое тӑратчӗҫ те ун пашне иуҫтарӑнатчӗҫ; вӑл' 
вӗсене юрланӑшӑн эрех, сӑра тага чей ӗҫтеретчӗ. Певчисем — 
ӳсӗр те сахал иитереслӑ халӑх; юшгассине вӗсем юотас килмееӗр, 
хӑна пулассишӗн тата яланах тенӗ пек чиркӳ юрри таврашне 
ҫеҫ юрлаггчӗҫ, турра кӗлтума юратакан пьявдцӑеем ваша трактсг- 
те чиркӳ юррине юрлани вырӑнлӑ мар теое шутлатчӗҫ, ҫавӑнла 
хуҫи вӗсене хӑй пӳлӗмне чӗнетчӗ, эПё вара юрдаиине алӑк витӗр 
ҫеҫ илт/ме пултараштӑм. Анчах час-часах трактирте ялти мужиксем, 
мастеровойсем юрлакалатчӗҫ, — трактир хуҫи хӑй юрӑ ӑотиоене 
пасар тӑрӑх шыраса ҫӳреггчӗ, пасар кунӗоенче вӗсем ҫинчен пасара 
пьшӑ хресченсенчен ыйтса пӗлетчӗ те хӑй паггие чӗнетчӗ.

Юрӑҫи яланах пукан ҫнне буфет стойки патне, эрҫх пички 
тӗляе ларатчё,—<у«а и пуҫӗ пичке тӗпӗ тӗлӗнче, ҫавраюа рама ӑшёвчи 
пек курӑнса тӑратчӗ.

Пӗчӗк те ырхан Клещов, хӑмӑт ӑсти—пурииче» те дайӑхрах, 
тата темле ӑраснах авян юрӑсем юрлатчӗ; вӑл чӑмланӑ пек лмчӑр- 
канса кайнӑ ҫынччӗ, хӗрлӗ ҫӳҫӗ арпашӑнса тӑратчӗ; пӗчӗк сӑмеи, 
вилӗ ҫын сӑмси пек, йӑлкӑшатчӗ, ыйхӑллӑ та пӗчёкҫӗ куҫӗсем 
лӗртте вылямастчӗҫ.

Вӑл вӗсене хупласа ларатчё, пичке тӗпӗ ҫумне ӗнсипе тайӑ- 
натчӗ те, кӑкӑрне каҫӑртса йӑваш та, анчах пурне те ҫӗнтерсе 
ишекен тенорпа васкаса пуҫдаса яратчӗ:

— Эх, т£тре анчӗ-ҫке таса уй-хирелле,
Хупласа хучӗ инҫетелли ҫулсене...

Ҫакӑнта, вал пилӗкӗпе стойка ҫумнелле тайӑнса, хыҫалалла аван
са тӑратчӗ те, питне мачча патнелде ҫӗклентерсе, пӗтӗм кӑмӑлӗн- 
чен каласа юрлама пуҫлатчӗ:

— Эх, Зҫта, ӑҫта каям-ши,
^ҫта  яка ҫула эп ту-упӑп-ши?

Сасси унӑн пӗчӗкчӗ, анчах ывӑнма пӗлменскерччӗ; вӑл тракта- 
рӗн тӗттӗмри шавӗ витӗр кӗмӗл хӗлӗх тгек яипӑраса тухатчӗ, хур- 
лӑх!лӑ сӑмахӗсем тата йӑнӑшса кӑшкӑра-кӑшкӑра ишнисем пур ҫын- 
сёне те ҫӗнтерсе илетчӗҫ,—ӳсӗррисем те тӗлӗнсе йӗркеллӗ ҫыисем 
пек пула-пула каятчёҫ, ним чӗнмесӗр хӑйсен умнел^е сӗте.п- 
свм ҫинелле пӑхса ларатчӗҫ, манӑн вара чӗре ҫурӑлсах каятчӗ, вӑл 
ырӑ музыка чуя варринченех пырса тивнипе яланах вӑратакан 
гокт хӑватлӑ кӑмӑл-шухӑшпа тулса каятчӗ.

Трактирте, чиркӳри пек, шӑп пулатчё, юрӑҫи—ырӑ пачӑшка 
пек туйӑнатчӗ. Вӑл проповедь каласа хӑтлалшасть, мӗнпур этем 
йӑхӗшӗн, чӑнах та, пӗтӗм чунтан та тӳррӗн кӗлтӑватъ; этемён 
мӗскӗн пурӑнӑҫӗнчи мӗнпур хуйхи-суйхисем ҫинчен туррён„ ҫьш 
илггмешле шухӑшлать. Пур енчен те ун ҫииелле сухаллӑ ҫынсем
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пахса лараҫҫӗ, тискер кайӑкла сӑн-пиггоем ҫинче ача куҫӗ пек 
куҫсем те  шухӑша кайнӑ евёрлё 'мӑльт-мйльт ггуоа пйх-аҫҫӗ; хушӑ- 
раи хӑшӗ те пулин йываррӑн сьшласа илегг, ҫава вара юррӑн ҫӗн- 
тарсе илекек вӑйне пит Те аван кӑтартса парать. Ҫавӑн пек минут
ое нче мана яланах пур ҫым та хӑйоем шутласа кӑларнӑ суя пурӑ- 
нӑҫпа пурӑннӑ пек, чйн-чӑн этем пурӑнӑҫӗ ак ҫакӑнта пек туйй
натчё.

Кӗтесре мантйр пнтлӗ сутӑ ггӑвакан хӗрарӑм Лысуха, пур ҫьщна 
та хӑйӗнчен сирое яма пудтаракан, намӑса пӗлмесӗр чупма юрата
кан арӑм ларать; пуҫн-е самӑр хулпуҫҫийӗ ҫумнелле пытарса ларт- 
нӑ та макӑрса ларать, хӑйӗн «амӑса пёлмен куҫӗс|ене хуллен «уҫ- 
ҫулӗпе ҫӑвать. Унтан инҫетрех ма-р салху октавист Метрополь- 
сшй, вырӑнтан кӑлароа инй дьякон евӗрлӗ, вӑрйм ҫӳҫлӗ мӑн ҫын, 
сӗтел ҫинелле таййнса ларать, ӳсӗр пичё ҫкнче унӑн тем еысӑккӗш 
куҫӗсем пур; вӑл хӑй умӗичи эрех черкки- ӑшиелле пйхать, ӑна ил
се ҫйварӗ патне илсе пырать те каллех хуллен, ним сасй тумасйр 
сётел ҫинелле ларать, — темшӗн ӗҫсе яма пултараймасть.

Грактирти ҫынсем пурте хытса кайнй пек, хӑйсемшӗн хаклӑ та 
сывйх пушнӑ, тахҫанах маний япалаиа тӑнласа итленӗ пек лараҫҫӗ.

Клещов юрлама пӗтерсе йӑвашшӑн пукан ҫияелле лароан, трак
тир хуҫи ӑна пӗр стакан эрех парса, хӑй савӑннӑ пек йӑл кулса 
калатчё:

— Ну, аван ӗнтӗ! Эсё пит юрласах мар, каласарах кйтартатйн 
пулин те, йста ёнтё, каламалли те ҫук! Никам та урӑхла сӑмах 
калас ҫук ӗнтӗ кун пирки...

Клещов васкамасӑр эрехне ӗҫетчӗ, хӑм! тесе илетчё те хуллен 
калатчё:

— Юрлассине йна кирек кам та, камӑн сасй пур, пурте ̂  юрла
ма пултараҫҫӗ, а вӑт юрйра чун мёнлине кйтартса пама эпё кйна 
пултаратйп!

Ну, ҫапах та, ан мухтан ёнтё!
— Ка май нимёнпе те- мухтанмалпи ҫук, вйл паллах, мухган- 

масть,—ҫавӑн пекех хуллен, анчах тага ҫине тйрсарах калать 
юрӑҫӑ.

— Пит ҫӳлелле ҫӗкшенсе ҫӳретӗя эсё, Клещов!—тарӑхса калать 
трактир хуҫи.

— Хам чунтан ытлах ҫӳлелле ҫёкленместӗп...
Кёт'еоре тата сашху октависӗ мёкёретчё:
— Эсир, хуртсем, эсир, кймӑска таврашӗоем, ҫак сӑнсӑр ангел

торианине мёнле ӑшванма пултаратйр? — тетчё.
Вйл яланах ш тампа та килёшместчё, пуриапе те  хирёҫ тавла- 

шатче, пурне те тӳрӗ сймах каласа паратчё, кашни ираҫеикре 
тенё пекех (вара ӑна ҫавйншӑн певчисем те кам хёртме пултарать, 
камйн хёнес килет, ҫавсем пурте шутсйрах хытӑ хӗнетчӗҫ.

Трактир хуҫи Клещовйн юррисене юратать, анчах юрӑҫине 
хӑйне кураймасть; ун ҫинчен пурне те каласа парать тата хймйт 
йстине кёретех намйса хйварма, унтан мйшкйласа кулма май  ̂ шы- 
рать; ҫавна трактире яланах ҫӳрекен ҫынсем те, Клещов хйй те 
пёлет.

— Юрӑҫи аван та,, мйнкймйлланма юратать, йна чарас пу
лать,—тет вал, хйшнёр хйиисем те вара ҫавйнпа килӗшеҫҫӗ.
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—- Вӑл—тӗрӗс, хӑйне-хӑй пит те пысӑка хурать ачи!
— Мён пирки мйнкймйлшавса ҫӳрет-ха? С асе и не турй панӑ, 

хӑй туянман! Сасси те пысӑках мар-ҫке! — кутйндансах калать 
трактир 'хуҫи.

Унпа килӗшекен ҫынсем ун хыҫҫан кадаҫҫӗ:
— Тёрёс, кунта сасси те мар, юрлама пёлни пах арак:.
Пёрре, юрӑҫӑ оивёнсе тухса утсассйн, трактир хуҫи Лысухйка 

ҫавӑрма тытйнчӗ:
— Вот, Марья Евдокимовна, санӑн вылякаласа пйхмаллаччё 

Клещовпа, пйртак силлекелинччӗ эсё ӑна, э? Саншйн ним те мар 
вёт!

— Эпё пӑртак |ҫамрӑкрах пулнӑ пулсан,—кулкаласа каларӗ сутй 
тӑвакан хёрарймё.

Трактир хуҫи хӗрӳллӗн те хыттӑн кйшкйрра ячӗ:
—- Ҫамрӑккисем мӗокер пултараҫҫӗ? Эсӗ тытйн-ха акӑ! Вӑл сан 

тавра еиле явӑнса тӑнире кураочӗ! Хуйха ертесчӗ ӑна, вӑт вйл 
юрласа ярӗччӗ вара, э! Тытӑн, Евдокимовна, мӗне тйрать вара сана?

Анчах лешӗ тытйнасшйн марччӗ. Пысак та самӑрскер, вӑл куҫӗ- 
оемле аялалла пӑхса, кӑкӑр ҫинчм тутйр ҫӳҫине пӳриисемпе тытка- 
ласа, пёрпекле ӳркенчӗкӗн калатчё:

— Унта ҫаздрӑкки кирлё. Эпӗ ҫамйркрах пулнӑ пулсан, шутла
са тӑрас ҫукчӗ...

Яланах тенё пек трактир хуҫи Клещова ӗҫтерсе ӳсӗртме тйрй- 
шатчӗ, анчах лешё, пӗр ик-виҫ юрӑ юрласа, кашнишӗн пёрер ста
кан ӗҫсессӗн, пырне ҫыхнӑ шарфпала лаййххйн чӗркетчӗ, ҫймламас 
ҫӳҫлӗ пуҫӗ ҫине картусне таччӑн тӑхӑиса лартатчӗ те ггухса юаятчӗ.

Хӑш чухне трактир хуҫи Клещовпа ӑмӑртма пултаракан г.ын- 
оем шыраса тупатчӗ; хӑмӑт ӑсти юрй юрласа иаратчӗ те, трактир 
хуҫи, ӑна мухтаса илсен, хумханса калатчё:

— Кунта тата тепёр юрлакан ҫын тунӑнчӗ-ха! Кил-ха кунталла, 
кйтаргйр-ха хӑвӑра!

Юрлаканӗ хӑш чухне лаййх сассине кйтартса паратчӗ, анчах 
Клещовпа ӑмӑртакансенчен нихӑшӗ те, ҫав пӗчӗк штемсӗр хӑмӑт 
ӑсти юрлама пӗлнӗ пек, ҫав тери простӑ та  пӗтӗм кймйдтан юрла
са панине эпё пёрре те астумастӑп.

— И-йя,—партах шелленӗ пекле калатчё трактир хуҫи,—ку 
аван ёнтё! Пуринч|ен те ытла—кунта сасюийӗ, чунӗ вара...

Ҫывсем кулкалатчӗҫ:
— Ҫук, хӑмӑт ӑстине ҫёнтерекенсем ҫук пулмалла!
Клещовӗ пурин ҫиме те арйш-пирӗшленёе тйракан хӗрлӗ куҫ

харшийёсем айёнчен пӑхса, трактир хуҫине лйпкӑн та ҫепӗҫӗн 
калатчӗ:

— Пустуй хйтланатйр эсир. Манпа гавлашакан юрӑҫӑ тупма 
пултарас ҫук эсир, мӗншён тесен ман пултаруллӑх вӑл—турӑ 
панйокер...

— Эпир пурте—турӑран пулнӑскерсем...
— Зрех ӗҫтернипе ҫука тӑрса юлсан та тупас ҫук-..
Трактир хуҫи хӗрелсе кайса:
— Пӗлмелли ҫук, пӗлмелли ҫук...—тесе мйкӑртататчӗ.
Клещовӗ ҫине тӑрсах йна каласа кйтартса паратчӗ:
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— Тата зпё сире калатӑл: юрлани вӑл, сӑмахрен каласаи, ав- 
тансем ҫапӑҫса хӑтланни мар...

— Пёлетӗп ӗнтӗ эпӗ! Мӗн эсӗ ҫыпӑҫатӑн?
— Эпӗ ҫыпӑҫмастӑп, эпӗ кйтартса паратӑп ҫеҫ; юрӑ вӑл йӑпан- 

малли япала пулсан, вӑл ӗнтӗ—усалтан кияет!
—■ Ҫитӗ-ҫке! Луччӗ тата юршаса пар...
— Юрлама эпё кирек хӑҫан та пултаратӑп, тёлёкре те,—тетчё 

Клещовё килёшое, хуллен ӳсёркелесе калшех юрлама туҫлатчӗ.
Вара пустуй япаласем пурте, ниме кирлё мар сӑмахсемпе шу- 

хйшсем пурте, йӑлӑхтароа ҫитернё килӗшӳсӗр япаласем пурте, 
трактир таврашёнчен ййлтах—тётём сирёлнё пек тёлёнмелле си- 
рёлсе саланса каятчӗҫ; пурин ҫинелле те урӑхла гаурӑнӑҫ сывлӑшӗ, 
юратассипе те хурланасеипе пуПнӑ, шухӑша яракан таса пурӑнӑҫ 
ҫилӗ килсе тӑратчӗ.

Эпё ҫав ҫынтан кӗвӗҫеттӗм, унӑн пултарулӑхӗнчен, ҫынсем тӗ- 
лӗшӗнчен ун власть пурринчен пит хытй кӗвӗҫеттӗм, вӑл ҫав влаҫпа 
пит тӗлӗнмелле лайӑх усӑ куратчӗ! Манӑн хӑмӑт ӑстипе паллашас,. 
унпаша темскер ҫинчен нумайччен калаҫас килетчӗ, анчах эпё ун 
патне пыма именеттӗм,—Клещов пурин дине те шурӑрах тӗслӗ ку- 
ҫӗсампе темскерле, хӑй умӗнче нйиама та курман пек пӑхатчё. 
Тата унта темскер ман кӑмӑла кайманни, ӑна юратма кансёрлекен- 
ни пурччё,—дав дынна вйл юрланй чухне дед мар, урйх чухне те 
юратасси килетчё дав. Вйл картусне пудё дине ватй старикле 
тйхйнни тата пурне те кйтартса, мййне дыхнй хёрлё шарфпа чер
кесе! хйтшанни мана темле лаййх мар пек туиӑнатчӗ. Сов шарф _ 
динчсн вйл кашатчё:

— Кйна мана хамйн савни дыхса панй, пёр хёрача...—тетчё.
Юрламан чух вйл мӑнкӑмӑлланса ҫӳретчӗ, шанса юайнӑ вилӗ

сймеине пӳрнипе сӑтйркалатчӗ, мён те пулин ыйтсассйн вара, аран 
дед пёрер сймах перкелесе яратчё. Энё ун думне пырса ларса тем 
дин чей ыйтешсйн, вал ман дине нйхмасйр:

— Аяккалш сирёл, ача!—тетчё.
Мана октавист Митропольский ытларах кймйла каятчё; трак

тире диггсе кёрсен, вйл пит йывйр япала ййтса пыракан дын пек 
утса, кётеоСлле иртсе каятчё, пукана урине ггапса сиктеретчё те 
лараггчё, чавсисене сётел динелле сарса хуратчё, ывйд тупанёсем 
дине мён дӳдлӗ пысйк пудне хуратчё. Ним чӗнмесӗр пёр-ик видё 
чёркке ёдсен, вйл хытй янтйратса хйм! тес(е штетчё; пурте шартах 
сиксе ун патнелле давйрйнса пйхатчёд, вйл янах шйммийёпе ывйд 
тупанёсем дине таййнса, дынсем дине вёсене хййпе вйрдма чённё 
пек пйхатчё, тураман ҫӳҫӗ дилхе пек унйн кӳпчесе ларнй хурарак 
питие тисюеррён хупласа тйратчё.

— Мён пйхатӑр? Мӗн куратйр?—сасартйк ыйтатчё вйл, хулйм- 
мйн янтйракан сймахсемпе.

—■ Ардурие куратпйр!—тесе ответлетчёд хйш чухне.
Вал ним чёнмесёр ёдсе, ним чёнмесёрех урисемпе кйштйртатса 

туха-туха кайнй кадсем те пулкалатчёд, анчах эпё темиде хутчен 
вйл пророк тюк пулса, дынсем; димчен тугое сймах каласа, вёсем 
мёнлине кйтарта-кйтарта панине шгшёччё:

— Эпё хамйн туррйн сутйнман тарди пулатйп та, акй Исаия пек 
пулса, эсир мёнлине кйтартса паратӑп! Ариил хулинё хуйхй пуснй,
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унта ирсӗр ҫынсемне жуликсем тата тӗрлӗрен килешӳсёр йӗрӗн- 
чӗксем хййсен усал кӑмӑл-шухӑшӗсен ирсӗрлӗхӗнче пурӑнаҫҫё! 
Ҫӗрён каран ҫуначӗсене хуйхӑ пуснӑ, мӗншён тесен вӗсем ҫут тӗн- 
чери ҫулсем тӑрӑх пит те ирсӗр ҫынсене илсе ҫӳреҫҫё,—пьянцӑ- 
сем, упшурсем, ҫак тӗнчери каяшсем, оирӗн ҫинчен калатӑп,— 
сирӗн шучӗ те ҫук, ылханлӑскерсем, сире ҫёр те хӑй йшнелле йы 
шӑнмасть!

Унӑн сасоийӗ ҫав терн янйратчё, чӳречисенчи кантӑк куҫӗсем 
те чӗтретчӗҫ,—ҫаовй ҫынсене пит килӗшетчӗ, вёсем прокурора мух- 
таса тӑратчӗҫ:

— Хытй ҫаптарать, ҫӑмламас йытӑ!—тетчӗҫ.
Унп.а паллашма ҫӑмӑлччӗ,—ӑна ӗҫтерсе-ҫитерме ҫеҫ сёнмел 

леччӗ, вӑл пёр графин эрех тата. хӑй юра1тнӑ апатне—хӗрлё пйр 
<ҫапа пӗҫернӗ вӑкӑр пӗверне пӗр порци ыйтатчӗ; вӑл апат ҫӑвара 
та пӗтём ӑшчикке шутсйрах ҫунтаратчӗ.

— Мёнле кёнекесем вуламалла, кала-ха!—тесе ыйтсан, вӑл 
мана хирӗҫ хаяррӑн, тӗллеоех: «Мён тума вуламалла?» Тесе ответ- 
лерӗ.

Анчах эпӗ вӑтансарах кайнӑран пӑртак ҫемҫелсе:
— Еклезиаста вуланӑ-и?—тесе янтӑратса ячӗ.
— Вуланй.
— Еклезиаста вула! Урӑх ним те ан вула. Унта пӗтӗм тӗнчен 

ӑслӑлӑхӗ пур, пӗр тӑваткӑш такасем кӑна ҫавна ӑнланмаҫҫӗ— 
урӑхла каласан, никам та йнланмасть... Эсё мӗскерлескер, юрла- 
тӑн-и?

— Ҫук.
—■ Мӗншён? Юрлас пулать. Чи ҫыпӑҫусӑр ӗҫ вӑл.
Юнашар сӗтел хушинчен тахӑшӗ:

- — Эсӗ ху юрлатӑн-и?—терӗ.
— Ия, эпӗ—ӗҫсёр ҫын! Ну?
— Ним те мар.
— Ҫёнӗ хыпар мар. Пурте пӗлеҫҫӗ: сан пуҫунта ним те ҫук. 

Нихҫан та ним те пулас та ҫук. Аминь!
Ҫавйн пекле вйл пуринпе те, паллах, манпала та калаҫатчӗ; 

анчах пёр ик-виҫӗ хутчен ӗҫтерсе-ҫитернӗ хыҫҫӑн вйл манпа пйр- 
так ҫемҫерех калаҫма тытйнчӗ, пёррехинче тата пйртак тӗлённё 
пекле те каларё:

— Сан ҫине пйхатйп та эпё ӑнланоа илейместёп:
— Мён эсё, кам эсё, тата мён тума ҫуралнӑ эсё? Тепре калас 

тӑк —ҫӑва статнех кай эсё, маншйн пулсан!
Клещова вйл мёнле пйхнине йнланса илмелле марччё: вйл мй- 

кйртатнине кёретех киленсе, хйш чухне тата ййл кулса та итлесе 
ларатчё, анчах унпа падлашмастчё, ун ҫинчен йна ним вьгрйнне 
хуман пекле, сӑмаха тӳртен те хытгйн каласа паратчё:

— Вйл—уй тймани! Вал сывлама пёлет, вйл хйй мён ҫинчен 
юрланине ӑнланать, ҫапах та—тймсай!

— Мёншён?
— Хйй ҫавйн пек ҫуралнӑ ёнтё.

Вйл урй чухне манйн унпа калаҫса пӑхас килетчё, анчах урй 
чух вйл пурин ҫине те тётрешеянё, хуйхйллӑ куҫӗсемпе пӑхса ёнё- 
решсе ҫеҫ ларатчё. Такамран эпё илтрӗм: ҫав; ӗмӗрех ӳсӗр ҫӳр(екен
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сын Хусанти академире вёреннё,- архиерей пулма пуштарнӑ терёҫ,— 
эпӗ ҫавна ӗненмерӗм. Анчах пёрре, ӑна хам ҫмнчен каласа кӑтарт- 
нӑ чух Хрисанф епископ ятне асӑнса илтӗм; октавист пуҫне сил- 
лентерсе илчё те каларё:

— Хрисанф-и? Пӗлеггӗп. Ман учитель те мана ырӑ сунакан 
сын. Хуоанта, академире,—астӑватӑп! Хрисаяф тени— ылпгӑн 
чечек тени пулать, Павма Берында ҫавӑн пек тӗрӗс каланӑ. Ия, 
вӑл ылттӑн те чек пекчӗ, Хрисанф!

— Памва Берында кам вӑл?—• тесе ыйтрӑм эпё, анчах Миггро- 
польский кёскен ответлерё:

— Сан ӗҫ ҫук.
Килте эпё /хам тетрадь ҫине: «Памва Берындӑна вуламаллах», 

тесе ҫырса хутӑм,— хам ӑша -вӑркаттаракан темӗн чул ыйтӑва хи- 
рӗҫ мана ҫав Берындӑра ответ тупассӑн туйӑнса юарӗ.

Певчий калаҫура тамле эпӗ пёлмен этемсемпе, тӗлӗнмелле сӑ- 
махсемпе усӑ курма пит юрататчӗ, ҫавӑ мана пит тарӑхтараггчӗ.

— Пурӑнӑҫ вӑл—Униҫҫе мар!—тетчӗ вӑл.
— Кам вӑи—Уииҫҫе?—/гесе ыйтатӑп эоё. ^
— Усӑллӑскер,—тетчӗ вӑл, эпё ни мне те ӑнланса илейменни ва

р/а ӑна савӑнтаратчӗ.
Ҫав сӑмахсем тата вӑл академире вӗренни ман/а вӑл нумай пӗ 

лет пулӗ тес)е шухӑшлаттаратчӗ, вӑл ним ҫинчен т*е, калаҫасшӑн 
мар тулии, калаҫси» та ӑнлаямалла ш р  калаҫни пит кӳренмелле 
пек туйӑнатчӗ. Тен, эпӗ унтан ыйтма пӗлмен те пулӗ?

Анчах ҫанах та вӑл ман чунӑмра темскер хӑваратчӗ; /мана вал 
Исаия /пророк майлӑ итулса-, тӳ/рӗ сӑмахсем каласа хӑтланнин ӳсӗр 
хӑкхшӑхӗ кӑмӑла каятчё.

—■ О, ҫӗр ҫИнчи ирсӗр, шӑршлӑ яналасем!—тесе мӗкӗретчӗ вӑл-—- 
Эсир усалраххисрне хисйплетӗр, лайӑхраххисене хӗсёрлетӗр; хӑрушӑ 
кун килае 'Ҫитӗ те  эш/р ҫавӑншӑн ӳкӗнӗр, анчах кая нуле, кая!

Ҫавӑн пек мӗкӗрнине итлесе ларнӑ чух эпё «Аван ӗҫе», кӗпе 
ҫӑвакан хёрарӑма Наталие, ҫавӑн пек пит кӳренм1елле те ҫӑмӑллӑн 
пӗтсе ларнӑокере, тата ирсӗр элексем ӑшне пулнӑ Королева Мар- 
гона аса илтӗм,—/манӑн ёнтё аса илмеллис|ем пурччӗ...

Эпӗ ҫа/в ҫынпа кёоке вӑхӑт паллашса /пурӑнни мьюкаралла пӗтсе 
ларчӗ.

Ҫуркукне эпӗ ӑиа уйра, лагерьоем патёнче тӗл пултӑм, вӑл пуҫ- 
не суллакаласа, пӗччен, шыҫӑноа кайнӑскер, тӗве^ пек утатчӗ.

— Уҫӑлса ҫӳретӗн-и?—урмӑш с-асӑпа ыйтрӗ вӑл.
— Атя пӗрле. Эпё те уҫӑлса ҫӳретӗп. Эпӗ. ачам, чирлерӗм те.-.
Темиҫе утӑм эпир чӗнмесёр утрӑмӑр та, сасартӑк налаткӑран

кшнӑ шӑтӑкра пӗр ҫынна курах карӑмӑр: вӑл шӑтӑк тӗпӗнче хӑ-рах 
аяккӑн тапанса, хулпуҫҫийӗпе ако/п стени ҫумнелле сӗвенее ла
ратчё, пальто увӑн хӑрах енчен хӑлхинчен ҫӳлёре/х хӑпарса кайиӑ, 
вӑл ӑна хывма тытӑннӑ та хывса пӑ/рахайман пек туйӑнатчӗ.

— Усӗрскер, — терё певчий чарӑноа тӑрса.
Анчах ҫыннӑн элли айӗнче, ҫамрӑк курӑк ҫинче пысӑк револь

вер выртатчё, унтан инҫетерех мар—картус, унпа юнашар тата 
кӑшт ҫеҫ пуҫланӑ эрех кӗленчи, унӑн пушӑ тутийё симӗс курӑксем 
ӑшнелш/е кӗрсе кайнӑччӗ. Ҫын питне вӑтаннӑ пекле пальто ӑшне 
пытарса лартнӑ.
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Пёр минут хушши пек эпир чӗнмесӗр тӑтӑмӑр, унтан Митро
польский урисене пит чарса пусса каларё:

— Перёнсе вилнё,—терё.
Ҫьш ӳсӗр марриие, вӑл виггнине эпё тӳрех ӑнланса ш тӗм , айчйх 

ҫавӑ пит те  кӗтмен ҫӗртен пу'лнй пирки ёненес те  килместчё. Ас- 
тйватйп, пальто айӗнчен курӑнса тйракан пысйк та яюа пуҫ чашки 
ҫине тата кӑвак хйлха ҫине пйхса тӑнй чух манйн ни хйрани, ни 
хёрхенни те ҫукчӗ,—.ҫавйн пек кймйллй ҫурхи кун хушшинче ҫын 
хӑйне-хйй вӗлерме пулгарнине ӗненес кил)местчӗ.

Хайне сивӗ пулнй пек, октавист хййён хьврман пигпҫймаршийӗ- 
сене хытгйн сйтйркаласа, хйрйлтатса калатчё:

— Мйяаҫладаӑскер. Арймӗ тарнй е ҫын укҫине салаггса янй пулё...
Вйл мана хулана полици патне ячё, хйй якалоа кайнй пальто-

вӗпе чӗркенсе, уриф не шӑтӑкалла усса, шйтйк хёррине кёрсе 
ларчӗ. Перӗнсе вилнё ҫын ҫинчен городовой пӗлтерсеи, эпё вар
варах каялла чупса пьвтӑм, анчах ҫав вйхйтра октавист вилӗ ҫьиннӑн 
эрехне ӗҫсе янй та, мана пушй кёленчипе суллакаласа кёггсе 
илчё.

— Акй мён пётернё йна!—тесе мёкёре’тчё вйл, унтан кёленчине 
ҫӗр ҫумнвдле пётӗм ҫиллипе лач! тутарса, йна тёпретое сййатса Я1чё.

Ман хыҫҫйн городовой чупса ҫигрӗ, шйтйк йшнешле пйхрё, 
картусне илчё те, именсерех пек сйхгсйхса илое певчирен 
ыйтрё:

— Эсё кам?
— Сан ӗҫ ҫук...
Полицейски шухйшлакаларё те пйртак ҫепӗҫрех ыйтрё:
— Мёнле-ха апла эоир, кунта ©илё ҫын, а эоир ӳсӗр?
— Эпё ҫирӗм ҫул ӳсӗр!—мухтансарах каларё певчий, хййне 

ывйс тупанёпе кйкйрӗнчен ҫапса.
Ана ёнтё эрех ӗҫсе янйшӑн ар|естлеҫҫех тесе шутларйм эпё. 

Хуларан ҫынсем >чупса пычӗҫ, пӗчӗк урапапа хаяр квартальной 
пырса ҫитрӗ, шӑтйка анчӗ те перӗнсе виш ӗ ҫыннйн пальтоне уҫса, 
ӑна оитёнчен пёхрӗ.

— Кам малтан курнй?
— Эпё,—терё Митропольский.
Квартальный ун ҫицелле пйхрё те, усала сжЛернӗ пек, тйсса 

каларё:
— Э-э, сывйи-ха, улпутҫйм!—терё.
Курмашкйн пёр вунпилёк ҫын пек пуҫтарйнса тйчӗҫ; хашкакан 

скерсем, савйннй пекле пулнйскерсем, вёсем шйтйк тӗлӗнче ҫавй- 
рйнкаласа, ун тёвтнелле пйха-пйха илетчӗҫ; тахйшё кёшкйрса ячё:

— Вйл пирён урамри чиновник, эпё йна пёлетёп!—терё.
Октавист картусне илсе жвартальнйй умёнче сулланкалаоа тй-

ратчё, йнланса илмелле мар темскерле сймахсем кйшкйркаласа 
унпа тавлашатчё; унтан квартальнёй йна кйкйрёнчен тёртсе ячё, 
лешё сулл-гнеа кайса ҫӗр ҫи.не ларчё; вара полицейски заскамаейр 
кёсъннчен кантра жйларчё, вйл кантрапа певчин унччев ҫурӑмӗ ҫи- 
нелле тытнй аллисене ҫыхса лартрё, квартальнойё пйхса тёракансе- 
не ҫштеное кӑшкёрма пуҫларӗ.

— Аяккалла сирёлӗр! Ҫӗтӗк-ҫурйксем...
Йёпе те  хӗрлӗ куҫлй, ывйннипе ҫӑварЦе карса пйрахнё вата
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городовой чупса ҫнтрӗ, октависта ҫыхса лартнӑ кантра вӗҫне ал
лине илчё те ӑна хуллен хуланалла ҫавӑтса каре.

Эпё те, хуйхӑ пуенӑ пек пулнӑскер, уя пӑрахса утрӑм; асӑмра 
кӑранклатакам сӑмахсем: «Ариил хулине хуйхӑ!..» тениоем янах 
кайса янггӑраса тӑратчӗҫ.

Куҫ умӗнче—чуна пӑсса тӑракан картинӑччӗ: полицейски хьшэ- 
ланмасӑр хӑйӗн шинещь кӗсъинчен кан;тра туртса кӑларатчӗ, хаяр 
пророкӗ парӑнса, ҫӑмлӑ хӗрлӗ аллисене ҫурӑм хыҫнеиле тытиӑ т’а 
вӗф не ҫьихассипе «унӑҫса хӗреслӗ хунӑччӗ.

Часах эпӗ пӗлтӗм: пророка хуларан этаппа кӑларса янӑ терӗҫ. 
Ун хыҫҫӑн Клещов та ҫухаичӗ,—авланнӑ та уезда пурӑнма куҫнӑ, 
унта вара кӑмйт ггаврашӗ тӑвакан мастерской уҫнӑ терӗ)ҫ.

...Эпӗ хӑмӑт ӑстин юррисене хуҫа умӗвче ҫав тери тӑрӑшса 
мухтаттӑм, пӗрре1 вӑл м,ани каларӗ:

— Кайса итлесе пӑхас путать..—терӗ.
Акӑ, вал сӗтел хушшинче мана 'хирӗҫ ларать, хӑй куҫхарши- 

йӗсене тӗлённӗ цек хӑпартса янӑ, куҫӗсене чарса пӑрахнӑ.
Трактире пынӑ чух ҫул ҫинче вӑл манран тӑрӑхласа кулчӗ, 

трактирте те пирвайхи минугоешче пӗрмай 'манран, ҫынсенчен тата 
антӑхтаракан шӑршӑеенчен мӑшкӑласа кулс1а ларчӗ. Хӑмӑт ӑсги 
/ормама пуҫшасан, вӑл мӑшкӑлаоа кулса илчё те стакан ӑшне сӑра 
тултарма тытӑнчӗ, анчах ҫурри таран тултарчӗ те:

V— Охо... шуйтӑнӗ! — тесе чарӑнса тӑчӗ.
Ун алии чётресе карӗ, вӑи кӗленнине хулиен сётел ҫине лартрӗ 

те пит тӑнласа итлеме тытӑячӗ.
Клещов юриаоа тгӗтереен вӑл йывӑррӑн сывласа шюе каларё:
—■ И-ии, ачам, яӑнах та юрлать... ҫӑва гаатне кайманскер! Ӑшӑ 

пулса та карӗ...
Хӑмӑт ӑсти пуҫне ҫёклесе, мачча ҫинелле пӑхса, калиех юрла

ма пуҫларё: •
—Пӗр пуян ҫеҫ, ах ялтан ҫул ҫинелле 
ҪамрЗк хёр утса пырать, ах хирпеле...

— Юрлать, — теое мӑкӑршатоа илчё хуҫа пуҫне* сулшаса та кул- 
каланӑ пек пулса. Клещовӗ вара шӑрантарапъ ҫеҫ:

—Хирӗҫ калать сарЗ хӗр вара ӑна:
Тӑлӑх эпӗ, никама та кирлӗ мар...

— Аван, — шӑппӑн кадать хуҫа, хёрелсе кайнӑ куҫӗсемпе 
мӑльт-мӑльт туса, — фу-фу, шуйттан... аван!

Эпё ун ҫине пйхса савӑнатап; юррӑн макӑракан сӑмаххисем, 
трактир шавлаяине ҫӗнтерсе илсе, тата вӑйлӑрах, илемлӗрех те 
кӑмӑллӑрах янтӑраҫҫӗ:

Пирӗн ялта пӗр-пӗринпе хутшӑнмаҫҫӗ,
Мана, хӗре, улахсене чӗнмеҫҫӗ,
Ах, чухӑн эп, килӗшмелле тумланман,
Юраллӑ мар пулӗ эп маттур каччӑна...
Ҫураҫас тет урҫа, тарҫЗ тумашкӑн,—
КӑмЯлЯм ҫ \ к  ман ҫавна пӑхӑимашкӑн!...

Ман хуҫа намӑоа пӗлмесӗр макӑрса ячӗ, — пуҫне усса, курпуи 
сӑмсипе вӑльт-вальт тукаласа ларать, унӑн чӗркуҫҫийӗ ҫине куҫ- 
ҫулӗ тумиана-тумлана анать.
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Виҫҫӗмёш юрӑ хыҫҫӑн вӑл, хумханса кайнӑскер тата такам 
тытса лучӑрканӑ пек пулнйскер, каларё:

— Урйх тӳссе лараймастӑп кунта — антйхма пуҫларӑм, ытла 
шӑршӑллӑ-ҫке, шуйттан... Атя киле!

Анчах урамра вӑл каларё:
— Атя, Пешков, гастиницйна, ҫырткалар та ҫитӗ те... Киле 

каяс килмест!..
Кӗрӗшсе тӑмасӑр вӑл извозчик ҫуни ҫине ла(рчӗ те ҫул тӑрш- 

шипех ҫӑварне уҫмарӗ, гостиницӑра вара, кӗтесре сӗтел йышӑнса 
ларса», ггӳрех хуллентерех, ҫавӑ-рӑна-ҫавӑрӑна пӑхоа, ҫиленнӗ пек 
хуйхӑрса калама тапратрӗ:

— Чӗрене тапратса ячӗ ҫав качака таки... ҫав тери хурлан- 
тарса ячӗ... Ҫук, эсӗ вӑт вулатӑн, калаҫкаласа хӑтпанатӑн. эсё 
каласа пар-ха — мӗскерле шуйттанла япала вӑл? Пурйнатӑн-пурй- 
натӑн, хӗрӗх ҫул пурӑнса ирттернё, арӑм пур, ачасем, ҫапах ш - 
кампа та кашаҫмалли ҫук. Тепӗр чухне чунна кйларса сарсах па 
рас килет, пурин ҫинчен те кадаҫас килет, а никам та ҫук! Унпа, 
арӑмла калаҫма пуҫласа ярсан, ун чёри патне ҫитеймест... Мён ка- 
ламалли пур-ха ун ҫинчен? Унйн ачасем пур... ну, хуҫллӑхӗ, хӑйӗн 
ӗҫӗ! Вӑл ман чуншӑн ют. Арӑм вӑл — пирвайхи ача ҫураличчен 
ҫеҫ туе теҫҫӗ. Ҫитменнине манйн вӑл, пӗтӗмпе каласан... ну, эсё 
куратӑн... ни ташлама, ни юрлама... чувейр ӳт ҫеҫ, ҫӑва патне 
кайманакер! Аш вйркать, ачам...

Вӑл темле туртйнкаласа йӳҫӗ те оивӗ сӑрана ӗҫрӗ, вӑрӑм 
ҫӳҫне аллипе тйратса, чӗнмесӗр ларкаларӗ те каллех калаҫма 
тапратрё: _

— Пӗтӗмгге каласан, ачам, ҫынсем —■> сволочсем! Акӑ, эсё кун
та мужиксемпе еймахлатйн. ун пек те кун пек... эпё — ӑнлэнатӑп, 
тӳрӗ марри, ирсёрри пит нумай — тёрёе, ачам... Вӑрӑсем пурте! 
А эсё оан еймахху чере патне ҫитет тетён пулё! Пёр чёлтём те 
ҫитмест! Ия. Вёсем, —* Петӗрӗ, Уҫйпӗ, — жуликс1ем! Вёсем мана 
ййлтах каласа кӑтартаҫҫӗ, эсё ман ҫинчен мёнле каланисене те, 
пурне те... Мён, ачам?

Эпё тёлёнсе кайса ним шарламасар лартйм.
— Ҫапла ҫав!—терё хуҫа. кулкаласа.—Эсё Перосине кайма 

хатёрленни тёрёс вйл, унта хатъ нимйе Те анланас ҫук —• ют чёл- 
хе! А хамйр чёлхене — крсӗрлӗхсем ҫеҫ!

— Уҫйп ман ҫинчен калать-и?—ыйтрйм эпё.
— Калать ҫав! А эсё мён тесе шутланйччё? Вйл пуринчен те 

ытла калать, лйпйрти! Вйл, ачам, чее япала... Ҫук, Пешков, самахсем 
чёре патне ҫитеймеҫҫӗ. Чйнмӑх-и? Мен шуйттанӗ тума кирлё вал? 
Вӑл кёркуннехи юр ццекех ёнтё, пылчӑк ҫивде ҫурӗ т а —ирӗлчӗ патрё. 
Пылчйк нумайтарах пулса тйрать. Эсё—луччё ним те ан шарла...

Вйл ейрине пёр стакан хыҫҫӑн тепёр стакан ӗҫе-ӗҫе яратчё, 
ҫапах та ӳсӗрлмесӗр тата васкасарах та ҫиленсерех калаҫса ла
ратчё:

— Ваттиоем каланй: сймах вйл — ийё мар, чёлхене ҫыртса пу- 
рйнни—ылттйн, тенё. Эх, ачам, йш вйркатъ-ҫке, ӑш вйркать... 
Тёрёс юрларё <вйл: «Пирён ялта пёр-пёринпе хутшйнмаҫҫӗ» терё. 
Этем тйлйх пурйнми...

Каялша ҫавӑрӑноа пйхса, вйл хулӑм саспа ҫапла каларё:
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—- Вӑт,—эпё хама валли... чунтан юратнй туе  ̂ тупнйччё,— 
пӗр хӗрарӑм мана ҫавӑнта тӗл пулчё, тӑлӑх арӑм, упйшкине унйн- 
не фальши'вйй укҫашӑн суя туса Сибире ямалла тунӑ—ҫакӑнта, 
тёрмере ларать. Паллашрӑм эпё ҫав херарӑмпа... укҫа унӑн пӗр 
пус та ҫук, ну, вал ӗнтӗ, пӗлетён... пӗр хӗрарӑм евчӗ паллаштар- 
чӗ мана унпала. ЧиЩерскер, ҫамрӑк... просто—ытарма та ҫук! 
Пӗрре, иккӗ... ун-тан эпӗ ӑна калатӑп: мёнле вара, тетӗп, упӑшку 
санӑн — жулик, эсӗ ӑна ху тӳрӗ тытмастӑн — ма вара Оибире ун 
хыҫҫӑн каятӑн? тетӗп. А вал, нёлетён-и, ун хыҫҫӑн Сибире, пу- 
рӑнма каять, ия... Вӑт вара вӑл мана калать: вӑл хӑть те  мӗнле 
пулюассӑн та. зпӗ ӑна юрататӑп, маншан вӑл лийӑх! Тен,, вӑлман- 
шӑн ҫылӑха та кӗнӗ пулё? А эпӗ санпала ҫылӑха кӗретӗп — ун 
валли, ӑна укҫа иирлӗ, вӑл—дворянин, лайӑ,х пурӑнма вёреннё, 
тет. Чпе печчен пулнӑ пулсассӑн, тӳрё пурӑннӑ пулӑттӑм, тет. 
Эсир те аван ҫын, мана кӑмӑла каятӑр, анчах манпала ҫавӑн ҫин- 
чен ан лсалаҫӑр, тет... Шуйттанӗ! Хам ҫумра мӗвчул укҫа пулнй, 
йалтах а на патӑм—сакӑрвунӑ тенкӗ ытларах—-вара ӑна кашатӑп: ка- 
ҫарӑр, тетӗп... эпӗ урӑх оирӗнпе пӗрле пулма пултараймастӑп, пул- 
тараймастӑп! Пӑрахсӑ тухса карӑм, ия,—ҫавӑн пек...

Шарламасӑр ларса, вӑл сасартӑк ӳсӗрлсе кайса, усӑнса анса 
мӑкӑргатса илчӗ:

— Ултӑ хутчен пултӑм ун патӗнче... Эсӗ ӑнпанмя пулгарай- 
маетӑн вӑл мӗскерне! Эпӗ, тен, ултӑ хутчен ун хваттерӗ патне 
ҫитнӗ пуле те... кӗресоине кӗреймен пулё... кӗме пултарйман пулӗ! 
Халӗ ӗнтӗ вӑл карӗ...

Вӑл аллисене сётел ҫине хучё те, пӳрнисене вылятса пӑшӑл- 
татса каларӗ:

—• Турӑ ав хуштйрах ана каллех тӗл пулмашкӑн... турӑ ан хуш- 
тӑр! Вара — пурте ҫӑва патнелле кайё! Атя киле... атя!

Тухса карӑмӑр, вӑл сулшанкадаса: «Ак ҫакӑн пек, ачам»... тесе 
мӑкӑртатса пыратчӗ.

Вал каласа кӑтартнӑ истори мана тӗлӗнтермерё, — тахҫанах 
мана унпа мён те пулин пулассйн туййнатчё.

Анчах вйл пурӑнйҫ ҫинчен мён калани, пуринчен ытла Уҫйп 
ҫинчен каланй сймахёсем ман чёрене пит хытй пусса илчӗҫ.

XX
Кёркунне рабочисем шлӗшӳсёр чул лавкаеене ҫӗмёрнине, ҫург 

кунве вара ҫавӑн пек лавкасемех тунинё астуса эпё В1иҫӗ ҫул 
хушши вилё хулара, пуша ҫуртсем хушшинче «десятник» пулоа 
ирттертём.

Хуҫа мана хййён иилёк тенкине лаййхрах ӗҫлеттерсе илтерес- 
шён пит хытй тӑрйшатчӗ. Лавкара урайне ҫӗнӗрен сармалла пул
сан, манйн пёхём лавка лаптйкйшёнчен тйприНе пёр аршйн тарй- 
нйш алтса калармалпаччё; босяксем ҫав ӗҫшӗн пёр тевкӗ илетчӗҫ, 
эпё ним чул та шшеетём, анчах ҫав ӗҫпе аппаланса тйнипе эпё 
шгалздиксёне яртума ёлнёреймеетём;, вёсем алӑксен ҫӑрийӗсене, 
хӑлӑпӗсене кйлара-кйлара илетчӗҫ, тӗрлӗ вак-тӗвек япаласене вӑр- 
латчӗҫ.

Рабочмсем те, нодрядчиксем те, пур майпа та мана улталама, 
мён те лулин варлама тйрйшатчӗҫ, хӑйсене кичемле ӗҫ тума хуш-
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гаше пӑхӑннӑ пек, вӗоем ҫавна пытанмасӑр тенӗ гсекех тйватчӗҫ, 
эпӗ вӗсене тытсан, ш м  чул та ҫиленместчӗҫ, анчах ҫиленмесёр 
вара тӗлӗнетчёҫ:

— Ҫав пилӗк тенкӗшӗн эсӗ ҫирӗм тенкёшӗн тӑрӑшнӑ пекех тй- 
рйшатӑн-ҫке, ытла та куйӑшла,—тетчӗҫ.

Эпӗ хуҫана каласа параттӑм: «Эпӗ ӗҫленипе эеӗ пӗр тенкӗ 
выляса илсен, яланах вунй хут ытларах ҫухататйн» тетгӗм, анчах 
вӑл мана куҫ хёссе: «Юрать, пӗлмӗш пулса тӑрах!» тетчӗ.

Эпё чухлаттӑм: вӑл ӗнтӗ ман ҫинчен эпӗ вйрлама пулйшатйп 
тесе -шутлатчӗ, ҫавй мана унтан йӗрӗитеретчӗ, анчах кӳрентёр 
местчӗ; йӗрки ҫавӑн пек ӗнтӗ: лурте вйрлаҫҫӗ, хуҫа хӑй те ҫы- 
нӑнне илме юратать.

Ярмарка хыҫҫӑн хӑй юсама илнӗ лавкасене пӑхса ҫӳренӗ чух, 
манса хйварнӑ самовар, чашкӑтгиркӗ !тавраш, ковер, хачӑ, хӑш 
чухне тата пёр ещ ӗк тавар е пӗрпӗр я пала хурсан, хуҫа куикаласа 
калатчё:

— Яиаласен описокне ту та пурне те  клад о во я илсе кай! — 
тетчё.

Кладовойран вара япалиоене киле хӑй патне турттарса каятчё, 
вёсен описьне мана темиҫе хут та тӳрлеттерсе хйтланатчё.

.Эиё япа'ласене юратмастӑп, манӑн нимӗн те туянас юилместчӗ, 
кёнекесем те мана кансӗрлетчӗҫ. Беранжен пӗчёк томӗпе Гейне 
юррисемсӗр пуҫне манӑн урӑх ним те ҫукчӗ; Пушкина туянас ки- 
летчӗ, анчах хулари яӗртен-пӗр букинист *, усал старик, Пушкин- 
шӑн ытла та нумай ыйтатчӗ. Сӗтелнтукансем, коверсем, тӗкӗрсем 
тата хуҫа хваттерне тӑвйрлатса тйракан япал|аеем пурте ман кй 
мӑла каймастчӗҫ, осӑйюем юилёшӳсӗр пысйк пулнипе, сӑрпа лак 
шӑршиеем кёкипе мана тарйхтаратчӗҫ; хуҫасен пӳлӗмӗсем ахаль 
те мана килӗшетчӗҫ, кирлё мар, ытлашши япала чышса тултарнй 
арчасем тцек туйӑнатчӗҫ. Тата хуҫа хйй таврашёнчи ытлашши япа- 
лаоене пёрмай нумайлатса, кладовойран ҫын япа ли сене вйрлани 
йӗрӗвмешле туййнатчё. Королева Маргон пӳлӗмӗсенче те тйвйрччё, 
анчах унта илемлёччё.

Пурӑнйҫ ахаль те мана сыхйнусар, тулйксйр пек туййнатчё, ун
та кирлё мар вак -тӗвекс^  ытла та ; нумайччё. Акй эпир лавка- 
сене ҫӗиӗреи юоатпйр, ҫуркунне вӗсене шыв илет те урайёсене ӑврйҫ- 
тарса ярать, тул енчи алйксене пйсса пётерет; шыв наксан — урай 
каштисем ҫӗрме пуҫлаҫҫӗ. Ҫулсеренех темиҫе вунй ҫул хушши 
Ярмаркӑна шыв илет, ҫуртсене, сарнй чуисеие пӑсать; ҫав ҫулсерен 
шыв илнисем ҫынсене шуггойр пысӑк сиен кӳрёҫҫӗ, ҫаю шыв илес- 
сисем хййсем тӗллӗн пӗтсе ларас ҫуккине пурге пӗлсе тйратчӗҫ.

Кашни ҫуркуннех пйр кайнй чух баржйсем, темӗн чухлӗ вак 
кимӗсем ҫӗмӗрӗлсе пӗтеҫҫӗ — ҫынсем ахлатса калаҫҫӗ те ҫёнё 
кдмӗсем тйваҫҫӗ, — пйр юайнй чух каллех щӗсем ҫёмӗрӗлсе пётеҫ- 
ҫӗ. Ҫавйн пек пӗр вырантах тапӑртатса тйнинЧе мӗн тулйкӗ ггур̂ - 
ха вара?

Эпё ҫавйн ҫинчен Уҫйпран ыйтатйп, вӑл тёлӗнсе ахӑлтатсз 
кулать:

— Ах, эсё, чарлан, пйх-ха, мёнле ярса илчӗ вӑл! Мён ӗҫ пур 
вара сан ҫавоен пирки? Сана мён вара, э?

* Б укинист—кивӗ е авалхи кёнекесем сутакан ҫын.
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Анчах ҫавӑнтах вӑл йӗркеллӗрех калать, ҫапах та хӑйӗн, ватӑ 
ҫын куҫӗ те к мар ҫутӑ, чакӑр куҫӗсбнчи мӑшкӑласа кулас вут- 
ҫулӑма сӳнтермест:

— Эсӗ асӑрхани вырӑнлй! Хӑть те вӑл сана ниме не кирлё 
мар та, тен, кирлё те пуль! Эсё вӑт тата ак ҫакна асйрха...

Вара типӗрех сӑмахсемпе каласа кӑтартать, вёсем ҫумие ҫыпӑ-- 
ҫуллй халлапсем,, кётмен ҫӗртан урӑх ягшгасемпе таншаштарса ил- 
шюем тата тёрлӗре!» шӳтле сймахсем пит нум ай хушанхуш|а хураггь:

_  Акӑ — ҫынсем ӳпкелеҫҫӗ: ҫӗр сахал теҫҫӗ; Атӑлӗ ҫуркунне 
■ҫырансене ҫёмӗрет, ҫёре юхтарса каять, ӑна тӗпнелле вырттарса 
ӑшӑк вырӑнсем туса пырать; вара теприоем Атӑл ӑшӑкланать! те
се ӳпкелешеҫҫӗ. Ҫурхи шывсем тата ҫуллахи ҫумӑрсем варсене 
алтаҫҫӗ, — каллех ҫӗр шывалла юхса каять!

Вйл хӗрхенмесӗр, ҫиленвуКесӗр, иурӑнӑҫа ӳ пкелесс и -тӑвассине
хай п&тое тӑнипе савӑннӑ пек калать, ун сӑмаххисем ман шухӑш- 
сем майлах пулсан тау—вӗсш|е илгши маяа лайӑх маррйн туйӑнать.

— Тата асӑрха-ха — пушарсем...
Эиё астуса илетӗп: Атӑл лешъенче- вйрм:ан ҫунмасар пӗр ҫул та 

иртменччӗ пулас; :кашни ҫуй июльте пӗлӗте тӗксём сарй^ тӗтӗм хуп- 
.ласа илет, хӗрлӗ тӗслӗ хӗвелӗ, пайӑркисене ҫухатса, ҫӗр ҫинелле, 
чирлӗ куҫ пек пйхать.

— Вӑрман вӑл — пустуй ӗҫ, — тет Уҫйп, — вӑл улпугг, хыс- 
на именийӗ; мужиксен вӑрман ҫук. Хуласем ҫунаҫҫӗ^ — вӑл та 
пысйк ӗҫех мар, — хуласенче пуяноем иурӑнаҫҫӗ, вӗсене хӗрхен- 
•мелле мар! Эсӗ ялсенр ил,—миҫе ял  ̂ҫунать ҫу каҫа! Ҫёр ямтан
кая мар нулӗ тен, вӑт ку вара пысӑк сиен!

Вал хуллен кулать.
— Имени пур" та, пӗлни ҫук! Вара пирён санпа иксӗмёрён ҫыи 

хййне валли мар, ҫӗр валли мар, вут'-кйваршйк та шывшйн ӗҫлесе 
тйнй пек пулса тухать!

— Мён кулатйн вара эсё?
— А мён? Пушара ӑна куҫҫулёпе сӳнтерес ҫук, ҫурхи шыве 

тата куҫҫулёпе вййланеарах кайӗ.
Эпӗ пӗлётӗп: ҫав ырӑ сӑнгсӑпатлӑ ҫын эпӗ курнӑ ҫынсенчен 

пурин!ч1ен те ӑСлӑрах ҫын, анча^х мӗне вӑл юрататъ-ха, мёне ку- 
раймаеть?

Эиӗ ҫавӑн ҫинчен шухӑшлатӑп, вӑл ман кӑвайт ҫине татах типӗ 
сймахсем хурса пырать.

— А эсё, астуса пӑх-ха: ҫынсем епле пит сахал хӗрхенеҫҫӗ 
вӑя, хӑйсен вййне те; ҫын вӑйне те, э? Хуҫа еиле сана терсглен- 
терет? Эрехӗ тата тӗнчешён мӗн чул тӑратьши^ Шутшаса 
кӑлармалли те ҫук, нимле вӗреннӗ йс>-луҫ та пӗлес ҫук ӑна! Пӳрг 
ҫунеа кайсан—тепре туса лартма пулать, а ват лаййх мужик 
ахалех ҫухалсан—ӑна юсама !ҫук! Сӑмахран, Ардальона е Грчшана 
ил-ха, мужике мейле вут хъшса илчё! Айвантарах вй!л, ҫапах та 
кймйллй мужик, ҫав Гриша! Улйм кёлти пекех тётём мйкйрлантароа 
тйрать. Хёрарамсем йна, варианта ҫаггса вӗлернӗ ҫынна хуртсём
талӑннӑ пек, сӑрӑичӗҫ. „

Эпё ӑна кӳрентермелле мар, пелесшен кана пушеа ыитатап:
— Эсё ма манйн шухйшсене хуҫана каласа кӑтартатӑн?—тетёп.
Вам йӑвашшӑн тата кймӑллӑн йшюнтарса парать:
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— Санӑн шухӑшусем сиенлине вӑл пӗлтӗр, ҫавӑнпа каиатӑп, 
вал сана вёренггме кирлё; хуҫасӑр пуҫне, камӑн сана вӗрент- 
мелле-ха? Эпӗ ӑва 'ҪшГеНнипе мар, хам сана хёрхенниое к-а~ 
латӑп. Эсё аяи ухмах мар, ҫапах пуҫӑнта санӑн шуйттан 
пӑтратса тӑрать. Эсӗ вӑрла —• эпӗ нимӗн те шарламӑп, хӗрсем 
шатне ҫӳре — ун ҫинчен те шарламӑп, ӗҫсессӗн те — каламӑп: 
Санӑн чӑрсӑрлӑхусем ҫинчен вара яланах хуҫана калатӑп, ӑна пӗл- 
сех тӑр...

— Урӑх калаҫмастӑп эпӗ санпала!
Вӑл ьгвӑҫ тупанӗ ҫумне смал'а ҫыпӑҫяине чӗрнипе хӑйпӑнтарса 

шарламасӑ/р тӑчӗ, унтан ман ҫине кӑмӑллӑ куҫпа пӑхса илчё те 
каларё:

•—• Суятӑн, калаҫатӑнах! Урӑх санӑн кампа калаҫмалла тата? 
Никампа калаҫмалли те ҫук...

Таса, тирпейлӗ ҫӳрекен Уҫӑтг мана саоартӑк кочегар Якку 
евёрлӗ туйӑнса каять,— ҫав Яккушӑн пурте пурлӗрехчӗ.

Хӑш чухне Уҫӑп тага Петр Васильев кӗнекеҫӗ пек, хӑш чух— 
извозчик Петӗр пек туйӑнать, хушӑран тата унта кукаҫейпе ятёр 
пекреххи палӑрса каять —- вӑл, кирек мёнле пулсан та, эпӗ курнӑ 
’мёмпур старик майлӑ та туйӑнать. Вӗоем пурте тӗлӗнм.елле инте- 
реслӑ стариксемччӗ, анчах эпӗ сисеттӗм: вӗоемпе пурйнма юра- 
масть, —■ хӗн тагга чун та туртмасть. Вёсем чуна кӑшгааса ҫисе 
кӑларнӑ пек туййнатчё, вӗСен ӑсмй сӑмахӗоем чӗр|ене хӗршӗ» тутӑх- 
тарнипе хупшаса пыратчӗҫ. Уҫӑп—ырӑ кӑмӑллӑчши? Ҫук. Усал- 
пш? Усал та мар. Вӑл ӑолӑскер, ҫавӑ ӗнтӗ маншӑн уҫҫӑнах палӑр- 
са тӑрать. Анчах хӑй авӑнкапама пултарнипе тӗлӗйтеро? ҫав а С 
мана пӗтерсе пыратчӗ, юлашкинчен вара эпӗ вӑл пур енчен те ма
на хирӗҫле пулнине оисме пуҫларӑм.

Ман ӑшӑмра усал шухӑшоем вӗресе хӑпарса каятчӗҫ:
— Ҫыноем пурте —- пӗр-пӗрне кӑмӑллӑ сӑмахсем калаҫҫё, йӑл 

кулаҫҫё пулсан та, пёр-пӗриншӗн ют, ҫӗр ҫинче те пурте — ют; 
никам та ӑна хытӑ юратса, унпа ҫыхӑнса тӑмасть пулмалла. Пёр 
кукамай ҫеҫ пурӑнма та тата пурне те юрагать. Кукамай тата пи
тех те аван Королева Марго.

Хӑш чухне ҫав| шухӑшсем, тата вёсем майлӑраххисем те, хура 
пӗлӗт пек капланса килетчӗҫ, пурӑнма пӑчӑ та хён пулс|а каятчё, 
урӑхшарах мӗнле пурӑнас-ха, ӑҫта каяс? Уҫӑпсӑр пуҫн.е урӑх ни 
кампа калаҫмалли те ҫукчӗ. Эпё вара чаочасах униа самахлаттӑм.

Энӗ хёрӳлшенсе лапӑртатнипе вӑл куҫкӗретеж интереолёясе штет- 
чӗ, темӗскер пӗШесшӗи пулса, тепӗр хут ыйта-ыйта хӑтланатчӗ те  
лӑпкӑн калатчё:

— Кутӑнлашма юратать те улатакка, анчах хӑрушӑ мар, никам 
та унтан хӑрамасть! Пӗтӗм чунтан эпё сана: ҫул ҫитиччен пурӑнӑн, 
турра кӗлтума 'ҫӳрекенсене ӑшӑ сӑмахпа йӑпатӑм, вара елнз 
пуранма канлӗ пулӗ, манахсемщӗн — тупӑш пулӗ! Пӗтӗм чунтан 
кан ат  пара/гӑп. Тӗнче ёҫӗсене ёҫлесе Тама1 эсӗ пултараймастӑн пул- 
мзлла, што ли...

Мӑнаотире каяс килместчӗ, анчах эпё хам арканса кайса, ӑн- 
лаиса илмелле мар гтухатса лартнӑ ҫаврапчкара ҫавӑрӑнса ууренине 
туяттӑм. Кичемле туйӑнатчӗ. Пурӑнӑҫ кӗрхи вӑрман пек пулса тӑ-
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чё, — (кӑмпасем ӗнггӗ пӗтнӗ, пушӑ варианта ним тумалли те сук, 
вйрманне те витӗрех пёлое тйнй пек туйӑнать.

Эпё эрех ӗҫмеотӗм, хӗрсемпе явӑҫмастӑм, —■ ҫав чуна ӳсёрт- 
Шлли икё май вырйине ман кёнекесем1 пурччё. Анчах мён чул 
ну май тарах вуланӑ ' ҫемӗн, ҫавӑн пек усӑсӑр та кирлё мар пекле 
пурйвмй тага йывӑртарахчӗ, ҫывсем мана ҫавйашкал пурӑн.нӑн 
туййнатчё.

Эпё тин анчах вунпилёк ҫул тултарначчё, анчах хӑш чухне, эпё 
хама-хам мӑнлҫланнӑ ҫын пек туяттйм; хам мёнлмён курса ирттер- 
нипе, 1В1уласа пйхнипе тата канлёхсёрён шухйшласа пурйннипе 
апё шалтан .темпе сарӑлса йывӑрланса кайнйччё. Хам ӑша пйхсас- 
сӑн, эпё хам мён курни-илтнисене вырнаҫтармалли вырӑн тёттём 
чӑлан пек пулнине кураттйм,. вйл тёрлё я пала се не мёнле май кил- 
нӗ. ҫапла чышса тултарса тӑвӑрлатса хунй чйлан пекчё. Вёсене 
тирпейлесе хума вйй та, пёлни те ҫукчё.

Тата йывар япалаоем пурте, хййсем пит нумай пулин те, тёрек- 
лён выртмастчӗҫ, тёреклё ларма тирёке шыв чӳхентернӗ пек, вё
сем мана суллантарса тӑратчӗҫ.

Эпё и нкек - ои нкек сен че н. чир-чӗрсенчен, ӳпкелешнисенчен йе- 
рӗнсе вӗсене юратмастйм; хаярланса хйтланнине—юн юхтарнине, 
хсненийе, ҫы:нпан сймакпа мйшкйласа «улвивде курса® та, ҫавӑ 
мана пётёмпех йёрёнтерсе яратчё; унтан часах темле урса каясси 
ҫуралса тухатчё, эпё хам «ара тискер каййк пек кёрмешеттём, 
ҫавӑн хыҫҫӑн вара хама тӳсме ҫук намйс пулатчё.

Хйш чухне асаплантаракан ҫынна ҫав тери тытса хӗнесе тйкас 
килегчё, эпё вара хам йссӑн ҫапӑҫма кӗрсе каяттйм, ҫа« хам вйй- 
сйр пирки харсйрланса хйтланнисем ҫинчен аса илсен, халё те вй- 
таватйп, ҫитменнине кичемпе те туййнса каять.

Ман ӑшӑмра икё ҫын пурӑнатчӗ: пӗри ирсӗрлӗх тав.рашне ыт
лашши нумай пӗлнӗ те ҫавӑнпа пӑртак хйрасарах кайнӑччӗ, вара 
куллен-кун пулакан хӑрушӑ япаласене пёлииие пусӑрӑиса кайнӑ- 
скер, пурӑнӑҫа та, ҫывсене те шанмасӑр, шикленсе пӑхма пуҫша- 
нйччӗ, пурне те тата хӑйке-хӑй те шанмасйр хӗрхенетчӗ. Вӑл ҫын- 
семсӗр, кӗнекесемпе кӑна лӑпкан, пӗччен пурӑнасси ҫинчен ӗмӗтле- 
нетчӗ, мӑнастир ҫинчен, вӑрманти хурал пӳрчӗ, чугунсул будк!и 
ҫинчен, Перси ҫинчен тата ӑҫта та пулин хула хӗрринче ҫӗрлехи 
хуралҫйра пурӑнасси ҫинчен шухйшлатчӗ. Ун шучӗпе ҫын тавраш 
сахалтарах пултӑрччӗ, вёсенчен аякрахра пуласчӗ...

Тепри, тӳрӗ те ӑш ӑ кёнекесен святой сывлйщӗ ӑище кӗрсе 
тухнйскер, куллен-кун .пулакан хйрушӑ япаласеи ҫӗнтерӳлшё вӑйне 
астуса тӑрса, ҫав вӑй ҫӑмӑллйнах унӑн пуҫне татма пултарнине, 
вараланчӑк ура тупанӗпе пусса чӗрине лапчӑтса хума пултарнине 
сисетчӗ, вара кирек мёнле тавлашма та, ҫапӑҫма та хатӗр пулса, 
вӑл шйлӗоене ҫыртса, чышкисене чӑмӑртаса пит хьцттйн хирӗҫ тӑ- 
ратчӗ. Ку вара ӗҫре юрататчӗ. хӗрхенетчӗ, француз романӗнчи 
паттӑр геройӑн мӗн.Иэ пулма кирлё яек, виҫҫӗмӗш сӑмахӗ тӑрӑх 
вӑл хӑйӗн шпагине йӗннинчен туртса кӑларса, ҫапӑҫмалли гюзицке 
таратчӗ.

Ҫав тапхӑрта ман пит усал тӑшман пурччё, Малая Покровская 
урамёнчи пӗр публичнӑй ҫуртӑн дворникӗччӗ. Эпӗ унпала пӗрре 
ирхине, Ярмаркӑталла уттарнӑ чух паилашрӑм: вӑл кил,хушши
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х$тхи умӗнче сём пёлми ӳсёр хӗре иэвозчикӑн пролетки ҫинчен 
туртса актаратчӗ; ӑна ансарах ларнӑ чӑлха тӑхӑннӑ урисенчен тытса, 
пилӗк таран ҫ ар а м ас л а>нта рса, вӑл ухшатса та кулкаласа, ним на- 
мӑса пӗлмесӗр турткалатчӗ, ун ӳчӗ ҫине суратчӗ; хӗрӗ, лучӑрканса 
пӗтнӗсйер, суккӑрскер, ҫӑварне карса пӑрахса, хӑйӗн ҫемҫе те 
сикнӗ пак иулйӑ аллисене пуҫӗ урлӑ пӑрахса, пролетка ҫинчен 
шуеа аннӑ чух ҫурӑмӑпе, ӗнсипе тата кӑвакарнӑ личӗпе пролетка 
ларчӑкӗ ҫумне, пускӑчӗ ҫумае пыра-пыра ҫапӑнатчӗ, юлашкиннен, 
пуҫӗпе чулсем ҫу<мн|е ҫапӑнса мюютовой |ҫине1ллв ӳкрӗ. ^

Извозчикӗ л а шине ҫат! тутарса аяккалла чуптарчӗ, дворнике 
хӗрӗн урисем хушшине кӳлёнсе ларчӗ те, кутӑн чакса ӑна, вилё 
пек пулнӑскере, тротуар ҫинелле сӗтӗрсе карӗ. Зпӗ ухмаха ернӗ 
пек чупса пытӑм, хам телее пула, чупнӑ чухне пӗр чалӑш тӑрӑш 
ватерпаса хам пӑрахса ятӑм е ӑнсӑртран ӳкертӗм пулас, ҫавӑ ,вара 
дворнике тата хама та пысӑк «нкек пулассинчен хӑтарчӗ. Чупса 
пырса дворнике ҫапса эпё ӑна йӑвантарса ятӑм, крыльцана чупса 
хӑпарса шӑнкӑрав янтратма тапратрйм, темокерле тискер ҫынсем 
чупса тухрӗҫ, эпё вёсене ним те анлантарса пама пултараймарӑм 
та, ватерпаса илсе аяккалла уттартӑм.

Аиаталла аннӑ ҫӗрте извозчика кӑваласа ҫитрӗм; ®ӑм ман ҫине 
•ҫӳлтен, ларчӑк ҫинчен пӑхса илсе ырласа каларӗ:

— Аван патӑн эсӗ ӑна!—терӗ.
Эпӗ ҫиленое унтан ыйтрӑм:
— Ма нара эсё дворнике хӗртен мӑшкӑласа кулма ирӗк па

тан?— терӗм. Вӑл лӑпкӑн, йӗрӗнке каларӗ:
— Маншӑн пулсан—хӑть те мӗн хӑтланччӑр вёсем! Хӗре про- 

.летка ҫине лартса янӑ чух господасем мана укҫине тӳлерӗҫ, 
хӑшӗ кама хёненипе мӗн ӗҫ пур манӑн?

— Ана вӗлерое пӑрахнӑ пулсассӑн?
— Ну, ун пеккине часах вӗлереймён,-—терӗ «звозчик, хӑй ӳсӗр 

хёрсене темиҫе хут та вӗлерме хӑтланса пӑхнӑ пек.
Ҫав кунганпа эпё кашни ир  тенё пек дворнике кураттӑм; урам- 

па утса пыратӑп, вӑл урам шӑлать, е, мана кӗтсе ларнӑ пек, 
крыльца умӗнче ларать. Зпӗ ун патнелле утса пыратӑп, вӑл ҫанни- 
сене тавӑрса, ура ҫине тӑрать те малтан систерсе калать:

— Ну, хальхинче эпё сана тытса хуҫатӑ/п!—тет.
Вӑл хӗрӗх ҫултан иртнёскерччё: пёчёкокер, кукӑр туналлӑскер, 

йывӑр арӑм пек мӑн хырӑмлӑокер, тал  ман ҫине  ̂ ҫутӑ^ куҫӗ- 
семпе кулкаласа пӑхатчӗ, унӑн куҫӗсем ырӑ та савӑнӑҫлӑ пулни 
шутсӑрах тӗлӗнмелле туйӑнатчӗ. Ҫапӑҫма вӑл пӗлмеотчӗ, ҫитмен- 
нине аллисем те унӑн ман ашӑсенчен кӗокерехчӗ,—пӗр-ик-виҫӗ 
хутчен тытӑҫса илоен, вӑл мана парӑнатчӗ, ҫурӑмӗпе хапха ҫумне 
хӗсӗное тӗлӗнсе калатчё:

— Ну, тӑхта-ха, ҫитӗ!|—тетчӗ.
Ҫавӑн пек ҫапӑҫса хӑтлаинисем мана йӑлӑхтарса ҫитернӗччӗ те, 

пӗрре эпӗ ӑна каларӑм:
— ИтЛе-ха, ухмах, эсӗ ман ҫумран уйӑрӑлса кай, тархасшӑн!— 

терём.
— А зсӗ мӗншӗн ҫапӑҫатӑн?—ӳпкелесе камарӗ вӑл.
Зп ӗ  те унтан ыйтрӑм:
— Зсӗ ма хӗртеп ҫавэн пек ирсӗр .мӑш кэлат хӑшлаватӑи?—терӗм.
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— Сана мӗн? Шель-им ӑиа?
— Щель ҫав.
Вӑл чӗнмееёр тӑчӗ, тут и не шӑлчё те ыйтрё:
— Кушак та шел-и сана?
— Кушак та шель...
Вара вӑл мана каларё:
— Эсё—ух|мах, жулик! Тӑхта-ха, эпё сана кӑтартам...—терё.
Манӑн ҫав урампа ҫӳрамесен май килместчё, мёншён тесен

вал чи тӳрӗ ҫулччӗ. Анчах эпё ҫав ҫынпа тёл пулас мар тесе 
иртерех тӑма пуҫларӑм, ҫапах та пёр виҫ-тӑват кунтан ӑна кур- 
тӑмах—вал крыльца умёнче ларса, хӑй умӗнче, чӗрҫи ҫинче выр- 
такан ҫутӑ та кӑвак кушака ачашласа ларатчё; эпё ун патне пёр 
виҫ утӑма ҫывхарса ҫитсен, вӑл сиксе тӑрса кушака урисенчен 
ярса тытрӗ те, хӑмсарса ярса ӑна пуҫёшеле тумба ҫумне нӑч! ту- 
тарчӗ, ман ҫин|алле ӑшӑ япала сяргаӗнчӗ, кушака ман ура патгаелле 
печӗ те, вара печек «лӖкӗ тӗлне гӑрса:

— Мӗн?—терӗ.
Ну, мӗн тумалиа-ха кунта? Эпир карташӗнче икё йытӑ пек тӳ- 

пелешс)е хӑтлантӑмӑр; кайран вара эпӗ анаталла анса кайнӑ ҫӗрте 
хыта курӑксем ӑшӗнче ларса, калама ҫук ӑш вӑрканипе, макӑрса 
ярас мар тата кӑшкӑрса ярас мар тесё, тутана ҫыртса лартрӑм. 
Ав ҫавӑн ҫинчен аса илетӗн те, шутсӑрах йёрӗннипе чӗтресе илсе 
тӗлӗнетӗн—мейле эпӗ ухмаха ермен-ши, никама та вӗлермевд?

Мӗншӗн-ха зпӗ ҫав ирсӗрлӗхсене каласа кӑтартатӑп? Эсир 
пӗлсе тӑмашкӑн, милостивый государьсем,—ҫавӑ иртмен вӗт-ха, 
иртмен! Оире шухӑшлаеа кӑларнӑ шикленмелли япаласем кӑмӑла 
каяҫҫӗ, хитрен каласа кӑтартнӑ хӑрушӑ япаласем кӑмӑла, каяҫҫё, 
фантазиллӗ-хӑрушӑ япала сире кӑмӑллӑн хумхантарать. Эпё вара, 
чӑн-чӑн хӑрушӑ япал»ае!м пӗлетӗп, манӑн сир(е пӑртак лайӑх мар 
пек туса ҫаван ҫинчен каласа кӑтартниеемпе сире хумханцармашкӑн 
ншсам тавлашоа илмелле мар право лур, — вара эсир хӑвӑр мӗнле 
пурӑнни ҫинчен тата мӗнпе пурӑкни ҫинчен аса илӗр.

Ирсӗр те лапӑрчӑк пурӑнӑҫпа пурӑнатпӑр эпир пурсӑмӑр та, 
ак мёнле!

Эпӗ ҫынсене пит юрататӑп, никама та асаплантарасшӑн мар, 
анчах ^ентименталлӑ пулма юрамасть, хӑрушӑ чӑнлӑха чернение 
оуян чӑпар сӑмаххисем ӑшӗнче пытарса тӑма та юрамасть. Пурӑнӑҫ 
патнел'ле. пурӑнӑҫ патнелле! Хамӑр чӗресемпе пуҫ мимисенче мӗн 
лайӑххи, ’ этем майли пур, ҫавна пурне те пурӑнӑҫра ирӗлтерес 
пулать.

...Мана пуринчен ытла хӗрарӑма мӗнле пӑхасси ухмаха ер- 
тетчӗ; романсем вуласа тултарнипе эпӗ хӗрарӑма пурӑнӑҫра чи 
лайӑххи те паллӑраххи вырӑнне шутлаттӑм. Эпӗ ҫавӑн пек шут- 
лаёсине куюамай, вӑп турӑ амӑшӗпе Премудрая ^Ваютией ҫинчен 
каласа кӑтартшсем, кӗпе ҫӑвакан телейсӗр херарӑм Натали тата 
хёрарӑмсем куҫпа иӑхса йӑл кулнисене хам темиҫе ҫӗр хугг, гст-ин 
хут та  курни ҫирӗилетсе хуратчё,—хӗрарӑмсем, пурӑнӑҫӑн амӑшӗ- 
сем, ҫавӑн пек пӑхса йӑл кулнипе савӑнӑҫ тӗлӗшӗнчен, юрату 
тӗлӗшӗнчен чухӑн пурӑнӑҫа илемлетеҫҫӗ.

Тургеневӑн кӗнекисем хӗрарӑма ьирладҫӗ, нара хӗрарӑмсем 
ҫинчен хам мӗн лайӑххи пӗлсе тӑшгае пуринпе те эпё хам асра
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таракан Королева сӑнне илемлеггеттӗм; Гейнепе Тургенев ҫавйн
валли хаклӑ япаласем йраснах нумай паратчӗҫ.

Каҫпала ярмаркӑран давӑрӑннӑ чухне, эпӗ сарт ҫинче Кремль 
степи патёнче чарӑнса тйраттйм та, Атӑл дешъенче епле хёвйл 
аннине, пӗлӗт ҫинче вут шывӗсем юхнине, ҫӗр ҫинчи юратнӑ шыв 
хӗрелее те кӑвак тӗсшӗ пулса пынине пӑхса ггӑраттӑм. Хйщ чухне 
ҫавӑн пек минутсемче пётӗм ҫӗр тем нысӑкӗш арестант  ̂ баржи пек 
туйӑнеа каятчё; вӑл сысна пекчӗ, ӑна вара куҫа курӑнман паро
ход ӳркенсе таҫталла туртса каятчё.

Анчах ҫёр пысӑкӑшӗ ҫинчрн, хам кёнекесем тӑрӑх иӗлекен 
хуласем ҫинчен. ҫынсем урёхларах пурӑнакан ют ҫӗрышвсем ҫин- 
чен ытларах шухӑшлаттӑм. Ютҫӗршывсенчи писательски кӗнеки- 
оенче пурӑнӑҫа тасарах, кӑмӑллӑрах, хам тавра ерипен те пӗрпеше 
вӗресе тйракан йывӑр пурӑнйҫ пек мар ӳкерсе ҫыратчӗҫ. Ҫавӑ 
урӑхла пурӑнӑҫ пу.тма пултарасои ҫинчен ҫине тӑрсах шухӑшлат- 
тарса, ман ӑш вӑрканине лӑплантаратчӗ.

Татя пёрмаях мана хам простой, ӑолӑ ҫынна тӗл пулассӑн, вӑл 
вара мана сарлака та ҫутӑ ҫул ҫине идее- тухаосӑн туййнатчё.

Пёрре, зпӗ Кремль стени ҫумӗнчи тенкел ҫинче ларнй чух, 
манпа юяашар Якку кукш  ҫитсе тйчӗ. Эиё вал хӑҫан пырса та
нине курмарӑм, тата йна тӳрех палласа та илеймерӗм; эпир темиҫе 
ҫул хушши пёр хуларах пурйннй пулсан та, сайра хутра ҫеҫ, ан 
сӑртран та наччаслӑха ҫеҫ хирӗҫ пулкашаттӑмӑр.

— Ак мӗште тӑсӑлса кайнӑ эсӗ,—шӳт туса каларё вӑл, мана 
тёртое илсе, вара эпир ют ҫынсем пек, анчах тахҫанах иерне-пёр» 
паллакан ҫынсем пек, сӑмахлама пуҫларӑмйр.

Кукамай каласа кй-тартий тйрӑх эпё пӗлеттӗм: ҫак ҫулсем хуш
шинче Якку кукки пётёмпех ҫаралса . юлнӑ, . пурне те салатса 
ёҫсе-ҫисе ян:й; этаппа янӑ ҫӗрте смотрителей помощнике пулса 
ӗҫленё, анчах служить тйваоси лаййх мар пӗтое лариӑ; смотрителё 
чирленё, Якку куккийё хйй хваттерёнче арестантсем валли савй 
нйҫлй ёҫкӗ-ҫикӗ тума пуҫланй. Ҫавна ҫывсем пӗлнӗ, куккана вы- 
рӑнсйр тйратса хйварнй, вӑл арестантсене ҫӗрйе хулана «у!ҫӑлса ҫӳ- 
реяме» янй тесе суда панй. А1рестантсенпт{е« нихашӗ те тарман; анчах 
пӗрне вйл тйрйшсах темде дьякона пӑвса хӑтланнӑ тапхӑрга 
тытнӑ. Тӗпчесе хӑтланасои пигг нумая тйсйлса пынӑ, анчах ӗҫӗ суд 
патнех ҫитмен,—ареотантҫемМе < вӗсене пйхаканӗ лайӑх кймӑллӑ 
куккана ҫав историрен хйтарса кйларма пушггарнӑ. Халӗ ӗнтӗ вйл 
ӗҫсӗр пурйннӑ, ҫав вӑхйтра чаплй пулнй Рукавишниковӑн чир- 
кӳри хорӗнче юрлакан ывйлӗн укҫипе тӑранса пурӑнна. Ывӑлё 
ҫинчен вӑл темле тӗлӗнмелле’ пек калатчӗ:

Вӑл манӑн йёркеленее карӗ, чапланса ҫитрӗ! Пӗччен юрламал- 
лине юршать. Вйхйтра сймявар вӗретсе пама е тумтирне тасатса 
пама ӗлкӗрмеоен—ҫиленет! Татя тирпейлӗокер...—тетчӗ.

Кукка хйй пит ватӑлса кайнӑччё, пётёмпех вараланчӑк ҫӳрекен 
пулса, ҫемҫелсе кайнӑччӗ. Унйн савӑиӑҫлӑ ҫӳҫ кйтрийӗсем пит 
сайраланнӑччӗ, хйлхисем хӑпартаансй тйратчӗҫ, куҫ шуррисем ҫине 
тата хыртарса янй пиТҫӑмартисен1 сафьян пек ӳт-шрӗ ҫине: вӗт вёт 
хӗрлӗ юн тымарӗсен ҫйра карймӗ тухса кайнӑччӗ,. Калаҫассине 
вал шӳт туса каиаҫатчӗ, анчах унӑн темскер пур пек те чёлхине 
кавсёрлбсе тйнй пек туййнатчё.



Эпӗ савӑнӑҫлӑн пурӑнма пӗлнӗ ҫынла, нумай курнӑ та нумай 
пӗлме кирлӗ ҫынпа калаҫма май килсе тухнӑран хӗпӗртесе карӑм. 
Мана унӑн вичкён, кулӑшла юррисем аса кшлсе 1карӗҫ тата^ ку- 
каҫей ун ҫинчен: «КЗррисем тӑрӑх вӑл Давид патша пек, ӗҫӗсем 
тӑрӑх—усал Авессалом пек!» тесе каланиоем хам пуҫра янтӑраса 
карӗҫ.

Бульвар тарах пирён ҫумпа таса тӑхӑннӑ ҫынсем: мантар улпут 
майрисем, чиновникЗем, офипереем утса ирте-ирте ҫӳретчӗҫ; кукка 
якалса кайнӑ кӗрхи пальто, лучӑрканса пётнё картус тата хёрлёрех 
тӗслӗ атӑ тӑхӑннӑччӗ те хӑй костюмӗнчен вӑтанса пулас, хӗсёнке- 
лесе ларатчё. Эпир Почаинош текен ҫырмари пёр трактире ка- 
рӑмӑр та пасар енчи уҫӑ чӳрече умӗнче вырӑн йышӑнса лартӑмӑр.

— Астӑватӑр-и, эсир юрлаттӑрччё:
— Кӗлмӗҫё тӑлине тпиӗтме ҫакнӑ,
Т епӗр кӗлмӗҫи тӑлине вӑрлана...

Хам юрӑ сӑмаххисеке каласан, эпё сасартйк та тин ҫеҫ унӑн 
мӑшкӑласа куяса каланӑ шухӑшне туйса илтӗм, вара мана 'еавӑ- 
нӑҫлӑ кукка усаллӑн та ӑслӑн туйӑнса карӗ.

Анчах вӑи черкке ӑшне эрех тултарса шухӑша кайнӑ пек ка 
ларӗ:

— Ия, пурӑнкаларйм эпӗ, тӗлӗнтеркелерӗм, ҫапах та—сахал! 
Вал юрӑ—ман мар, ӑна семинарири пёр учитель шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ, мӗн ятлӑччӗ ҫав вилнӗ ҫын? Мантам. Зпир унпала туслӑ 
пурӑнаттӑмӑр. Авланманскерччӗ. Ытла ӗҫсе кайса шӑнса вилчӗ. 
Ман асӑмра мӗн чуя ҫын ӗҫке кайса пётмерӗ-ши, шутласа каларма 
та хӗн! Эсӗ ӗҫетён-и? Ан ӗҫ, тӑхта. Кукаҫуна час-час куркала- 
тӑн-и? Савӑнӑҫлӑ старик мар. Ухмаха кайма пуҫланӑ пек туйӑнать.

Еҫоессӗн вал чӗрӗлсерех карӗ, юсанкаларӗ, ҫамрӑкланса карӗ 
те  ҫивӗчреххӗн сӑмахлама ггытӑнчӗ.

Эпӗ унтан -арестантсемпе мӗнле истори пулни ҫинчен ыйтрӑм.
— Эсӗ илтнӗ-и?—терӗ вӑл каялла ҫавӑрӑнса пӑхса, унтан ери- 

рентерех .кадама шуҫларӗ.
I— Мӗн >вара, арееганггоем? Эпӗ вӗсемшӗн судье мар вёт. Кура

тйп — ҫынӗоем, ҫвшс|ам пекех «ара, калатӑп: тӑвайсем, тавай туслӑ 
пурӑнар, тавай савӑнӑҫлӑ пурӑнар, тетёп; ҫакӑн пек юрӑ пур, тетӗп:

Пурнӑҫ пире савӑнма чармасть!
П ире пёкӗ пекех автӑр вӑл,
К улса савЯнасшЯн пурӑнас,
Кам урӑхла пурЯнагь—ухмах вӑл!..

Вал кулаа ячӗ, унгган чӳрече витёр тёпне суту-илӳ лавкисем 
ларггса ггухнӑ, тӗттӗмленсе майнӑ ҫырмашлла пӑхюа илчё те, усеийӗ- 
|сене тӳрпетее металла каларё:

— Вӗсем, паллах, хӗпёртерӗҫ, кичем-ҫке тёрмере. Ну. вот, тё 
рӗслюсе иӗтерзтетӗр те ҫавӑнган — ман -пата: эрэх, закуска, хӑш 
чух—манран, хӑш чухне—вёсенчен, вара—тайкаланма тытӑнагчӗҫ, 
выляма пуҫлатчӗ Руҫ! Зпё юрӑоене, ташша юрататӑп. вёсем 
хушши-нче пит аван юрлакансемпе ташлаканоем пур, тёлёнмелле! 
Хӑшӗ—сӑнчӑрлӑ: сӑнчӑрёпе ташлама ҫук-ҫке, ҫавӑнпа та эпӗ сӑн- 
чӑрне вӗҫертсе хум.а ирёк параттӑм. Калас тӑк, вӗсем хӑйсемех, 
тимӗрҫӗсӗрех вӗҫертме пӗлеҫҫӗ, ҫивчӗ халӑх, тёлёнмелле! А эпё
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вёсене хулана ҫаратса ҫӳреме кӑлара-кӑлара янӑ тени—пустуй 
ш ала, ӑна никам та кйтартса ета-ма пултараймая...

Вӑл шӑп пулчӗ те, чӳрече витёр ҫырманалла, кивӗ япаласемпе 
сутӑ тӑвакаксем хӑйаер лаюкисёне питёрнӗ |ҫӗрелле пӑхрӗ; унта ти- 
>мӗр гитӗцжӗчсем чан'кӑр|тататчӗҫ, 'тутӑхса ларнӑ тӑпсисене чӗрик- 
леттеретчӗҫ, темле хӑмасем шатлаттарса ӳкни илтӗнетчё. Унтан 
кукка мана хаваосӑн куҫ хӗссе хуллентерех каларӗ:

— Тёрӗссине калас гтулсан, пӗри, чӑнах та, ҫӗрлесенче тухса 
каятчё, анчах вӑл сӑнчӑрлӑскер мар, просто кунти вӑрӑччӗ, чул- 
хуласем; инҫетрех мэр, Печоркӑра унӑн еркӗнӗ пурӑнатчӗ. Дья- 
конпа та истори йӑиӑшшипе пулнӑ: дьякона купец пулё тесе шут- 
ланӑ. Ёҫӗ хӗлле пулнӑ, ҫӗрле, тӑман пулнӑ, ҫынсем пурте—кӗрёк- 
семпе, васканӑ хушӑра ӑҫтан паллас-ха: хӑшӗ; купец, хӑшӗ дья
кон—палласа илме хӗн вӗт?

Ҫавӑ мана кулмалла туйӑнса карё, кукка та кулса ячё:
— Туршӑн та, эппин! Кам шуйттанё паллатӑр вӗсене!—терё.
Ҫакӑнта кукка кётмен ҫӗртен темле часах ҫишенее карё, за

куска хуздӑ тарешкӑна тёртсе ячӗ, йёрӗннӗ пёк питне пӗркелевтерсе 
илчё те пирус чӗртсе ярса, хуллен мӑкӑртатса илчё:

— Пӗр-пӗринне вӑрлаҫҫӗ, унтан пӗр-пӗрне тытаҫҫӗ, тёрмесене 
пытарса хураҫҫӗ, Си бирс катӑргӑна яраҫҫӗ, ну, а манӑн мӗн ӗҫ 
пур-ха уита? Сураочӗ манӑя пурин ҫине те... Мэнэн—хамӑн чун!

Ман ума ҫӑмшамас кочегар тухса тӑнӑн туйӑнчӗ—вӑл та час- 
часах «сурасчӗ» тетчӗ. Вӑл та Якку ятлӑччӗ.

— Эсӗ .мӗн .шухйшлатӑн?— ҫемҫен ыйтрё куюка.
— Шель пулнӑ-и оире арестантсем?
— Вӗеене шеллеме ҫӑмӑл, ҫав тери тӗлӗнмелле ачасем пур1 

Хӑш чух пӑхса шухӑшласа тӑратӑн: Эпё хам унӑн начальникӗ пул 
сан та\ унйн чӑрне хурм тӗлӗшне те тӑмастӑп, тетӗн. Ӑслӑскерсем, 
шуйттансем, ҫивӗчскерсем...

Эрех ӗҫви тата аса килсе кайнисем каллех унӑн кӑмӑлне ҫӗк- 
левтерое ячӗҫ: вӑл чӳрече суши ҫине чавсаланса, пӳрниеем хуш- 
шине пирус юлашки тытнй сарӑ аллвше сулкаласа, пит чӗррӗн 
калаҫма тытӑнчё:

— Пӗри, хӑрах куҫлйскер, гравер тата сехет мастерӗ, фальши- 
вӑй укҫашӑн судра пулнӑччӗ те тарнӑччӗ, илтесчё санӑн вӑл епле 
калаҫнине! Вут пек! Пӗччен юрлакан ҫын пек шӑрантарать ҫеҫ. 
Анлантарса парйр, тет: мӗншӗн хысна укҫа ҫаптарма пулгарать, а 
эпӗ—пултараймастйп, тет. Анлантарса парйр! т!ет. Никам та ӑна 
ҫавна ӑнлантарса пама пултараймасть. Никам .та, эпё те пултарай- 
мастйп. Эпё хам унӑн начальникӗ вёт-х.а! Тепри—Мускэври чаплӑ 
вӑрӑ, пит ййвашскер, шукӑль тата пит таса ҫӳреме юратаканскер— 
вӑл вара ҫепӗҫ калаҫатчӗ. Ҫыноем тйнран жайичченех ӗҫлеҫҫӗ, 
манӑн ун пек ӗҫлес килмест, тет. Эпё ӑна курса пӑхнӑ, тет: ӗҫле- 
тӗн-ӗҫлетӗи, ьквйнеа ҫитнипе ухмахланса ваятйн, .пӗр ҫур пусЛйх 
эрех ӗҫетӗя, икё пусне картла выляса яратйн, ачашланаслиӑн хёр- 
арӑма пилӗк пус пара|тӑн, унтан—каллех выҫй, чухӑн. Ҫук, эпё ун 
ггек вӑйя вылямаегӑп, тет..,

Якку кумки сӗтел ш тнелле пӗшкӗнчӗ те, пуҫ тӳпи таранах 
хӗрелсе кайса, хӑйӗн пӗчӗк хйлхийӗсем чётрене-чӗтрене илмеллех 
хӗрӳлленсе кайса малалла каларё:
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— Вёсем, ачам, ухмах мар, тӗрёс шухӑшлаҫҫӗ! Ҫӑва патнех 
пултӑр |ҫав акӑшнм1акӑш. Сӑмнхран каяаюаи, эпӗ мёнле пурӗкнӑ? 
Асӑнма намӑс, пӗрмай вӑхӑт аран тупкаласа пытанкаласа ҫеҫ пу- 
рӑннӑ, хуйхи-суйхи—хамӑн, савӑнӑҫӗ—ҫынтан вӑрланӑскер! Е атте 
кӑшкӑрать—асту! тет, е  арӑм—ан хӑтлан! тет, е тата ху пӗр тен 
кӗшӗн ҫын пуҫне пӑроа пӑрахма хӑраса тӑраттӑн. Ҫаггла гаурӑнӑҫа 
курмасӑр ҫывӑрса юлтӑм та вара, ватӑлмаллӑхра тата хам ывӑлӑн 
тарҫи пулса пурӑнатап. Мён пытарса тӑмалли пур? Йӑвашӑнах 
лурӑкатӑп, ачам, а вӑл мана темле улпут рек кӑшкӑркалаеа ҫеҫ; 
тӑрать. Хӑй—атте! тет, а мана —тарҫӑ! тенё пек илтёнет. Мён вара, 
эпё ывӑл патёнче ӗҫлесе пурӑнмашкӑн ҫуралнӑ-шв, ҫавӑншӑн му- 
таданса пурӑннӑ-ши? Ун пек мар пулсан та,— эпӗ мёншӗн пурӑн- 
нӑ-ши, нумай сивӑноа курнӑ-ши эпӗ?

Эпӗ ӑна пит тӑнласах итлесе лармарӑм. Сӑмахлас килмесӗрех,. 
ответ илессине кӗтмесӗрех, ҫапах та каларӑм:

— Эпё те аюӑ хамӑн мӗище пурӑнаооине пӗлмеетӗп...
Вӑл кулса илчӗ.
— Ну... Кам ӑва пӗлет? Эпӗ ҫавна пӗлекенсене курманхаГ 

Ахалех ҫынеем йурӑниҫҫӗ, кам мӗне ханӑхнӑ пак...
Вара каллех кӳреннё пек ҫиленее калама пуҫларӗ:
— Ман патӑмра хӗрарӑма пусмӑрланӑшӑи пёр Орел ҫынӗ, дво- 

ряиинччӗ, пит аван ташлаканкжерччё, ҫавӑ вара пурне те- кулгпарат- 
чӗ, Ванька ҫинчев юрӑ юрласа кӑтартатчӗ:

>тать Ванька ҫӑва тЯрӑх—
Вӑл— питех те простӑ!
Ах, эс, Ванька, тухса гӑх-ха  
Ҫӑваран тулалла!..

Ҫава вара еуҫех те кулӑшла мар, чӑн ёнтё тесе шухӑшлатӑп 
эпӗ. Киреас т|е мӗнше ҫӳре те, ҫӑваран инҫе каяймӑн. Ун чух вара 
арестант пулаеои те, арестантсене пӑхаканӗ пуласси те— маншӑн 
пурпёр(ех...

Вӑл калаҫса ывӑнчӗ, эрех ӗҫрӗ те кайӑкла хӑрах куҫпа пушӑ 
графин ӑшнелле пӑхса илчё, ним чӗнмесӗр тата тепӗр пирус чёрт- 
се тӗтӗмне уссийӗ витӗр кӑларма пуҫларӗ.

Пӗртте Якку кукки пек мар ҫын, каменщик Петӗр час-часах 
калатчё: «Кирек те мёнле тапаланса, кирек мёне шанса пурӑн, 
ҫапах та тупӑкла ҫӑваран никам та хӑтӑлас ҫук» тетчё. Эпё ҫа- 
Еӑн пек те ҫавӑн йышширех халдапсем темён чухлех пёлеттём 
ёнтё!

Урӑх .ним те ыйтас шлместчё куккаран. Темле хуйхӑрмалла 
пекчё унпа, ҫигменнине ӑна шелччӗ; пёрмаях унӑн вичкӗн юррисем 
тата лӑпкӑ хуйхӑ витӗр савӑнӑҫ сӑрхӑнтарса тӑракан гитара сас" 
сийӗ аса юиле-киле каятчё. Манса кайманччӗ эпӗ савӑнӑҫлӑ Цыгана 
та, Якку куккин лучӑрканса кайнӑ кӗлетки ҫине пӑхса, ирӗксӗрех 
шухӑшлаттӑм:

— Аотӑвать-ши вӑл Цыгана хӗреспе лапчӑтса пӑрахнине?
Ун ҫинчен ыйтас килместчӗ.
Эпё август уйахӗичи нӳрлӗрех тӗттӗмпе хӗррисем таранах тул- 

са ларнӑ ҫырманалла пӑхса лараттӑм. Ҫырмаран панудмипе дыня 
шӑрши хӑпарса килетчӗ. Хулаеа хӑпарса каймалли ансӑр ҫул ҫии- 
че хунар ҫутшсем йӑлтӑртагатчӗҫ, пурне те витӗрех пӗлсе тӑрат-
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тӑм. Акӑ, халь Рыбинекине каякан пароход кӑшкӑрать. тепри та
та — Пермвлле каяканё...

— Уттарас пулать ӗнтӗ,—терё кукка.
Трактир алзкё умёнче ман алла сишлесе вӑл шут .туса канаш 

паче:
— Эсё пустуй ан хуйхӑр; эсё хуйхӑратӑн 'пулмалла, э? Сур’. 

Эсё халь ҫамрӑк-ха. Пуринчен ытла ҫакна асту: «Пурӑнӑҫ пире 
савӑнма чармасть!» Ну, сыв пул, ман Успени чиркёвё патнелле 
каймалла!

Савӑнӑҫлӑ кукка мана . хӑй сӑмаххисемпе тата пушшех пӑтраш 
тарса хӑварса пӑрахса утрё.

Эиё хулаиалиа хӑпартӑм, уялла тухса карӑм. Тулли уйӑхчӗ, 
тӳпере йывӑр алӗлётоем шӑватчӗҫ, хӑйоен хура мӗлкисемипое ҫӗр 
■ҫинчен ман мӗлкене шӑла-шӑла каятчӗҫ. Хула ҫумӗпе уйпа утеа 
эпӗ Атӑш хӗрриие, Откоса пырса тухрӑм, унта тусанлӑ курӑк ҫине 
выртрӑм 1та нумайччен шыв леш еннелле, улӑхалла, ҫав пёрре те 
хускалман ҫӗр ҫинелцив пӑхса выртрӑм. Пӗлӗтсен мӗлкиоем Атӑл 
урлӑ хуллен сӗтӗрӗнсе каҫатчӗҫ; улӑх еннелле каҫса ҫитсен, вӗсем 
шывпа ҫӑвӑнса илнё пек ҫуталсарах каяҫҫӗ. йӗри-тавра пурте
ҫурри ҫывӑрать, пурин сассине те хупласарах хунӑ пек, пурте
хусканӑва, пурӑнӑҫа хӗрӳллӗн юратса тӑнипе мар, гшт кирлӗ пул- 
са тӑнипе ҫеҫ темле ирӗксӗр хускалса ҫӳрет.

Пӗтём ҫӗре те, хама та лайӑх тапкӑ парасои килсе каять, илем-
лё те чӗрӗ, тӳрӗ пурӑнӑҫ тӑвассяшӗн пуҫласа ш ӑ сак пурӑяӑҫра 
пӗрне-пӗри юратса кайнӑ ҫыноем праҫнмкре ташланӑ пёк пурте— 
эпё хам та—савӑнӑҫлӑ ҫавра ҫил пек ҫавӑрӑвма пуҫлаттӑмччӗ^.

— Хамйн мён те пулин тӑвасах пулать, ахалӗн пӑчланатӑп...— 
тесе шухӑшлаттӑм.

Кӗрхи салхуллӑ кунсенче, хӗвеле курма мар, ӑна туймаеӑр у̂н 
ҫинчен маиса кайнӑ чухне, — кӗрхи кунсенче темиҫе хут та вар- 
манта аташса. ҫӳреме тӲР килетчӗ. Ҫултав аташса. каятӑн, пур 
сукмаксене те ҫухататӑн, юлашкинчен, вӗоене шыраса ывӑнса ҫит- 
сега, шӑлаеяе ҫыртатӑн та, чӑтлӑхпала тӳрех, уӑрсе выртжан хӑрӑк 
йывӑҫсем тӑрӑх, шурта чӳхенсе тӑракан тӗмескесем тӑрӑх утта- 
ратӑн — юлашкинчен вара, яланах ҫул ҫине пырса тухатӑн.

Эпё те ҫавӑн пекех шутласа хутӑм.
Ҫав ҫул кӗркунне эпё Хусана тухса карӑм, тен, унта вёрен.ме 

вырна|ҫӑп иулӗ Тесе хам ӑссӑн шутласа хутӑм.
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