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Хорь дон Калиныч

N

Болховский уезд гӹц Жиздринскийышкы кеӓш кӱлӓн случаял- 
тын гьгаь, Орловский губерняштӹш эдемвлӓн порода дон ка- 
лужский порода лошты кого айыртем улыжы тӹдӹм, навеоны, 
щӱдейӹктен Орловский эдем кытшыдон кужы агыл, пӱгӹррӓк 
да угрюмый ылеш, лепкӓ лӹвец анжа, шапки пренян худа пӧр- 
тӹштӹ ӹлӓ, барщиныш каштеш, тсргеймӓшдон ак занимайы, кач- 
кеш худан, чиӓ йыдалым; оброк тӱлӹшӹ калужский эдем йӓктӹ 
пренян йонгата пӧртӹштӹ ӹлӓ, кытшыдон кужы, анжа смелан 
д ӓ  веселӓн, лицӓжӹ чиста дӓ ошм, итӹнӱдон дӓ тигӹтдон тор- 
гейӓ дӓ пргздниквлӓ йӹде шаргагемӹм чиӓ. Орловский губер- 
няштӹш солэвлӓ (мӓ Орловский губернян восточный частьшы 
гишӓн попенӓ) шукыжок кырал пиштӹмӹ нырвлӓ лош- 
ты пелек-турек пӱӓлтӹмӹ пӱӓӓн карем лишнӹ шӹнзӓлгӓт. 
Икманяр уа тӹшкӓ гӹц дӓ кок-кым тоша коги гӹц пасна, 
уштышаш кымдыкеш нимахань пушӓнгӹмӓт ат уж, пӧртвлӓм 
сага-сагаок, торын шӹндӓт, левӓшвлӓм шӱшӹ олымдон 
леведӓлӹт... Калужский сола, анешлӓ, шӹрерӓкӹнок шӹргӹ 
лошты шӹнзӓ, пӧртвлӓжӹ волянрак дӓ тӧррӓк шӹнзен 
миӓт, ангадон леведмӹвлӓ; капкавлӓ цаткыдын чӱчӹлтӹт, 
кудвичӹ йӹр пичӹвлӓ сӹмӹрлен вацшы дӓ тӹрӹнялтшӹвлӓӓт 
агылеп, эртен кешӹ каждый саснам хыналаш ак сӹгӹреп... 
Охотникланат Калужский губерняштӹ яжорак. Орловский гу- 
берняштӹ остатка шӹргӹвлӓ дӓ площадьвлӓ ')  иктӓ вӹц иштӹ 
пӹтӓт, купвлӓжӹ совсемок уже уке, Калужскийӹштӹ, анешлӓ, 
шӹргӹвлӓ шӱдӹ уштыш, купвлӓжӹ тамаьяр лу уштыш шып- 
шылтыт, кӹдӹрӓт тӹштӹ эче пӹтен шоте, дупелят улы, дӓ 
мызы кекӓт чӹнь тӓрвӓнен кемӹжӹщон охотник дон пим сусу- 
эмдӓ дӓ лӱдӹктӓ.

Охотник ылмемдон Жиздринский уездӹштӹ охотничаен каш- 
маштем калужский ик мелкий помещикдон, страстный охотник- 
дон дӓ, танге гӹнь, отличный эдемдон ныреш мӹиь вӓш ли-

О рю вский губерняш тӹ тӹшкӓӓн кымда вӓрвлӓм ,п л ощ ад ь“ маныт- 
О рловский наречи ӹшке статянжы, южнам пиш чучшы, южнам совсемок  
йӧнтӹмӹ шамаквлӓдон дӓ  шая сӓрӓлтӹ ш влӓдон отличаялтеш .



нӓм дӓ знакомыялтынам. Фамилижӹ тӹдӹн— Полутыкин. Л ачок 
хоть, ситӹдӹмӓшвлӓжӓт тӹдӹн изиш ылыныт: тӹдӹ, шамак тол- 
шеш, губерняштӹшӹ ма улы паянрзк цилӓ ӹдӹрвлӓмок свата- 
ен. Отказым получаймыкыжы цилӓ знакомыйвлӓжӹлӓн дӓ тос- 
влӓжӹлӓн ойхыжы гишӓн шайыштын, а ӹдӹрӹн ӓтяштӹ-ӓвӓштӹ- 
лӓн, ӹдӹрӹштӹм пуаш отказымыкыштат, шапы персиквлӓм дӓ 
ӹшке садешӹжӹ кушшы молы сакой продуктвлӓм седок по- 
даркаэш колтылын; ик анекдотшымок пачаш-пачаш шайышташ 
яратен, кыды г-н Полутыкиным уважайышывлӓмӓт даже изиш ӓт 
ваштылтыде; Аким Нахимовын сочиненивлӓжӹм дӓ П и н- 
н а—повестьӹм хвален; пӱкшемӓлтшӹ йӹлмӓн ылын; пижК1м 
«Астроном" манын лӹмден: „однако" манмы вӓреш „одначе" 
манын; тоныжы французский кухням воен, ти кухнян тайныжы^ 
поваржын понятидон, качкышвлӓн тотым вашталтымашты ылын: 
пай кол тотан лин, кол— калявонгы тотан, макарон —порох пы- 
шан; за  то моркожы, ромб ӓль трапеци форман лите, ик лаш- 
тыкат лемӹш попазыде. Техеньӹ изи ситӹдӹмӓшвлӓ гӹц пас- 
на, г-н Полутыкин, кыцелӓн анзылнок уже кекесӧшӹ, эдем от- 
личный ылын.

Знакомыялтмыкьша, пӹтӓриш кечӹнжок г-н Полутыкин йыд 
ваштареш мӹньӹм токыжы приглашайыш.

— Токем якте вӹц уштыш нӓрь1 лиэш,—ть1дӹ маньы,—ялын 
кеӓш мьшдӹр; айда пӧ1гӓри Хорь докы пыренӓ. (Попымыжы го- 
дым Йь1лмь1жь1 пӱкшемӓлтмӹм мьшь тишгӹ ам йӓлдӹрть^).

— А  Хорьжы кӱ ылеш?
— Тидӹ мьшьӹн мужикем... Тишец мӹндӹрнӹ агыл й1лӓ.
Мӓ Хорь докы кешнӓ. Хорьын усадьбыжы шь1ргӹ лошты,

шӱдмӹ сӓрӓнӹштӹ ӹшкетшск шӹнзӓлтӓ. Ылӹшвлӓжӹ йӓктӹ 
пренявлӓдон чангымывлӓ, кудвичӹжб! забордон пичӹмь!; глав- 
ный пӧрт сагажы вӹцкӧ1ж штолмывлӓ мычкы навес шыпшыл- 
теш. Мӓ пырышна. Мӓнмӓм коклы иӓш кытла, кужы дӓ цевер 
млоец встречӓен.

— 9 , Федя! Хорь тоныжок ылеш?— г-н Полутыкин ть1дӹм яды.
— Уке. Х орь халашкы кеен,— извш йӹрӓлтӹмжӹдон лым 

гань ош пӱвлӓжӹм кайыктен, млоец попа.— Имним кӹцкӹшӓш ма?
— Мане, кӹцкӹ, шоля. Д ӓ эче мӓлӓннӓ шапым канды.
Мӓ пӧртӹш пырышна. И ре стенявлӓштӹ ик суздальский кар- 

тинӓт уке; лыкышты лель1 икон анзылны ши тьфлецӓн лампад- 
ка йыла; пистӹ анган стӧл ньшьш, мышкын шьшдьшӹ; преня 
ловлӓштӹ, окня кӧсяквлӓ мычкы пӹсӹн кашшы тараканвлӓ мо- 
ло ак каеп. Ш укат ӹш ли, млоец кого ош кружкаэш шапым, пу 
цӓшкӓэш санзалан охрецьш дӓ шӓдӓнгьш киндь! ламытым когом 
намал кандыш. Цилӓ кандымыжым стӧл вӹлӓн шьшдӹшӓт, тӹ- 
дӹ амаса доран туп тӧ1кь1лен шагальы дӓ мӓ вӹкӹнӓ анжаш 
тӹнгӓльӹ. Мӓ качкынат шьшӓ шокты, кудвичӹштӹ арава юк 
шактен колтыш. Луцкы иӓш нӓрӹ ӹрвезь!, кыйыр вуян, якшар 
шӹргӓн, кучер вӓрӹштӹ шьшзӓ дӓ саватар яжо сжым чуть-чуть. 
кычен цӓрӓ. Ӓрава йӹр иктӓ куд млоец, великан гань кого кӓ-
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пӓнвлӓ, лицӓштӹдон Ф едя ганьок цевервлӓ шалгат.— „Ц илӓти- 
дӹ Хорьын ӹрвезӹвлӓ“, Полутӹкин маньы. — „Цилӓн Хорь 
игӹвлӓ", Федяжы маньы дӓ мӓ паштекнӓ пӧртанзык лӓктӹ: 
„тидӹ эче цилӓн ана ыл, Потап шӹргӹшкӹ кен, Сидор шонгы 
Хорь сагахалаш кы кен... Анжы, Вася,— кучерлан манеш,—яжон 
колтыкты: бариным нӓнгет. Лӧнгӓштӹжӹ веле олен колты:
аравам пыдыртен шуэт дӓ баринын шӱмӹм тӓрвӓтет!“ Молы 
ӹрвезӹвлӓжӹ Ф едян шаяешӹжӹ йӹрӓлтевӹ. — „Лстрономым 
шӹндӹ1“ г-н Полутыкин торжественны сьҥӹрӓльӹ. Ф едя пим 
кычыш дӓ аравашкы кузыктен шӹндь1ш. Вася имним тӓрвӓтӹш. 
Мӓ кыдална.— „Теве тидӹ мӹньӹн конторем", г-н Полутыкин 
ик изи лап пӧртӹш анжыктыш: «пыралалына вет?“— ,,Яра“.— 
„Кӹзӹт тидӹ упраздняймӹ“, арава гьпц валымжы годым тӹдӹ 
попа: „а все-таки анжалаш яра“ . Кснтора кок пуста кь1дежӓн 
ылын. Пел сӹнзӓн тьотя, сторож, тагышец кудвичӹ шайыц кыр- 
гыж тольы .— „Здравствуй, Миняич", г-н Полутыкин маньы: 
„кышты Еӹдет?“— Пел сӹнзӓн тьотя ик ямдар вӹдьш дӓ кок 
стопкам намал кандыш. „Тотештӓл", Полутыкин мӹлӓм попа: 
„тидӹ мьшьӹн яжо вӹд, шолшы вӹд“. Мӓ ик стопка рядь: йӱнӓ 
дӓ, тьотя мӓлӓннӓ кымальы.— „Ну, ьшде мӓ кенӓт кердьшӓ, ве- 
кӓт“, уп(.иятелем манеш. „Ти конторышты Аллилуев купецлӓн 
нӹл десятлна лесьш яжо ценӓдон мӹнь выжаленӓм".—Мӓ ара- 
вашкы шьщнӓдӓ иктӓ пел цӓшӹштӹ господский тома кудвичӹш 
хыдал пырышна.

—• Келесь'1, пожалуйста,—ужиныйымна годым мьшь Полуты- 
кияым ядым; малын тьшьӹн Хорет вес мужиквлӓ гӹц пасыа ӹлӓ?

— А вот малын: тидь! мӹнььш молы мужиквлӓ гӹц ышан 
ылеш. Ынде иктӓ коклы вӹц и шоэш, тӹдьш пӧртшӹ йылен кен 
ыАьы, тьшӓм ть1дӹ ӓтям докы толын дӓ попа: Николай Кузь- 
мич, шьфгй лоштыш куп торан ӹлӹшӹм строяш разрешӓйӹ. 
Мӹнь тӹ1лӓт оброкым яжон тӱлӓш тйшгӓлӓм.—А  малын тӹнь 
купеш стройынет?— Такок; толькы тӹнь, Николай Кузьмич, ни- 
махань пӓшӓшкӓт мьшььш ит шывшедьт, а оброкшым маха- 
ньым назначымла, ӹшкеск пӓлет.—Годеш вьщлӹ тӓнгӓ!—Я ра.— 
Недг.имка моло ӹнжӹ] ли, пӓль! тидьш.—Тидь! пӓльшӓн... Вот 
тенгелӓн тӹдь1 тишть! ӹлӓш и тьшгӓльш. Тӹнӓмшен тӹ дӹ мХ орь 
манын лӹ1мдень1т.

—  Ну, варажы паен.^— мӹнь ядым.
— Мане, паен Ындежь! ть1дӹ мӹлӓм годеш шӱдӹ тӓнгӓм 

тӱлӓ, дӓ мьшь эчеӓт приваялам векӓт. Мӹнь ӹшлӓнжок тӹдӹ- 
дӓн шукы гӓнӓ попенӓм: сылалт тӹнь, Хорь, ей, сылалт! А  тӹ- 
дӹ мьшьӹм ӹшяндӓрӹнежь1; оксажы уке вуйта... Мане, колш 
«гыл...

Иргодеш чӓй йӱмь1кь1 тӧрок, мӓ эчеӓт охотничыяш кеш- 
нӓ. Соладон эртӹмнӓ годым нзи пӧрт туре имвим шагалтан| 
кучерлан шӱдь1шӓт, г-н Полутыкин чьшь сӹгӹрӓльӹ: „Кали- 
ныч!“—Сейчас, батюшка, сейчас", кудвичӹ гӹц юк шактыш:



„ й ы д а л  к е р е м ӹ м  я л ш т а л а м " . М ӓ  а ш к е д ӹ к т е н  к е ш н ӓ , с о л а  т ӱ н ӧ  
н ӹ л л ь ! и ӓ ш  к ы т л а , ӓ н г ӹ с ь ф  ш ӹ р г ӹ -п ӹ л ӹ  н ӓ ч , и з и р ӓ к  в у й ж ы м  
к о м д ы к л а р а к  к ы ч ы ш ы , к у к ш ы н д и , к у ж ы  э д е м  м ӓ н м ӓ м  п о к т е н  
ш о . Т и д ӹ  К а л и н ы ч  ы л ы н . Т ӹ д ӹ н  п у р ы л а  к а й ш ы , к ы ш т ы -  
т и ш т ӹ  ш а д ы р а  л а к с а к а н  ч и ч ӓ л г ӹ  л и ц ӓ ж й ! м ӹ л ӓ м  п ӹ т ӓ р и о к  ш ӱ -  
м е ш  п и ж ӹ . К а л и н ы ч  (м ь ш ь  т и д ь ш  в а р а  п ӓ л е н ӓ м )  б а р и н  с а г а  
к е ч ь .н ъ  о х о т ы ш  к а ш т ы н , б а р и н ы н  т ӓ п н ӓ к ш ӹ м  н а м а л ы ш т ы н ,  
ю ж н а м  п и ч ӓ л ж ь ш ӓ т , к ы ш т ы  к е к  ш ь ш з ӹ м ӹ м  а н ж ы к т ы л ы н , в ӹ -  
д ӹ м  м о н , и з и  м ӧ р ӹ м  п о г е н ,  а м а ш ы м  ӹ ш т е н ;  т и д ӹ  г ӹ ц  п а с н а  
г -н  П о л у т ы к и н  и к  а ш к ы л ы м а т  ӹ ш т е н  к е р д т е .  К а л и ч ы ч  к о г о н  
в е с е л ӓ  д ӓ  к о г о н  с м и р н ӓ  э д е м ,  с о о к  м ы р ы м  о л е н  м ы р ы к а л а , й ь ф -  
ж ӹ  б е з д а б о т н ы  а н ж ы л т е ш , и з и ш ^ н е р д о н р а к  п о п а ,  й ӹ р ӹ м ж ӹ  г о -  
д ы м  с о т а л г ы  к л о в о й  с ӹ н з ӓ ж ь ш  п ӹ з ӹ р ӓ л ӓ л е ш  д ӓ  ш ӹ р е р ӓ к ӹ н о к  
Ь 1ш кӹ м ж ӹ н  т ь ы ш т и к ӓ  п а н д а ш ы ж ы м  ц ӹ в е ш т ӹ л е ш . К ь ш т а ш  ч ӹ -  
н ь о к  а к  к а ш т , н о  к ы м д а н  а ш к ы л т е н  а ш к е д е ш , к и д е ш ӹ ж ӹ  к у ж ы  
д ӓ  в ь щ к ӹ ж  ӓ н г ӓ л т ӹ ш  п а н д ы м  н ӓ л е ш . К е ч ӹ  м ы ч к ы ш т ы  ш у к ы  
г ӓ н ӓ  т ӹ д ӹ  м ь ш ь д о н е м  ш а я м  т ӓ р в ӓ т ь п п , к е р ӓ л  й ӹ д е  с о о к  п а л -  
ш а л т е н  п у а ,  а  б а р и н ж ы м  г ь ш ь  л а ч  ӓ з ӓ м о к  ть1дь1 а н ж е н . Т ы р -  
х ы д ы м ы  к е ч ӹ в ӓ л  ш о к ш ы ш т ы  ю г а т а  в ӓ р  к е р ӓ л  л и ӓ т , м ӓ н м ӓ м  
ТӸДӸ1 Ш Ь ф Г Ь ! Л О Ш К Ы , ЬШ К КШ Ж Ӹ Щ  ПЧеЛНИКӦ1Ш КЬ1ЖЬ1 н ӓ н г е ш . П ы -  
ш а н  с а к о й  ш у д ы в л ӓ .м  с ӓ к е н  ш ь ш д ь 1МЬ1 и з и  п ӧ р т ь 1ш  м ӓ н м ӓ м  
п ы р т ы ш а т , с в е з ӓ  к у к ш ы  ш у д ы  вь1лӓн  м ӓ  ш ӹ ц н ӓ , а  ь'1щ кежӹ  
ть!Д Ь 1  с е т к ӓ н  м е ш ӓ к  п о с т о л ы м  в у е ш ь 1ЖЬ1 ч и э н  ш ь ш д ь ш , к ӹ -  
з ь ш ,  ш ӹ к ш ӓ н г ш ь ! т ы л в у й ы м , к о р ш о к ы м  нӓльь1 д ӓ  м ӓ л ӓ ч н ӓ  
к ӓ р ӓ ш ӓ н  м ӱ м  п ь 1ч к ӓш  к е ш . М ӓ  в а ш т  к а й ш ы  ливь1 м ӱ м  к а ч к ы л -  
д а л н а ,  ш о л ы в о к  ш а л г ы ш ы  в ь щ ш ь ш з ӓ  г ь щ  к а н д ь ш ы  в ь 1 д ь ш  п о -  
д ы л в а  д ӓ  м ӱ к ш в л ӓ  ш у ж г ы м ы  д ӓ  ӹ л ӹ ш т ӓ ш в л ӓ  ш о ж д ы м а к т ы л -  
м ы  ю к е ш  а м а л е н  к е ш н ӓ .

Изи мардеж ӹфь1лӓлмӓшеш мьшь шижьш. Сьшзӓэм пачымат, 
Калинычым ужым: тӹдь! пеле пачмы амаса доны порогышты 
шьшзӓ дӓ кь1 3 Ь1Дон савалам Ь1штӓ. Вады жерӓ гань раскыдын 
кайшы смирна липӓжӹм пӱлӓ веремӓ мӹнь анжен кишьш. Г-н 
Полутыкинат шижьь Вара мӓ кьшьь1лнӓ Ялын шукы каштын 
шь1ндӹмь1 паштек амален кьшьйимӹкӹ, тӓрвӓнӹдеок шуды вӹл- 
нь! киӓш пиш яжо: кӓплӓн куштылгын, ладнан чучеш, лицӓэш 
шокшын чучеш, сӹнзӓ эче ьшежӹ пачылт. Варажы мӓ тӓрвӓ- 
нь1шнӓ дӓ вады якте сӓрнь1лтӓш эчеӓт лӓктӹш кешнӓ. Ужин лош- 
тӹ мьшь эчеӓт Хорь дон Кали.,ыч гишӓн шаям тьшгӓлььш. 
„Калиныч—яжо мужик,— Полутыкин попа,—усердныйдӓ услуж- 
ливый, но хозяйствыжым исправны кычен ак керд: мӹнь тӹ- 
дь1м седок шыпшедем. Кечӹньок мӹнь сагаэм охотышкы каш- 
теш... Тенге кашмашты махань хозяйство лин кердеш, ӹшкеок 
пӓлег“. Мӹнь тӹдьшдон согласын лим, дӓ мӓ амалаш вацна.

Вес кечешӹжӹ г-н Полутыкинлӓн халашкы кеӓш статяш то- 
льы, Г^ичуков пашкудыжыдон тӹдӹн ик дела тӹнгӓлӓлтӹн. Пи- 
чуков пашкудыжы, тӹдӹн земляжӹм кырал шуэн дӓ кыралмы 
земляэш тӹдӹнӹмок ик ӹдрӓмӓшӹм розгыдон лыпшыктен. О хо- 
тышкы ӹшкетемок мӹнь кешӹм дӓ вады векӹлӓ Хорь докы



пырышьш. Амасашты мӹньӹм цӓрӓ лепкӓи, ладыра кӓпӓн дӓ 
кымда пулшан тьотя — Хорь ӹшке встречӓйӹш. Ти Хорьым 
мӹнь ӹнде тусаралынок анжальым. Аицӓжӹдон тӹдӹ Сокра- 
тым ӓшӹндӓрӹктӓ, тӹдӹ ганьок кӱкшӹ лепкӓн, сӹнэӓвлӓжӓт 
тыхеньок изивлӓ, нержӓт тӹдӹнганьок комдыкрак. Мӓ пӧртӹш 
пырышна, седӹ Ф едяок шим сыкырым дӓ шӹшерӹм мӹлӓм на- 
мал кандыш. Хорь тӧнгӹлеш шӹнзӹ дӓ, кыйыр пандашыжым 
ладнан ниӓлтӹл, мӹньдонем хытыраш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹ ӹшлӓн- 
жӹ цевӓм пӓлен вуйта, попен ладнан, сӧдӧй усыжы лӹвец шо- 
эн йӹрӓлтен.

Мӓ ӱдӹмӓш гишӓн, урожай гишӓн дӓ хресӓнь лоштыш ӹлӹ- 
мӓш гишӓн хытыреннӓ... Тӹдӹ моньдонем со согласаен миэн, 
пач векӹлӓ тидӹжӹ мӹлӓм яжола ӹш чуч, дӓ мӹнь шижӹнӓм, 
южнамжы весьш попем... Тагыце ӓнят странны получаялтын. Юж- 
намжы Хорь шаяжым тӧрок попыде, перегӓлӹн попен... Мӓ тен- 
гелӓ шайыштынва:

— Малын тӹнь, Хорь, баринет гӹц ат откупаялт?'—мӹнь ядам.
—  А  малын м61лӓм откупаялтмыла? Кӹзӹт ӹнде мӹнь бари- 

ным пӓлем, оброкемӓт пӓлем. Мӓнмӓн барин—эдем яжо.
— Ышке ирӹкдонжы ӹлӓш лучырак вет,— мӹнь манам.
— Пӓлӹмӓн тидӹжӹ,—тӹдӹ попа.
—  Малын ьше ат откупаялт?
Хорь вуйжым ик век, вес век сӓрӓлеш.
— Мадон откупаялтмыла вара?
—  Тидӹжӹм тӹнь, шонгы, ит попы...
— Хорьлан агыл ирӹкӓн эдем лиӓш ,— ӹшке туреш попымы- 

ла, тӹдӹ олен попа,— кӱ нӹжмӹ пандашан гӹнь, тӹдӹ мӹлӓм, 
сек кого ылеш.

— А  тӹнь ӹшкежӓт пандашедӹм нӹжӹн шушаш.
— Пандашым нӹжӓш трудна агыл. Пандаш — шуды: сален 

шуаш лиэш.
— Ыне ма агыт?
— Анят Хорь тӧрок купец лин шӹнзеш, купецвлӓн ӹлӹмӓш 

яжо, дӓ нӹнӹжӓт пандашан ылыт.
— А  ма, тӹнят вет торгейкӓлет?
— Изиш торгейкӓлем — итӹнӱм дӓ тигӹтӹм... Кыце вара, 

имним кӹцкӹмлӓ?
„Иӹ.'мӹлӓн пингӹдӹ ылат, дӓ вуетшӓт охыр агы л“, мьшь 

тумаяльым.— Ярэ, ак кел, имним ит к ь щ к ӹ ,— юкьшжок келесӹ- 
шӹм.— Иргодым мӹньусадьбет йӹр с ӓ р к ӹ л  анжем, лиэш гӹнь, 
шуды сараешет амалаш кодам.

— Яра, амалы. Д ӓ амалашетшӹ тӹштӹ ладна ли.эш вӓл? Вӓтӹ- 
влӓлӓн простыням, кӹпцӹкӹм тӹшкӹ иӓьгеӓш шӱдӹшӓш.—Эӓ, 
вӓтӹвлӓ!— вӓржӹ гӹц кӹньӹлят, тӹдӹ сӹгӹрӓл колтыш,—тол- 
да тишкӹ!.. А  тӹнь, Ф едя, ӹшкеӓт сагашты ке. Ь1дрӓмӓшвлӓ 
вет глупый народ ылыт.

I
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Луцкы минут нӓрь! эртӹмӹкь'1, Ф едя мӹньӹм фонардон са- 
райыш нӓягеш. Мӹнь тотлы пышан шуды вӹкӹ йӧрӹлт вазмм, 
ниэи ял мычашеш каклянен вазы; Ф едя тотлы омым мӹлӓм 
согоньлыш дӓ лӓктӹн кеш, паштекшӹ амаса йочырт шактен 
чӱчӹлтӹ. Мӹнь пӱлӓ веремӓ амален шӹм керд. Амаса докы 
ышкал толын шагальы дӓ кок-кым гӓнӓ когон шӱлӓлтӹш, пиэм 
тӹдӹн ваштареш шӹдӹн ырлалтыш; мӹндӹрнӓт агыл, ӹшке 
турешӹжӹ нюрткен, сасна эртӹш; тагышты-ӓнят лишнӹрӓкок эче 
нмни шудым качмы юк шакта... варажы мӹнь амален кенӓм.

Ж ерӓ годым Ф едя мӹньӹм кӹньӹлтӹш. Бойкий дӓ веселӓ 
млоецӹм тидӹм мӹнь процок яратен колтенӓм, дӓ шонгы Хорь 
йшкежӓт тӹдӹм яратымла мӹлӓм чучын. Нӹнӹ шутя ӹштен ик- 
тӹ-весӹштӹм мыскылыкаленӹт. Ӓтяжӹ пӧрт гӹц мӹнь ваштаре- 
шем лӓктӹ. Тӓ тӹдӹн доны амаленӓмӓт, тӓ иктӓ-махань вес при- 
чнныдон, Хорь тенгечшӹ гӹц ласкорак мӹнь докем ылеш.

—  Самовар йӓмдӹ, айда чӓй йӱӓш,—тӹдӹ йӹрӓлтен келесӹш-
Мӓ стӧл лошкы шӹцнӓ. Цаткьгды кӓпӓн ик ӹдрӓмӓш, тӹ-

дӹн шешкӹжӹ, коршок шӹшерӹмнамал кандыш. Хорьын цилӓ 
эргӹвлӓжӹ пӧртӹш иктӹ паштек весӹ пыревӹ. — „Махань 
тӹньӹн цилӓн кыталгывлӓ ылыт1“ мӹнь маньым.

—  Мане,—сакыржым изин пырыл кӓтӹшӹлӓжӹ тӹдӹ попа,— 
мӹньӹм дӓ шонгы ӓвӓштӹм ӧпкӓлӓш нинӹлӓн ак попазы.

— Цилӓн сагаэток ӹлӓт?
—  Цилӓн. Ӹшкеок сагаэм ӹлӹнештӹ, вот и ӹлӓт.
— Цилӓн ӹдӹр нӓлшӹ ылыт?
— Тывеш иктӹ, пострел, ӹдӹрӹм ак нӓл,— амасадоны шал- 

гышы Ф едям парняжыдон анжыктен, тӹдӹ попа.— Васька изи- 
рӓк эче, тӹдӹлӓн тырхалашат лиэш.

— А малан мӹлӓм ӹдӹр нӓлӓшӹжӹ? Ь1шкетьшок ӹлӓш 
яжо,^—Ф едя попа.—М анужда мӹлӓм вӓтӹ? Вӹрседӓлӓш что ли?

— Тырлай, тырлай тьшь... мӹнь пӓлем вет1 Ш и шӓргӓшвлӓм 
чиэн-чиэн шӹндет... Тӹлӓт седӹ дворовый ӹдӹрвлӓ лиштӹ... 
»Ой, намыстымокыш!"—горничныйвлӓ попымыла, ӓтяжӹ мыскы- 
лен попа,—пӓлем вет тӹньӹн кайышвлӓэдӹм!

— А  вӓтӹжӹн ма яжожы вара?
— Вӓтӹ— работница. Вӓтӹ марыжылан слуга ылеш.—Хорь 

важны пелештӓ. ,
— А  ма нужда мӹлӓм работницыжы?
— Мане-йӓ, йӓлӹн киддон тылшолым ыдыраш яратет тӹнь! 

Тӹнь ганетвлӓм пӓленӓ мӓ.
— Ну, тенге гӹнь ма вара, нӓлшӓш. Ма йӓ? Ма юкымат ат 

лык?
— Йӓ, ситӓ, ситӓ, балагур. Ужат, бариным беспокоенӓ. Н ӓ- 

лӹн пуэм йок... А  тӹнь, батюшка, ит шӹдешкӹ веле, ужат, 
эдем сӓнӹрӹк эче, ышым нӓлӹн шоктыдерӓк.

Ф едя вуйжым кӓчӓйӓльӹ...
— Хорь улы?— амаса тӱцӹн пӓлӹмӹ юк шактыш, дӓ пӧр-
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тӹш Калиныч пырыш; шудыге кӹрӹн постарымы изи мӧр пу- 
чокым тӹдӹ ӹшке тосыжылан—Хорьлан канден. Хорь тӹдӹм 
сусун встречӓйй1ш. Мьшь Калиныч вьжӹ цӱдеен анжальым, 
признаем, мужик гӹц техень „нежностьым" мӹнь вычыделам.

Ти кечӹн мӹнь молнамшы гӹц нӹл цӓш пачешрӓк охотыш 
кешӹм, вара вес кым кечӹмӓт Хорь доны эртӓрӹшӹм. У зна- 
комыйвлӓэмдон мӹнь интересуен колтенӓм. Малын нӹнӹ мӹ- 
лӓм доверяен шӹаденӹт, мӹнь ам пӓлӹ, но мӹньдонем пиш 
простан хытыренӹт. Мӹнь нӹнӹн попымыштым сусун колыш- 
тынам дӓ паштекӹштӹ наблюдаенӓм. Кок приятель иктӹ весӹш- 
тӹ гӹц когон айырленӹт. Хорь положительный, практический 
эдем, административный вуй, рационалист; Калиныч, анеш, 
идеалист, ромзнтик, восторженнный мечтатель ылеш. Хорь 
действительностьым понимаен: ма келеш цилӓ строен шӹнден, 
оксам копалтен, бариндон дӓ властьвлӓдон ӹлен мыштен; Ка- 
лнныч йыдал яла каштын, пелек-турек ӹлӹкӓлен. Хорь кого 
семням воен шӹнден, шамак колыштшым, ик ышаным; Калиныч- 
ынат перви вӓтӹжӹ ылын, кыдын гӹц тӹдӹ лӱдӹн, а тетявлӓ- 
жӹ вовсеок ылтелыт. Хорь г-н Полутыкиным вашток ужын; 
Калинычшы ӹшке баринжылан ярал лиӓш цацен. Хорь Кали- 
нычым яратен дӓ тӹдӹлӓн покровительствуен; Кзлиныч Хорь- 
ым яратен дӓ уважаен. Хорь чӹдӹ попен, йӹрӹкӓлен дӓ ьш1ке 
турешӹжй! шанен; Калиныч увлекаялт хытырен, хотя, бойкий 
фабричный эдемлӓ, шӹжвьхклӓок мырыде... Но Калинычын преи- 
муществывлӓжӹ ылыныт, кыдывлӓм Хорь ӹшкеӓт прязнаен, ша- 
мак толшы: вӹр йогымым цӓрен, лӱдмӓшӹм, сепнӹмӓшӹм йо- 
зылен мыштен; мӱкшвлӓ тӹдӹн яжон ӹленӹт, кидшӹ куштыл- 
гы ылын. Мӹнь ылмем годым Хорь угӹц нӓлмь! имнижӹм ко- 
нюшньыш тӹдӹлӓн виден пыртыктыш, Калиныч ти делам добро- 
Счвестны—дӓ важны ӹштӹш. Калиныч природа докы лишӹл 
ылын; Хорьжы—эдемвлӓ докы, общество докы; Калиныч рас- 
суждаяш яратыде, хоть-маланат нима шаналтыдеок ӹнянен; 
Хорь ӹлӹмӓш вӹкӹ койырен анжымы якте лӱктӓлт шон. Тӹ- 
дӹ шукы ужын, шукы пӓлен, мӹнь ӹшкеӓт тӹдӹ гӹц шукым 
тыменьӹнӓм. Ш амак толшы, тӹдӹн рассказвлӓжӹ гӹц мӹнь 
нӓлӹшӹм: кӓнгӹж йӹде, шуды анзыц, солашкы ик араваэшкӹ 
толеш . Аравашты эдем шӹнзӓ дӓ сӓвлӓм выжала. Наличный 
оксала гӹнь тӹдӹ ик тӓнгӓ дӓ коклы вӹц копейкӹм нӓлеш— 
ассигнацидон—тӓнгӓк пелӓкӹм; долгеш гӹнь— кым тӓнгӓм дӓ 
эче целковыйым. Мужиквлӓ, конечны, цилӓн долгеш нӓлӹт. 
Кок-кым ӓрняштӹ тӹдӹ эче солашкы толеш да оксам тергӓ. 
Мужик токо веле шӹльӹм сален, значит, долгым тӱлӓш лиэш; 
тӹдӹ купецдон кавакыш кеӓ дӓ тӹштӹ долгыжым тӱлен и кол- 
та. Кыды-тидӹ помещикшӹ тумаен колтенӹт: сӓвлӓм оксала 
ӹшкеок нӓлӓш дӓ тӹ ценӓдонок мужиквлӓлӓн долгеш шӓлӓтӓш. 
Но мужиквлӓ недсвольный, даже сылык линӹт: сӓм айыры- 
маштышы удовольствивлӓ гӹц—сӓм севӓл анжымаш гӹц, юк- 
П1ЫМ колышталмаш гӹц, кидеш кычен сӓркӓлӹмӓш гӹц дӓ плут-
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рак выжалышы мещанинлӓн иктӓ коклы гӓнӓ: „а ма, сӓэтшӹ 
вет лач маок агы л?“ манмаш гӹц лишӓенӹт нӹньш... Техень 
делавлӓок сарла нӓлмӓштӓт лиӓлтӹт, толькы техень разницы- 
дон: тишть! делашкы вӓтӹвлӓ ярлат дӓвыжалышым. ӹшлӓнӹш- 
ть1 пользыланок, ӹшкӹмӹшть)м шимӹ якте шоктат. Но когонжок 
вӓтӹвлӓ вот махань случай годым страдаят. Бумажный фабри- 
кывлӓшкь! материалым шагалтышывлӓ, поставщик манмывлӓ,. 
шӱкшӹм погаш особый эдемвлӓлӓн, южшы уездӹштӹжӹ „орел“ 
манмывлӓлӓн, пору^пят. Техень орел купец гӹц кокшӱдь'1 тӓнгӓ 
нӓрӹм ассигнацивлӓдон нӓлеш дӓ шӱкшӹм постараш лӓктеш. 
Но благородный кек ганьы, кыдын лӹмдон тидьтм лӹмденӹт, 
ть1дӹ тӧрок дӓ смелан ак нападайы, анеш, „орел“ хитростьдон 
дӓ алталымашдон делажым Ь1штӓ. Тӹдӹ тачка-араважым иктӓ 
вӓре ть1шкӓ лоэш шуэн кода, а ӹшкежӹг сола шайыл пичӹвлӓ 
воктен кеӓ, корныгешь! ӓль такеш кашшя ылеш машанет. Вӓ- 
ть1влӓ нерӱпшӹцӹштӹдонок ть1дӹ толмым пӓлӓтдӓтӹ дӹ н ваш- 
тареш лӓктӹт. Выжалымаш-нӓлмӓш пиш пӹсӹн эртӓ. Иктӓ ма- 
няр вӹргенььх оксаэш вӓтӹвлӓ акел шӱкшӹ савыцвлӓм веле 
агыл выжалат, кыды вӓтӹжӹ марыя;ын цаткыды тыгырымат ӓль 
ӹшкӹмжӹн запонжымат выжала. Остатка веремӓнжӹ вӓтӹвлӓ, 
ьшкештӹ гьщок шолышг-шолыЛт, мушьшат выжалаш выгодныеш 
шотлат. Но марыгатат, тидьш цаклен, „орел“ толмым колмы- 
кыюты тӧрок исправительный дӓ предохрааительный мерӓвлӓм 
принимаят. Лачокшымок, обиднӓ агыл ма? Мугаым выжалаш 
вет нӹнӹн пӓшӓ. Нӹнӓт выжалат, но халашты агыл, халашкы 
вет эче нӓнгеӓга келеш, атолгаы торговойвлӓлӓн, кыдывлӓ, без- 
мен укештӹ, кормыждон висӓт, пудешӹжӹ нӹллӹ кормыжым 
шотлат, а тӓ пӓледӓ, руш эдемӹн кормыжшы маханьы, айырте- 
мӹнок, „стараенрӓк" кормештен нӓлеш гӹнь!.. Мьшь, неопыт- 
ный дӓ солашты ӹлӹдӹмӹ эдемет, техень рассказвлӓм шукы 
колыштынам. Но Хорь соок шайыште, ть1дь1 ӹшке мьшь гӹцем 
ядыштын. Мӹнь заграницыгаты ылмем тӹдӹ пӓлен колтён, дӓ 
ть1дӹн любопытствыжы ӹлӹжок кен... Калинычат тӹдӹн гӹц 
пачеш кодте, но тӹдӹ природа гишӓн, кого халавлӓ, водопад- 
влӓ, кого кырыквлӓ дӓ кого зданивлӓ гишӓн колышгаш яратен. 
Хорьым административный дӓ гссударственкый вопросвлӓ ин- 
тересуенӹт. Ть1дӹ цилӓок ядышт миӓ: „А  вот тидь1 тӹ сӓндӓ- 
лӹкӹштӹ мӓ донышна ганьок, ӓль вес статян?.. Ш айышт, ба- 
тюшка, кыце йӓ?..“ — „Ах, госпыди1“ Мӹнь шайыштмем го- 
дым Калиныч манылдалеш. Хорь юкымат ак лык, сӹнзӓхалжым 
цымыралеш, шоэн веле „тепге ьпитӓш мӓ доиына толкан агыл, 
а тидӹжь1 яжО—тидь1 вот порядок",—манын попалта.

Тӹдьш цилӓ ядмашвлӓжӹм мӹнь передаен ам керд, дӓ ке- 
рӓлжӓт агыл; мӓнмӓн хытырымашна гӹц ик убежденим мӹнь 
получаенӓм, кыдым лыдшывлӓ нигыцеӓт ак вычеп лишӓшлӹк,— 
техень убежденим, что Петр Великий руш эдем ылын, руш 
лӹмьшок ӹшкӹмжӹн преобразованивлӓжӹдон. Руш эдем ьпп- 
кӹмжӹн силажылан кого.н ӹнянӓ, ӹшкй^мжӹм ломаяшат ак ӹжӓ-
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лӓйӹ: тӹдӹ эртӹшӹм когонок ак анжы, анзы кы ла смелан ан- 
жа. Ма яжо—тӹдӹм ярыкта, ма толкая тидӹм пу тӹдӹлӓн, а 
кышец тидӹжӹ толеш, — тӹдӹлӓн соикток. Тӹдӹн здравый 
смыслжы немецкий кукшынди рассудкым охатан мыскыла; но 
Хорьын шая семӹнь немецвлӓ любопытный народ ылыт, нӹнӹ 
гӹц тыменялӓшӓт тӹдӹ йӓмдь! ылеш. Ь1шке положенижӹдон 
независимый ылынат, Хорь шукы гишӓн мӹнь донем попен, ве- 
сӹжӹ гӹц рицӓкдонат тӹнӓрӹм онгырен ат лык, мужиквлӓ по- 
пымыла, вӓкш кӱдонат янгыштен лыктын ат керд. Тӹдӹ ӹш- 
ке положенижӹм действительны понимаен. Хорьдон хытыры- 
маштем, русский мужикын проста дӓ ышан шаяжым пӹтӓри 
эче колынам. Тӹдӹн пӓлӹмӓшӹжӹ, Ь1шлӓнжь1 статян, пиш кым- 
да, но лыдын тӹдӹ мыштыде. Калиныч—мыштен. „Ти шалопай 
грамотым пӓлӓ,—Хорь попа,^—мӱкшвлӓжӓт тидӹн нигнамат ко- 
лыделыт“.— „А  тӹнь эргӹвлӓэтшӹм тӹыденӓт?" — „Ф едя ты- 
меньӹн".— „А молыжы?“— „Молыжы грамотым ак пӓлеп".— „А 
ма вара?“—-Шонгы ӹш отвечайӹ дӓ вес шаям тӹнгӓльӹ!. Но 
все-таки, кынары тӹдӹ ышан ылын гӹняг, предрассудкьшлӓжӓт 
дӓ молат тӹдӹн шукы ылын. Ш амак толшеш, вӓтьгвлӓм тӹдӹ 
сьшзӓ мычанжат ужын кердте, авеселӓ веремӓн нӹНӹдон ма- 
дын дӓ нӹнӹмок йӹрен. Тӹдӹн вӓтӹжӹ, шонгы дӓ кӹчӓкӓ, ке- 
чь1 мыч камака вӹлнӹ киэн дӓ цӓрнӹдеок кӹчӹмӓктьйлӹн, выр- 
седӓлӹн; эргӹвлӓжӹ тӹдӹ гӹц лӱдтелыт, а шешкьшлӓжӹм лӱ- 
дьжтен тымден шӹнден. Рушвлӓн ик мырышты такеш агыл вет 
мырат: „Вӓтедӹмӓт ат ши гӹнь, махань тӹнь эргӹ, дӓ сем- 
ня кычышы ылат“ ... Мӹнь икӓнӓ шешкӹвлӓжӹ верц заступай- 
нем, Хорьлан нӹнӹм ӹжӓлӓйӹктӹнем ыльы, но тӹдӹ мӹлӓнем 
келесӹш: „М аохотатӹ лӓт техень пустяквлӓдон занимаяш, соре- 
дӓлӹштӹ1ш... Нинӹм маняры цӓрӓш цацет, тӹнӓрӹ худа веле 
дӓ кидӹм лявӹртӓшӓт ак стойы.“ Южнам шӹдӓн папажы кама- 
ка вӹлец вала, кудвичӹ гӹц дворовый пим сӹгӹрен канда: 
„толай, толай, пи, тншкӹ!“ манеш дӓ тоша тупшы мычкы кор- 
шок-пандыдон шиэш ӓль левӓш льшӓкӹ лӓктӹн шагалеш дӓ, 
Хорь макмыла, эртӹшӹвлӓм „пилӓ оптен ш алга“. Ӹшке мары- 
жы гьщ ТЁ1ДӸ все-таки лӱдьш дӓ марыжы шудКшдон мьчнгешок 
камака вь1кь1ЖЙ1 кузен. Йо айыртемьшок интересны ыльы Ка- 

■ линыч дон Хорьын спорымыштым колышташ, кынам дела г-н 
Полутыкин якте шоэш.— „Тьшь, Хорь, мьшььшьЧм тьЧдьш ит 
ть1кӓл,“ Калиныч попа.— „А ма вара, тьчдьЧ тӹлӓт шаогагемьш 
ыргыктен ак п у?“ т ӹ д ё Чячӹ онгыра. „Мам вара шаргагемжӹдон 
мьшь ьЧштем? МьЧнь мужик ылам...“— „Мане, тевеш, мьшят му- 
жик ылам, а ужат...“ Ти шамакеш Хорь ялжым лӱктӓлеш дӓ 
Калинычлан мамонт каваштыдон тама ыргымы шаргагемжьш 
анжыкта.

—  „Эх, ть1НьжЁ1 вет мӓнмӓн братя ат ыл ач!“ Калиныч от- 
вечая.— „Ш аргагем агыл, гӹнь, йыдаллыкым хоть пумыла: охо- 

. тышкы сагажы тбшь каштат вет; каждый кечӹн ик мыжырым 
тӹгӓтет сӓй“. — „Мй1лӓм т ё 1д ь Ч йыдаллыкшым пуа“. — „Мане„
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имештӹ гривинникӹм пуэн“. Калиныч досаднан вес векӹлӓ 
сӓрнӓлеш, а Хорьжы ваштылаш тӹнгӓлеш, дӓ тӹдӹн изи сӹн- 
зӓвлӓжӹ совсемок кымалт шӹнзӹт.

Калиныч худанок агыл мырым мырен дӓ балалайкым шакты- 
кален. Х орь тӹдӹм колыштын-колыштын, вуйжым трӱк тӹрӹнь- 
рӓк ӹштен дӓ тошна юкдон Калиныч паштек мыраш тӹнгӓлӹн. 
Айыртемӹнок тӹдӹ „Доля, ты моя доля!“ мырым яратен. Ф едя 
ӓтяжӹм йырен: „Ма вара ӹнде пиш тош нает?..“ Хорь онгы-
лашыжым кидшӹдон тӹкӹлӓлӹн, сӹнзӓжӹм кымен дӓ, доляжы 
вӹкӹ жалываен, пакыла мырен... З а  то вес веремянжӹ техень 
труяш мастар эдемжӹм кӹчӓлӓт ат мо: со иктӓ-мам ӹштӓ— ара- 
вам чиня, заборым тӧрлӓ, имни ӹжгӓрӹм тӹвӹлӓя. Айырте- 
мьш итӹрӓм тӹдӹ когонжок кычыде, мӹньӹн замеча- 
ниэм ваштареш икрӓдӹ тӹдӹ, „пӧртӹштӹ ӹлӹм пыш лишӓш- 
лӹк манын“ келесен пуш.

— Анжы, тӹве,—мӹньжӹ попем,— Калинычын пчельникӹш- 
тӹжӹ махань итӹрӓ.

— Мӱкшвлӓ ак ӹлеп лиэш, батюшка,— келгӹн шӱлӓлтен^ 
тӹдӹ отвечаен.

— А  ма,̂ —вес гӓнӓ тӹдӹ мӹнь гӹцем яды,—тӹньӹн ӹш- 
кӹмедӹн вотчинетшӹ улы?— „Улы“.— Мӹндӹр тишец?— яШӱ- 
дӹ уштыш нӓрӹ “ —А  ма, вотчиныштетшӹ ӹлет тӹнь?— яЬ1л- 
ем “.— Шукыжок пичӓлдон каштат сӓй?— „Мане, тенге“,— И 
правильны ӹштет, батюшка; большырак кӹдӹрвлӓм лӱл, дӓ ста- 
ростым шӹрерӓкӹн вашталтен ми.

Нӹлӹмшӹ кечӹн вадеш г-н Полутыкин мӹнь докем имним 
колтен. Мӹлӓм шонгыдон айырлаш ӹжӓл ыльы. Калиныч сага 
мӹнь аравашкы кузен шӹнзӹм. „Ну, цевер коток, Хорь, здо- 
рава ли“, мӹнь маньым. „Цевер кот, Ф ед я .“— „Цевер, батю- 
шка, цевер, мӓнмӓм ит монды". Мӓ тӓрвӓнӹшнӓ. Жерӓ валгалт 
веле шон. „Иргодым яжо кечӧ: лишӓшлык", —ире пь1лгомыш
анжалын, мьшь маньым. — „Тӹнге агыл,— юр лиэш,— Калиныч 
возражая,—ужат, лыдывлӓ ружге нӱшть1лӹт, дӓ шуды пышат 
утла когон ш ӓрлӓ.“ Мӓ тӹшкер лодон кеӓш тьшгӓлнӓ. Кали- 
ныч мырым олен тйшгӓльӹ, дӓ седок жерӓ докыла анжа...

Вес кечӹн г-н Полутыкин дорц мӹнь кен колтышым.
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Ермолай дон вӓкш хоза вӓтӹ

... Вадеш охотник Ермолайдон мӓ „тягышкы" кешнӓ... Но> 
мӹньӹн лыдшывлӓэм цилӓнок, ӓнят, ак пӓлеп, тяга ма лиэш. 
Колышта ьше, мӹнь шайышт пуэм.

Кечӹ шӹцмӹ гӹц луцкы минут анзыцрак, шошым, пичӓлдон^ 
питеок, рошашкы тӹнь пырет. Ь1шлӓнет удобный вӓрӹм шӹр* 
гӹ тӹрӹштӹ кӹчӓлӓт, йӹрвӓш анжалат, пистоным анжалат, 
тӓнгетлӓн сьшзӓм кымалтет. Луцкы минут эртӓ. Кечӹ шӹнзеш; 
но шӹргӹ лошты эче соты; воздух ире; кеквлӓ сакой статян 
мырат; изумруд тьолгыжмыла, ӹрвезӹ шуды тьолгыжеш... тӹнь 
вычет. Ш ӹргӹ лошты изин-олен пӹцкемӹшӓлтеш; вады жерӓн 
якшаралгы сотыжы пӱшӓнгӹвлӓ мычкы кӱшкӹлӓ олен кузен 
миӓ, пушӓнгӹ тӹнг гӹц тӹнгӓлӹн, мычаш укшвлӓ яктеок шо- 
эш. Вара теве, мычаш укшвлӓӓт пӹцкемӹшӓлтӹт, якш аралгы 
пӹлгом симсӓлген миӓ. Ш ӹргӹ пыш когоэмеш: шокшы лывыр- 
гы олен шӓрлӓ, толын колтышы мардеж сагаэток шагал кол- 
тымла чучеш. Кеквлӓ амалаш шӹнзӹт. Но цилӓн икӓнӓштӹ 
агыл— породан породыдон: теве зяблик мыраш цӓрнӓ, варарак— 
изигек, нйшӹн паштек— овсянкывлӓ. Ш ӹргӹштӹ со пӹцке- 
мӹшӓлт миӓ. Пушӓнгӹвлӓ шимӹн кайшы ик массыла веле ка- 
йыт; симсӹ пӹлгомышты, лӱдӹн-лӱдӹн, пӹтӓриш шӹдӹрвлӓ пӓл- 
дӹрнӓш тӹнгӓлӹт. Ынде цилӓ кеквлӓок амалат. Горихвоствлӓ дӓ 
изи шиштӹвлӓ веле нерен-нерен шишкалталыт... Теве нӹнӓт 
цӓрнӓт. Лишнеток пеночкын тянгыра юкшы эче икӓнӓ шактен 
колта, тагышты иволга ойхын сӹгӹрӓл колта, шӹжвӹк пӹтӓ- 
ри гӓнӓ шишкалта. А  тьшь вычен ӓптӹргет, но теве трӱк—но 
охотниквлӓ веле тидӹм ынгылат— трӱк ти тырышты тамахань 
ӓнят юк шактен колта дӓ шылдыр лыпшым юк шакташ тӹнгӓ- 
леш, тидӹ кырмызак, кужы нержӹм виктен шӹденӓт, шимӓлгӹ 
кугивлӓ шайыц пичӓл ваштареш чонгештен лӓктеш.

Теве „тягышты шалгымашет“ ма ылеш.
Тенге ӹнде, мӓ Ермолайдон тягышкы кешнӓ. Но тырхалда 

изиш: мӹнь тӓлӓндӓ Ермолай гишӓн эче шайышт пушашлык 
ылам.

Ш аналтыда ӹшке турештӓ иктӓ нӹллӹ вӹц иӓш эдемӹм,

13



кыталгым, кукшындим, кужы дӓ выцкӹж нерӓнӹм, ӓнгӹ- 
сӹр лепкӓнӹм, луды сӹнзӓнӹм, тыпка гань ӱпӓнӹм дӓ кым- 
да, мыскылышы ганьы тӹрвӓнӹм. Ти эдем телет-кӓнгӹжет 
цемецвлӓн статян сары мӹжӓрдон каштын, но вӹлецшӹ куша- 
кым ӹштӓлӹн: симсь! ялашым дӓ разоряялтшы помещик пода- 
рымы, морко мычашан калпакым чиэн. Кушакеш кок мешӓкӹм 
сӓкен, иктӹм анзылан—зарядвлӓм пиштӓш, весӹжьш шайы- 
лан—кычьшы кеквлӓм опташ; пичӓлжьш рӓймӹ годым пужикшӹм 
Ермолай нигнам пӹтӹдьшь! калпакшы гӹц лыктын. Дичӹм выжа- 
лымы оксажыдон патронташы.мат, тӓпнӓкӹмӓт тӹдӹ нӓльш керд- 
нежӹ, но ТИДЙ1 гишӓн икӓнӓкӓт тӹдӹ шаналтыде, ӹшкьшжӹн 
пичӓлжӹм со первишӹ статянок . рӓен; йӓлжьц тидӹм анжен, 
цӱдеенӹт, кьще тй1дӹн порохшы тровыдон ак ярлы. Пичӓлжӹ 
тӹдӹн ик тулан, тылгӱдон лӱмӹлӓ дӓ лӱмь! годым пиш когон 
чымалтен, седӹндон Ёрмолайын вургымла шӹргӹжӹ шалахай 
гӹц соок кымдарак, пуал шӹцшӹ ылын. Кыцелӓ тӹдӹ ти пи- 
чӓлдон чучын, хитрый эдемлӓнӓт пӓлӓш трудна, но чучын. 
Тӹдьш Валетка лӹмӓн лягавый пижӹ улы, удивительный пи. 
Ермолай тӹдӹм нигнамат пукшыде. „Малын пим пукшаш,— 
тӹдӹ попа,—пи вет ышан животный, качкашыжы ӹшкеок 
моэш.“ Д ӓ, лачокок: Валетка, пиш когон тоша ылын гӹнят, 
ӹлен, эче вет шукы ӹлев; даже, худа положеништӹ ӹлен гӹ- 
нят, икӓнӓӓт ямын моло каште дӓ хозажы гӹц каранг шӹлӓшӓт 
цацыде. Тагьщелӓ икӓнӓ, изирӓкшӹ годым, кок кечӹ тӹдӹ 
ямын каштын, кӹртлӹмӓшкӹ попазен ылын, но ти ородыланы- 
маш тӹдӹ гӹц йӹле кедӓрӓлтӹн. Валеткын замечательный ик 
свойствыжы ылын—свет вӹлнӹ цилӓ вӹкок равнодушны ан- 
жаш... Ш аяэм пи гишӓн агыл ылгецӹ, мӹнь тидӹм разочаро- 
ванность манын лӹмдӹнем. Соок тӹдӹ мытык пачыжым лӹ- 
вӓкӹжӹ пӹзӹрӓл шӹнзен, веремӓн-веремӓн цӹтӹрӓлӹн дӓ 
нигнамат йьфӹде. (Известны, пивлӓ йӹрен кердӹт, даже пиш 
яжон йӹрен кердӹт.) Ти пи утлаок йӧнтӹмӹ ылын, ик празный 
дворовый эдемӓт тӹдӹн наружностьшым ваштылте эртӹде; но тӹ 
ваштылмашвлӓм дӓ шимӓшӹмӓт тӹдӹ удивительный хладнокро- 
видон тырхен. Айыртемӹнок тӹдӹ поварвлӓлӓн удэвольствим 
доставляен, нӹнӹжӹ, шокшы пышан кухня амасашкы пи ан- 
жалмы годым, саслен-саслен, вырсен-вырсен, тӹдӹм поктен 
кыргыжыныт. Охотышты тӹдӹ янгылдымы ылын дӓ порядоч- 
ный нерӱпшӹм имеен; но шушыртымы мореаӹм поктен моло 
шон гӹнь, тӹдӹм иктӓ вӓре, тӹшкӓ лошты цилӓ хӓлӓ, ик лу 
дӓнгӹнь качкын, а Ермолайжы мӹндӹрц кыце мыштен, тӹнге 
тӹдӹм ругаен...

Ермолай ӹшкежӹ тошты статян ӹлӹшӹ мӹньӹн ик паш- 
кудем —помещикын мужик ылын. Тошты статян ӹлӹшӹ 
помещиквлӓ лӱэн кычымы кеквлӓм ак яратеп, тоны урдым кек 
пайым веле качкыт. Разве техень случайвлӓ годым: шачмы ке- 
чӹм, имениным справляймӹ годым, выборвлӓ годым старинный 
помещиквлӓн поварышты кужы нерӓн кек пайдон качкыш ым'

И



йӓмдӹлӓт, руш эдемлӓн свойственный азартдон, кынам тӹдӹ мам 
ӹштӹмлӓ, ӹшкеӓт яжон ак пӓль1, сакой мудреный приправывлӓм 
тумаеи лыктыт; хынавлӓжӹ техень качкышвлӓм цӱдеен анжылт 
шӹнзӓт, нс тотешт анжашыжы ӧрӹт. Ермолайлан тӹлзеш кок мы- 
жыр кӹдӹрӹм дӓ мызым господский кухняшкы кандаш шӱдь1- 
мӹ ылын, а ӹлӓшӹжӹ тӹдӹ кышты шана дӓ кыце мышта 
тӹнге ӹлен кердӹн. Тӹдӹм нимахань пӓшӓлӓнӓт ярдымеш шот- 
ленӹт дӓ мӓ донна О рел халашты попымы семьшь „лядащий“ 
манын лӹмденьгг Кыцелӓ тӹдь1 ь1шкьшжьш пижӹк пукшыде, 
тидӹм акелеш шотлен, тенгеок ть|дӹлӓн Ь1шлӓнжӓт порохым 
дӓ тровым пуаш акелеш шотленӹт. Ермолай Ь1шкежь1 пиш по- 
тикӓлӓ эдем: кек гань беззаботный, попаш охатан попа, вуйыш- 
тыжы мардеж дӓ вй1лец анжаш— ловкий агыл; йӱӓш когон ярата, 
ик вӓре шӹнзен ак тырхы, кемӓштӹжӹ ик век, вес век лыпшал- 
теш, дӓ тенгелӓ суткашты вӹцлӹ уштышым моло кен кердеш. 
Ш укы статян приключенивлӓм тӹдь1 ужын: купышты амалашат 
тӹдь1лӓн вӓрештьш, пушӓнгӹ вуйыштат, левӓш вӹлнӓт, кӹ- 
вер льшӓлнӓт; мӱгрепеш, сараеш питӹрӹмӹм ужык, пичӓлжӹм, 
пижым иктӓжӹ ладаймымат, вовсеок цӓрӓн шалген кодмымат 
ужын, когон шин пиштьшӹмӓт тӹдӹлӓн тырхаш попазен, но 
все-таки, икманяр веремӓ эртӹмӹк, пичӓлдонок, пидонок дӓ 
выргемдонок ть1дӹ токыжы толын пырен. Тӹдӹм веселӓ манаш 
акли, хотя сыдыкатть1дӹ ылте; вообще тӹдӹ чудакла кайын. По- 
радка эдемдон Ермолай кытыралашах яратен, айыртемӹнок цӓр- 
кӓ улы годым, но шукы ак попы, кӹньь1леш дӓ кеӓш тӓрвӓнӓ. 
— »Иӓ, кыш вара, чортешет, кешӹщ? Иыд лиэшӹш“.— Чапли- 
ны ш кы — „Малын Чаплино якте лу уштышым кеӓшетшӹ?” — 
Тӹштӹ Софрон тосем доны амалем.— „Иыд амалаш тишток 
лиэш “. —Уке, тенге акли.— Д ӓ Ермолай лӓктӹн кеӓ, тӹш- 
кӓвлӓ лодон, ӓнгӹрвлӓ гач дӓ, сирвлӓ гач пижь1дон кеӓ, а Соф- 
ронжы, ӓнят, акат вычы тӹдӹм, пожалуй шӱланг?эшь1жӓт эче 
пуа: пуры эдемьш йыд веремӓн ит беспокойы. Н о за  то шошым, 
полой вӹд годым, Ермолай ганьы иктӓт колым кычен ак мыш- 
ты; рӓквлӓм киддон лоаш, кӹдӹрвлӓм кӹчӓл моаш, сакой кек- 
влӓм алтален кандаш—тӹдӹн пӓшӓ... Иктӹм веле—пивлӓм тым- 
ден ак мышты; тидь1 уже тй1дӹн дела агыл, тырхымашыжы ак 
с.итӹ. Тӹдӹн вӓтӹжӓт ылын. Вӓтӹжӹ докы тьщӹ ӓрняштӹ икӓ- 
нӓ каштын. Вӓть1Жӹ шӱкшӹ пӧртӹштӹ пелек-турек парвален 
ӹлен, иргодым мам качмыла—пӓлӹде, вообще ть1дӹ лель1 ь1ль1- 
мӓшӹм Ь1лен. Ермолай, пуры йӓнгӓнлӓ кайшы ти эдем, вӓтӹ- 
жӹ докы пиш грубый ылын, тоныжы ӹшкӹмжӹм пиш костанын 
кычен; вӓтӹжӹ лӱдьш, кыце ярал лимӹлӓ, седӹм веле тумаен, 
остатка оксажыдон ӓрӓкӓм нӓлӹн канден дӓ, богатырьлӓ амалышы 
марыжым камака вь1лӓн ӹшке ыжгажыдон леведӹн. Мӹнь ӹшкеӓт 
Ермолайын ӹжӓлӓйдӹмжӹм таманяр гӓнӓ ужынам: лӱмӹ кекьш 
пырылмыжы годшы тӹдӹн лицӓжӹн выраженим мӹнь яраты- 
делам. Но ик кечӹ гӹц большы Ермолай тоныжы ӹлӹде; а 
ӧрдӹж вӓрӹштӹжӹ, йӹрвӓш шӱдӹ уштыш кымдыкеш, йӓл дӓ ӹш-
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кежӓт ть1дӹ манмыла, мьшгешок тӹдӹ „Ермолка“ лин. Сек 
последний дворовой эдемжӓтти бродяга гӹц лучыракеш ӹшкӹм- 
жӹм шотлен, ти гишӓнок, векӓт, хоть-кӱжӓт тӹдӹндон прос- 
тан обращаен; а мужиквлӓ пӹтӓри-андакшы, нырышты море- 
нӹм ӓрӹкӓлӹмлӓок, тӹдӹм поктылыныт, ӓрӹкӓленӹт, но вара- 
жы тырынок колтенӹт дӓ, техень чудак ылмыжым пӓльшӹкӹш- 
тӹ, тӹдӹлӓн сыкырым моло пуэнӹт дӓ пурынок хытыренӹт... 
Ти эдемӹм самой мӹнь ӹшке сагаэм охотникеш нӓлӹнӓм, дӓ 
тӹдӹндон самой Иста тӹрӹштӹш коги рошашкы, тягышкы 
кешнӓ.

Руш сӓндӓлӹкӹштӹш шукы рекӓжӹнок, Иылын ганьы, ик 
сиржӹ кырыкан, весӹжӹ— алыкан; Истаат тӹхеньок. Ти рекӓ 
кого агыл, дӓ пиш когон аймылтыл йога, пел уштышымат тӧр 
ак йогы, юж вӓрежӹ кӱкшӹ вӓр гӹц лу уштыш якте каеш; ре- 
кӓ мычкыжы пӱӓвлӓ, вӓкшвлӓ, капштавичӹвлӓ, садывлӓ кайыт. 
Исташты кол пӹ1тӹдӹмӓш, айыртемӹнок пӓрдӓш, (уала льшӓлӓн 
мужиквлӓ ниньш киддонок моло кычат). Изи вьҥелььшлӓ кӱэрӓн 
сир мычкы шишкен чонгештӹ1лӹт; дикий лыдывлӓ йӓр пок- 
шакы ин лӓкть1т дӓ лӱдьш цилӓ векӹлӓ анжылтыт; цӓрлӓнгӹ- 
влӓ ьшьхлвлӓштӹ, йырлан сага заливвлӓшть: шалген каштыт... 
Тягышты ик цӓш нӓрь! мӓ шалгышна, кок пар кырмызакым 
кычышна дӓ, кечй! кузым анзыц эче вескӓнӓ толаш шанен (тя- 
гышкы ирокат кашташ лиэш), лишньшьх вӓкш-хоза доны ама- 
лаш тумайышна. Роша гьщ лӓкнӓӓт, лапыш мӓ валышна. Вьтд 
мычкы пьщӓлгӹ-симсь! коэвлӓ эртӓт; йыд лывыргеш лелемӓл- 
шӹ воздух ныгыдем миэн. Мӓ капкам ьфзӓлнӓ. Кудвичӹ1штӹ 
пивлӓ опташ тошгӓлевь'!. „Кӱ вара?“ омпышан шӹшгӓтӓ юк 
шактыш.— „Охотниквлӓ: амалаш пыртыда“. Ответ у к е — „Мӓ 
тӓржӹш тӱленӓ".— „Кеем теве, хозалан келесем... Тырлыда тӓ 
проклятыйвлӓ!.. Ах, морат уке тӓлӓндӓ!"— Мӓ колна— работник 
пӧрть^ш пырыш; изиш лимӹкь!, капка докы тольы. „Уке, ма- 
неш,—хоза пырташ ак шӱдӹ“.— „Малын ь'шежӹ1 пырты?“—- 
„Лӱдешӓт, тӓ вет охотниквлӓ ылыда: ма лин ак керд, тӓ ги- 
шӓндӓ пожарат лин кердеш; ужат, снарядвлӓдӓжӹ! моло махан:>- 
влӓ“ .— „Мам понгат вара!" — „Анзылиӓт мӓнмӓн вӓкшнӓ йылен 
кен ыльы: торговой эдемвлӓ амалаш пыренӹ1т ыльы дӓ ньшок 
тама тылым шыралыныт“.— Ь1не кыце вара, шӱ.мбелкӓ, воляш- 
ток амалымла ма?— „Кышты мыштедӓ тӹ1шть1 амалыда“... 
Шаргагемжӹ1дон шугырталтыл, тӹ1дӹ кен колтыш.

Ермолай сакой неприятностьвлам тӹщӹлӓн согоньлен пуш. 
„Айдӓ солашкы кенӓ“, кужын шӱлӓлтен, остаткаэшӹ1жь1 ть'1дӹ 
пелештӹ1ш. Но солашкы кок уштьш1 лиэш... „Тишток амаленӓ,— 
мьшь маньым,— йыд кь1зӹ1т ӱшть'1 агыл, мельник гӹщ олымым 
оксала кьшен нӓльшӓ". Ермолай юк лыктеок согласайыш. Мӓ 
эчеӓт стучаш тӹшгӓлнӓ.— „Иӓ, ма эче тӓлӓндӓ келеш? — работ- 
никӹш юкшы угӹц шактыш,— келесь1шь1М вет— акли". Мӓ Ь 1 ш к е  
шанымнам ынгылдарен пушна. Ть1дь1 хозадон советӓйӓш кеш, 
дӓ вара коктынат толевӹ. Капка йочырт мырыш. Вӓкш хоза
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лӓктӹн шагальы—кужы эдем, таза лицӓн, ӱшкӱжӹн ганъ шӱӓн, 
йӹргешкь! кого мӹшкӹрӓн. Мӹнььш ядмашешем тӹдӹ согласа- 
йыш. Вӓкш гӹц шӱдӹ ашкыл ӧрдӹжӹштӹ штолмывлӓ мычкы 
кукшы сарай постол шалга. Мӓлӓннӓ тӹшкӹ олымым, шудым 
каыдевӹ; рекӓ тӹрӹштӹ сиремеш работник самоварым шӹндӓш 
цаца—сукалтен шӹнзӹнӓт, самовар трувашкы ӹфӹлӓл-ӹфӹлӓл 
колта... Тылшол ӹлӹжӓл кеӓ дӓ тӹдӹн ӹрвезӹ лицӓжӹм сотем- 
дӓрен ко.лта. Вӓкш-хоза вӓтӹжӹм кӹньӹлтӓш кеш, дӓ вара 
мӹньӹм пӧртӹш амалаш ӱжӹ; но мӹнь свезӓ воздухышты тӱ- 
Бок амалаш лим. Вӓкш-хозан вӓтӹжӹ мӓлӓннӓ шӹшерӹм, мы- 
ным, турим, сыкырым кандыш. Тӹ нӱжвец самоварат кӱ, мӓ 
чай йӱӓш шӹцнӓ. Рекӓ вӹлец пар куза, мардеж уке: йӹрвӓш
кӓршвлӓ саслат; вӓкш арававлӓ доны патькьш гок олен шакта, 
дӓ вӓкш пӱӓ гӹц вӹд янжеш. Мӓ тылым олталтышна. Ермолай 
турим ырымы нӱжвец мӹнь нерӓлтенӓт поспеенӓм... Мӹньӹм 
олен пӹжгӹм гок шижтӓрен колтен. Вуем лӱктӓльӹмӓт, ужам: 
тыл сага кымыктымы вачкы вӹлнӹ вӓкш хозан вӓтӹжӹ шӹнзӓ 
дӓ мӹньӹн охотникемдон шайыштеш. Тишкевек яктеок эче, 
платьежӹ вӹлец, шаяжы гӹцӓт мӹнь пӓлӹшӹм—ӹдрӓмӓш ти- 
дӹ дворовый ылеш, проста вӓтӹ ӓль мещанка агыл, но кӹзӹт 
веле тӹдӹн лицӓжӹм яжонок мӹнь анжал кердӹм. Вӹлец 
анжен тӹдӹ кымлы иӓш кытла ылын, цӹре гӹц вазын шӹцшӹ 
тоша лицӓштӹжӹ первишӹ пиш цевержӹ каеш; айыртемӹнок 
сылык кого сӹнзӓвлӓжӹ мӹлӓм яжола чучыныт. Тӹдӹ кид- 
влӓжӹм пылвуеш кӹнертен, лицӓжӹм кид вӹ1лӓнжӹ пиштен. 
Ермолай мӹнь докем тупын шӹнзӓ дӓ тылышкы тарвашвлӓм 
кӹшкӓ.

— Желтухинышты эчеӓт вольыквлӓ колаш тӹнгӓлӹнӹт,— 
ӹдрӓмӓш попа,— отец Иванын кок ышкалге колен... Иымы 
веле перегӹжӹ!

— А  кыце вара саснавлӓдӓ?— Ермолай яды.
— Ь1лӓт.
— Хоть иктӓ игӹм мӹлӓм подарышаш.
Хозяйка гокымат ак лык, вара кужын шӱлӓлтӓ.
—  Сагаэтшӹ кӱ тидӹ?
— Костомаровыштыш барин.
Ермолай таманяр кож укшым тылышкы шуш, тыл цодырге 

шактен ӹлӹж кеш, ош шӹкш лицӓшкӹжӹ тӧрок мызырланен 
кузыш.

— Маретшӹ малын мӓнмӓм пӧртӹш ӹш пырты?
—  Лӱдеш.
—  Ужат, махань кого мӹшкӹрӓн. Голубушка, Арина Тимо- 

феевна, стопка ӓрӓкӓм мӹлӓм кандай!
Мельник вӓтӹ кӹньӹльӹ дӓ кеш. Ермолай олен мыралтыш:

Яратымем докы  мӹнь каштым,—
Кемем ташкен пӹтӓршӹм...

Арина изи графин ӓрӓкӓм дӓ стопкам кандыш. Ермолай кӹ-
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ньӹльӹ, онгжым хрестӹш дӓ икӓнӓштӹ йӱн колтыш. „Я ратем!“ 
тӹдӹ пёлештӹш.

Мельник вӓтӹ эчеӓт вачкы вӹлӓн шӹнзӹ.
— А ма, Арина Тимофеевна, тӹнь со хворает сӓй?
— Хвораем.
— Ма вара?
—  Иыд йӹде со кахырыкта.
— Барин амален кеш таюа,— изиш лимӹк Ермолай попа.— 

Тьшь лекарьвлӓ докы ит ке, Арина: худам веле ӹштет.
— Мӹнь кӹзӹтӓт ам кашт.
— А  мӹнь докем хьшалаш пырал.
А р и н а  в у й ж ы м  к ы м ы к  ӹ ш т ӓ .
— Мӹнь тӹнӓмед! вӓтем поктен колтем,— Ермолай попа...— 

Лачок.
— Тӹнь бариным лучы кӹнььхлтӹшӓш, Ермолай Петрович: 

ужат, туриэтӓт кӱн.
—  Амалыжыш,— ӹнян слугаэм пелек-турек пелештӓ,— янгы- 

лен, вот н амала.
Мӹнь шуды вӹлнӹ тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓльӹм. Ермолай кӹньӹ- 

льӹ дӓ токем тольы.
—  Тури кӱн, качкын кердӓт...
Мӹнь сарай лӹвец лӓктьш; мельник вӓтӹ кьшьӹльӹ дӓ ке- 

нежӹ ыльы. Мӹнь тӹдӹдон попаш тӹнгӓльӹм.
— Ти вӓкшӹм шукердшен урдедӓ?
—- Тройцын годым ьшде кок иш кен.
— Маретшӹ кыштышы ылеш?
Арина мӹньӹн вопросем ӹш ко.\.
—- Марет кыштышы ылеш?—Ермолай чӹньй1рӓк яды.
—  Б е л е в  г ӹ ц . Б ё л е в ы ш т ы ш  м е щ а н и н  ы л е ш .
— А  тӹнь ӹшкежӓт Белевыштышок ылат?
— Агыл, мӹнь господавлӓ донышы ылам... господавлӓн 

ылынам.
•— Кӱн?
— Зверков господинын. Кӹзӹт мӹнь вольный ылам.
— Махань Зверковын?
—  Александр Силычын.
—  Тӹнь тӹыӹн вӓтӹжӹ доны горничный ылтелат моло?
—  А  тӹньжӹ кыце тидӹм пӓлет? Ыльшам.
Арина вӹкӹ эчеӓт когорак любопытствыдон дӓ ӹжӓлӓен 

мӹнь анжальым.
—- Мӹнь баринетӹм пӓлем,— мӹнь маньым.
•— Пӓлет кыце?—отвечӓйӹш дӓ шеклӓнен колтыш.
Лыдшылан келесӓш келеш, малын мӹнь Арина вӹкӹ ӹжӓлӓен 

анжальым. Петербургышты ылмем годым Зверковдон мӹнь слу- 
чайны вӓш линӓм. Тӹнӓм тӹдӹ важный вӓрӹм занимаен, тӹ- 
дӹм пӓлӹшӹ, дельный эдемеш шотленӹт. Тӹдӹн вӓтӹжӹ 
ыльы, таза, нечкӹ дӓ костан— ышыжыдон пиш лелӹ эдем; эр- 
гӹжӓт ылын, настоящий барчонок, нечкеш, воляэш кушшы дӓ
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глупый. Вӹлец анженжӹ Зверков шӱмеш пижшӹ эдем агыл: нӹл 
охолан гань кымда лицӓжӹ гӹц калян гань сӹнзӓвлӓжӹ ан- 
жат, виш ыражан вӹцкӹж, кого нержӹ шалга; тӹредмӹ сӧдӧй 
ӱг.шӹ пӧремӓн лепкӓ вь1лнь1жӹ сасна шу ганьы шалга; вьщкӹж 
тӹрвӹвлӓжӹ цӓрнӹдеок тӓрвӓнь1Лӹт дӓ утыдон йӹрӓт. Г -н Звер - 
ков кӹж;й1 кидшӹм соок кӹшӓнӹш цикен дӓ ялжым тарен 
шӹнден шалга. Икӓнӓ тӹдьш сага тагыце-ӓнят хала тӱгӹ мӹ- 
лӓм кеӓш вӓрештӹн. Мӓ хытыраш тӹнгӓлнӓ. Опытан дӓ дель- 
ный эдемлӓ, Зверков мӹньӹм «тӧр корныдон“, наставляяш  
тйшгӓлььь

— Мӹнь келесем тӹлӓт,— остаткажым тӹдӹ попа,— цилӓнок 
тӓ , ӹрвезӹ эдемплӓ, хо7 ь-ма гишӓнжӓт тумаялтеок попедӓ; ӹш- 
кьшдӓн отечествыдам тӓ чӹдӹ пӓледӓ; Россиям тӓ яжон ада 
пӓлӹ,^—вот ма!.. Тӓ со немецкий книгӓвлӓм веле лыдыда. Теве, 
шамак толшы, тйшь мӹлӓм кӹзӹт дворовый эдемвлӓ гишӓн по- 
пышыц... Яра, мӹнь ам споры, тидьт цилӓ яра. Но тКшь нӹ- 
ньш ат пӓлӹ, тӹнь ат пӓлӹ, махань народ нӹнӹ ылыт. (Г-н 
Зверков ьышталтен колтыш дӓ нертавакым шыпшылальы.) Мӹнь 
тӹлӓт ик анекдотым шайышт пунем; тидӹ тӹлӓт интересный 
лин кердеш. (Г-н Зверков кахралтыш.) [ 1ӓлет вет, мьшьӹн вӓ- 
тем маханьы: тӹдь: гӹц пуры ӹдрӓмӓшӹжьш моаш трудна. 
Тй1дӹн горничныйвлӓн ӹлйшӓшӹштӹ ӹлӹмӓш агыл—рай... Но 
вӓтем мйшьӹн ӹшлӓнжӹ правилым лыктын: марлан кешӹм
горничныйышты урдаш агыл. Тидӹ лачокшымок ак яры: тетя- 
влӓ лит,—тӹдӹ, тидӹ,— кышты вара техень горничныйлан бары- 
ням анжаш, барынян привычкывлӓжӹм яралынок анжен шок- 
таш: тӹдӹ цилӓ вӓре ак шо лиэш, тӹдӹн ышыштыжы весӹвлӓ 
лит. Толкыдон шаналтӓш келеш. Теве икӓнӓ, тӹнӓмшен—са- 
мынь келесӓш ӹнжӹ ли— иктӓ луцкы и эртен, мӓ ӹшкӹмнӓн со- 
ланадон эртенӓ ыльы. Анженӓ, старостынан ӹдӹржӹ пиш ко- 
гон цевер; техень даже, ӹшкӹмжӹмӓт кычен мышта. Вӓтем 
мӹлӓнем и попа Коко, манеш,—значит, тӹдӹ мӹньӹм тенге 
лӹмдӓ, ынгылет,—давай ти ӹдӹрӹм Петербургыш нӓгенӓ; ӹдӹр 
мӹлӓнем пиш яра, Коко... Мӹньжӹ манам: яра, нӓнгенӓ ӹне. 
Ста )Оста, пӓлӹмӓн, кымал вазы, техень цӓшӹм, пӓлет, вычыде 
тӹдӹ... Ь1дӹржӹ, конечны, ородешӹжӹ мӓгӹрӓльӹ. Тидӹжӹ, 
лачокшымок, пӹтӓри-андак йӓнгеш ясырак: ӓтяжӹн тома... во- 
обще... тиштӹ нимат цӱдеяш уке. Варажы все-таки мӓ докына 
привикньӹш; пӹтӓри тӹдӹм ӹдӹрвлӓн кӹдежӹш колтышна, 
тымденнӓ, конечны. А  мӓ машанет?.. Ыдӹр пиш ынгылышы 
ылеш; вӓтем тӹдӹм большы дӓ болыны ярата, тамавлӓмӓт 
пуь, остаткаэшӹжӹ, молы гӹц пасна, ӹшке докыжы горничныеш... 
пӓлет? тӧрокок келесӓш келеш: мӹньӹн вӓтемӹн техень горнич- 
ныйжы ылте эче: услужлнвый, смирнӓ, шамак колыштшы, ну—цилӓ 
статян яжо З а  то вӓтемжӓт, попышаш гӹнь, утыдон тӹдӹм неч- 
кешлен; чиктен отличны, пукшен господский стӧл гӹц, чӓйӹм йӱк- 
тен... Ну, кыце толькы шанаш лиэш! Тенге вӓтем доны лу инӓрӹ
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тӹдӹ служыш. Трӱк, ик цевер кечӹн, Арина (лӹмжӹ Арина ыльы) 
кабинетӹшкем докладтеок пырен шагальы дӓ ялышкем шыгыр- 
шугыр... Мӹнь ялеш кымалмым ам яраты, тӧрск попем. Эдем 
ӹшкӹмжӹн достоинствыжым нигнамат мондышашлык агыл, ла- 
чок вет?—„Батюшка, Александр Силыч, милостьым мӹнь 
ядам“.— Махань милостьым?— „Марлан кеӓш разрешӓйӹ*.—  
Мӹнь, тӧрок тӹлӓт попем, когон цӱдеен колтенӓм. — А тӹнь, 
ороды, ат пӓлӹ ма, вет барынян вес горничныйжы уке?—„Мӹнь 
первишӹлӓок баринялан служаш тӹнгӓлӓм".— Такеш шая,
такеш шая! Барыня марав горничныйвлӓм ак урды.— „Мӹнь 
вӓрешем Маланья поступаен кердеш“.— Ит попы!— „Тӹньӹн 
воляэт"... Мӹнь, пӓлет, ӧрӹнь колтенӓм. Келесем тӹлӓт, мӹнь 
техень эдем ылам: неблагодарность мӹньӹм пиш когон шӹдеш- 
тӓрӓ. Тӹлӓнет вет попаш уке— пӓлет тӹнь, вӓтем махань ыл- 
еш: ангел, келесен мыштыдымы пуры эдем. Сек злодейӓт тӹ - 
дӹм ӹжӓлӓйнежӹ... Аринам мӹнь поктен лыктым. Шанымашы- 
жым вуйжы гӹц шуа сӓй манын тумаенӓм; все-таки эдемӹн 
неблагодарностьлан ӹнянӹмӹ ак шо. А  ма машанет? Пел иштӹ 
эчеӓт тӹ ядмашдонок тӹдӹ мӹнь докем тольш. Тӹнӓмжӹ мӹнь, 
признаем, шӹдешкенок тӹдӹм поктен лыктым. дӓ эче кроза- 
льым дӓ вӓтемлӓн келесӓш сӧрӹшьш. Мӹшь когон орланен кол- 
тенӓм... Но, пӓлет, варажы эче кыцелӓ мӹлӓм цӱдеяш попа- 
зыш: таманяр веремӓ эртьшьшӹ, мӹнь докем вӓтем тольы, 
мӓгьфен шь1нден, йӓнгжьх тӓрвӓнен шй1нзӹн, мӹнь даже лӱдьш 
колтышым.— Ма вара лиӓлтӹн?— „Арина... Тьшь ынгылет... 
келесӓшӓт намыс".— Ма литӹшӓш!.. Кӱ вара?— „Лакейнӓ, Пе- 
труш ка“. Мӹнь пиш когон шь1дешкен колтышым. Мьшь техень 
эдем ылам... пелек-турек Ь1штӓш ам яраты! Петрушка... вино- 
ват агыл. Наказаш, конечны, лиэш, но мӹнь шанымаштем, тӹдӹ 
виноват агыл. Арина... Ну, мам вара, мам тиштӹх зче попымла? 
Мӹнь тӹшӓмок тӹдӹш ӱпшӹм тьфед нӓлӓш шӱдьшйш, кудыло 
выргемӹм чиктӓш дӓ солашкы ӹлӓш колташ шӱдӹшӹм. Вӓте- 
мьш ик горничныйжы чь1демӹ, но нимат ат ӹшть1; беспорядкым 
ӹшке томашты все-таки тырхаш акли. Карштышан членӹм лу- 
чы икӓнӓштй! роал шуаш!! Ну, шаналты ӹнде Ь1шке,— ну, вет 
тӹнь вӓтемжйш пӓлет, веттьхдӹ, тбхдӹ, тӹдьь.. лачокок ангел гань 
ылеш... Вет тӹдӹ Аринам яратен,— Арина тидӹм пӓлен, но на- 
мысланыдеӓт... А ? йӓ, попы, попы... а? Д ӓ мам тиштӹ попымла! Ке~ 
рек-ма гьшят, молы статян нимат тиштӹ ӹхштӓш акли ылыя. 
Мӹнь ӹшкежь!, тӹ ӹдӹрьш неблагодарностьшым ӓшьшдӓрен, 
шукы веремӓ орланен каштынам. Хо1Ь-мам попы... тауштым, 
чувствыштым ть1 эдемвлӓньш ат мо! ПирКш хоть маняры пук- 
шы, со шӹфгӹшкӹ анжа... Анзыкылаэш наука! Но мӹнь тӹ лӓ- 
нет доказывайнем веле ыльы...

Тӹшӹжӹ г-н Зверков, шаяжым пь1тӓрдеок, вуйжым вес векӹ 
сӓрӓльь! дӓ, тыргыжланымжын ладнавгдараш цацен, плащшы 
лошкы яжоракын пӹфдӓлт шӹнзьь

Лыдшы ӹнде ынгыла векӓт, малын мӹнь Арина вӹкӹ ӹжӓ- 
лӓен анжальым.
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—  Кынамшен тӹнь вӓкш хозадон ӹлет?—остаткажым мӹнъ 
ядым.

— Кок и.
— Баринетшӹ марлан кешӓшетӹм цӓрӹде ма?
—  Мӹньӹм сылен нӓлӹнӹт.
—  Кӱ сылев?
— Савелий Алексеич.
— Тӹдӹжӹ кӱ ылеш?
—  Мӹньӹн марем. (Ермолай турешӹжӹ йӹрӓлтен колтыш.) 

Тӹлӓтшӹ барин мӹнь гишӓнем шайыштын ылын ма?—изиш 
лимӹкӹ Арина яды.

Мам отвечӓйшӓш, мӹнь пӓлӹделам. „Арина!" вӓкш хоза мӹн- 
дӹрц сӹгӹрӓл колтыш. Арина кӹньӹльӹ дӓ токыжы ашкедӹ.

— Марыжы яжо эдем вара?— Ермолай гӹц мӹнь ядым.
—  Ничего.
—  А т е т я ш т ы  у л ы г
—  Иктӹ ыльы, но колен.
—  Кыце вара, вӓкш хозалан тӹдӹ когон яжола чучын ылын, 

виднӹ? Маняр тӓнгӓш моло сылея ылын?
—  Ам пӓлӹ. Арина грамотым пӓлӓ; нӹнӹн делашты тидӹ... 

пӓлет... пиш керӓл. Д ӓ яраташыжат когон яратен ылын, виднӹ.
—  А  тӹньжӹ шукердшен тӹдӹдон знакомый ылат?
—  Ш укердшен. Мӹнь господавлӓжӹ докы каштынам. Нӹ- 

нӹн усадьбышты тишец мӹндӹрнӹ агыл.
— Лакей Петрушкым пӓлет?
—  Петр Васильевичым? Пӓлем.
—  Кб)зӹт ть1дь1 кышты ылеш?
—  Салтакеш поступаен.
Мӓ попаш цӓрнӓлнӓ.
— Ма, Арина здороваок агыл, тама?
— Махань здорова!.. Иргодым ирок тяга яжо лишӓшлык. 

Тӹлӓнет амалаш ьшде келнежь!.
Мӓ туренӓок, шылдырыштыдон шишкыктен, лыды цуца чон- 

гештен эртевб), мӓ колна, кыце нӹнь! мӓ гӹцнӓ мӹндӹрӓнӓт 
агыл, вь1Д вӹлӓн шьшзевӹ. Совсемок уже пӹцкембшӓлт кен дӓ 
тӱнӹ юалгаш тӹнгӓлӹн; рошашты шӹжвӹк пыт иырен. Мӓ 
дпуды лошкы мӱдӓлт вацна дӓ амален кешнӓ.
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Ынгӹж вӹд

Август тӹнгӓлтӹшӹн шь>рерӓкӹнок пиш шокшы шалга. Ти 
веремӓштӹ, луаткок цӓш гӹц кым цӓш якте, сек решительный дӓ 
пыт шанышы эдемӓт охотничыяш ак лӓк дӓ шамакым пиш яжон 
колыштшы пиМт „охотникын шпорвлӓм чистаяш“ тӹнгӓлеш, вес 
статянжы—сӹнзӓжӹдон ясын анжен шӹндеа, йӹлмӹжС^м ку- 
жын лыктын, шайыц ашкедеш; а хозажы вырсымашеш пачыжым 
веле вкноватанла мадыкталеш, лицӓштӹжӹ шекшӹ каеш, но 
анзык ак ке. Техень кечӹн самой мӹлӓм охотышты лиӓш по- 
пазен. Иктӓ вӓре бшӹлеш выртеш хоть виӓлт вацмы шомыдон 
пӱлӓ мьшь кредӓлььш; мбшьбш янгылдымы пиэм тӹшкӓвлӓ лош- 
ты шукы кыдалышты, хотя ӹшкежь! тенге кыдалыштмыжы гӹц 
нима толкымат вычыде, лишӓшлык. Кого шокшы пач векӹжӹ 
мӓнмӓн остатка силанам дӓ сиособностьнам перегӓлӓш керӓл 
гишӓнӓт ӓшьшдӓрь1кть1ш. Лыдшывлӓлӓн знакомый ылшы Иста 
рекӓ докы чуть чуть мӹнь толын шом, тура сир вй1лец валы- 
шым дӓ сары, начкы ошмашты шолшы вӹдсьнзӓ докы кешьш. 
Ти шолшы вь1дсьшзӓм ти ЛИШНӸ1 „Ынгь1ж вӹ д“ манын лымде- 
нӹт. Вь1дшь1 ТИШТЙ1 кырык шелӹк гӹц йоген лӓктеш, веселӓн 
тьорген, вара рекӓшкӹ йоген пыра. Вӹдсӹнзӓ йогым вӓржӹ 
иэи карам лин шӹнзӹн, карем тӹр мычкыжы ӹрвезӹ тумвлӓ 
кушкыт: шолшы вӹдсӹнзӓ йӹржӹ мытык дӓ ныгыды сирем 
кушкеш. А яр ти вӹдсӹнзӓм нигнамат ак уж. Мӹнь шолшы 
вӹд докы мишӹм, сиремӹштӹ кымыж карка киӓ, тамахань кор- 
ны-кешӹ цилӓлӓн пользываяш пишген кодея. Мынь вӹдӹм 
йӱлдӓльӹм, йшӹлеш вазым дӓ йӹрвӓш анжальым. Ужам—  
шолшы вӹд ӓнгӹр рекӓшкӹ йоген пырымашты токемлӓ тупьш 
кок тьотя шйшзӓт. Иктӹжӹ цаткыды кӓпӓн кужы адем, шимӓл- 
гӹ-жаргы итӹрӓ мӹжӓрӹм чиэн, вуйыштыжы пуховый картузьт, 
колым ӓнгӓрӓ; весӹ.жӹ— кушкынди, дӓ изи, тумышан мухояровый 
сюртукым чиэн, калпакшы уке, пылвуешӹжӹ йӹл ӓтӹм шӹнден, 
сӧдӧй вуйжым кидшӹдон кынам-тинӓм ниӓлтен колта,—вуйжым 
кечӹ панежмӹ гӹц вуйта перегӹнежӹ. Мӹнь тӹдӹм яжоракыи 
анжальым дӓ пӓлӹшӹм—Шумихиныштыш Степушка ылеш. Ти 
эдем гишӓн мӹнь ӹнде попалтынем.
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Мӹньӹн солаэм гӹц мӹндӹрнӓт агыл Шумихино лӹмӓн кого 
сола улы, солаштыжы преподобный Козьма дон Дамиан лӹмеш 
каменный церкӹ улы. Ти церкӹ туре перви господский кого 
тома шӹнзен, тома йӹржӹ сакой ӹлӹшвлӓ, мастерскойвлӓ, ко- 
нюшньывлӓ, кукшы сарайвлӓ, момоцавлӓ, временный кухнявлӓ, 
хынавлӓлӓн дӓ управляющийвлӓлӓн ӹштӹм флигельвлӓ, пеле- 
дӹш оранжереявлӓ дӓ молы сакой стройкывлӓ шӹнзенӹт, То- 
машты паян помещиквлӓ ӹленӹт, дӓ цилӓ нинӹн толкыдонок 
кен,— но теве ик цевер ирок цилӓ тидӹ йылен кен. Господавлӓ 
вес пӹжӓшӹш ӹлӓш кенӹт; усадьба пуста кодын. Кымда йыле- 
меш капштавичӹ лин, кышты-тиштӹ веле фундаментвлӓ гӹц 
кодшы кӹрпӹц аравлӓ шӹнзенӹт. Пожар гӹц кодшы пренявлӓ- 
дон изи пӧртӹм ӹштӓлтенӹт, первиок эче павильонлан йӓмдӹ- 
лӹмӹ ангавлӓдон леведӓлӹнӹт дӓ тӹшкӹ Митрофан садовни- 
кым Аксинья лӹмӓн вӓтӹжӹдон дӓ шьш тетядон ӹлӓш пыр- 
тенӹт. Митрофан шӱдӹ вӹцлӹ уштышаш вӓрӹш господавлӓлӓн 
капштавичӹ кушкышвлӓм шагалтышашлык ылын, Аксиньяланжы 
тирольский ышкалым анжаш пуэнӹт. Ти ышкалым кого оксаэш 
Москвашты нӓлӹнӹт ылын, но нӓлмӹштӹ годшен икӓнӓӓт ли- 
теӓт, нӓлмӹ годшен шӹшержӹмӓт ужтелыт. Аксиньяланок эче 
ик лыды озым анжаш пуэнӹт. Тетявлӓлӓн, изирӓк ылытат, 
нимахань пӓшӓмӓт путелыт, седӹндон нӹнӹ ялахаеш тымень 
шӹнзӹнӹт. Ти садовник доны мӹлӓм кок гӓнӓ амалаш попазен; 
корны кешӹлӓ охрец нӓлӓш пырыкаленӓм. Охрецвлӓжӹ, кӱ 
пӓлӓ малын, кӓнгӹжӹмӓт пиш шалдыра, вӹдӓк маншы тотан дӓ 
кӹжгӹ сары сӱмӓн ылыныт. ь^итрофан доран самой мӹнь и 
ужынам тӹ Степушкым. Митрофан дон тӹдӹн семняжӹ гӹц пас- 
на да пел сӹнзӓн салтак вӓтӹ доны христа-ради ӹлӹшӹ цер- 
ковный староста Герасим гӹц пасна, Шумихинышты ик дворо- 
вый эдемӓт кодте, а Степушкыжым, кыдым мӹнь книгӓ лыдшы- 
лан знакомыйым ӹштӹнем, эдемеш вообще, айыртемӹнжок дво- 
ровый эдемеш, шотлаш акли ылын.

Сакой эдемок обществышты иктӓ-махань полсженим имейӓ 
иктӓ-махань связӹм; хоть-махань дворовой мужиклӓн, жало- 
ваньем агыл гӹнят, „отвесное“ манмым хоть пуат. Степушка 
нимахань пособимӓт получайде, родняжы тӹдӹн уке, ӹлӹмӹжӹ 
гишӓнӓт иктӓт пӓлӹде. Ти эдемӹн эртӹшӹжӓт даже уке ылын, 
тӹдӹ гишӓн попыделыт; ревизиштӹжӓт шотышты ылте лишӓш- 
лык. Ш аявлӓ каштыныт, вуйта тагынам тӹдӹ тӓгӱн доны ка- 
мердинерышты шалген; но кӱ ылеш, кышец толшы, кӱн эргӹ, 
кыце шумихинский подданныйвлӓ лошкы попазен, пиш шукер- 
шен чимӹ мухояровый мӹжӓржӹм кыце достанен, кышты 
ӹлӓ дӓ мадон ӹлӓ,—-тӹ гишӓн решительны иктӓт пӓлӹде, дӓ 
тӧржӹм попышаш гӹнь, ти вопросвлӓ иктӹмӓт интересуйделыт, 
Трофимыч тьотя, кыды цилӓ дворовйвлӓн родословныйым нӹ- 
лӹмшӹ колено якте пӓлен, тӹдӓт лач икӓнӓ веле попен: ӓшӹн- 
дӓрӓ, Степан ик турчанкылан родняаш шоэш, кыдым барин, по- 
койник Алексей Романыч, поход гьщ обозеш канден ылын.
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Даже праздник кечӹнӓт, рушвлӓн обычай семьшь, киндӹ сан- 
залдон, гречиха кагыльвлӓдон дӓ жаралгы цӹреӓн ӓрӓкӓдон 
хыналыктым кечӹнӓт, Степушка стӧлвлӓ докы, ӓрӓкӓ пецкӓвлӓ 
докы мите, кымалте дӓ баринын кидӹм шыпшалте, господавлӓн 
здорова верц икӓнӓштӹ ӓрӓкӓм йӱте,— разве иктӓжӹ, пуры 
йӓнгӓн, эртӹмжӹ годым беднягылан кагыль лаштыкым кычык- 
тен. Когечӹ годымжы тӹдӹдон христоговаенӹт, но тӹдӹ ӹш- 
кежӹ шоранг шӹцшӹ шокшыжьш кӓргӓлтӹде, кӹшӓнжӹ гӹц як- 
шар мыным господавлӓлӓн, даже бариняланат путе. Кӓнгӹжӹм 
тӹдӹ цӹвӹ витӓ шайылныш клӓтӹштӹ ӹлен, а телӹ м—момо- 
цан анзыл кӹдежӹштӹ; кого ӱштӹ годым.-кы шуды лошты ама- 
лен. Тӹдӹн докы привикненӹт, южнам даже чымалат колте- 
нӹт, но иктӓт тӹдӹндон хытырыде, дӓ ӹшкежӓт шачмыжы 
годшенӓг, наверны, ышмажым пачте. Пожар гӹц варажы шуан 
колтымы ганьы ти эдем садовник Митрофан доны ӹлӓш тӹн- 
гӓлӹн. Садовник тидӹм тӹкӓлте, мӹнь донем ӹлок манде, 
поктенӓт лыкте. Степушка садовник доны ӹлӹдеӓт: тӹдӹ 
капштавичӹшть! сӓрнӹлӹн. Каштын, сӓрнь1лтӹн нима юктеок: 
лӱдӹн-лӱдӹнок шокш кӧргӹш тӹрвӹнзӹн дӓ кахырыкален; кыт- 
кы ганьы, со мызырталтылын, тамавлӓмӓт ӹштӹкӓлен: со логе- 
решӹжӹ хлопочаен, лач ик седӹлӓн веле. Лачокок, ирок гӹц 
вады якте ӹшлӓнжӹ качкаш кӹчӓлте ылгецӹ, Степушка шужен 
кола ылын. Вадеш мам качмыла ирок ат пӓлӹ гьшь, дела ху- 
да! Степушка то забор сага качушманым нъымышт шӹнзӓ, 
ӓль морком качкеш, ӓль лявӹрген шӹцшӹ капшта вуйым кач- 
кашкыжы пӹчкеден шӹнзӓ; то коршокыш тамахань шим мак- 
лакавлӓм опта дӓ шолта; то вӹдӹм ведӹрӓэш тагыш нӓнгеӓ; 
то цыланышты тамам шутка, пыдам шиэш, сыкыр пиштӓш по- 
Аицӓм ӹштӓ. Д ӓ  цилӓ тидӹм тӹдӹ юк лыктеок, йӹвӹрт ӹш- 
тӹмлӓ ӹштӓ: анжалат, тӹдӹ пыйхенӓт шӹнзӹн уже. А  то эче 
кок кечеш уке лин колта; уке ылмыжым, конечны, иктӓт ак 
цаклы... Анжет гӹнь, тӹдӹ эчеӓт тишток, иктӓ вӓре забор са- 
га изи тылым коршок лӹвӓлӓн олтен шӹнзӓ. Тӹдӹн лицӓжӹ 
изи, сӹнзӓжӹ сары, ӱпшӹ сӹнзахал яктеок кечӓлт шӹнзӹн, 
нержӹ кашаргы, пӹльЧшвлӓжӹ коговлӓ, цӓрӓгекӹн ганьы вашт 
кайыт, пандашыжы иктӓ кок ӓрня перви нӹжмӹ машанет, тӹ- 
лец ни кужым, ни мытыкым ат уж. Вот ти Степушкым Иста 
рекӓ тӹреш вес тьотя сага мӹнь вӓш линӓм.

Мӹнь нӹнӹ докы мишӹм, здоровайшым дӓ сагашты шӹнзӹм. 
Степушкын тӓнгжӹмӓт мӹнь пӓлӹшӹм, тидӹ Михайло Савельев, 
Туман манмы, ылын. Петр Ильич*** графын вольноотпущенный 
эдемжӹ. Тӹдӹ Болховыштыш чахоткан ик мещанин доны, по- 
стоялый двор хоза доны ӹлен, кышкы мӹнь шӹрерӓкӹнок пы- 
рыкаленӓм. Орловский кого корныдон кашшы ӹрвезӹ чинов- 
никвлӓ дӓ йӓрсӹшӹ молы эдемвлӓӓт (ала шӹргӓн тӱшӓкӹштӹ 
кишӹ купецвлӓлӓнжӹ йӓрсӓш уке) кӹзӹтӓт эче Троицкий кого 
сола гӹц мӹндӹрнӓт агыл кок этажан дервянный кого томам 
ужын кердӹт, тома левӓшӹжӹ урын вален, окнявлӓжӹм анга-
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влӓдон пмдален шьшдӹмӹ, корны тӹрӹшток шӹнзӓ. Кечӹвӓ- 
лӹн, аяран цевер кечын, ти развалиным анжен шалгаш пишок 
ясы. Тиштӹ перви Петр Ильич ӹлен, цилӓн пӓлӹмӹ хлебосол, 
тошты курымшы паян вельможа. Цилӓ губерня хӓлӓ тиштӹ 
доморощенный музыкантвлӓн музык юкеш, римский сарта тыл 
сотышты на славу куштен, мырен, веселӓен; дӓ, наверны, ти 
пуста томам эртӹшӹ ик папа веле агыл кӹзӹт когон шӱлӓлтӓ 
дӓ эртӹшӹ веремӓм дӓ эртӹшӹ ӹдӹр курымжым ӓшӹндӓрӓлеш. 
Шукы веремӓ граф пируен, хынавлӓжӹ лошты сӹнзӓжӹм йӹ- 
рӹктен сӓрнӹлӹн, но именьяжӹ ӹлӹм курымешӹжӹ ситен 
кердте. Пӹтӹнок незерем кенӓт, ӹшлӓнжӹ вӓрӹм кӹчӓл, тӹдӹ 
Петербургышкы кен, но нимахань решенимӓт вычен шоктыде, 
гостиницеш, номераэшок колен. Туман тӹдӹн доны дворецкий V 
ылын дӓ граф ӹлӹм годымок эче отпускнойым получаен. Тӹдӹ 
шӹмлу иӓш кытла эдем ылеш, лицӓжӹ правильный дӓ рӹжлӹ. 
Плоток ганьок тӹдӹ йӹрӓ, тӹнгелӓн, кыце Екатерининский 
веремӓ годшы эдемвлӓ веле кӹзӹт йӹрӓт: добродушно дӓ ве- 
личаво; попымыжы годым тӹрвӹжӹм олен тӓрвӓтӹлеш, сӹнзӓ- 
жӹм ласкон анжа дӓ шамаквлӓжӹм нердонрак изиш попа. Нер- 
жӹм нышталтымашты дӓ нертавакшым шыпшылмаштат тӹдӹ 
ак талашы, тамахань пӓшӓмок ӹштӓ машанет.

— Ну, Михайло Савельич,—мӹнь тӹнгӓльӹм,— колетшӹм 
кычышыц?

— А  тевеш корзинышкем анжал: кок алангы дӓ пӓрдӓш иктӓ 
вӹзӹт... Степа, анжыкты.

Степушка мӹнь докем корзиным виктӓлтӹш.
— Степан, кыце тӹнь хытырыкалет?— мӹнь ядым.
—  И... и... и... ни... ничего, батюшка, изин-олен,— тӹдӹ отве- 

чӓйӹш, йӹлмӹжӹ пӱкшемӓлтеш, тамам пиш лелӹм йӹлмӹжӹдон 
сӓрӹкӓлӓ машанет.

— А  Митрофан здорова?
— Ылӓ, ӹлӓ... кы... кыце ӹне, батюшка.
Бедняк тупын сӓрнӓльӹ.
— Тама-ӓнят хударакын теве йӹчкӓ,— Туман пелештӹш.— 

Утла когон шокшы: колжы уала лошкы шынгалтын, амала... 
Степа, йӹлӹм пижӹктӓй. (Степушка йӹлӹм нӓльӹ, лапа пындаше- 
шӹжӹ пиштӹш дӓ кок гӓнӓ севӓльӹ, вара ӓнгӹреш чиктӹш, шӹ- 
вӓльь! дӓ Туманлан пуш.) Тау, Степа... А  тьш ьжӹ, батюшка,— 
мӹлӓм попа,— охотышкы лӓктйшӓт, тама?

—  Мане.
—  Так... А  пиэтшь! тидӹ аглицкий ӓль фурлянский ылеш?
Статяш толмы годым тьотя пӓлдКфтӓш яратен: анжыда, мӓӓт

сӓндӓлӹж вӹлнӹ ӹленнӓ!
— Махань порода, ам пӓлӹ, но яжо.
—  Так... А  пивлӓдон лӓктӓт?
— Кок полкы нӓрӹм урдем.

1) Д ворец кий—помещикыи крепостной слугавлӓжӹлӓн управляющ ий.
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Туман йӹрӓлтӹш дӓ вуйжым веле ӹрзӓльӹ.
— Мане, тенгелӓ: кыдыжы пивлӓм когон ярата, а кыдыжылак 

такешӓт ак кел. Ышке проста вуемдон мӹнь тенге тумаем: пи- 
влӓм большыжы важностьлан урдаш келеш... Д ӓ цилӓ вӓре по- 
рядок лижӹ: имнивлӓм урдымаштат порядок лижӹ, пи анжышы- 
влӓӓт, ма келеш цилӓ лижӹ. Граф покойник,—царствашкы ке- 
жӹ! —шачмыжы годшенӓт охотник ылте, манаш лиэш, а пи- 
влӓм урда ыльы, годышты кок гӓнӓ пивлӓдои лӓктеш. Пи ан- 
жышывлӓ кудвичеш погынен шагалыт, галунан якшар мӹжӓрьш 
чиэн шӹндӓт, тӱтӱтӹм шакташ тӹнгӓлӹт, граф ӹшке лӓктеш, 
тӹдӹн докы имнижӹм виден кандат, граф ӧртнелӹш кузен 
шӹнзеш, а главный ловчий тӹдӹн ялвлӓжӹм ташкалмы колцашкы 
чиктӓ, калпакшым кыдашеш, дӓ, калпакеш кычен, лапшемым 
кидӹшкӹжӹ кычыкта. Граф нагайкажыдон лоц ӹштӓ, а пи ан- 
жышывлӓ саслаш тӹнгӓлӹт дӓ вара кудвичӹ гӹц лӓктӹн кеӓт. 
Стремянныйжы граф паштек кыдалеш, парсын кӓндӹрӓ мычкы 
баринын яратымы кок пижӹм видӓ, йӹрвӓш анжылтеш... С тре- 
мянный ӹшкежӹ казацкий кӱкшӹ ӧртнелӹштӹ шӹнзӓ, якшар 
шӹргӓн, сӹнзӓжьш веле сӓрӓл-сӓрӓл колта... Н у, хынавлӓӓт, 
конечны, техень случай годьш ылыт. Забавыат, почетат— цилӓ 
улы... Ах, сӹсӹргӹш вет, азият!— трӱк тӹдӹ сӹгӹрӓл колтыш 
дӓ ӓнгӹржӹм шыпшыл лыкты.

—  А, попат, граф ӹшке курымжым лач ӹлӹмлӓок ылен, ла- 
чок тидӹ?— мӹнь ядым. '

Тьотя йӹлӹшкӹ шӹвӓльӹ дӓ ӓнгӹржӹм вӹдӹшкӹ шуш.
— Граф вельможественный эдем ыльы, пӓлӹмӓн. Тӹдӹн до- 

кы Петербург гӹц само]^ первый, манаш лиэш, господавлӓ 
каштыныт. Кловой лентӓӓнвлӓ, стӧл лошкы пырен шй1нзб1тӓт 
хыналат ыльы. Мане, хынавлӓм анжашыжат ть1дь1 мастар 
ыльы. М ьтььш  сӹгӹрӓл нӓлешӓт: „Туман", мгнеш, .мь1лӓнем 
иргодеш живой стерляквлӓм моаш келеш: достаняш шӱдьг, ко- 
лат?“— „Колам, ваше сиятельство". Готовый мь1жӓрвлӓм, парик- 
влӓм, ӓнгӓлть1ш пандывлӓм, духивлӓм, первый сорт одеколо- 
ным, тавак ӓтбшлӓм, кого картинвлӓм моло Париж гӹц выпи- 
сываен. Банкетым Ь1штӓ господи, владыко живота моего! Фей- 
вреквлӓм колтат, катаймаш! Даже пушка гӹц лӱлб1Т. Музыкант- 
влӓжок нь1ллӹ эдем ылыныт. Капельмейстерым немецьшьш ур- 
да ыльы, но ть1дь1жб1 ӹшкйшжьш утла когоэш ужаш тӹнгӓльш, 
господавлӓ сага ик стӧл лошты качкын шьшзьшӹжь! шон кол- 
тен; так граф ть1дь1м поктен колташ шӱден: мьшььш, манеш, 
музыкантвлӓэм б1шке делаштым ь1шкеок бшде понимаят. Пӓлӹ- 
мӓн: господский власть. Кушташ тьшгӓлб1тӓт, жерӓ якте куш- 
тат, шукыжок со лакосез-матрадурым куштат... Э... э... э .. попа- 
зышыц ӹнде! (Тьотя вь1Д гь1ц изи алангым шыпшын лыкты.) 
Нӓ, Степа.— Барин лач баринок ыльы,—ӓнгьфжбш эче шушат, 
ть1дь1 пакыла попз,— йӓнгжӓт пуры ыльы. Южнам шин моло 
шб1ндӓ, анжет—монденӓт^уже. Иктб1 веле худа: матрескывлӓм
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урда ыльы. Ах, матрескывлӓжӹ тидӹ, прости господи! Нӹнок 
и незеремдевӹ тӹдӹм. Со вет проста сослови логӹц айыра 
ыльы. Ш аналтен миэтӓт, ма эче нӹнӹлӓн келеш? Уке—Евро- 
пышты ма шергӓкӓн улы, тӹдӹм нӹнӹлӓн нӓлӹн пу! Д ӓ келе- 
сӓш келеш, малын ӹшке удовольствиэш ӹлӹмлӓ агыл,—госпо- 
давлӓн дела... но зр я  разоряялташ тоже ак кел. Айыртемӹнок 
иктӹ ыльы: Акулина; кӹзӹт тӹдӓт колен, царствашкы кежӹ! 
Ыдӹр ыльы проста, Ситовский десятскийӹн ӹдӹржӹ, но техень 
костан! Графым шӹргӹжӹ гӹц вактын. Совсемок тӹдӹм кол- 
дуен шӹнден. Мӹньӹн племянникем салтакеш пуэн колтен: тӹ- 
дӹжӹ у платьежӹ вӹкӹ шоколадым кенвазен... ик тӹдӹм веле 
агыл Акулина салтакеш пуэн. Мане... А  все-таки яжо веремӓ 
ыльы!— кужын шӱлӓлтен, тьотя пӹтӓрӹш.

— Бариндӓ, ужамат, строгий ылын, — изиш лимӹкӹ мӹнь 
тӹнгӓльӹм.

—  Тӹнӓм модыжы техень ылын, батюшка,— тӹдӹ пелештӹш.
— Кӹзӹт ӹнде тенге ак ӹштеп,^—тӹдӹн вӹкӹ анжен, мӹнь 

мавьым.
Тӹдӹ мӹнь вӹкем тӹрӹнь анжал шӹндӹш.
— Кӹзӹт, пӓлӹмӓн, лучырак, —  тӹдӹ маньы дӓ ӓнгрӹжӹм 

мӹндӹркӹрӓк шуш.
Мӓ ӹмӹлӹштӹ шӹнзеннӓ, но ӹмӹлӹштӓт когон шокшы. Ле- 

лӹ, шокшы воздух тырлен шӹнзӹн; ӹрен шӹцшӹ лицӓ мар- 
дежӹм кӹчӓлӹн, но мардежшӹ уке. Кловой пӹлгом гӹц аяр се- 
док шиэш; мӓ туренӓ вес сирӹштӹ шӹльӹ сарем шалга, кыш- 
ТЫ-ТН7НТӸ полынь шуды кушкеш, иктӓ шӹльӹ вуй хоть тӓрвӓ- 
нй1шӓш! Изиш ӱлнӹрӓк крестьянский имни, начкы пачшым яла- 
хайьш мадыктыл, вӹдӹштӹ шалга; шоэн-шоэн уала тӹшкӓ лӹ- 
вец кого кол чымалтен лӓктеш, шонгым лыктын кода дӓ вӹд 
пындашкы олен вален кеӓ, паштекшӹ вӹд веле коэштӓлт ко- 
деш. Саралгы шуды лошты цӹрцӹквлӓ саслат; выльдырцанвлӓ 
пелек-турек мыралтат ■— мырымыштат ак шола чучеш; 
ныр вӹлнӹ вӓрӓшвлӓ ладнан вӹсӓт, кынамжы, шылды- 
рыштым шӹрен лывшен дӓ пачыштым шӓрӓлтен, ик туреок ша- 
галалыт. Мӓ, шокшеш нерад лишӹвлӓэт, тӓрвӓнӹдеок шӹнзен- 
вӓ... Ш айылнына трӱкок ю к шакташ тӹнгӓльӹ: тӓгӱ-ӓнят вӹд- 
сӹнзӓ докы вален. Мӹнь анжальым дӓ вӹцлӹ кӓш кытла пӱ- 
эргӹм ужым; мӹжӓржӹм пулшыжы гач шуэн, тыгыржы пыра- 
канг шӹнзӹн, йыдал яла ылеш, котомкажы улы. Тӹдӹ вӹдсӹн- 
зӓ  докы миш, вӹдӹм йӱн шӹндӹш дӓ вуйжым лӱлтӓльӹ.

-— Эй, Влас!—тӹдӹн вӹкӹ анжыш-анжышат, Туман сӹгӹрӓл 
шӹндӹш,—здорово, шумбелкӓ. Кышец вара толат?

—  Здорово, Михайла Савельич,^—мужик пелештӹш,—мӹн- 
дӹрц толам.

—  Кышты вара ямын каштыц?^—^Туман тӹдӹм эче яды.
—  А  Москвашкы каштынам, барин докы. ,
—  Малын?
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—  Тӹдӹм сарвалаш каштынам.
— Ма гишӓн вара?
—  Оброкым изиш чӹдемдӹктӹнем ыльы, барщиныш шӹн- 

дӹжӹ ӓль вес вӓре колтыжы манам ыльы... Эргем колен, ӹш- 
кетемжӹ ӹнде с.правляен ам керд лиэш.

—  Эргӹц колен маньыц?
— Колен. Покойник,'—тӹдӹ эче привайыш,— Москвашты из- 

возчикышты каштын; келесӓш келеш, мӹнь верцем оброкымат 
тӱлен.

—  Ма, ӹнде тӹнь оброкышты ылат ма?
—  Оброкышты.
— Баринетшӹ вара?
— Варин ма? Мӹньӹм торыцшы поктен лыкты. Кыце мӹнь 

докем тӧрок толаш смеенӓт, манеш: ти делаэш приказчик улы, 
манеш, тӹнь пӹтӓри приказчик докы ке, вара тӹдӹ мӹлӓм до- 
ложа... дӓ кышкы, манеш, вес вӓрежӹ мӹнь тӹньбш колтем? 
Тӹнь, манеш, пб1тӓри оброкедӹм тӱлӹ. Когон шӹдешкен кол- 
тен.

— Ну, тӹньжӹ лӓктӹц дӓ мӹнгеш и тольыц?
—  Толььш. Пӓлӹнем ыльы, эргемӹн иктӓ-махань товражы 

моло кодте, но толкым шьш мо. Мбшь хозажылан попышым: 
мӹнь, манам, Филиппын ӓтяжй! ылам; а тӹдӹ попа: мьшь кы- 
шец пӓлем, манеш. Эргет нимамат кодыде, мб1лӓм эче долгы- 
жы кодын, манеш. Ну и лӓктбш мьшь...

Мужик цилӓ тидӹм мыскылымла шайышт пуш, шаяжат тӓгӱ 
весӹ гишӓн вуйта ылын; но пбшбфнььж сйхнзӓвлӓшть1жӹ сӹн- 
зӓвӹдшӹ каеш, тьфвӹвлӓжӓт мыльгалтыт.

— Б1нде токет кеет?
— А  кышкы ӹне? Пӓлӹмӓн, токы. Вӓтемжӹ, сӓй, шужен шӹн- 

зьшӓт, мышкындышкыжы шишкен щӹнзӓ.
— А  тьИнь... тӹвеш седӹм...—Степушка трӱк тӹнгӓл колтыш, 

но путыялт кеш, цӓкнен колтыш дӓ коршокыштыжы тамам пыр- 
гедӓш тӹнгӓльӹ.

—  А приказчйк токыжы кеӓш сӧрет?—Степушка вӹкӹ цӱ- 
деен анжалят, Туман яды.

— Малын кешӓш?.. Кӹзӹтӓт мӹнь вӹлнем недоимка улы. 
Колымжы анзыц эргӹм год нӓрб! хвораен дӓ ӹшке верцӹнжӓт 
оброкым тӱлен пӹтӓрб1де. Ма мӹлӓм когонжок ойхыраш: мӹнь 
гӹцем нӓлӓш нимаэмӓт уке йок... Тӹнь, брат, хоть кыце хи- 
труйы,—уке: мӹнььш вуем ответӓн агыл1 (Мужик ваштыл кол- 
тыш.) Тӹштӹ Кинтильян Семеныч хоть кыцелӓн мудруйжы, а 
соиток...

Влас эчеӓт ваштыл колтыш.
—  Мане,—тидКт худа, Влас шумбел,— шагалал-шагалал, Т у- 

ман пелештӹш.
—  А  ма худажы? Вет... (Власын юкшы кӹрӹлт кеш.) Эх, 

махань шокшы шалга,—лицӓжӹм шокшыжыдон ӹштӹлӓл, тӹ- 
дӹ попалтыш.
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— Бариндӓжӹ тӓмдӓн кӱ ылеш вара?—мӹнь ядым.
—  Граф***, Валериан Петрович.
—  Петр Илъичын эргӹжӹ?
—  Петр Ильичын эргӹжӹ,—Туман попалта.— Петр Ильич, 

покойник, Власвлӓн солам ӹлӹмжӹ годымок эче тӹдӹлӓн пуэн.
— Б]шкежӹ эдорова ылеш?
— Здорова, тау йымылан,—Влас попа.—Якшарген веле шӹн- 

зӹн, лицӓжӓт когон тазаланен шӹнзнӹн.
— Теве, батюшка,— токемлӓ сӓрнӓлӹн, Туман попа, —  Москва 

лишнӹ ылгецӹ, яра ылнежӹ эче, а то вет тиштӹ оброкеш шӹнден.
— Тягло *) гӹц манярын вара?
— Ь1ндекшлу вӹц тӓнгӓ,—Влас мӧгӹмӓктӓльӹ.
—  Ну вот, ужыда: земляжӓт пыйыртвеле, шукыжы— господ- 

ский лес. ■
—  Тӹдӹжӓт, маныт, выжален колтымы,—мужик пелештӹш.
—  Ну вот, ужыда... Степа, йӹлӹм кадай... Степа! Ма вара, 

амален кетелат?
Степушка тӹргештен вазы. Мужик сагана толын шӹнзӹ. Мӓ 

эчеӓт кытыраш цӓрнӹшнӓ. Вес сирӹштӹ тӓгӱ-ӓнят мырым тӹн- 
гӓльӹ, дӓ техень тошнам... Бедный Влас сылыкланен колтыш...

Пел цӓшӹштӹ мӓ айырлышна.

*) Т ягло—туша.
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Уездный лекарь

Икӓнӓ шӹжьга, ӧрдӹж ныр гӹц толшыла, мӹнь прустуенӓм 
дӓ хвораен колтенӓм. Мӹньӹн цӓшешем, ӱштӹмыж мӹньӹм 
уездный халаэш гостиницеш хватен пиштӹш; мӹнь докторлан 
колтышым. Пел цӓш эртӹмӹкӹ кукшынди, шим ӱпӓн, мытык- 
рак эдем—уездный лекарь тольы. Тӹдӹ мӹлӓм пӱжӓлтӓрӹшӹ 
лекарствым сирен пуш, горчишникым шӹндӓш шӱдӹш дӓ вӹц 
тӓнгӓн пумага оксам пиш ловкан шокшышкыжы пӹзӹрӓл пиш- 
тӹш, Ь1шкежӹ кахралтыш дӓ ӧрдӹшкӹлӓ анжал шӹндӹш. Сов- 
семӓт лӓктӹк кеӓ ыльы, но тагыце-ӓнят шаям тӹнгӓл к^лтыш 
дӓ шӹнзӹлдӓльӹ. Мӹньӹм жар кӓньӹсӹрлӓндӓрен; пӓлем: йы- 
дым амален ам керд лиэш, седӹндон пуры эдемдон хытыралаш 
сусу ы.\ынам. Чӓйӹм кандевӹ! Докторем шаям тӹнгӓльӹ. Тӹ- 
дӹ глупый ылте, пӹсӹн дӓ забавны шайыштын. Свет вӹлнӹ 
шукы масакла случайвлӓ лиӓлтӹт: южэдемжӹдон шукы веремӓ 
иквӓреш ӹлет, дружнан моло ӹлет, но икӓнӓӓт йӓнг вашт ат 
шайышт; южшыдон пыйырт веле знакомыялт шоктет, анжет—  
поведӓйӹктӹмӹ годшы ганьы, цилӓок вӹкӹ лӓктеш. Тӹдӹлӓн 
ӹнянӓшӹжӹ малын мӹнь тӹшкевек ярал линӓм, ам пӓлӹ,—  
толькы тӹдӹ тӧрокок тӹнгӓльӹ дӓ ик интересный случай ги- 
шӓн шайышг пуш, а мӹньжӹ ӹнде книгӓ лыдшылан тидӹм ша- 
йыштам. Лекарьын ӹшкӹмжӹн шамаквлӓжӹдонок мӹнь пере- 
даяш цацен анжем.

—  Тӹньӹ тиштӹшӹ судьям, Мыловым, П.авел Аукичым ат 
пӓлӹ?—слабка дӓ цӹтӹрӓлтшӹ юкдон тӹдӹ попаш тӹнгӓльӹ 
(березовский пингӹдӹ табакет юкшым тӹхеньӹм ӹштен)... А т 
пӓлӹ... Ну, соикток. (Тӹдӹ кахралтыш сӹнзӓжӹм пӹшкӹлдӓ- 
Аьӹ.) Вот, дела тенге ыльы, алталаш ӹнжӹ ли, великий посгын 
лишӓшлык, самой роспуть годым. Тенге, судья доны мӹнь шӹн- 
зем, преферансла мадынна. Мӓнмӓн судьяна яжо эдем, префе- 
рансла мадашат ярата. Трӱк теве (лекарем „трӱк“ шамакым 
шӹрерӓкӹнок попен) мӹлӓм келесӓт: тӹньӹм ик эдем, ядещ. 
Мӹньжӹ манам: ма келеш тӹдӹлӓн? Запискӓм канден, ма- 
ныт,—хворой дорц, лишӓшлык. Кадта запискӓм, манам. Мане: 
хворой дорц... Ну, яр а ,—тидӹ мӓлӓннӓ-—сыкыр лаштык, ынгы-
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лет!.. А  делажы вот маханьы: мӹнъ докем ик помещица сирӓ, 
ажак-вӓтӹ; ӹдӹрем кола, манеш, тол йӹлерӓк, йымы гань ли, 
толашет имнивлӓм колтем. Но, тидӹ ничего эче... Но ӹлӓшӹ- 
жӹ тӹдӹ халана гӹц коклы уштышаш вӓрӹштӹ ӹлӓ, тӱнӹ йыд 
уже, а корныжы, ӹшкеок пӓлет, маханьы. Б1шкежӹ тӹдӹ не- 
зер ылеш, кок тӓнгӓ гӹц болыпы вычашат уке, разве мӹнер 
постолым, ӓль эче мам-гӹнят тӹштӹ пуэн кердеш. Но вес 
статянжы эче—обязанность, ынгылет: эдем кола. Картвлӓэм 
непременный членлӓн—Каллиопинлӓн кычыктышым дӓ токем 
кешӹм. Анжем: крылец анзылны арава шалга; имнивлӓ кресть- 
янскийвлӓ,—кого мӹшкӹрӓнвлӓ, пынышты партыш ганьы; ку- 
чержы, уваженим ӹштӓш манын тама, цӓрӓ вуя шӹнзӓ. Ну, 
шӱмбел, шаналтышым, господавлӓэтшӹ, виднӹ, шӧртньӹндон 
ак качеп... Тӹнь йӹрет, а мӹнь тӹлӓт келесем: мӓлӓннӓ незер 
эдемвлӓлӓн, цилӓок шотыш нӓлмӹлӓ... Кучержы князь ганьы 
шӹнзӓ гьшъ, калпакымат ак кыдашгӹнь, пандаш лӹвец йӹрӓл- 
тӓ  дӓ салажым сӓрӹкӓлӓ гӹнь, кок депозиткеш смелан ке! А  
тиштӹжӹ анжальым-анжальымат, цаклышым—дела вес статян. 
Но, мам ӹштет, ӹшке турешем шаналтышым: обязанность. Сек 
керӓл лекарствывлӓм сагаэм нӓльӹм дӓ кыдальым. Хоть ӹня- 
нӹ, хоть ит—чуть-чуть миэн шонам. Корны адский: ӓнгӹрвлӓ, 
лым, лявӹрӓ, вӹд лаксывлӓ, а эче вӓкш пӱӓ урын кен— беда! 
Все-таки, миэн шом. Томажы изн, олымдон леведмӹ. Окня- 
влӓштӹ тыл соты: выченӹт, лишӓшлык. Ваштарешем техень поч- 
тенный папа лӓктӹ. „Ытары ылнежӹ, кола веле“ манеш. Мӹнь- 
жӹ: ит беспокоялт, манам... Кышты хворойдажы?— „Теве, теве, 
тишкӹ пыры“.—Анжем: кӹдеж ире, лыкышты лампадка кечӓ, 
кроватьышты коклы иӓш кытла ӹдӹр шайланен киӓ. Тӹдӹн 
дорц жар вӹсӓлтеш, ясын шӱлӓ: тӹдӹн горячка. Тӹштӹэче 
вес ӹдӹрвлӓ, шыжарвлӓжӹ,— лӱдӹн шӹнзӹнӹт, сӹнзӓштӹ вӹ- 
дӹжгӹшӹ.— „Тенгечӓт вет, попат. здороваок ыльы, аппетитдон 
качкы, йӱ,—тагачы ирок вуй каршта маньы, а вадешеш теве 
махань ылеш“... Мӹнь ладнангдарем: идӓ беспокоялт, манам— 
докторын обязанностьшы техеньӹ—и тӹньгӓльӹм. Вӹрӹм кол- 
тышьш, горчишникым шӹндӓш шӱдӹшӹм, микстурым сирӓлтен 
пушым. Тӹнӓмок мӹнь анжем, пӓлет: ей-богат, техень лицӓм 
эче ужтелам... кӹтӹкӹн келесӹшӓш гӹнь — красавица! Когон 
ӹжӓлӓен шӹнденӓм. Лицӓжӹ пиш яратымы, сӹнзӓжӹ... Теве, 
тау йымылан, ладнангы; пӱжӓлтӓш тӹнгӓльӹ, шижӹн колтыш 
вуйта: йӹрвӓш анжальы дӓ йӹрӓлтен колтыш, кидшӹдон лицӓ- 
жӹм ӹштӹльӹ... Шыжарвлӓжӹ кымык лин ядыт: „м алинӓт?“— 
„Нимат уке“, манеш дӓ вес векӹлӓсӓрнӓл вазы... Анжем— ама- 
лен кеш. Ну, манам, ӹн^^е тидӹлӓн покойым пуаш келеш. Мӓ 
цилӓн ял-парня мыч ашкед лӓктӹн кешнӓ; ик горничный веле 
иктӓ-махань случаеш коды. Гостиныйышты самовар стӧл вӹл- 
нӹ уже, ямайският улы: мӓнмӓн делашты тидӹте акли. Чӓйӹм 
йоктаревӹ; амалаш кодаш шӱдӓт... мӹнь согласын лим: кыш 
ти веремӓштӹ кеет! Ӓвӓжӹ со охла. Мам тӹнь ойхырет, ма-
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нам, ак колы вет, ит беспокоялт, лучы кӓнӓлтӹ ӹшкежӓт: кок 
цӓш вет. „Иктӓ-ма лиэш гӹнь, мӹньӹм кӹньӹлтӹдӓ ӹне“.— 
Кӹньӹлтӓт, кӹньӹлтӓт.—Ӓвӓжӹ амалаш кеш, ӹдӹрвлӓжӓт ӹш- 
кӹмӹштӹн кь1дежӹшкӹштӹ кен колтевӹ; мь1лӓм гостиныеш шӓ- 
ревӹ. Теве мӹнь амалаш вазым, амален ам керд,— ма техеньӹ! 
Кыце вет янгылен шӹнзӹнӓм ылнежьь Хворой бщӹрет ыш гӹц 
со ак ке. Варажы тырхен шӹм керд, трӱк кӹньӹльӹм; тума- 
ем: кен анжышаш, хвороем мам ӹштӓ? Кӹдежшь! гостиный 
сагаок ылеш. Ну, кӹньь1лььшӓт, кешӹм, амасам олен пачым,—■ 
а шӱмемжӹ пиш когон шиэш. Ужам: горничный амала, ышма- 
жым кӓрен шӹнден, даже нер-юкын кыскеш! а Й1дӹр токемлӓ 
лицӓн киӓ, кидвлӓжӹм шӓрӓлтен шуэн, бедняжка! Теве лишкӹ- 
рӓкок мишьш... Трӱк тӹдӹ сӹнзӓжьш пачын колтыш дӓ вӹ- 
кем анжаш тӹнгӓльӹ! „Кӱ тидӹ, кӱ тидӹ ?“— Мьшь шеклӓнев 
колтенӓм.—И т лӱд, сударыня: мьшь доктор ылам; тӹньӹм ан- 
жалаш тольым.— ,Тьш ь доктор ы лат?“—Доктор, ылам... Ӓ вӓт 
мӹяь докем халашкы колтен ыльы: мӓ вӹрӹм тӹньӹнӹм кол- 
тышна, сударьшя; ӹнде кӓнӓлток, иктӓ кок кечь1штӹ, йымы пал- 
ша, тӹньӹм ял вӹк кьшьӹлтенӓ.—^„Ах, доктор, колаш волям ит 
пӱ ылнежӹ... пожалуйста".— Мам вара попет, шӹлок!—Эчеӓт ть1- 
дьш жар лишӓшлык, ӹшке турешем манам; кид шӓржӹм кычен 
анжышым; лачок, жар улы. Ышкежӹ тӹдӹ вӹкем анжальы дӓ 
мьшьӹн кидем хватьыш .— „Мӹнь тӹлӓт келесем, малын 
колымем ак шо, мӹнь келесем, мӹнь келесем... мӓ ӹнде кокты- 
нок ылына: тӹнь толькы иктӹлӓнӓт ик попы... колышт доко“... 
Мӹнь токыжы пӱгӹнӹшӹм; тӹрвӹжӹм пӹлӹшем докы нӓлӹн 
мишӓт, ӱпшӹдон шӹргем цӹгӹлтӓрӓ,—признаем, ӹшкӹмемӹ- 
нӓт вуем сӓрнӓл кеш,—дӓ пӹжгӓш тӹнгӓльӹ... Нимат шӹм ын- 
гылы... Ӓх, вет тидӹ шайлана... Пӹжгӹш, пӹжгӹшӓт, провор- 
нан, рушла агылла пӹтӓрен шуш, цӹтӹрӓл колтыш, вуйжым 
кьшцӹк вӹкь1 пиштӹш, парняжыдон мӹлӓм крозальы.—„Смотри, 
доктор, иктӹлӓнӓт ит попы“... Чуть-чуть мӹнь тӹдӹм ладнзнг- 
дарышым, йӱӓш пушым, горничныйым кӹньӹлтӹшӹм дӓ лӓк- 
тӹм.—Лекарь тиштӹ нер-тавакшым кыце-кердмӹн шыпшыл шӹн- 
дӹш дӓ выртеш тӹнгшӹ ганьы лин колтыш.

— Иргодешӹжӹ,— тӹдь1 пакыла шайыштеш,— хворойлан лу- 
чы ӹш ли. Мӹнь тумаяльым дӓ трӱк нӹнӹн доран кодылдалаш 
решӹшӹм, хотя мӹньӹм вес хворойвлӓӓт выченӹт... А  тӹнь 
пӓлет вет, тидӹндон пренебрегаяш ак яры: практика тидӹн 
ярелӓ страдая. Но, вет, й1дӹр действительны пиш отчаянный 
положеништӹ ылеш; вес статянжы, тӧрок келесӓш попаза, мӹнь 
ӹшкежӹ когон ӹжӓлӓен колтенӓм, Д ӓ семняжӓт мӹлӓи 
яжола чучын. Ь1шкежӹ хоть незер ылыт, но образованный. 
Ӓтяштӹ нӹнӹн ученый эдем ылын, сочинитель; конечны, не- 
зерешок колен, но тетявлӓжӹлӓн отличный воспитаним пуэн пос- 
пеен; книгӓвлӓмӓт шукым коден. Т ӓ хворойым усердны анже- 
мӓт, тӓ иктӓ вес причиныдон—тамалын-ӓнят мӹньӹм цилӓн яра-
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тен колтенӹт, родняшты вуйта ылам, манаш лиэш... Тӹ вере-
корньшлӓ п ӹ т е н ^ ,

лӓнӹ чуть-чуть кандат... Х воройак тӧр-
лӓнӹ... Ик кечы эртӓ, вес кечӹ эртӓ... Но вот... (Лекарь тиш-
ты царнен колтыш.) Кыце шайышт пушаш вӓл, прават ам пӓ-
дӓ чайеГм"пп^ ' Г т« *  шыпшыльы, кичкӹжӓльӹ

“  подыльы.) Тӧрок келесем, хвороем... кыце маншаш...
Ну, яратен колтен тама мӹньӹм... ӓль тенге агыл, яратен агыл 

• Гкшарге"н^\\^^.)“^ ’ - тишӓк ш е к ^ ӓ ^ н  кол™ ш"

—  Агыл,— пакыла пӹсӹрӓкӹн тӹдӹ попаш тӹнгӓльӹ,— ма - 
хань тӹ ш тӹ  яратен колтеа! Ӹшлӓн ценӓм вет пӓлӓш келеш.

лыдшы, а мӹньжӹ латинский 
Г Г Г Г оГ  Фйпуремдонат, кажется,
1 м к?п , Н  ^«*"^ьы,) ӹшкӹмемӹм хвален

мыньӹм ородымок тожв шачыктыде: ошьш
Мӹнь Г Г п о Л Г '' мыштем, кыды-тидӹжӹм ынгылем.
Мынь, ьапример, яжонок ынгыленӓм: Александра Андреевна—
1 окем "ч?Гтн“  ^ " '^ '' ‘̂ ^”^Р«А«ДР® «««а-пратымаш ьш  агыл мӹнь 
докем чувствьшн, а дружеский расположеним имеен, уваженим,

ӓнят, ти гишӓн самьшь тумаен, дӓ вет 
тӹдын положенижы махань ылын, ӹшкеок пӓлет... Тенге гӹ- 
нят, ти шаяжым пиш талашен, тыргыжланен попен пушы ле- 
карь приваиыш,—мӹнь, кажется, кужыракын шайыштам... Тенге

Г »  п“„“Г р ‘ ~ « ™ Г  “ ““ ■•■ ‘  ” “ »»

в ™ т ; “гГ ьа '!‘‘“" "  - ‘« " “р - ь ш ш , .

хуж едӓхуж е лин миэн. Тьшь ме- 
^'осударь; мӓнмӓн братян йӓнгеш кыце 

чучеш, айыртемынок пытӓри-андак, кынам тӹдӹ цер сьшгӹмӓ-
шым уаклен колта, тидьш тӹнь ынгылен ат керд. Б1шлӓн

» й ш “ а ш  ӓ к Г Т Г °  “ “ ‘ « » Р ӓ Д ӓ ? ^ е л е с е „ ймышташ акли. Цила монден шӹнденӓтлӓ чучын колта, хворой- 
жат тылат ак ӹнянӹлӓ чучын колта, йӓлжӓт лицен мыштыды- 

колтенӹн машаналтеш, хворойын мажы ясы ги-
э Г я ж Т Г г ы л Т Т  Г  анжат, пӹжгӓт...эх, яжо агыл! Ти болезнеш вет лекарство улы, ӹшке турешет
ту « м т , „0.Ш  вале кедаш. Тава , „ д а  П р о в ^ Г Т -
жет уке, тыды агыл! Лекарство действыенӓт ак шокты... то тӹ-
дым, то тидым хватет. Кынамжы теве рецептурный книгӓм нӓ-
южналГж? маньш'^ тумает. Прават.
южнамжы ма лиэш-лиэш, книгӓм пачат дӓ, авось, манат,
яра. А эдемжы кола веле; весӹ ылгецӹ, ӓнят, ытарынежӹ.

илиум келеш, манат; мӹньӹшке вӹкемответственностьым
ам нал. А  техень случай годымжы махань ородыла каймыла!
Ну, варажы, конечны, привикньӹмлӓ, нимат уке. Эдем колен
3 Охотникын запискы влӓ
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гьшь, тӹнь виноват ат ыл: тӹкь правилывлӓ семӹнь ӹштенӓт. 
А  то теве эче ма пиш ясын чучеш: ужат, тӹлӓт пыт доверӓ 
йӓт, а ӹшке уж ат—палшен ат керд. Вот Ллександра Андре- 
евнаы семняштӹжӹ мӹнь докем техень довери самой ыльы,— 
ӹдӹр опасностьышты ылеш манын тумаяшат прахенӹт. Мӹньжӓт 
ӹшке статянем нӹнӹм ладнангдарем—ничего манам, а ӹшкӹ- 
мемжьш йӓнгемжӓт ялгавалышкем шон. Остаткаэшӹжӹ, молы 
ситӹдӹмӓшеш эче роспуть лин шӹнзӹнӓт, кучер лекарствылан 
кеӓ дӓ кечӹ мыч мотайыл каштеш. А  ӹшкежӹ мӹнь хворойын 
кӹдежшӹ гӹцӓт ӓм лӓк, каранг ам керд, пӓлет, потикӓлӓ анек- 
дотвлӓм шайыштам, тӹдӹн сага картла мадам. Йыд вашт моло 
шӹнзен колтем. Ӓвӓжӹ мӓгӹрӹмжӹ лошты таум мӹлӓм ӹштӓ, 
а мӹнь ӹшке турешем тумаем: тӹньӹн тауэдӹм ам стойы. Тӧ- 
рокок признаём тӹлӓт, ӹнде ам тайы, мӹнь хворой ӹдӹрӹм 
яратен колтенӓм. Александра Андреевнаат мӹнь докем привик- 
нен шӹнзӹ: мӹнь гӹцем пасна кӹдежӹшкӹжӹ иктӹмӓт ак пыр- 
ты. Мӹньдонем шайышташ тӹнгӓлеш; ядыштеш, кышты мӹнь 
тыменьӹнӓм, кышты ӹлем, ӓтям-ӓвӓм кӱ ылыт, кӱвлӓ знакӧ- 
мыйвлӓэм? Пӓлем ылнежӹ, попаш ак кел, а тӹдӹлӓн запреща- 
ен ам керд. Южнам ӹшкӹмемӹм вуем гӹц хватем,—мам ӹш- 
тет тӹнь, разбойник?.. А  то кидем гӹц кыча дӓ мӹнь вӹкем 
анжен шӹндӓ, шукы тенгелӓн анжа, вес векӹлӓ сӓрнӓлеш дӓ 
манеш: „махань тӹнь пуры ылат!“ Кидшӹ шокшы, сьшзӓжӹ 
кого, пышкыдын анжа. — яДа, манеш, тӹнь пуры дӓ яжо ылат, 
пашкудывлӓнӓ ганьы ат ыл, уке, тӹнь тӹхень ат ыл, тӹхень 
ат ыл... Кыце кӹзӹт якте тӹньӹм пӓлӹделам!"— А лександра 
Андреевна, манам, тырлы, тырлы... Мӹнь чувствыем, ӹнянӹ, 
ам пӓлӹ, маэмдон ярал линӓм... толькы, пожалуйста, ладнанг, 
цилӓ яжо лиэш, тӹнь тӧрлӓнет. Тишӓк эче келесӓш келеш 
тӹлӓт,— кымыкрак линдӓ сынзахалжым лӱктӓлӓл, лекарь прива- 
йыш,—а пашкудывлӓштӹдон нӹнӹ пишок йыхныделыт: кыдыжы 
незервлӓ ылыныт, кыдыжы пиш паянвлӓ ылыныт. Манам вет: 
тидӹ пишок образованный семня ылын; седӹндонок мӹлӓм 
лестны даже ылын. Мӹньӹн кидем гӹц веле лекарствым при- 
нимая ыльы... кӹньӹлӓлеш, бедняжка, мӹнь палшымемдон, йӱн 
колта дӓ вӹкем анжен шӹндӓ... шӱмемжӓт сӓрнӓш тӹнгӓлмӹлӓ 
чучын колта. А  тӹдӹлӓн хуже дӓ хуже лин миэн: кола, тумаем, 
соикток кола. Ы нянетли, ӹшкежӓт мӹнь коропыш вазаш  веле: 
тиштӹ эче ӓвӓжӹ, шыжарвлӓжӹ наблюдаят, сӹнзӓшкем анжат, 
мӹлӓм ак ӹнянеп. „Ма? Кыце ӹнде?“—Ничего, ничего!— а ма- 
хань ничего, вуемӓт ӹшкӹмемӹн сӓрнӓл кеӓ. Теве икӓнӓ йы- 
дым ӹшкетемок хворой сага шӹнзем. Горничныйат тишток 
шӹнзӓ, но пыт амала. Ну, несчастный горничныйым вырсаш 
акли: тӹдӹлӓнӓт ситен шон. Александра А ндреезна вады мыч- 
кок ӹшкӹмжӹм худан чувствыен, тӹдӹм жар мучыен. Йыдпел 
яктеок пачангыльы; варажы амален кемӹ ганьы лин колтыш, 
тӓрвӓнӹдеок киӓ. Йымы-лыкышты лампадка йылен кечӓ. Мӹнь
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^оже шӹнзӹмӓштем нерем. Трӱк мӹньӹм ӧрдӹжем гӹц '^вуйта 
тӹкӓлевӹ, сӓрнӓл колтышьш гӹнь... Госпыди! Александра Ан- 
дреевна мӹнь вӹкем анжен шӹнден... тӹрвӹвлӓжӹ пачылт шӹн- 
зӹнӹт, шӹрӱ!Жӹ тылла йыла.— Ма вара?— „Доктор, мӹнь ко- 
лем вет?“—Иымы перегӓ, ат колы.— „Уке, доктор, пожалуйста, 
мӹлӓнем ат колы ит ман, ит попы... пӓлет ылгецӹ... колышт 
доко, ради бога, мӹньӹн положениэм гишӓн мӹнь гӹцем идӓ 
тайы!—ӹшкежӹ пиш шӹреншӱлӓ.— „Соикток колышашем пӓлӹ- 
мӹкем, мӹньтӹлӓт цилӓ>келесӹнем, цилӓ!“ —Александра Андре- 
евна, ит попок!—„Мӹнь вет изишӓт шӹм амалы, мӹнь тагнам- 
шенок тӹнь вӹкет анжен киэм... ради бога... мӹнь тӹлӓт ӹня- 
нем, тӹнь пуры, честный ылат, цилӓ святойвлӓн лӹмдон сар- 
валем, келесӓй мӹлӓм тӧржӹмок! Пӓлет ылгецӹ, кыце мӹлӓм 
тидӹм пӓлӓш керӓл... Доктор, ради бога, келесӹ, мӹньӹн по- 
ложениэм когон худа?“— Мам келесем, Александра Андреевна, 
тырлок!— „Ради бога, сарвалем тӹньӹм!“—Таен ам керд тӹнь 
гӹцет, Александра Андреевна, лачок, тӹнь лӱдӹшлӓ положе- 
ништӹ ылат, но йымы ытара...— „Колем, колем мӹнь“... Д ӓ 
вуйта сусу лин колтыш, лицӓжӓт веселӓэм кеш, мӹнь лӱдӹн, 
шеклӓнен колтышым. „И т лӱд, ит лӱд—колен кемӓш мӹньӹм 
ак лӱдӹктӹ". Тӹдӹ трӱк кӹньӹльӹ, вуйжым кидшӹдон 
тӹкӹлӹш.— „Ь1нде... ну, ӹнде мӹнь тӹлӓт келесен кердӓм, тау 
веле, тӹнь пуры эдем ылат, яжо эдем ылат, мӹнь тӹньӹм яра- 
тем “... Мӹнь тӹдӹн вӹкӹ ороды ганьы анжен шӹнденӓм; лӱдӹш, 
пӓлет...— „Кольыц, манеш, мӹнь тӹньӹм яратем“... —Александра 
Андреевна, мадон мӹнь тӹлӓт ярал линӓм!—-„Уке, уке, манеш “, 
тӹнь мӹньӹм ат ынгылы... тӹнь мӹньӹм аты нгы лы “... Д ӓтрӱк, 
кидшӹм виктӓлтӹшӓт, мӹньӹм вуй гӹц хватьыш дӓ шыпшал 
шӹндӹш... Ӹнянет, чуть-чуть мӹнь сӹгӹрӓл шӹм колты... пыл- 
вуйтен шӹнзӹмӓт, вуемӓт кӹпцӹк лӹвӓкӹ цикен шӹндӹшӹм. 
Тӹдӹ попаш цӓрнӹш; ӱп лоштем парнявлӓжӹ цӹтӹрӓт; колам, 
мӓгӹрӓ. Мӹнь тӹдӹм ладнангдараш, ӹняндӓрӓш тӹнгӓльӹм... 
Мӹнь, ӹнде ам ӓшӹндӓрӹ, мам попенӓм. Горничный ӹдӹр ши- 
жӹн колта лиэш, Александа Андреевна, тау... ӹнянӹ... тырлы, 
манам.— „Нимат уке, нимат уке“ тӹдӹ попа. „Шижӹт гӹнь... 
хоть цилӓнок шижӹштӹ—соикток вет колем. Тӹньжӓт мам лӱ- 
дӓт, ма гӹц шеклӓнет? вуетшӹм лӱктӓлӹмӓ йӓ... Аль мӹньӹм 
ат  яраты ыльш, мӹнь, ӓнят, алталалтынам... тенге гӹнь, ит йӓт- 
лӹ веле мӹньӹм.“—Александра Андреевна, малын тенге по- 
пет? Мӹнь яратем тӹньӹм.—Тӹдӹ мӹньӹн сӹнзӓшкем туран 
анжальы дӓ кидшӹм шӓрӓлтӹш.— „Тенге гӹнь, элтӓлемӓ мӹ- 
ньӹм“... Тӧрок келесем: кыце тӹ йыдын ородыш мӹнь кетелам, 
ам пӓлӹ. Ӱжам, хвороем ӹшкӹмжӹм лаксырта веле, ужам, 
шамжы прамойок агыл; колышашыжым ак пӓлӹ ылгецӹ, мӹнь 
гишӓнем ӹнежӓт шаналты ылнежӹ—тидӹмӓт пӓлем: а то вет 
коклы вӹц иӓшӹнок, иктӹмӓт яратен анжыдеок колаш ясы: 
тидӹжӹ самой тӹдӹм и ойхырыктен, вот малын тӹдӹ йӓнг
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ясыжыдон, хоть мӹньӹм дӓ айырен, — ӹнде ынгылет? 
Мӹньӹм кидшӹ гӹц ак колты. —Мӹньӹм ӹжӓлӓйӹ, Александра 
Андреевна, дӓ ӹшкӹмедӹмӓт ӹжӓлӓйӹ, манам.— „Малан ӹжӓ- 
лӓйӓш ?“ манеш. „Вет колышашлык ылам...“ Тӹдӹ со тенге 
попен. „Вот ам колы ылгецӹ, эчеӓт порядочный бӓрышня ли- 
ӓм ылгецӹ, мӹлӓм намыс линежӹ, лачок намыс... а то ма ва- 
р а?“—Д ӓ кӱ тӹлӓт колет манеш?— „Эх, уке, ситӓ, тӹнь ат ал- 
талы, тӹнь алтален ат мышты, анжалыма ӹшкӹмедӹм“.— Тӹнь, 
Александра Андреевна ат колы, мӹнь. тӹньӹм тӧрлӓтем; вара 
ӓвӓт гӹц благословеним ядына... мӓ мары дон вӓтӹ линӓ, мӓ 
цӓшӓн линӓ.— „Уке, агыл, мӹнь тӹнь гӹцет шамакым нӓлӹнӓм,, 
мӹнь колышашлык ылам... тӹнь мӹлӓм сӧренӓт... мӹлӓм попе- 
нӓт“... Пиш ясы ыльы мӹлӓм, шукы причиныдон ясы. Ш анал- 
ты йӓ ӹшкеок, вот махань делавлӓ южнам лиӓлтӹт: нимат уке 
машанет, а каршта. Мӹньӹн лӹмем пӓлӹмжӹ шон колтен, фа- 
милиэм агыл, лӹмем. Аӹмемжӹ мӹньӹн Трифон, Трифон Ива- 
ныч маныт. Тонышты цилӓн мӹньӹм доктор маныныт. Нимам 
ӹштӓш, Трифон лӹмем, манам. Тӹдӹ сӹнзӓжӹм кымалтыш, 
вуйжым ӹрзӓльӹ дӓ французский йӹлмӹдон тамам попалтыш,— 
тамам-ӓнят яжо агылым, вара ваштыл колтыш, тоже худа статян. 
Вот тенгелӓ йыдваш мӹнь шӹнзӹшӹм. Ирок вуем пӧрт се- 
вен шӹндӹмӹ ганьыла чучеш; сотыгечӹн ижӹ комнатышкыжы 
пырышым, чӓй йӱмӹкӹ. Ой, йымем! Тӹдӹм пӓлӓшӓт акли, ти- 
шец цеверрӓквлӓм коропыш пиштӓт. Цуреем тӹлӓт, кӹзӹтӓт 
ам понимайы, кыце мӹнь тӹ страданим тырхен кердӹнӓм. Хво- 
роем эче кым кечӹ дӓ кым йыд ӹлӹш... махань йыдвлӓ ылевӹ! 
Мам толькы ӹш попы! О статка йыдымжы, шаналты тӹнь ӹш- 
ке турешет, шӹнзем тенге сагажы дӓ иктӹ гишӓн веле йымым' 
сарвалем: нӓлӹмӓ тидӹм йӹлерӓк дӓмӹньӹмӓт сагажок... Трӱк 
шонгы ӓвӓжӹ пырен шагальы... А  мӹнь первиш кечӹнжок ке- 
лесенӓм ыльы: дела худа, батьышкам кандаш гӹнят яра. Хво- 
роет ӓвӓжӹм ужык колтыш дӓ попа: „ну, вот, яра веле то-
льыц... анжал мӓ вӹкӹнӓ, мӓ иктӹ весӹнӓм яратенӓ, иктӹ весӹ- 
лӓннӓ шамакым пуэннӓ“.— „Ма вара, доктор, мам попа вар а?“ 
Мӹнь ӧрӹн колтенӓм.—Ш айлана, горячка... Атӹдӹжьп „Агыл, 
агыл, токо веле вет тӹнь совсемок весӹм попышыц, шӓргӓше- 
мӓт нӓльӹц... Ма ӹндежӹ вес статян попет? Ӓвӓм п /ры  вет, 
простя, ынгыла, а мӹнь колем,—ма мӹлӓм алталаш; кидетӹм 
пу йӓ“... Мӹнь кӹньӹлӹм дӓ тӱгӹ лӓктӹн кешӹм. Ӓвӓжӹ, конеч- 
ны, цилӓ цаклен.

— Ситӓ ӹнде, мӹлӓм тидӹм кӹзӹт ӓшӹндӓрӓшӓт ясы. Хво- 
рой ӹдӹрем иргодешӹжок колыш. Царствашкы веле кежӹ! 
(кужын шӱлӓлтен, лекарь привайыш.) Колымжы анзыц кӹдеж- 
шӹ гӹц цилӓм лӓктӓш шӱдӹш, мӹньӹмвеле кодыш.— „Простьы 
мӹньӹм, манеш, мӹнь, ӓнят, тӹнь анзылнет виноват ылам... 
но ӹнянӹ, весӹм иктӹмӓт яратыделам... ит монды веле мӹ- 
ньӹм... шӓргӓшем перегӹ“...
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Л екарь вес векӹлӓ сӓрнӓл шӹнзӹ; мӹнь кндшӹ гӹц кычы- 
шым.

— Эх ,—манеш, давай иктӓ-ма весӹ гишӓн шайыштына, ӓль 
преферансла мадылдалына. Мӓнмӓн братялан техень возвышен- 
ный чувствывлӓ гӹц карангаш келеш. Иктӹм веле тумайымла: те- 
тявлӓ ӹнжӹштӹ саслеп, дӓ вӓтӹ ӹнжӹ вырсы. Мӹнь тӹ год- 
шен вӓтӹмӓт нӓлӹн поспеенӓм... Кыце ӹне... Купец ӹдӹрӹм 
нӓлӹнӓм: приданыйжы шӹм тӹжем; лӹмжӹ Акулииа; Трифон- 
лан как-раз статяш толеш. Вӓтӹ, манаш попаза, пиш костан 
дӓ шукыжы амала веле... Ну, преферанснажы?

Мӓ копейка рядӹ преферансла мадаш шӹцнӓ. Трифон И ва- 
выч мӹнь гӹцем кок тӓнгӓ дӓ пелӹм мадын нӓльӹ дӓ, сӹнгӹ- 
мӓшӹжӹлӓа пиш сусу лин, поздан ижӹ лӓктӹн кеш.
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Мӹньӹн пашкудем Радилов
...Шӹжӹм кырмызаквлӓ шӹрерӓкӹнок пистӓн садывлӓштӹ 

ылыт. М ӓ донна, Орловский губерняштӹ, техень садывлӓ пӱлӓ 
улы. Тьотянавлӓ, ӹлӹмӹ вӓрӹштӹм айырьшы годым, иктӓ кок 
десятина яжо землям фруктовый садылан кодат ылын, пистӹ 
аллейывлӓм шӹнден шӹндӓт. Иктӓ вӹцлӹ, шӹмлу и эртӹмӹкӹ, ти 
дворянский усадьбывлӓ, „дворянский пӹжӓшвлӓ", изин-олен пӹ- 
тен миэнӹт; томавлӓжӹ шӱн пӹтенӹт ӓль нинӹм выжален кол- 
тенӹт, кӹрпӹц гӹц ӹштӹмӹ строенивлӓжӹ вӓреш кӹрпӹц ара- 
влӓ веле кодыныт, олмавувлӓжӹ пӹтен миэнӹт, олтымашкы 
кенӹт, заборвлӓ дӓ пичӹвлӓ тоже пӹтенӹт- Пистӹвлӓ веле ко- 
дыныт дӓ первишӹ ганьок со шалгенӹт, йӹрӹштӹ кӹзӹт кы- 
рал шумы нырвлӓ. Ти шонгы пистӹвлӓ веле перви тиштӹ ыл- 
шы усадьба гишӓн, колен пӹтӹшӹ шӱмбелвлӓ, ӓтявлӓ гишӓн 
ӓшӹндӓрӹктӓт.

Техень шонгы пистӹ—яжо пушӓнгӹ. Нинӹм русский мужи- 
кын таваржат даже ак тӹкӓл. Ылӹштӓшӹжӹ тыгыды, лаштыра 
укшвлӓжӹ пиш кымдан шӓрлен шӹнзӹнӹт, лӹвӓлнӹштӹ куры- 
маш ӹмӹл.

Икӓнӓ, Ермолайдон коктын мызывлӓм кӹчӓл кашмына годым^ 
мӹнь тошты сад вӓрӹм ужын колтышым дӓ тӹшкӹ кешӹм. 
Пистӹвлӓ лошкы толын веле шом, кырмызак чонгештен лӓк- 
тӹ;—мӹнь лӱэн шельӹм; тӹ выртышток мӹнь гӹцем мӹндӹр- 
нӓт агыл сӹгӹрӓлмӹ юк шактен колтыш: пӱшӓнгӹ шайыц лӱ- 
дӹн колтышы ӹдӹр анжал шӹндӹш дӓ тӹшӓкок ямын кеш. 
Ермолай токем кыргыж тольы. „Малын тиштӹ лӱлӓт: тиштӹ
помещик ӹлӓ вет“ .

Мӹнь тӹдӹлӓн нимат келесенӓт шӹм шокты, пиэмӓт лӱмӹ 
кекӹм токем канден ӹш поспейӹ, шайылнем ял юк шактен кол- 
тыш дӓ мӹнь анзыкем кужы эдем, усан, ӧпкӓлӹшӹлӓ кайшы 
лицӓн толын шагальы. Мӹнь извиняйӓлтӹм, ӹшке лӹмем келе- 
сӹшӹм дӓ тӹдӹн владениэшӹжӹ кычымы кекем пунем ыльы.

—  Яра,— йӹрӓлтен тӹдӹ попа,—мӹнь ти кекӹм нӓлӓм, но 
толькы  ик условидон: токем обедыяш кеет гӹнь веле.

Келесӓш келеш, мӹнь тидӹлӓн изишӓт сусу шӹм ли, нс. 
отказашыжы акли ылын.
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—  Мьшь тиштӹшӹ помещик, тӹньӹн пашкудет, Радилов 
ылам, ӓнят колынат,—у знакомыем попа.—Тагачы рушӓрня, 
обед тонем порядочный лишӓшлык агыл гӹнь, мӹнь ӹнемӓт 
ӱж.

Техень случай годым керӓлӹм отвечӓйшӹмӓт, мӹнь паштек- 
шӹ ашкедӹм. Шукердӹ агыл итрӓймӹ ялгорныдон мӓ пис- 
тӹвлӓ логӹц лӓкнӓ. Каптавичӹш пырышна. Гйонгы олмавувлӓ 
дон имӓн шаптыр тӹшкӓвлӓ лошты йӹргешкӹ, ошалгы-жар 
капштавуйвлӓ кайыкалат; кужы равывлӓ мычкы ымыла-подре- 
нгӹ винтӹлӓ вӹдӹлӓлт кузен; йӹрӓн вӹлнӹ ваштырвлӓ мычкы 
пырса шуды вӹдӹлӓлт шӹнзӹн; лартака, кого тиквавлӓ киӓт; 
саралген шӹцшӹ охрецвлӓ пыракангшы охрец шуды лӹвӓлнӹ 
кайыт; пичӹ тӹр мычкы кужы нуж кушкын шагалын; иктӓ 
кок-кым вӓре, тӹшкӓн-ть1шкӓн татарский жимолость, бузина, 
лӧчкӓванды кушкын шагалыныт, первишӹ клумбывлӓ гьщ кодшы- 
влӓ. Тиштӓкенок эче коловец улы, йӹржӹ, вӹд лаксывлӓштӹ, лы- 
дывлӓ нӱштӹлӹт. Мӹндӹфнӓт агыл, йонгышты, сӹнзӓжӹм кьшен 
шӹнденӓт, пи киӓ, лум нььшыштеш: ала ышкал сиремь1м качкын 
шалга, пачыжым тоша тупшы вӹкӹ шоэн-шоэн сӓрӓл колта. 
Корны ӧрдӹшкӹлӓ сӓрнӓльӹ; кӹжгӹ кугивлӓ лошты тошты 
луды пӧрт кайын колтыш; левӓшӹжӹ ангадон леведмь!, кры- 
лецшӓт тӹрӹнь кен колтен. Радилов шагальы.

— Тырлай,-—вӹкем тӧрок анжен дӓ пурынок мьУлӓм попа,— 
мӹнь вес статян тумаен колтышым; ӓнят, тӹнь мьшь докем 
ӹнет пыры: тенге гӹнь...

Попен пӹтӓрӓшӹжӹ мӹнь волям шӹм пу, ьшяндёрӓш тьшгӓ- 
лььш: мь1лӓнем, манам, пиш приятны лиэш ть1дьш доны обе- 
дыяш.

— Ну, ӹшке пӓлет ӹне,—тӹдӹ пелештӹш.
Мӓ пӧртӹш пырышна. Ик ӹрвезӹ эдем, кужы, кӹжгь! жар 

ӹштӹрӓш мь'!жӓрӓн, крылецӹштӹ мӓнмӓм вӓш ли. Радилов 
Ермолайлан йӱктӓш ӓрӓкӓм тӹдь1лӓн кандаш ш ӱ д й 1 ш ;  охотникем, 
почетьш ӹштен, хозан тупшылан кымальы. Сакой картинвлӓм 
тышкен шӹндьшӹ анзыл кӹдеж гӹц Радиловын кабинетышкы- 
жы мӓ пырышна. Мӹнь охотник хӓдӹрвлӓэм кедӓрӹшӹм, пи- 
чӓлем лыкышкы шагалтышым; кужы сюртукан ӹрвезӹ эдем 
выргемем чистаен шӹндьхш.

— Ну, ӹнде гостиныйыш кенӓ,—Радилов ласкон попа,— ӓвӓм- 
дон знакомый лиӓт.

Мӹнь паштекшӹ кешӹм. Гостиныйышты покшал диванышты 
мытыкрак кӓпӓн папа шӹнзӓ, пӹцӓлгь1 сары платьем чиэн, 
вуйыштыжы ош чепчик, лицӓжӹ тоша, сӹнзӓ анжалтышыжыдон 
ойханла каеш.

—■ Вот, ӓви, рекомендуем: мӓнмӓн пашкудьша ***
Папа кӹньӹльӹ дӓ мӹлӓм кымальы, тоша кидешӹжь! мешӓк 

постол ридикюльым кычен.
— Ш укердӹ вара мӓнмӓн крайышкына толынат?— сӹнзӓжӹм 

пытькен, слабка юкшыдон тӹдь! олен яды.
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— Уке, шукердӹ агыл.
— Тиштӹ шукы ӹлет?
— Тел якте ӹлӓш сӧрем.
Папа попаш цӓрнӹш.
— Тидӹ вот Ф едор Михеич,— кужы тоша эдемӹм анжыктен, 

Радилов пелештӹш. Пырымына годым мӹнь ти эдемӹм ужте- 
лам.— Ну-ка, Ф едя, хыналан ӹшке искусстветӹм анжыктай. Ма 
тӹнь лыкышкы пырен шӹнзӹнӓт?— Ф едор Михеич пӧкен гӹц 
кӹньӹльӹ, окня анзыц худа скрипкым нӓльӹ, янгежӹм кы- 
чыш, но мычаш гӹц агыл— покшецӹн, онгжы тервен пӹзӹрӓ- 
Л ё ӹ , сӹнзӓжӹм кымен шӹндӹш дӓ ик веремӓнок мыраш, куш- 
таш дӓ скрипкыжым шакташ тӹнгӓльӹ. Вӹлец анжен тӹдӹлӓн 
шӹмлу им пуаш лиэш; кужы панковый сюртукшы тоша кӓп- 
шӹ вӹлнӹ сылыкын лыпшалтеш. Тӹдӹ кушта, то кӓпшӹм ӹр- 
зӓл колта, то тырлен колтымы ганьы лиэш дӓ вуйжым сӓрӓл 
миӓ, то шӱжӹм когон виктен шӹндӓ, то ялжым семеш ташкал 
миӓ, южнам пылвуйжым лелӹн какляртылеш. Пӱтӹмӹ ышмажы 
шонгы юкым лыктеш. Радилов цаклыш тама, Ф едян „искусст- 
выжы“ нимахань удовольствимӓт мӹлӓм ак пу.

— Ну, ситӓ, шонгы, яра, ӹшкӹмедӹм награждаяш кен кер- 
дӓт,—тьотялан тӹдӹ келесӹш.

Ф едор Михеич тӹшӓкок скрипкыжым окня анзылан пиштӹш, 
цилӓлӓннӓ кымальы, пӹтӓри мӹлӓм,— хыналан, вара папалан, 
вара Радиловлан дӓ лӓктӹн кеш.

— Тоже помещик ылын,—у приятелем попа,—паян ылын, но 
пӹтӹн незеремӹн—кӹ зӹ твот мӹнь донемӹлӓ... Б1шке веремӓш- 
тӹжӹ первый эдемеш тӹдӹм шотлат ылын; кок вӓтӹм марыш- 
ты гӹц айырен нӓлӹн, мырызывлӓм урден, ӹшкеи^ӓт мыраш 
дӓ кушташ мастар ылын... Ӓрӓкӓм кандаш ана шӱдӹ? Качкыш 
стӧл вӹлнӹ вет.

Кӹдежӹш ӹрвезӹ ӹдӹр, садышты ужмем самой, пырен ша- 
гальы.

— Теве, О ляат толеш!—Радилов маньы дӓ ӹшке изиш ӧр- 
дӹшкӹлӓ анжальы,— знакомый лидӓ... Ну, ӓлдӓ, качаш кенӓ.

Мӓ столовыйыш кешнӓ, шӹнцнӓ. Столовыйыш кемӹнӓгодым 
Ф едор Михеич »Гром победы раздавайся" мырьш мырен; тӹ- 
дӹ „наградым“ уже получаен, седӹндон нержӹ изиш якшар- 
гал шӹнзӹн, сӹнзӓжӓт изиш йыла. Лыкеш, изи стӧл вӹлӓн 
тӹдӹлӓн качкаш шӹнден пуэнӹт, салфеткыжым путелыт. Тьотя 
итрӓдон ӹшкӹмжӹм хвален кердте, седӹндон тӹдӹм йӓл гӹц ӧрдӹ- 
жеш шӹнденӹт. Тӹдӹ онгжым хрестӹш, кужын шӱлӓлтӹш дӓ 
акула ганьы качкаш тӹнгӓльӹ. Ӧ бед лачокок худа агыл ыльы, 
рушӓрня кечӓт, цӹтӹрен кишӹ желе дӓ испанский „мардежӓт“ 
(пирожный) йӓмдӹлӹмӹ ылын. Стӧл лошты Радилов, кыды 
лу и перБИ армейский пехотный полкышты служен дӓ Турцишкӹ 
каштын, первишӹжӹ гишӓн шайышташ тӹнгӓльӹ, шаяжым 
мӹнь внимательны колыштынам дӓ О льга вӹкӹ йывырт ан-
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женӓм. Ӹшкежӹ О льга пиш цеверок агыл; но решительный, 
д ӓ  ладна анжалтышыжы, дӓ кымда, ош лепкӓжӹ, ныгы- 
ды ӱпшӹ дӓ, 'айыртемӹнок, кӹрӓнӓлгӹ сьшзӓвлӓжӹ, изивлӓ, 
ышанвлӓ дӓ раскыды анжалтышанвлӓ, хоть кӱжӹмӓт мӹнь вӓрӹш- 
тем цӱдейӹктӹнештӹ. Тӹдӹ Радиловын каждый шамакшым 
вуйта лоэн, пыт колыштын; лицӓштӹжӹ проста внимани веле 
агыл,—яратен колыштмаш кайын. Радилов иӓшӹжӹдон тӹдӹн 
ӓтяжӹ лин керднежӹ; тӹдӹ Ольгылан „ты “ манын попен, 
но мӹнь цаклышым—тӹдӹ Радиловын ӹдӹржӹ агыл. Ш аяш- 
тыжы тӹдӹ ӹшкӹмӹжӹн колышы вӓтӹжӹ гишӓн ӓшӹндӓрӹш 
дӓ „тӹдӹн шыжаржы“ манын, Ольга вӹкӹ анжыктыш. Тӹдӹ трӱк 
якшарген кеш дӓ сӹнзӓжӹм ӱлӹк ӹштӹш. Радилов цӓрнен кол- 
тыш дӓ вара вес шаям тӹнгӓльӹ. Ӓвӓжӹ обед гач ик шама- 
кымат ӹш келесӹ дӓ нимат .ӹш кач ганьок, мӹньӹмӓт ӹш уго- 
щайы. Тӹдӹн сӹнзӓ анжалтышыжы тамам-ӓнят лӱдй^н вычым- 
ла чучеш, шонгы эдемӹн техень ойхым ӓшӹндӓрӹктӓ, кыдым 
анжен, шӱмӓт кыптыргымла чучеш. Обед пӹтӹм годым Ф едор 
Михеич хозавлӓм дӓ хынам „славаш“ тӹнгӓл колтен ыльы, 
но Радилов мӹнь докемлӓ анжальы дӓ цӓрнӓш шӱдӹш; тьотя 
тӹрвӹжӹм кидшӹдон ӹштӹльӹ, сӹнзӓжӹм пыть-пыть ӹштӓл- 
тӹш, кымальы дӓ эчеӓт шӹнзӹ, но ӹндежӹ лач пӧкен тӹреш 
веле. Обед эртӹмӹкӹ мӓ Радиловдон тӹдӹн кабинетӹшкӹжӹ 
кешнӓ.

Эдемвлӓн, кыдывлӓм махань гӹнят ик мысль ӓль ик страсть 
пиш когон дӓ плоток занимая, тама-ӓнят икстатян ылмаш 
улы; нӹнӹн качествышты, способностьышты, светӹштӹш положе- 
ништӹ дӓ воспитаништӹ икань агыл гӹнят, йӓлдон вӓш ли- 
мӓштӹ нӹнӹ икань ылыт. Радиловым маняры мӹнь анжеиӓм, 
тӹнӓрӹ тӹдӹ техень эдемвлӓ статян ылмыла чучын. Тӹдӹ хо- 
зяйство гишӓн попа, урожай гишӓн, шуды гишӓн, войнагишӓн, 
уездӹштӹш манеш-манешвлӓ гишӓн, выборвлӓ гишӓн охатан, 
даже участидон шайыштеш, но трӱк шӱлӓлтӓ дӓ пӧкенӹшкӹ- 
жӹ вален шӹнзеш, лелӹ пӓшӓэш янгылен шӹцшӹ эдем ганьы, 
кидшӹдон лицӓжӹм ӹштӹлӓлеш. Тӹдӹн йӓнгжӹ, техень пуры 
дӓ шокшы, ваштокок ик чувствыдон темӹн шӹцмӹлӓ чучеш. 
Тӹдӹн нимаханят айыртемӹн страстьыш уке: ни ӓрӓкӓ йӱӓш, 
ни охотыш кашташ, ни курский шӹжвӹквлӓм дӓ сепнӹмӓш бо- 
лезньдон страдайшы кӓдӹвлӓм урдаш, ни русский литерату- 
рыш, ни иноход имнивлӓ дӓ венгеркывлӓ докы, ни картла дӓ 
биллиардла мадаш, ни танцевальный вечервлӓшкӹ кашташ, ни 
губернский дӓ столичный халавлӓшкӹ кашташ, ни бумажный 
фабрикывлӓм дӓ сакыр заводвлӓм строяш, ни чиӓлтен шӹндӹ- 
мӹ беседкывлӓ докы, ни чӓй йӱмӓшкӹ, ни когон аханицӓлӓнӹ- 
мӓшкӹ шошы пристяжныйвлӓ докы, ни конгыла лӹвӓлкытлаэш 
ӹштӓл шӹндӹшӹ, пиш цевер ылшы кӹжгӹ кучервлӓм урдаш, 
кыдывлӓн, йымы веле пӓлӓ малын, шӱштӹм тӓрвӓтӹм йӹде 
сӹнзӓштӹ шӓйӹклӓнӓ дӓ когон кӓрӓлт шӹнзеш... „Ма стзтян 
помещик тидӹ!“ мӹнь тумаенӓм. Ӓ  тӹ лошток, тӹдӹ ӹшке
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ӹлӹмӓшӹжӹдон недовольный, мрачный эдем статян лиӓш ца- 
цыде; анешлӓ, тӹдӹ сусула, веселӓлӓ чучын, каждый эдемдон 
попалташ, кытыралаш йӓмдӹ ылын. Лачок хоть, тӹ веремӓнок 
чувствыяш лиэш, эдемдон пыток лишӹл, лачокок друг тӹдӹ лин ак 
керд—вес эдемвлӓ тӹдӹлӓн керӓл агылеп гишӓн агыл, а тӹ- 
дӹн цилӓ ӹлӹмӓшӹжӹ веремӓш ӹшке кӧргӹшкӹжӹ йӹмен 
шӹцмӹ гишӓн. Радиловым анжен, ни перви, ни кӹзӹт тӹдӹ 
цӓшӓн ылеш маньш шанаш акли. Тӹдӹ пиш цевер тоже ыл- 
те, но тӹдӹн сӹнзӓ анжалтышыштыжы, йӹрӓлтӹмӓштӹжӹ дӓ 
тӹдӹн цилӓ существоштыжок тама пиш привлекательный улы. 
Так тӹдӹм яжоракын пӓльшет дӓ яратымет веле шоэш. Южнам- 
жы, конечны, помещик, степняк ылмыжат тӹдӹн каеш, но 
все-таки тӹдӹ эдем славный ылын.

Мӓ уездный у предводитель гишӓн кытыраш тӹнгӓлӹннӓ 
ыльы, трӱк амаса дорц Ольгын юкшы шактен колтыш. „Чӓй 
йӓмдӹ“. Мӓ гостиныйыш кешнӓ. Ф едор Михеич лешӓнгӹшлӓ- 
ок ӹшке лыкыштыжы, окня дон амаса лошты ялжым постарен 
шӹнзӹн шӹнзӓ. Радиловын ӓвӓжЫ цылкам пидеш. Пачын шу- 
мы окня вашт шӹжӹшӹ юалгы воздух дӓ олма пыш пыра. 
О льга чӓйьш йоктарыш. Мӹнь ӹнде обед годшы гӹцӓт боль- 
шырак вниманидон тӹдӹм наблюдаяш тӹнгӓльӹм. Уездный 
молы ӹдӹрвлӓ ганьок, тӹдь! пиш чӹдь! попен, иктӓ-мам яжом 
келесӓш цацымашет, вуйта пиш кого ощущенивлӓ ярелӓ кужын 
шӱлӓлтьшӓшет, мечтательны йӹрӓлтьшӓшет моло тй1дьш уке. 
Ть1дӹ ладнан дӓ равнодушны анжа, кого счастье паштек ӓль 
йӓнг когон тӓрвӓнВш паштек эдем кӓнӓ вуйта. Ть1дь)н ашкыл- 
тышыжы решительный дӓ свободный ылеш. Ть)дӹ мӹ)лӓм пи- 
шок яжола чучы.

М ӓ Радиловдон эчеӓт хытыраш тӹнгӓлнӓ. Мь)нь ам ӓшь)ндӓ- 
рӹ), тагыце-ӓнят мӓ известный замечани якте шона: кыце юж- 
нам изи делавлӓок важный делавлӓ гь)цӓт утла впечатленим 
эдемвлӓлӓн ь)штӓт.

— Мане,— Радилов пелешть)ш,—тидь)м мь)нь ь)шке вь)лӓне- 
мок испытаенӓм. Мьшь, пӓлет тӹ1нь, вӓтӓн ылынам. Ш укы 
агыл... кым и; вӓтем ӓзӓ Ь1шть)мӓшеш колен. Ойхеш ьхшкеӓт 
мй1нь колем машанышым; мӹлӓнем пиш лель) ыльы, ороды 
гань каштынам— но мӓгь)рен кердтелам. Кьице келеш, тӹнге 
ТӸДЁ1М чиктӹ)шнӓ дӓ стӧл вӹ1Лӓн пиштӹшнӓ—теве ти кь1дежеш 
самой. Поп тольы; дьячоквлӓ толевӹ, мыраш, ыдылаш, ладын- 
дон шӹкштӓш тӹнгӓлевӹ; мьшь кымал-кымал вазам—патькал- 
тыш сёшзӓвь1д хоть лӓкшӓш! Шӱмем кӱӓнг шӹшзӹш вуй- 

та, вуемжӓт,^—цилӓ хӓлӓ лелем^ шбшзӹнӓм. Так тенге пй1тӓ- 
риш кечь! эртӹ1ш. Ынянет ли? Иыдым даже амаленӓм. Вес иро- 
кеш вӓтем докы пырышым,— тидь! кӓнгӹжьш ыльы, кеч61 аяр  
кӓпӹшкьшӹ вазал шьшзӹн, дӓ тенге сотемдӓрен шӹнден! Трӱк 
мйшьужам... (Радилов тишӓк ӹшӓт цаклы, цӹтӹрӓл колтыш.) Тӹнь 
мӓ машанет? Вӓтемӹн сӹнзӓжӹ яжонок кымалте ылын, дӓ сӹнзӓ- 
жӹ вӹлнӹ арашӹнгӓ каштеш... Мӹнь кӹлте ганьы кенвазым,
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ӓшӹндӓрем, когон мӓгӹрӓш тӹнгӓльӹм— цӓрненӓт ӓм керд, 
мӓгӹрем...

Радилов попаш цӓрнӹш. Мӹнь вӹкӹжӹ анжальым, вара 
О льга вӹкӹ... Тӹнӓмшӹ тӹдӹн лицӓжӹн выраженим куры- 
мат ам монды. Ӓвӓжӹ цылкам анзылаьжы пиштӹш, риди- 
кюль гӹц нерсавыцым лыкты дӓ сьшзӓвӹдшӹм йӹвӹрт ӹштӹ- 
льӹ. Ф едор Михеич трӱк кӹньӹл шагальы, скрипкыжьш нӓльӹ 
дӓ ӹрдӓнг шӹцшӹ дикий юкшыдон мыраш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹ, 
наверны, мӓнмӓм сусуэмдӹнежӹ ылын, мӓжӹ пӹтӓриш юкешӹжок 
тӹфгештен вацна, дӓ Радилов тӹдӹлӓн цӓрнӓш шӱдӹш.

—  Тенге гӹнят,—тӹдӹ пакыла попа,—ма лин, тӹдӹ эртен; 
эртӹшӹм мӹнгеш ат сӓрӓл, дӓ остаткаэшӹжӹ... ти мирӹштӹ 
цилӓжок лучы дӓ лучы лин миӓ,— тенге Вольтер келесен ли- 
шӓшлык,—тӹдӹ талашен привайыш.

—  Мане,—мӹньманьым,—конечны. Сакой несчастимоктырхаш 
лиэш, керек-махань худа положени гӹцӓт лӓктӓш лиэш.

— Тӹнь тенге тумает?—Радилов попа.—А  ма, ӓнят, тӹнь 
прав ылат. Мӹнь, ӓшӹндӓрем, Турцишты, госпитальышты пе- 
ле-колышы киэнӓм: гнилой горячкыдон хвораенӓм. Помещени 
гишӓн хваляш акли ыльы,— пӓлӹмӓн, военный дела,—тӹдӹжӹ- 
лӓнӓт эче тау! Трӱк теве мӓ докына эче хворойвлӓм кандат,— 
кыш нӹнӹм пиштӹмлӓ? Лекарь тӹшкӹ, тишкӹ—вӓр уке. Теве 
тӹдӹ мӹнь докем толын шагальы, фельдшер гӹц ядеш: „Ь1лӓ?“ 
Тӹдӹжӹ попа: „Ирок живойок ы льы “. Л екарь анзыкем миш^ 
колыштальы: мӹнь шӱлем. Ӹш тырхы тӹдӹ: „Вот вет махань 
эдем,— манеш,— кола ганьок ӹлнежӹ, непременны кола, а со 
шӱлен киӓ, веремӓм шыпшеш, вӓрӹм занимая, йӓлӹм ӓптӹртӓ“. 
Ну ,—ӹшке турешем мӹнь тумаем,—делаэт худа, Михайло Ми- 
хайлыч... Тевеш, паремӹнӓм дӓ кӹзӹт якте ь1лем, ӹшкеок 
ужат. Стало быть, тӹнь прав ылат.

—  Во всяком случае мӹнь прав ылам,—мӹнь отвечайшым,— 
коленӓт ылын гӹнят, все-таки тӹнь худа положени гӹц каран- 
гат ылын.

—  Конечны, конечны,—тӹдӹ привайыш дӓ стӧлӹм чӹнь мыш- 
кынден колтыш...—Толькы пыт решӓш веле келеш... Худаполо- 
жеништӹ ма толкы?.. Веремӓм малын шыпшмыла...

О льга талашен кӹньӹльӹ дӓ садыш лӓктӹн кеш.
— Ну-ка, Ф едя, куштым семьш шакталтай!— Радилов сӹгӹ- 

рӓл колтыш. Ф едя, кб1ньӹ1л тӓрвӓнӹ1ш дӓ кӹдеж мычкы кавыр- 
талтен ашкед кеш, кидеш тымдымы мӧскӓ анзылны известный 
„кесӹ1“ ;^выступаймыла, мыраш тӹФгӓльӹк „Как у наших у 
ворот“.

Кудвичӹшть! трандас арава юк шактен колтыш, дӓ изиш ли- 
мӹкь! пӧртӹ1ш кужы кӓпӓн, кымда пулшан, цаткыды тьотя— одно-

II г

1) Вольтер (1694— 1 7 7 8 )—Франциштӹш лӹмлӹ писатель-ф илософ , кы- 
ды н рольжы XVIII векӹн просветительный идейы влӓ развиваялтмашты  
к ого  ылын.
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дорец*) Овсяников пырен шагальы... Ти Овсяников техень за- 
мечательный дӓ ӹшлӓнжӹлӓ статян эдем, седӹндон, книгӓ лыд- 
шы разрешаймыдон, тӹдӹ гишӓн вес рассказышты паснаок 
попалтенӓ. А  кӹзӹтшӹ ӹшке гӹцем мӹнь тидӹм веле 
приваялам: вес кечешӹжӹ, сотеммӹ семӹньок мӓ Ермолайдон 
охотыш кешнӓ, а тӹшец—токына. Ик ӓрняштӹ, Радилов докы 
эче пырышымат, ни ӹшкӹмжӹм, ни Ольгым шӹм йӓрӹ. Кок 
ӓрняштӹ кольым: тӹдӹ тагышкы совсемок лӓктӹн кеен,—ӓвӓ- 
жӹмӓт отказен коден, вӓтӹжӹн шыжаржым веле сагажы нӓ- 
лӹн. Цилӓ губерня хӓлӓ ти случай гишӓн попаш тӹнгӓлӹн; 
Радиловын шайыштмы годшы Ӧльгын сӹнзӓ анжалтышыжым 
мӹнь ӹнде ижӹ ынгылышым. Сӹнзӓ анжалтышыштыжы ӹжӓ- 
лӓймӓш веле агыл, тилец пасна тӹштӹ ушыкалымаш эче 
ылын.

Сола гӹц лӓктбгн кемем анзыц Радиловын шонгы ӓвӓжӹ до- 
кы мӹнь пыралальым. Тӹдӹм гостиныеш мӹнь вӓш лим; тӹдӹ 
Ф едор Михеичдон картла мадын шӹнзен.

— Эргет дорц иктӓ-махань увер улы вара?—мӹнь ядым.
Шонгы мӓгӹрӓл колтыш. Радилов гишӓн мӹнь тӹдӹм боль- 

шы шӹм ядышт.

1) Крепостной Роесийы ш ты  дворянский происхож дениӓн агыл эдем - 
влӓм. кыдывлӓ когоок агыл участка землян дӓ крепостнойвлӓм урдаш  
правам имеенӹт, однодвор ец  маныныт.



Однодворец Овсяников

Книгӓ лыдшывлӓ, ӹшке турештӓ техень эдемӹм представляй- 
.. кужым, шӹмлӱ иӓш кытлам, Крыловым ӓшӹн-

дӓрӹктӹшӹ лицӓнӹм, раскыды, ышан сӹнзӓнӹм, важныйла 
кайшым, шоэн попышым, олен каштшым—вот тӓлӓндӓ Овсяни- 
ков. Чиӓ тӹдӹ кужы шокшан воля жар сюртукым, полдыш- 
влӓжьш цилӓге вашток полдыштен шӹндӓ; шӱэш парсын савы- 
цым ялшта, ялеш— чистаен шӹндӹмӹ моркоан шаргагемӹга,— 
вообще тӹдӹ зажиточный купец статян ылеш. Кидвлӓжӹ тӹ- 
дӹн пышкыдывлӓ дӓ ошывлӓ, попымжы годым сюртук полды- 
шыжым кычалеш. Б1шкьгажӹн важностьшыдон, ладнажыдон, 
ышан ылмыжыдон дӓ ялахайжыдон, ӹшкӹмжӹн прямодушижӹ- 
дон дӓ упорствыжыдон мӹлӓнем тӹдӹ петровский веремӓ гӹ- 
цӓт первишӹ бояриным ӓшӹндӓрӹктӓ. Ферязь^) тӹдӹлӓн олмыд- 
нежӹ. Тидӹ тошты курымын остатка эдемжӹ ылын. Пашку- 
дывлӓжӹ тӹдӹм когон уважаенӹт дӓ тӹдӹдон йыхнаш честеш 
ӹшлӓнь1штӹ шотленӹт. Шумбелвлӓжӹ, однодворецвлӓ, тӹдӹн 
вӹкӹ анжен ыдылтелыт веле, калпакыштым моло мӹндӹрцӹ- 
нок кыдашыныт. Вообще попышаш гӹнь, мӓ донына кӹзӹт як- 
теӓт однодворецӹм мужик гӹц айыраш трудна: тӹдӹн хозяй- 
ствыжы мужикын гӹц, пожалуй, хударак эче; презӹвлӓжӹ гре- 
чиха лошты каштыт, имнижӹ пеле-колышы гакьы, имниӹжгӓр- 
жӓт керемӹн веле. Овсяников ти правилы гӹц исключени 
ылын, хотя паянешӹжӓт шотлалте. Вӓтӹжӹдон коктын чиста 
изи томашты ӹлен: прислугым шукым урдыде, ӹшке эдем- 
влӓжӹм рушла чиктен дӓ работникеш лӹмден. Нӹнок земля- 
жӹмӓт кыралыныт. Б1шкӹмжӹм тӹдӹ дворянинеш лӹмдӹде, 
помещиклӓ каяш цацыде, ӹшлӓнжӹ вӓрӹм пӓлен, икӓнӓ сь1- 
гӹрӓлмӹдонок моло шӹцте дӓ у хына пырьгаы годым вӓржӹ 
гӹц кӹньӹлӹш, но техень достоинствыдон кӹньӹльш, кынам 
^ш аж ы лан  ваштарешӹжӹ! ӱлӹкӹрӓк кымалтежӓт акли ылын. 
Лоть-мажымат Овсяников тошты обычайвлӓ семӹнь ӹштен, су- 
евери гишӓн аыл (тӹдӹн йӓнгжӹ, манаш лиэш, свободный

Ц Ф ерязь— тоштын годш ы  руш  выргем.
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ылын), а так привычкыжы семӹнь. Тӹдӹ, шамак толшы, рес- 
соран трандасым яратыде: шӹнзӓш ладна агыл; кыдалыштын 
ӓль беговой дрожкеш, ӓль шарга кӹпцӹкӓн проста араваэш, 
сӧрӓн рысакшым ӹшкеок виктӓрен. (Тӹдӹ ирсӓ сӧрӓн имни- 
влӓм веле урден.) Кучержы, якшар шӹргӓн ӹрвезӹ млоец, 
скобкыла тредмӹ ӱпӓн, кловоялгы мӹжӓрӓн, тӓгӓ каваштынлап- 
така калпакан, сагаок шӹнзӹн. Овсяников хоть-кынамат 
кечӹвӓл омым амален, кукшыгечӹ йӹде момоцашкы каштын, 
лыдаш духовный книгӓвлӓм веле лыдын (лыдмыжы годым шин 
йӹргешкӹ сӹнзӓлыкым чиэн) амалаш ир вазын дӓ кӹньӹлӓ- 
шӓт ир кӹньӹлӹн. Пандашыжым тӹдӹ все-таки нӹжӹн, ӱпшӹм 
немецвлӓлӓ тредКштен. Хынавлӓм тӹдӹ сусун дӓ ласкон при- 
нимаен, но кӹдӓл якте нӹнӹлӓн кымалте, утла кыргыжталте, 
коштымы дӓ шуктымы сакой качкышвлӓдон угощайде. „Вӓтӹ! — 
вӓржӹ гӹц тӓрвӓнӹдеок вӓтӹжӹ докыла вуйжым сӓрӓл, тӹ- 
дӹ олен попалта,—хынавлӓлӓн пырылаш иктӓ-мам кандемӓ“. 
Киндӹм^— „йымын дарым“ выжалаш тӹдӹ сулыкеш шотлен, 
4 0 -й ин цилӓ вӓре холодный год ылмы годым дӓ киндӹ пиш 
шергӹ ылмы годым, ӹшкӹмжӹн цилӓ запасшым лишӹл поме- 
щиквлӓлӓн дӓ мужиквлӓлӓн тӹдӹ шӓлӓтен; вес иэшӹжӹ нӹнӹ, 
тау ӹштен, ӹшке долгыштым киндӹдонок тӱленӹт. Овсяников 
докы совет ядаш , мирейӹктӓш пашкудывлӓжӹ шӹрерӓкӹ- 
нок толыныт дӓ тӹдӹн шамакшым, советшӹм соок почти 
колыштыныт. Шукыжок тӹдӹн палшымдон пӹсмӓнӹштӹм 
окончательны ӹштенӹт... Но кок-кым гӓнӓ помещицывлӓдон 
соредлӓмӹ паштек тӹдӹ келесен, что ӹдрӓмӓшвлӓ лошты 
посредник лиӓш тӹдӹ отказа. Талашымашым, тыргыжланен 
талашымашым, вӓтӹвлӓн сакой манеш-манешвлӓм тӹдӹ пиш 
когон яратыде. Тагыце-ӓнят икӓнӓ томаэшӹжӹ тыл пижӹн. 
Работникшӹ пиш тыргыжланен кыргыж пырен дӓ саслаш тӹн- 
гӓлӹн: „пожар! пожар!“ — „Ну, мам вара тенге саслет?—Овсяни- 
ков ладнанок келесен,— „кадай мӹлӓм калпакем дӓ ӓнгӓлтӹш 
пандем“... Тӓлгӱдӹ имним ӹшкеок тӹдӹ тымден. Икӓнӓ икты р- 
гыж битюк тӓлгӱдӹ каремӹш тӹдӹм вӹсӹктӓрен. „Ну, тырлы, 
тырлы тӹнь, тӓлгӱдӹ,— ӹшкӹмедӹм пуштат",— пурынок О вся- 
ников попен, но изиш лимӹкӹ беговой дрожкыжыге, шайыл- 
ныжы шӹнзь1шӹ ӹрвезӹге дӓ тӓлгӱдӹге карем пындашыш 
шынгалтын. Нӹнӹн цӓшеш, карем пындашыштыжы ошма ара 
шӹнзен. Иктӓт шушыргыде, лач битюк веле ялжым маклештӓ- 
рен.— „Теве, ужат вет,—-рок вӹлец кӹньӹлшӹлӓ Овсяников 
ладнан попен,—маньым вет“. Вӓтӹжӹмӓт тӹдӹ ӹшке семешӹ- 
жь1 мон. Татьяна Николаевна Овсяникова кужы ӹдрӓмӓш, важ- 
ный, утым ак попы, соок парсынын кӹрӓн савыцым яшта. Тӹ- 
дӹ строгыйла чучын, но иктӓт тӹдӹм костанеш шотлыде, ане- 
шлӓ, шукыжок незер эдемвлӓ тӹдӹм матушка да благодетель- 
®ица маныныт. Лицӓжьш правильный чертавлӓжӹ, шимӓлгӹ

1) В оронеж екий губерняштӹ войымы имни породым тенге маныт.
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кого сьшзӓвлӓжӹ, вӹцкӹж тӹрвӹжӹ перви пиш цевер ылмы- 
жым кӹзӹтӓт пӓлдӹртенӹт. Овсяниковын тетявляжӹ ылтелыт.

Книгӓ лыдшем пӓлӓ уже, мӹнь тӹдӹдон Радилов доны зна- 
комляялтӹнӓм дӓ кок кечӹштӹ токыжы кешӹм. Тӹдӹм торан- 
жок мӹнъ йӹрӹшӹм. Тӹдӹ шарган кого кресла-пӧкенӹштӹ 
шӹнзен дӓ Четьи-Минеи книгӓм лыдын. Пулш вӹлнӹжӹ луды 
коти мырлен шӹнзен. Овсяников ӹшкӹмжӹн обыкновенижӹ 
семӹнь, мӹньӹм ласкон дӓ величавы принимайыш. Мӓ хыты- 
раш тӹнгӓлнӓ.

— Лука Петрович, шайышт пу йӓ тӧржӹм,— мӹнь, тӹнгӓ- 
лььш,—перви, тӓ веремӓштӹдӓ, яжорак ылын вет?

— Лачок, юж гишӓнжӹ яжорак ылын, тӧрок келесем,— О в- 
сяников попа,—мӓ спокойнанрак ыленнӓ; довольство большырак 
ылын, вернӹ... А  все-таки кӹзӹт лучше; а тӓмдӓн тетядӓвлӓ- 
лӓн, йым палша гӹнь, эчеӓт яжорак лиэш.

— А  мӹнь, Лука Петрович, тошты веремӓм тӹнь хваляш 
тӹнгӓлӓт манын шаненӓм ыльы.

— 'У ке, тошты веремӓм мӹлӓм пишок хваляш делауке. Тевеш 
примереш нӓлшӓш, тӹнь помещик ылат, тыхеньок помещик, 
маханьы ылын покойник тьотят, но властьшы тӹлӓт тӹхень 
агыл, дӓ ӹшкежӓт тӹхень эдем ат ыл. Мӓнмӓм кӹзӹтӓт вес 
господавлӓ пӹзӹртӓт: но тидӹ гӹц пасна акли, виднӹ. Янгыш- 
талт шоэшӓт— авось, лашашок лиэш. Уке, ӹнде мӹнь ам уж, 
мавлӓм ӹрвезӹ ылмем годым ужынам.

— А мам, например?
— А тевеш хоть, примерлӓн, тьотят гишӓнок эче келесем. 

Властян эдем ыльы! Мӓ братянам когон обижӓен. Тӹнь, ӓнят, 
пӓлет,—дӓ кыце ӹшке земляэт гишӓн пӓлӹде,— ныредӹм, кыды 
Чаплыгин дорц Малинин докыЛа киӓ?.. Кӹзӹт тӹшӓк шӹльӹм 
ӱдӹмӹ... Ну, вет тӹдӹ мӓнмӓн ылеш, —  маняры улы, цилӓге 
мӓнмӓн. Тьотят тӹдӹм мӓ гӹцнӓ шыпшын нӓлӹн, ладӓен; мык- 
тен лӓктӹн, кидшӹдон анжыктен дӓ келесен: мӹньӹн владени, 
и ладаен. Мӹньӹн ӓтямжӹ, покойник (царствашкы кежӹ!), тӧр 
эдем ыльы, тоже тыргыж эдем, тырхыде,—дӓ кӱн вара ӹшке 
землям пумыжы ш оэш ?—судыш пуэн. Б1шкетшок пуэн, йӓлжӹ 
кетелыт,—лӱдӹнӹт. Тьотятлан и келесенӹт, Петр Овсяников, 
дескать, тӹнь вӹкет жалобым пуэн: земляжӹм отнимаенӓт. Тьо- 
тяг тӹшӓкенок мӓ докына ӹшкӹмжӹн ловчийжым Баушым це- 
лый командыдон колтен. Ӓтямӹм кыченӹт дӓ тӓмдӓн вотчиныш- 
кы виден нӓнгенӹт. Мӹнь тӹнӓм изи ӹрвезӹ ылынам, ӓтям 
паштек цӓрӓ-яла кыргыжынам. А  мам ӹштет? Виден толевӹ 
тӹдӹм томада докы дӓ окня туреок лыпшен и пуэвӹ. Тьотяг- 
шы балконышты анжен шалга; папатшы окня доны шӹнзӓ, то- 
же анжен шӹнден. Ӓтямжӹ сасла: „Матушка, Марья Васильев- 
на, тывылемӓ, тӹнь хоть ӹжӓлӓемӓ!" Ӓ  папатшы кӹньӹлӓлеш 
дӓ со анжа. Вара ӓтям гӹц шамакым нӓлевӹ: ӹшке земляжӹ 
гӹц отказаш дӓ живойымок тӹдӹм колтымы гишӓн таум ӹш-
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тӓш шӱдевй. Тӹнӓмшен ти земля тӓмдӓн лин. Ке хоть, ӹшке 
мужиквлӓэт гӹц ядын анжы, кыцелӓ ти землям лӹмдӹмӹ? Ти 
землям Дубощина маныт; тӹдӹм шин-шин отимаен нӓлмӹ. Се- 
дӹндон вот мӓлӓннӓ, изи эдемвлӓлӓнет, первиш порадкывлӓм 
ӹжӓлӓйӓш, хваляш ак попазы.

Мӹнь когон намысланен колтенӓм, Овсяниковлан мам о тв е - 
чӓйӹмлӓ, амат пӓлӹ, лицӓшкӹжӹ анжалашат ам смейӹ.

—  А  то вес пашкуды тӹ веремӓн мӓнмӓн ыльы, — К омов, 
Степан Никтополионыч. Ӓтямӹм совсемок мучыен пӹтӓрен 
ыльы вет: мышмыдон агыл гӹнь, катаймыдон. Ӓ рӓкӓ йӱшӹ 
эдем дӓ йӓлӹмӓт йӱктӓш ярата, яжонок йӱн шӹндӓ дӓ фран- 
цузла: „пиш яжо“ манеш, шудалаш тӹнгӓлеш, иконвлӓмӓт хоть 
пӧрт гӹц лык! Цилӓ пашкудывлӓм токыжы хыналащ шӱдӓ. 
Тройкавлӓ тӹдӹн йӓмдок шалгенӹт; ат ми гӹнь, ӹшке кыдал 
толеш. Д ӓ техень странный эдем ыльы! Арыжы годым ак ал- 
талы; йӱмӹкӹжӹ гӹнь—тӹнгӓлеш: Питерышты, Фонтанкышты 
кым томажы вуйта улы, иктӹ— якш аргыик труван, весӹ— сары, 
кок труван, кымшыжы^—ошалгы-кловой, трувадымы,— дӓ кым 
эргӹжӹ вуйта улы (а тӹдӹ ӹшкежӹ ӹдӹржӹмӓт нигнамаг нӓл- 
те), иктӹ— инфантеришты, весӹ кавалериштӹ, кымшыжы ӹшке 
турешӹжӹ ӹшке... Попа, вуйта каждый томашты ик эргӹ ря- 
дӹ ӹлӓт, кого эргӹжӹ докы адмиралвлӓ каштыт, кӹдӓлӓш эр- 
гӹжӹ докы—генералвлӓ, а изижӹ докы—англичанвлӓ! Кӹньӹл 
шагалеш дӓ тӹнгӓлеш: „кого эргьшьш здороважы верц, тӹдӹ 
мӹньӹн сек почтительный", манеш дӓ мӓгӹрӓл тӹ колта. И ктӓ- 
жӹ йӱӓш отказа гӹнь, беда! „Лӱэн шуэм дӓ таяшат волям ам 
пу“, манеш. А  то эче тӹргештен кӹньӹл шагалеш дӓсӹ гӹ рӓл 
колта: „кушты, йымын халык, ӹшкӹмдӓм сусуэмдӓш дӓ мӹ- 
ньӹн ойхем шӧрӓш!“ Ну, ть1нь и кушты, хоть колы, но кушты. 
Крепостной ӹдӹрвлӓжӹм мучыен пӹтӓрен. Иыд вашт, ирок як- 
те хордон мырат ыльы, махань ӹдӹр юкшыдон сек кӱшкӹ нӓ- 
лӹн кердеш, тӹдӹлӓн награда. Янгылаш тӹнгӓлӹт гӹнь, вуй- 
жым кидшӹ вӹлӓн кыча дӓ ойхыраш тӹнгӓлеш: „ох, тылык 
ылам мӹнь, ӹшкетемӹмок кодат, голубчикым!..“ Конюхвлӓжӹ 
ӹдӹрвлӓм смелаэмдӓт тӹнӓм. Ӓтямет тӹдӹлӓн шӱмешӹжӹ 
и пижӹн: мам ӹштет? Чуть веле ӓтямӹм короп якте шокты- 
де, дӓ шоктаат ылын, яра, ӹшкеок иррӓк колен поспеен: голу- 
бятня гӹц йӱкшӹ вуя кенвазын... Теве мӓнмӓн махань пашку- 
дывлӓнӓ ылыныт!

— Веремӓэт кыце вашталт кен,— мьшь маньым.
— Мане, мане,— Овсяников привайыш. — Перви дворянвлӓ, 

манаш лиэш, болыпырак кайышланен ӹленӹт. Вельможывлӓ ги- 
шӓнжӹ попашат уке: Москвашты мӹнь нӹнӹн кайышыштым 
ситӓлыкок ужынам. Кӹзӹт, попат, тӹштӓт нӹнӹ пӹтенӹт.

—  Москвашты ылынат ма?

*) Инфантерия— кугиж ӓн армиштӹ пехотым тенге маныныт.
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— Ылынам, пиш шукердӹ ылынам. К йзӹ т мӹлӓнем шӹмлӱ 
кым и шоэш, а Москваш луаткуд иӓшӹн мӹнь каштынам.

Овсяников кужын шӱлӓлтӹш.
— Кӱм тӹштӓкен ужынат?
— Шукы велъможывлӓм ужынам, дӓ пилӓнок нӹнӹм ужы- 

ыыт, нӹнӹ йӹвӹрт ӹлӹделыт, ӹшкӹмӹштӹм анжыкташ дӓ йӓ- 
лӹм цӱдейӹктӓш манынок ӹленӹт. Толькы покойныйграф Алек- 
сей Григорьевич Орлов-Чесменский яктежок иктӓтш оте. Алек- 
сей Григорьевичым мӹнь шукы гӓнӓ ужынам; кугузам тӹдӹн 
доны дворецкийышты служен. Калужский ворота доны граф 
ӹлӓ ыльы, ШабалоЕкышты. Вот вельможа ыльы! Техеньжӹм 
тумаен лыктынат, шайышт пуэнӓт атмышты! Кытшок мам сто- 
ен, силажы, анжалтышыжы! Тӹдӹм пӓлӹмешкет, тӹ1дӹн докы 
пырымешкет— шеклӓнет, лӱдӓт; а пырымыкет—кечӹ тӹньӹм 
ӹрӹктӓ машанет, веселӓ лин колтет. Каждый эдемӹмок ӹшке 
докыжы допускаен, цилӓдонок интересуен. Имнидон кы- 
далыштмашты ӹшкеок виктӓрен, хоть кӱдонат тӓнгӓштӓрен; 
нигнамат сразы  эртен ак ке, ак намысландары, разве миан шо- 
шаш анзыц зртен кыдалеш; техень ласко—противникшым лад- 
нангдара, тӹдӹн имнижӹм хвалялеш. Турман-кӓдӹвлӓм первый 
сортым урден. Кудвичӹш лӓктеш, кресла-пӧкенеш шӹнзеш дӓ 
кӓдӹвлӓм лыкташ шӱдӓ; а левӓшвлӓ вй1лнӹ эдемвлӓ пичӓл кидӓ 
вӓрӓшвлӓм оролен шалгат. Графын ялжы доран шин кого та- 
зеш вӹдӹм шӹндӓт; ӹшкежӹ кӓдӹвлӓм вӹдӹшкӹ анжен шӹнзӓ. 
Кӹцӹзӹвлӓ шӱдӹн тӹдӹн киндӹм качкьш ь1лень1Т... дӓ окса- 
жым кынарытӹдӹ нӹнӹлӓн шӓвен! А  шӹдешкен колтымыкыжы, 
кӹдӹртӹш кӹдӹртӓ машанет. ^Когон лӱдӹш, а ӧпкӓлӓш уке: 
анжет гӹнь, ваштылешӓт уш. Иӱмӓшйш ӹштӓ гӹнь, цилӓ Мос- 
квам йӱктен пиштӓ!.. А  вет махань ышан ыльы! Туркам тӹ- 
дь1 вет шин лаксыртен. Сӹнгедӓлӓшӓт яратен; Тула гӹц силач- 
влӓм тӹдӹн докы канденӹт, Харьков гӹц, Тамбов гӹщ—цилӓ 
вец: кӱм сӹнгӓ гӹнь, наградым пуа, а кӱ тӹдӹм ӹшкьшжӹм 
сӹнгӓ гӹнь, подаркавлӓдон совсемок леведеш дӓ шыпшал ижӹ 
колта... А  то Москвашты ылмем годым техень делам тумаен 
лыктын, маханьы Русьыштыжат нигнамат эче ылте: цилӓ охот- 
никвлӓм, кугижӓншӹштӹ маняры улы, токыжы хыналаш шӱден, 
кечӹм назначен дӓ кым тӹлзӹ срокым пуэн. Вот и погыне- 
нӹт. Пивлӓм, егерьвлӓм канденӹт,— лач войскы ганьы толыв 
шагалыныт! Пӹтӓри качкыныт-йӱнӹт, а вара заставышкы ке- 
нӹт. Народ пиш шукы погынен. Д ӓ мамашанет?.. Тьотядын пи- 
жӹ цилӓм вет эртен кен.

—  Миловидка агы л?—мӹнь ядым.
— Миловидка, Миловидка... Вот графет и тӹнгӓлӹн кӹчӓш: 

„выжалы, пиэдӹм, манярым нӓлнет—нӓл“.— „Уке“, манеш, „мӹнь 
купец ам ыл: шӱкшӹ савыцымат ам выжалы, а честьӹм ӹштӓш 
келеш гӹнь, вӓтемӓт ступаш йӓмдӹылам, но Миловидкым агыл... 
Лучы ӹшкӹмемӹм пленӹш пуэм“ . Алексей Григорьевич тӹдӹм 
хвален: яЯратем“, макын. Тьстятш ы пижӹм токыжы каретеш

4  Охотникын запискы влӓ 49



нӓнген, а колымыкыжы музыкдон ижӹ тӹдӹм садеш тайыктен 
дӓ вӹлӓнжӹ сирмӓшӓн кӱм пиштӹктен.

— Тӹвеш, Алексей Григорьевич иктӹмӓт обижӓйде,— мӹнь 
маньым.

— Тидӹ хоть-кынамат тенге ылеш: кӱ коашышты иэш 
гӹнь, тӹдӹ иктӹн гӹцӓт большы нержӹм лӱктӓ.

— А  махань эдем ылын Бауш?— изиш лимӹкӹ мӹнь эче 
ядым.

—  Кыце вара тӹнь тенге—Миловидка гишӓн колынат, а Бауш 
гишӓн колтелат?.. Тидӹ тьотядын главный ловчийжы дӓ доез- 
жачийжы ылын. Тьотят тӹдӹм Миловидка гӹц чь^дӹ агыл яра- 
тен. Отчаянный эдем ыльы, тьотят хоть-мам ӹштӓш шӱдӹжӹ, 
выртышты ӹштӓ, кӹзӹ ваштареш гӹнят пыра... А  кыце саслен: 
шӹргӹжӓт цилӓ мӱгрӓлтеш. А  то турналанаш тӹнгӓлеш, мык- 
те вӹлец вала дӓ виӓлт вазеш. Пивлӓ тӹдӹн юкшым ак колеп 
лиэш дӓ зверь кишӓм ямдат, керек-мам ӹштӹ, нимадонат ак 
поктеп. И —их, тьотят шӹдешкен колта! „Ти бездельникым ам 
сӓкӓлтӹ гӹнь, амат ӹлӹ! Антихристӹн кӧргӹжӹмӓт пӧрӹктем! 
Ялгавалжым логержӹ вашт пӧрӹктен лыктам!“ А  дела тенгелӓ 
пӹтӓ: ма тӹдӹлӓн келеш, малын ак саслы, ядаш колта. А Бауш 
техень годым ӓрӓкӓм тревая, йӱлдӓлеш, кӹньӹлеш дӓ эчеӓт пи- 
влӓм саслаш тӹнгӓлеш.

— Тӹнят, лука Петрович, охотам яратет лншӓшлык?
—  Яратынем ылнежӹ... лачок, но кӹзӹт агыл: кӹзӹт ӹнде 

пораэм эртен,— ӹрвезӹрӓкем годым... дӓ пӓлет, званиэм гишӓн 
яжо агыл. Дворянвлӓ паштек мӓлӓннӓ ыдыркалаш ак попазы. 
Лачок хоть, мӓ братяна логӹцӓт йӱӓш яратышы дӓ неспособ- 
ный эдем господавлӓ сага пӹзӹргӓ... а ма пурыжы! Ь1шкӹмь1м 
веле страмаяш. Пуат тӹдӹлӓн худа имним, шӹртнялтшӹм; кал- 
пакшым седок ӱлӹкӹ кӹшкӹлтӹт; имним лыпшалмыла, самынь 
вуйта, ӹшкӹмжӹмок лыпшал колтат; а ӹшкежӹ итӓт ваштыл, 
йӓлӹм веле ваштылты. Уке, тӧрок келесем: званиэт маняры 
изирӓк, тӹнӓрӹ строгын ӹшкӹмедӹм кычы, а то ӹшкӹмедӹм 
веле лявӹртзш.

— Мане, —Овсяников когон шӱлӓлтӹш, — мӹнь ӹлӹмем 
нӱжвец шукы вӹд йоген эртен: веремӓвлӓ ӹнде весӹвлӓ. Дво- 
рянвлӓ лошты айыртемӹн кого вашталтмаш каеш. Изирӓк зем- 
лянвлӓ—цилӓн ӓль службашты каштылдалыныт, ӓль вӓрӹш- 
тӹштӹ ак шӹнзеп; а шалдрараквлӓжӹм пӓлӓшӓт акли. Нинӹм, 
шалдравлӓм, размежевани годым яжонжок мӹвь ужынам. Д ӓ 
иьшь келесӹшӓшлык ылам: ньшӹн мыч анжен, шӱмӓт ӹвӹраӓ: 
обходительныйвлӓ, вежливыйвлӓ. Иктӹм веле мӹнь цӱдеем: цилӓ 
наукывлӓм нӹнӹ тыменьӹнӹт, попат яжон, йӓнгешӓт яжо, а 
настоящий делажым ак пӓлеп, даже ӹшлӓнӹштӹ пользымат ак 
чувствыеп; ӹшкӹмӹштӹн крепостной эдемок, приказчик, кыце 
шана, тӹнге нӹнӹм ӓйӓ, пӱгӹлӓ ӓйӓ. Тӹвеш, тӹнь, ӓнят, пӓле- 
тӓт Королев Александр Владимирычым,—дворянин агыл ма? 
Ӹшкежӹ цевер, паян, университетӹштӹ тыменьӹн, заграницыш-
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т ат  ылын лишӓшлык, попа толкыдон, цилӓнӓнӹм кидӹм кыча. 
Пӓлет?.. Ну, колышт. Эртӹшӹ ӓрнян, посредник Никифор 
Ильич шӱдӹмдон, Березовкыш мӓ погыненнӓ. Посредник Ники- 
,фор Илъич мӓлӓннӓ попа: „межӓвлӓм ӹштӓш келеш, господа- 
влӓ; страм вет—мӓнмӓн участкына веле кодын, тӹнгӓлдӓ делам “ 
Вот и тӹнгӓлнӓ. Молнамшылаок, попаш, спораш тӹнгӓлевӹ. 
Поверенныйна онгыркалаш тӹнгӓльӹ. Но сек анзыц Овчикни- 
ков [ 1орфирий шумаш тӹнгӓльӹ... А  ма гишӓн эдем шума? 
Б1шкӹмжӹн ик вершок кымдыкаш земляжӓт уке ылнежӹ: шӱм- 
белжӹ верц путая. Сасла: „уке, тӓландӓ агыл мӹньӹм алталаш! 
Уке, техеньӹм агыл попазендӓ! Кадта планым! Землемерӹм 
тишкӹ кандыда, христопродавцым канл.ыда!" «Ну, мажым тӹнь 
тергет?”— „Ородым монда!.. Мӹнь, машанедӓ сӓй, ӹшке требо- 
ваниэм тӓлӓндӓ кӹзӹток так келесен и пуэм?.. уке, планым 
тишкӹ кадта теве ма!“ Лӹшкежӹ планым Мо1шкындыжыдон 
шин шьшзӓ. Марфа Дмитриевнам утлаок когон шӹдештӓрӹш. 
Тӹдӹжӹ сасла: „мӹньӹн лӹмем кыце тӹнь страмаяш см еет?“— 

ӹньӹн .гань льшжӹ, манеш, мӹньӹн хӹрӓш вӹлемлӓнӓт ӹн- 
жӹ ли“. Арӓкӓ йӱкпен, чуть-чуть тырлыктышна. Тӹдӹмцӓрӹш- 
нӓ веле,—весӹвлӓ саслаш тӹнгӓлевӹ. Королев Александр Бла- 
димировичет, шӹнзӓ ӹнле лыкышты, ӓнгӓлтӹш-панды вуйжым 
пырыштеш дӓ вуйжым в е \е  ӹрзӓлеш. Мӹлӓнем совестны лин 
колтыш, мочемӓт уке, вуйсӓрӓ кыргыжаш веле. Иктӓжӹ уж- 
шы, колшы мам маннежӹ вӓл, маиам. Анжем, Александр Вла- 
димирычем кӹньӹльӹ, попьыежӹ вуйга. Посредник тӓрвӓнӹлӓш 
тьшгӓльӹ дӓ попа: „Господавлӓ, господавлӓ, Александр Вла- 
димирович попынежӹ“ Дворянвлӓм хвалялтежӓт акли, цилӓн 
цӓрнен колтевӹ Вот' и тӹнгӓльӹ Алексанлр Владимирозич, ма- 
неш: „Малын погыненнӓ, мӓ монденнӓ векӓг. Межӓ ӹштӹмӓш, 
попашат уке, х завлӓлӓн выгодны ылеш, но малын тидӹжӹм 
ӹштӹмлӓ? Хрегӓньлӓн куштылгым ӹштӓш манын, ровотая- 
шыжы, повинносгьвлӓм выполняяшыжы лучы лижӹ манын ӹш- 
тӹмлӓ; а то кӹзӹт тӹдӹ ӹшке земляжӹм ак пӓлӹ, шоэнӓт 
агыл вӹц ушгы.иаш вӓрӹм кыралаш кеӓ, —тӹдӹ гӹц взыская- 
шыжат акли.“ Вара Александр Владимирыч ке тесӹш, ч ю  хре- 
сӓнььлӓ гишӓн шааыде помещиклӓн сулык лиэш; остаткаэшӹ- 
жӹ, толкыдон тумаеяжӹ гӹнь, ньшӹн выгода дӓ мӓнмӓн выго- 
да— икгок: кӹнь^чӓн яжо—мӓлӓннӓӓт яжо, нӹнӹлӓн худа—мӓ- 
лӓннӓӓт худа; седӹндзн пустяквлӓ гишӓнок саслаш сулык ли- 
эш... Тӹнгӓльӹ, тӹнгӓльӹ... кыце вет попа! Шӱмӹшкок витӓрӓ... 
Д во^янвлӓэг нерӹштӹм тӹ сӓкево!; ӹшкӹмемӹнӓг изиш веле 
сӹнзӓвӹдем ӹш тол. Тӧрок попышаш гӹнь, тошты книгӓвлӓш- 
тӓт техенъ речьшӹм ат мо... А  мадон пӹтӹш? Тӹдӹ ӹшкежӹ 
вӹл десягина р-хенян купшым ӹнежӹ пу, дӓ выжалашат ак сӧрӹ. 
Манеш: мӹнь тӹ купым ӹшке эдемвлӓэмдон коштем дӓ у статян 
суконный фабрикьтм тӹшӓк ст роем. Мӹнь, манеш, ти вӓрӹм айыре- 
нӓм: тидӹ гишӓн ӹшкӹмемӹн шанымашем улы... Тидӹжӹ эче 
справедливы ылгецӹ, а то Александр Владимирычын пашку-
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дыжы, Карасиков Антон, королевскнй приказчиклан просты 
шӱдь1 тӓнгӓ оксам пуаш пингӹдешнен. Так нима делам ӹштӹ- 
деок и шӓлӓнӹшнӓ. А  Александр Владимирыч кӹзӹт яктеӓт 
ӹшкӹмжӹм справедливыеш шотла дӓ седок суконный фабри- 
кыжы гишӓн попа, толькы купшым кӹзӹтӓт эче кошааш 
тӹнгӓлте.

— А кыце тӹдӹ ӹшке именьештӹжӹ распоряжая?
—  С о у порядкывлӓм пыртен миӓ. Мужиквлӓ ак хвалеп— дӓ 

нӹнӹм колышташ уке. Александр Бладимирыч правильны ӹш- 
тӓ.

—  Кыце вара тенге, Л ука Петрович? Мӹнь машаненӓм 
ыльы, тӹнь тошты статян ӹштӓш яратет?

— Мӹнь—вес дела. Мӹнь вет дворянин ам ыл, помещнкӓт 
ам ыл. Махань мӹньӹн хозяйство? дӓ мӹнь вес статянжы 
амат мышты. Тӧр дӓ закон семӹнь ӹштӓш цацем,—тӹдӹ гишӓн- 
жок йымылан тау! Ӹрвезӹ господавлӓ тошты порядкым ак яра- 
теп: мӹнь нӹнӹм хвалем... Ышым нӓлӓшӓт веремӓ. Тидӹжӹ 
веле ак яры: ӹрвезӹ господавлӓ когон мудруят. Мужикым 
поханя вӓрешок кычылтыт: шыпшедӓт, шыпшедӓт дӓ шуэн 
колтат. Приказчикшат, крепостной эдемок, ӓль управитель,. 
шачынжы немец, тоже хресӓньӹм кормыж пындашыш нӓлеш. 
Б1рвезӹ господавлӓ логӹц хоть иктӓжӹ приу.ерӹм анжыкты- 
шаш ылнежӹ: теве, маншаш, кыце распоряжаяш келеш! Мадон 
ӹнде цилӓ тидӹ пӹтӓ? Неужты у порядкывлӓм ужтеок так и 
колем мӹнь?.. Ма притча вара?—тошты пӹтен, а ужы ак шач!

Мам Овсяниковлан отвечӓймӹлӓ, мӹнь пӓлӹделам. Тӹдӹ 
йӹржӹ анжальы, токем лишкӹрӓк тӓрвӓнӹш дӓ пеле-юкын 
яды:

—  Василий Николаич Любозвонов гишӓн тӹнь колынат?
— Уке, колтелам.
—  Ма техеньӹ, пожалуйста, шайышт пуай мӹлӓм. Нигыцеӓт 

ынгылен ам керд- Тӹдӹн мужиквлӓжок шайыштевӹ, но мӹнь 
нима толкымат шӹм нӓл. Тӹдӹ, пӓлет вет, эче ӹрвезӹ ылеш, 
шукердӓт агыл ӓвӓжӹ гӹц наследствым получаен. Вотчиныш- 
кыжы теве толын. Мужиквлӓ бариныштым анжалаш погӹненӹт. 
Анзыкышты Василий Николаич лӓктӹн шагалын. Нӹнет 
анжат: ма вара техеньӹ?—Барин плисовый ялашьш, кучер 
ганьы, чиэн шӹнден, шаргагемжӓт тӹ постолок, якшар тыгы- 
рым, мӹжӓрӹм, тоже кучервлӓн ганьым, чиэн; пандашым куш- 
тен шӹнден, вуйыштыжы тегень мудреный калпак, лицӓжӓт 
тамахань мудреный: йӱкшӹ, йӱкшӹ^агыл, дӓ вашт ышанлаат 
ак чуч. „Здорово, манеш, ребята! Йым палшыжы.“ Мужиквлӓ 
тӹдӹлӓн кӹдӓл якте кымалыт, но юкымат ак лыкеп: ӧрӹнӹт, 
пӓлет. Б1шкежӓт тӹдӹ шеклӓнӹм ганьы ылеш. Тӹнгӓлеш тӹдӹ 
попаш: „мӹнь, манеш, руш ылам, тӓӓт руш ылыда; мӹнь ци- 
лӓ рушыным яратем, мӹньӹн йӓнгемӓт рушын, выргемемӓт 
рушын“... Д ӓ трӱк сӹгӹрӓл колта: йӓ-дӓ, ребята, рушын на- 
родный мырым мыралтен пуда. Мужиквлӓн пылвуйыштат цӹ-
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тӹрӓ; ородыш кешӹ ганьы шалгат. Теве ик смелъчак тӹнгӓл 
колта, но мӹнгешок йӓл шайыкы каклянен шӹнзеш... Теве 
мам цӱдейӹмлӓ; лачок хоть, техень помещиквлӓӓт мӓнмӓн 
ыльшыт, отчаянный господавлӓ, записиой гулякывлӓ; кучервлӓ 
таньы чиэнӹт, куштенӹт, гитарым шактенӹт, мыренӹт дӓ 
дворовой эдемвлӓ сагаок йӱнӹт, хресӓньвлӓ сага пируенӹт; 
тидӹжӹ вет, Василий Николаичет, ӹдӹр ганьы: со книгӓм 
лыдеш, ӓль сирӓ, агыл гӹнь—стихвлӓм юкын лыдеш,— иктӹ- 
донат ак попы, дикийла чучеш, сад мычкы веле каштеш, 
скучна вуйта тӹдӹлӓн. Тошты приказчикшы пӹтӓри-андак 
пиш лӱдӹн колтен: Василий Николаич толмы анзыц цилӓ 
крестьянский дворвлӓшкӹ пырен сӓрнен, цилӓлӓн кымалын, 
кӱн пайым качкын колтымжым котиэт пӓлен, виднӹ! Мужик- 
влӓӓт ӹняненӹт, тумаенӹт: „тырлы, тырхал! Скоры тӹньӹм, 
голубчикым, ответ пумашкы виден кеӓт; вот вара кушталтет! 
А  тӹдӹн вӓреш ма лин ужат,— кыце тӹлӓт манишш? Ма 
получаялтын, йымы ӹшкеӓт разбирӓен ак шокты! Василий 
Николаич тӹдӹм токыжы шӱдея, а ӹшке якшарген шӹнзӹн дӓ 
тенге, шӹрен шӱлен попа: „тӹнь, манеш, цилӓдонок тӧр ли, 
иктӹмӓт ит пӹзӹртӹ, кольыц?"—Д ӓ тӹнӓмшен ӹшке докыжы 
тӹдӹм большы шӱдӹде. Ь1шкӹмжӹн вотчиныштыжы йӓл доны 
ганьы ӹлӓ. Ну, приказчикет яжонок кӓнӓлтен, а мужиквлӓ Васи- 
лий Николаич докы ташкалашат ак смееп: лӱдӹт. Д ӓ вет, 
вот мам цӱдейӹмлӓ: барин нӹнӹлӓн и кымалеш, и пурын 
нӹнӹн вӹкӹ анжа, а мужиквлӓ лӱдӹт, шӱмӹштӓт цӹтӹрӓ 
веле. Ма техеньы, батюшка, келесӓй?.. Ӓль шонгемӹнӓмӓт, 
глупый мӧ1нь линӓм,— ам ынгылы.

Мӹнь Овсяниковлан келесӹшӹм, господин Любозвонов хво- 
рая, ӓнят, маньым.

—  Махань тӹштӹ хворая! Техень кӹжгӹ, лицӓжӹ, ӹшке эче 
ӹрвезӹ ылеш гӹнят, техень кымда... А, вес шамак, кӱ пӓлӓ! 
(О всяников тишӓк келгӹн шӱлӓлтӹш.)

— Ну, дворянвлӓм ӧрдӹшкӹ,—тӹнгӓльӹм мӹнь,—однодво- 
рецвлӓ гишӓнжӹ тьшь, Лука Петрович, мам келесет?

— Уке, тидӹм мӹнь гӹцем ит ядыш т,—талашенрӓк тӹдӹ 
попалтыш,— келесӹнем ылнежӓт... дӓ тамам попымла! (Овсяни- 
ков кидшӹм веле шалалтыш.) Давай лучы чӓйӹм йӱнӓ... Му- 
жиквлӓ, мужик и ылыт, а, вес статянжы, тӧрок келесӹшӓш 
гӹнь, кыце ӹне мӓлӓннӓ лимӹлӓ!

Тӹдӹ цӓрнӹш. Чӓйӹм кандевӹ. Татьяна Ильинична, ӹшке 
вӓржӹ гӹц тӓрвӓнӹшӓт, мӓ докына лишкӹрӓк толын шӹнзӹ. 
Вады кыт мыч таманяр гӓнӓ нима юк ӹштӹдеок тӹдӹ лӓктӹ 
д ӓ  тенгок олен пырыш. Кӹдежӹштӹ тыр лин шӹнзӹ. О вся- 
ников важны дӓ олен стопка паштек стопкам йӱэш.

— Тагачы токына Митя толын ыльы,— Татьяна Ильнинична 
оленрӓк келесӹш.

Овсяников шӹдӓнлӓ анжал шӹндӹш.
— Ма келеш тӹдӹлӓн?
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— Простяш сарвалаш толын.
Овсяников вуйжым ӹрзӓльӹ.
— Ну, вот анжы,—мӹнь докемлӓ сӓрнӓлӓл, тӹдӹ келесӹш,—  

роднявлӓдон мам ӹштӹмлӓ? Отказашыжат нӹнӹлӓн акли.... 
Мьшьӹмӓт тевеш йымы племянникдон награждаен. Ышкежӹ 
тӹдӹ ышан, бойкий—ам спсры; тыменьӹн яжон, толькы тӹдӹ 
гӹц толкым вычен шокташ уке. Казенный слӱжбашты шал- 
ген дӓ пра;:ен лӓктӹн: ходым путелыт вуйта... Ма, дворя- 
нин разве тӹдӹ? Дворянинвлӓжӹмӓт ӹнде генералым йӹлеок ак 
ӹштеп. Вот ӹнде пӓшӓде ӹлӓ... Тидӹжӹ эче нимат уке ылнежӹ, 
а то шамакым кандыштеш вет! Хресӓньвлӓлӓн прошенивлӓм сочи- 
няен каштеш, докладвлӓм сирӓ, сотскийвлӓм тымда, землемервлӓм 
ире вӹд вӹкӹ лыктеш, трактирвлӓ мычкы сӓрнӓ, халаштышы 
мещаннинвлӓдон, дворниквлӓдон постоялый дворвлӓ мычкы каш- 
теш. Бедӓ якте шукы келеш ма? Стӓновойвлӓ дӓ исправник- 
влӓ икӓнӓ агыл тӹдӹлӓн крозенӹт. Д ӓ тӹдӹ, яра эче йӹлмӹ- 
жӹдон кердеш: ӹшкӹмӹштӹмок ваштылта, дӓ нӹнӹмок вара- 
жы чиктӓ. Д ӓ итӓй, каморкыштеток тӹдӹ ак шӹнцӹ вара?— 
вӓтӹжӹлӓн попалтыш,—пӓлем вет тӹньӹм, тӹнь техень ылат, 
со тӹдӹм леведӓш цацет.

Татьяна Ильинична шеклӓнӹм гань лин колтыш, йӹрӓлтӹш 
дӓ якшарген кеш.

—  Пӓлӹшӹм вет,—Овсяников манеш...— Ох, тӹнь баловни- 
ца ылат! Ну, шӱдемӓ ьше тишкӹ, яра йок, хына лӹмеш ти 
глупыйым простем кӹзӹтеш... Иӓ, шӱдь!, шӱдӹ...

Татьяна Ильинична амаса докы ашкед миш дӓ сӧҥьфӓльӹг 
„Митя!“

Митя, коклы кӓндӓкш иӓш кытла млоец, кужы, нӓрӓштӓ, кы- 
йыр вуян, кӹдежӹш пырыш, мӹньӹм ужын колтышат, порогы 
доран шагал колтыш. Выргемжӹ тӹдӹн—немецкий, ьшгӹжӓ 
вӹлнӹшӹ утла кӱкшӹ буфвлӓжӹ веле ти выргем русский 
агы л—росснйский ыргызын кид гӹц лӓкмӹм пӓлдӹртӓт.

— Ну, тол, тол,— шонгы попаш тӹнгӓльӹ,—мам намысланет? 
Кыватлан таум келесӹ: простьышым... Теве, батюшка, реко- 
ме. дуем,— Митя вӹкь! анжыктен, мьхлӓнем попа,— родной пле- 
мянникемок ылеш, а слаен ам керд. Остатка веремӓвлӓ толы- 
ныт! (Мӓ иктӹ весӹлӓннӓ кымална.) Ну, шайышт, мам тӹнь 
ТӸ1ШТӸ путыен коденӓт. Малын ть1нь вьжет жалываят, келесӹ.

Мьшь анзылнем Митян об‘ясняйм£>1жь1 дӓ Ь1шкӹмжьш оправда- 
яш цацымжы шоте лишӓшлык.

— Вара попенӓ, кугуза,—тӹдь! пелештӓльӹ.
—• Уке, вара агыл, кь1зь1ток,— тьотя попа...— Господин поме- 

щик анзылны попаш шеклӓнет, пӓлем вет,—тенге и келеш—ка- 
знялт. Ш айышт, шайышт кь1зӹ1ток... Мӓ колыштына.

— Мам мь'1лӓм намысланымла,—Митя пӹсь‘ш тӹшгӓльӹ! дӓ 
вуйжым ӹрзӓл колтыш.— Колышт, кугуза, дӓ ӹшкеок шаналтен 
ми. Мӹнь докем решетилоаский однодворецвлӓ толевӹ! дӓ по-
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пат: мӓ верцнӓ стараен пу. — Ма техеньӹ? — А  вот ма: киндӹ 
магазинвлӓнӓ мӓнмӓн исправный ылыт, лучыжы линӓт ак керд; 
мӓ докына чиновник трӱк кыдал тольы, манеш: магазиным 
анжен лӓктӓш тӹдӹлӓн шӱдӹмӹ. Анжен сӓрнӹш дӓ попз: ма- 
газинӹштӹдӓ беспорядкывлӓ улы, важный упущенивлӓ, началь- 
ствылан тидьш мӹнь келесӓш обязан ылам. — Махань упущени 
улы? — А  тӹдӹ гишӓнжӹ мӹнь ӹшкеок пӓлем, манеш... Мӓ по- 
гынышна дӓ ти чиновниклан кыце келеш таум ӹшзӓш решеннӓ 
ыльы, дӓ шонгы Прохорыч тенгелӓн тӹдӹм ахальыш веле кол- 
тымла лиэш, манеш. А  лачокшок ма вара? Нӹнӹлӓн нимахань 
расправыат уке ма?.. Мӓ тьотян шамакшым колыштна, а чинов- 
никшы шӹдешкен колтен, жалобым пуэн, донесеним ӹштен. 
Вот ӹнде мӓнмӓм шыпшыт, манеш. — Магазинв.зӓдӓжӹ лачок 
ьше исправвый ылыт?— ыӹнь ядым. — Иымат ужеш, исправный 
ылыт; киндӹжӓт закон семӹнь маняры лишӓшлык, тӹнӓрӹ 
ылеш... Ну, манам, тенге гӹнь, тӓлӓндӓ лӱдӓш уке, дӓ пумагам 
сирен пушым... Кӱ праь лиэш, эче пӓлӹ агыл... Ти гишӓн мӹнь 
вӹкем тӹлӓт жалываенӹт гӹнь, дела пӓлӹмӓн: сакойланок 
ӹшке тыгыр кӓп докы лишӹлрӓк.

—  Сакойланок, дӓ тӹлӓг агыл виднӹ,— шонгы олен келе- 
сӹш...— А  шутоломовский хресӓньвлӓжӹдон тӹньӹн махань ка- 
нитель эче?

— Тӹньжӹ кыце пӓлет?
—  Стало быть, пӓлем.
— Тиштӓт мӹнь прав ылам,—вот шаналты ӹшкеок. Ш уто- 

ломовский хресӓньвлӓнӹм нӹнӹн пашкудышты Беспандин нӹл 
десятинӓ землям кырал шуэн. Мӹньӹн земляэм, манеш. Ш утс- 
ломовецвлӓ оброкышты ылыт, помещикышты заграницӹш ке- 
ен—кӱлӓн нӹнӹ гишӓн стараяшыжы; ӹшкеок тумаемӓ?.. А  зем- 
ляштӹ нӹнӹн курьш-курым мычкок ӹшкьшӹштӹн, крепостной 
ылеш. Вот и толевӹ дӓ сарвалат: сирен пу, маныт. Мӹнь и 
сирӹшӹм. А Беспандин пӓлен дӓ крозаш тӹнгӓлӹн: „Мӹнь, ма- 
неш, ти Митькылан анжыктем, вуйжым шин шӓлӓтем!..“ Анжа- 
лына эче, кыце вуем шин шӓлӓтӓ. Тагачы якте целаок тевеш 
вуемжӹ.

— Ну, ит хвальы: тӹкнӓ эче тӹньӹн вуешет: эдемжӹ тӹнь 
ыш гӹц кешӹ ылат,— кугузажы манеш.

— А  ма, кугуза, ӹшкеок мӹлӓм попыделат ыльы ма?..
■— Пӓлем, пӓлем, мам тӹнь келесӹнет ӹнде,— Овсяников 

тӹдӹм лоэш тӓрӓ,—верны: эдем справедливостьдон ӹлӹшӓшлык, 
ближнийжӹлӓн палшышашлык ылеш. Южнам лин кердеш— ӹш- 
кӹмжӹмӓт Й1жӓлӓйшӓшлык агыл... А  тӹньжӹ соок тенге поступа- 
ет ма? Тьшьӹм кавакышкы пыртен ак йӱктеп ма, ак попеп ма: 
Дмитрий Алексеич, батюшка, ӹжӓлӓйӹ, палшен пу, а тӓржьш 
ана монды—целковыйым ӓль кымытым? А  тенге агыл ма? по- 
пемӓ йӓ?

— Ти гишӓнжь‘1 виноватем лачок улы,—вуйжым вуйстык ьш тен,
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Митя пелештӓ,— но укеӓн гӹц мӹнь ам нӓл дӓ алталашат ам 
алталы.

— Кӹзӹт ат нӓл, а делаэт худа лимӹкӹ—нӓлӓш тӹнгӓлМт. 
А т алталы... Эх, тӹнь! Святойвлӓ верц старает, виднӹ! А Борь- 
ка Переходовым монденӓт ма? Кӱ вара тӹдӹн верц хлопо- 
чаен? Кӱ тӹдӹн верц стараен?

—  Переходов ӹшке виноватшы гишӓн лелӹм ужын, лачок 
тидӹ...

—• Казна оксам шӓвен шуэн... Мадыш!
— А  тӹнь, кугуза, ит монды: незер, семня...
— Н езер, незер... Эдем йӱӓш мастар, азартный—вот ма!
— Ойхы ярелӓ йӱӓш тӹнгӓлӹн,—юкшым валталал, Митя пе- 

лештӓ.
—  Ойхы ярелӓ! Ну йӓнгет пиш пуры гӹнь, палшышаш 

ылын, а сагажы, йӱкшӹ эдемдон, кавакышты шӹнзен каштшаш 
агыл ыльш. Яжон попен кердеш—ну, и пускай попа!

— Тӹдӹ эдемжӹ пиш пуры...
— Тӹлӓт цилӓнок пурывлӓ... А  ма,— Овсяников вӓтӹжӹлӓн 

попа,—тӹдӹлӓн колтеидӓ... тӹвеш, ӹшкеок пӓлет...
Татьяна Ильинична вуйжыдон мыкик ӹштӓлтӹш.
— Кышты тиун ямын каштыц?—шонгы эче тӹнгӓльӹ.
—  Халашкы каштынам.
— Биллиардла мадынат сӓй, чӓйӹм йӱнӓт, гитарым шакте- 

нӓт, присутственный вӓрвлӓшкӹ пырен каштынат, шайыл кӹдеж- 
влӓштӹ прошенивлӓм сиренӓт, купец эргӹвлӓдон сӓрнӹлӹнӓт? 
Тенге вет? Шайыштыма!

— Тидӹжӹ, пожалуй, тенге,— Митя йӹрӓлтӓлӹн келесӓ...—  
Ах, изиш шӹм монды: Фунтиков, Антон Парфеныч, рӱшӓрнян 
токыжы хыналаш тӹньӹм шӱдӹш.

— Ти кого мӹшкӹр докы ам ке мӹнь. Колым лыктын шӹн- 
дӓ, итӹнӱжӹм пышаным пиштӓ.

— Эче мьшь Ф едосья Михайловнам вӓш лим.
— Махань эче Ф едосьям?
— Тӹвеш, Гарненченко помещякын, Микулином аукциондон 

нӓлӹн моло. Федосьяжӹ Микулино гӹц ылеш. Москвашты об- 
рокышты ырген ӹлен, оброкым исправны тӱлен, годеш шӱдӹ 
кӓндӓкшлу кок тӓнгӓм тӱлен ӹлен... В1шке делажьш яжон пӓлӓ: 
Москвашты яжо заказвлӓм получаен. Кӹзӹт Гарпенченко тӹ- 
дӹм канден дӓ вот такеш урда, должностьым ак пу. Тӹдӹ ӹш- 
кежӹ помещик гӹц сылалт 'карангашат йӓмдӹ ылеш, баринлӓ- 
нӓт попен, но тӹдӹжӹ нимахань решенимӓт ак келесӹ. Тӹнь, 
кугуза, Гарпенченкодон знакомый ылат, ат керд ли тӹдӹлӓн 
ик-кок шамакым попзлтен? А  Ф едосья выкуп оксажым шукым 
пунежӹ.

— Тӹньӹн оксаэдӹм агыл моло? Ну, яра, келесем тӹдӹлӓн, 
келесем. Толькы ам пӓлӹ,— недовольныйла кугузажы попа, — 
ти Гарпенченко пиш хитрый: вексельвлӓм нӓлеш, оксажым вычы- 
меш процентдон пуа, долгывлӓэш выжалымы именьевлӓм нӓ-
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леш ... Мажы тидӹм мӓ векӹнӓ намал толын? Эх, толькы, ти 
^рдӹж гӹц толшывлӓм! Тӹдӹндон толкым йӹлеок ат мо; яра 
йӓ, анжалына.

— Хлопочаен анжы, кугуза.
— Яра, хлопочаен анжем. Толькы тӹнь, смотри! Ну, ну, ӹш- 

кӹмедӹм оправдываяш ит цацы... Бог с тобой!.. Толькы анзы- 
кылажы яжон анжы, ей богат, Митя, а то ямат. Соок тӹньӹм 
шонгы вуйыштем вурчаш ӹнжӹ ли... Мӹнь ӹшкежӓт властян 
ам  ыл. Ну, ӹнде кеок.

Митя лӓктӹн кеш. Татьяна Ильчничнаат паштекшӹ лӓктӹ.
— Чӓйӹм йӱкток, баловница,—вӓтӹжӹ паштек Овсяников 

сӹгӹрӓльӹ...— Глупый агыл млоец,— мӹлӓм попа,—йӓнгжӓт пу- 
ры, толькы тӹдӹн верц лӱдӹлдӓлӓм мӹнь... Ынде ит йӓтлӹ 
веле, шукы веремӓэдӹм пустяквлӓдон эртӓрен колтышым.

Ш айыл кӹдеж гӹц амаса пачылты. Бархатный сюртукан мы- 
тык, сӧдӧй эдем пырыш.

— А, Ф ранц Иваныч! Здравствуйте! Кьще йымы перегӓ?— 
Овсяников пелештӹш.

Книгӓ лыдшывлӓ, ӹнде эче ти господиндон тӓмдӓм знако- 
мыйым ӹштӓш разрешӓйдӓ.

Ф ранц Иваныч Лежень, мӹньӹн пашкудем, Орловский поме- 
щик, русский дворянин званим йӓл статян получайде. Тӹдӹ 
ӹшкежӹ Орлеанеш *) шачын, ӓтяжӹ-ӓвӓжӹ французвлӓ, бара- 
банщик шотеш Наполеон сага Россиям воюен нӓлӓш толын 
ылын. Пӹтӓри-андак делажы яжон кеен, Москвашкы тӹдӹ вуй- 
жым кӱшкӹ лӱктен пырен. Но Москва гӹц мӹнгеш кешӹлӓжӹ 
пеле тӹнгшӹ, барабантеок, смоленский мужиквлӓ докы попазен. 
Нинӹ тӹдӹм ирок яктеш пуста клӓтӹш питӹренӹт, ирокшы 
лыктыныт, пӱӓ сагашы вӓк докы виден канденӹт дӓ великий 
армип барабанщикетлӓн вӓк ыражыш валеы кеӓш предлагаенӹт. 
Тӹдӹ вӓкӹш тӧргештӓш согласайде, смоленский мужиквлӓм 
французский йӹлмӹдонок токыжы— Орлеанышкы колташ сарва- 
лен. Тӹштӹ,—попенть’1дӹ,—яратым ӓвӓмжӹ мӹньӹн ӹлӓ. Н о му- 
жиквлӓ, О рлеан халажы кышты ылмым пӓлӹделытат тама, седок 
Гнилотерка рекӓ пындашкы тӹдӹлӓн вален кеӓш предлагаенӹт дӓ 
тупшы мычкы мышкындывлӓмӓт уже пуаш тӹнгӓлӹнӹт. Д ӓ  трӱк, 
Леженьым сусуэмден, йӹнгӹл юк шактен колта, дӓ пӱӓ вӹкӹ ала 
ковӧрӓн, тройка имниӓн кого тир кыдал толеш. Тирӹштӹжӹ 
кӹжгӹ, якшар цӹреӓн, пиры кавашты ыжгаан помещик шӹн- 
зӓ.

— Тӓ мам тиштӹ ӹштедӓ?—мужиквлӓ гӹц тӹдӹ ядеш.
— Французым вӹд пындашкы колтыненӓ, батюшка.
— А! — помещик ладнан пелештӓ дӓ тупын сӓрнӓлеш.
— Господин! Господин!—француз саслаш тӹнгӓлӹн.
— А-а! —пиры ыжгаан сотарымла келесӓ,—луаткок народдон 

Российьша толынат, Москвам йылатен колтенӓт, Иван Великий

*) О рлсан— Ф ранциштӹш хала.
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вӹлец крестым валтенӓт, окаянный, а ӹндежӹ— мусье, мусье! 
Ь1нде пачедӹмӓт пӹзӹрӓлӹнӓт! Ш олылан так и нады... Покты, 
Филька-а!

Имнивлӓ тӓрвӓнӓт.
— А  то тырхал, шагалты!—помещик приваялеш...—Эй, тӹнь, 

музыкым мыштет?
— Ытары ылнежӹ мӹньӹм, пуры господин, ытары!—Лежень 

французский йӹлмӹдон саслен.
— Ужат, махань народ! рушлажат вет иктӓт попен ак мыш- 

ты! Мюзик, мюзик, саве мюзик ву? саве мюзик ву? на форте- 
пьяно жуэ саве?

Остаткажым, помещик ядмым Лежекь ынхыла дӓ кымал-кы- 
мал сасла:

— Мане, мане, господин, мӹнь музыкант ылам, мӹнь керек- 
махань инструментдон шактен мыштем! Ытары мӹшьӹм, госпо- 
дин!..

— Ну, йымет цӓшӓн тӹньӹн, — помещик келесӓ...—Ребята, 
колтыда тидӹм, нӓдӓ двугривенный йӱӓштӓ.

— Тау, батюшка, тау. Нӓлок сагаэт, нӓнгеок.
Леженьым тирь1ш шӹндӓт. 1 ӹдӹ пиш когон сусу лин колтен,

шӱлештӹлеш веле — мӓгӹрӓ, цӹтӹрӓ, кымалеш, помещиклӓн 
кучерлан, мужиквлӓлӓн таум ӹштӓ. Вӹлнь^жӹ розовый лентӓӓв 
жар фуфайка веле, а ӱштӹжӹ цаткыды ылын. Помещик ужеш, 
французын кидшй! пиш когон кӓкӓрген, тӹнгӹн шӹызьш; не- 
счастныйым ь)шжӓлӓен колта, ыжгажыдон пӹхрден ш ӹ ндӓдӓто- 
кыжы шыпштен канда. Дворовойвлӓ погынат. Ф ранцузым Ь 1 р ӹ к -  
тӓт, пукшат дӓ чиктӓт. Вара помещик тӹдьш ӹдьфвлӓжь! анзык 
нӓлӹн миэн дӓ попа:

' —  Теве, ӹдӹрвлӓ, мӹнь тӓлӓндӓ учительӹм монам. Тӓ со 
попедӓ: музыкым дӓ французский йӹлмӹм тымды; вот тӓлӓн- 
дӓ—француз, фортепьянымат шакта... Ну, мусье, ӹшке искус- 
стведӹм анжыкты: шакты!— тагнамок нӓлмӹ худа фортепьяным 
кидшӹдон французлан анжыкта дӓ шакташ шӱдӓ.

Лежень фортепьяяо анзылан пӧкенеш шеклӓнен-шеклӓненок 
шӹнзеш: тӹдӹ фортепьяным нигнамат шактен анжыде.

—  Жуэ же, жуэ же,—помещик попалта.
Лӱдӹн шӹщшӹ француз чангемвлӓм барабанжылаок севӓл кол- 

та дӓ кыце-шон шакташ тьшгӓлеш... „Мьшь тумаенӓм ыльы,—шу- 
кы лимӹкь! ть1дй1 шайыштын, — мьшььш ытарышем, шӱдКшг 
гйщ мьшьӧш хватяат, тӱгь: мырыктен лыктеш“. Н о помещик, 
изиш колышталынат, тйщӧш тупшы гӹц олен севӓлӹн дӓ ке- 
лесен: „кердӓт, кердӓт, ужам—мыштет, кеок ӹнде, кӓнӓлток".

Кок ӓрня эртӹмӹкӹ Лежень ти помещик дорц вес паян дӓ 
образованный помещик докы кеен; пуры йӓнгӓн дӓ веселӓ ыл- 
мыжы гиш'1 н тӹдӹ французым яратен колтен дӓ воспитанницы- 
жым марланпуэн. Тӹдӹ вара служаш поступаен, дворянин лии, 
ӹшке ӹдӹржӹм ороловский помещик Лобызаньевлӓн, отстав-
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нои драгунлан, стихвлам сирӹшӹлӓн, марлан пуэн, а ӹшке 
Орелышкы ӹлӓш кеен.

Вот, самой ти Лежень, ӓль кӹзӹт манмылажы, Ф ранц Ива- 
ныч, мӹнь ылмем годым Овсяниковын кӹдежӹш пырыш, нинӹ 
коктын дружественный отношеништӹ ылыныт...

Книгӓ лыдшылан мӹнь сагаэм Овсяников доны шӹнзӓш, ӓнят,, 
скушнан чучеш. Тенге гӹнь, мӹнь цӓрнем.



Льгов

— Ӓл, Льговыш кенӓ, тӹштӹ мӓ шукы лыдым кыченӓ,—кни- 
гӓ лыдшывлӓ уже пӓлӹмӹ Ермолай икӓнӓ мӹлӓм келесӹш.

Прамой охотниклан кек-лыды такеш веле хоть, но, вес дичь 
укеӓт (тидӹ сентябрь тӹнгӓлтӹшӹн ыльы: кырмызаквлӓ эче 
толтелыт, а ныр воктен мызывлӓ паштек кашташ ситен шон), 
мӹнъ охотникемӹн шамакшым колыштым дӓ Льговыш кеӓш 
лим.

Льгов тидӹ степной кого сола, тӹштӹ пиш шукердшӹ ик 
вуян церкӹ дӓ куп мычкы йогышы Росота ӓнгӹр тӹрӹштӹ кок 
вӹдвӓкш улы. Ти ӓнгӹр Льгов гӹц иктӓ вӹц уштыш кӱшнӹ- 
рӓк пӱӓӓн кымда йӓрӹшкӹ вазалеш, йӓр тӹр мычкыжы дӓ 
кышты-тиштӹ покшалнат амыж шошток кушкын шагалын, ор- 
Аовский губерняштӹ тидӹм—маныт майер. Ти йӓрӹштӹ, амыж 
лошты, сакой порода кек-лыды пиш когон шукы ӹлӓ. Лыды 
полкывлӓ шӹренок вӹд вӹлнӹ чонгештӹлӹт, а лӱэн колтымы- 
кыжы, лач пӹл ганьок тӓрвӓнен кеӓт,—охотникшат калпакшым 
веле кыча дӓ кужъш пелештӓ: фу-у! Мӓ Ермолайдон йӓр тӹр 
мычкы кененӓ ыльы, но лыды"—пиш йой кек дӓ лач тӹрӹшток 
ак ӹлӹ; дӓ вес статянжы эче—иктӓ лыдым лӱэн пуштына гӹ- 
нят, шӹре амыж логӹц пивлӓнӓ нӹнӹм лыктын кердтелыт, амы- 
жеш нерӹштӹм веле такеш пӹчкеденӹт.

Уке, дела ак яры, пышым моаш келеш... Мӹнгеш Л ьго- 
выш кемӹлӓ,—остаткажым Ермолаем келесӹш.

Мӓ кешнӓ. Икманяр ашкылымат ашкылтен шӹнӓ шокты, мӓ 
ваштарешна худа пи кыдал лӓктӹ, пи паштек ик порадка кӓ- 
пӓн эдем тольы; вӹлӓнжӹ когон тошты симсӓлгӹ сюртукым, 
саралгы жилегкӓм, гри-де-лен цӹреӓн ялашым чиэн; ялыштыжы 
ыражан тошты шаргагем, шӱштӹжӹ якшар савыц дӓ пулш вӹл- 
нӹжӹ ик дулан пичӓл. Мӓнмӓн пивлӓнӓ иктӹ весӹштӹм ӱпшӹц 
знакомыялтмышты нӱжвец пӓлдӹм эдем мӓ докына тольы дӓ 
пиш пурын кымальы. Тӹдӹ коклы вӹц иӓш кытлала чучеш; 
шапеш шерӹн шӹндӹмӹ кужы, шимӓлгӹ ӱпшь! пасна изи йӓ- 
рӹмвлӓдон кечӓлт шӹнзӹн, изирӓк шим сӹнзӓвлӓжӹ пурын 
пытькат, шим савыцдон, пӱ карштым годшыла, ялштымы лицӓжӹ 
цилӓ хӓлӓ йӹрӹмлӓ чучеш.

60



— Знакомый линӓ,— пышкыды юкдон тӹдӹ тӹнгӓльӹ,— мӹнь 
тиштӹшӹ охотник Владимир ылам... Толмыдам кольымат дӓ 
мӓнмӓн йӓрӹшкӹнӓ охотничыяш лӓкмӹдӓм пӓлӹшӹмӓт, тӓлӓн- 
дӓ противны ак ли гӹнь, услугем тӓлӓндӓ предлагаяш решӹ- 
шӹм.

Охотник Владимир провинциальныйтеатрышты первый любов- 
никын рольым мадшы ӹрвезӹ актер ганьы попа. Мӹнь тӹдӹн 
предложенижӹдон согласайшым дӓ, Льгов яктемиэн шомешкӓт 
эче, тӹдӹн цилӓ историжӹм пӓлен нӓльӹм. Тӹдӹ вольноотпу- 
щенный дворовой эдем ылеш; пораштыжы музыкым тыменьӹн, 
вара камердинерышты служен, грамотым тыменьӹн, кыды-тидӹ 
книгӓвлӓм лыдын лӓктӹн; кӹзӹтшӹ, Русьышты ӹлӹшӹ молы 
техень эдемвлӓ ганьок, оксаде дӓ постоянный занятиде ӹлӓ 
дӓ кышты мам попаза качкеш. Ш айыштештӹдӹ пиш изящ ны дӓ, 
анжен каеш, манерывлӓжӹм йӓллӓн пӓлдӹртӓш ярата; ӹдӹрвлӓ 
паштек кыргыжталашатохотник ылын лишӓшлӹкдӓ, наверны, ти 
делашты пачеш кодте: вет руш ӹдӹрвлӓ попаш мастарым яратат. 
Ш ая лошты тӹдӹ пӓлдӹртӹш эче, что пашкуды помещиквлӓ докы 
пырыкала, халашкы хыналаш каштеш, преферансла мадеш, столич- 
ный эдемвлӓдон знакомствым войыкала. Иӹрӓш гӹнь тӹдӹ пиш 
яжон дӓ сакой статян йӹрен мышта; осовынок тӹдӹлӓн проста, 
скромный йӹрӓлтӹш олмыдеш, кыды йӓл попымым колыштмы- 
жы годым кайын колта. Тӹдӹ тӹнььш колыштеш, тӹньдонет 
согласын лиэш, но ӹшке достоинствыжы гишӓнӓт ак монды, 
вуйта ӹшке шанымашыжымат тӹлӓт келесен пуаш йӓмдӹ ылеш. 
Прамой тыменьтӹмӹ дӓ грубыйрак Ермолай тӹдӹн докы »ты“ 
манын обращаяш тӹнгӓлӹн ыльы. Владимиржы, мыскылымла, 
йори тӹдӹм „вы“ манеш.

— Малын шӹргетшӹм ялштен шӹнденӓт? — тӹдӹм мӹнь 
ядым.— Пӱэт каршта?

— Уке,—ть1дӹ п оп а— тидӹ переген мыштыдымашын худа 
результатшы. Мӹньӹн приятелем ыльы, яжо эдем, но охотник 
агыл. Теве икӓнӓ тӹдӹ мӹлӓм попа: яратымы тӓнг, манеш, нӓл 
мӹньӹм сагаэт охотышкы; мӹнь пӓлӹнем ылнежӹ, маханьыти- 
дӹ забава. Мӹньӹн, конечны, отказымем ӹш шо: тӹдӹлӓн ӹш- 
кеок пичӓлӹм мон пушым, дӓ кешнӓ. Мӓ яжонок кашна; остат- 
каэшӹжӹ кӓнӓлтӓш решӹшнӓ. Мӹнь пушӓнгӹ лӹвӓлӓн шӹнзӹм; 
тӹдӹжӹ мӹнь ваштарешем шӹнзӹ дӓ пичӓлӹм кычылташ тӹн- 
гӓльӹ, вара эче мӹнь вӹкем целя. Мӹнь тьщӹлӓн цӓрнӓш шӱ- 
дӹшӹм, но, неопытный ылмыжыдон, Ӹ1ш колышт. Пичӓл трӱк 
лӱӓлт кеш, дӓ мбшь пел онгылаште дӓ кашар парняде кодым.

Мӓ Льгов якте шона. Владимирдон Ермолай коктынат реше-> 
вьг. пыште охотничыяш акли.

— Сучокын дощаникшы улы,— Владимир попа, — толькы 
ам пӓлӹ, кышак таен. Б1шке докыжы ядаш келдӓлӓш келеш.

1) Тйлякӓ пыш, ангавлӓдсн йш тӹмӹ.
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—  Кӱ докы?— мӹньжӹ ядым.
— А  тиштӹ ик эдем ӹлӓ—Сучок.
Владимир дон Ермолай Сучок докы кевӹ- Мӹнь нӹнӹм цер- 

кӹ доны вычаш лим. Мыгилӓвлӓм анжен кашмаштем, мӹнь ик 
кӱ докы миэн шагальым, тӹдӹ нӹл оголан дӓ шимем шӹцшӹ 
ылеш, ик велнӹжӹ французский буквавлӓдон сирӹмӹ: „Тишӓ- 
кен Теофил Днри граф Бланжим тайымы", вес велиӹжӹ: 
,Т и  кӱ лӹвӓлнӹ французский подданныйын, граф Бланжин кӓп- 
шӹм тайымы; 1 7 3 7  ин шачын, 1 7 9 9  ин колен, ӹлӹмӓшӹжӹ 6 2  
и ы.\ын; кымшы велнӹ: „тӹдӹн прахшылав тыр лижӹ!“ а нӹ- 
лӹмшӹ велнӹжӹ:

Ти кӱ лӹвӓлнӹ ф ранцузский эмигрант.
Лӹмлӹ порода ылын тидӹ дӓ талант.
Вӓтӹжӹм, семняжӹм отказен коден,
Тиранвлӓ ташкым родиныжым коден;
Варажы Р осси й ск и й  сӓндӓлӹкӹш  шон,
Ш онгемӓш  ӹшлӓнжӹ яж о вӓрӹм мон;
И зивлӓм тымден, ӓтявлӓм ладнангдарен...
Тиш ӓкен йымыжат тӹдӹм ладнангден.

Ермолай, Владимир дӓ потикӓлӓ лӹмӓн Сучок толмашеш 
мӹньӹн шанымашвлӓэм кӹрӹлт кевӹ.

Цӓрӓ ялан, шӱкшӹ тыгыр-ялашан, шӓлӓнен шӹцшӹ ӱпӓн Су- 
чок кудлу иӓш кытла отставной дворовыйла чучеш.

— Тӹньӹн пышет улы?—мӹнь ядым.
—  Пыш улы, дӓ пиш худа,—шӹжгӓтӓ дӓ пыдыргышы ганьы 

юкдон тӹдӹ отвечайӹш.
— А  ма?
— Ангавлӓжӹ шӓрлен кенӹт дӓ шелӹквлӓжӹ гӹц шӹшмӹ- 

жӓт лӓктӹн шӹнзӹн.
— Ну, кого делам монат! Пакльыдон шӹшкӹн шӹндӓш ак- 

Аи ма, —Ермолай попа.
— Конечны лиэш,— Сучок согласайыш.
—  Тӹньжӹ кӱ ы лат?
— Господавлӓн коллоэц.
— Кыпе вара, ӹшке коллоэц, а пышетшӹ исправный агыл?
— Д ӓ мӓнмӓн рекӓштӹнӓ колжат уке вет.
—  Кол ӹрдӓнгшӓн вӹдӹм ак яраты,— пӓлӹшӹлӓ охотникем 

келесен пуш.
— Ну,—Ермолайлан манам,—ке, пакльым мон тол дӓ пы- 

шым 1 ӧрлӓлтӹ, толькы йӹлерӓк.
Ермолай кеш.
—  Тенге мӓ, пожалуй, йӓр пындашышкат чӱктӹлтӹнӓ?— Вла- 

димирлан мӹнь маньым.
— Нимат уке,—тӹдӹ пелештӹш.— Полагаяш лиэш: йӓржӹ 

келгок агыл.
—  Мане, келгӹ агы л,—тагыце-ӓнят, омпышанла, Сучок по- 
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на,—дӓ пындашыжы когон налян дӓ пиш шудан. Юж вӓре йӓм- 
влӓӓт эче улы.

— Тенге гӹнь, шуды лошты,—Владимир попа,—вешлӓдон 
ыдырашат акли лишӓшлык.

— А  кӱ вара дощанникдон кемӓштӹ вешлӓдон ыдыра? Ра- 
выдон шӹкен кемӹлӓ. Сагада мӹнят кеем; тӹштӹ мӹньӹн ра- 
вем улы, а то кольмыдонат лиэш.

— Кольмыдон толкан агыл, юж вӓрежӹ пындаш якте коль- 
мы ак шо лиэш,— Владимир попа.

— Тидӹжӹ лачок, толкан агыл.
Ермолайым вычен, мӹнь мыгилӓ вӹлӓн шӹнзӹм. Владимир 

ӧрдӹжӹш карангы дӓ тоже шӹнзӹ. Сучок вӓрӹштӹжок шалга, 
вуйжым сӓкӓлтен дӓ, привычкыжы семӹнь, кидшӹм шайык 
кычен.

— Келесӹ, пожалуйста,—мӹнь тӹнгӓльӹм,— шукердшен вара 
коллоэц ылат?

— Шӹм и ӹнде шоэш,—трӱк тӓрвӓнен тӹдӹ отвечая.
— А  первижӹ мам ӹштенӓт?
—  Первижӹ кучерышты кыдалыштынам.
—  Кучер гӹцшӹ кӱ тӹньӹм карангден?
— У барыня.
— Махань барыня?
— А  кыды мӓнмӓм нӓлӹн. Тӹдӹм ат пӓлӹ ма: Алена Тимо- 

феевыа, кӹжгӹ техень... ӹлӓлшӹрӓк.
— Мӓ тӹдӹлӓн тӹньӹм коллоэцӹм ӹштӓш ышешӹжӹ толын?
— А кӱ пӓлӓ? Ь1шке вотчиныжы гӹц, Тамбов гӹц, мӓ до- 

кына тольы, дзоровыйвлӓлӓн погынаш шӱдӹш. Т евем ӓ докына 
лӓктӹ. Мӓ пӹтӓри кидшӹм шыпшалаш... а тӹдӹ нимат уке: ак 
шӹдешкӹ... Варажы цилӓнӓм иктӹн-иктӹн ядышташ тӹнгӓльӹ: 
кӱ мам ровотая, махань должностьышты ылеш. Мӹнь яктеэм 
церот шо; вот и ядыштеш: тӹнь ма ылат? Кучер, манам.— Ку- 
чер? Ну, махань тӹнь кучер ылат, ӹшке вӹкет анжалыма: ма- 
хань кучер ылат? Тӹлӓт кучер лиӓш агыл, а лиӓт тӹнь колло- 
эц, дӓ пандашедӹм нӹжӹн шу. Мӹнь толмем йӹде господский 
кухняшкы колым канды, колат? Тӹнӓмшен вот мӹнь коллоэц 
шотышты ылам.—^Йӓрӹм прамой урды... А  кыце прамойжы 
урдымла?

— Первижӹ тӹнь кӱн ылынат?
— А  Сергей Сергеич Пехтеревын. Тӹдьш докы наследство 

семӹнь попазеннӓ. Но тӹдӓт мӓнмӓм шукы ӹш владейӹ,куд и 
веле. Тӹдӹн доны самой мӹнь и ылынам кучер... но халашты 
агыл, тӹштб! весӹвлӓ ылыныт, а голашты.

— Ь1рвезӹрӓк годшенок ӹне тӹнь кучерышты ылынат?
— Махань тӹштӹ кучерышты! Кучерышкыжы Сергей Серге- 

ич годым веле мӹнь попазенӓм, а перви повар ылынам,— но ха- 
лашты агыл, а так, солашты.

— Кӱн доны ӹне поваржы ылынат?
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— Первишӹ барин, Афанасий Нефедыч доны, Сергей С ер- 
геичын кугузажы доны. Льговым тӹдӹ нӓлӹн, Афанасий Не- 
федыч нӓлӹн, а Сергей Сергеичлан именьежы наследствеш 
кодын.

—  Кӱн гӹц нӓлӹн ылын?
— А  Татьяна Васильевна гӹц.
— Махань Татьяна Васильевна?
— Тӹвеш, имештӹ Балахова доран... э, агыл— Карачево до- 

ран колен, ӹдӹр вуяок... Марланат кете. Ат пӓлӹ ма? Мӓ тӹ- 
дӹн докы ӓтяжӹ гӹц поступаеннӓ, Василий Семеныч гӹц. Тӹ- 
дӹ мӓнмӓм шукы владеен... коклы и нӓрӹ.

—  Тӹдӹн доны ӹне тӹнь повар ылынат?
— Пӹтӓри лачок повар ылынам, варажы кофишенкыш попа- 

зенӓм.
—  Кышкы манат?
— Кофишенкыш.
— Тидӹжӹ махань должность эче ылеш?

— Мӹнь ам пӓлӹ, батюшка. Буфет доны шалгенӓм, лӹмемӓт 
Антон ыльы, Кузьма агыл. Барыня тенге лӹмдӓш шӱден.

— Тӹньӹн настоящий лӹметшӹ Кузьма?
— Кузьма.
— А  тӹнь соок кофишенка ылынат?
—  Уке, соок агыл: ахтер эче ылынам.
— Неужели?
— А  ма, ылынам... кеятрышты мадынам. Барыня торанжок 

кеятрым воен ыльы.
—  Махань рольвлӓм мадынат?
— Мам ядат?
— Театрыштыжы мам ӹштенӓт?
— Тьшь ат пӓлӹ ма? Вот мӹньӹм кычат дӓ нӓрӓен шӹндӓт, 

мӹнь так и каштам, ӓль шалгем, ӓль шӹнзем, кыце тӹштӹ 
попаза. Келесӓт: попы тенге,—мӹнь и попем. Икӓнӓ слӧпӧйӹм 
мадынам... Сӹнзӓ гомдышем лӹвӓкӹ ик пырса рядӹ пиштек 
пуэнӹт... Кыце тӹте!

— Варажы эче ма ылынат?
— Вара эче поварыш поступаенӓм.
— Малын эчежӹ тӹньӹм поварыш мӹнгешок валтенӹт?
—  Шӱмбелем шӹлӹнӓт.
— Ну, а пӹтӓриш барыняэдӹн ӓтяжӹ доны мам тӹнь ӹште- 

нӓт ылын?
— Ш укы должностьвлӓштӹ ылынам: пӹтӓри казачок ылынам, 

фалетор ылынам, садовникат ылынам, а то эче доезжачий ылы- 
нам.

—  Доезжачий? Пивлӓдонат кыдалыштынат?
— Кыдалыштынам пивлӓдонат дӓ чуть колыделам: имниге 

кенвазынам, имнимӓт шушыртенӓм. Шонгы бариннӓжӹ мӓнмӓн 
пиш строгий ыльы; мӹньӹм розгыдон лыпшаш дӓ Москвашкы, 
кем ыргаш тыменяш пуэн колташ шӱден.

64



—  Кем ыргаш тыменяш? Доезжачий ылметшӹ годым тӹнь 
изиок ылтелат сӓй?

— Тӹнӓм мӹлӓнем коклы и утларак ыльы.
— Коклы иӓшӹн махань вара тыменьмӓш?
— Стало быть лиэш, раз барин шӱден гӹнь. Яра эче, ско- 

ры колыш,—мӹньӹм солашкы мӹнгешок и кандевӹ.
— Кынам ӹне тӹнь повар пӓшӓжӹм тыменьӹнӓт?
Сучок сары, тоша лицӓжӹм лӱктӓльӹ дӓ йӹрӓлтен колтыш.
—  Ти пӓшӓэш эче тыменьӹт ма?.. Вӓтӹвлӓ стрӓпӓйӓтӹщ!
— Ну, Кузьма, курымыштет цилӓок, виднӹ, тӹнь ужынат!— 

мӹнь маньым.—А  мам ӹне ӹштет кӹзӹтшӹ, колетшӹ йӓрӹштӹ 
уке гӹнь?

—  Мӹнь, батюшка, ам жалывайы. Тау йымылан, коллоэцӹм 
ӹштенӹт. А  теве весӹм, мӹнь ганемок шонгым—Андрей Пу- 
пырьым—бумажный фабрикыш, черпальныйыш, барыня шагал- 
таш шӱден. Киндӹм такеш шӱктӓш сулык, манеш. А  Пупырь- 
жы милостьлан эче ӹняыен ыльы: тӹдӹн двоюродный племян- 
никшы барынян конторышты служа: тьотя гишӓн барыьялан 
доложаш сӧрен ылын. Вот н доложен!.. А  Пупырь мӹньӹн сӹн- 
зӓ  анзылнемок племянникшылан икӓнӓ кымал вазы.

—  Семняэтшӹ тӹньӹн улы? Ыдӹрӹм нӓлӹнӓт ылын?
— Уке, батюшка, нӓлтелам. Покойница Татьяна Васильев- 

на— царствашкы кежӹ—иктӹлӓнӓт ӹдӹр нӓлӓш волям путе. 
Йым перегок! Манеш ыльы: мӹнь ӹдӹрок ӹлемӹш, махань 
эче баловство! Ма эче нӹнӹлӓн келеш?

— Мадон кӹзӹтшӹ тӹнь ӹлет? Жалованьем получает?
— Махань тӹштӹ жалованье! Киндӹ-санзалым пуат— и то 

тау йымылан, пиш довольна ылам. Госпожаланна йымы кужы 
курьшым веле пужы!

Ермолай тольы.
— Пышым чиненӓм,—тӹдӹ костанын попалтен колтыш.— Ра- 

вылан ке ӹнде тӹнь!
Сучок равылан кыргыжы. Тьотядон кытырымем лошты охот- 

ник Владимир тӹдӹн вӹкӹ йӹрӹкӓлен анжен шӹнзӹш.
— Глупый эдем,—тьотя кен колтымыкы тӹдӹ маньы,— эдем 

изишӓг образованный агыл, мужик, большы ничего. Тидӹ мдво- 
ровой эдем манашыжат акли... дӓ цилӓ алталыш... Кышты ва- 
ра тӹдӹлӓн актер, ӹшкеок шаналтемӓ! Напрасны беспокоял- 
тыц, тӹдӹндон тинӓрӹ шайышт шӹнзӹшӹц!

Луцкы минут нӓрӹ эртӹмӹкӹ мӓ уже Сучокын дощанникыш- 
тыжы шӹнзеннӓ. (Пивлӓнӓм кучер Иегудииллӓн анжаш пӧртеш 
коденнӓ.) Мӓлӓннӓ тӹштӹ когонок удобны агыл, но охотник- 
влӓ разборчивый агылеп. Сучок сек шайылан шагалын дӓ ра- 
выжыдон шӹкеден шалга; мӓ Владимирдон шӹцмӹ ангашты 
шӹнзенӓ; Ермолай пыш нерӹштӹ шӹнзӓ. Пакльым шӹшмӹ 
гӹнят, пышышкына вӹд пыраш тӹнгӓльӹ. Мӓнмӓн цӓшешнӓ 
кечӹжӹ эче тыр ыльы, йӓр амален кешӹ ганьы ылеш.

Мӓ олен кеннӓ. Сучок кужы равыжым нальы гӹц лелӹн шып-
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шыл-шыпшыл лыктеш, равы тервенжӹ вӹдӹштӹш шуды вӹ- 
дӹлӓлтеш; локон шуды пышлан кеӓш ӓптӹртӓ. Вара мӓ амыж 
лошкы шона, дӓ теве масак тӓрвӓнӹш. Лыдывлӓ, нӹнӹн вла- 
денишкӹштӹ толмынам ужын, полкын-полкын чонгештен кузат; 
иӓ лӱлӓш тӹнгӓлнӓ. Анжаш пиш веселӓ ыльы, кыце лыдывлӓ 
воздухышты сӓрнӓлт кеӓт дӓ вӹдӹшкӹ вилӹт. Аӱмӹ лыдывлӓ- 
нӓм мӓ цилӓок кычен шӹнӓ керд: изиш шушыргышывлӓжӹ 
вӹд пындашыш чӱктӹлтӹт, южшы амыж лошкы вазыт дӓ нӹ- 
нӹм моаш акли, даже Ермолайын пӹсӹ сӹнзӓжӓт нӹнӹм ужын 
ак керд; тенге гӹнят, кечӹвӓлеш пышнам мӓ лыдывлӓдон ци- 
цок темен шӹндӹшнӓ.

Бладимир яжон чучын кердте, Ермолайжы тӹшӓк сусу лин; 
худан лӱмӹжӹ йб1де Владимир пичӓлжӹм ан.жалёш, дулышкыжы 
ӹфӹлӓлеш дӓ, малын чучте, мӓлӓннӓ причиныжым об‘ясняя. 
Ермолай, молнамшылаок, пиш яжон чучын, мӹнь—яжонок агыл. 
Сучок мӓнмӓм анжен шӹнзен, южнамжы тӹдӹ сӹгӹрӓл колта: 
„тӹве, тӹве, эче вес лыды!“ Тӹдӹ тупшым тытыштымы шӹр- 
кӓлӓ, но киддон агыл, а пулшвлӓжӹм тӓрвӓтӹл. Погода пиш 
цевер ыльы, мӓ туренӓ пиш кӱшнӹ йӹргешкӹош пӹлвлӓ олен 
эртӓт, вӹд вӹлнӹ ӹмӹлкӓштӹ каеш; йӹрвӓш амыж олен шыж- 
га; йӓрӓ вӓрӹштӹ вӹд, вурс ганьы, тьолгыжеш. Мӓ мӹнгеш 
сӓрнӓлӓш тӓрвӓнӹшнӓ, дӓ трӱк мӓ турешнӓ неприятность ли- 
ӓлтӹ.

Мӓ тагнамок ужыниа ыльы: пышышкына вӹд большы дӓ 
большы пырен миӓ. Пыш гӹц вӹдӹм каркадон кӹшкӓш Вла- 
димирлан поручаймы ылын, каркажым Ермолай, керӓл лин кол- 
тымашеш, тамахань вӓтӹнӹм роалтен поспеен. Владимир ӹшке 
обязанностьшым мондымешкӹ дела яжонок кен. Пач векӹлӓ- 
жӹ, мӓдонна прощаймы гань, лыдыв,\ӓ пиш кого полкывлӓдон 
чонгештӹлӓш тӹнгӓлевӓт, мӓ пичӓлнӓмӓт рӓен шоктыделна. 
Когон лӱлмӹ лоштет, пышыштына вӹд кынары ылмым мӓ ан- 
жална дӓ, трӱк, Ермолайтӓрвӓнен колтымашеш (тӹдӹ лӱмӹ лы- 
дым нӓлнежӹ ылын дӓ пыш тӹрӹш кымыквазын колтен), мӓн- 
мӓн тошты пышна тӹрӹнялт кеш, вӹдӹм подыл шӹндӹш, дӓ 
мӓ вӹдӹшкь! валаш тӹнгӓлнӓ, яра эче, вӓржӹ тӹдӹн туре кел- 
гӹ агыл ылын. Мӓ сӹгӹрӓл колтышна, но уже позда ылын: 
изиш лимӹк мӓ шӱ дӓнгьшь вӹдь'1шкӹ вален шагална, кычымы 
лыдывлӓнӓ йӹрвӓш вӹд вӹлнӹ киӓт. Кӹзӹт, лӱдӹн колтышы 
охотниквлӓэмӹн кӓкӓрген кешӹ лицӓштӹм ӓшӹндӓрен колтемӓт, 
ваштылте ам цӹть: (мӹнььш лицӓэмӓт якшаргыжок ылте лишӓш- 
лык); но тӹ минутынжы ваштылаш ышешемӓт толте. Цилӓн мӓ 
пичӓлвлӓнӓм кӱшкӹ лӱктен шӹнденнӓ, Сучокшы, господавлӓ 
статян ӹштӓш привикненӓт тама, равыжым кӱшкӹ лӱктен шӹн- 
ден. Пьпӓриок Ермолай попаш тӹнгӓльӹ.

—  Тьфу, рок вашток!—тӹдӹ вӹдӹшкӹ шӹвӓл колтыш,—ма- 
хань делаэт! А  вет тӹнь гишӓнет цилӓ тидӹ, шонгы чорт! 
Прамойрак пышымат мон кердтелат! — Сучокым тӹдӹ вырса.

— Виноват,— шонгыжы пелештӓ.
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—  Тӹньжӓт яжо ылат,— Владимир докыла вуйжым сӓрӓл, тӹ- 
дӹ  тыргыжлана.—Мам анженӓт вара? Ма кӹшкӹделӓт? тӹнь, 
тӹнь, тӹнь...

Н о Владимирлан юкым лыкташ уке: тӹдӹ ӹлӹштӓш ганьы 
щӹтӹрӓ, пӱ юкшы веле лочыге шакта, дӓ ородыла йӹрен шӹн- 
ден. Кыш ямы тӹдӹн красноречижӹ, ӹшке достоинствыжым 
дӓ приличим пӓлдӹртӹшӹ чувствыжы!

Проклятый пышна ял лӹвӓлнӹнӓ мыльген киӓ... Коэштӓлтшӹ 
вӹдшӹ пӹтӓри-андак пиш ӱштӹлӓ чучы, вараракшы тенгеок агыл. 
Пӹтӓриш лӱдмӓшем эртен кешӓт, мӹнь йӹрвӓш анжальым; кым- 
дыкешок, лу ашкыл нӓрӹштӹ амыж шалга, мӹндӹрнӹ амыж 
гач сир каеш. „Дела худа!“—тумаяльым.

— б 1нде мам ӹштенӓ?—Ермолай гӹц мӹнь ядым.
— Анжалына теве: тишӓкенок амалаш ат вац вет,—тӹдӹ ма- 

яеш .— Нӓ, тӹнь, пичӓлем кычай,—Владимирлан келесӹш.
Владимир ю кымат ӹш лык, пичӓлӹм нӓльӹ.
— Кеем, коаш вӓрӹм анжен толам,—Ермолай пыт келесӹш, 

хоть-махань йӓрӹштӓт непременны вуйта коаш вӓр лишӓш- 
лык,— Сучок гӹц равым нӓльӹ дӓ сир докыла, йӓр пындашым 
шыркедӹл, кеӓш тӓрвӓнӹш.

— А  тӹнь инжӹ мыштет?— мӹнь ядым.
— Уке, ам мышты,— амыж логӹц юкшы шактыш.
—  Ну, тенге гӹнь, вален кеӓ,— Сучок ладнан келесӹш. Тӹдӹ 

опасность гӹц тӹнӓрӹ лӱдте, кынары мӓ шӹдешкӹмнӓ гӹ цлӱ- 
дӹн, а кӹзӹтшӹ, ладнангынат, вӹд вӹкӹ веле шоэн ӹфӹлӓлеш, 
кӹзӹтшӹ положенижӹ гӹц ытлаш керӓлжӹмӓт ак шижлӓ чу- 
чеш.

— Д ӓ нимахань пользыдеок ямеш, — Владимиржы ӹжӓлӹн 
привайыш.

Ермолай цӓшӓт утла ӹш тол. Цӓш тидӹ курымлаок чучы. 
Пӹтӓри мӓ тӹдӹлӓн усердны сӹгӹрӹшнӓ, варажы шоэн дӓ шо- 
эн тӹдӹ мӓлӓннӓ отвечӓяш тӹнгӓльӹ, остаткажым, совсемок 
цӓрнӹш. Солашты вечерняшкы звоняш тӹнгӓлевӹ. б 1шке лош- 
тына мӓ нимамат ана попы, даже иктӹ весӹнӓ вӹкӓт ана ан- 
жал. Вуй туренӓ лыдывлӓ чонгештӹлӹт: юж лыдыжы саганаск 
шӹнзӓш цацат, но, мӓнмӓм ужын колтатат, трӱкок кӱшкӹлӓ 
чонгештен кузат. Мӓ тӹнгӓш тӹнгӓлнӓ. Сучок, амалаш вазаш 
цацышы ганьы, сӹнзӓжӹм кыма-пачеш, кыма-пачеш.

О с таткажым, Ермолайна тольы.
—  Ну, ма вара?
—  Сирӹш каштым; коаш вӓрӹм монам... Ӓлдӓ.
Мӓ тӹшӓкок тӓрвӓнӹненӓ ыльы, но Ермолай вӹдӹшток кӹ- 

шӓнжӹ гӹц керемӹм лыкты, кычымы лыдывлӓнӓм поген, кере- 
меш ялышты гӹц ялштен шӹндӹш, мычашыжым пӱэш пырыл 
шӹндӹш дӓ кеӓш тӓрвӓнӹш, паштекшӹ Владимир, тӹдӹн паш- 
тек мӹнь, пачешӹжок Сучок тӓрвӓнӹшнӓ. Сир якте кокшӱдӹ 
ашкыл нӓрӹ ылын; Ермолай смелан, шагалтеок кеш (корныжым
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яжон примечӓен ылын), шоэн веле сӹгӹрӓлешг „шалахайышкы- 
рак—вургымлашты йӓм улы!“ ӓль „вургымлашкырзк— шалаха* 
йышты ляврӓэш пырен шӹнзӓт!..“ Южнамжы вӹд шӱ якте шо- 
эш, иктӹн гӹцӓт мытыкрак Сучок иктӓ кок гӓнӓ вӹдӹм подыл 
шӹндӹш дӓ, шонгым колтен, вален-вален кеш.— „Анжы, анжы!“ 
Ермолай строгын сӹгӹрӓлеш, дӓ, чымедӹл-чымедӹл, Сучок ко- 
ашрак вӓр якте шоэш, но вален кешӓшӹжӹ годымат даже тӹ- 
дӹ сюртук пачешем ӹш кечӓлт. Мучыялт шӹцшӹвлӓ, начкывлӓ, 
мӓ, остакажым, сирӹшкӹ лӓквӓ.

Иктӓ кок цӓш эртӹмӹкӹ, выргемнӓм маняры лиэш коштыш- 
наат, шуды оптымы кого сарайышты качкаш мӓ шӹцнӓ. Кучер^ 
Иегудиил, пиш когон ладна, рассудительный дӓ омпышан эдем, 
капка доны Сучокым нер-тавакдон пыт угощая. (Мӹнь цакле- 
нӓм: кучервлӓ Российышты пиш йӹле знакомыялтыт.) Сучок ко- 
гон путайыш, шыпшы: шукы шӹвӹш, кахырыш дӓ йӓнгжӹм 
кӓндӓрӹмлӓок чучы. Владимир, янгылен шӹцшӹ ганьы, вуйжым 
тӹрӹнь ӹштен шӹнзӓ дӓ ак попы ганьок. Ермолай пичӓлвлӓ- 
нӓм ӹштеш. Пивлӓ, пачыштым лывшедӹл, шӹльӹ сыкырым вы- 
чат; левӓш лӹвӓлнӹ имнивлӓ ялыштым ташкен сынзал шалгат... 
Кечӹ шӹнзеш; остатка ялвлӓжӹ кӹрӓн корнывлӓдон йӹрвӓш 
шӓлӓнӓт; пӹлгомышты шӧртньӹн пӹлвлӓ тыгыдем-тыгыдем шып- 
шылтыт... Солашты мыры юквлӓ шактат.



Бежин алык

Пиш цевер июльский кечӹ ыльы, техень кечӹ, кынам игечӹ 
шукеш цеверемден шӹндӓ. Пӹлгом ирокшенок ире; ир жерӓ 
пожар ганьы ак якшаргы: изиш веле якшаргын валгалтеш. Ке- 
чы засуха годшыла, тыл цӹреӓн агыл дӓ, кого мардеж лишӓш- 
Аык годымшыла, пӹцкӓтӓ-якшаргат агыл, но соталгы дӓ веселӓ— 
ангысӹр кужы пӹл шайыц ладнан лӓктеш, йӹрӓлтен колта дӓ 
шыжга пӹл лоэш ямылдалеш. Кужын шывшылт шӹцшӹ пӹлӹн 
куш л тӹрь1штӹжӹ соталгы ялававлӓ кайын колтат; нинӹ тап" 
тымы шилӓ валгалтыт. Но теве мадшы кечӹялвлӓ угӹц пӹрхӓл- 
тен колтат,—дӓ могучий кечӹ веселӓн, чонгештӹм ганьы, пасен 
к р а ш  тынгалеш. Кечӹвӓл кытлан шукы тыгыды пӹлвлӓ лӓк- 
таш тынгалыт — йӹргешкӹвлӓ, шӧртнялгӹ-лудывлӓ, пышкыды 
ош тырӓнвла. {ангыж вӹлӓя шӓвен кодымы островвлӓ ганьы 
ныны варыштӹшток шӹнзӹмлӓ чучыт; палныжы пӹлгом тӹр 
доныла, ныны шӹреэмӹт, цымыргат дӓ лоштышты кловой пӹл- 
гомжат ак кай лиэш, ӹшкежӓт нӹнӹ пӹлгом цӹреӓнок лит. Пӹлго- 
мын цырежьречӹ мычкок икстатян ылеш, кӹдӹртӹшӓн пӹл ниг- 
ыштат ак ри ;ю ж н ам  кӱшӹцӱлӹкӹлӓ луды ялававлӓ кечӓлт шӹн- 
зыт, тиды изи юр вилеш. Вады векӹлӓ ти пӹлвлӓ пӹтӓт, остатка 
лаш ты кврж ӹ  веле, шӹкш гань шимӓлгӹвлӓ дӓ неопределенный- 
вла, кечӹ шӹцмӹ туре якшаралгеа пӓлдӹрнӓт... Техень кечӹн 
цила крӓскӓвлӓ ӹшке раскыдышгым ямдат, йӹрвӓш цилӓ соты, 
но раскыды агыл; цилӓ смирнӓэм шӹцмӹлӓ чучеш. Техень ке- 
чын южнам пиш кого шокшы шалга, а кечӹлӓн мелӹн вӓр- 
влӓштыжы пелтен-пелтӓ, но теве мардеж ӹфӹлӓлеш дӓ икмӓ- 
галеш йонгештӓрен колта, дӓ пӧршӹ-мардежвлӓ—цевер игечӹ 
шукы шалгышашлыкын пӓлӹкшӹ— кӱкшӹ пырак шголмывлӓм 
нырыштыш корнывлӓ мычкы тӓрвӓтен эртӓт. И ре дӓ кукшы 
во з^х ы ш ты  полынь пыш, тредмӹ ыржа дӓ гречиха пыш шал- 
га; йыд лимӹ гӹц ик цӓш анзыцат лывыргы пышым ат шиж.
1 ехень игечӹм земледелец киндӹ уборкеш выча...

1 ехень кечӹн самой мьшь икӓнӓ Чернский уездӹштӹ, Туль- 
ский губерняштӹ, кӹдӹрвлӓ паштек охотничыенӓм. Мӹнь шу- 
кы кыдӹрӹм кыченӓм; цицок темен шӹндӹмӹ ягдташ кӹл 
пулшем пӹчкеден веле, вады жерӓ пӹтӹмӹкӹ ижӹмӹнь токем
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кеӓш тӓрвӓнӹшӹм. Кужырак ашкылвлӓдон тӹшкерӓн кужы в ӓр - 
ӹм эртӹшӹмӓт, мӹнь кӱкшикӓшкӹ кузышым; вургымла велнӹ 
тум рошаан дӓ шалахай велнӹжӹ мӹндӹрнӹрӓк лап ош церкӓн 
тӧремӹм ужшаш годым, совсемок пӓлӹдӹмӹ вӓрӹм мӹнь ужын 
колтышым. Ялем дорцок ӓнгӹсӹр лапата тӹнгӓлӓлтеш; вашта- 
решем шӹре, стеня ганьок, шапки роша шалга. Мӹнь ӧрӹн 
шагальым, йӹрем цилӓ векӹ анжал колтышым... „Э-э,—тумаем, 
мӹнь совсем вес вӓре попазенӓмӹш: вургымлашкырак ашкедӹ- 
нӓм“, дӓ йӹлерӓк кӱкшикӓ гӹц вален кешӹм. Тӹшӓкок мӹнь 
мюгрепӹштӹш ганьы лывыргы пышым шижӹн колтышьш, ла- 
пата пындаштыжы ныгыды кужы шуды кушкын шагалын, тиш- 
тӹ кашташ йыкыракан чучеш. Иӹлерӓк вес векӹ ванжышымат, 
мӹнь шапки роша шалахай монгырдон ашкедӹм. Амалышы 
ганьы шапки мычашвлӓ вуйышты цӓрӓгеквлӓ чонгештӹлӹт; те- 
ве опоздайшы вӓрӓш ӹшке пӹжӓшӹшкӹжӹ кӱшӹц чонгештен 
эртӹш. ,В от тӹ огол якте шоамат, тӹштӹ корны лишӓшлӹк, 
ик уштыш йӹррӓк веле ӹ нделиэш ",— ӹшке турешеммӹнь ша- 
налтышым.

Теве ӹнде шӹргӹ огол якте мӹнь миэн шом, но тӹштӹ ни- 
махань корнат уке, анзылнем тамахань лап тӹшкӓвлӓ веле шал- 
гат, палнылажы, мӹндӹрнӹ, йӓрӓ ныр каеш. Мӹнь эче шага- 
льым. „Ма вара техеньӹ?.. Кышты ылам?“ Кышты кечӹ мыч сӓр- 
ненӓм, цилӓ мӹнь ӓшӹндӓрен мишӹм... „Э! тидӹ Парахинский 
тӹшкер! Лачокок, тӹве тӹштӹрӓк Синдеевский роша лишӓш- 
лык... Кыце мӹнь тишкӹ попазенӓм? Техень мӹндӹр вӓрӹш - 
кӹ?.. Масак! Б1нде эче вургымлашкыла кычаш келеш“.

Тӹшкӓвлӓ лодон мӹнь вургымлашкыла ашкедӹм. А  йыд ли- 
шемеш веле, кӹдӹртӹшӓн пӹл ганьы пӹцкемӹшген толеш; рок 
гӹц кузышы пар ярелӓ пӹцкемӹшӓт рок гӹцок лӓктӹн мимӹ- 
лӓ чучеш. Мӹнь тамахань-ӓнят торрак корным попазышьш, ан- 
зыкыла внимательны анжен-анжен, мӹнь ти корныдон кешӹм. 
Йӹрвӓш цилӓ тырлен дӓ пӹцкемӹшӓлт миэн, выльдырцанвлӓ 
веле шоэн сӹгӹрӓлӹт. Тамахань-ӓнят изи кек, ӱлӹцок чӹнь 
чонгештӹмӓштӹжӹ, чуть веле мьшь вӹкем ӹш ш ы ралтдӓ лӱ- 
дӹн ӧрдӹшкӹ чӱктӹлтӹ. Мьшь тӹшкӓвлӓ логӹц лӓктӹм дӓ ныр 
гач пӹсмӓн мычкы ашкедӹм. ӧрдӹш тӹш рӓк предметвлӓм мӹнь. 
ӹнде чуть-чуть ужынам; ныр тӹтӹрӓн веле каеш; пакылажы— 
совсемок пӹцкемӹш. Тыр воздухышты ял юкем когон шакта. 
Ошалгы пӹлгом эчеӓт симсӓлгӓш тӹнгӓльӹ, но тидӹ ӹнде йӹд 
цӹреӓн ылеш. Пӹлгом кымдыкеш шӹдӹрвлӓ йылгыжаш, тӓрвӓ- 
нӹлӓш тӹнгӓлевӹ.

Роша машанымем шимӹ дӓ йӹргешкӹ кӱкшикӓ веле ылын. 
„Кышты ылам в ар а?“ юкынок попалтен колтышым, кымшы гӓ- 
нӓ шагальым дӓ английский пиэм, Дианка, вӹкӹ, нӹл яланвлӓ 
лоштышы сек ышан животный вӹкӹ ядмыла анжал шӹндӹшӹм.^ 
Но нӹл яланвлӓ лоштышы сек ышанет пачыжым веле ӹрзӓльӹ„ 
сылык сӹнзӓжӹдон анжальы дӓ нимахань советӹмӓт мӹлӓм ӹш 
пу. Мӹлӓм тӹдӹн анзылны вамысын чучын колтыш, дӓ мӹнь
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шӹдйн анзыкыла тӓрвӓнӹшьш, кышкыла кеӓш келеш, вуйта 
трӱк цаклен колтенӓм. Кӱкшикӓ йӹр сӓрнӓльӹмӓт, кырал 
пиштӹмӹ лапаташкы лӓктӹн шагальым. Тидӹ пасе тӹрӓн 
пад пындаш форман ылеш, пындаштыжы таманяры ош кӱ- 
влӓ киӓт, нӹнӹ тайный совещанишкы вуйта погыневӹт; ти ла- 
паташты мӹлӓм пиш йыкыракан дӓ лӱдӹшӹн чучын колтыш, 
шӱмемӓт ру-уй чучы. Кӱвлӓ лошты тамахань изи зверь вӹцкӹ- 
жӹн саслалтен колтыш. Мӹнь мӹнгешок кӱкшикӓ вӹкӹ тала- 
шен кузен кешӹм. Тишкевек якте мӹнь токына кеӓш корным 
со эче моам манын шаненӓм, но ӹндежӹ цаклем: мьшь совсе- 
мок ямынам, дӓ нимамат анжыдеок, пӓлӓшӓт цацыдеок, шӹдӹр- 
влӓм анжен, ик векӹлӓ тӹ ашкедӓш тӓрвӓнӹшӹм... Пел цӓш 
нӓрӹ тенге кешӹм, ялем чуть-чуть вашталтылам. Техень вӓ- 
рӹштӹ шачмем годшенӓт ылтеламла чучеш: нигыштат ик тылат 
ак кай, нимахань юкат ак шакты. И к кӱкшикӓм эртем, вес 
кӱкшикӓм шоам; ик нырым эртем, вес нырым шоам, тӹшкӓвлӓ 
попазат. Мӹнь со кеем; остаткажым, шӹнзӹлдӓлӓш дӓ кӓнӓл- 
тӓш тумаен колтенӓм ыльы, дӓ тр)'к тура йырлан тӹрӹшкӹ 
миэн шагалынам.

Ашкылтен колташ лӱктӓлмӹ ялем мӹнь мӹнгешчӹнь нӓлӹн 
колтышым дӓ тӹтӹрӓ ганьы пӹцкемӹш вашт мӹндӹрнӹ анзыл- 
нем кого тӧремӹм ужам. Тӹдьш тӹр мычкыжы кымда рекӓ сӓр- 
нӓл йога, вурс цӹреӓн йӹлгӹжшӹ вӹд шӹжгӓн каеш дӓ ре- 
кӓн корныжым пӓлдӹртӓ. Мӹнь шалгымем вӓр стеня ганьок 
туран вала; ял лӹвӓлнӹшем пӹцкемӹш симсӓлгӹ воздух гӹц 
шимӓлген айырла, дӓ мӹнь туреэмок ӱлнӹ, рекӓ сӓрнӓлмӹ лы- 
кышты кок тыл сага-сагок кайыт. Тыл лишнӹ эдемвлӓ мызды- 
мактылыт, ӹмӹлкӓвлӓ тӓрвӓнӹлӹт, южнамжы кыйыр ӱпӓн изи 
вуйын ик монгыржы яжонок сотемӓлт кеӓ...

Ь1нде ижӹ мӹнь пӓлӹшӹм, кышкы попазенӓм. Ти алыкым 
мӓнмӓн солавлӓштӹ Бежин алык маныт... Токы кеӓш тумаяшат 
уке, айыртемӹн йыд веремӓн; ялем когон янгылен. Мӹнь тыл- 
влӓ докы валаш решӹшӹм, тыл донышы эдемвлӓ сага, кыды- 
влӓм гуртовщиквлӓэш мӹнь пиштенӓм, йыдым эртӓрӓш решӹ- 
шӹм. Улӹкӹ яжонок мйнь валышым, но кычымем сстатка ук- 
шым кидем гӹц колтенӓт шӹм поспейӹ, ланзыра мижӓн кок 
ош кого пи, шӹдӹн опталтен, токем кыдал толевӹ. Тыл доны 
ӹрвезьшлӓн тянгыра юкышты шактен колтыш; кок-кым ӹрвезӹ 
кӹньӹл шагалевӹ. Нӹнӹн ядмашеш мӹнь отвечӓйшӹм. Нӹнӹ 
кыргыж толевӹ дӓ пивлӓштӹм цӓревӹ, нинӹжӹ Дианкем тол- 
мым сек когонжок цӱдеен колтенӹт лишӓшлык. Мӹнь тыл докы 
мишӹм.

Тыл донышы ӹрвезӹвлӓм гуртовщиквлӓэш шотлымемдон 
мӹнь ошибаенӓм. Нинӹ лишӹл солаштыш хресӓнь ӹрвезӹвлӓ 
ыльшыт, тишкӹжӹ имни кӹтӓш толыныт. Кӓнгӹж шокшы вере- 
мӓн йыдеш имнивлӓм пукшалташ мӓ донына нырышкы лыктыт: 
сотыгечӹн шӹнгӓ дӓ тӹнгӓвлӓ нӹнӹлӓн качкаш волям ак пу- 
эп. Имнивлӓм вады анзыц кӹтӓш нӓнгеӓш дӓ ир жерӓ годым
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мӹнгеш ньшӹм солашкы кандаш—хресӓнь ӹрвезӹвлӓлӓн кого 
праздних. Цӓрӓ вуяок, тошты ыжга-пинжӓкьш чиэн, сек тыр- 
гыж имнижӹмок кышкыж шьшзӹтӓт, веселӓн саслен, нӹнӹ пиш 
чӹнь кыдалыт. Куштылгы пырак, сарын кайын, кӱшкӹлӓ кӹ- 
ньӹлеш дӓ корны мыч шагал кодеш; имни ялю кмӹндӹркӹ  шак- 
та; пӹлӹшӹм шагалтен, имнивлӓ чӹнь кыдалыт; сек анзыц, па- 
чыжым кӱшкӹ лӱктен, ялжым пӹсӹн вашталтыл, каржангы ар- 
жан хӹрӓш тӓлгӱдӹ кыдалеш.

Мӹнь ӹрвезӹвлӓлӓн корньтм ямдымем гишӓн келесӹшӹм дӓ 
сагашты шӹнзӹм. Ньшӹ ядевӹ, кыштышы мӹнь ылам, изиш 
цӓрнӓлӓлевӹ дӓ ӧрдӹ.шкӹрӓк карангалевӹ. Мӓ шукы шӹнӓ хы- 
тыры. Мӹнь тӹшкӓ лӹвӓлӓн вазым дӓ анжылт киэм. Картин 
чудесный; тылвлӓ туре, пӹцкемӹшӹш шыралтмыла, йӹргеш- 
кӹ, якшар соты цӹтӹрӓлтеш; вӹцкӹжсоты йӹлмӹжьтдон тӹшкӓм 
нылалалеш дӓ тӹшӓкок ямын кеӓ; хашаргы, кужы ӹмӹлкӓвлӓ, пӹц- 
кемӹш гӹц айырлен, тыл яктеок толын колтат: пӹцкемӹш сотыдон 
кредӓлеш. Южнам, тылсалым изирӓк ылмы годым, соты изи- 
эммӹкӹ, пӹцкемӹш гӹц имни вуй кайын колта, мӓ вӹкӹнӓ ан- 
жалеш дӓ мӹнгешок ямын кеӓ. Шудым пырыштмы дӓ хор-р 
ӹштӹм юк веле шакта. Пӹцкемӹштӹ ма улым соты вӓр гӹц 
ужаш акли, седӹндон лишӹлрӓк пӹцкемӹш тамахань кӓремдон 
левед шӹндӹмлӓ веле чучеш; но пакыла анженжӹ, кӱкшӹ нер- 
кӓвлӓ дӓ шӹргӹвлӓӓт шӹжгӓн пӓлдӹрнӓт... Кӱшьщ пӹцкемӹш 
дӓ цолт ире пӹлгом цилӓ сӓндӓлӹкьш левед шьшден. Иыд воз- 
духым шӱлӓлтет—шӱлӹмет веле шоэш. Иӹрвӓш нима юкат уке... 
Ш оэн веле рекӓшть! кого кол чымалтен колта дӓ рекӓ тӹрӹш- 
тьгш амыж Еӹд коээш олен мыльгалт кеӓ... Тылвлӓ цодымактат.

Тыл йӹр ӹрвезьшлӓ шӹнзӓт, тиштӓкенок эче кок ош пи 
шӹнзӓт, кыдывлӓ мьшььш качкынок колтынешть! ыльы. Мӹнь 
ТИШТЙ1 ылмемдон пӱлӓ веремӓ нӹнӹ миреен ӹш кердтеп: ом 
пышан сьшзӓштӹм пӹзӹркӓлен, тыл вӹкӹ тӹрӹнь анжен, ӹш- 
кӹмӹштӹн достоинствын необыкновенный чувствыдон шоэн- 
шоэн ырлалтат,—ырлалтат, а вара, ӹшкӹмӹштӹв желаништӹ 
семӹнь ӹштен кердтӹмӹштӹ гишӓн ӹжӓлӓйӓт вуйта, олен йӹн- 
гӹсӓлӹт. Ь1рвезӹвлӓ цилӓжӹ вӹзӹтӹн ылыт: Ф едя, Павлуша, 
Илюша, Костя дӓ Ваня. (Лӹмӹштӹм мӹнь попымышты гӹц пӓ- 
лӹш ӹм.дӓ кӹзӹт ьшде нинӹм книгӓ лыдшемдон мӹнь знако- 
мыйым ӹштӹнем.)

Пӹтӓришӹжӹлӓн, молы гӹц когоракшылан, иктӓ луатнӹл им 
пуаш лиэш. Тидӹ стройный ӹрвезӹ, цевер лицӓн, саралгы кы- 
йыр ӱпӓн, соталгы сӹнзӓн дӓ постоянный йӹрӓлтӹшӓн. Цилӓ 
приметыжыдонок тӹдӹ паян семняштӹшлӓ чучеш, нырышкы- 
жат нуждаэш агыл, охаташ лӓктӹн. Бӹлнӹжӹ сары тӹрӓн сит- 
цевый ала тыгыр, чыката у мӹжӓрӹм вӹлӓнжӹ шынгалын, кло- 
вой ӹштӹштӹжӹ шерге кечӓ. Ш аргагемжӹ ӹшкьшжӹнок, ӓтяжӹн 
агыл. Кокшыжьш, Павлушан, ӱпшӹ тавангалт шӹцшӹ, шимӹ, 
сӹнзӓжӹ луды, шӹргӹлужы кымда, лицӓжӹ цӹре гӹцвазылдал- 
шы дӓ шадыран, ышмажы кымда, но правильный, вуйжы кого, йӓл
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манмыла, сыра пад ганьы, кӓпшӹ ладыра, чыката агыл. Ӹове- 
зӹ , попашат уке, цеверок агыл! -  тенге гьшят, тыдйм мйнь

ьхшанла анжа. юкыштыжат сила пӓл- 
хвальыктен ак керд: маулыжы ти- 

дӹн вйлны—проста тыгыр дӓ тумышан ялаш. Кымшы ӹрвезӹн 
Илюшан, лицажӹ интересныйок агыл: пӱгӹррӓк нерӓн, кужи- 
ка, изи сынзан, тыдӹ тамахань-ӓнят болезнгнный за б о т л ^ о - 
стьым палдырта; пӹзӹрӓл шӹндӹмӹ тӹрвӹвлӓжӹ ак тӓрвӓнеп 
сӹнзахалвлажӓт ак тӓрвӓнеп, со икстатян ы лы т,-тӹ дӹ  сйн 1 
зӓжӹм тыл-соты гӹц вуйта йӹмӹктӓ. Тӹдйн сары ӱ п ӓӹ  пар- 
тышьш лап калпак лйвец вйцкӹж йӓрӹмвлӓдон кечӓлт ш ^ Г ш  
калпакшым седок кок кидшӹдон темдӹштеш. Ялыштыжы са- 
Г а ч а Т с ^ о Г " "  "  ^■5 - ’/ ^ ь .р ӓ  мӹжӓржӹ вӹлӓн керем^^м кым 
ла Т т Г  Павлушыжат луаткок иӓш кыт-
ла ылыт. Нылымшӹжы, Костя, лу иӓш кытла ӹрвезӹ тамам
Г Т ы к т е Г Т ™ " ' анжалтышыжыдон мӹнъӹм’интере-
суйыктен. Лицажы тыдын кого агыл, тоша, цӹгӓк-ш адыом 
улыкыла ангысӹр, ур  лицӓ ганьы; тӹрвӹжӹ изиш веле пӓл- 
дырна, кого шим сынзавлажӹ тамам келесӹнештӹ вуйта но
“елаГГлт'!н- Г- ^?^ь.мшӹжӹм, Ваням, мӹнь пӹтӓри’ уж-
.елам ылын. тӹды рок вылнӹ киэн, рогожа лӹвӓлӓн в у й г Г м ^ -

'"“ йыр вуйжым лыктылд^лын. Ти 
ырвезылӓн шӹм и кытла веле ылын.

анжен киэм. 1 ыл вылны изи котелок кечӓ: турим шолтат.
Павлуша тури шолмым анжа: сукалтен шӹнзӹнӓт, шолшы вӹ- 
дышкы тарва.х.дон шыркедӓ. Ф едя, мйжӓржйм шӓрен шуэнӓт 
кынервурды мычан вуйжым пиштек, к ь .м ы к  киӓ. Илюша Ко-̂  
стя сага шъ.нза дӓ седсж сӹкзӓжь.м пӹзӹрен анжа. Костя 
вуйжым кушкылӓ ӹштен, тагыш мӹндӹркӹлӓ анжа. Ваня 
рогожа лывалнӹжы ак тӓрвӓнӹл. Мӹнь амалымла каям. Ӹр- 
везывла изин-олен хытыраш тӹнгӓлевӹ.

'^ьчдй-тидӹ гишӓн, иргодшы Пӓшӓ гишӓн, им- 
нивла гишан попевы, но трӱк теве Ф едя, лешӓнгӹшӹ шаяштым 
угӹц тынгалмь.ла, Илюша гӹц ядеш:

Пу, домовойым тӹнь так и ужыц?
Д ~  Дӓ Тӹдӹм вет ужашыжок акли, а колывам...
Д а  ышкетемок агыл,—шӹжгӓ дӓ слабка юкдон Илюша попа,—  
ма юкшы, ма сйнзӓ авжалтышыжь. иктӹш миӓт.

А  кышты тӹдӹ ӹлӓ? — Павлуша ядеш.
— Тошты рольняшты. *)

- А  тӓ фабрикышкы каштыда ма?
— Каштына Мӓ Авдюшка ӹзӓмдон л й с о в х ц и к )̂ ылына. 

эж ат, фабричныйвлӓ ылыт!
Пу, кыце тӹдӹм тӹнь колынат?— Ф едя яды.

) Л исов.ццк пумагам нӹжшӹ, ягылтыш 1м.
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— Вот кыце. Мӓ икӓнӓ шукын—цилӓжӹ лу эдем нӓрӹн: 
Авдюшка ӹзӓм, Ф едор Михеев, Ивашка Косой дӓ эче вес 
Ивашка, Красный Холм гӹц, Ивашка Сухоруков дӓ эче вес 
ӹрвезӹвлӓ, смена смена хӓлӓ, рольняэш амалаш кодынна; над- 
смотрщик токына амалаш ӹш колты: ма, манеш, ӹрвезӹвлӓ,. 
токыда амалаш кыргыжталыда; иргодым пӓшӓ шукы, токыда 
идӓ ке. Вот и мӓ кодна дӓ цилӓн икараш амалаш вацна. 
Авдюшка ӹзӓм тӹнгӓльӹ: а домовой, ӹрвезӹвлӓ, тольы гӹнь, 
мам ӹштедӓ?.. Попен пӹтӓрӹш веле, трӱк теве мӓ туренӓ 
кӱшнӹ тӓгӱ кашташ тӹнгӓльӹ; мӓжӹ ӱлнӹ киэнӓ, а кашташ 
Тӹнгӓльӹ кӱшнӹ, арава доны. Колыштына мӓ: каштеш, хан- 
гавлӓӓт ӓйӹнӓл колтат, йочырге шакта; вот мӓ туренӓ эртен 
кеш; трӱк теве аравашты вӹд шужгаш тӹнгӓльӹ, арава ружге 
сӓрнӓш тӹнгӓльӹ; вӹд йогымы валын заставкыжым нӓлӹн 
шумы. Мӓ цӱдеенӓ веле: кӱ вӹдӹм колтен кодыш; но араваэт 
сӓрнӹш, сӓрнӹш дӓ шагальы. Тӹштӹ, кӱшнет, эчеӓт ашкедмӹ 
юк шакта, ташкалтыш мыч валаш тӹнгӓльӹ, вала—ак талашы, 
ташкалтышыжы йочырге мыра... Ну, тӹдӹ мӓнмӓн амасана 
докы тольш шагальы; шалгыш, шалгыш, дӓ трӱк теве амаса 
пачылт кеш. Мӓ тӹргештен кӹньӹл кешнӓ, анженӓ— нимат уке... 
Трӱк ик чан доны сеткӓ тӓрвӓнӓл кеш, кузен кеш, воздухышты 
кашты, кашты дӓ вӓрӹшкӹжок вален кеш. Вара вес чан доны 
крӱк пыда гӹц колталт кеш дӓ мӹнгешок ыдыралт шӹнзӹ, 
вара тӓгӱ амаса докы вуйта тольы дӓ трӱк кахралтен колтыш... 
Мӓ цилӓн икараш аралалт вацна дӓ иктӹ весӹнӓ лӹвӓкӹ пый- 
хаш тӹнгӓлнӓ... Ой, кыце вет мӓ тӹнӓм лӱднӓ!

— Вот маханьы!—Павел манеш.— Малын вара кахрен?
— Анят, ЛЫВ1 ргы пышеш гӹньвеле?
Цилӓн тырлен колтевӹ.
— А  ма,— Ф едя яды,—туриэт ӹш кӱ?
Павлуша нӹнӹм тӹжӓлӓл анжыш.
— Уке, кӱтерӓк эче... О х, чымалтен колтыш,— рекӓ докыла 

вуйжым сӓрӓл, тӹдӹ попалтыш,— нужгол векӓт... Тӹве, тӹве 
шӹдӹр вален кеш.

— Тырлыда доко, ӹрвезбшлӓ, мам мӹнь тӓлӓндӓ шайышт 
пуэм,—Костя вьщкӹж юкшыдон тӹнгӓльӹ,— икечӹ ӓтям мӹлӓм 
мам шайкшты.

— Ну, колыштына,—Ф едя манеш.
— Пӓледӓ вет Гаврилым— слободаштыш плотникым?
— Пӓленӓ, пӓленӓ.
— А  пӓледӓ, малын тӹдӹ хоть-кынамат веселӓ агыл, со юк 

лыктеок шӹнзӓ,—пӓледӓ малын? Вот малын тидӹ веселӓ агыл: 
кеен тӹдӹ икӓнӓ, ӓтям попа, кеен ылын, шӹргӹшкӹ! пӱкш погаш. 
Вот шьфгӹш пӱкш погаш кеен дӓ ямын; тагышкы пырен 
шагалын, йымы веле пӓлӓ. Каштын, каштын—уке, корныш 
лӓктӹн кердте; а уж йыд лин колтен. Вот, тӹдӹ пушӓнгӹ 
тӹнгеш каклянен шӹнзеш,— ирок якте шӹнзем, виднӹ, манеш,— 
дӓ амален кеӓ. Амален кен дӓ колеш—тӓгӱ тӹдӹм сӹ гӹ рӓ.
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Шижӹн колта, анжа— иктӓт уке. Эче амален кеӓ,—эче сӹгӹ- 
рӓт. Тӹдӹ эче анжа, анжа, анзылныжы укшышты вӹтиӓ шӹнзӓ,^ 
кӓчӓйӹлеш дӓ тӹдьш токыжы сӹгӹрӓ, а ӹшкежӹ, вӹтиӓэт, 
утен кеӓш ваштылеш... Тӹлзӹжӹ когон сотемдӓрен, тенге рас- 
кыдын сотемдӓрен,— цилӓ каеш, шӱмбелкӓвлӓ. Теве ӹнде сӹгӹ- 
рӓ, тӹдӹм, ваштылеш,— ӹшкежӹ ошы, соталгы, пӓрдӓш кол ӓль 
кадама машанет, а то эче техень карасым ужалтеш, техень 
ошалгы, ши валган... Гаврила плотникет пиш когон лӱдӹн кол- 
тен, а вӹтиӓ седок ваштылеш дӓ кидшӹдон, теве тенге, токы- 
жы сӹгӹрӓ. Гаврила кӹньӹлеш уже дӓ вӹтиӓ докы кеӓш тӓр- 
вӓнӓ, дӓ йымы тӹдӹлӓн ышым пуэн: онгжым хрестен тӹ кол- 
та... Хрестӓшӹжӹ пиш лелӹ ылын: кидшӹ кӱн ганьы лелем 
шӹнзӹн, лӱктӓлӓт ак керд. Вот вет, маханьы, ӓ! Теве ӹнде 
хрестень колта, дӓ вӹтиӓэт ваштылашат цӓрнӓ, тӹдӹ трӱк мӓ* 
гӹрӓш тӹнгӓлеш... Мӓгӹрӓ дӓ ӱпшӹдон сӹнзӓвӹдшӹм ӹштеш, 
а ӱпшӹ жаргы, кӹне ганьы. Гаврила анжа, анжа дӓ ядышташ 
тӹнгӓлеш: „мам тӹнь мӓгӹрет?„ Вӹтиӓжӹ поиа: „крестӹшӓш 
агыл ыльы, мӓ коктын ти укшышты курымок кеченӓ ыльы^ 
хрестенӓтӓт, мӹнь мӓгӹрем; но ӹшкетемлӓн веле ойхыраш ӹн- 
жӹ ли, тӹнят ойхым уж.“ Варажы тидӹ ямын кен, а Гаврила 
кышты ылмыжымат цаклаш тӹнгӓлӹн дӓ кыце тӹшец лӓкмӹлӓ, 
тӹдӹмӓт пӓлен колтен... Но тӹнӓмшен тӹдӹ со сылык каштеш.

— Вот вет!—изиш лимӹкӹ Ф едя маньы,— кыце вара шӹр- 
гӹштӹшӹ техень нечисть христианский йӓнгӹм портен кер- 
деш,— вет Гаврила тӹдӹн шамакшым колыште?

— Тӹнь манок,— Костя манеш,—Гаврила ӹшкеок попен, 
юкшы, манеш, пиш вӹцкӹж, жаван ганьы.

—  Атят тндӹм ӹшкеок шайыштын?— Ф едя эче ядеш.
—  Ӹшкеок. Мӹнь платя вӹлнӹ киэнӓм дӓ цилӓ колынам.
—  Чудной дела! Мажы тӹдӹм сылыкландара? А вӹтиӓжӹ 

яратен колтен, виднӹ, такеш агыл токыжы сӹгӹрен.
—  Седӹ маньы, яратен колтен!—Илюша попа.— Коли агыл! 

Тӹдӹм цӹгӹлтен пушнежӹ ылын—вот ма! Тидӹ—вӹтиӓвлӓн 
пӓшӓ самой.

—  А, вет, тиштӓт вӹтиӓвлӓ улы лишӓшлык,— Ф едя пелештӓ.
— Тиштӹ уке,— Костя манеш,—тиштӹ ире дӓ воля вӓр. 

Л ачок хоть— рекӓ рядӹм.
Ци.лӓн тырлен колтевӹ. Трӱк, тагышты мӹндӹрнӹ, кужы, 

тянгыра юк шактен колтыш,— тенге южнам йыд тырышты шак- 
тен колта, тӓрвӓнен кеӓ, воздухышты шалга дӓ олен шӓлӓнӓ, 
остаткажым, ямеш вуйта. Колыштат— нимат укелӓ чучеш, а 
шакта. Тӓгӱ пиш мӹндӹрнӹ кужын, кужын сӹгӹрӓл колтыш 
вуйта, тӓгӱ тӹдӹн ваштареш шӹргӹ гӹц вӹцкӹжӹн ваштыл 
колтыш, дӓ рекӓ вӹлнӹ тама шишкен эртен кеш- Ы рвезӹвлӓ 
лӱдӹн колтевӹ дӓ иктӹ весӹштӹ вӹкӹ анжал шӹндевӹ.

— Сагана крестный сила!—Илья пӹжгӓлтӹш.
—  Эх, тӓ, караквлӓ!— Павел сӹгӹрӓл шӹндӹш,— мам лӱдӹдӓ? 

Анжыда, туриӓт кӱн. (Цилӓн котелок докы толын шӹнзевӹ дӓ
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азокшы турим качкаш тӹнгӓлевӹ; ик Ваня веле ӹш тӓрвӓнӹ). 
Тӹньжӹ ма ат тол?—Павел манеш.

Но тӹдӹ рогожа лывецшӹ ӹш лӓк. КотРлокым цӓшок охы- 
ремдевӹ.

— Ӹрвезӹвлӓ, тӓ колында,— Илюша тӹнгӓльӹ ,—мӓ донына 
Варнавицӹштӹ тилошты ма лиӓлтӹн?

— Пӱӓштет?—Ф едя яды.
— Мане, мане, урын кешӹ пӱӓштӹ. Вот тык вӓр, сек нечи- 

стый вӓр дӓ техень пӹцкӓтӓ. Йӹрвӓш каремвлӓ дӓ тӹшкӓвлӓ, 
а каремӹштӹжӹ— кӹшкӹвлӓ.

— Ну, ма лиӓлтӹн? шайыштыма...
— А  вот ма лиӓлтӹн. Тӹнь Ф едя, ат пӓлӹ, ӓнят, вӹдӹш 

вален колышым тӹшӓк тайымы; тидӹ пиш шукердӹ ылын; 
мыгилӓ вӓржӹ веле кӹзӹтӓт пӓлдӹрнӓ—изи кӱкшикӓ улы... 
Тилошты приказчик пи анжышым Ермилым сӹгӹрӓ; ке манеш, 
Ермил, почтышкы. Псчтышкы со Ермил каштеш; ӹшкӹмжӹн 
тӹдӹн пивлӓжӹ уке; пи анжышы тӹдӹ яжо ылнежӹ, цилӓ ста- 
тян кердеш, а пивлӓжӹ тамалын-ӓнят ак ӹлеп, со колат. Вот 
Ермил почтылан лӓктьш кеӓ; толшылажы халашты изиш мо- 
таялеш, но, йӱкшӹ гӹнят, корныш лӓктеш. Йыд соты ылын: 
тӹлзӹ сотан... Теве Ермкл пӱӓ гач ванжа: корныжы уш тӹхе- 
ньӹ. Кеӓ пӱӓ гач дӓ ужеш: вӹдӹш вален колышын мыгялӓжӹ 
доны ошы техень, кыйыр мижӓн, цевер тӓгӓ каштеш. Ермил 
тумаялеш: кычем ти тӓгӓм, —мам тиштӹ каштеш; кен дӓ кы- 
чен, кидӹшкӹжӹ нӓлӹн... Тӓгӓ— вичево. Теве араважы докы 
нӓнгеӓ, а имнижӹ, лӱдӹн, ӧрдӹшкӹлӓ тӓрвӓнӓ, хор-р ӹштен 
колта, вуйжым лонгаш тӹнгӓлеш; чуть-чуть семӓлен кыча, 
тӓгӓге молге шӹнзеш дӓ пакыла кыдалеш; тӓгӓжӹм анзыланжы 
кычен шӹнден. Тӓгӓ вӹкӹ анжалеш, а тӓгӓжӹ тӹдӹн сӹнзӓш- 
кӹжок туран анжен шӹнден. Ермил ӧрӹн колта дӓ лӱдӓш 
тӹнгӓлеш: тӓгӓ тенге туран сӹнзӓшкӹ анжымым ужтелам, 
колтелам, манеш; ну, ничего, тупшы гӹц тӓгӓм ниӓлтӹлеш: 
„баряшка, баряшка!.“ манеш. А  тӓгӓжӹ, пӱжӹм кайзыктен, 
ваштарешӹжӹ: „баряшка, баряшка!" манын пуа...

Ь1рвезӹ попен пӹтӓренӓт ӹш шокты, кок пи икӓнӓштӹ 
тӹргештен тӓрвӓневӹ дӓ оптен-оптен пьщкемӹшӹш чӱктӹл- 
тевӹ. Ӹ рвезӹвлӓ когон лӱдӹн колтевӹ. Ваня рогожажы лӹ- 
вец лӓктӹн кеш... Павлуша пивлӓ паштек саслен кыргыжы. 
Пивлӓн юкышты пакыла кеӓ... Имнивлӓ кыдалаш тӓрвӓнен 
колтевӹ. Павлуша сасла: „Серый! Ж учка!..' Изиш лимӹкӹ, 
пивлӓ цӓрневӹ... Павлушан юкшы мӹндӹрцьш шакта... Эче 
икманяр веремӓ эртӹш. Ы рвезӹвлӓ иктӹ весӹштӹ вӹкӹ 
анжылтыт, тамам вычат машанет... Трӱк теве имни ял юк гань 
шакташ тӹнгӓльӹ; тыл доранок тӹ имни трӱк шагальы, имни 
вӹлец Павлуша проворнан тӹргештен валыш. Кок пиӓт тыл 
тӹрӹшкӹ кыдал толевӹ, йӹлмӹштӹм веле лыктын шӹнденӹт.

— Ма вара? Ма лин?— ӹрвезӹвлӓ ядыштыт.
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— Нимат уке,— Павел манеш,— пивлӓ тамам шижьшӹт ылын. 
Мӹнь пирӹ машанышым,— т ь 1Д ӹ  ладнанок пелештӹш.

Мӹнь Павлуша вӹкӹ яратен анжен шьшденӓм. Ти веремӓ» 
тӹдӹ пиш цевер ылын. Кыдалымашеш якшарген шӹцшӹ лицӓ- 
штӹжӹ смелость дӓ решительность каеш. Охыр кидӓок, ӹшкет- 
шок тӹдӹ пирӹ ваштареш кыргыжын... „Махань славный 
ӹрвезӹ," мӹнь тумаяльым.

—  Пирӹжӹм ужында?—лӱдӓш мастар Костя ядеш.
— Тиштӹ нӹнӹ хоть-кынамат каштыт, шукы улы, но нӹнӹ 

телӹм веле лӱдӹшлӓ ылыт,—Павел пелештӹш.
Тӹдӹ эчеӓт тыл тӹреш вазы. Вацмыкыжы, кидшӹм пи 

вуеш пиштӹш; иижӹ, сусулин колтенӓт, вуйжым акат тӓрвӓтӹ , 
признательный гордостьдон Павелвӹкӹ ӧрдӹжгӹц анжалалеш. 
Ваня мӹнгешок рогожажы лӹвӓкӹ пырен вазы.

— Ну вет, махань лӱдӹшвлӓм тӹнь, Илюша, мӓлӓннӓ ша-, 
йыштыц,—Ф едя эче тӹнгӓльӹ; паян эдем тетя ылешӓт, со анзыл- 
нырак линежӹ (ӹшкежӹ тӹдӹ чӹдӹ попа,— ӹшкӹмжӹн досто- 
инствыжым ӹнежӹ валты).— Пивлӓжӓт йори ганьы вет опташ 
тӹнгӓлевӹ, шаянамат лоэштӓрен шуэвӹ... Лачок, мӹнят ко- 
лынам, вӓр тӹдӹ пурок агыл.

— Варнавицым манат? Кыце ӹне, махань эче пуры агылжы! 
Ш укы гӓнӓ тӹштӹ тошты бариным—колышым ужыныт маныт. 
Кужы мӹжӓрдон каштеш дӓ, охлен-охлен, тамам со кычӓлеш,. 
маныт. Икӓнӓ тӹдӹм Трофимыч тьотя вӓш лин шагалын.-—Мам, 
манеш, Иван Иваныч, земля вӹлнӹ кӹчӓл каштат?

— Трофимыч тьотя ядын?— Ф едя сӓрӓл ядеш.
— Мане, ядын.
— Ну, тенге гӹнь, Трофимычет молодец ылеш... Варажы ма 

лин?
— Айырлым-шудым кӹчӓлӓм, манеш. Юкшы техень пӹцкӓтӓ. 

А  малын тӹлӓт, Иван Иваныч, айырлым-шудыжы келеш?— 
Пӹзӹртӓ, мыгилӓ пӹзӹртӓ, Трофимыч, кӹньӹлмӹ шоэш...

— Ужат, маханьы! -  Ф едя маньы—значит, чӹдӹ ӹлен.
— Махань цӱдӓ!—Костя попа,— покойниквлӓм покойник празд- 

ник кечӹн веле ужаш лиэш манын мӹнь шанем ыльы.
— Покойниквлӓм сакой веремӓн ужаш лиэш,— Илюша ӹнян- 

дӓрен келесӹш; тӹдӹ, мӹнь цаклышым, молы ӹрвезӹвлӓ гӹц 
большы солаштыш манеш-манешвлӓм пӓлӓ...— Покойник празд- 
ник кечӹнжӹ, йыдым церкӹ анзылны шӹнзен, живойымок 
ужаш лиэш, кыды вес и якте колышашлык гӹнь. Кӱ вес и 
якте колышашлык, лишӹцеток эртен кеӓ. Вот мӓ донына 
имештӹ Ульяна папа церкӹ анзыкы йыдым каштын.

—  Ну, кыце вара, иктӓжӹм ужын?— Костя интересуен 
колтыш.

— Ужын. Пӹтӓри тӹдӹ шукы шӹнзен,— нимат ужте, нимат 
колте... пи веле тагышты оптыкален... Д ӓ  трӱк ужеш: корны 
мычкы ӹрвезӹ ашкедеш, тыгыр-велӓ. Ульяна папа анжа— 
Ивашка Федосеев ашкедеш...
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— Кыды шошым колен ыльы?—Ф едя яды.
— Мане, тӹдӹ. Ашкедеш, манеш, вуйжымат ак лӱктӓл. 

Ульяна папа тӹдӹм пӓлен... Вара эче анжа: ӹдрӓмӓш 
Тӹдӹ анжа, анжа,—ах, госпыди!—Ульяна папа ӹшкеок 
ӹшкӹмжӹмок ужеш.

— Неушты ӹшкеок?
— Ей-богат ӹшкеок
— А  ма, ӹшкежӹ ӹне
—  Годшы эче пӹтӹде. 

чуть каштеш.
Цилӓн эчеӓт цӓрневӹ. Павел ик кормыж кукшы укшым 

тылышкы шуш. Трӱк НӸНӸ1 шимем кевӹ, цодымактыл шӹк- 
шӓнгӓш тӹнгӓлевӹ, ӓнӹнӹль1т. Соты цилӓ векӹлӓ вазалеш, 
цӹтӹрӓлтеш, айыртемӹнок кӱшкӹлӓ. Трӱк тагышецӹн ош 
кӓдӹ сотышкы чонгештен тольы, ик вӓрӹшток шалгалальы, 
сӓрнӓльӹ дӓ мӹнгешок пӹцкемӹшӹш чонештен кеш, шылдыр 
юкшы веле шактен коды.

— Пӹжӓшӹжӹм ямден векӓт, Павел манеш.— Б1нде иктӓ ма 
тервен миэн тӹкнӹмешкӹжӹ чонгештӓ, кыш миэн тӹкнӓ, 
тӹштӹ ирок якте и амала.

— А  ма, Павлуша,— Костя попа,— тидӹ праведный йӓнг 
пӹлгомыш ӹш чонгештӹ вӓл?

Павел вес кормыж пум тылышкы шуш.
—  Может быть,—варажы маньы.
—  А  шайышт пу, Павлуша, тӓ доныда, Ш аламовышты, 

небесяый предвидени ылын?*)
—  Кыце кечӹ ак кай лин колтен? Ылын.
— Тӓӓт, сӓй, лӱдӹн колтендӓ?
— Мӓ веле агыл. Мӓнмӓн бариннӓ, тӹлец анзыцок предви- 

дени лиэш манын попен гӹнят, варажы пиш когон лӱдӹн кол- 
тен, маныт. Дворовый пӧртӹштӹш папа —стряпкӓ, пӹцкемӹш 
лиӓш тӹнгӓлмӹкӹ коршок-пандым нӓлӹнӓт, камакаштыш кор- 
шоквлӓм цилӓ шин шӓлӓтен; „ӹнде кӱ качкеш, светопреставле- 
ни толын,“ манеш. Аемет моло цилӓ йоген кен. Мӓнмӓн солаш- 
тыжы техень шаявлӓ эче ӹлевӹ: ош пирӹвлӓ кыдалышташ
тӹнгӓлӹт, эдемвлӓм качкаш тӹнгӓлӹт, хищный кеквлӓ чонгеш- 
тӹлӓш тӹнгӓлӹт, а то Тришкам ӹшкӹмжӹмок эче ужмыла лиэш.

—  Махань Тришкам?-—Костя ядеш.
— Ат пӓлӹ ма?—И.\юша талашен попа,— ну, кышты вара 

ӹленӓт, Тришкымат ат пӓлӹ? Солаштыдажы прамой эдемжӓт 
уке, виднӹ! Тришка— тидӹ техень удивительный эдем, толеш; 
а  толеш тӹ удивительный эдем, тӹдӹм кычашат акли лиэш, 
нимамат ӹштӓш акли лиэш: техеньӹ тӹ удивительный эдем. 
Хресӓньв.лӓ, шамак толшы, тӹдӹм кычаш цацат, ваштарешӹжӹ 
рицӓкдон лӓктӹт, йӹр ӓрен нӓлӹт; а тӹдӹ тенге ӹштен шӹн- 
дӓ,— тенге ӹштӓ, что нӹнӹ икӓнӓ иктӹштӹм шин шӹндӓт.

1) Солнечный затменим тиштӹ тенге маныт.
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Ш амак толшы, тюрьмашкы тӹдӹм пыртен шӹндӓт, а тӹдӹ 
каркаэш вӹдйш кандыкта, вӹдӹм каркаэш кандат, а тӹдӹ кар- 
каштыш вӹдӹшкӹ вален кеӓ дӓ—кӹчӓлок тӹдӹм. Цеплен 
шӹндӓт тӹдӹм, а тӹдӹ лапажым веле севӓлеш —цепъ кыда- 
шалт вазеш. Вара ти Тришка сола йӹде, хала йӹде кашташ 
тӹнгӓлеш: каштеш дӓ христианский народым сулыкыш пырта, 
а тӹдӹм ӹшкӹмжӹм нимат ӹштӓш акли... Техень тӹдӹ уди- 
вительный худа эдем.

— Мане,—Павел пакыла ладнан попа,—техеньӹ. Вот тӹ- 
дӹм самой мӓнмӓнвлӓ и выченӹт. Ш онгывлӓ попенӹт: ти пред- 
видени тӹнгӓлмӹкӹ, Тришка и толеш. Теве предвидени тӹн- 
гӓлӹн. Народ ӧлицӓшкӹ, нырышкы лӓктӹн шагалын. Мӓ до- 
нына вӓржӹ кӱкшӹ, мӹндӹркӹ каеш. Анжат—слободка дорц, 
кырык ӱлкӹлӓ, тамахань мудреный, техень удивительный вуян 
эдем ашкедеш... цилӓн саслаш тӹнгӓлӹт: „Ой, Тришка толеш! 
Ой, Тришка толеш!“ Кӱ кыш мышта кыргыжыт. Старостына 
канавашкы пырен вазын; вӓтӹжӹ капка лӹвӓлӓн пижӹн шӹн- 
зӹн, кыце-кердмьш сасла, пиштӓт пиш когон лӱдӹн колтен дӓ 
цепь гӹц сӹсӹрнен, пичӹ гач мырыктен дӓ шӹргӹшкӹ кыда- 
лын; Кузьман ӓтяжӹ, Дорофеич, шӹльӹ лошкы пырен шӹнзӹн 
дӓ выльдырцанла саслен шӹнзен: кекӹм душегубец, ӓнят, ак 
тӹкӓл машанен. Тенге цилӓн лӱдӹн колтенӹт!.. А  ти эдемжӹ 
мӓ солана эдемок—Вавила, вачкы мастар, у жбаным нӓлӹн ылын 
дӓ охыр жбаным вуешӹжӹ чиэн шӹнден ашкедӹн.

Ырвезӹвлӓ цилӓн ваштыл колтевӹ, дӓ выртеш эче тырлевӹ, 
йӓрӓ воздухышты хытырен шӹнзӹшӹ эдемвлӓдон тенге лиӓлтеш. 
Мӹнь йӹрвӓш анжальым: йыд пиш цевер; вады годшы юалгы вӓ- 
реш кечӹвӓл годшы ганьы рӹпкӓтӓ шокшы тӹнгӓльӹ, ирокшы 
пӹтӓриш юквлӓ дӓ изи мардеж ӹфӹлӓлмӹ якте шукы веремӓ эче 
улы. Тӹлзӹ пӹлгомышты уке, тӹ веремӓн тидӹ поздан кузен. 
Пиш шукы золотой шӹдӹрвлӓ Млечный Путь семӹньлӓ олен 
йогымла чучыт; нӹнӹм анжен, земля сӓрнӹмӹмӓт цаклымла 
чучат... Кок гӓнӓ, пачелӓок, рекӓ вӹлнӹ царгатан сӹгӹрӓлмӹ 
юк шактен колтыш, изиш лимӹкӹ, мӹндӹрнӹрӓк эче шактыш...

Костя лӱдӹн колтыш... „Ма вара?“
— Тидӹ цӓрлӓнгӹ,—Павел ладнан келесӹш.
— Цӓрлӓнгӹ,—Костяат манеш.—А  ма тидӹ, Павлуша—тен- 

гечӹ вадеш мӹнь колынам—тӹнь, ӓнят, пӓлет?—изишлимӹкӹ, 
тӹдӹ эче яды,

— Мам колынат?
— А теве мам колынам. Тенгечӹ мӹнь Каменный Гряда 

гӹц Шашкиношкы кеем ыльы; пӹтӓри пӹркем лодон ашкедӹм, 
а вара сӓрӓндон кешӹм,— пӓлет вет, тӹштӓкен карем лыкынок 
сӓрнӓлеш, дӓ тӹштӹ эче келгӹ вӹд лаксы улы, кӹзӹт тӹшӓк 
амыж кушкын шагалын; вот кеем ыльы тӹ вӹд лаксы дорц,— , 
трӱк тӹштӓкен тама сӹгӹрӓл колтыш, дӓ пиш ӹжӓлӹн: у-у..
у-у., у-у1 Мӹнь когон лӱдӹн колтенӓм, пӓледӓ; веремӓжӹ позда
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шакта. Мӓгӹрӓл колтем веле

лесникӹм шолывлӓ 
тӹдӹн йӓнгжӹ сас-

ыльы, да юшкы пиш тошнан 
ыльы... Ма ылын вӓл?

— Тӹ йӓмеш имештӹ кӓнгӹжӹм Аким 
цикен пуштыныт,—Павлуша манеш,—ӓнят, 
лен ылын.

— Вет мӹнь тидӹм кӹзӹт якте пӓлӹделам,—сӹнзӓжӹм эче- 
ӓт когоракын кӓрӓлтен, Костя попа... Акимым тӹшӓк пушмым 
пӓленӓм ылгецӹ, эче когон лӱдӓм ылын.

— Эче техень изи жававлӓ улы маныт, пиш тошнан саслышы- 
влӓ,— П авел манеш.

— Ж ававлӓ? ну, тӹдӹ жава агыл... Махань жава вара... 
(Рекӓ вӹлнӹ цӓрлӓнгӹ эчеӓт сӹгӹрӓл колтыш.)— Ой, кыце сӹ- 
гӹрӓл колтыш!— Костя попа,—екшӱк сӹгӹрӓ машанет...

— Екшӱк ак саслы, тӹдӹ вет апай ылеш; тӹдӹ, лапам веле 
шиэш дӓ лоцка...— Илюша келесӹш.

— Тӹньжӹ тӹдӹм ужынат м а?—Ф едя мыскылымла пелештӹш.
— Уке, ужтелам, йым перегӹжӹ тӹдӹм ужаш; но йӓл ужы- 

ныт. Тевеш шукердӹ агыл мӓнмӓн ик эдемӹм шӹргӹштӹ сӓр- 
тен. Эдем сӓрнен, сӓрнен, а со ик иэи ныр йӹр веле каштын... 
Сотеммӓшеш ижӹ тскыжы толын шон.

— А  тӹдӹжӹ екшӱкьш ӹшкӹмжӹмок ужьш ма?
—  Ужын. Техень кого ылеш, манеш, кого, шимӹ, пушӓнгӹ 

шайылны вуйта шалга, прамой ужаш акли, манеш, тӹлзӹ со- 
ты гӹц вуйта шӹлнежӹ, а сӹнзӓжӹм пытькен шалга, манеш.

— Эх, тӹнь! пфу!— олен цӹтӹрӓл дӓ пулшыжым кыптыртал» 
Ф ед я  манеш.

— Техень йӹрнӹктӹшӹвлӓжӹ малын линӹт вӓл?— пулшы- 
жым кыптыртал, Павел пелештӹш.

—  Ит шудал, анжы: колеш лиэш,— Илья манеш.
Эчеӓт цӓрнен шӹнзевӹ.
— Анжыда, анжыда!—Ванян вӹцкӹж юкшы трӱк шактен кол- 

тыш.— Анжыда, шӹдӹрвлӓ ыгыршы гань шолыт.
Рогожажы лӹвец вуйжым лыктын шӹнденӓт, тӹдӹ кӱшкӹлӓ 

анжен киӓ. Ӹрвезӹвлӓ цилӓн кӱшкӹлӓ анжаш тӹнгӓлевӹ дӓ 
пӱлӓ веремӓ анжевӹ.

—  А  ма, Ваня, тӹньӹн ӓкӓт—Анюта здорова?— Ф едя ласкон 
яды.

— Здорова,— Ваня манеш.
—  Тӹнь келесӹ тӹдӹлӓн, малын мӓ докына ак ми?
— Мӹнь ам пӓль1.
—  Тӹнь келесӹ: мӓ докына каштшы.
— Келесем.
— Тӹнь келесӹ: мӹнь костенецӹм тӹдӹлӓн пуэм.
—  А  мӹлӓмжӹ пуэт?
— Тӹлӓтӓт пуэм.
Ваня кужын шӱлӓлтӹш.
— Уке, мӹлӓм ак кел. Лучы ӓкӓмлӓн пу: тӹдӹ пиш пуры: 

ылеш.
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Ваня вуйжым мьшгешок пиштӹш. Павел кӹньӹльӹ дӓ охыр 
котелокым нӓльӹ.

— Кыш кеет?—Ф едя ядеш.
— Вӹд тӹрӹшкӹ вӹдлӓн кен толам: йӱмӹ шоаш тӹнгӓльӹ.
Пивлӓ кӹньӹлевӹ дӓ паштекшӹ кевӹ.
—  Анжы, вӹдӹш вален ит ке!—паштекшӹ Илюша сасла.
— Малын вара вала, перегӓлеш,— Ф едя маньы.
— Д а, перегӓлеш. Самынят лин кердеш вет: вӹд кашталаш 

кымык лиэшӓт, вӹтиӓ кидшӹм хватя дӓ вӹдӹшкӹ шыпшын 
валта. Варажы, вӹдӹшкӹ вален кен, маныт... Маханьы тӹштӹ 
вален кен?.. Тӹве, амыж лошкы пыра,— колышталят, тӹдӹ 
привайыш.

Лачок, амыж юк кыж-гож шактен колтыш.
—  Лачок вара,—Костя ядеш,—ороды Акулина вӹдӹш ва- 

лаш цацымашеш ородыш кен, маныт!
— Мане, тӹнӓмшен... Анжок, кӹзӹт маханьы! Первижӹ пиш 

цевер ылын, маныт. Вӹтиӓ тӹдӹм локтылын. Вӹд гӹц йӹлеок 
тӹдӹм лыктын ак кердтеп машанен сӓй. Вот рекӓ пындаштет 
тӹдӹм локтыл и шуэн.

(Мӹнь ӹшкеӓт шукы гӓнӓ тӹдӹм вӓш линӓм. Ш ӱкшӹ выр- 
гемӓн, пиш тоша, сыц ганьы цӹреӓн, соок виш тӹрвӓн Акули- 
на шукы веремӓ ик вӓрӹштӹжок ташкен шалга, кидшӹм он- 
гешӹжӹ пӹзӹрӓл шӹндӓ, клеткӓштӹш зверь ганьы. Хоть-мам 
попет гӹнят, нимат тӹдӹ ак ынгылы, шоэн-шоэн ваштылеш 
веле.)

— А  попат,— Костя пакыла попа,— яратым млоецшӹ алта- 
ленӓт, Акулина вӹдӹшкӹ тӹргештен.

—■ Мане, седӹндон самой.
—  А  Васям ӓшӹндӓрет?—Костя ойхын привайыш.
— Махань Васям.^— Ф едя ядеш.
—  Ти рекӓэш вален колышым,— Костя отвечая.— Махань 

ӹрвезӹ ыльы вет! Ох, махань ӹрвезӹ! Авӓжӹ, Феклиста, кыце 
вет тӹдӹм ярата ы льы !. Вася вӹдӹш вален колышашлыкым 
ӓвӓжӹ пӓлен ылын векӓт. Кӓнгӹжӹм Васяжы мӓ сагана нӱш- 
тӹлӓш кеӓӓт, ӓвӓжӹ чоте лӱдеш ыльы. Молы вӓтӹвлӓ, коритӓ- 
штӹм нӓлӹн, олен ашкедӹт дӓ ашкедӹт, а Васян ӓвӓжӹ, кори- 
тӓжӹм шӹндӓӓт, сӹгӹрӓш тӹнгӓлеш: „толок, толок, пӹрцӹ- 
кем, толок!"— Кыце вален кен, ӓнят. Сир тӹрӹштӹ мадын 
ылын, ӓвӓжӓт тӹштӓкенок ылын, шудым ыдырен шалген; трӱк 
колеш: вӹдӹштӹ тӓгӱ буль-буль-буль ӹштӓ, анжа гӹнь— вӹд 
вьклнӹ Васян картузыжы веле каеш. Тӹнӓмшен вот, Ф еклиста 
ыш гӹц кен: кеӓ, сир тӹреш вазеш дӓ мырым мыра,— ӓшӹн- 
дӓредӓ тӹве, Вася со тӹ мырым мыра ыльы,—а ӹшкежӹ мӓ- 
гӹрӓ, йымым ӧпкӓлӓ...

—  Тӹве Павлуша толеш,— Ф едя маньы.
Павел тыл докы тольы, ик котелок вӹдӹн кандыш.
—  Д ела ак яры, ӹрвезӹвлӓ,—Павел манеш.
—  А  ма вара?— Костя талашен яды.
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— Мьшь Васян юкшьш кольым.
Цилӓн ӧрьш колтевӹ.
— Мам попет вара?— Костя пӹжгӓлтӹш.
— Лачокат. Вӹд вӹкӹ кымык веле линӓм ыльы, колам, 

Васян гань юкдон, вӹд пындаш гӹц вуйта мӹньӹм сӹгӹрӓ: 
„Павлуша, Павлуша, толыма тишкӹ". Мӹнь карангым. Но вӹ- 
дӹм каштальым.

— Ах, господи, господи,—онгыштым хрестен, ӹрвезӹвлӓ 
маневӹ.

— Тидӹ тӹньӹм вӹтиӓ сӹгӹрен,—Ф едя манеш...— Мӓ тӹдӹ 
гишӓн токо веле попышна.

—  Ах, пурешок агыл тидӹ,—Илю ш а шоэн попалтыш.
— Ну, ничего!— Павел смелан келесӹш,—пуйырмаш гӹц 

карангаш акли.
Ь1рвезӹвлӓ тырлевӹ. Павлушан шамакшы ӹрвезӹвлӓн ышеш 

келгӹн вазальы. Нӹнӹ тыл тӹреш амалаш вазаш тӹнгӓлевӹ.
— Ма тидӹ?—вуйжым лӱктӓльш, Костя яды.
Павел колыштальы!
— Тидӹ вӹтельӹвлӓ чонгештӓт дӓ шишкат.
— Кышкы нӹнӹ чонгештӓт?
— Кышты тел уке, тӹшкӹ кеӓт.
— Техень сӓндӓлӹк улы ма, кышты тел ак ли?
— Улы.
— Мӹндӹрнӹ?
— Мӹндӹрнӹ, мӹндӹрнӹ, шокшы тангыжвлӓ шайылны.
Костя шӱлӓлтӹш дӓ сӹнзӓжӹм кымыш.
Ӹ рвезӹвлӓ докы толмем годшен иктӓ кӹм цӓш эртӹш. Тӹл- 

зӹ  ӹнде кузен, мӹнь тӹдӹм тӧрок шӹм цаклы: тӹдӹ пиш изи 
дӓ ӓнгӹсӹр ылын. Тӹлзӹ сотыдымы ти йыд пишок яжола чучын. 
Лешӓнгӹ кӱшнӹ ылшы шӹдӹрвлӓ ӹнде землян пӹцкемӹш 
тӹр докыла вален кенӹт; йӹрвӓш цилӓ тыр лин шӹнзӹн, ирок 
векӹлӓ со тенге тыр лиэш: цилӓ пӹц амален кеӓ. Воздухыш- 
ты ӹнде лывыргын чучеш... Кӓнгӹж йыд кужы агыл! Тыл 
йӧрӹмӹ семӹнь ӹрвезӹвлӓн шаяштат пӹтен миэн... Пивлӓӓт 
даже амалат; чуть ужаш лимӹ сотышты мӹнь ужам: вуйым са- 
кен, имннвлӓӓт амален киӓт... Мӹнят нерӓлтен колтышым.

Лицӓэм мыч юалгы изи мардеж эртен кеш. Мӹнь сӹнзӓм 
пачым: ирок тӹнгӓлӓлтӹн. Ж ерӓ нигыштат эче якшаргыде, но 
востокыштыла ошемӓлтӹн. Цилӓ ӹнде каеш, шӹжгӓрӓкьш, но 
каеш. Соталгы-луды пӹлгом сотемӓлтеш, кловоемеш; шӹдӹрвлӓ 
то чуть кайылдалыт, то эче йӧрен кеӓт; земля лывыргалын, 
ӹлӹштӓшвлӓ шершӓнг шӹнзӹнӹт; кышты-тиштӹ живой юк- 
влӓ шакташ тӹнгӓлевӹ дӓ изи мардеж земля мычкы ӹфӹлӓл 
эртӹш. Мӹньӹн кӓпем куштылгын цӹтӹрӓл колтыш. Мӹнь 
прворнан кӹньӹл кешӹм, ӹрвезӹвлӓ докы мишӹм. Нӹнӹ тыл 
вӓр йӹр колышы ганьы амаленӹт; Павел веле, кӹньӹл шӹн- 
зӓт, мӹнь вӹкем тусаренок анжальы.
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Мӹнь кымалальым тӹдӹлӓн дӓ парланышы рекӓ тӹрдон токем- 
лӓ  ашкедӹм. Кок уштышымат шӹм эртӹ, кечӹ лӓктӹ; йӹрвӓш 
цилӓ вӓре—кымда начкы алык мычкы, анзылнышем жар кы- 
рык неркӓвлӓ мыч, пыракан кужы корны мыч—пӹтӓри як- 
шаралгы, варажы шӧртньӹ ганьы кечӹ аяр валгалтарен кол- 
тыш... Йӹрвӓш цилӓ кӹньӹлеш, шижеш, мыра, веселӓйӓ, хы- 
тыра. Цилӓ вӓре шалдыра лывш патькалтышвлӓ, алмаз га- 
ньы, тьолгыжыт; мӹнь ваштарешем раскыды, ир лывшеш мыш- 
кылт шӹцшӹ ганьы, цанг юк шакташ тӹнгӓльӹ, дӓ трӱк 
мӹнь лишь'1цемок лешӓнгӹшӹ ӹрвезӹвлӓэм мыктен кы далэрте- 
вӹ...

Ыжӓлӓен, мӹнь привайшашлык ылам: тӹ инок Павел уке лин. 
Вӹдӹш вален агыл, имни вӹлец кенвазын тӹдӹ колен. Б1жӓл, 
славный ӹрвезӹ ыльы!
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Красивый Мечӹштӹш Касьян

Мӹнь охота гӹц токем' араван толынам; кӓнгӹж кечӹ, пӹ- 
лӓн гӹнят, рьшкӓтӓ; шокшеш мӹнь сырлен кенӓм (известны, 
техень годым аяран шокшы кечӹ годшы гӹцӓт южнам шокшы, 
особенны, мардеж уке годым), аравашты нерен шӹнзенӓм; лӧн- 
гӓн корны пракан— мӹнь пиш когон праканг шӹнзӹнӓм, но, ясы 
гӹнят, тырхенӓм;—дӓ трӱк, кучерем тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓлмӓшеш, 
мӹнь шижмӹ ганьы лин колтышым; тӹшкевек яктежӹ тидӓт 
мӹнь ганемок—большы агыл гӹнь—нерен шӹнзен. Анжем, тӹ- 
дӹ сӓпшӹм шыпшедӓ, шӹцмӹ ангашты тамаок тӓрвӓнӹлеш, 
имнивлӓм сӹгӹрӓл колта, ӹшкежӹ тагыш ӧрдӹшкӹлӓ анжал- 
анжал колта. Мӹнь йӹрвӓш анжылташ тӹнгӓльӹм. Мӓ кырал- 
мы кымда нырдон кыдалынна, кышты-тиштӹ кӱкшӹрӓк вӓрвлӓ- 
ӓт кайыт; йӹрвӓш иктӓ вӹц уштышаш вӓрӹш веле ужаш ли- 
эш: мӹндӹрнӹрӓкшӹ кугилӓ рошавлӓ, тӧрсӹр вуйыштыдон поч- 
ти тӧр небосклоным нарушаен, шалген кенӹт. Ныр мычкы ӓн- 
гӹсӹр ялгорнывлӓ эртӓт, юж вӓрежӹ ямын кемӹлӓ кайыт; ик 
корны вӹлнӹ, вӹцшӱдӹ ашкыл кытлашты, цуцан кешӹ эдемвлӓ 
кайыт. Кучерем нӹнй1м анжа ылын.

Тидӹ—колышы эдемым таяш нӓнгенӹт. Анзылны, аравашты 
священник кеӓ; сагажы дьячок шӹнзӓ дӓ имним виктӓрӓ; арава 
паштек нӹл пӱэргӹ, цӓрӓ вуя, ош мӹнердон леведмӹ коропым 
намалыт; короп паштек кок ӹдрӓмӓш ашкедӹт. Мӹньӹн пӹ- 
лӹшӹшкем ик вӓтӹн ойхырен ямалтыл мӓгӹрӹм юкшы пырен 
кеш; мӹнь колыштальым: тӹдӹ попен-попен мӓгӹрӓ. Пуста 
ныр кымдыкеш икстатян, ойхан юк шӓрлӓ. Кучер имнивлӓм пок- 
талтыш: тӹдӹ, кешӹвлӓ толмешкӹ, корны важикӹм эртӹнежӹ. 
Корнеш покойникым вӓш лнӓш—худа примета. Лачок, покой- 
ник корны важик якте толын шомешкӹ, тӹдӹ эртен кен поспе- 
йӹш; но шӱдӹ ашкыл нӓрӓт шӹиӓ эртӹ, араванам тӓгӱ шӹкӓл 
колтыш вуйта, тӹрӹнялт кеш, изиш веле йӧрӹлт ӹш вац. Ку- 
чер кыдалшы имнивлӓм цӓрен шагалтыш, кидшӹм шалалтыш 
дӓ шӹвӓл колтыш.

—  Ма вара.^—ядым.
Кучерем юк лыктеок олен валыш.
— Йӓ, ма вара?
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— Ш ӹдӹр кӹрӹн кен... йылен кен,— шӹдӹн отвечӓйӹш дӓ 
имни вӹлнӹшӹ шлиӓм шӹдӹн тӧрлӓлтӹш— имнижӓт тӹрӹнь 
кен колтыш, но шалгенжок тырхыш, фр-р ӹштен колтыш дӓ 
ладнанок пылвуйжым пӱжӹдон ыдыркалаш тӹнгӓльӹ.

Мӹнь валышым дӓ икманяр веремӓ неприятный чувствыдон 
корны вӹлнӹ шалгалальым. Вургымла вел тӹртӹшнӓ арава лӹ- 
вӓкок пырен кен.

— Мам ӹнде ӹшӹмлӓ?— мӹнь ядым.
— Тӹве кӱ виноват!— Колышы эдемӹм нӓнгешӹвлӓ вӹ кӹ са- 

ла вурдыжыдон анжыктен, кучер попа; нӹнӹжӹ, мӓ кемӹнӓ 
корныш лӓктӹнӹтӓт, мӓ докына лишӹлемӹтӓт уже—мӹнь ти- 
дӹм шукы примечаенӓм,—тӹдӹ попа,— тидӹ верный примета—• 
покойникым вӓш лимӓш... Мане.

Эче пар имнижӹм лыпшал колтыш; тӹдӹжӹ шотышкат ти- 
дӹм прамой ӹш нӓл лишӓшлык, ӹшӓт тӓрвӓнӹ, пачыжымвеле 
тӓрвӓтӓльӹ. Мӹнгеш-анеш каштылдальымат, мӹнь эчеӓт арава 
докы мишӹм.

Тӹ веремӓн покойник мӓнмӓм поктен шо. Покойникым нӓнге- 
шӹвлӓ, корны гӹц карангалын, мӓнмӓм эртен кевӹ. Мӓ кучердон 
калпакнам кыдашна, священиклӓи кымална, короп намалшывлӓм 
анжална. Нӹнӹ лелӹн ашкедӹт, кымда онгышты кузен-кузен 
кеӓ. Короп паштек кешӹ кок ӹдрӓмӓш логӹц иктӹжӹ пиш 
шонгы дӓ цӹре гӹц вазын шӹцшӹ ылеш; ойхешваш талт шӹц- 
шӹ тӹдӹн лицӓштӹжӹ строгий, торжественный важность каеш. 
Тӹдӹ юк лыктеок ашкедеш, шоэн веле тоша кидшӹмтӹрвӹш- 
кӹжӹ нӓлӹн миӓ. Вес ӹдрӓмӓшӹн, тидӹлӓн иктӓ коклы вӹц 
и улы, сӹнзӓжӹ якшарген шӹнзӹн дӓ начкы, дӓ мӓгӹрмӓшеш, 
лицӓжӓт пуал шӹцмӹлӓ чучеш; мӓ туренӓ шомыкышты, тӹдӹ 
мӓгӹрӓш цӓрнӹш дӓ лицӓжӹм шокшыжыдон ӓрен шӹндӹш. Но 
теве покойник мӓнмӓм эртен кеш, эчеӓт корны вӹк лӓктевӹдӓ 
мӓгӹрӹм юк эчеӓт шакташ тӹнгӓльӹ, шӱмӹмӓт даже тӓрвӓтӓ... 
Кучерем коропым анжен провожайыш дӓ мӹнь докемлӓ сӓр- 
нӓльӹ.

— Тидӹ плотник Мартыным таят, Рябойыштышым,—-тӹдӹ 
попаш тьшгӓльӹ.

— К*’̂ ® пӓлет?
— Ыдрӓмӓшвлӓ дорц пӓлӹшӹм. Ш онгыжы—ӓвӓжӹ, ӹрвезӹ- 

жӹ—вӓтӹжӹ.
—  Хвораен ылын моло?
—  Мане... горячка... Анзылгечӹ управляющий докторлан кол- 

тен ыльы, но докторым йӓрӹделыт... А  плотник яжо ыльы, оксам 
ровотаен изиш, а плотник яжо ыльы. Ужат, вӓтӹжӹ кыце мӓгӹрӓ... 
Ну, вет пӓлӹмӓн: ӹдрӓмӓшвлӓн сӹнзӓвӹдӹштӹ оксала нӓлмӹ 
агыл. Ыдрӓмӓш сӹнзӓвӹд вӹд и ылеш... Мане.

Тӹдӹ кымык ли, пар имнин лапшем лӹвец каклянен эртӹш 
д ӓ кок кидшӹдонат пӱгӹм хватьыш.

— Ну, мам ӹштенӓ вара ӹнде?—манам.
Кучер, пылвуйжыдон имниэш тӹкӹлӓлт, пӱгӹм ик-кок гӓнӓ
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ӹрзӓл анжыш сетелкӓм тӧрлӓлтӹш, вара эче лапшем лӹвец 
каклянен лӓктӹ, пар иййим нержӹ гӹц мышкындыдон шельӹ 
дӓ арава докы толын шагалъы,—тольы дӓ кӹшӓнжӹ гӹц табак 
ӓтӹм лыкты, шарган кӹлжӹ гӹц кычен, олен пачы дӓ тенгеок 
олен кок парняжым табак ӓтӹшкӹ цикӓльӹ (парнявлӓжӹ чуть- 
чуть пырат), табакшым цӹвештӓльӹ, нержӹм анзыцок тӹрӹнь 
ӹштен шӹндӹш, цӓрнен-цӓрнен шыпшыльы, шыпшылмыжы йӹ- 
де кахралтен миш, вара тумаяш тӹнгӓльӹ.

— Ну, ма?—остаткажым мӹнь маньым.
Кучерем табак ӓтӹжӹм кӹшӓнӹшкӹжӹ переген пиштӹш, 

шляпӓжӹм сӹнзӓхалжы яктеок валтен шӹндӹш (киддон агыл, 
вуйжым анзык ӹштӓлтен колтымдон), вара шӹцмӹ ангашкы 
кузен шӹнзӹ.

— Кышкы тӹнь?— цӱдеен мӹнь ядым.
—  Ш ӹц,—тӹдӹ ладнан келесӹш дӓ сӓпӹм кычыш.
— Кыце тӹнь кеӓшӹжӹ тумает?
—  Ничего, кенӓ.
—  Шӹдь1ретшӹ...
—  Шӹц, шӹц.
—  Ш ӹдӹретшӹ кӹрӹнӹш...
— Кӹрӓшӹжӹ кӹрӹн хоть, но выселка якте кен шона... аш- 

кедӹктен. Тӹве тӹштӹ, роша шайылны, вургымла велнӹ вы- 
селка улы: Юдины маныт.

— Кен шона машанет ма?
Кучерем ӹш отвечайӹ.
—  Мӹнь лучы ялын ашкедӓм,—мӹнь маньым..
— Керек...
Салажым лӱктӓл колтыш, дӓ имнивлӓ кеӓш тӓрвӓневӹ.
Выселка якте лачокок мӓ кен шона, анзыл араванажы поти- 

кӓлӓ статян сӓрнӓлт шӹнзӹн дӓ тӹ-хӓлӓок тагыце сӓрнӹкӓлӹш. 
И к лӧнгӓэш чуть веле лӓктӹн ӹш вац; но, кучер когон сӹгӹ- 
рӓл шӹндӹшӓт, яжонок эртӹшнӓ.

Юдины выселкышты куд изи тома; пӧртвлӓжӹ, шукердӹ 
агыл стройымыла чучыт гӹнят, тӹрӹнялт поспеенӹтӓт уже, ку- 
двичӹвлӓ цилӓок пичӹмӹ агылеп. Выселкыш пырымыкына ик 
йӓнгӓнӹмӓт шӹнӓ уж; цӹвӹвлӓ, даже пивлӓӓт уке; ик пи веле, 
шимӹ, мытык пачан, кошкен шӹцшӹ тӓгӓнӓ гӹц (тӹшкӹ йӱӓш 
тама пырен ылын) кыдал лӓктӹ дӓ, опталтыдеок, капка лӹвӓ- 
кӹ кыдал пырен кеш. Мӹнь пӹтӓриш пӧртӹшкок пырышым, 
амасам пачым, хозам сӹгӹрӓльӹм— ик юкат уке. Мӹнь эче сӹ- 
гӹрӓльӹм: амаса шайылны шужен шӹцшӹ коти лавыжальы. 
Мӹнь тӹдӹм чымал колтышым, коти камака шайык кыдал кеш, 
пӹцкемӹшӹштӹ сӹнзӓжӹ веле тьолге каеш. Мӹнь вес кӹде- 
жӹш вуйым цикӓл анжальым: пӹцкемӹш, шӹкшӓн, иктӓт уке. 
Кудвичӹшкӹ лӓктӹм, тӹштӓт иктӓт уке... Пичӹ лыкышты пре- 
зӹ  лавыж колтыш; акшак комбы ӧрдӹшкӹрӓк каранг кеш. 
Мӹнь вес томашкы пырышым,—тӹштӓт иктӓт уке. Кудвичӹш- 
кӹ лӓктӹм...
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Кудвичӹ покшалны, лач аяран вӓрӹштӹжок, вуйжыммӹжӓр- 
дон мӱдӓлӓлӹн, эдем киӓ,—тӹдӹ мӹлӓм пӹтӓри-андак ӹрвезӹ- 
лӓ веле чучы. Мӹндӹрнӓт агыл, левӓш лӹвӓлнӹ, хамытдонок, 
тоша имни шалга. Левӓшӹштӹш ыражвлӓ вашт тӹдӹн вӹкӹ 
аяр пыра дӓ хӹрӓш пынжым алаэмдӓ. Кӱшнӹ, шӹнгӹртӹш пӹ- 
жӓштӹ, ӱлӹкӹлӓ анжен-анжен, шӹнгӹртӹшвлӓ юкланат. Мӹнь 
амалышы эдем докы ашкед мишӹм дӓ тӹдӹм кӹньӹлтӓш тӹн- 
гӓлъӹм.

Тӹдӹ вуйжым лӱктӓльӹ, мӹньӹм ужын колтышат, кӹньӹл 
шагальы... „Ма, ма келеш ? Ма в ар а?“— ом пышдон тӹдӹ трӱк 
попалтен колтыш.

Мӹнь йӹлеок шӹм отвечайы; тӹдӹн кӓпшӹм дӓ лицӓжӹм 
анжен, мӹнь пиш когон цӱдеен колтенӓм. Тидӹ карлик ганьы 
изи кӓпӓн, вӹцлӹ иӓш кытла эдем ылеш, шимӓлгӹ дӓ кьшты- 
рынзык лицӓн, кашар нерӓн, шим сӹнзӓн; ӱпшӹ кыйыр, ныгы- 
ды дӓ шимӹ, калявонгы шляпӓ ганьы, изи вуйжым левед шӹн- 
ден. Кӓпшӹ мытык, вӹцкӹж, тоша дӓ сӹнзӓ анжалтышыжы, 
келесенӓт мышташ акли техень необыкновенный дӓ странный 
ылеш.

Ма келеш?—тӹдӹ мь^нь гӹцем эчеӓт яды.
Махань дела, мӹнь тӹдӹлӓн ынгылдарен пушым, тӹдӹ сӹн- 

зӓшкем оролен шӹнден, мӹньӹм колыштеш, сӹнзӓжӹм веле 
пыть-пыть ӹштӓлтӓ.

Ну, у шӹдӹрӹм мӓлӓннӓ мон ат пу?—манам,~мӹ нь тӓр- 
жӹм тӱлӹнем.

А  тӓжӹ кӱ ылыда? Охотниквлӓ?— вуй гӹц ялем якте мӹ- 
ньӹм анжал нӓлят, яды.

— Охотниквлӓ ылына.
Иымӹн кеквлӓм лӱл каштыда, шӹргӹштӹш зверьвлӓм? Су- 

лык агыл ма йымын кеквлӓм пушташ, вӹрӹм такеш йоктараш?
Странный тьотя кужын шыпшын попа. Ю кшат мӹньӹм цӱ- 

деиӹктен. Юкыштыжы шонгы эдемӹн статяжат уке, юкшы пиш 
приятный, ӹрвезӹ, дӓ почти ӹдрӓмӓшӹн ганьы нежный.

А рава шӹдӹр мьшьӹн уке,— изиш лимӹкӹ тӹдӹ маньы,— 
тидй теве акяры лиэш (тӹдӹ ӹшкӹмжӹн араважым анжык- 
тыш), тӓмдӓн аравадажы кого лишӓшлык.

— А  солашты моаш лиэш?
' Махань тиштӹ сола!.. Тиштӹ иктӹнӓт уке... Тоныштат ик- 

тӓт кӹзӹт уке: цилӓн пӓшӓштӹ ылыт. Кедок,—-маньы дӓ мӹн- 
гешок пырен вааы.

Мӹнь техень пӹтӓртӹшӹм нигыцеӓт вычыделам.
_ Колышт, тьотя, пулшыжы гӹц. тӹкӓлӓлӹн, мӹнь эче тӹн- 

гӓльӹм,— палшалтен пу.
Кедок цеверок! Мӹнь янгыленӓмс халашкы каштынам,— 

манеш^ дӓ мӹжӓржӹм вуйышкыжы шыпшыл шӹндӹш.
Иӓ, стараен пуэмӓ, мӹньжӹ эче попем,—мӹнь тӱлем вет,

—  Тӱлӹмет мӹлӓм ак кел.
— Пожалуйста, тьотя...
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Тӹдӹ пеле якте кӹньӹльӹ дӓ ялжым погалтен шӹнзӹ.
— Мӹнь тӹньӹм ссечкышкы *) ажед нӓнгем. Тӹштӹ купец- 

влӓ рошам нӓлӹнӹт, шӹргӹм пӹтӓрӓт веле, конторым моло 
строен шӹнденӹт,—йымы веле пӓлӓ, мам ӹштӹлӹт. Вот тӹш- 
тӹ арава шӹдӹрӹм заказышаш ӓль йӓмдӹм нӓлшӓш.

—  Я ра,—сусун мӹнь маньым.—Яра, ну ӓл кенӓ.
— Тум шӹдӹр яжо лиэш,—манеш, а вӓржӹ гӹц эчеӓт ак 

тӓрвӓнӹ.
— Мӹндӹр тӹшкевекшӹ?
— Кым уштыш лиэш.
— Ну, яра. Мӓ тӹшкӹ тӹньӹн араваэшет кенӓ.
—  Уке, тӹнге агыл...
— Айда, айда, тьотя,— манам,— кучер ӧлицӓштӹ выча.
Тьотя олен кӹньӹльӹ дӓ паштекем ӧлицӓшкӹ лӓктӹ. Куче-

рем шӹдешкен шӹнзӹн: тӹдӹ имним йӱктӹнежӹ ылын, но ко- 
ловецӹштӹ вӹдшӹ пиш чӹдӹ дӓ тотшат худа... Но тьотям 
ужын колтышат, тӹдӹ сусу ганьы лин колтыш, кымальы дӓ 
сӹгӹрӓльӹ:

— А, Касьянушка, здорово!
—  Здорово, Ерофей, справедливый эдем!—Касьян сылыкын 

пелештӹш.
Мӹнь кучерлан Касьянын предложенижӹ гишӓн келесӹшӹм; 

Ерофей согласайыш дӓ аравам кудвичӹш пыртыш. Тӹдӹ им- 
нивлӓм туарым годым, тьотя, пулшыжым капкаэш тӹкӹлен, 
мӓ вӹкӹнӓ анжен шалгыш; мӓ толмыланна тӹдӹ сусу агылла 
чучеш.

— Тӹньӹмӓт тишкӹ переселяенӹт ма?— пӱгӹм кедӓрӹмжӹ 
годым Ерофей яды.

— Мӹньӹмӓт.
—  Эх!— пӱ логӹц кучер келесӹш. Мартынӹм пӓлет вет, плот- 

никым... Рябовыштыш Мартынӹм пӓлет вет?
— Пӓлем.
—  Колен вет. Мӓ кӹзӹт тӹдӹм таяш нӓнгемӹм ужна.
Касьян цӹтӹрӓл колтыш.
—  Колен?— манеш дӓ вуйжым кымык ӹштӓ.
— Мане, колен. Ма тӹнь тӹдӹм тӧрлӹделат? Тӹнь йӓлӹм 

тӧрлет, маныт, лекарь ылат.
Кучерем, анженок каеш, тьотям мыскылынежӹ, шеклӓндӓрӹ- 

нежӹ ылын.
— А  тидӹ тӹньӹн араваэт?— аравам анжыктен тӹдӹ при- 

вайыш.
— Мӹньӹн.
— Ну, и арава!—тӹдӹ келесӹш, тартажы гӹц кычышат, сов- 

семӓт кымык сӓрӓл шуа ыльы...— Арава!.. Махань араваэш ва- 
ра ссечкышкыжы кенедӓ?.. Ти тартав.\ӓ мӓнмӓн имнилӓн мытык 
ылыт: мӓнмӓн имни кого,— а тидӹжӹ ма вара?

* Ш ӹргӹм ромы вӓр. 
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— Мӹнь ам пӓлӹ, кыце кедӓ; разве мӹньӹн имниэмдон кен 
толыда,— Касьян манеш.

— Теве тидӹндон?—Ерофей маньы, Касьянын имни докы 
ашкед миш, вургымла кид парняжыдон тӹдӹм шӱжӹ гӹц йӹр- 
нӹмӹлӓ шыральы.—Анжок,— манеш,— амала каракет!

Мӹнь Ерофейлӓн йӹлерӓк кӹцкӓш шӱдӹшӹм. Мӹлӓм ӹшлӓ- 
немӓт Касьян сага ссечкыш кен толмем шон; тӹштй! кӹдӹр- 
влӓм ужаш лиэш. Имним кӹцкӹмӹкӹ, пиэмдон аравашкы мӹнь 
кое-как шӹнзӹм; Касьянат анзылан сылыкын каклянен шӹн- 
зӹ ,—Ерофей токем тольы дӓ йӹвӹрт пӹжгӓлтӹш:

—  Яра веле, ӹшкеӓт тидьш сага кеет. Тидӹ вет потикӓлӓ 
эдем, п̂ )1т ышан агыл, такеш агыл тидьш маныт: Блоха. Мӹнь 
ам пӓльь кыце тидӹм тӹнь ынгыленжӹ кердӹнӓт...

Касьян мй1лӓм пиш толканла чучеш манын Ерофейлӓн мӹнь 
келесьшем ыльы, но кучерем эче попаш тӹнгӓльӹ:

— Тьшь анжы, ссечкышкок тьшьӹм нӓлӹн миӓ гӹнь яра эче. 
А рава шӹдӹржӹм тьшь ӹшкеок айыры: цаткыдыракым нӓл... 
А  ма, Блоха,— чӹньок попа, — сыкырым изиш тишть! моаш 
лиэш?

— Кӹчӓл тӹштӹ, моат сӓй,— Касьян маньы, сӓпшӹм шып- 
шыл колтыш, дӓ мӓ кыдална.

Имнижӹ, мӹнь удивляйшӹм веле, пиш чӹнь кеӓ. Корны мыч 
Касьян ик юкымат ӹш лык, мӹнь ядмашешемӓт мытыкын веле 
отвечаен пуа, попымыжат ак шола чучеш. Мӓ цӓшок ссечка 
якте миэн шона, тӹштӹ конторышкы пырышна; контора пӧрт- 
шӹ кӱкшӹ, ӹшкетшок изи карем тӹрӹштӹ шӹнзӓ, каремӹштӹ 
веремӓш пӱӓлтӹмӹ пӱӓ каеш. Конторышты кок приказчикым 
мӹнь мом, нинӹ ӹрвезӹвлӓ, ош пӱӓнвлӓ, пиш цеверӹн йӹрӓл- 
тен попат; нинӹн гӹц мӹнь арава шӹдӹрӹм нӓльӹм дӓ ссеч- 
кыш кешӹм. Касьян имни доран кодеш дӓ мӹньӹм выча ма- 
нын мӹнь шаненӓм ыльы, но трӱк тӹдӹ токем ашкед миш.

—  А  ма, кеквлӓм кычаш кеет?—тӹдӹ яды.
—  Мане, моам гӹнь, лӱэм.
—  Сагаэт мӹнят кеем... Лиэш?
— Лиэш, лиэш.
Мӓ кешнӓ. Роэн шумы йӓрӓ . вӓржӹ уштыш кымдык ылеш. 

Мӹнь пиэм вӹкӹ тӹнӓрӹ анжыделам, кынартл Касьян вӹкӹ 
анженӓм. Такеш агыл тӹдӹм Блоха маныныт. Тӹдӹн шимӱпӓн 
цӓрӓ вуйжы (ӱпшок калпакым чимӹ ганьы ылеш) тӹшкӓ лош- 
ты сӹнзӓэш пиш керӹлтеш. Тӹдӹ пиш проворнан каштеш, 
тӹргештӹл ашкедеш вуйта, со кымык какляналеш дӓ тамахань 
шудывлӓм кӹреш, понгышышкыжы опта, ӹшке турешӹжӹ та- 
мам папалта, мӹнь вӹкем дӓ пиэм вӹкӹ анжалалеш. Л ап тӹш- 
кӓвлӓ лошты дӓ ромы вӓрӹштӹ изи луды кеквлӓм со ужалтеш, 
нинӹ ик тӹшкӓ гӹц весӹш со чонгештӹлӹт дӓ шишкат. Касьян 
ти кеквлӓм йӹмдӹлмӹлӓ шишкалта; теве выльдырцан игӹ Кась- 
янын ялжы лӹвецок саслен чонгештен лӓктӹ, Касьян тӹдӹн 
паштек чилик-чилик ӹштӓлтӹш; тӹдӹн турежок, шылдырым
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лыпшен, тьыри мырен валыш. Касьянат паштекшӹ мыралтыш. 
А  мӹньдонем со ак попы.

Игечӹ цевер, лешӓнгӹшӹ гӹцӓт цеверрӓк; но шокшы ак 
пӹтӹ. Пӹлгомышты пиш кӱшӹц пӹлвлӓ шоэн эртӓт, шошьш- 
шы лым ганьы ошалгы-сарывлӓ, кечӓлт шӹцшӹ парус ганьыляп- 
цӓкӓвлӓ дӓ кужывлӓ. Пӹл тӹрвлӓжӹ тӹрлецӓнвлӓ, ваткы ганьы 
куштылгывлӓ, олен-олен седок вашталт миӓт; нӹнӹ шылат, дӓ 
ӹмӹлкӓштӓт нӹнӹн уке. Ш укы мӓ Касьяндон ссечка мыч кашна. 
Тангатавлӓ йӹр аршын кӱкшӹцӓш нӧргӹв.\ӓ кушкын шагалыныт. 
Тангатавлӓ тервенжӹ понгывлӓ (нинӹ гӹц шинӹм шолтат)куш- 
кын шьшзӹнӹт; тишток изимӧр шудывлӓ вӹдӹлӓлт кушкыт; ти- 
штӓкенок полкын-полкын калявонгывлӓ шӹнзӓт. Кужы шуды 
лошты ашкедӓшӓт лелӹ: шуды ялеш вӹдӹлӓлтеш; ӹрвезӹ 
ӹлӹштӓшвлӓ аяреш тьолгыжмашеш сӹнзӓӓт тӹргӓш тӹнгӓлеш; 
цилӓ вӓре тыртня пырса шудын пеледӹшвлӓ, куриный слепотан 
шӧртни цӹреӓн пеледӹшвлӓ дӓ пеле-сары, пеле-кловой И ван- 
да-М арья пеледӹшвлӓ алан кайыт; кышты-тиштӹ, шукердӹ 
каштмы араза кишӓӓн корны постолвлӓ сага, юреш дӓ мардежеш 
шимем шӹцшӹ пу шӓжӓнвлӓ шӹнзӓт; нӹнӹ гӹц нь1л оголан 
ьшӹлкӓвлӓ вазалы т,— вес ӹмӹлкӓвлӓжӹ нимаханят уке. И зи 
мардеж то тӓрвӓнӓ, то цӓрнӓ: лицӓшкӹ ӹфӹлӓлеш, йӹрвӓш
цилӓ ӹлӹжмӹ ганьы тӓрвӓнӹлӓш, мыльгалташ тӹнгӓлеш, кӹрт- 
ни-лӱлӹш кӓчӓйӹлеш,—сусу лилдӓл колтет... Но теве эчеӓт 
тырлен шӹнзеш. Цӹрцӹквлӓ веле саслат, тамам шӹдешкен 
шӹнзӹнӹт вуйта,—ти цӓрнӹдӹмӹ, икстатян юк пӹлӹш-тӱэшӓт 
уке. Тидӹ кечӹвӓл шокшылан семеш толеш; тидӹм кечьшӓл 
шокшы вуйта шачыктен.

Ик кӹдӹр игь1 семнямӓт ужтеок, мӓ вес ссечка якте миэн 
шона. Тӹштӹ шукердӹ агыл ромы шапкивлӓ, земля вӹлнӹ сы- 
лыкын киӓт, шудым дӓ тӹшкӓвлӓм рок тервен пӹзӹртен вазы- 
ныт; юж шапкижӹн ӹлӹштӓшвлӓжӓт эче жаргок, но уже живой 
агылеп, нӹнӹ ӱлӹкӹлӓ лӹвӹжген кечӓлтӹнӹт; ^жш ын ӹлӹш- 
тӓшвлӓжь! кошкен, кыптырген шӹнзӹнӹт. Тангатавлӓ йӹр ки- 
шӹ ош тарвашвлӓ гӹц пиш приятный, шапалгы пыш шӓрлӓ. 
Мӹндӹфнӹ!, роша доны, тавар юквлӓ шактат, дӓ веремӓн-вере- 
мӓн, кидӹм шӓрен кымалмы ганьы, кыйыр вуян пушӓнгӹ йӧ- 
рӹлт вазеш...

Шукы веремӓ нимахань дичьӹмӓт мӹнь шӹм мо; остаткаэш, 
йӹржӹ полынь кушкын шагалшы кымда тум тӹшкӓ логӹц кӓрш 
чонгештен лӓктӹ. Мӹнь лӱэн шельӹм; тӹдӹ воздухышты пӹтӹр- 
нӓлт кеш дӓ ӱлӹкӹ вазы. Лӱмӹ юкеш Касьян сӹнзӓжӹм киддшӹ- 
дон мӱден шӹндӹш; пичӓлӹм рӓйӹмешкем дӓ колышы кӓршӹм 
лӱктӓлмешкем, тӹдӹ вӓржӹ гӹцӓт ӹш-тӓрвӓнӹ. Пакырак каран- 
гмыкем, тӹдӹ кек кимӹ вӓрӹш тольы, вӹр патькалтышым ужын, 
вуйжым ӹрзӓльӹ дӓ, мӹнь вӹкем лӱдӹн анжальы... Мӹнь колам, 
тӹдӹ ь1шке турешӹжӹ попа: „Сулык!.. Ах, махань сулык1“

Кого шокшы, рошашкы кеӓш мӓнмӓм заставыш. Мӹнь пӹр- 
кем тӹшкӓ лӹвӓкӹ шынгалтым, вӹлньшӹ нӓрӓштӓ ваштар укш-
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влӓ шӓрлен шьшзӹнӹт. Касьян сӹмӹрен пиштӹмб‘1 куги вӹлӓн 
шӹнзӹ. Мӹнь вӹкӹжӹ анжем. Кӱшнӹ ӹлӹштӓшвлӓ лыжге 
шактен мыльгалтыт, Касьянын пӹцӓлгӹ мӹжӓрӓн тоша кӓпшӹ 
вӹлнӹ ӹлӹштӓшвлӓн ӹмӹлкӓштӹ тӓрвӓнӹлӹт. Тӹдӹ вуйжым 
кымык ӹштен шӹнзӓ. Ш ая укештӹ мӹлӓм скучнан чучун колтыш, 
мӹнь земля вӹлӓн комдык вазым дӓ пӹлгом йонгышты ӹлӹштӓш- 
влӓ мадын кечӹмӹм анжаш тӹнгӓльӹм. Ш ӹргӹштӹ комдык 
вазын кӱшкӹлӓ анжен киӓш пиш яжо! Пындаштымы тангыжыш 
анжымла чучат, пушӓнгӹвлӓжӓт кӱшкӹлӓ кушшыла ак чучеп, а 
тамахань-ӓнят кого пушӓнгӹвлӓн ӱлӹкӹлӓ кечӹшӹ вӓжвлӓлӓ 
чучыт; пушӓнгӹ ӹлӹштӓшвлӓжӹ то изумруд ганьы йӹлгӹжӹт, 
то шӧртнилӓ валгалтыт, то пӹцӓлгӹ-жаргын кайыт. Тагышты 
кӱшнӹ, кӱшнӹ вӹцкӹж укш мычашышток, йӓл гӹц ӧрдӹштӹ 
пасна ӹлӹштӓш ӹшкетшок мыльгалт кечӓ, сагажы тенгеок вес 
ӹлӹштӓш мадеш: анжет—колвлӓ кашмашеш тыр вӹд коэштӓлт 
мыльга машанет. Иӹргешкӹ ош пӹлвлӓжӹ тангыжыштыш ост- 
роввлӓлӓ чучыт,—и вот, трӱк цилӓ ти тангыж, ти воздух, ти 
укшвлӓ дӓ ӹлӹштӓшвлӓ кечӹ аярышты йылат, цӹтӹрӓлт йӹл- 
гӹжӹт, дӓ сир тӹрӹшгӹ вӹд олен коэштӓлтмӹ годшыла, олен 
лыжгалтмы юк шакта. Тӓрвӓнӹдеок тенге анжет: шамакдон ке- 
лесен мышташат акли— йӓнгеш пиш яжон чучеш. Анжет тӹ 
ире, кловой пӹлгомым дӓ йӹрӓлтӹде атат цӹтӹ: пӹлвлӓ паче- 
лӓ-пачелӓ йогымла, вуйышты тамахань шанымашвлӓӓт эртӓт...

—  Барин, а барин— Касьян трӱк пелештӹш.
Мӹнь цӱдеен кӹньӹл шӹнзӹм; кӹзӹт якте тӹдӹ ядмашеше- 

мӓт пелек-турек веле отвечаен, ӹндежӹ ӹшкеок попаш тӹнгӓлеш.
— Мам келесет?— мӹнь ядым.
— Малын тӹнь кекӹм лӱшӹц?—лицӓшкем туран анжен, тӹ- 

дӹ ядеш.
— Кыце малын?.. Кӓрш—тидӹ дичь: тидӹм качкаш лиэш.
— Тӹнь тидӹм качкаш лӱтелат: соикток ат кач! А  так— ӹш- 

лӓнет потехылан лӱэн пуштынат.
— Тӹнь ӹшкежӓт комбывлӓм ӓль цӹвӹвлӓм шӹшкӹл кач- 

кат сӓй?
— Нӹнӹм йымы эдемлӓн качкаш пуэн, а кӓрш—воляштыш 

кек, шӹргӹ кек. Тидӹ велеӓт агыл: шӹргӹштӹ, нырышты, ре- 
кӓштӹ, йӓрӹштӹ, купышты дӓ алыкышты чонгештӹлшӹ дӓ 
чонгештӹдӹмӹ шукы тварь улы, дӓ тӹдӹм пушташ сулык, пус- 
кай ӹлӓт... А  эдемлӓн весӹм качкаш, йӱӓш пумы: киндӹ— йы- 
мын благодать, дӓ пӹлгом гӹц вилшӹ вӹд, дӓтьотявлӓнӓ гӹц- 
ок кодшы, кидеш тымдымы, урдымы тварь.

Мӹнь Касьяным цӱдеен анжальым. Тӹдӹн шамаквлӓжӹ сво- 
боднан йогат; тӹдӹ нӹнӹм ак кӹчӓл, сӹнзӓжӹм шоэн кымал- 
тал, тӹдӹ олен дӓ ладнан попа.

— Колымат ьше пушташ сулык м а?—мӹнь ядым.
— Кол—ӱштӹ вӹрӓн,— тӹдӹ ӹняндӓренок келесӹш .—К ол— 

апай тварь. Тӹдӹ лӱдӹн, веселӓен ак мышты; кол— шамактымы 
тварь. Кол ак чувствуйы. Тӹдӹн вӹржӹ живой агыл... А  вӹр
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вет,—тӹдӹ попа,— святой дела! Вӹр йымын сотым акуж, соты 
гӹц шӹлеш... вӹрӹм сотылан ужыкташ пиш кого сулык дӓ лӱд- 
й )Ш ...  Ох, пиш кого]

Тӹдӹ кужын шӱлӓлтӹш дӓ цӓрнӹш. Мӹнь странный тьотя 
вӹкӹ цӱдеен анжальым. Тӹдӹн шаяжы мужикӹн ганьы агыл: 
проста эдемвлӓ тенге ак попеп, краснобайвлӓӓт тенге ак по- 
пеп. Тӹдӹн попымыжы тумаен пиштӹмӹ ганьы, торжественный 
дӓ странный... Мӹнь техеньӹм нигнамат эче ко.\телам.

—■ Келесӹ, Касьян, мам тӹнь ровотает?—якшарген шӹцшӹ 
лицӓжӹ гӹц сӹнзӓэмӓт ам карзнгды, мӹнь ядым.

Тӹдӹ йӹлеок ӹш отвечайӹ. Тыргыжланен йӹрвӓш анжа- 
лальы.

— Ылем, кыце йымы шӱдӓ,—остаткажым келесӹш, —а рово- 
таяш айыртемӹн нимат ам ровотайы. Ышем мӹньӹн укерӓк, 
изиэм годшенок; маняры кердӓм ровотаем,— работкикшӹ мӹнь 
пыток ам ыл... кышты вара мӹлӓм! Здороваэм уке, кидемӓт 
ак сӓрнӹ. Ну, шошымжы шӹжвӹквлӓм лоэм.

—  Шӹжвӹкӹм лоэт?.. А  малын ӹне попет, шӹргӹштӹшӹ, 
нырыштышы дӓ молы весь тварьым тӹкӓлӓш сулык манат?

— Пушташ ак кел, лачок: колымаш тӹтеок нӓлӹн кеӓ. Теве 
хоть плотник Мартын: ӹлӹш тӹдӹ дӓ шукы ӹш ӹлӹ, колыш; 
кӹзӹт вӓтӹжӹ ойхыра, мӓгӹрӓ, тетявлӓжӹ верц ойхыра... Ко- 
лымашым ат алталы. Тӹдӹ ӹшкежӓт ак шӹл, дӓ тӹдӹ гӹц 
шӹлӓшӓт акли; дӓ тӹдӹлӓн палшаш ак кел. А  мӹнь шӹжвӹк- 
влӓм ам пушт вет, йым перегӹжӹ! Мӹнь нӹнӹм мутяш, пушташ 
ам ло вет, а эдемӹм сусуэмдӹжӹ, веселӓйӹжӹ маныя лоэм.

— Иӹнӹм лоаш тӹнь Курскыш каштат?
— Курскышкат каштам, мӹндӹркӹрӓкӓт, кыце попаза. Ку- 

пышты, шӹргӹ лошты дӓ нырышты моло йыдым амалем: тӹш- 
тӹ вӹтельӹвлӓ шишкат, моренвлӓ дӓ лыдывлӓ саслат... Вады 
андак анжен каштам, ир векӹлӓ колыштам, жерӓ годымжы тӹш- 
кӓвлӓ лоэш сеткӓвлӓм шӹндӹлӓм. Юж шӹжвӹкшӹ пиш яжон 
мыралтен колта... Ыжӓл даже.

— Тӹнь выжалет нӹнӹм?
—  Пуры эдемвлӓлӓн пуэм.
— Эчежӹ мам ӹштет?
— Кыце ӹштем?
— Ну, мадон занимает?
Тьотя ту.маяльы.
— Нимадонат ам занимайы... мӹнь прамой работник ам ыл. 

Н о  грамотым пӓлем.
—  Грамотный ылат?
— Грамотым мыштем. Иымы дӓ пуры эдемвлӓ палшенӹт.
—  А  семняэтшӹ улы?
—  Уке, семнядӹмӹ ылам.
— Малын тенге? Колен пӹтенӹт?
— Агыл, а просты: ӹлӓш задача лите. Д ӓ мӓ цилӓнок вет 
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йымы лӹвӓлнӹ ылына, йымы лӹвӓлнӹ каштына; а эдем спра- 
ведливый лишӓшлык,—вот ма! Иымылан ярал лишӓшлык.

— А  роднявлӓэтшӹ улы?
— Улы... дӓ... так...
Тишӓк тьотя мыгедӓлт колтыш.
—  Келесӹ,—мӹнь тӹнгӓльӹм,— лешӓнгӹ кольым, кучерем 

тӹнь гӹцет яды: Мартыным малын тӧрлӹделат, маньы,—тӹнь 
тӧрлен кердӓт ма?

— Кучерет—справедливый эдем,— Касьян пелештӹш,— а то- 
же сулыктымы агыл. Мӹньӹм лекарь маныт... Махань мӹнь 
лекарь ылам! Д ӓ кӱ тӧрлен кердеш? Цилӓ тидӹ йымы гӹц ве- 
ле. Н о улы... улы шудывлӓ, пеледӹшвлӓ улы: лачокок парем- 
дӓт. Тевеш, череда шуды хоть, яжо шуды, эдемлӓн пурым ӹш- 
тӓ: подорожникӓт тӹхеньок; нӹнӹ гишӓн попашат уке: ире шу- 
дывлӓ, йымын шудывлӓ. А  вот вес шудывлӓжӹ тенге агыл, па- 
ремдӓт ӹлнежЁ!, но сулык; нӹнӹ гишӓн попашыжат сулык. Вот 
разве молитвадон... Ну, конечны, текень шамакалӓӓт улы... Кӱ 
нӹнӹлӓн ӹнянӓ гӹнь— паремеш,—юкшым изиэмден, тӹдӹ по- 
пен пӹтӓрӹш.

— Мартынлан тьшь нимат путелат ылын?—мӹнь ядым.
— Поздан колынам,—тьотя пелештӹш.— А  кӱлӓн кыце пу- 

йырен. Мартын ӹлӹшӓшлык агыл ылын: тидӹ тенге уш. Уке, 
кыды ӹлӹшӓшлык агыл гӹнь, тӹдӹм кечӹжӓт ак ӹрӹктӹ, 
киндӹжӓт тӹдӹлӓн пользыш ак ке... Мане... Царствашкы веле 
кежӹ!

—  Тӓмдӓм тишкӹ кынам переселяенӹт?—изиш лимӹкӹ мӹнь 
ядым.

Касьян тӓрвӓнӓл кеӓ.
— Ш укердӹ агыл: иктӓ нӹл и эртен. Ш онгы барин годым 

тошты вӓрӹштӹнӓок ӹленнӓ, ӹндежӹ опека переселяйӹктен. 
Ш онгы бариннӓ пуры йӓнгӓн ыльы, смирнӓ,— царствашкы веле 
кежӹ! Ну, опека, конечны, правильны ӹштен; виднӹ, тенге ке- 
леш ылын.

•— Первижӹ кышты ӹлендӓ?
— Мӓ Красивый Мечӹштӹшӹ ылына.
— Мӹндӹр тишец?
— Ш ӱдӹ уштыш нӓрӹ.
— Тӹштӹ ӹлӓш яжорак ылын?
— Яжорак... яжо. Тӹштӹ вӓр воля, рекӓӓт улы, а тиштӹ тор, 

кукшы сӓндӓлӹк... Тиштӹжӹ мӓ тылыкеш кодна. Тӹштӹ, Кра- 
сивый Мечӹштӹ, кӱкшикӓ вӓрӹш кузен шагалат дӓ—господи! 
Ма тидӹ? Рекӓжӓт, алыкшат, шӹргӹжӓт—цилӓ улы; палнырак 
церкӹ, варажы эче алык. Мӹндӹркӹ, мӹндӹркӹ кайын колта. 
Анжет, анжет,— ах вет, маханьы! Ну, тиштӹ земляжӹ яжо, су- 
глинок, яжо суглинок маныт хресӓньвлӓ, а мӹлӓмжӹ хоть-кыш- 
тат киндӹ ситӓлыкок шачеш.

— Келесӹ, тьотя, тӧржьш, первиш вӓрй1шкет миӓлӓлмет шо- 
эш вет?
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— Мане, кендӓлнем, анжалнем. Но мӹлӓм цилӓ зӓреок яжо. 
Мӹнь семнядӹмӹ ылам, тоны шӹнзӹшӹ ам ыл. А  тоны шӹн- 
зенжӓт ма пурыжы? А  вот каштат, каштат дӓ куштылгынок 
чучеш. Кечӹ вӹкет анжа, йымыжат яжонрак ужеш, мырашат 
куштылгырак. Ужат тӹштӹ,— иктӓ-махань шуды кушкеш; анжа- 
лат дӓ кӹрӹн нӓлӓт. Тӹштӹ вӹд йога, шамак толшы, шолшы 
вӹд; святой вӹд; ну, йӱлдӓлӓт. Кеквлӓ мырат, пӹлгомыштыш- 
влӓ... А  то Курск гӹц пакыла степьвлӓ кеӓт, техень вӓрвлӓ,—теве 
эдемлӓн удовольствиэт, теве воляэт, йымын благодатет! й ӓ л  по- 
пат, шокшы тангыжвлӓ яктеок степь кеӓ; тӹштӹ яжо юкан Га- 
маюн кек ӹлӓ, пушӓнгӹ ӹлӹштӓш телӹмӓт ак вил, шӹжӹмӓт, 
ши укшвлӓэш шӧртни олмавлӓ кушкыт, дӓ сакой эдемжоктӹш- 
тӹ довольнан дӓ справедливы ӹлӓ... Вот, тӹшкӹ кен анжынем... 
Мӹнь вет шукы вӓре каштынам! Роменышкат, славный ЧИимбирск 
халашкат, золотой маковкан Москвашкат каштынам; кормилица 
О ка докы, яратымы Цна докы, матушка Йыл докат; шукы халы- 
кым ужынам, пуры хресӓньвлӓм, дӓ честный халавлӓштӓт ылы- 
нам... Ну вот, тӹшкӹ мӹнь кен анжынем... Мӹнь веле агыл, 
йыдал ялан шукы вес хресӓньвлӓӓт каштыт, сӓндӓлӹк мычкы сӓр- 
нӓт, правдам кӹчӓлӹт... мане!.. А  то, тоны шӹнзен ма вара? 
Эдемвлӓн справедливостьышты уке,—вот ма!..

Остатка ти шаяжым Касьян шӹрен попалтен миш, мӹнь чуть 
веле тӹдӹм ынгылен кердӹм; вара эче тамам келесӹш, тӹдӹ- 
жӹм мӹнь шӹмӓт кол, а лицӓжӹ тамахань странный лин кол- 
тыш, дӓ мӹнь пыт ышан агыл манмым ӓшӹндӓрӹшӹм. Тӹдӹ 
вуйжым вуйстык ӹштӹш, кахралтыш дӓ эче тӹнгӓльӹ:

махань аяр 
Эх,

I_оленрак попалтыш. теве махань бла- 
I

—  Вот,
годать, господи! ох, шыргӹштӹжӓт махань вет шокшы

Тӹдӹ пулшыжым кыптыртальы, попаш цӓрнӓлӓльӹ, йӹрвӓш 
ан.жальы дӓ олен мыраш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹн кужы мырыжы гӹц 
шамаквлӓм шукыжым мӹнь ынгылен шӹм керд; лач тидӹвлӓм 
веле кольым:

Мӹньӹи лӹмем Касьян.
Эче маныт В лоха...

„О !—мӹнь тумаяльым,—-анжок, сочиняйӓ тидӹ“...
Трӱк тӹдӹ цӓрнен колтыш дӓ шӹргӹ лошкы анжаш тӹнгӓльӹ. 

Мӹнят тӹшкӹлӓ анжальым дӓ кӓндӓкш иӓш кытла изи ӹ1дӹ- 
рӹм ужым, кловой сарафаным чиэн, вуйыштыжы клеткӓлӓ кор- 
нан савыц, аяреш чичӓлген шӹцшӹ кидӹштӹжӹ плетӹмӹ кы- 
рыш. Мӓнмӓм вӓш лиӓш тӹдӹ шаныде лишӓшлык; мӓ докына 
трӱк толын шагалын дӓ жар тӹшкӓвлӓ лошты тӓрвӓнӹдеок 
шалга; мӹнь вӹкем шим сӹнзӓжӹдон лӱдӹн анжен шӹнден. 
Мӹнь чуть веле анжал поспейшӹм, тӹдӹ шушӓнгӹ лошкы кыр- 
гыж шӹльӹ.
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— Аннушка! Аннушка! толма тишкӹ, ит лӱд,—тьотя лас- 
кон сӹгӹрӓльӹ.

— Аӱдӓм,—вӹцкӹж юк шактыш.
— И т лӱд, ит лӱд, толок токем.
Аннушка юк лыктеок тӹшкӓ шайыц лӓктӹ, йӹрвӓш анжа- 

льы,— ял юкшы шуды лошты изиш веле шакта,—Тьотя туреок 
лӓктӹн шагальы. Тидӹ кӓндӓкш иӓш агыл, кыце мӹлӓм пӹтӓ- 
ри чучы,—луаткым, луатнӹл иӓш кытла ылын, кӓпшӹ дон изи- 
рӓклӓ кайын. Кӓпшӹ мытык дӓ тоша, но пиш рӹжлӹ дӓ цевер, 
а яжо изи лицӓжӹ Касьянын лицӓшкӹ пиш миӓ, хотя Касьян- 
жы цевер ылте. Тӹдӹн ганьок раскыды; сӹнзӓ анжалтышыжат 
тӹдӹн ганьок, ашкылтышыжат лач тӹдӹнок... Касьян тӹдӹн 
вӹкӹ анжальы; тӹдӹжӹ покан шалга.

— Калявонгым погышыц?— Касьян яды.
— Мане, калявонгым,—тӹдӹ йӹрӓлтен отвечӓйӹш.
— Шукы моц?
— Шукы. (б 1дӹр тьотя вӹкӹ эчеӓт анжальы дӓ йӹрӓлтен 

колтыш.)
— Ош понгывлӓмӓт монат?
— Ошывлӓмӓт манам.
— Анжыктемӓ, анжыктемӓ... (Тӹдӹ, кырышыжьш валтен, 

лавштандон леведмӹжьш нӓлӹн шуш.)—Э! махань яжовлӓ! Ну 
и Аннушка!—кырышышкы анжен, тьотя попалтыш.

•— Тидӹ тӹньӹн ӹдьфет, Касьян?— мӹнь ядым. (Аннушкын 
лицӓжӹ якшарген кеш.)

— Агыл, тидӹ родняэмӹн,— Касьян попалтыш.— Ну, Аннуш- 
ка, кеок,—тӹшӓкок эче привайыш)—кеок, дӓ анжы...

— Малын тидӹлӓн ялын кеӓш,—мӹнь лоэштӓрьтшӹм. — Мӓ 
тидӹм сагана нӓнгенӓ...

Аннушка макы пеледӹш ганьы якшарген кеш, кырыш кӹл- 
жӹм кычен шӹнденӓт, тьотя вӹкӹ шеклӓнен анжальы.

—  Яра, ялынок кен шоэш,—тӹ юкдонок тьотя пелештӹш.— 
Ма вара... кен шоэш тенгеок... Кеок.

Аннушка проворнан шӹргӹ лошкы пӹрен кеш. Касьян паш- 
текшӹ анжен коды, вара йӹрӓлтен колтыш. Тӹдӹн йӹрӓлтӹшӹ- 
штӹ дӓ Аннушкыдон попымашты келесен мыштыдымы кого яра- 
тымаш каеш. Касьян Аннушка паштек эче икӓнӓ анжальы, эче йӹ- 
рӓлтӹш дӓ лицӓжӹм ӹштӹлӓлӹн, вуйжым пачаш-пачаш ламаяльы-

— Малын Аннушкым поктен колтышыц?— мӹнь ядым,—каля- 
вонгыжым мӹнь нӓлӓм ыльы...

— Вара, тонынаок нӓлӹн кердӓт,—тӹдӹ келесӹш.
— Аннушкаэт пиш цевер ылеш.
— Уке... махань цевер вара... так эче...— попымыжат ак шо 

вуйта, тӹдӹ отвечайыш дӓ эчеӓт попаш цӓрнен шӹкзӹ.
Попыкташ цацымем такеш веле ылмым цаклышымат, мӹнь 

ссечкыш кешӹм. Ш окшы изиш слабкаэмӹн; но удача мӹньӹн 
так и ӹш ли: мӹнь арава шӹдӹрӹм дӓ ик кӓршӹм веле вы-
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II
селкышкы кандышым. Кудвичӹшкӹжӹ пырымна годым ижӹ 
Касьян мӹнь докем сӓрнӓл шӹнзӹ.

—- Барин, а барин,—тӹдӹ попаш тӹнгӓльӹ,—тӹнь анзылнет 
мӹньӹн виноватем улы: вет тӹнь гӹцет цилӓ дичьӹм мӹнь 
карангдышьщ-

— Кыцелӓ?
— Ну, мӹнь тидӹм ӹшке веле пӓлем. А вот пиэт тьшьӹн тым- 

дымы дӓ яжо, а нимат ӹштен ӹш керд. Тумаетӓт, эдем эдеыок 
ылеш, а? А  вот зверь ылнежӹ, а, ужат, тӹдӹм мам ӹштенӹт?

Кеквлӓм „заговордон" шӹлтӓш акли гишӓн Касьянлан ынгыл- 
дараш— веремӓм такеш веле эртӓрӓш ,—тидӹм пӓленок, мӹнь 
тӹдӹлӓн юкымат шӹм лык. Д ӓ тӹшӓкок мӓ капкашкы сӓрнӓлнӓ.

Пӧртӹштӹ Аннушка уке ыльы, тӹдӹ толынат поспеен дӓ 
кырышыжымат шӹнден коден. Ерофей у шӹдӹрӹм критически 
анжальы, вырсалтыш дӓ араваэш пижӹктӹш; ик цӓшӹштӹ мӹнь 
корнышкы лӓктӹм, Касьянлан оксам изиш пушым; тӹдӹжӹ ок- 
сам пӹтӓри ӹнежӹ нӓл ыльы, вара нӓльӹ, лапа пындаштыжы 
кычалальы дӓ тӹнӓм ижӹ понгышышкыжы пиштӹш. Ик цӓш 
нӓрӹ ик юкымат тӹдӹ ӹш лык; первишӹлӓок капкаэш тупшым 
тӹкӹлен, кучерлӓн отвечайдеок тӹдӹ шалгыш дӓ мӹнь доне- 
мӓт пиш ӱштӹн прощайыш.

Ш ӹргӹ гӹц толмыкем, мӹнь тӧрок цаклышым— Ерофеемта- 
ма шӹдӓн ылеш... Лачокок, выселкышты тӹдӹ нимат качкаш 
моте, имнивлӓм йӱктӹм вӓр тоже худа ылын. Мӓ корныш лӓкнӓ. 
Козлашты шӹнзӹшӹ кучерын шйщешкӹмжӹ шӱдӹнгжӹ гӹцок 
пӓлӹлӓ чучеш; — тӹдӹ мӹнь донем попынежӹ, но мӹнь 
тӹнгӓлмем вычен, имнивлӓжӹм веле вырсалталеш.—Сола дык 
сола!— тӹдӹ мӧгӹмӓктӓ,—ну и сола! Шапым я д —шапыштатуке... 
Ах, господи! А  вӹдшӹ— нросты тьфу! (Тӹдӹ шӹвӓл колтыш). О х- 
рецӓт уке, шапыштатуке—нимат уке. Ну, тӹнь,— пар имнижӹм 
вырсен попа, —пӓлем мӹнь тӹньӹм, алталышы! Шыпшмыла веле 
каят... (Имним салажыдон лыпшал колтыш.) Имни совсем худаш- 
кы кен, а перви—махань согласный вольык ыльы... Ну, анжылта 
аче!..“

— Келесӹ, Ерофей,—мӹнь тӹнгӓльӹм,—кӱ ылеш ти Касьян?
Ерофей мӹлӓм со йӹлеок ак отвечайы: тӹдӹ вообще тума-

ялшы, талашышы агыл эдем ылеш; но мӹнь цаклышым, мӹнь- 
ӹн вопросем веселӓэмдӹш да ладнангдарыш тӹдӹм.

— Блохаэт?— остаткажым тӹдӹ маньы дӓ сӓпшӹм шыпшы- 
льы,—чудной эдем тидӹ, вашт ышанок агыл, весӹм техеньӹм 
йӹлеок ат мо. Вет, шамак толшы, тӹдӹ тҥ парешкӹ имнинӓ 
ганьы: ахальыш кен шӹнзӹн, пӓшӓ гӹц ӱкшен... Ну, конечны, 
работникшӓт тӹдӹ тӹхеньок,— утла лязӹрӓ эдем, а все-таки... 
Изижӹ годшенок со тенге. Пӹтӓри тӹдӹ кугузавлӓжӹ сага из- 
возчикышты каштын, нӹнӹжӹ тройкаан ыльшыт, варажы тидет 
прахен—ситен шон виднӹ. Тоныжы ӹлӓш тӹнгӓлӹн, дӓ тоны- 
жат шӹнзен ак тырхы: техень шӹнзен тырхыдымы, лач шур- 
шок. Баринжы, яра эче, пуры попазен—принуждайде. Тӹнӓм-
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шен теве со каштеш, саяк шарык ганьы. А  вет техенъ удиви- 
тельный эче, йымы веле пӓлӓ: то юкымат ак лык, то трӱк по- 
паш т&нгӓлеш, а мам попа, йымы веле пӓлӓ. Тидӹ ма, толкав 
вара? 1 идй толкан агыл. Просты— кынтымы эдем. Мырашыжы 
яжон мыра хоть. Тенге важны— ничего, ничего.

—  А  ма, лачок тӹдӹ ясывлӓм тӧрлӓ?
— Махань тӧрлӓ! Кышты вара тӹдӹлӓн! Так эче. Хотя мӹ- 

ньӹм золотуха гӹц тӧрлен... Кышты вара тӹдӹлӓн! Глупый 
эдем,— изишеш тынгланен, тӹдӹ привайыш.

— Тӹнь тӹдӹм шукершен пӓлет?
— Шукершенок. Мӓ нӹнӹдон Сычевкышты пашкуды ылыЕна, 

Красивый Мечӹштӹ.
— А  тӹве шӹргӹштӹ мӓлӓннӓ Аннушка ӹдӹр попазыш,— 

тӹдӹ родняжы лиэш?
Ерофей пулшыжы гач мӹнь вӹкем анжальы дӓ йӹрӓлтен 

колтыш.
— Хе!.. мане, родня. Тӹдӹ тылык ылеш: тӹдӹн ӓвӓжӹ уке, 

дӓ кӱ ылын ӓвӓжӹ, иктӓт ак пӓлӹ. Ну, родняжы лишӓшлык: 
тӹдӹн пышышкы миӓ. Ну, тӹдӹн доны ӹлӓ. Пӹсӹ ӹдӹр, по- 
пашат уке; яжо ӹдӹр, ӹшкежӓт шонгет пиш ярата: яжо ӹдӹр. 
А  ма машанет, анжы веле, Аннушкылан тӹдӹ грамотьш тым- 
даш тӹнгӓлеш. Лачокат, тӹдӹ вет техень эдем, йӓл статян 
агыл... Э-э-э!— кучерем шаяжым трӱк кашартен шуш, имнивлӓм 
шагалтыш дӓ воздухым ӱпшӹнзӓш тӹнгӓлььк— Шӹкш пыш улы- 
ла чучеш? Лочокок! Эх, у шӹдӹрет... Вет яжон шйфӹшӹм ыл- 
нежӹ... Кешӓш, вӹдьш хоть кандышаш: тӹве, пӱӓштӹ вӹд улы.

Ерофей козла гӹц олен валыш, ведӹрӓм шӱтен нӓльӹ!, пӱӓ 
докы кеш дӓ вӹдӹм кандыш: варажы, арава шӹдӹрӹш вӹдӹм 
опталят, колышт шалгыш, кыце арава тулкажы вӹд опталмашеш 
цожге шакта... Лу уштышым кемӓштӹ иктӓ куд гӓнӓ тӹдӹлӓн 
шӹдӹржӹм нӧртӓш попазыш; вады лимӹ годым ижӹ мӓ токы- 
на толын шона.



Бурмистр *)

Именьяэм гӹц луцкы уштышаш вӓрӹштӹ пӓлӹмем ик эдем, 
ӹрвезӹ помещик ӹлӓ, отставкыштыш гвардейский офицер, А р- 
кадий Павлыч Пеночкин. Тӹдӹн поместьештӹжӹ дичь шукы 
улы, томажы французский архитекторын пландон ӹштӹмӹ, 
дворовой эдемвлӓжӹ английский выргемӹм чиӓт, пукша, йӱктӓ 
пиш яжон, хынавлӓм ласкон встречяя, но все-таки тӹдӹн докы 
охотан агыл кемӹлӓ. Тӹдӹ рассудител ьный дӓ положительный 
эдем, отличный воспитаним получаен, служен, высший общест- 
выщты каштын, а кӹзӹт хозяйствыжым яжон видӓ. Лркадий 
Павлыч, ӹшке манмыжыла, справедливый дӓ строгий ылеш, 
подданныйвлӓжӹ верц пиш старая дӓ, наказывая моло гӹнят, 
нӹнӹлӓн пурым ӹштӹшӓшлӓнен веле наказывая. „Нӹнӹдон те- 
тявлӓдон ганьы обращаяш келеш —техень случай годым тӹдӹ 
попа, — невежество, мӹньӹн шергӓкӓнем, тидӹм вниманишкӹ 
нӓлӓш келеш,“ французла тӹдӹ привая. Ӹшкежӹ тӹдӹ, шӹдеш- 
кен моло колта гӹнят,— ак тыргыжланы, ак раведӹл дӓ сасла- 
шат ак яраты, но ладнан чанген попа: „мӹнь тӹлӓт шӱденӓм 
вет, мӹньӹш яратьш ем“, ӓль „мам вара ӹштет, братец, шанал- 
ток“; пӱжӹм веле цатрак пырылеш дӓ тьфвӹжьш вочык ӹштен 
шӹндӓ. Кӓпшь!дон тӹдӹ кужы агыл, но олмыдшы, лицӓжӓт це- 
вер, кидшӹм дӓ кьхчвлӓжьш пиш ирен урда; якшар цӹреӓн 
тьфвӹжӹ дӓ шӹргӹжӹ здорова ылмыжым пӓлдӹргӓт. Тӹ- 
дӹ полный юкдон дӓ довольнан вашгылеш, кӹрӓнӓлгӹ 
сь1нзӓжӹм пь1 3ӹрӓлӓлеш дӓ ласкон анжен шӹндӓ. Чиӓш тӹдӹ 
пнш яжон дӓ пиш мыштен чиӓ; французский книгӓвлӓм, кар- 
тинвлӓм, газетвлӓм выписывая. но лыдашыжы пишок ак лыд. 
„Вечный жидым" едва лыдын сӹнген. Картла мадын пиш 
мышта. Вообще Аркадий Павлыч мӓнмӓн губеркяштӹш дворян- 
влӓ лошты когон образованный эдемеш дӓ женихвлӓжӹ лошты 
пиш шанымы женихеш шотлалтыя; ӹдрӓмӓшвлӓ утат веле тӹ- 
дӹн верц, айыртемӹнок тӹдӹн манерывлӓжӹм хвалят. Тӹдӹ 
ӹшкӹмжӹм удивительны яжон кычен мышта, коти ганьы йой

*) Б урм истр— помещикын пменьям виктӓрӹшӹ (хресӓнь логӹц). 
**),В еч ны й ж и д “— Эжен Сю французскнй писательӹн роман (1804—1857).
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ылеш, шачмыжы годшен нимахань скандалышхат попазыде; хо- 
тя случай годым ӹшӹмжӹм анжыкташ дӓ шеклӓнӹшӹрӓк эде- • 
мӹм цӓктӓрӓш тӹдӹ ярата. Дурной общество гӹц совсемок тӹдӹ 
йӹрнӓ—ӹшкӹмжӹм лявӹртӹмӓш гӹц лӱдеш; зато веселӓ вере- 
мӓнжӹ Эпикурын поклонникеш ӹшкӹмжӹм об‘являя, хстя 
философи гишӓнжӹ вообще худан попа, философим германский 
ышвлӓн туманный качкыизеш лӹмдӓ, южнамжы гӹнь просты че- 
лухаэш веле шотла. Музыкымат тӹдӹ ярата; картла мадмыжы 
годым пӱжӹ ваш тмыра, но чувствыдон; Лючия дӓ Сомнамбула 
гӹцӓт кыды-тидӹм ӓшӹндӓрӓ, но юкшым соок кӱшкӹ нӓлеш. 
Тел йӹде тӹдӹ Петербургышкы каштеш. Тӹдӹн томаштыжы 
соок пиш кого порядок, кучервлӓжӓт даже тӹдӹн статянок ӹш- 
тӓт: каждый кечӹн, хамытвлӓм дӓ ӹшке выргемӹштӹм чистаймы 
гӹц пасна, лицӓштӹмӓт эче мышкыт. Лачок хоть, Аркадий 
Павлычын двороЕОЙ эдемвлӓжӹ лепкӓ лӹвец анжат, но мӓнмӓн 
Русьыштына угрюмый эдемӹм омпышан гь’1ц айыраш акли. 
Аркадий Павлыч пышкыды дӓ приятный юкдон попа, каждый 
шамакшым духидон пышангден шӹндӹмӹ ӹшкӹмжӹн яжоусы- 
жы логӹц лыктын миӓ; французский шамаквлӓмӓт шаяшкыжы 
шукы пырта, шамак толшы: „Но тидӹжӹлӓн ӹнянӹмлӓӓт агыл!“ 
„Йо кыце вара тенге лиэшГ дӓ молымат техеньвлӓм. Тенге 
гьшят, мӹнь тӹдӹн докы пиш шоэн пырыкалем, кӹдӹрвлӓ дӓ 
мызывлӓ агыл ылгецӹ, знакомствынажат пь1тӹнежӹ. Тӹдӹн то- 
маштыжы хоть кӱмӓт тамаханьы странный беспокойство охва- 
тывая: пиш паян обстановкыжат тьшьӹм ак сусуэмдӹ, хоть кы- 
намат вадеш, кыьам кыйыртен шӹндӹм ӱпӓн, гербовый полды- 
шан кловой выргемӓн лакей анзыкет толеш дӓ тӹньӹн кемедӹм 
кыдашаш тӹнгӓлеш, ти лакейын кукшынди дӓ цӹре гӹц вазын 
шӹцшӹ фигурыжы вӓреш весӹм—кымда шӹргӹ-пӹлӹшӓн лоп- 
тыри нерӓн, кыралмаш гӹц тӧрок сӹгӹрӓл кандымы эдемӹм, 
шукердӹ агыл барин тӹдӹлӓн пумы, но ыргышвлӓ гӹц уже 
кышкедӓлт шӹцшӹ мӹжӓрӓн фигурым ужмыла ылгецӹ, пиш ко- 
гон сусу лимӹлӓ ӹлнежь!.

Аркадий 1 1авлыч докы пырыкалаш ам яраты гӹнят, мӹлӓнем 
икӓнӓ тӹдӹн доны йыдым эртӓрӓш вӓрештӹ. Иргодешӹжӹ, иро- 
кок эче, мӹнь имчим кӹцкӓш шӱденӓм ыльы, но тӹдӹ хынам 
пукшалтыде нигыцеӓт ӹнежӹ колты, дӓ мӹньӹм кабинетӹшкӹ- 
жӹ ӱжӹн нӓнгеш. Чӓй йӱмӹ годым мӓлӓннӓ котлетым, смяткӓ 
мы. ь.влӓм, ӱм, мӱм, тарам дӓ эче тамам молывлӓм кандевӹ. 
Ошы ире перчаткӓӓн кок лакей, ма мӓлӓннӓ келеш, юк лык- 
теок дӓ йӹле ӹштен миӓт. Мӓ персидский диванышты шӹнзеч- 
нӓ. Аркадий Павлыч парсынын кымда ялашым, бархатный шим 
курткым чиэн, вуйыштыжы симсӹ моркоан яжо фес дӓ ялыш- 
тыжы китайский сары туфльывлӓ. Тӹдӹ чӓйӹм йӱлдӓлеш, ва- 
штылалеш, кӹчвлӓжӹм анжа, тавакым шывшеш, покаэшӹжӹ 
пышкыдылан кӹпцӹкӹм моло пиштӓ дӓ вообще отличный на-

“) Эпикур— тоштын годш ы  греческий ф илоссф-материалнст,
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строениӓн ылеш. Яжонок качкын теммӹкӹ, Аркадий Павлыч 
ик цӓркӓ якшар ӓрӓкӓм ӹшлӓнжӹ оптальы, тӹрвӹжӹ докы нӓ- 
лӹн миш дӓ лепкӓжӹм трӱк кыптыртен колтыш.

—  Малын ӓрӓкӓ ӹрӹктӹмӹ агыл? — ик лакей гӹц строгы  
тӹдӹ ядеш.

Лакей лӱдӹн колтыш, мӓнгӹ ганьы шалга, лицӓжӓт ошем 
кеш.

— Тӹнь гӹцет ядам вет, любезный?—сӹнзӓжӹ гӹцӓт тӹдӹм 
ак колты, Аркадий Павлыч ӹндежӹ ладнанок попа.

Несчастный лакей, салфеткыжым пӹтӹркӓлӹл, юк лыктеок 
шалга. Аркадий Павлыч вуйжым кымыкрак ӹштӹш дӓ лепкӓ 
лӹвец тӹдӹн ВӸКЙ1 анжал шӹндӹш.

— Ит йӓтлӹ веле, шергӓкӓнем,—^мӹньӹм пылвуем гӹ цтӹ кӓ- 
лӓл, манеш дӓ эчеӓт лакей вӹкӹ анжаш тӹнгӓльӹ.— Ну, ке - 
рк,—изиш лимӹкӹ келесӹш, сӹнзӓхалжым лӱктӓлӓльӹ дӓ зво- 
нокым ьфзӓльӹ.

Чичӓлгӹ лицӓн, шим ӱпӓн, лап лепкӓн кӹжгӹ эдем пырыш.
— Ф едор гишӓн... распоряженим ӹштӓш,—пел-юкын ладна- 

нок Аркадий Павлыч келесӹш.
— Колыштам,— кӹжгӹ отвечайыш дӓ лӓктӹн кеш.
— Теве шергӓкӓнем, солаштыш неприятностьвлӓэт, — фран- 

цузла, Аркадий Павлыч веселӓн попалтыш.— Кыш талаш ет йӓ? 
тырхал, шӹнзӹ эче изиш.

— Агым, кеӓш келеш,— манам.
— Охотышкы со каштат! Ох, ти охотниквлӓм! Кӹзӹтшӹ 

кышкы ӹнде кыдалат?
— Тишецӹн нӹллӹ уштыш лиэш, Рябовышкы.
— Рябовышкы? Ах, господи, тӹнге гӹнь мӹнят сагаэт ке- 

ем. Рябово мӹньӹн Шипиловкем гӹц вӹц уштышащ вӓрӹштӹ 
ылеш, а мӹнь Шипиловкыштем тагынамшен ылтелам: веремӓм 
со мон ам керд. Теве кыце толкеш толеш: тӹнь Рябовышты 
охотничыялат, а вадешеш токем толат. Тидӹ пиш яжо лиэш. 
Мӓ иквӓреш ужиныенӓ,—сагана поварым нӓлӹнӓ— тонемок вара 
амалет. Яжо тидӹ! Пиш яжо!—мӹнь отвечаен шоктымешкемӓт 
эче привайыш.—Тидӹ решӹмӹ... Эй, кӱ тӹштӹ? Коляскым мӓ-

• лӓннӓ кӹцкӓш шӱдӹдӓ, дӓ йӹлерӓк. Тӹнь Ш ипиловкышты ылы- 
нат? Бурмистремӹн пӧртӹштӹжӹ тӹньӹм амалташ яжо агыл 
ылнежӓт, но, мӹнь пӓлем, тӹнь пиш тергӹшӹ ат ыл, Рябовыш- 
тыжат вет соикток шуды сарайышты амалет... Кенӓ, кыдалына!

Аркадий Павлыч тамахань-ӓнят французский романсым мы- 
ралтыш.

— Тӹнь, ӓнят, ат пӓлӹ,— мӹлӓм эче попа,— тӹштӹш мужик- 
влӓэм оброкышты ылыт вет. Конституция,—мам вара ӹштет? 
Тӱлӓшӹжӹ оброкым исправны нӹнӹ тӱлӓт. Мӹнь нӹнӹм таг- 
намшен барщиныш шӹндӹнем ылнежӹ, но земля чӹдӹрӓк, мӹнь 
кӹзӹтӓт цӱдеем веле, кыце ӓнят нӹнӹ керӓлешӹштӹ ситӓрӓт. 
А  вес шамак, ӹшке пӓлӓт. Тӹштӹ бурмистрем мӹньӹн— моло-
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дец, тумаен мышта, государственный эдем! Ужат вот ӹшкеок... 
Лачокшымок, кыце вет толкеш тольы!

Нимат ӹштӓш акли. Ӹндекш цӓш вӓреш мӓ кок цӓшӹн ижӹ 
лӓкнӓ. Кыце мӹлӓм шӹнзен тырхашем трудна ылын, охотник- 
влӓ веле ынгылен кердӹт. Аркадий Павлыч, ӹшке манмыжы- 
ла, случай годым ӹшкӹмжӹм балуялаш яратен, седӹндон са- 
гажы тӹнӓрӹ белъем, качкышым, ӓрӓкӓм, духивлӓм, кӹпцӹквлӓм 
д ӓ  сакой чемоданвлӓм оптыктен шӹнден, что ти припасвлӓ 
переген кычылтшы немецлӓн ик иэш ситӹнештӹ. Кырыквлӓм 
валымы йӹдеок Лркадий Павлыч кучерлан мытыкын, но пин- 
гӹдӹн седок чангалта—перегӓл валаш шӱдӓ, седӹндон тӹдӹ 
мӹлӓм порядочный трусла чучы. Но путешествинӓ пиш яжон 
эртӹш; ик кьшер вӹлыӹ веле поварын араважы йӧрӹлт вазы 
дӓ шайыл арава поварын мӹшкӹрӹм пӹзӹртен шӹндӹш.

Аркадии Павлыч, поваржы шынгалтмым ужын колтышат, ко- 
гон лӱдӹн колтыш дӓ тӹшӓкенок яды: „кидет нимат ӹш ли?“ 
Поварын кидшӹ нимат литӹмӹм пӓлӹмӹк веле тӹдӹ ладнан- 
гы. Мӓ когон олен кеннӓ; мьшь Аркадий Павлычын коляскещ 
кенӓм, дӓ пач векӹлӓ мӹлӓм когон скучнан чучын колтыш: 
Аркадии Г.авлычын шаяжы пӹтӹш тама, дӓ тӹдӹ либеральни- 
чыяш тӹнгӓльӹ. Остаткажым, мӓ миэн шона, но Рябовышкы 
агыл, а тӧрок Шипиловкыш; тагыце-ӓнят тенге получаялтын. 
Ть1 кечӹн охотничаен мӹнь уже кердтелам, хотя охотыш лӓк- 
мемжӹ пиш когон шон.

Повар мӓ гӹцнӓ анзыцрак миэн шон ылын дӓ кӱлӓн келеш, 
келесенӓт поспеен виднӹ; седӹндон ныр капкашток эче мӓн- 
мӓм староста (бурмистрын эргӹжӹ) встречӓйӹш; трдӹ якшар 
пандашан цаткыды мужик, кытшыдон вочык кыташ лиэш; мык- 
тен, цӓрӓ вуя, у мӹжӓрӹм шынгалын.—„А Софрон кышты 
ылеш? Аркадии Павлыч тӹдӹм яды. Староста пӹтӓри 
имни вӹлец пӹсӹн тӹргештӹш, баринлӓн когон кымал колтыш 
д ӓ  пелештӹш: „Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч", ва- 
ра вуйжым лӱктӓльӹ, монгыржым ӹрзӓльӹ дӓ келесӹш, что 
Софрон Перовыш кен, но тӹдӹм ӱжӓш уже колтымы. — Ну, 
ӓл мӓ сагана , Аркадий Павлыч келесӹш. Староста, мӓлӓннӓ 
корным пуэн, имнижӹм ӧрдӹшкӹрӓк карангдыш, калпакшым 
кидешӹжӹ кычен, имни вӹкӹ кузен ш ӹнзӹдӓ коляска паштек 
йортен кыдальы. Мӓ сола мыч ӹнде кеннӓ. Ваштарешнӓ охыр 
араван мужиквлӓ попазевӹ; нӹнӹ ӓнпичӹ гӹц кенӹт; мырым 
олен мырат, арава гӹц ялыштым сӓкен шӹнденӹт; мӓнмӓв ко- 
ляскынам дӓ старостым ужын колтымыкышты тырлен шӹнзевь!, 
телшӹ калпакыштым кыдашевӹ (а делажы кӓнгӹ1жь1М ылеш) дӓ, 
приказаним вычат машанет, тӧрлӓнӓл шьшзевӹ. Аркадий Пав- 
лыч милостиво кымальы нӹнӹхлӓн. Сола мычкы тревожный увер 
йӹле шӓрлен кен. Клетчатый сарафанаы ьщрӓмӓшвлӓ толшы- 
влӓ ВӸКӸ1 оптышы пивлӓм тарвашвлӓдон шултыт; сӹнзӓжӹ дор- 
цок кушкын валышы кого пандашан акшак тьотя йӱн темӹн 
шоктыдым имнкмок коловец дорц шывшын карангдышат, пӹ-
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тӓри тйдьш  тама гишӓн покажы гӹц нӹжӹл колтыш дӓ вара- 
жы баринлӓн кымальы. Кужы тыгыран ӹрвезӹвлӓ, мӓгӹрен-сас- 
лен, томан йӹде кыргыжыт; сенъӹк порогы гач мӹшкӹрӹнван- 
жен кеӓт, ялышгы веле кайын кодеш, пӹцкемӹш сеньӹкӹш 
шӹлӹт дӓ тӹшецӹнжӹ большы нерӹштӹмӓт ак кайзыктеп. Цӹ- 
вӹвлӓӓт даже капка лӹвӓкӹ талашен шыралтыт; ик смела гп- 
тӓн веле, атласньтй жилеткӓ ганьы шим онган дӓ шергежӹ як- 
теок кыйырген шӹцшӹ якшар пачан, корнеш кодылдал, совсе- 
мӓт мыраш тӹнгӓл колта ыльы, но трӱк шеклӓнен колтыш та- 
ма дӓ тоже кыргыжы. Бурмистрын пӧртшӹ ӧрдӹштӹрӓк ш йн- 
зӓ, ть'1дӹн йӹржы шь1ре кӹне кушкын шагалын. Мӓ капка ан- 
зылан шагална. Г-н Пеночкин кӹньӹл шагальы, плащшым кы- 
даш шуш, коляска гӹц валыш дӓ йӹрвӓш сусун анжальы. Бур- 
мистрын вӓтӹжӹ ӱлӹкок кымал мӓнмӓм встречайӹш дӓ бари- 
нын кидшӹм шывшалаш миш. Аркадий Павлыч ситӹмешкок 
шывшалаш тӹдӹлӓн кидшьш пуш дӓ вара крылецӹш кузыш. 
Сеньӹкӹштӹ, пӹцкемӹш лыкышты, старостын вӓтӹжӹ шалга 
ыльы, тидӓт кымальы, но кид шывшалашыжок шеклӓнӹш та- 
ма. Ӱштӹ пӧрт манмышты—сеньӹк гӹц вургымла векӹлӓ—вес 
кок ӹдрӓмӓш уже уборкым ӹштӓт: сакой хӧлим, охыр лодка- 
влӓм, каклака тылыпвлӓм, ала савыц лоэш пӹтӹрен пиштӹмӹ 
ӓзӓӓн шипкӓм, ӱ коршоквлӓм намалыт, а сӱКшьш ӹлӹштӓшӓн 
ваштырдон ӹштӹлӹт. Аркадий Павлыч нӹнӹм лыктын колтыш 
дӓ йымылык доран шӹнзь'1. Кучервлӓжьх пӧрть!шкӹ шӱндьж- 
влӓм, изи корзинвлӓм дӓ молы керӓлвлӓм намалаш тьшгӓлевӹ, 
ялыштым переген нӓльш миӓт, ӹшешгь! рӱжгеп.

Ть1 нӱжвец Аркадий Павлыч староста гӹц урожай гишӓн, 
азым гишӓн дӓ хозяйственный молы предметвлӓ гишӓн ядыш- 
теш. Староста толкыдонок отвечая, но тагыце-ӓнят мыльын, 
кьтлмен шьщшӹ парняцлӓдон мӹжӓржӹ1м полдышташ цаца ма- 
шанет. Ть1дь1 амаса доны шалга дӓ седок икӓнӓ ик век анжыл- 
теш, пӹ1СЬ1 лакейлӓн корным пуаш цаца. Тӹдӹн кымдапулшы- 
жы шайыц каеш, кыцелӓ бурмистрын вӓть1жь1 сеньӹкьпить! та- 
махань ӹдрӓмӓшӹм йывырт шиэш. Трӱк теве арава юк тӱнйх 
шактен колтыш дӓ пӧртанзыл доран тынгланыш: бурмистр пӧр- 
ть1Ш пырен шагальы.

Тидь1, Аркадий Павлыч манмыла, государственный эдемет, 
кытшыдон кужы агыл, кымда пулшан, ьхшке сӧдӧй ӱпӓн, но 
цаткыды, якшар нерӓн, изи кловой сӹшзӓн, кымда пандашан. 
Русь тӹнгӓлӓлтмӹ годшенок, манаш лиэш, паяш тӹнгӓлшӹ 
эдем пандаштымы уке ылын; южшы курымжы изи пандашдок 
каштеш, но паен колта,— анжет, кечь1 ял ганьы шӓрлӓкӓ пан- 
дашым воен шьшдӓ,—кышец тьшӓрь1ш кушкынжы кердӹн? 
Бурмистр Перовышты изиш йӱлдӓльш ылын тама: лицӓжӹ 
яжонок пуал шйшзйш, дӓ торцшы ӓрӓкӓ пыш шӓрлӓ.

— Ах, мӓнмӓн ӓтянӓ, ӹжӓлӓйӹшьшӓ,—-мырымы статян тьщӹ 
тӹнгӓльӹ, лицӓжӹм когон сусу ылмыла ьштен шьшден, сьшзӓ- 
вӹдшӓт лӓктӓш мӹндӹр агылла чучеш,— токо-токо мӓ докына
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толын шонат!.. Кидетӹм, батюшка, кидетӹм,—тӹрвӹжӹм вик- 
тен, кидӹм шывшалаш толеш.

Аркадий Павлыч тӹдӹн желанижӹм удовлетворяя.
— Ну, кыце, Софрон, делавлӓэтшӹ кеӓт?—тӹдӹ ласкон 

ядеш.
— Ах, мӓнмӓн ӓтянӓ!—Софронжы манеш,— кыце нӹнӹлӓн, 

делавлӓлӓн худан кеӓшӹжӹ! Вет, тӹнь, мӓнмӓн ӓтянӓ, ӹжӓлӓ- 
йӹшӹнӓ, мӓ докына толметдон соланам сотемдӓрет, колымына 
яктешок мӓнмӓм цӓшӓньш ӹштенӓт! Тау йымылан, Аркадий 
Павлыч, тау йымылан. Тӹньӹн милостетдон цилӓок благопо- 
лучны кеӓ.

Софрон цӓрнӓлӓльӹ, барин вӹкӹ анжзльы дӓ чувствыжы 
угӹц тӓрвӓнӹмӓшеш (ӓрӓкӓжӓт ӹшке делажым ӹштен лишӓш- 
лык) эче икӓнӓ баринын кидшӹм шывшальы дӓ эчеӓтйӹвӹлӓн 
попаш тӹнгӓльӹ:

— Ах, ӓтянӓ, милостивецнӓ... дӓ... мам вара! Цуратат, сусу 
пардон совсемок ӹнде ородыш кешӹм тама... Цуратат, анжем 
дӓ ӹшлӓнем ӹшке ам ӹнянӹ... Ах, ӓтянӓ, ӓтянӓ!

Аркадий Павлыч мӹнь вӹкем анжалеш, йӹрӓлтӓ дӓ фран- 
цузла пелештӓ: „Анжок теве—эдем кыце сусу лин шӹнзьш1“

— Ах, батюшка, Аркадий Павлыч,— бурмистр зче попа,— 
кыцелӓ тенге? Мӹньӹм совсемок ойхышкы тӹнь пыртышыц, 
батюшка: толмет гишӓн уверӹм путелат мӹлӓм. Кышак ӹнде 
амалаш вазыда вара? Тиштӹжӹ теве ире агыл, сӱк веле!..

— Ничего, Софрон, ничего,— йӹрӓлтӓлӹн, Аркадий Павлыч 
попа,—тиштӹ яжо лиэш.

— Д а тӹньжӹ ӓтянӓ ылат—кыдыланжы яжо, лачок; мӓ 
постолналан, муянжлӓн яжо, а тӹньжӹ... ах, мӓнмӓн ӓтянӓ, ӹжӓ- 
лӓйшӹнӓ, ах, ӓтянӓ!.. Мӹньӹм, ородым, простьы, ородыш кенӓм 
ӹнде, цуратат, ородыш кенӓм.

Тӹ нӱжвец мӓлӓннӓ ужикым кандевӹ; Аркадий Павлыч кач- 
каш тӹнгӓльӹ. Софрон эргӹжӹм поктен колтыш—дескать, худа 
пышым ӹштен шӹндӓ.

—  Н у ,  ш о Е Г ы , м е ж ӓ в л ӓ д ӓ м  ӹ ш т ӹ ш т ӓ ? — г -н  П е н о ч к и н  я д ы ,  
й о р и  ь1ш ке м у ж и к в л ӓ л ӓ  п о п а ш  ц а ц а  д ӓ  с ь ш з ӓ ж ӹ м  в е л е  м ӹ л ӓ м  
к ы м а л т а .

— Ыштеннӓ, батюшка, ӹштеннӓ, со тӹкьӹн милостетдон. Ан- 
зылГечӹ пумагам подписӓйӹшнӓ. Хлыновскийвлӓ пӹтӓри кани- 
тельым моло кӹчӓлӹкӓлевӹ, лачок тидӹ. Тергӓт, тамам тергӓт, 
ӹшкеӓт ак пӓлеп; дӓ вет ородывлӓ, багюшка, глупый народ. А  
мӓжӹ, батюшка, тӹньӹн милостетдон таум Гчштӹшнӓ, Миколай 
Миколайчым, посредникым, удовлетворяйӹшнӓ; цилӓ мӓ тӹньӹн 
шӱдӹмет семьшь ӹштӹшнӓ; кыце мӓлӓннӓ шӱденӓт, лач тӹнге- 
ок ӹштӹшнӓ, Егор Дмитрич гӹц пасна нимат ӹштӹделна, тӹ- 
дй1 цилӓ пӓлӓ.

— Егор мӹлӓм докладываен уже,—-Аркадий Павлыч важны 
келесӹш...
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— Тенге, тенге, батюшка, Егор Дмитрич, мане.
— Ну, ӹндежӹ тӓ довольный ылыда?
Софрон тидӹм веле вычен ылын.—Ах, ӓтянӓ, милостивец- 

нӓ!—мырымыла эчеӓт попаш тӹнгӓльӹ...— Анжемӓ... тӹнь вер- 
цет мӓ йыдет-кечет йымым ыдылына вет... Земляжӹ, конечны, 
чӹдӹрӓк...

Пеночкин шая лошкы п ы р а— Ну, яра, яра, Софрон, пӓлем, 
тӹнь усердный слуга ылат... А  кыцелӓн киндӹ лӓктӹшет?

Софрон кужын шӱлӓлтӹш-
—  Ну, ӓтянӓ, киндӹ лӓктӹш яжоок агыл. Д ӓ вот, батюшка 

Аркадий Павлыч, доложаш разрешӓйӹ тӹлӓт,— махань дела 
лиӓлтӹн. (Тиштӹ тӹдӹ, кидшӹм шӓрен, Пеночкин докы лишӹ- 
лемӹ дӓ пел сӹнзӓжӹм пӹзӹрӓлӓл шӹндӹш.) Мӓнмӓн земляш- 
тӹнӓ колышы эдем кӓпӹм моныт.

— Кыце тенге?
— Б1шкеӓт ам пӓлӹ, батюшка, кыце лиӓлтӹн: враг, виднӹ 

палшен. Яра эче йӓлӹн межӓ лишӓн ужыныт; а толькы мӓнмӓн 
земляштӹнӓ, сулыкым таяш уке. Мӹнь тӹнӓмок йӓлӹн земля- 
шкӹ нӓнген кодаш шӱдӹшӹм дӓ оролым шагалтышым, ӹшкӹм- 
нӓнвлӓлӓн келесӹшӹм: молчать! Становойланжы ынгылдарен 
пушым: техень дела, манам, чӓйӹм^йӱктӹшӹм дӓ таум ӹштӹ- 
шӹм... А  ма машанет, батюшка? Иӓлӹн шӱэшок коды вет; 
колышы эдем—тидӹ пуры агыл.

Г-н Пеночкин бурмистрын йӧн момыжым шукы ваштыльы дӓ, 
вуйжыдон тӹдӹн вӹкӹ анжыктен, таманяр гӓнӓ мӹлӓм фран- 
цузла келесӹш: „Махань молодец, ӓ!“ Тӹ нӱжвец тӱнӹ совсем 
пӹцкемӹшӓлтӹ; Аркадий Павлыч стӧл вӹлец постарен нӓлӓш 
дӓ пӧртӹш шудым кандаш шӱдӹш. Аакей простыньӹм мӓлӓннӓ 
шӓрӹш дӓ кӹпцӹквлӓм пиштен йӓмдӹлӹш; мӓ амалаш вацна. 
Софрон, иргодлык приказанивлӓм получайышат, лӓктӹн кеш. 
Аркадий Павлыч, амален кемешкӹжӹ, руш мужикын яжо каче- 
ствывлӓ гишӓн эче икманяры попалтальы дӓ келесӹш, что, 
Софрон управляяш тӹнгӓлмӹ годшен, Шипиловыштыш хре- 
сӓньвлӓн ик копейкӓт недоимкӹштӹ уке... Сола оролы анга- 
жым шилдӓльӹ; тагышты, пӧртӹштӹ, амален кен шоктыдымы 
ӓзӓ  эче мӓгӹрӓльӹ... Мӓ амален кешнӓ.

Вес кечӹн мӓ ир кӹньӹлнӓ. Мӹнь Рябовышкы кеӓш тӓрвӓне- 
вӓм ыльы, но Аркадий Павлыч, именьежӹм мӹлӓм анжыктыне- 
жӓт, изиш кычалальы мӹньӹм. Д ӓ государственный эдемӹн— 
Софронын яжо качествывлӓжӹ гишӓн мӹнь ӹшкеӓт интересуен 
колтышым. Бурмистр ошалгы-кловой мӹжӓрӹм чиэн дӓ якшар 
кушакым ӹштӓлӹн. Б1нде тӹдӹ тенгечшӹ гӹц чӹдӹ попен, ба- 
рннын сӹнзӓшкӹ туран анжен; ядмашвлӓэш толкыдон дӓ лад- 
нан. отвечаен. Мӓ ӓнпичӹш кешнӓ. Софронын эргӹжӹ, кым ар- 
шын кӱкшӹцӓш староста, цилӓ признаквлӓжӹдон пиш глупый 
эдем, тоже мӓ сагана ашкедӹ; тилец пасна эче пиш кого усан, 
отставной салтак, земский Федосеич сагана пижӹ—тамахань-ӓн- 
ят пиш потикӓлӓ сӹнзӓ анжалтышан эдем: шукердок тагынам
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тамам пиш когон цӱдеен колтен вуйга, дӓ тӹ цӱдеймӹжӹ кӹзӹ- 
тӓт эЧ̂ е шӧрлен шоктыде. Мӓ ӓнвлӓм, капнавлӓм, сарайвлӓм, 
мардеж вӓкшӹм, скотный дворым дӓ молывлӓм анжен кашна; 
лачок, цилӓ йӧндонок ылеш; мужиквлӓн лелӹ анжалтышыштым 
веле мӹнь ынгылен шӹм керд. Софрон, полезный гӹц пасна, 
приятный гишӓнӓт эче стараен: канававлӓ тӹр мыч ӱэвлӓм шӹн- 
дӹктен шӹнден, капнавлӓ лоэш корнывлӓм ӹштӹктен дӓ кор- 
ны Бӹлӓнжӹ ошмам шӓвӹктен, мардеж вӓкш вӹлӓн флюгерым 
ӹштӹктен; кӹрпӹцӹш скотный двор тервен греческий фронтон 
ганьым пижӹктен сӓкен дӓ фронтон лӹвӓлӓнжӹ белиладон си- 
рен шӹнден: „Построен в селе Шипилефке в тысеча восем Сод 
сараковом году. Сей, скотный дф ор“.—Аркадий Павлычсовсе- 
мок нӹжгӓлӓнен кеш дӓ французский йӹлмӹдон мӹлӓм шайыш- 
таш тьшгӓльӹ, что оброчный состояни выгодный ылеш, но по- 
мещиквлӓлӓнжӹ барщина выгодныйрак ылеш... Бурмистрлан со- 
ветвлӓм пуа, кыце турим шьшдӹмлӓ, кыце вольык кормым йӓм- 
дӹлӹмлӓ дӓ молывлӓ гишӓн. Софрон баринын шаяжьш вниматель- 
ны колыштеш, южнамжы ваштарешӓт пелештӓ, но Лркадий 
Павлычым ни ӓтянӓ, ни милостивецна уже ак ман, а со онгы- 
раш цаца—земля, дескать, чӹдӹ, нӓлӓш келнежӹ. „А ма, нӓл- 
дӓ, мӹньӹн лӹмешем,—Аркадий Павлычшы манеш,— мӹнь со- 
гласын ылам“. Ти шамакеш Софрон нимат ӹш отвечайӹ, пан- 
дашыжым веле ниӓлтӓльӹ.— „Б1нде иаӹргӹшкӹ кен толаш кел- 
нежӹ,“ Пеночкин попалтыш. Мӓлӓннӓ верховой имнивлӓм виден 
кандевӹ; мӓ шӹргӹшкӹ ӓль, тиштӹ попымла, „заказышкы“ 
кешнӓ. „Заказыш ты “ мӓ пиш шукы дичььш ужна, тидӹ гишӓн 
Аркадий Павлыч Софроным хваляльы дӓ пулшыжы гӹц вичкӓл- 
тӹш. Г-н Пеночкин лесоводство гишӓн русский мнениӓн ылын дӓ 
тӹшӓкок мӹлӓм потикӓлӓ ик случай гишӓн шайышт пуш: рома- 
шеш шӹргӹ ак  ныгыдем манмы шаям ӹняндӓрӓш манын, ик 
помещик лесникшӹн пандашыжым пелӹжь: нӓрӹм кӹрӹн лык- 
тын. Н о вес делавлӓштӹжӹ Софрон дон Аркадий Павлыч— кок- 
тынат делам у семӹнь видӹмӓш ваштареш ылтелыт. Солашкы 
мӹнгеш толмыкына, бурмистр шукердӹ агыл Москва гӹц выпи- 
сываймы веялкым анжыкташ мӓнмӓм ӱжӹн нӓнгеш. Веялка, ла- 
чок, яжон ровотаен, но ти остатка прогулкышты махань не- 
приятность Софроным дӓ баринжым вычымым пӓлен ылгецӹ, 
Софрон, наверны, торыцшат ак лӓк ылын.

Теве ма лиӓлтӹн. Сарай гӹц лӓкмӹкӹнӓ, мӓ техень карти- 
нӹм ужын колтышна. Амаса гӹц мӹндӹрнӓт агыл, ляврӓн вӹд 
лаксы доны, кыштакен кым лыды нӱштӹлӹт ыльы, кок мужик 
пылвуй мычны шьшзӓт: иктӹжӹ кудлу иӓш кытла тьотя, весӹ- 
жӹ коклы иӓш кытла ьхрвезӹ эдем; коктынат тумышан вь1лвӓл 
тыгырдон ылыт, цӓрӓ яла, кӹдӓлешӹштӹ керемӹм ӹштӓлӹнӹт. 
Нӹнӹн анзылны земский Средосеич шалга, сарай гӹц йӹлеок 
лӓктелна ылгецӹ, тӹдӹ нӹнӹм, наверны, поктен колта ылын, 
но, мӓнмӓм ужын колтышат, тӹдӹ мӓнгӹ ганьы тӹнгӹн шага- 
льы. Тиштӓкенок, ышмажым кӓрен шуэн, староста мышкынды-

105



§

к л  !1

I ,

жым кормештӹл шалга. Аркадий Павлычын лицӓжӹ пӹцкӓтӓэм 
кеш, тӹрвӹжӹм цат пӹзӹфӓл, ть!дӹ мужиквлӓ докы ашкед 
миш. Мужиквлӓ рок яктеок кымал колтевӹ.

Ма келеш? Мам яднедӓ?—нердонрак тӹдӹ строгы яды. 
(Мужиквлӓ иктӹ весьгштӹм анжал шӹндевӹ, ик юкымат Ӹ1ш лы- 
кеп, сьшзӓштӹм веле, кечӹ ваштареш анжымы ганьы, пӹзӹрен 
анжат дӓ шӹренрӓк шӱлештӹлӓш тӹнгӓлевӹ.)

Ну, ма вара? —Аркадий Павлыч эче яды дӓ Софрон до- 
кыла сӓрнӓльӹ.—Махань семняштӹшвлӓ?

Тоболеевын семняштӹшвлӓ,—^бурмистр нӹжгӓн келесӹш.
■ Ну, мам тӓ келеседӓ?— г-н Пеночкин эче тӹнгӓльь!,— йь1л- 

мӹдӓжӹ уке ма? Попы, тӹнь, ма тӹлӓт келеш?—вуйжыдон тьо- 
тя векӹлӓ анжыктен, тӹдӹ привайыш.— И т лӱд, ороды.

Тьотя шимӓлгӹ-луды каваштаы, кыптырнен шӹцшй! шӱж6‘ш  
виктен шӹндӹш, кӓкӓ тӹрвӹвлӓжӹм вочык ӹштен пачы дӓ шь1ж- 
гӓ юкшыдон келесь^ш; пЫтары, государь!“ дӓ, лепкӓжӹм рокыш 
ть1Кнӹктенок, эче кымальы. Ырвезь! мужикшӓт кымальы. Арка- 
дии Павлыч нь‘шӹн шаягаремӹштйш чываньын анжальы, вуйжым 
шаиыкыла шуш, ялвлӓжӹм кымдаракын ташкал шагальы.—Ма 
техеньӹ? Кӱн вӹкӹ! жалывает?

Ӹжӓлӓйь!, государь! Шӱлӓлтӓш ирӹкӹм пу... Совсемок 
мучыен пӹтӓрень1т. (Тьотя труднан попа).

Кӱ тӹньӹм мучыен пӹтӓрен?
— Софрон Яковлич, батюшка.
Аркадий Павлыч цӓрнӓлӓльӹ.
■—■ Кыце лӹметшӹ?
—  Антип, батюшка.
— Тидь1жь1 кӱ ылеш?
— Эргем тидӹ, батюшка.
А р ^ д и й  Павлыч эче цӓрнен колтыш, усыжьш тӧрлӓлтӹш.

■ Ну, кыце вара мучыенжь! пӹтӓрен?—усыжы логӹц анжен, 
эче тьшгӓльӹ.

Батюшка, пӹтьшок разоряен шоктен. Кок эргекӹм, ба- 
тюшка, церотдеок салтакеш пуэн колтен, кь1зь‘1т эче кымшыжы- 
мат пунежь!. Тенгечь!, батюшка, остатка ышкалым кулвичб‘1 гьщ 
виден нӓнгеш, шонгы вӓтем шин кодыш—тевеш, тидӹ. (Ть1дӹ 
староста вӹкӹ анжыкта.)

— Гм?—Аркадий Павлыч маньы.
— Пӹтӹмешкок разораяш волям ит пу ылнежьт.
Г-н Пеночкин шь1дешкьш ганьы лин колтыш.

Ма тидӹ техеньь‘1?— бурмистр гьщ пеле юкын ядеш.
Иӱшь! эдем, бурмистр манеш,-—■ровотаяш ӧркӓнӓ. Вьщ и 

годшен недоимкыжым тӱлен ак шокты.
Мьшь верцем Софрон Яковлич тӱлен, батюшка, — тьотя 

попа,—тӱлӹмӹжь! годшен, вӹ!ц ишкь! ьшде кен, а тӱлен колте- 
нӓт, мьшььш кабалашкы пыртен, батюшка, вот и...

А  тьшьӹн недоимкетшй! кышец лӓктКш?—г-н Пеночкин
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шӹдӹн яды. (Тьотя вуйжым веле сӓкӓлтӹш.) Йӱӓш яратет сӓй, 
кавакышток шӹнзет? (Тьотя ышмажым пачын колтен ыльы.)— 
Пӓлем вет тӓмдӓм, тӓмдӓн пӓшӓдӓ йӱӓш дӓ камака вӹлнӹ па- 
чангаш, а пуры эдем тӓ верцтӓ отвечайы.

—  Грубиян ылеш эче,— тӹшӓк бурмистр эче привайыш.
—  Ну, тидӹжӹ тӹтеок пӓлӹ. Со вет тенге; мӹнь тидӹм пӓ- 

лем, шукы ужынам. Год мыч распутствыя, вырседӓлеш, а кӹ- 
зӹ т теве ялеш кымалеш!

—  Батюшка, Аркадий Павлыч,—тьотя йӓнг ясыжыдон попа,— 
ӹжӓлӓемӓ, — махань мӹнь грубиян ылам? Мӹньӹм Софрон 
Яковлич ак яраты, ма гишӓн ак яраты —йымы ӹшке судья 
лижӹ. Яшток разоряен пӹтӓрӓ... О статка эргем теве... тидӹ- 
мӓт... (Тьотян сьшзӓштӹжӹ сӹнзӓвӹд кайын колтыш.)— Б1жӓ- 
лӓйӹ ӹлнежӹ, государь...

—  Мӓнмӓм веле агыл, —ӹрвезӹ мужикшӓт тӹнгӓлӹн ыльы...
Аркадий Павлыч трӱк шӹдешкен колтыш:
—  Тьшь гӹцетшӹ кӱ ядеш, ну? Тӹньӹм ак ядыштеп, ну и 

тырлы... Ма тидӹ техеньӹ! Молчать, манам тӹлӓт! Молчать! 
Ах, господи! Тидӹ— бунт, молы нимат агыд. Уке, мӹнь донем 
бунтуяш ам советӓйӹ... (Аркадий Павлыч анзыкыла ашкылтыш, 
но мьшь ылмем ӓшбшдӓрен колтыш тама, тӹшӓкок вес векӹлӓ 
сӓрнӓл шагальы дӓ кидшӹм кӹшӓнӹшкӹжӹ цикӓльӹ.)...—Ит 
йӓтлӹ веле, мьшьӹн шергӓкӓнем, — неволя йӹрӓлтен, тӹдӹ 
французла келесӹш.— Тидӹ—медӓльӹн худа велжӹ“... Ну, яра, 
яра ,—мужиквлӓ вӹкӹ анжыдеок, вара попа,—мӹнь шӱдем... яра, 
кедок. (М ужиквлӓак кӹньӹлеп.)— Ну, мӹнь вет келесӹшӹм... яра. 
Кедӓ, мьшь приказьш пуэм, кедӓ, ашкедтӓ.

Аркадий Павлыч нӹнӹн докыла тупын сӓрнӓл шагальы.— „Ку- 
рым недовольствывлӓ,"—пӱжӹ вашт келесӹш дӓ кого ашкылвлӓ- 
дон токыжыла тӓрвӓнӹш. Тӹдӹн паштек Софронат тӓрвӓнӹш. 
Земский сӹнзӓжӹм веле когон кӓрен шӹнден, тагыш пиш мӹн- 
дӹркӹ тӹргештӓш тумаен шӹнден машанет. Староста вӹдӹштӹш 
лыдывлӓм лӱдӹктен колтыш. Бариным сарвалаш толшы муджик- 
влӓ вӓрӹштӹшток изиш вычалал шалгевӹ, иктӹ весӹштӹ вӹкӹ 
анжалевӹ дӓ, шайыкыштат ӹш анжалеп, токышты ашкедевӹ.

Кок цӓшӹштӹ мӹнь уже Рябовышты ылынам дӓ Анпадист- 
дон, пӓлӹмем эдемдон, охотыш кеӓш йӓмдӹлӓлтӹнӓм. Мӹнь 
лӓктӹн кемем якте Пеночкин седок Софрон вӹкӹ шӹдешкен 
коды. Анпадистдон мӹнь шипиловский хресӓньвлӓ гишӓн, г-н 
Пеночкин гишӓн попаш тӹнгӓльӹм дӓбурмистр гишӓнӓт ядым. 
Ядмашешем тӹдӹ келесыш:

— Софрон Яковличым?.. Пӓлем.
—  Махань эдем ылеш вара?
— Пи ылеш, эдем агыл; техень пижӹм Курск хала якте кеет 

гӹнят ат мо.
—  Малын?
—  Шипиловкыжы тӹдӹнеш тӹвеш... Пенкинынеш, шотлал-
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теш  веле вет; кычылташыжы цилӓ Софрон кычылтеш, а ӹшке 
агыл.

— Неужты?
— Ышкӹмжӹнлӓок кычылтеш. Хресӓньвлӓжӹ тӹдӹлӓн йӹр- 

вӓш должный ылыт; батраквлӓ ганьы тӹдӹлӓн ровотаят; юж- 
шым обоздон колта, южшым вес вӓре... совсем аврем нӓлӹн.

— Земляштӹ нӹнӹн чӹдӹ лишӓшлык?
— Ч ӹ дӹ ? Тӹдӹ ик Хлыновскийвлӓ гӹцок кӓндӓкшлу деся- 

тинӓм тӓреш нӓлеш, дӓ мӓнмӓнвлӓ гӹц — шӱдӹ коклым; теве 
тӹлӓт шӱдӹвӹцлӹ десятина улат уже. Д ӓ тӹдӹ ик землядон веле 
ак занимайы: имнивлӓдонат, вольыкдонат, тигӹтдонат, итӹнӱ- 
донат, мушдонат дӓ тамадонат промышляя... Ышан, пиш ышан, 
дӓ когон паян, екшӱк! Вот мажы худа—шиэш. Зверь  —  эдем 
агыл; маныт вет: пи пиок и ылеш.

—- Малын ьше тӹдӹн вӹкӹ лӹнӹ ак жалываеп?
— Эх! Баринлӓнжӹ ма нужда! Недоимкывлӓ ӹнжӹштӹ ли- 

эп, тӹдӹлӓн большы нимат ак кел. Кен анжы, — изиш лимӹк 
эче маньы,— жалываен анжыдоко. Уке, тӹдӹ тӹньӹм... шӹлок... 
Тӹньӹм вара тӹве тӹ тьотя ганьымок ӹштӓ.

Мӹнь Антипым ӓшӹндӓрӹшӹм дӓ ужмем цилӓ шайышт пу- 
шым.

— Ну,— Анпадист манеш,— ӹнде качкын пӹтӓрӓ тӹдӹм; пӹ- 
тӹнок качкын колта. С тароста тӹдӹм шинок ӹнде пуштеш. 
Эх, махань несчастный эдем, шаналтен миэтӓт! Ма гишӓн 
страдая... Скотышты тӹдӹндон соредӓлӹн, бурмистретдон, тыр- 
хаш ясы ылын виднӹ... Д ела кого! Вот тӹнӓм тӹдӹ Антипе- 
дӹм чӹнгӓш итӹнгӓлӹн. Ь1ндежӹ эчеӓт яжон тӹнгӓлеш. Тӹдӹ 
вет техень пи, прости господи; пӓлӓ, кӱн вӹкӹ кечӓлтӓш лиэш. 
Паянрак дӓ силанрак эдемвлӓм тӹдӹ ак тӹкӓл, цӓрӓ лепкӓн 
чорт, а тиштӹжӹ теве тӹнгӓл шӹнден! Антипын эргӹвлӓжӹм це- 
ротдеок салтакеш пуэн колтен, беспардонный мошенник, насто- 
ящий пи, прости господи.

Мӓ охотыш лӓктӹн кешнӓ.



Контора

 ̂Д ела ыльы шӹжӹм. Мӹнь пӱлӓ веремӓ уже ныр мынкы пи- 
чӓлдон сӓрненӓм, дӓ тыгыды ӱштӹ юр агыл ылгецй, Курский 
кого корныштыш постоялый дворышты мӹньӹм вычен шалгы- 
шы тройкаэм докы вадеш ижӹ миэм ыльы, а тыгыды юржы 
шонгы ӹдӹр гӹцӓт хуже мӹнь тервенем пижедӹлӹн, дӓ мӹлӓ- 
нем, веремӓш хоть, шокшы вӓрь')м кӹчӓл моаш келеш ылын. 
Кышкыла кемӹлӓ, мӹнь тумаяш веле тӹнгӓлӹнӓм ыльы, но 
теве пырса ныр тӹрӹштӹш изи амаш сӹнзӓэшем керӹлтӹ. Мӹнь 
ти амаш докы мишӹм, левӓш лӹвӓкӹ анжальым дӓ тӹштӹ пиш 
шонгы тьотям ужын колтышым; ужым дӓ тӹшӓкенок Робинзон 
ӹшкӹмжӹн островыштыш пещорышты момы, колаш цацышы 
шонгы кесӹм ӓшӹндӓрӹшӹм. Тьотя ялжым цымырен шӹнзӹн, 
нӹргӓ зӹнзӓжӹм пытькен анжаш цаца дӓ моренлӓ, талашен, но 
переген, ик вец вес векӹ кукшы пырсам ышмаштыжы мындыр- 
тылеш (беднягын ик пӱжӓт уке ылын.) Тенге пырсам мындыр- 
тыл шӹнзӹмжӹ лошты мӹнь миэн шагалмемӓт тӹдӹ цаклыде.

—  Тьотя! а тьотя!—мйшь сӹгӹрӓлььш.
Тӹдӹ мындыртылаш прахыш, сӹнзӓхалжым лӱктӓльӹ дӓ чуть- 

чуть сӹнзӓжӹм пачы.
— Ма?— шӹжгӓ юкдон тӹдӹ яды.
—  Кышты лишнӹфӓк тиштӹ сола?
Тьотя эчеӓт пырсажым мындыртылаш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹ мӹнь 

попымем колте. Мӹнь вес пачаш ядым.
— Сола?.. а тӹлӓт ма келеш?
— А  тевеш, юр гӹц ытлаш.
— Ма манат?
—  Ю р гӹц ытлаш.
—  Да! (Тӹдӹ аяреш йылен шӹцшӹ шаягаремжӹм .ыдыра- 

льы.)— Ну, тӹнь тенге ке,— кидшӹдон раведӹл, тӹдӹ попаш 
тӹнгӓльӹ,—тӹ... тӹве, шӹргӹм эртен кеетӓт, тенге кен кол- 
тет—тӹштӹ ик корны попаза; тӹнь тӹдӹмкоды, тӹкорнедӹм, 
дӓ вургымлашкы кычы, со ашкед, со ашкед, со ашкед... Тӹш- 
тӹ и лиэш Ананьево. А  то Ситовкышкат вӓрештӓт.

Тьотям чуть-чуть мӹнь ынгылышым. Усыжы тӹдӹлӓн попаш 
ӓптӹртӓ, дӓ йӹлмӹжӓт ак сӓрнӹ.
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— Кыштышы ылат вара?—мӹнь тӹдӹм ядым.
—  Мам попет?
—  Кыштышы ылат?
— Ананьевыштышы.
—  Мам ӹштет тиштӹжӹ?
—  Ма?
— Мам ӹштет тиштӹ?
— Сторож ылам.
— Мам вара оролет?
—■ Пырсам.
М ӹ нь йӹрӓлтӹде шӹм тырхы.
—  Ш ӹлок, маняр иӓш ылат вара?
—  А  кӱ пӓлӓ.
—  Сӹнзӓэтшӹ худан ужеш векӓт?
— Ма?
— Худан ужат сай?
—  Худан. Южнамжы совсемок ам кол.
—  Кыце вара ӹне оролет?
—  А  тидӹ гишӓн когораквлӓ пӓлӓт. „Когораквлӓ!" тумая- 

льым мӹнь дӓ шонгы тьотя вӹкӹ ӹжӓлӓен анжальым. Тӹдӹ пон- 
гышыжы гӹц касланен шӹцшӹ сыкыр лаштыкым лы кты дӓӓзӓ- 
лӓ шывшаш тӹнгӓльӹ.

Мӹнь шӹргӹ векӹлӓ ашкедӹм, вара вургымлашкы сӓрнӓльӹм 
дӓ со ашкедӹм,—тьотя кыце шӱден дӓ, остаткажым, каменный 
церкӓн кого солашкы миэн шом; церкӹжӹ у статян ылеш, ко- 
лоннывлӓдон ӹштӹмӹ, тӹшток—кымда господский тома, тоже 
колоннывлӓдон. Мӹндӹрцок эче, тыгыды юр вашт, ангадон ле- 
ведмӹ, кок труван, молы гӹц кӱкшӹрӓк томам мӹнь ужым, 
старостын векӓт;— шаналтышым дӓ тӹшкӹлӓ тӧрок ашкедӹм; 
староста доны самоварьш, чӓйӹм, сакырым дӓ когонок шапы 
агыл капшта лемӹм ӓнят моам манам. Пиэмдон коктын крыле- 
цӹш кузышнаат, сеникӹш пырышым дӓ амасам пачым, но пӧрт 
кӧргӹштӹшӹ обыкновенный хӓдӹрвлӓ вӓреш, тӹштӹ таманяр 
стӧлӹм, пумагам оптен шӹндӹмвлӓм, черниладон пачкыен шӹн- 
дӹмӹ кок якшар шкапым, иктӓ пуд лелӹцӓн ош вулнын ошма 
ӓтӹвлӓм, комбы пынгӹц ӹштӹмӹкужы перовлӓм дӓ ма-шоным 
ужын колтышым. Ик стӧл лошты пуал шӹцшӹ гань лицӓн, изи 
сӹнзӓн, хворой статян эдем шӹнзӓ. Тӹдӹ икпорадкан чиэн, 
вӹлнӹжӹ луды мӹжӓр, воротникӹштӹжӹ дӓ мӹшкӹрӹштӹжӹ 
изиш ягылгалшы.

—  Тӹлӓнет ма келеш ?—лӱдӹн колтышы имнилӓ, вуйжымтрӱк 
лӱлтӓлӹн, тӹдӹ мӹнь гь'1цем яды.

—  Тиштӹ приказчик ӹлӓ... ӓль...
— Тиштӹ главный господский контора,—тӹдӹ мӹньӹм ло- 

эштӓрен шуш.—Мӹнь тевеш дежурный ылам... Вьшескым шӹц 
уж ма? Вывескыжы малын ӹне сӓкӹмӹ?
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— Кышты вӓл начкы выргемӹм кошталаш лиэш? Тиштӹ ик- 
тӓжӹн самовар моло уке вӓл?

— Самовар кыце уке,—тӹдӹ важны келесӹш,— отец Тимо- 
фей докы кемӓ, агыл гӹнь дворовой пӧртӹшкӹ, ӓлъ Н азар 
Тарасыч докы, а то кек анжышы Аграфена докы.

— Кӱдон тӹнь попет, болван? Амалашат ирӹкӹм ат пу, 
болван!— вес кӹдеж гӹц юк шактыш.

Тевеш, тамахань господин толын дӓ выргем кошташ вӓ- 
рӹн ядеш.

— Махань тӹштӹ господин?
— Мӹнь ам пӓлӹ, пичӓлдон ылеш, дӓ пижӹ улы.
Вес кӹдежӹштӹ кровать юк шактыш. Амаса пачылт кеш дӓ 

вӹцлӹ иӓш кытла, кӹжгӹ, мытык, вӹлвӓл сӹнзӓн, ӱшкӱжӹн гань 
шӱӓн эдем пырен шагальы.

— Тӹнь мам келесет?—мӹнь гӹцем ядеш.
— Кошталалаш келнежӹ.
— Тиштӹ вӓр агыл.
— Тиштӹ контора ылмым мӹнь пӓлӹделам, дӓ мӹньвет ок- 

сам тӱлӹнем...
— Тӹдӹжӹ тӹнге, тиштӓт хоть лиэш,—кӹжгет попа,— пыры 

вот тишкӹ. (Тӹдӹ мӹньӹм вес кӹдежӹш нӓнгеш, толькы ӹшке 
лӓкмӹжӹ кӹдежӹш агыл.) Д ӓ яра лиэш вара тиштӹ?

— Яра... А  акли ли тишкӹ кандаш чӓйӹм дӓ патылым?
— Лиэш, сейчас. Тӹнь кӹзӹт кыдаш веле дӓ кӓнӓлтӹ, а чӓй 

скоры йӓмдӹ лиэш.
— А  кӱн тидӹ именье?
— Госпожа Лоснякован, Елена Николаевнан.
Тӹдӹ лӓктӹн кеш. Мӹнь йӹрвӓш анжальым: стеня сага шар- 

гадон сӹрӹмӹ кого диван шӹнзӓ, кок пӧкен, тоже шаргадон 
сӹрӹмӹвлӓ дӓ пиш кӱкшӹ тупанвлӓ, окня кок велнӹ шӹнзӓт. 
Обойдон сӹрӹмӹ стеняштӹ масляный чиӓдон рисуймы кым ко- 
го картин кечӓт. Ик картинӹштӹжӹ кловой шӱӓшӓн лягавый 
пи рисуен шь1 ндӹмӹ, дӓ тӹшӓкенок сирӹмӹ: „Теве мӹньӹн
сусуэм"; пи дорц мӹндӹрнӓт агыл ӓнгӹр йога, а ӓнгӹр вес 
сирӹштӹжӹ, йӓктӹ лӹвӓлнӹ, кужы пӹлӹшӓн пяш когэ морен 
шӹнзӓлтӓ. Вес картинӹштӹжӹ кок тьотя арбузым качкыт: арбуз 
шайылныжы мӹндӹрнӹ „Храм удовлетворенья" манын сирӹмӓн 
греческий портик каеш. Кымшы картинӹштӹжӹ каклянен вацшы 
пеле цӓрӓ ӹдрӓмӓш, якшар пылвуян, пиш кӹжгӹ ялгавалан, рисуен 
шӹндӹмӹ. Пырымыкына тӧрок, мӹньӹн пиэм неволяок диван 
лӹвӓкӹ кредӓл пырыш, тӹштӓкенжӹ когон пыракан ылын та- 
ма: пиэм тӹрвӹнзӓш тӹнгӓльӹ. Мӹнь окня докы мишӹм. Гос- 
подский тома туре, ӧлицӓ вес векӹ ангавлӓм вочык пиштӹмӹ, 
нинӹжӹ пиш керӓл ылыт: земля шим рокан ылешӓт, дӓ юр 
шукершен шалген шӹнденӓт, пиш когон ляврӓн. Ӧлицӓштӹ, 
шайыкыла шӹнзӹшӹ господский усадьба доны, шапката сит- 
цӹ платьян ӹдӹрвлӓ мӹнгеш-анеш кыргыжталыт; ляврӓ мыч-
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кок дворовои эдемвлӓ каштыт, шагалалыт дӓ, тамам тумаен, 
тупыштым ыдыралалыт; десятскийын ялштен шагалтымы им- 
нижӹ пачыжым ялахайын лывшедӹлеш, вуйжым кӱшкӹ лӱктен 
шӹнденӓт, заворым ньымыштеш; цӹвӹвлӓ кыдетлӓт, пуркавлӓ, 
кахырымла, цӓрнӹдеок саслат. Шӱкшӹ дӓ пӹцӓлгӹ ӹлӹш ан- 
зылны (момоца лишӓшлык) цаткыды млоец гитарыдон шӹнзӓ 
дӓ романсым ловкан мыра.

Эх, мӹнь пустыньӹш ӹнде кее.м 
Тиштӹш цевер вӓр гӹцӹн...”

Кӹжгӹ эдем мӹнь докем тольы.
— Вот тӹлӓт чӓйӹм кандат,— пурын йӹрӓлтен, тӹдӹ мӹлӓм 

попа.
Луды мӹжӓрӓн дежурныӓжы ломберный тошты стӧл вӹлӓн 

самоварым шӹндӹш, чайникым, кӓтлӹш тӹрӓн цӓшкӓм дӓ 
стопкам, ик коршок патыльш дӓ кӱ гань пингӹдӹ ик ялштыш 
болховский сушкывлӓм пиштӹш. Кӹжгӹжӹ лӓктӹн кеш.

— Кӱ ылеш тидӹ,—дежурный гьщ мӹнь ядым,—приказчик?
— Приказчик агыл, перви главный кассир ылын, а кйзӹхт 

главный конторщикым ӹштенӹт.
— А  приказчиквлӓ тӓмдӓн уке ма?
— Уке. Улы бурмистр, Михайла Викулов, а приказчик уке.
—  Управляющий улы £>ше?
—  Улы, кыце вара: немец Линдамандол, Карло Карлыч;—  

толькы ть1дӹ ак распоряжайы.
— А кӱ тӓмдӓн распоряжая?
— Барыня ӹшкеок.
—  Вот кыце ылын!.. Конторыштыдажы шукын ылыда?
Ӹрвезӹ тумаяльы.
— Цилӓжӹ кудытьш шӹнзенӓ.
—  Кӱвлӓ тӹнӓрӹ?—мьшь ядым.
— А теве кӱвлӓ: пӹтӓриок Василий Николаич лиэш, глав- 

ный кассир; вара Петр—^конторщик, Петрӹн йшӓжь: Иван— 
конторщик, вес Иван конторщик, Коскенкин Н аркизо в—тоже 
конторщик дӓ мӹнь тевеш,—цилӓжӹмок лыдынжат ат  шокты.

— Барынядан дворовой эдемвлӓжӹ шукы сӓй?
— Шукыжок агыл...
— А  маняры?
— Иктӓ шӱдӹвӹцлӹ нӓрь1жӹ погына векӓт.
Мӓ коктынат попаш цӓрнӹшнӓ.
—  А сирӓшӹжӹ! тьшь яжон сирет?—эче мӹнь тӹнгӓльӹм.
Б1рвезӹ ышма кымдыкеш йӹрӓлтен колтыш, конторышкы

кен тольы дӓ сирен шӹндьшӹ пумагам кандыш.
— Теве мӹнь сирӹмем,—йӹрӓшӹжӹ цӓрнӹдеок келесӹш.
Мӹнь анжальым; четвертушка лудалгы пумагаэш ш алды ра,

яжо почеркдон сирен шӹндӹмӹ:
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П Р И К А З

Главный господский домовой ананьевский контора г6'щ бур- 
мистр Михайла Викуловлан, №  209.

„Тидьш получаймыкет тӧрок, тӹнь кӹчӓл мошашлык ылат: 
эртӹш йыдым йӱкшӹ вуя дӓ неприличный мырывлӓдон Аглиц- 
кий сад мычкы кӱ эртен, гувернаткым Энженим—францужен- 
кым кӱ шижтӓрен дӓ амалашыжы ӓптӹртен? Сторожвлӓжӹ мам 
анженӹт дӓ садым кӱ тӹнӓм оролен дӓ техень беспорядкым до- 
пускаен? Цилӓ тидӹвлӓ гишӓн пӓлен нӓлӓш дӓ конторыш не- 
медленны келесӓш тӹлӓт приказываялтеш.

Главный конторщик Ииколай Хвостов.“

Приказ вӹлӓн гербовый кого пецӓтӹм пиштӹмӹ, пецӓтӹш- 
тӹжӹ: „Главный господский ананьевский конторын пецӓтшӹ“, 
манын сирӹмь!, а ӱлнӹжок эче сирӹмӹ: „Точны исполняяш.
Елена Аоснякова".

— Тидӹжӹм барыня ӹшкеок сирӓлтен виднӹ?—мӹнь ядым.
— Кыце ӹне, ӹшкеок; тӹдӹ со ӹшкеок сирӓлтӓлеш, тидӹте 

приказ действуен ак керд.
— Ь1ндежӹ ти приказым бурмистр докы колтедӓ?
— Агыл. Ышкеок толеш дӓ лыдын лӓктеш. Хотя агыл, тӹ- 

дӹлӓн лыдын пуат; тӹдӹ ӹшкежӹ грамотым ак пӓлӹ. (Дежур- 
ный эче попаш цӓрнӹш). А  ма,—йӹрӓлтӓл эче привайыш,— 
яжон сиренӓм вет?

— Яжон кердӹнӓт.
— Сочнняйӓшӹжӹ хоть мӹнь сочиняйделам, тидӹлӓн Кос- 

кенкин мастар.
— Кыце?.. Приказвлӓм пӹтӓри тӓмдӓн сочиняйӓт виднӹ?
—  А  кыце ӹне? Тӧрок беловикӹш ат сирӹ вет!
— Жалованьетшӹм манярым получает вара?-—мӹнь ядым.
— Кымлы вӹц тӓнгӓм дӓ эче вӹц тӓнгӓм шаргагем нӓлӓш.
— Т ӹньжӹ довольный ылат?
—̂ Коыечны, довольный. Мӓнмӓн конторышкына сакойск по- 

пазеы ак керд вет. Мӹлӓнемжӹ, манаш лиэш, йымы ӹшкеок 
шӱден; мӹньӹн кугузам дворецкийӹштӹ служа.

— Тӹлӓнетшӹ яжо ӹне?
— Яжо. Лачокым попышаш гӹнь,—кужыракын шӱлӓлтен эче 

попа,— купецвлӓ доны мӓ ганьналан ӹлӓш лучирӓк. Купецвлӓ 
доны мӓ братяналан пиш яжо. Вот тенгечӹ мӓ докына Венев 
гӹц купец толын ыльы,—мӹлӓнем тӹдӹн работникшы шайыш- 
ты... Яжо, попашат уке.

— Купецвлӓ жалованьем большырак пуат ма?
—  Иым перегӹжӹ! Тӹдӹ гӹц эче жалованьем кӹчет гӹнь, 

тӹдӹ тӹньӹм шӱдӹнг гӹцет поктен лыктеш. Купец доны ӹня- 
нӹмӓшдон дӓ лӱдмӓшдон ӹлӹмлӓ. Тӹдӹ и пукша, и йӱктӓ, и
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чиктӓ. Ярал лин мыштет, эче большы пуа... Жалованьедон мам 
ӹштем, такешӓт ак кел... Ылӓшӹжӓт купец простан ӹлӓ, руш 
статян, мӓ статянна: сагажы кеет, тӹдӹ чӓйӹм йӱэш—тӹнят 
сагажок йӱ; тӹдӹ качкеш—тӹнят кач. Купец ылеш... кыце 
ӹне: купец— баринет агыл. Купец ак анжы пишок: шӹдешкен 
колта гӹнь, шилдӓлеш, дӓ цилӓ делажы. Иӹлмӹжӹдон ак па- 
неж... А  барин доны ямшаш! Тӹдӹлӓн ма гьшят со ак яры. 
Стопкаэш вӹдӹм ӓль иктӓ-мам весӹм канден пуэг,— „ах, вӹд 
ӱпшӹш пышан! ах, качкыш шапыш пышан!“ Мӹнгеш намал 
кеет, амаса тӱнӹ шалгалалат дӓ тӹдӹмок эче намал толат,— 
„ну, вот ӹнде тидӹ яжо, тидӹ вот пышан агыл“ . Барынявлӓ- 
жӹ гӹнь, мьшь тӹлӓт келесем, иӹнӹжӹ эче кыце йылатарат!.. 
ӓль вот эче барышнявлӓжӹ!

— Федюшка!—контора гӹц кӹжгӹн юкшы шактыш.
Дежурный проворнан лӓктӹн кеш. Мӹиь стопкаштыш чӓем

йӱн пӹтӓрӹшӹм, диванеш вазылдальым дӓ амален кенӓм. К ок 
цӓш амаленӓм.

Шижмӹкем, кӹньӹлнем ыльы, но шокшеш сырлен шӹцшет, 
мӹнь мӹнгешок сӹнзӓэм кымен шӹндӹшӹм, но амален кен- 
жӹ шӹм керд. Вес кӹдежӹштӹ, конторышты, олен хытырым 
юк шакта. Мӹнь колышташ тӹнгӓльӹм.

— Тӹнге, тӹнге, Николай Еремеич,—ик юкшы попа,— тӹн- 
ге. Тидӹжӹм шотышкы нӓлте акли, акли, лачокок... Гм! (Попы- 
шы кахыралтыш.)

—  Ь1нянӹ мӹлӓнем, Гаврила Антоныч,— кӹжгӹжӹн юкшы 
шакта,— неужели, машанет, тиштӹш порядкывлӓм мӹнь ам 
пӓлӹ?

— Кӱ е!не весӹжӹ тидӹм пӓлӹшӓшлык, Николай Еремеич: 
тиштӓкен вет тьшь первый эдем ылат. Ну, кыце ӹне?— мӹнь 
пӓлӹдӹмем юк эче попа,— кыце мӓ решенӓ, Николай Еремеич?

— А  кыце решенӓ, Гаврила Антоныч? Делажы тӹнь вӹлнет 
веле: тӹньжӹ тевеш согласын ат ыл.

— Малын, Николай Еремеич, мам попет? Мӓнмӓн делана— 
торговый дела, купецкий дела; мӓнмӓн делана—нӓлӓш. Мӓ ти- 
дӹшдон веле и ӹленӓ, манаш лиэш, Николай Еремеич.

— Кӓндӓкш тӓнгӓ,~кӹ ж гӹ  шоэн келесӹш.
Кужын шӱлӓлтӹм юк шакта.
— Николай Еремеич, утла шукым тӹнь кӹчет.
— Акли, Гаврила Антоныч, вес сатянжы ӹштӓш акли, йым 

анзылны попымлаок попем, акли.
Коктынат цӓрневӹ.
Мӹнь олен кӹньӹльӹм дӓ шелӹк вашт анжаш тӹнгӓльӹм. 

Кӹжгӹ токемлӓ тупын шӹнзӓ. Тӹдӹн докыла мелӹн нӹллӹ 
иӓш кытла, кукшынди дӓ, итӹнӱдон шӹрен шӹндӹмӹ ганьы, 
цӹретӹмӹ купец шӹнзӓ. Тӹдӹ пандашыжым седок ниӓлтӹлеш, 
сӹнзӓжӹм пиш пӹсӹн анжылтеш дӓ тӹрвӹжӹм тӓрвӓтӹлеш.

— Тене киндӹ пиш яжон кушкеш,—тӹдӹ эче попаш тӹнгӓ-
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льӹ ,—корны мычкы толшыла мӹнь пиш довольный лим. Воро- 
неж дорцок яжо киндӹ тӹнгӓльӹ, первый сорт, манаш лиэш.

— Лачок тидӹ, киндӹ худа агыл,—главный конторщик от- 
вечая,— но, Гаврила Антоныч, ӹшкеок пӓлет, киндӹ шӹжӹм 
махань лишӓшлыкым кӹзӹток пӓлӓш акли, тама лиэш эче.

— Действительны тенге, Николай Еремеич: цилӓ йымын ки- 
дӹштӹ; правильны келесӹшӹц... А  хынаэт кӹньӹлӹн тама 
доко.

Кӹжгӹ токемлӓ сӓрнӓльӹ... Колыштальы...
— Уке, амала.—Амаса докырак ашкед тольы дӓ эче пелеш- 

тыш:—амала,—дӓ вӓрӹшкӹжӹ шӹнзӹ.
— Ну, кыце ӹне, Николай Еремеич,— купецшӹ эче тӹнгӓ- 

льӹ ,—деланажым пӹтӓрӓш келеш ылнежӹ... Я ра ӹне, яра, 
Николай Еремеич,— сӹнзӓжӹм шӹрен пытькен тӹдӹ попа,— 
кок луды пумагам дӓ ик ошым тӹлӓнет, а тӹштӹжӹ (кидшӹ- 
дон барский двор векӹлӓ анжыкта) кудыт дӓ пелӹ. Ну, кидӹм 
кыченӓ что ли?

— Нӹл луды пумага,—приказчик отвечая.
— Ну, кымыт лижӹ!
— Нӹл лӱдӹ, ик ошыжым колтем.
— Кымыт, Николай Еремеич.
— Кымыт дӓ пелӹ, тилец гач копейкӹмӓт ам колты.
— Кымыт, Николай Еремеич.
—  Итӓт попы, Гаврила Антоныч.
—  Эх, вет махань согластымы ылат,— купец манеш.—Тенге- 

жӹ гӹнь мӹнь лучы ӹшке барыньыдон делам ӹштем.
— Керек,— кӹжгӹ попа,—пӹтӓриок тенге маншаш ыльы. Ла- 

чокшок, мам тӹлӓт беспокоялтмыла?.. Тӹнге лучы лиэш!
— Ну, яра, яра, Николай Еремеич. Ш ӹдешкенӓт поспейшӹц! 

Мӹнь такешӹм веле вет попышым.
— Агыл, лачокшымок ма вара...
— Ситӓш манам йӓ... Ш утям веле ӹштӹшӹм вет. Ну, нӓл 

ӹшкӹмедӹнӹм—кымыт дӓ пелӹм, мам ӹштӹмлӓ тӹньдонет.
Нӹлӹтӹм нӓлӓш келнежӹ, дӓ ородешем талашальым,— 

кӹжгӹ попалтыш.
— Тӹштӹжӹ вет кудыт дӓ пелӹ, Николай Еремеич,—кудыт 

дӓ пелеш киндӹ выжалалтеш?
■— Кудыт дӓ пелӹ, уш попымы.
— Ну, тенге гӹнь, решеннӓ, Николай Еремеич (купец шӓрлӓ- 

кӓ лапажыдон конторщикын лапажым севӓл колтыш). Д ӓ  яры- 
жы! (Купец кьшьӹл шагальы.) Б!нде, батюшка, Николай Ере- 
меич, мӹнь барыня докы кеем, ӹшке гишӓнем доложаш шӱ- 
двм, тенгеок и келесем. Николай Еремеич куд тӓнгӓ дӓ пелӹ- 
дон решӹш, манам.

— Тенгеок и ман, Гаврила Антоныч.
—  Ынде нӓ, ӹшлӓнет получайы.
Купец приказчиклан ик пачка оксам пуш, кымальы, вуйжьш
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ӹрзӓл колтыш, кок парняжыдон шляпӓжьш нӓльӹ дӓ, шарга- 
гемжьш йочырткен, лӓктӹн кеш. Николай Еремеич стеня докы 
миш, дӓ купец пумы оксажым лыдаш тӹнгӓльӹ. Амаса гӹц 
якшар ӱпӓн, лаштыра шӹргӹ пандашан эдем вуй кайын колтыш.

— Ну, кыце вара?—тӹдӹ яды ,—делаэтшӹ маханьы?
— Д ела яжо.
— Маняры?
Кӹжгӹ кидшӹм досаднан шалалтыш дӓ мӹнь векемлӓ ан- 

жыктыш.
— Яра, яра!—якшар вуян маньы дӓ ямын кеш.
Кӹжгӹ стӧл докы тольы, шӹнзӹ, книгӓм шӓргӓльӹ, шер-шо- 

тым нӓльӹ дӓ шотлаш тӹнгӓльӹ, но кашар парнядон агыл, а 
покшал парнядон шервлӓжӹм шӹкедӹлеш: тенгежӹ приличны- 
ракла тама тӹдӹлӓн чучын.

Дежурный пырыш.
— Мам келесет?— кӹжгӹ ядеш.
—  Голоплек гӹц Сидор толын.
— Ну, шӱдемӓ тишкӹ. Тырлай, тырлай... Пӹтӓри ке дӓ ан- 

жал, толшы баринет со эче амала ӓль кӹньӹлӹн.
Дежурный комнатышкем олен пырыш. Мӹнь вуем тӓпнӓкем 

вӹлӓн пиштенӓм дӓ сӹнзӓэм кымен шӹнденӓм.
Дежурный мӹнгешок конторыш кеш дӓ келесӹш:
— А мала,—маньы.
Кӹжгӹ ӹшке турешӹжӹ мӧгӹмӓктӹл вырсалтыш.
— Ну, Сидорым ӱжӹн канды,—остаткаэшӹжӹ тьтдӹ келесӹш.
Мӹнь эчеӓт, кӹньӹл шӹнзӹм. Пиш кужы, кымлы иӓш кытла,

цаткыды кӓпӓн, якшар шӹргӓн, саралгы ӱпӓн, изирӓк кыйыр 
пандашан мужик пырен шагальы. Тӹдӹ анзыл лыкышкыла 
хрестӹш, главный конторщиклан кымальы, шляпӓжӹм кок кид- 
шӹдонат кычыш дӓ тӧр шагальы.

— Здравствуй, Сидор,— шер-шотшым лочкен, кӹжгӹ эдем 
попалтыш.

— Здравствуйте, Николай Ере.меич.
— Ну, кыцелӓн, корнет маханьы?
— Корны яжо, Николай Еремеич. Изиш ляврӓн веле. (Мужик 

кужыракын дӓ олен попа.)
— Вӓтетшӹ хытыра?
— Хытырыде мам ӹштӓ!
Мужик кужын шӱлӓлтӹш дӓ ик ялжым анзыкырак ташкальы. 

Николай Еремеич перожым пӹлӹш шайыкыжы керӹльӹ дӓнер- 
жӹм нышталтыш.

— Махань деладон тольыц?— клетчатый савыцшым кӹшӓ- 
нӹшкӹжӹ пиштӹмӓштӹ тӹдӹ пакыла яды ш теш .

— Николай Еремеич, мӓ гӹцнӓ плотниквлӓм тергӓт.
— Тӹнге гӹнь ма вара, плотниквлӓдӓжӹ уке ма?
— Кыце мӓнмӓн плотниквлӓ уке, Николай Еремеич: вӓрнӓ- 

жӓт шӹргӓн—известны. Н о веремӓжӹ вет—пӓшӓ веремӓ, Ни- 
колай Еремеич.
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— Пӓшӓ веремӓ! Тӓ ӧрдӹж господавлӓлӓн веле ровотаяш 
цацедӓ, а Ь1шкӹм6'1н госпожалан ровотаяш ада яраты... Соикток 
агыл ма?

— Пӓшӓжӹ икток, правильны, Николай Еремеич... дӓ вет...
— Ну?
— Тӓржӹ пиш... седӹ...
— Чӹдӹ манат ма? Ужат, тӓ кыце эртен шӹнзӹндӓ. Анжок 

зче!
— Ть1дӹжӹмӓт эче попымла, Николай Еремеич, пӓшӓжӹ ӓр- 

няш йеле ситӓ, а урдат ик тӹлзӹ моло. То материалышты ак 
ситӹ, то садышкы корнывлӓм итрӓйӹктӓш поктен колтат.

— Чӹдӹ ли пӓшӓ! Барыня ӹшке шӱдӓ гӹнь, мӓлӓннӓ рас- 
суждаен шалгаш уке.

Сидор попаш цӓрнӹш дӓ ял гӹц ялыш тӓрвӓнӹлӓш тӹн- 
гӓльӹ.

Николай Еремеич, вуйжым тьфӹнь ӹштен, шервлӓжӹм 
усердны шӹКедӹлеш.

— Мӓнмӓнвлӓ... мужиквлӓ... Николай Еремеич... Сидор эче- 
ӓт попаш тӹнгӓльӹ, дӓ шамак йӹде йӹлмӹжӹ пӱкшемӓлт 
миӓ,— тӹньӹн милостетлӓн келесӓш шӱдевӹ... теве тиштӓкен... 
улы... (Тӹдӹ кидшӹм мӹжӓр понгышышкыжы цикӓльӹ дӓ по- 
лотенцеш вӹдӹл шӹндӹмӹ арам тӹшец шывшын лыкты.)

— Мам, мам тӹнь, ородыш моло кетелат?— кӹжгӹ талашен 
попаш тӹнгӓльӹ.— Ке, ке мӹньӹн пӧртӹшкем,—ӧрӹн колтышы 
мужикым шӹкен.лыкмы ганьок покта,— тӹштӹ вӓтемдон попы, 
тӹдӹ тӹлӓт чӓйӹм йӱктӓ, мьшь скоры миэм, кеок. Д ӓ тӹнь ит 
лӱд, ке, ке.

Сидор лӓктӹн кеш.
— Ах, махань мӧскӓ ылеш!—главный конторщик паштекшӹ 

попа, вуйжым ӹрзӓльӹ дӓ эчеӓт шотлаш шӹнзӹ.
Трук саслаш тӹнгӓлевӹ: „Купря! Куяря! Купрям ат сьшгӹ! 

ӧлицӓштӹ шактен колтыш, дӓ изиш лимӹкӹ, конторышкы мы- 
тык кӓпӓн эдем, пиш кужы нерӓн, тӓрвӓнӹдӹмӹ кого сӹнзӓн, 
анжаш чахоточный, но ь1шкӹмжӹм чываньын кычышы эдем пы- 
рен шагальы. Вӹлӓнжӹ тӹдӹ кышкедӓлт шӹцшӹ тошты сюр- 
тукым чиэн, сюртукшы плисовыи воротникӓн дӓ тыгыды пол- 
дышан. Тупешӹжӹ намалтыш пум керемдон намал шӹнден. Тӹ- 
дӹн йӹр иктӓ вӹц дворовой эдем ылыт дӓ цилӓн нӹнӹ 
саслат: „Купря! Купрям сӹнген ат керд! Купрям камака ол- 
тышым ӹштен шӹнденӹт!" Н о сюртукан эдем нӹнӹн вӹкӹ 
акат анжал, онгырешньшӹштьш нима шотышкат ак нӓл, лицӓ- 
жӓт маханьы ылын тӹхеньок. Ладна ашкылдон тӹдӹ камака 
докы ашкед миш, пу намалтышыжым тупшы гӹц валтыш, ша- 
йыл кӹшӓнжь1 гӹц тавак ӓтӹжьш лыкты, сӹнзӓжӹм кӓрӓлтӹш 
дӓ ломыж ярышан коштен тырыж шӹндӹмӹ донник шуды пы- 
ракым шывшаш тӹнгӓльӹ.

Ружген, саслен пырымашеш кӹжгӹ эдем, лепкӓжӹм шӹдӹн 
кыптыртен, вӓржӹ гӹц кӹньӹльӹ, но вара, делам цаклышат,
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йӹрӓлтӹш дӓ саслаш веле ӹш шӱдӹ: вес кӹдежӹштӹ охотник, 
дескать, амала. Махань охотник? —кок эдем икӓнӓштӹ яды н 
шӹндевӹ.

— Помещик.
—  А!
— Пускай рӱжгӓт,—кидшӹм шӓрӓлтен, кышкедӓлт шӹцшӹ 

сюртукан эдем попалтен колтыш,—мӹньӹн ма дела! мӹньӹм 
толькы ӹнжӹштӹ тӹкӓлеп! Мӹньӹм теве камака олтышым ӹш- 
тенӹт...

— Мане, камака олтышым, камака олтышым!— погынен ша- 
галшывлӓ саслат.

— Барыня шӱден,—пулшыжым кыптырталын, сюртукан эдем 
пакыла попа,— а тӓжӹ тырхалда... тӓмдӓм эче сасна кӹтӧзӹм 
ӹштен шӹндӓт. А мӹнь яжо ыргызы ылмем, Москвашты пер- 
вый мастарвлӓ доны тыменьмем, генералвлӓлӓн ыргымем—ти- 
дӹм мӹнь гӹцем иктӓт шывшын нӓлӹн ак керд. А  тӓжӹ мам 
тӹргештӹлӹдӓ? мам? тӓ пуста логер ылыда, дармоедвлӓ—■ 
большы нимат агыл. Колты мӹньӹм воляшкы—мӹнь шужен ам 
колы, мӹнь ам ям; мӹлӓм паспортым веле пушты—господавлӓ- 
лӓн мӹнь яжо оброкым тӱлен керднем. А  тӓжӹ вара? Ямыда, 
арашӹнгӓ вӓрешок ямыда, вот и пӹтӹш!

— Вот и алталет,—шадыран, сары ӱпӓн, якшар галстукан, 
кышкедӓлтшӹ шокшан ик млоец келесӹш,—тӹнь паспортдонат 
каштынат, гЪсподавлӓ ик копейка оброкедӹмӓт ужтелыт, ӹшлӓ- 
нетшӓт копейкашымат ровотайделат: токет яледӹм веле чуть- 
чуть шывшын канденӹт дӓ тӹнӓмшен со ик мӹжӓретдонок 
каштат.

—• А  мам ӹштет вара, Константин Наркизыч!— Куприян от- 
вечая,—яратен колтен эдем—дӓ ямын, пӹтен эдем. Тӹнь пӹ- 
тӓри мӹнь нӓрем ӹлен анжы, Константин Наркизыч, тӹнӓм 
вара мӹньйш осуждайы.

—■ Маханьым вет яраташыжы мон, уродым!
— Тӹнь тенге ит ман, Константин Наркизыч.
— А  кӱм вара ӹняндӓрӹнет? Мӹнь тӹдьш, яратыметшӹм, 

имештӹ Москваэш ӹшке сӹнзӓэмдон ужынам.
—  Имешть! тӹдӹ, лачок, изиш худаланен ыльы,—Куприян 

келесӹш.
— Тырлыда, такешӹм понгаш,— кужы кӓпӓн, кукшынди, кы- 

йыртен шӹндӹмӹ дӓ маслым шӹрен шӹндӹмӹ ӱпӓн ик эдем, 
лакей тама, попаш тӹнгӓльӹ,— ӹнде Куприян Афанасьевич мӓ- 
лӓннӓ мырым мыралтен пужы. Тӹнгӓл йӓ, Куприян А фа- 
насьич!

— Вот! вот!—молыжат маныт.—Вернӹ, Льоксандра, ти гӓнӓк- 
шӹ чучыц... Мыралты, Купря!.. Молодец, Льоксандра! (Дворовый 
эдемвлӓ, большырак нежностьлан, пӱэргӹмӓт южнам ӹдрӓмӓш- 
лӓ лӹмдӓт.)— Мыралты!

— Тиштӹ мыраш ак яры ,— Куприян пингӹдӹн пелештӹш,— 
тиштӹ господский контора.
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— Тӹньжьш ма дела? б 1шкежӓт конторщик линет, виднӹ!— 
когон ваштыл, Константин келесӹш.

— Цилӓ господский властьышты ылеш,— бедняга манеш.
— Анжыдок, кышкы тумаен шӹнден ыльш, махань ловкий? 

у! у! а!
Цилӓн ваштылаш тӹнгӓлевӹ, южшы тӹргӓт. Иктӹн гӹцӓт 

когон луцкы иӓш кытла ик ӹрвезӹ, дворня лоштыш аристокра- 
тын эргӹжӹ тама, ваштылеш; тӹ ӹрвезӹ бронзовый полды- 
шан жилеткӓм чиэн, лиловый цӹреӓн галстукым пижӹктен, дӓ 
мӹшкӹржӓт йӓлӹн гӹц когорак кушкын поспеен.

— Колышт доко, Купря, келесӹ тӧрок,—Николай Еремеич 
йӹрен попаш тӹнгӓльӹ:—камака олтышышты ӹлӓшет худа вет? 
Пуста пӓшӓ сӓй?

— А  ма, Николай Еремеич,—Куприян отвечая,—тӹнь вот 
кӹзӹт главный конторщик ылат, лачок; тидӹ гишӓн иктӓт ак 
споры; а вет тӹнят йӓл кид лӹвӓлнӹ ылынат, мужицкий пӧр- 
тӹштӓт вет ӹлен анженӓт.

—  Тӹнь анжы, утла ит попы,— кӹжгӹ шӹдешкен колтыш,— 
тӹньдонет, ородыдон, шутям ӹштӓт; тӹньдонет эче попат моло 
гӹнь, сусу веле лимӹлӓ.

— Ш амакеш тенге тольы, Николай Еремеич, ит йӓтлӹ...
— То-ты, шамакеш.
Амаса пачылт кеш, дӓ казачок кыргыж пырыш.
— Николай Еремеич, барьшя тӹньӹм токыжы шӱдӓ.
— Барыня доныжы кӱ улы?
— Аксинья Никитишча дӓ эче Веневыштыш купец.
— Сейчас миэм. А  тӓ, шӱмбелкӓвлӓ,— пингӹдӹн попа,—ка- 

мака олтышыдадон иквӓреш кедӓ тишец: немец толын шагальы 
гӹнь, как раз жалываен шӹндӓ.

Кӹжгӹ ӹшкӹмжӹн ӱпшӹм тӧрлӓлтӓльӹ, лапашкыжы кахрал- 
тыш, полдышвлӓжӹм полдыштыш дӓ, кымдан ашкылтен, ба- 
рьшя докы ашкедӹ. Изиш лимӹкӹ, Купря сага цилӓа лӓктӹн 
кевӹ. Ик тошты знакомыем—дежурный веле коды. Тӹдӹ перо- 
влӓм тӧрлӓш тӹнгӓлӹн ыльы дӓ шӹнзӹмӓштӹжок амален кеш. 
Таманяр арашӹнгӓ тӹшӓкок тӹрвӹшкӹжӹ толын шӹнзевӹ- 
Лепкӓэшӹжӹ кужынер шӹнзӹ, ялвлӓжӹм кындон ташкальы дӓ 
пышкыды каваштышкы кужы нержӹм пышкыл шӹндӹш. Амаса 
шайыц лешӓкгӹшӹ якшар ӱпӓн эдем вуй кайы, анжальы, ан- 
жальы дӓ кӓпшӹге конторышкы пырыш.

— Федюшка! Федюшка! тӹнь со амалет! —тӹдӹ попа.
Дежурный шижӹн колтыш дӓ кӹньӹл шагальы.
— Николай Еремеич барыня докы кеш?
— Барыня докы кен, Василий Николаич.
А-а!—мӹнь тумаяльым,— тевеш, главный кассирет.
Главный кассир кӹдеж мычкы кашташ тӹнгӓльӹ. Кашташы- 

жы йӹвӹрт, коти статян тӹдӹ каштеш. Вӹлӓнжӹ тошты шим 
фракым чиэн, фрак пачшы пиш ӓнгӹсӹр; ик кидшӹм тӹдӹ он- 
гешӹжӹ кычен, а весӹжӹдон тор галстукшым седок кычал-кы-
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чал колта дӓ вуйжым сӓркӓлӓ. Ялыштыжы кесӹ каваштын шар- 
гагем, нима юкат уке, тӹдӹ пышкыдын ташкал миӓ.

— Тагачы тӹньӹм помещик Ягушкин ядышты,—дежурный 
манеш.

— Гм, ядышты? А  мам тӹдӹ тӹлӓнет попыш?
— Тютюрев докы вадеш миэм маньы дӓ тӹштӹ тӹньӹм вы- 

чаш сӧрӹш. Василий Николаичдон ик дела гишӓн попалташ 
келеш маньы, махань дела гишӓн—тӹдӹжӹм ӹш келесӹ: Ва- 
силий Николаич пӓлӓ, манеш.

—• Гм!—манят, главный кассир окня докы миш.
— Николай Еремеич конторышты ылеш?—сеньӹк гӹц юк 

шактыш, дӓ тӹшӓкок кужы эдем пырыш; шӹдешкӹшӹлӓ чу- 
чеш, лицӓжӹ неправильный, но раскыды дӓ смела, чистан 
чиэн.

— Тӹдӹ уке ма?— йӹрвӓш талашен анжалын, тӹдӹяды.
— Николай Еремеич барыня доны,—кассир отвечая.—Мам 

келесӹнет, келесӹ, Павел Ӓндреич: мӹлӓнем келесен кердӓт... 
Мам тӹнь келесӹнет?

— Мам келесӹнем? Тӹнь пӓлӹнет, мам мӹнь яднем? ('Кас- 
сир вуйжым мыкик ӹштӓлтӹш.)— Тымдалтынем мӹнь тӹдӹм— 
негодный кӹжгӹ мӹшкӹрӹм, ӓляклен ӹнжӹ кашт!.. Кыце ӓляк- 
лӹмлӓ, мӹнь тӹдӹлӓн анжыктен пунем!

Павел пӧкенӹш вален шӹнзӹ.
— Павел Андреич, кыце варатӹ нь тенге? Ладнан... Кыце на- 

мыс агыл вара? Тӹнь ит монды, кӱ гишӓн тенге попет, Павел 
Андреич!—кассир попа.

— Кӱ гишӓн? Главный конторщикым тӹдӹм ӹштень^т гьшь, 
мӹнььш ма дела! Эдемӹшок моныт! Тӧрок келесӓш лиэш: ке- 
сӹм капштавичӹш пыртенӹт.

— Ситӓ, ситӓ, Павел Андреич, шӹлок, вет тидӹжӹ пустяк 
веле!..

— Ну, Л иса Патрикеевна, пачшым мадыктылаш тӹнгӓльӹ 
Ь1нде! Мьшь ть!дӹм соикток вычен шоктем, — Павел шӹдӹш 
келесӹш дӓ стӧлӹм мышкынден колтыш.—А, тевеш ӹшкежӓт 
толеш,— окняшкы анжалын, приваяльы,— шамакешок толеш. То- 
лын анжай теве! (Ть1дӹ кӹньӹл шагальы.)

Николай Еремеев конторышкы пырыш. Лицӓжӹ сусун каеш, 
но Павлым ужы веле, тӧрок шеклӓнен колтыш.

— Здравствуйте, Николай Еремеич,—Павел чӹнь попалтен 
колтыш дӓ конторщик докы олен миш.—Здравствуйте!

Главный конторщик юкымат ак лык. Амасашты купецӹн ли- 
цӓжӹ кайын колтыш.

— Ма вара, ат ойвечӓйӹ?—Павел эче попа.—Тырлай, тенге 
ак кел,— пелештӓльӹ,— саслен дӓ вырседӓльш, нима толкымат ат 
мо. Тӹнь лучы пурынок келесӹ, Николай Еремеич, ма гишӓн 
мьшьӹм пӹзӹрӓш цацет? Ма гишӓн мӹньӹм ямдынет? Ну, ке- 
лесемӓ йӓ, келесемӓ.
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—  Тиштӹ тӹньдонет шайышташ вӓр агыл,—главаый контор- 
щик тыргыжланен попа,—дӓ кӹзӹт веремӓжӓт уке. Толькы ик- 
тьш мӹнь удивляем: кышец пӓлен нӓлӹнӓт, что мӹнь тӹньӹм 
ямдаш цацем ӓль пӹзӹртӹнем? Кыце вара мьшь тӹньӹм пӹ- 
зӹртен кердӓм? Тӹнь мӹньӹн конторыштем ат служы вет.

— Анжема эче,— Павел попа,—тидӹ эче ак ситӹ ылын. Ма- 
лын йӓ тӧрок ат признайы, Николай Еремеич? Вет тӹнь ынгы- 
лет мьшьӹм.

— Уке, ам ынгылы.
—  Агыл, ынгылет.
—  Цуратат, ам ынгылы.
— Ит цурейӹ! Тенге гӹнь, келесӹ: йымы гӹц лӱдӓт ӓль 

агыт? Ну, малын тӹнь незер ӹдӹрлӓн ӹлӓш волям ат пу? Ма 
тӹлӓнет тӹдӹ гӹц келеш?

— Тӹнь, Павел Андреич, кӱ гишӓн попет? •— нимамат вуйта 
ак пӓлӹ, кӹжгӹ ядеш.

— Эх, акат пӓлӹ вуйта! Мӹнь Татьяна гишӓн попем. Иымы 
гӹц хоть лӱдшӓш,— мажым йӓ тенге пӹзӹртӹлӓт? Намысла- 
иемӓ: тӹньӹн вӓтет улы, тетявлӓэт мӹнь кытем ылыт, а мӹнь- 
жӹ ма вара... Татьянам вӓтӹлыкеш мӹнь нӓлнем: честьдонмӹнь 
ӹштем.

— Мӹньжӹ мальш тиштӹ виноват ылам, Павел Андреич? 
Барыня тӹлӓт ӹдӹрӹм ак нӓлӹктӹ: тӹдӹн господский воля! 
Мӹньжӹн ма дела!

—  Ма дела? А  тӓ тӹ шонгы ведьма-ключницыдон икышын 
ада ӹштӹ ма? Барынялан ада пӹжгӹ ма? Келесӹ, ти ӹдӹр 
вӹкӹ сакой шамакым барынялан ада попы ма? Тӓ гишӓндӓ вет 
тӹдӹм прачка гӹц судомойкыш ваштенӹт! Тӹдӹм шит, дӓ 
страмаят—тӓ гишӓндӓ агыл ма? Намысланы, намысланы, тӹнь 
шонгы эдем ылат! Вет теве-теве тьшьӹм паралич темдӓл пиш- 
тӓ... Йымы анзылны отвечаяшет вӓрештеш.

— Саслы, саслы, Павел Андреич... Толькы шукы ли тӹлӓт 
саслашыжы попаза!

Павел трӱк шӹдешкен колта.
— Ма тӹнь крозаш эче тумает?— шӹдӹн тӹдӹ попалтен кол- 

тыш.-—Тӹнь машанет, лӱдӓм мӹнь тӹнь гӹцет? Уке, шӱмбелкӓ, 
тӹхеньӹм агыл попазенӓт! Ма гӹц мӹлӓнем лӱдмӹлӓ?.. Мӹнь 
хоть-кыштат качкашем моа^. Тӹнь вот— вес дела. Тӹньӹлӓт 
тиштӹ веле и ӹлӓш дӓ ӓляклӓш, дӓ эче шолышташ...

—- Ох, ӹшкӹмжӹм кыце когоэш ужеш,—шӹдешкӓш тӹнгӓл- 
шӹ кенторщикшы манеш: фельдшер, проста фельдшер, пуста 
лекарь веле ылеш, а колышт шаяжым, — ой, махань важный 
эдем!

— Мане, фельдшер, ко ти фельдшер агыл ылгецӹ,тьи!ь кӹ- 
зӹт мыгилӓштӹ шӱн киэт ылын... Мажы тидӹм мӹлӓнем лицӹк- 
тӹш,— шӹдӹн тӹдӹ привайыш.

— Тӹнь мӹньӹм лиценӓт?.. Уке, тӹнь мӹньӹм отравляен
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пушнет ылын; тӹнь мӹлӓм сабурым *) йӱктенӓт,— конторщик 
попа.

— Сабур гӹц пасна молыжы нимат тӹлӓт палшен ак керд 
гӹнь, мам ӹне ӹштӹмлӓ ылын?

— Сабур врачебный управыдон запрещ.ӓймӹ ылеш,— Нико- 
лай попа,—тӹнь вӹкет мӹнь жалываен эче кердӓм. Мӹньӹм 
пугатнет ылын—вот ма! Яра эче, йымы ытарен.

—  Ситӓ, ситӓ, господавлӓ,— кассир тӹнгӓлӹн ыльы...
—  Каранг!— конторщик сӹгӹрӓл колта.—Тидӹ мьгаьӹмотра- 

вен пуштнежӹ ылын! Пӓлет тӹнь тӹдӹм?
— Пиш келеш мӹлӓм тидӹ. Колышт, Николай Еремеев,— Па- 

вел когон тыргыжланен попа,—остаткам келесем... Б1шке тиш- 
кевен шоктышыц, большы мӹнь тырхен ам керд. Мӓлӓннӓ ит 
ӓптӹртӹ, ынгылет? А  то, цуратат, иктӓжӹлӓннӓ худа лиэш, 
мӹнь тӧрок попем.

Кӹжгӓт когон шӹдешкен колтыш.
— Тӹнь гӹцет мӹнь ам лӱд,—тӹдӹ сасла,— колат, тӹнь, мо- 

локосос! Мӹнь тӹнььш ӓтядӹмӓт кердӹм, тӹдӹнӓт шуржым 
тодыльым,— анжы, тидӹ тӹлӓт пример!

— Атям гишӓн мӹлӓм ит попы, Нпколай Еремеев, ит ӓшӹн- 
дӓрӹктӹ!

— Вот эче! Махань уставщик тӹнь мӹлӓнем ылат?
— Тӹлӓнет попем, ит ӓшӹндӓрӹктӹ!
— А  тӹлӓнет попат, ӹшкӹмедӹм пӓлӹ... Барынялан Ь1шкӹ- 

медӹм хоть-кыце керӓлеш шотлет гӹнят, а когыньна логӹц ик- 
тӓжьгаӓм айыраш тӹдӹлӓн попаза гӹнь, тӹнь шалген ат тыр- 
хы, голубчик! Бунтуяш иктӹлӓнӓт волям пумы агыл, тидӹм ит 
монды! (Павел когон шӹдешкен колтен, цӹтӹрӓвӓк.) А  Татья- 
налан тенге и келеш... Тырлы доко, тидӹ эче такеш веле ть1- 
дӹлӓн!

Павел, кидшьш лӱктен, анзыкыла тӓрвӓнен кеш, дӓ конторщик- 
шы седӹрӓшкӹ лелӹн шӓргӓлт вазы.

— Кӹртнидон цеплӓш тидӹм, кӹртнидон,—Николай Еремеев 
охлен-охлен сасла.

Ти сценын конецшӹ гишӓн мӹнь амат сирӹ; кӹзӹтӓт мӹнь 
шеклӓнӓлӓм, книгӓ льтдшын чувствыжым шӹм оскорбляйӹ вӓл, 
манын шанем.

Тӹ кечӹнок мӹнь токына тольым. Ик ӓрняштӹ мӹнь ко- 
льым: госпожа Лоснякова Павелге, Николайге ӹшлӓнжӹ служаш 
коден, а Татьянам, ӹдӹрӹм, карангден, тагыш мӹндӹркӹ кол- 
тен,—виднӹ, керӓл агыл лин.

*) А лоэн сокш ы, ныгыдеммешкӹ шолтен шӹндӹмӹ. 
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Бирюк

Мьшь охота гӹц беговой дрожкеш вадеш ӹшкетемок кыдалы- 
нам. Токына якте иктӓ кӓндӓкш уштыш эче кодын; рысистый 
яжо вӹлем пыракан корныдон пыт кыдалын, ш оэнвеле „хор-р!“ 
ӹштӓ дӓ пӹлӹшӹжӹм мадыктылеш; янгылышы пиэм, ялштен 
шьшдӹмӹ ганьы, шайыл арава паштек кыдалын. Хӹдӹртӹшӓн 
юр анженок толын. Анзылнемлӓ, шӹргӹ шайыцын симсӓлгӹ- 
пӹцкӓтӓ пиш кого пӹл куза; мӹнь туреэм, ваштарешемлӓ ку- 
жы луды пӹлвлӓ эртӓт; уала тӹшкӓвлӓ тӓрвӓнӹлӹт дӓ шыжге 
мырат. Пӹцкӓтӓ шокшы трӱкок йонгата ӱштӹ воздухдон ваш- 
талт кеш; ӹмӹлкӓвлӓ ныгыдемӹт. Мӹнь имним сӓп-лыкдон лыв- 
шальым, каремыш кыдал валышым, уаладон левед шӹндӹмӹ 
кошкышы ӓнгӹр гач эртӹшӹм, кырык вӹкӹ кыдал кузышым 
дӓ шӹргӹ лошкы пырен кешӹм. Корнем шӹре пӹркем тӹшкӓ- 
влӓ лодон кеӓ, тӹшкӓ лошты пӹцкемӹш; анзыкыла мӹнь труд- 
нан эртенӓм. Корны шӱдӹ иӓш тум важвлӓ вылец моло эртӓ, 
арава лаксы тореш пингӹдӹ важвлӓ шӹренок попазат; имниэм 
шӹртнялтӓш тӹнгӓльӹ. Кӱшнӹ кого мардеж ружге тӓрвӓнӹш, 
пушӓнгӹвлӓ шужгаш тӹнгӓлевӹ, шоэншалдыра юр патькалтыш- 
влӓ вилӹт, ӹлӹштӓшвлӓэш тӹкнен миӓт, валгынзыш кайын кол- 
тыш, дӓ кӹдӹртен колтыш. Ю р лач ӓнгӹрлӓок пырыш. Имни- 
эм ашкедӹктӓш тӹнгӓльӹм, но скоры шагалаш попазыш: им- 
ниэм кен ак керд, дӓ каяшыжат нимат як кай. Чуть-чуть ко- 
го тӹшкӓ лӹвӓкӹрӓк пырышым. Пӱгӹрген шӹнзӹмӓт, юр эр- 
тӹмӹм вычем ӹнде, дӓ трӱк теве валгынзыш сотеш корнышты 
кужы эдем ашкедмӹлӓ кайы. Мӹнь яжоракын анжаш тӹнгӓльӹм, 
анжем—араваэм докы, рок лӹвец лӓктӹн шагалмы ганьы, тӹ 
эдем толын шагальы.

—  Кӱ ылат?—кого юк щактен колтыш.
—  Тӹнь ӹшкежӹ кӱ ылат?
— Тиштӹш лесник.
Мӹнь ӹшке фамилиэм келесӹшӹм.
—  А, пӓлем! Токыда кеет?
— Токына. Ужат, махань юр...
—  Мане, юр,— эдем попа.
Кого валгынзыш вуй гӹц ялжы якте лесникӹм сотемдӓрен
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колтыш; валгынзыш паштек рашкалтен колтыш. Юржы эчеӓт 
когсн юраш тӹнгӓльӹ.

—  Йӹлеок эк эртӹ,—лесник попа.
—  Мам ӹштӹмлӓ ӹнде?
—  Тӹньӹм ӹшке пӧртӹшкем нӓнгешӓш, векӓт,— тӹдӹ рас- 

кыдын келесӹш.
— Давай, нӓнге.
— Ш ӹц веле.
Тӹдӹ имни вуйыш миш, имним лавшем гӹц кычыш дӓ тӓр- 

вӓтӹш. Мӓ кешнӓ. Мӹнь дрожки кӹпцӹкӹм кычен шӹнденӓм, 
тӹдӹжӹ тангьш! коэштӹш изи пыш ганьы мыльгалтеш, дӓ ке- 
мӹ семӹнь пиэм сӹгӹрӓлӓм. Вӹлем кого ляврӓштӹ лелӹн аш- 
кедеш, яклештеш дӓ шӹртнялтеш, лесник тарта вуй доны кеӓ 
дӓ кемӹжӹ семӹнь икӓнӓ иквекӹ лывшалтеш. Мӓ пӱлӓ вере- 
мӓ кешнӓ; остаткажым, проводникем шагальы.— пВот ӹнде то- 
нем ылына, барин“,— ладнаюкдон попа. Капка йочырт мырыш, 
таманяр пи игӹ цуцан опташ тӹыгӓлевӹ. Мӹньвуем лӱктӓльӹм 
дӓ валгынзыш сотышты кудвичӹ покшалны изирӓк пӧртӹм 
ужын колтышым; кудвичӹ йӹржӹ сӓвӹ пичӓ^мпичен шӹндӹмӹ. 
Ик окня гӹц тыл соты шӹжгӓн каеш. Лесник имним пӧртан- 
зы л докы виден кандыш дӓ амасам ӹрзӓльӹ.— „Сейчас, сейчас!“— 
вӹцкӹж юк шактыш, цӓрӓ ял юк эче шакташ тӹнгӓльӹ, вара 
пашкарым колтым юк шактыш, дӓ луаткок иӓш ӹдӹр, тыгыр ве- 
лӓ, фонарь кидӓ порогы доны кайы.

■— Баринлӓн сотым анжыкток,—лесник тӹдӹлӓн келесӹш,— 
а мӹнь имниэдӹм сарай лӹвӓкӹ шагалтем.

Ыдӹр мӹнь вӹкем анжальы дӓ пӧртӹш пырен кеш. Мӹнят 
тӹдӹн паштек пӧртӹш пырышым.

Лесникӹн пӧртшӹ ик кӹдежӓн веле, стенявлӓжӹ шӹкшеш ши- 
мем шӹнзӹнӹт, потолокшы лап, пӧрт кӧргӹжӹ охыр—платяат 
уке. Стеняштӹ кышкедӓлт шӹцшӹ тылып кечӓ. Олманга вӹл- 
нӹ ик дулан пичӓл киӓ, оголышты шӱкшӹ савыц ара киӓ: ка- 
мака сага кок кого коршок шӹнзӓт. Стӧл вӹлнӹжӹ лӧценӓ сы- 
лыкын йыла, то йӧрӓш цаца, то эче ӹлӹжеш. Пӧрт покшалны 
кужы вӓрӓ вуйышты шипкӓ кечӓ. Ыдӹр фонарьым йӧртӹш, изи 
тӧнгӹлеш шӹнзӹ, вургымла кидшӹдон шипкӓм рӹпшӓш тӹн- 
гӓльӹ, шалахайжыдон лӧпенӓм тӧрлӓлтӓ. Мӹнь йӹрвӓш анжа- 
льым,—шӱмешем ясын чучын колтыш: мужикӹн пӧртӹш йыд 
веремӓн пырен шагалаш веселӓ агыл. Ш ипкӓштӹ ӓзӓ ясын дӓ 
шӹрен шӱлӹкӓлӓ.

•— Тӹнь тиштӹ ӹшкететок ылат?— ӹдӹр гӹц мӹнь ядым.
— Ӹшкетемок,— чуть ынгылаш лимӹлӓ тӹдӹ попа.
—  Тӹнь ,\есникӹн ӹдӹржӹ ылат?
— Лесникӹн ӹдӹржӹ.
Амаса йочырт шактыш дӓ, вуйжым кымык ӹштен, порогы 

тач  лесник пырен шагальы. Тӹдӹ седӹрӓ гӹц фонарьым нӓ- 
льӹ, стӧл докы тольы дӓ тылым чӱктӹш.
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— Лӧценӓ тылеш привикньӹделат сӓй?—маньы дӓ кыйыр ӱп- 
шӹм ӹрзӓльӹ.

Мӹнь тӹдӹн вӹкӹ анжальым. Техень эдемӹмужаш мӹлӓнвм 
шоэн вӓрештӹн. Тӹдӹ кужы, кымда пулшан дӓ цаткыды кӓпӓн 
ылеш. Проста мӹнерӹн начкы тыгыржы лӹвец аварген шӹц- 
шӹ силан мускулвлӓжӹ пӓлдӹрнен шӹнзӹнӹт. Кыйыргал шӹц~ 
шӹ шим пандашыжы тӹдӹн цевер лицӓжӹм пеле якте мӱден 
шӹнден; вӓшок шӓрлен кушкын шӹцшӹ сӹнзахал пынжы лӹ- 
вец изирӓк, якшаралгы-шим сӹнзӓвлӓжӹ кайыт- Кидшьш кӹдӓ- 
лӹшкӹжӹ кычен, тӹдӹ мӹнь анзыланем шагальы.

Мьшь тӹдӹлӓн таум келесӹшьш дӓ лӹшжӹм ядым.
Лӹмем—Ф ома,— отвечӓйӹш тӹдӹ,— а йӓлжӹ маныт—Би-

рюк
— А! Тӹнь Бирюк ылат!
Мӹнь, ачеӓт когон интересуен, тӹдӹн вӹкӹ анжаш тӹнгӓ- 

льь1м. Ермолаем гӹц дӓ йӓл гӹцӓт лесник Бирюк гишӓн шукы 
гӓнӓ мӹнь колынам, со попат, тӹ лишнӹшӹ мужиквлӓ цилӓн 
тӹдӹ гӹц лӱдьшӹт. Ньшьщ попымыштыдон, ӹшке делам 
тенге яжон пӓлӹшӹ эдемӹм свет вӹлнӓт моаш акли; .,Ик на- 
малтыш пумат шолышт кеӓш во.лям ак пу1 хоть-махань веремӓ 
лижӹ, йӹдпелӹн гьшят, лым трӱк толмы ганьы тольш шагалеш, 
дӓ кредӓлӓш моло итӓт тумайы,—силан, маныт, дӓ ловкый, 
чорт ганьы... Д ӓ нимадонат тӹдӹм ат слайы. Ни ӓрӓкӓдон, ни 
оксадон; нимахань алтанзыкышкат ак ми. Таманяр гӓнӓ пуры 
эдемвлӓ тӹдьш пушташ паценӹт, но акли—со статяш а к т о л ” .

Теве кыце тӹ лишнӹшӹ мужиквлӓ Бирю к гишӓн попенӹт.
— Т ӹ р  ӹне Бирюк ылынат,—эче мӹнь манььш, —  мӹнь, 

шӱмбелкӓ, тӹнь гишӓнет колынам. Иктӹлӓнӓт махьш ат пу, ма- 
ныт.

Ь]шке должностем справляем,— тӹдӹ отвечӓйьӓш,— господ- 
скии киндӹм такеш качкаш ак попазы.

Тӹдӹ кӹдӓлжӹ гӹц таварым кедӓрӹш, седьфӓэш каклянен 
шӹнзӹ дӓ лӧценӓм царгаш тӹнгӓльӹ.

Вӓтетшӹ тӹньӹн уке ма?— мӹнь ядым.
Уке,— маньы дӓ таваржыдон чьӓнь роал шӹндӹш.

•— Колен виднӹ?
Уке... мане... колен, — пелештӹш дӓ вес векӹлӓ сӓрнӓл 

шӹнзӹ.
Мӹнь попаш цӓрнӹшьш, тӹдӹ токемлӓ сӓрнӓльӹ дӓ мычкем 

анжальы.
Корны кешӹ мещанин сага шӹлӹн,—пингӹдӹн йӹрӓлтен 

тӹдь! келесӹш. Ӹдӹфжӹ. тӹшӓк шеклӓнен колтыш; ӓзӓ шижӹ 
дӓ мӓгӹрӓш тӹнгӓльӹ, ӹдӹр шипкӓ докы миш.—Нӓ, пу ти- 
дӹм, Бирюк келесӹш, дӓ лявӹрген шӹцшӹ инзӹкӹм ӹдӹрлӓн 
кычыктыш.—Тевеш, тидӹмӓт шуэн коден,— ӓзӓ докыла кидшӹ-

*) О рловский губерняштӹ ӹшкетӹн ӹлӹшӹ эдемӹ м бирю к маныт.
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дон анжыктен, тӹдӹ олен пелештӹш. Тӹдӹ амаса докы миш, 
шагалальы дӓ токемлӓ сӓрнӓл шагальы.

— Тӹнь, барин, мӓнмӓн киндӹнӓм ат кач сӓЭ,—^тӹдӹ попа,—  
кукшы сыкыр гӹц пасна...

— Мӹнь шужыделам,— мӹнь манам.
— Ну, яра ӹне. Самоварым шӹндӹнем ылнежь!, чӓем уке... 

Кеем, имниэдӹм анжалам, кыце шалга.
Тӹдӹ лӓктӹ, амасажым чӹнь чӱчӹн шӹндӹш. Мӹнь эчеӓт 

йӹрвӓшем анжальым. Пӧрт кӧргӹжӹ пӹтӓришӹ гӹцӓт йыкра- 
кала чучын колтыш. Укшен шӹцшӹ шӹкш пышеш шӱлӓшӓт кӓ- 
ньӹсӹр. Ыдӹр вӓржӹ гӹцӓт ак тӓрвӓнӹ дӓ сӹнзӓжӹмӓт вӹ- 
кемлӓ ак анжал, шипкӓм шозн рӹпшӓлтӓ, тыгыржым пулшыш- 
кыжы шеклӓнен лӱктӓлӓлеш; цӓрӓ ялвлӓжӹ кечӓт, акат тӓрвӓнеп.

—  Лӹметшӹ кыце?—мӹнь ядым.
— Улита,— манеш, ойхан сӹнзӓжӹм эчеӓт пӹцкӓтӓрӓкӹм ӹш- 

тен шӹндӹш.
Лесник пырыш дӓ олмангаэш шӹнзӹ.
—  Ю р эртӓ,—изиш лиӓт, тӹдӹ келесӹш— келеш гӹнь, шӹр- 

гӹ вашт провожаен колтем.
Мӹнь тӓрвӓнӹшӹм. Бирюк пичӓлжӹм кидӹш нӓльӹ дӓ пис- 

тонжым анжальы.
—  Тидӹжӹм малын нӓлӓт?— мӹнь ядым.
— Ш ӹргӹштӹ шӓлят... Вӹлӹ карем доны пушӓнгӹм роат,— 

тӹдӹ келесӹш.
— Тишкевекок шакта?
— Кудвичь1шкӹ шакта.
Мӓ икарашок лӓкнӓ. Ю р цӓрнен. Мӹндӹрнӹ лелӹ пӹлвлӓ 

аралалтыт; кужын шывшылт, валгынзыш шоэн валгалт кеӓ; но 
мӓ туренӓжӹ кышты тиштӹ симсӹ пӹлгомат уже каеш, чӹнь 
йогышы шоэ пӹлвлӓ лошты шӹдӹрвлӓ кайыкалат. Пӹцкемӹш- 
тӹжӹ юреш нӧрен шӹцшӹ пушӓнгӹвлӓ пӓлдӹрнӓт. Мӓ колыш- 
тына. Лесник калпакшым кыдашы дӓ колыштеш.— „Вот,— кид- 
шӹм виктӓлтен, попалтыш, ужат, махань йыдым мон“.— Мӹнь 
нимат ам кол, ӹлӹштӓш веле шужга. Бирюк имним сарай лӹ- 
вец виденлыкты. „Тенгемӹнь шӹлтенӓт тӹдӹм кердӓм“—юкы- 
нок тӹдӹ попалтыш. „Мӹнят сагаэт кеем... Я р а?“ — „Яра,— ма- 
ньы дӓ имниэм мӹнгешок левӓш Лӹвӓкӹ шагалтыш,— мӓ тидьш 
живы хватенӓ, а вара тӹньӹм провожаен колтем. А йда“.

Мӓ кешнӓ. Бирюк анзыц, мӹнь паштекшӹ. Иымы всле пӓлӓ, 
кыце тӹдӹ корныжым пӓлӓ, но шоэн веле шагалалеш, тавар 
юкым колышталеш. „Ужат,— пӱм пырыл, тӹдӹ манеш,—колат? 
колат?“ „Кышты?“ Бирюк пулшыжым веле кыптырталеш. Мӓ 
каремӹш валышна, мардеж изишеш цӓрнӓлӓльӹ—тавар юкым 
яжонок мӹнь колын колтышым. Бирюк мӹнь вӹкем анжальы 
дӓ вуйжым мыкик ӹштӓлтӹш. Мӓ пакылажы начкы кӹртнилӱ- 
лӹш дӓ нуж лодон ашкеднӓ. Глухой дӓ кужын шыпшылтшы юк 
шактен колтыш...

— Иӧрен пиштӹш...—Бирю к манылдальы.
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Тӹ нӱжвец пӹлгом иреэмӓш тӹнгӓлььГ, шӹргӹштӹ изиш 
сотемӓльӹ. Остаткажым, мӓ карем гӹц лӓкнӓ.— „Тиштӓкен вы- 
чалал,“ лесник пӹжгӓлтӹш, каклянальы, пичӓлжӹм лӱктӓлӓл, 
тӹшкӓвлӓ лошкы пырен кеш. Мьхнь колышташ тӹнгӓльӹм. Мар- 
деж лошток укшвлӓм ялгалым юк олен шакта, арава йочыр- 
талта, имни пӹрхӓлтӓ... „Кышкы? Ш агал!“—Бирюкын пингӹдӹ 
юкшы трӱк шактен колтыш. Д ӓ тӹшӓкок вес юк, моренӹн га- 
ньы, вӹцкӹжӹн, ӹжӓлӹн сӹгӹрӓл колтыш... Кредӓлӓш  тӹнгӓ- 
левӹ. „Ат шӹл, атш ӹ л,—шӱлештӹл-шӱлештӹл, Б и рю ксасла,— 
попазышыц ӹнде!..“ Мӹнь нӹнӹ докыла кыргыжаш тӓрвӓнӹ- 
ш ӹмдӓ, каждый ашкыл йӹде шӹртнялт-шӹртнялт, токышты ми- 
эн шагальым. Иӧрен пиштьшӹ пушӓнгӹ доны лесник сукалты- 
леш; тӹдӹ шолым темден пиштен дӓ кидшӹм кушакдон туп ша- 
йык пидеш. Мӹнь токышток мишӹм. Бирюк кӹньӹл шагальы дӓ 
шолымат ял вӹкӹ кӹньӹлтен шагалтыш. Нӧрен шӹцшӹ, шӱк- 
шӹ выргемӓн, кужы пандашан мужикым мӹнь ужам. Пеле якте 
рогожадон леведмӹ худа иминжӹ тарта лошты шалга. Лесник 
ик юкымат ак лык; весӹжӓт юкым ак  лык, вуйжым веле ӹрзӓ- 
лӓлеш.

Колты тидӹм, — Бирюкьш пӹлӹшешжӹ мӹнь олен пӹж- 
гӓлтӹшӹм,— пушӓнгӹ тӓржӹм мӹнь тӱлем.

Бирюк имним лепкӓ аржажы гӹц хватьыш, вургымла кидшӹ- 
дон шолым кушакшы гӹц кычен. „Ну, ашкед тӹнь, луды ка- 
рак!“—шӹдьш сӹгӹрӓл шӹндӹш.—-„Таварем тӹве, нӓлок”,— 
мужик попалта. -„Малын тидӹлӓн ям ы ла?“— лесник манеш дӓ 
таварым лӱлтӓльӹ. Мӓ кешнӓ. Мӹнь шайыц ашкедӹм... Эчеӓт 
ю р пырыш дӓ когонок юраш ть^нгӓльӹ. Пӧрт якте чуть-чуть 
толын шона. Кычымы имним Бирюк кудвичӹ покшалан колтал- 
тыш, мужикым пӧртӹшкӹ виденпыртыш, кидялштымжым лыс- 
кыдемдӓльӹ дӓ лыкеш шӹндӹш. Камака сага амален кешӹ изи 
ӹдӹр трӱк кӹньӹл шӹнзӹ дӓ, юк лыктеок, лӱдӹн, мӓ вӹкӹнӓ 
анжаш тӹнгӓльӹ. Мӹнь олмангаэш шӹнзӹм.

Эх, махань юр эче пырыш!— лесник попа,—изиш вычалат 
виднӹ. А т вазылдал?

— Тау.
Тидӹм мӹнь тӹнь лӹмешет, цыланыш питӹрӹнем,—мужик 

вӹкӹлӓ анжыктен, тӹдӹ келесӹш,—толькы пашкаржы теве...
Коды тишӓкок, ит тӹкӓл,—Бирюклан мӹнь манььш.

Мужик мӹнь вӹкем лепкӓ лӹвец анжальы. Мӹнь ӹшлӓнем 
ӹшке шамакым пушым, хоть ма дӓ беднякым освобождаен колташ. 
Тӹдӹ тӓрвӓнӹдеок олманга вӹлнӹ шӹнзӓ. Тыл сотышты тӹдӹн 
кыптыргышы лицӓжӹ кечӓлт шӹцшӹ, сары сӹнзӓхал пынжы, 
лӱдӹн шӹцшӹ сӹнзӓв.\ӓжӹ дӓ тоша кӓпшӹ кайыт... б 1дӹрӓш 
тӹдьш ялжы доранок седӹрӓэш вазы дӓ амален кеш. Бирюк 
стӧл сага шӹнзӓ, вуйжым кидшӹдон тӹкӹлен шӹнден. Лыкыш- 
ты цӹрцӹк сасла... левӓш вӹлнӹ юр ложга дӓ окня мычкы 
йога; мӓ цилӓн юк лыктеок шӹнзеннӓ.
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— Ф ома Кузьмич,—цӹтӹрӓлтшӹ юкдон мужик трӱк попаш 
тйнгӓльӹ,— Ф ома Кузьмич.

— Ма вара?
— Колты.
Бирюк ак отвечайы.
— Колты... шуженӓмӓт вет... колты.
— Пӓлем мӹнь тӓмдӓм,— лесник угрюмы попалтыш,—тӓмдӓн 

солада хӓлӓ техеньвлӓ—цилӓн шолывлӓ.
— Колты,— мужикпопа,— приказчик... разоряялт пӹтеннӓ, ти- 

лец большыжы акат ли... колты!
— Разоряялтында!.. Ш олышташ иктӹлӓнӓт ак яры.
— Колты, Ф ома Кузьмич... ит ямды вовсеок. Тӓмдӓнжӹ, 

ӹшкеок пӓлет, качкын пуштеш.
Бярю к вес векӹ.лӓ сӓрнӓл шӹнзӹ. Мужик цӹтӹрӓ, тӹдӹм 

ӱштӹмыж кыча машанет; тӹдӹ вуйжым ӹрзӓлеш, лелӹн шӱлеш- 
тӹлеш.

— Колты, —сылык отчаянидон эче попа,—колты, цуратат, 
колты! Мӹнь тӱлем, цуратат. Шужен шӹнзӹмӹдон вет... тетя- 
влӓ саслат, цуратат, ӹшкеок пӓлет. Ылӓш трудна, вот ма.

— -  А  т ӹ н ь  в с е - т а к и  ш ӧ л ы ш т а ш  и т  к а ш т .

— Имниэмжӹм,— мужик попа,— имниэмжӹм, хоть тидӹжӹм... 
Ик вольыкем веле вет... колты!

— Манамыш, акли. Мӹнят вет йӓл кидӹштӹ ылам. Мӹнь 
гӹцем ядыт. Тӓмдӓм ахальыш колташ тоже акли.

— Колты ылнежӹ! Нужда, Ф ома Кузьмич, нужда вет тенге 
ӹштӓ... Колты!

— Пӓлем мьшь тӓмдӓм!
—  Колты!
— Э, ма тӹньдонет эче равед шӹнзӓш, тырын шӹнзӹ, а то 

мӹнь, пӓлет? Ат уж ма бариным?
Бедняк вуйжым сӓкӓлтӹш... Бирюк омешт колтыш дӓ вуйжым 

стӧл вӹлӓн пиштӹш. Ю р со ак цӓрнӹ. Мӹнь вычем, ма лиэш.
Трӱк теве мужик кӹньӹл шагальы. Сӹнзӓжӹ йыла, шӹргӹ- 

жӹ якшарген кеш. ,Н у, нӓ, кач“,—тӹдӹ саслаш тьшгӓльӹ,—■ 
нӓ, эдем качшы, вӹр йӱшӹ, нӓ...“

Лесник тӹдӹн докыла сӓрнӓльӹ.
— Тӹлӓт попемӹш, тӹлӓнет, вӹрйӱшӹ, азият, тӹлӓнет!
— Йӱкшӹ ылат что ли, тенге саслет?—лесник ӧрӹн попа.— 

Ородыш кешӹц что ли?
— Йӱкшӹ!.. тӹньӹн оксаэтдон йӱтелам, эдем качшы, зверь, 

зверь, зверь!
— Ах, тӹнь... дӓ тӹньӹм мӹнь!..
— А  ма? Мӹлӓнем соикток ямаш, имниде кыш кен нырем? 

Пушт—соикток ямаш; шужен колаш ли, пуштын ш уэтли— ика- 
ньок лиэш. Цилӓн хоть ямышты: вӓтем, тетявлӓэм—цилӓн пӹ- 
тӹштӹ... А  тырхал, тӹнь докетӓт шона!

Бирюк кӹньӹл шагальы.
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— Ш и, ши,—мужик шӹдӹн сасла,—^нӓ ши, шимӓ... (Ӹдӹр 

седӹрӓ гӹц талашен кӹньӹл кеш дӓ тӹдӹн вӹкӹ анж ал шӹн- 
дӹш .) Ш и 1 ши!

— Цӓрнӹ!— лесник сӹгӹрӓл колтыш дӓ кок ашкылым ан- 
зык ташкальы.

— Ситӓ, ситӓ, Ф ома,—мӹнь м аньы м ,^ит тӹкӓл... шӹлок.
—  Мӹнь ам цӓрнӹ,—мужик эче сасла,— соикток колаш. Тӹнь 

эдемӹм ямдынет, зверь, коленӓт ат керд... Тырхалай доко, 
шукок йӓлӹм качкын ат ӹлӹ! тӹньӹнӹмӓт логередӹм пӹзӹрӓ- 
лӹт!

Бирюк тӹдӹм пулшыжы гӹц хватьыш... Мӹнь мужикым ты- 
вы.\аш кечӓлтӹм...

—  Каранг, барин!— мӹнь вӹкем лесник сӹгӹрӓл колтыш.
Мӹнь тӹдӹн грозымжы гӹц лӱдтелам, дӓ кидемӓт виктӓлте-

нӓм ыльы, но тӹдӹ мужикын кидшӹ гӹц икӓнӓ шывшылынок 
кушакым кедӓрен нӓльӹ, тӹдӹм шӱдӹнгжӹ гӹц хватьыш, кал- 
пакшым сӹнзӓжӹ якте чиктен пуш, амасам пачы дӓ тӱгӹ шӹ- 
кӓл колтыш.

—  Ке к чорту имниэтдон иквӓреш!— паштекшӹ сӹгӹрӓл 
шӹндӹш,—дӓ анжы, вескӓнӓ кидӹшкем ит попазы!..

Тӹдӹ пӧртӹш пырыш дӓ лыкышты тамам кӹчӓлӓш тӹн- 
гӓльӹ.

— Ну, Бирюк,— остаткажым мӹнь маньым,—цӱдейӹктӹшӹц 
мӹньӹм; ужамат, тӹнь славный ылат.

— Итӓт попы, барин,—досаднан тӹдӹ келесӹш,—  толькы 
тӹнь йӓллӓн тидӹм ит шайышт. Д ӓ  лучы мӹнь провожаен кол- 
тем тӹньӹм,—привайыш эче,—юр йӹлеок ак эртӹ лишӓшлык...

Кудвичӹштӹ арава юк шактыш.
— Тӹве, кеш!— манылдальы,— дӓ тидӹм мӹнь!..
Пел цӓшӹштӹ коктын мӓ шӹргӹ тӹрӹштӹ айырлышна.
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Кок помещик

Мӹнь тӓлӓндӓ, благосклонный лыдшывлӓ, кыды тидӹ пашку- 
дывлӓэм гишӓн уже попенӓм—нӹнӹм тӓ пӓледӓ; ӹндежӹ, кста- 
ти (мӓлӓннӓ, писательвлӓлӓн, цилӓ кстати), эче кок помещик 
гишӓн, кыдывлӓ доны мӹнь шукы охотничаен каштынам, тӓ- 
лӓндӓ шайышт пунем,— пиш почтенный, благонамеренный дӓ 
таманяр уездӹштӹ цилӓн уважаймы эдемвлӓ хшшӓн.

Пӹтӓри мӹнь отставной генерал-майор Вячеслав Илларионо- 
вич Хвалынскийым тӓлӓндӓ описываен пуэм. Представляйдӓ 
ӹшлӓндӓ кужы эдемӹм, первижӹ пиш стройный ылшым, кӹзӹт 
уже лелемшӹм, но шонгы агылым, манаш лиэш, самой пора эде- 
мӹм. Лачок хоть, перви правильный ылшы дӓ кӹзӹтӓт эче при • 
ятный лицӓжӹ тӹдӹн первишӹ дорц изиш вашталтын, шӹргӹ- 
влӓжӹ изиш кечӓлтӓлӹнӹт, сӹнзӓ йӹржӹ, кечӹ ялвлӓлӓ, тыгы- 
ды пӹрӹнзӹквлӓ шӓрлӓт, пӱвлӓжӓт кыдыжы кодтелыт, кыце 
Саади,* Пушкин манмыла, келесен; хӹрӓш цӹреӓн ӱпшӹ, маня- 
ры кодшыжы, Роменский ярмынкӓштӹ жид гӹц нӓлмӹ соста- 
вым шӹренӓт, кӹзӹт симсӓлгӹ цӹреӓн лин; но Вячеслав Ил- 
ларионович пӹсӹн каштеш, ваштылеш тянгыран, кем кавалыш- 
тыш шпорвлӓжӹм ӹрзӓлеш, усыжым пӹтӹркӓлӓ, ӹшкӹмжӹм 
тошты кавалеристеш лӹмдӓ, а цилӓн пӓлӓт—настоящий шонгы- 
влӓжӹ нигнамат ӹшкӹмӹштӹм шонгы ак манеп. Чиӓшӹжӹ тӹ- 
дӹ со проста сюртукым чиӓ, полдышвлМжӹм кӱшкок полдыш- 
тен шӹндӓ, крахмалдон кагылтен шӹндӹмӹ воротникӹм дӓ гал- 
стукым пижӹктӓ, военный статян ыргымы, пӹртӹ-пӹртӓн яла- 
шым чиӓ; шляпӓжӹм тӧрок лепкӓэш шӹндӓ, шаягаремжӹ йолт 
кодеш. Эдем тӹдӹ пуры ылеш, но понятивлӓжӹ дӓ привычкы- 
влӓжӹ довольны потикӓлӓвлӓ. Ш амак толшы, незеррӓк дворян- 
влӓдон ӓль чинӓн агыл эдемвлӓдон ӹшкежӹ ганьдон попымла 
попен ак керд. Нӹнӹдон попымжы годым, нӹнӹ докы покан 
шагалеш, шӹргӹжӹм пингӹдӹ ош воротникеш тӹкӹлӓлтӓрен 
анжа, ӓль трӱк тӧрок туран анжал шӹндӓ, ӹшкежӹ юкымат ак 
лык, вуй каваштыжым веле тӓрвӓтӓлеш; даже шамаквлӓжӹмӓт 
тагыце вес статян попа: шамак толшы: „благодарю, Павел Ва-

* Саади (1184— 1241)— персидский лӹмлӹ поэт.
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сильич“, ӓль „пожалуйте, Михайло Иваныч“ маншаш годым 
„боллдарю, Палл Асилич“, ӓль „па-ажалте, Михалл Ваныч“, ма- 
неш. Низший положеништӹш эдемвлӓжӹдон тилецӓт странны 
ӹшкӹмжӹм видӓ: нӹнӹн вӹкӹ совсемок ак анжал, иктӓ-мам 
келесӹмешкӹжӹ аль приказываймешкӹжӹ тӹдӹ пӹтӓри пачаш- 
пачаш ядеш: „кыце лӹмет?.. кыце лӹмет?“, дӓ тенге попымжы 
выльдырцан саслымла веле чучеш. Ш ытырланаш гӹнь— тӹдӹн 
дела, дӓ тилец пасна— когон кукыр, а хоза—прамой агыл: уп- 
равителеш токыжы отставной вахмистрым * малороссым, ко- 
гон глупый эдемӹм шагалтен. Д ӓ  келесӓш келеш, Петербур- 
гыштыш ик важный чиновникшӹмок хозяйственный делашты 
иктӓт эче эртӹде; тидӹ приказчикын донесенивлӓ гӹц пӓлен, 
что тӹдӹн именьештӹжӹ ӓнвлӓ йылен-йылен кеӓт, дӓ киндӹ 
шукы ямеш манмым ынгыленӓт, строгий приказым пуэн: тепе- 
нӓштӹ тыл йӧрен пӹтӹмешкӹ, кӹлтем ӓнӹш шагалташ уке. Тӹ 
сановникок эче цилӓ нырвлӓэшӹжӹ макым ӱдӓш тумаен колтен 
ылын, тидӹ тенге шанен: макы ыржа гӹц шергӹм стоя, седӹн- 
дон макым ӱдӓш выгодны. Тӹдок эче солаштыжы ӹдрӓмӓшвлӓ- 
лӓн Петербургыштыш статян кокошниквлӓм** чиӓш шӱден; се- 
дӹндон кӹзӹтӓт тӹ солашты ӹдрӓмӓшвлӓ кокошникым чиӓт... 
только кичка вӹлӓн... Но Вячеслав Илларионович докы мӹнге- 
шок сӓрнӓлӹнӓ. Вячеслав Илларионович ӹдрӓмӓшвлӓм когон 
ярата, уездный халаштышты бульвареш иктӓ яжо ӹдрӓмӓшӹм 
ужешӓт, тӹшӓкенок паштекшӹ колталта, но шукат ак ке, ак- 
шаклаш тӹнгӓлеш,—тидӹжӹ вот пиш потикӓлӓ. Картла ма- 
даш  тӹдӹ ярата, но ӹшке гӹцшӹ простарак, низшийрӓк эдем- 
влӓдон веле; нӹнӹжӹ тидӹм: „Ваше превосходительство“, а
ӹшкежӹ тӹдӹ нима шотешӓт нӹнӹм ак пиштӹ, маняры кердеш 
сасла. Губернатордон ӓль иктӓ вес чиновникдон мадаш шӹнзеш 
гӹнь, тӹдӹ совсемок весӹ лин шӹнзеш: йӹрӓ, вуйжым мыкик 
Ь1штӓлтӓ, сӹнзӓшкӹштӹ анжал колта—ну, мӱм шӹрӓл пуа ма- 
шанет... Оксажым мадын колта моло гьшят, юкым ак лык. Вя- 
чеслав Илларионович чӹдӹ лыдеш, лыдмыжы годым усыжым 
дӓ сӹнзӓхалжым тӓрвӓтӹлеш, лицӓжӹ мыч вӹд коэвлӓм 
колта машанет. Лицӓжӹ мыч техень коэвлӓ эртӹмӹм айырте- 
мӹнок тӹнӓм цаклаш лиэш, кынам тӹдӹ хынавлӓ анзылны фран- 
цузский газетӹм лыдеш. Выборвлӓ годым тӹдӹ значительный 
рольым мадеш, но предводительын почетный звани гӹц, кукыр 
ылешӓт, седок отказывая... Отказымжы гишӓн тӹдӹм ядмыкы, 
тӹдӹ отвечая: „чотеш пиштен айыраш шанымда гишӓн кого 
тау тӓлӓндӓ; но мӹнь ӹшкӹмемӹн йӓрсӹм веремӓэм туреше- 
мок эртӓрӹнем.“ Тенге келесӹмӹкӹжӹ, вуйжым вургымлаш дӓ 
шалахайыш сӓрӓлеш, а варажы, ӹшкӹмжӹм седок когоэш ужын, 
онгылашыжым галстук вӹкӹжӹ пиштӓ. Ы рвезӹрӓкшӹ годым та- 
махань значительный начальник доны ад‘ютант тӹдӹ ылын, тӹ

* Царский армиш 1 ӹш кавалерийский унтер-оф ицер.
** Кокош ник— руш  ӹ дрӓмӓшвлӓн вуеш  чимӹ нӓрӓд.
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эдемӹм соок лӹмжӹдон дӓ ӓтяжӹн лӹмдон веле тӹдӹ попа? 
попат, что ад‘ютантын обязанностьвлӓ гӹц пасна, вес обязан- 
ностьвлӓмӓт тӹдӹ выполняен; шамак толшы, полный парадный 
формым чиэн шӹндӓ, крюквлӓжӹмӓт даже крюклен шӹндӓ дӓ 
начальникшым мсмоцашты пара ылын,—но сакой попымланок 
ӹняиӓш акли. Д ӓ генерал Хвалынский ӹшкежӓт ӹшкӹмжӹн 
службажы гишӓн шайышташ ак яраты,—тидӹжӹ пиш странньц 
войнашты тоже тӹдӹ ылте, лишӓшлык. Генерал Хвалынский 
изирӓк томашты ӹшкетшок ӹлӓ; вӓтӹдон ӹлӹмӓш счастьем тӹ- 
дӹ ужте, седӹндон кӹзӹт яктеӓт эче тӹдӹ женихеш шотлал- 
теш, даже выгодный женихеш. З ато  тӹдӹн ключница, кымлы 
вӹц иӓш кытла, шим сӹнзӓн, цаткыды кӓпӓн, свезӓ ӹдрӓмӓш, 
пӓшӓ кечӹн крахмалдон кагылтен шӹндӹмӹ платьедон каштеш, 
а рушӓрня кечӹнжӹ плетонан платьемӓт чиӓ. Губернаторвлӓ 
лӹмеш дӓ молы властьвлӓ лъшеш помещиквлӓн обедвлӓ годым 
Вячеслав Илларионович пиш яжо ылеш; тиштӹ, манаш лиэш, 
тӹдӹ совсемок ӹшкӹмжьш торелкӓштӹжӹ ылеш. Техень годым 
соок тӹдӹ губернатор сага вургымла велнӹ шӹнзӓ, агыл гӹнь, 
кышты-гӹнят лишнӹрӓк; обед тӹнгӓлӓлтмӹ андак тӹдӹ ӹш- 
кӹмжӹм когоэш ужмыларак статян кыча, йӓрнен шӹнзешӓт, 
хынавлӓн йӹргешкӹ шаягаремвлӓм дӓ кӱкшӹ воротниквлӓм ан- 
жен шӹнзӓ; зато пач векӹлӓжӹ веселӓэм кеӓ дӓ цилӓ монгырыш- 
кыла йӹрӓш тӹнгӓлеш (губернатор векӹлӓжӹ обед тӹнгӓлмӹ го- 
дымок йӹрен), южнам, ӹшке манмыжыла, планетӹнӓм цеверем- 
дӹшӹ ӹдрӓмӓшвлӓ лӹмеш йӱн колташ предлагая. Молы пуб- 
личный актвлӓ годымат: экзаменвлӓ годым, церкӹм освящ ай- 
мы годым, генерал Хвалынский тоже мыльы агыл; благослове- 
ним нӓлӓш ашкед миӓшӓт тӹдӹ яжо мастар. Корны важиквлӓш- 
тӹ, ӓнгӹр ванжакышты дӓ молы тӹхень вӓрвлӓштӹ Вячеслав 
Илларионычын эдемвлӓжӹ ак шумеп, ак саслеп; анешлӓ, наро- 
дым кок векӹлӓ карангден ӓль каретым сӹгӹрӓлӹн, пышкыды 
юкдон попат: „позвольте, позвольте, геренал Хвалынскийлӓн 
корным пуда“, ӓль „генерал Хвалынскийын экипаж“... Экипаж- 
шы гӹнь генерал Хвалынскийын тошты форман; лакейвлӓн 
выргемӹштӓт когон ягылген шӹцшӹ (якшаргым кычыман дӓ;лу- 
ды ылмышты гишӓнжӹ попашат уке), но имнивлӓжӓт курымыш- 
тым чӹдӹ агыл ӹленӹт дӓ служенӹт, кавырталтым гишӓн Вя- 
чеслав Илларионыч пишок ак шаны, сӹнзӓшкӹ пыракым шӓ- 
вӓш ӹшкӹмжӹн званижӹлӓн тӹдӹ приличныеш ак шотлы. Х ва- 
лынскийын айыртемӹн красноречижӹ уке, ӓль, может быть, ӹш- 
кӹмжӹн крысноречижӹм анжыкташ случай тӹдӹн ылте, вет 
тӹдӹ, спорымым агыл, ваштареш пелештӹмӹмӓт ак тырхы, а  
кужы хытырымашвлӓжӹ гӹц, айртемӹнок ӹрвезӹрӓк эдемвлӓ- 
дон, со карангаш цаца. Тидӹжӹ действительны ӹнянрӓк; а то  
кӹзӹтшӹ народдон попы веле: шамак колышташат праха дӓ. 
уважаяшат ак тӹнгӓл лиэш. Высший эдемвлӓ анзылны Хва- 
лынский шукыжок ак попы, а низшийвлӓжӹлӓн, кыдывлӓм тӹ- 
дӹ, маваш лиэш, сӹнзӓ мычанжат ужын ак керд дӓ кыдывлӓ-
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дон йыхныкала, тӹдӹ пиш туран, роал колтымла попа, тӹдӹ 
манеш: „ӹндежӹ тӹнь пус-тя-кым попет", ӓль „ӹндежӹ мӹнь, 
милостивый государь„ тӹлӓнет на вид шӹндӹшӓшлык ылам“ ӓль 
„остаткажым тӹнь, кӱдон делам имеет— пӓлӹшӓшлык ылат дӓ 
мол статянат. Когонжок тӹдӹ гӹц почтмейстервлӓ * непремен- 
ный заседательвлӓ дӓ станционный смотрительвлӓ лӱдӹт. То- 
ныжы тӹдӹ иктӹмӓт ак прянимайы дӓ попат, когон курпеник- 
лӓнӓ. Тенге гӹнят, тӹдӹ яжо помещик ылеш. „Перви служы- 
шы эдем, честный, правилывлӓдон ӹлӹшӹ эдем, шонгы сал- 
т а к “—тӹдӹн гишӓн пашкудьшлӓжӹ попат. Лач ик губернский 
прокурор веле Хвалынскийын отличный дӓ солидный качест- 
вывлӓжӹ гишӓн попымы годым йӹрӓлтӓ,—но йӓлӹм ужын керд- 
тӹмӓш мам ак ӹштӹ!..

А  ӹндежӹ вес помещикшы гишӓн хытыралына.
Мардарий Аполлоныч Стегунов нимажыдонат Хвалынский 

статяныш ак ми; тӹдӹ едва ли иктӓ вӓре служен дӓ нигнамат 
цевер ылте. Мардарий Апллоныч мытык, кӹжгӹ, цӓрӓ лепкӓн, 
кок-пачаш онгылашан, пышкыды кидӓн дӓ порадка мӹшкӹрӓн 
тьотя ылеш. Тӹдӹ хынавлӓм анжаш когон яратышы дӓ шутник; 
ӹлӓ, манаш лиэш, полный удовольствидон; телӹмӓт, кӓнгӹжӹмӓт 
корнан шлафрокым, ватканым, чиӓ. Иктӹдон веле Хвалынский- 
дон иканьок ылеш: тидӓт ӹдӹр нӓлшӹ агыл. Тӹдӹн вӹцшӱдӹ 
душа. Мардарий Аполлоныч ӹшке именьежӹдон пыт ак зани- 
майы; у ӹлӹмӓш гӹц кодаш ӹнжӹ ли манын, лу и эртен, 
Москвашты Бутеноп гӹц кӹлте шимӹ машинӓм нӓлӹн ылын, 
кӹзӹт тӹдӹм сарайыш пыртен шӹнден, дӓ ладнангын. Яжо кӓн- 
гӹж кечӹн южнам, беговой дрожким кӹцкӹктӓӓт, нырышкы 
киндӹвлӓм анжалаш дӓ василеквлӓм кӹрӹлдӓлӓш кен толеш. 
Мардарий Аполлоныч совсемок тошты статян ӹлӓ. Томажат 
тӹдӹн тоштын годшы статян ылеш: анзыл кӹдежӹштӹжӹ 
шапы пыш, шел сарта пыш дӓ шарга пыш шалга; тӹшток, вур- 
гымла велнӹ, тараканан буфет, столовыйышты тошты ӹшке эдем- 
влӓн  портретвлӓ кечӓт, арашӹнгӓвлӓ чонгештӹлӹт, кого кор- 
шокышты ерань пеледӹш шӹнзӓ; гостиныйышты кьш диван, 
кым стӧл, кок тӹгӹр дӓ ӹрдӓнгшӹ юкан коптялт шӹцшӹ ци- 
ферблатан, пӹчкеден ӹштӹмӹ бронзовый стрелкаан цӓш; ка- 
бинетӹштӹ пумагавлӓм оптымы стӧл, картинвлӓм тышкыман 
ошалгы-кловой ширма,— картинвлӓжӹ эртӹш курымаш сочине- 
нивлӓ гӹц пӹчкеден лыкмы ылыт; ӱвшӹшӹ книгӓвлӓм оптен 
шӹндӹмӹ шкапвлӓ, ӓнгӹремшӹвад, пырак дӓ молат улы; сад 
векӹлӓ цаток чӱчӹн шӹндӹмӹ амаса дӓ итальянский окня... 
Ик шамакдон, цилӓ ӹшке вӓрӹштӹжӹ. Эдемвлӓжӹ Мардарий 
Аполлонычын пиш шукы, цилӓн тошты статян чиӓт: кӱкшӹ во- 
ротникӓн кужы симсӹ мӹжӓрӹм; лудалгы ялашым дӓ мытык 
жилеткӓм. Хынавлӓм нӹнӹ „батюшка“ маныт. Хозяйствыжым 
тӹдӹнӹм мужик гӹц айырмы бурмистр виктӓрӓ—тыльшшы кым-

* М естный почтым внктӓрӹшӹ почтовый чиновник.
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дыкаш пандашан эдем; томаштыжы папа анжа—^картиневый са- 
выц вуян, кыптырген шӹцшӹ лицӓн дӓ когон кукыр. Мардарий 
Аполлонычын конюшништӹ сакой статян кымлы имни шал- 
гат; шӱдӹ вӹцлӹ пудан, тонок ӹштӹмӹ коляскым тӹдӹ кӹц- 
кен лӓктеш. Хынавлӓм тӹдӹ пиш сусун принимая дӓ яжон хы- 
налыкта, вес статянжы маншаш гӹнь, русский кухнян ородыш 
колтышы свойствывлӓжӹ велдӹк, преферансла мадмы гӹц 
пасна, вады якте молым нимамат ӹштен кердтӹмӹм ӹштӓ. 
Б1шкежӹ тӹдӹ нигнамат нимамат ак занимайы, даже „Сонник“ 
квигӓмӓт лыдаш прахен. Русьыштына техень помещиквлӓ шу- 
кы эче улы; ядын кердӹт: малын мӹнь тидӹ гишӓн сирӓш 
тӹнгӓлӹнӓм? А  вот, ответешӹжӹ, Мардарий Аполлоныч докы 
икӓнӓ мимем гишӓн тӓлӓндӓ мӹнь шайышт пуэм.

Тӹдӹн докы мӹнь кӓнгӹжӹм, вадеш шӹм цӓшӹн миэнӓм. 
Всенощный гӹц лӓктӹнӹт веле ыльы, священник ӹрвезӹ эдем, 
шукердӹ агыл семинари гӹц лӓкшӹ, гсстиныйышты, амаса до- 
ныракок шӹнзӓ ыльы. Мардарий Аполлоныч, молнамшылаок, 
мӹньӹм пиш ласкон встречӓйӹш, тӹдӹ каждый хыналанок ис- 
кренны сусу лин, дӓ эдемжӹ тӹдӹ вообще пиш пуры. Священ- 
ник кӹньӹ.\ьӹ дӓ шлянӓжӹм нӓльӹ.

—  Тырхал, тырхал, батюшка,—кидем колтен шоктыдеок, 
Мардарий Аполлоныч попа,— ит ке... Мӹнь тӹлӓт ӓрӓкӓм кан- 
даш шӱдӹшӹм.

—  Мӹнь ам йӱ вет,— священник шеклӓнен келесӹш дӓ пӹлӹш 
яктеок якшарген кеш.

— Мам вара попет! Кыце тӓмдӓн зваништӹдӓ йӱте лиэш!—  
М ардарий Аполлоныч отвечая,— Мишка! Юшка! батюшкылан 
ӓрӓкӓм!

Юшка, тоша дӓ кужы тьотя, шӹмлу иӓш кытла, ошалгы пят- 
нӓн-пятнӓн шим подносеш ик цӓркӓ ӓрӓкӓм намал кандыш.

Свя^ценник отказваяш тӹнгӓльӹ.
— Йӱ, батюшка, ит сарвалтары, яжо агыл,— помещик йӓтлӓ.
Ӹрвезӹ эдем шамакым колыштеш—ӓрӓкӓм йӱн тӹ колта.
—  Ну, ӹнде, батюшка, кенӓт кердӓт.
Священник кымалаш тынгӓльӹ.
— Ну, яра, яра, кеок... Пиш яжо эдем—паштекшӹ анжен, 

Мардарий Аполлоныч келесӹш,— мӹнь тӹдӹндон пиш доволь- 
ный ылам; иктӹ веле— ӹрвезӹ эче... Со проповедьвлӓм попа, 
а ӓрӓкӓм вот ак йӱ. Ну, а тӹньжӹ кыце, батюшка?.. Ма тӹнь, 
кыце тӹнь? Айда, балконыш кенӓ—ужат, махань цевер вады.

Мӓ балконыш лӓкнӓ, шӹцнӓ дӓ хытыраш тӹнгӓлнӓ. М арда- 
рий Аполлоныч ӱлӹкӹ анжальы дӓ трӱк пиш когон тыргыж- 
ланен колтыш.

— Тидӹ кӱн цӹвӹвлӓ? кӱн цӹвӹвлӓ?—тӹдӹ чӹнь сӹ гӹ рӓл 
колтыш,— кӱн цӹвӹвлӓ сад мычкы сӓрнӓт?.. Юшка! Юшка! то- 
лыма, кӹзӹток пӓлен нӓл, кӱн цӹвӹвлӓ садышты каштыт?.. 
Кӱн цӹвӹвлӓ? Маняр гӓнӓ мӹнь келесенӓм, маняр гӓнӓ попе- 
нӓм!
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Ю шка кыргыжы.
— Махань техень беспорядок!—Мардарий Аполлоныч сас-

ла,- -ма тидӹ?..
Несчастный цӹвӹвлӓ, кӹзӹтӓт ӓшӹндӓрем, коктытшы ку- 

кулавлӓ, весӹжӹ ошы, ладнанок сад мычкы каштыт, ӹшкӹ- 
мӹштӹн чувствыштым пӓлдӹртӓш тама кӓкӓлял веле колтат; 
трӱк Юшка, цӓрӓ вуя, панды кидӓ дӓ эче вес кым ӹрвезӹ, ци- 
лӓн икараш тӹшкӹ кыргыж миэвӹ. Теве масакет тӹнгӓ- 
лӓлтӹ. Цӹвӹвлӓ саслат, шылдырыштым лывшат, тӹргеш- 
тӹлӹт, пӹлӹш шелӹн кеӓш кыреклӓт, дворовой эдемвлӓ 
кыргыжталыт, шӹртнялт-шӹртнялт вазыт; барин балкон гӹц 
арышы ганьы сасла: „кычы! кычемӓ! кычемӓ! кычемӓ!.. Кӱн 
цӹвӹвлӓ тидӹ, кӱн цӹвӹвлӓ?“— Вара ик дворовый ош цӹвӹ 
вӹкӹ кымык шынгалты дӓ хватьыш; тӹ веремӓнок, кидеш пан- 
дым нӓлӹн, пичӹ гач луатик иӓш кытла ӹдӹр ванжен кеш.

—  А! теве кӱн цӹвӹвлӓ!— помещик сусун келесӹш,— кучер 
Ермилын цӹвӹвлӓжӹ! Тӹвеш, Наталкыжым поктылаш колтен... 
Анжемӓ, Праскожым колтыде,— пел юкын помещик привайыш 
дӓ йӹрӓлтен колтыш.— Эй, Юшка! колты цӹвӹвлӓжӹм: Натал- 
кам мӹлӓм кычен канды.

Но янгылен шӹцшӹ Ю шка лӱдӹн колтышы ӹдӹр докы кыр- 
гыж миэн шомешкӹ тагышец ӓнят ключница кыргыж лӓктӹ, 
ӹдӹрӹм кид гӹц хватьыш дӓ тупшы гӹц таманяр гӓнӓ нӹжӹл 
колтыш...

—  Вот тенге, вот тенге,— манеш помещик:—те, те, те, те, те! 
А цӹвӹвлӓжӹм отбирӓйӹ, А вдотья,— чӹнь сӹгӹрӓл келесӹш дӓ 
мӹнь докемлӓ сӓрнӓльӹ:— Ну, батюшка, махань масак лиӓлтӹ, 
ӓ! Пӱжӓлт шӹнзӹм даже.

Вара Мардарий Аполлоныч ваштылаш тӹнгӓльӹ.
Мӓ балконешок кодна. Вады, лачокок, пиш яжо ыльы.
Мӓлӓннӓ чӓйӹм кандевӹ.
— Мардарий Аполлоныч,—ядым мӹнь,—тӹштӹ, корны ӧр- 

дӹшкӹ тӹньӹнвлӓ ӹлӓш лӓктӹнӹт?
— Мӹньӹнвлӓ... а малын?
— Кыце тенге, Мардарий Аполлоныч? Сулык вет! Мужик- 

влӓлӓн худа, тор пӧртвлӓм пуэнӓт, йӹрӹштӹ ик пушӓнгӹмӓт 
ат уж; коловец иктӹ веле дӓ тӹдӹжӓт нималанат ак яры. Не- 
ужели вес вӓрӹм мон кердтелат?.. Д ӓ попат, тошты кӹневӓ- 
рӹштӹмӓт тӹнь нӹнӹнӹм отимаенӓт?

— А  мам ӹштет ти размежеванидон?— Мардарий Аполло- 
ныч отвечайӹш.— Размежевани тидӹ теве мӹньӹн кышты шӹн- 
зӓ. (Тӹдӹ ӹшке шӱдӹнгжӹм анжыктыш). Ти размежевани гӹц 
нимахань пользымат мӹнь ам уж. А  нӹнӹн кӹневӓрӹштӹм 
отимаенӓм гӹнь, тидӹм, батюшка, мӹнь ӹшкеок пӓлем. Мӹнь 
проста эдем ылам,—тошты статян ӹштем. Мӹнь шанымаштем, 
барин гӹнь— барин лижӹ, мужик гӹнь—мужик лижӹ... Вот 
кыце.
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Техень раскыды дӓ убедительный шая ваштареш отвечая- 
шыжат, конечны, ак стойы.

— Д ӓ эче,—тӹ дӹ  пакыла попа,— мужиквлӓжӓт худавлӓ, 
опальныйвлӓ. Айыртемӹнок тӹштӹ кок семня; ӓтямок эче, 
царствашкы кежӹ, ти  мужиквлӓм яратыде, когон яратыде. А  
мӹньӹн, келесем тӹлӓт, техень примета: ӓтяжӹ шолы гӹнь, эр- 
гӹжӓт шолы; хоть-мам тӹнь ӹштӹ... О , вӹр, вӹ р—тидӹ кого 
дела! Мӹнь, тӹлӓт тӧрок келесем, тӹ кок семня гӹц церот- 
деок салтакешӓт пуэнӓм дӓ тӹлец пасна тӹшкӹ-тишкӓт колтен 
путаенӓм; ак пӹтеп вет, мам ӹштет? Тӱлетӓн ылыт, прокля- 
тыйвлӓ.

Тӹ нӱжвец воздух совсемок тырлен шӹнзӹ. Ш оэн веле изи 
мардеж тӓрвӓнӓлеш, дӓ остаткажым, пӧрт доран шагалалмыкы- 
жы, конюшня дорцла лывшым юкым тӹдӹ токына намал кан- 
дыш. Мардарий Аполлоныч чӓй цӓшкӓжӹм тӹрвӹ докыжы нӓ- 
лӹн миэн дӓ нержӹмӓт авартен шӹнден ыльы, тӹте, конечны, 
ик руш эдемӓт чӓйӹм ак подыл, тидӹ пӓлӹмӓн,— но шагал 
колтыш, колыштальы, вуйжым мыкик ӹштӓлтӹш, подылальы 
дӓ, цӓшкӓжӹм стӧл вӹкӹ шӹнӹдшӓт, пиш пурын йӹрӓлтен, 
лывшым семеш попен миӓ: ,Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чю- 
ки-чюк!“

—  Тидӹ ма техеньӹ?— цӱдеен мӹнь ядым.
— А  тӹштӹ мӹнь шӱдӹмемдон ик шалуным наказываят... 

буфетчик Васям ат пӓлӹ?
— Махань Васям?
—  Тӹвеш, икечӹ обед годым качкышвлӓм моло намальы. 

Техень кого шӹргӹ-пандашан ылеш.
Мардарий Аполлонычын пуры анжалтышыжы ваштареш пиш 

кого шӹдӓн эдемӓт шалген ӹнежӹ тырхы.
— Тӹнь ма вара, ӹрвезӹ эдем, ма тӹнь?—вуйжым ӹрзӓ- 

лӹн, тӹдӹ попаш тӹнгӓльӹ.^—Ма мӹнь злодей ылам что ли? 
Ма мӹнь вӹкем тенге туран анжен шӹнденӓт? А т пӓлӹ ма, 
шая улы: яратаат, наказывая.

— Изиш лимӹкӹ мӹнь Мардарий Аполлонычдон прощай- 
шым. Сола мычкы эртӹмем годым мӹнь буфетчик Васям ужым. 
Тӹдӹ ӧлицӓ мыч ашкедӹн дӓ пӱкшӹм качкын. Кучеремлӓн им- 
ним шагалталаш шӱдӹшӹм дӓ тӹдӹм сӹгӹрӓл кандышым.

—  Тӹньӹм тагачы наказываевӹ ма?— мӹнь тӹдӹм ядым.
— А  тӹнь кыце пӓлет?—Вася отвечайыш.
—  Мӹлӓнем баринет келесӹш.
— Барин ӹшкеок?
— Ма гишӓн наказываяшыжы шӱден ылын?
— Такеш агыл, батюшка, такешок агыл. Мӓнмӓн такеш ги - 

шӓн ак наказываеп; модыжат тидӹ уке. Мӓнмӓн бариннӓ тӹ- 
хень агыл; мӓнмӓн бариннӓ... техень баринжӹм губерня кым- 
дыкешӓт ат мо.

—  Покты!— кучеремлӓн мӹнь маньым. »Теве тошты Р усет! ' 
токем кемӓштӹ мӹнь шаненӓм.
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Лебедянь

Охотышкы кашмашын ик главный выгодыжы, яратымы лыд- 
шывлӓэм, вӓр гьщ вӓрӹш кашмашты ылеш, йӓрсӹшӹ эдемлӓн 
тидӹ пиш приятны. Лачок хоть, южнам (особенны юран годым 
солало корнывлӓ мычкы кашташ веселӓок агыл; вӓш лимӹ 
каждый эдемӹм шагалташ дӓ ядышташ: „эй, яратымы, кыце 
тишец Мордовкышкы кемӹлӓ?“) — а Мордовкыштыжы иктӓ ын- 
гылыдымы ӹдрӓмӓш гӹц (работниквлӓжӹ цилӓн нырышты 
ылыт) ядышташ: мӹндӹр ли кого корныштыш постоялый двор 
якте, кыце тӹшкевек якте кемӹлӓ,— иктӓ лу уштышым кеетӓт, 
постоялый двор вӓреш помещикын когон разоряялтшы Худо- 
бубново солашкы толын шагалын, ӧлицӓ покшалнок ляврӓ лак- 
сакышты пачангшы сасна кӹтӧм беспокоен кашташ веселӓок 
агыл. Мыльгалт шалгышы кӹвервлӓ гач ванжаш, каремвлӓшкӹ 
валаш, купан ӓнгӹрвлӓ гач кӹвертӹмӹ вӓрӹм ванжаш тоже 
веселӓ агыл; кого корны кок велнӹшӹ жар киндӹвлӓ лодон 
целый сутка со кыдалаш, ӓль, йымы веле перегӹжӹ, иктӓ-ма- 
няр цӓшеш ик велнӹжӹ 2 2 -м, вес велнӹжӹ 2 3 -м сирӹмӓн уш- 
тыш мӓнгӹ доранок ляврӓэш пырен шӹнзӓшӓт веселӓ агыл; 
ӓрня мычкы мыным, шӹшерӹм дӓ хвальымы ыржа сыкырьш 
веле качкын ӹлӓш тоже веселӓ агыл... Но цилӓ ти неудобст- 
вывлӓ вес выгодывлӓдон дӓ удовольствивлӓдон леведӓлтӹт... Ну, 
яра, рассказшымок тӹнгӓлӹнӓ.

Цилӓ тидӹвлӓм келесеи пумы паштек попаш керӓлжӓт уке, 
кыце мӧ1нь вӹц и перви, ярмынка годым самой, Лебедяньыш- 
кы попазенӓм. Мӓ братяна охотник, вадешеш мӹнгеш толам 
манын, иктӓ цевер ирок ӹшкӹмжӹн родовой поместьежӹ гӹц 
лӓктӹн кеӓ, дӓ изин-олен, бекасвлӓм лӱлӹн, мӹндӹркӹ шоэш, 
остаткажым, Печора рекӓ тӹр якте шон кердеш; тилец пасна 
эче, пичӓлӹм кычылтшы дӓ пим урдышы сакойжок свет вӹл- 
нӹшӹ сек благородный животныйым—имним когон почитая. 
Ну вот, мӹнь Лебедяньышкы толын пырышым, гостиницеш 
шагальым, вес выргемӹм чишӹм дӓ ярмынкашкы кешӹм. (По- 
ловой, коклы иӓш кытла, кужы, кукшынди млоец пышкыды те- 
нор юкшыдон мӹлӓнем келесенӓт поспейӹш, что ти трактире-
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шок „его сиятельство, князъ Н , полковой ремонтер* шагалын, 
шукы вес господавлӓ толыныт, вады йӹде циганвлӓ мырат дӓ 
театрышты пан Твордовскийым ** мадыт, имни ценӓвлӓ кого- 
влӓ, но имнивлӓжӹ шукыжок яжовлӓ.)

Ярмынка площадьышты рядӹн-рядӹн арававлӓ шӹнзен кеӓт, 
арава шайылныжы сакой йиш имнивлӓ: рысистыйвлӓ, завод- 
скийвлӓ дӓ' крестьянскийвлӓ. Юж имнивлӓжӹ таза дӓ яклакавлӓ, 
ик пынанвлӓ, сакой йиш цӹреӓн ковервлӓдон леведмӹвлӓ, мы- 
тыкын ялштен шагалтымвлӓ, шайыкыла—барышник хозаштын 
солашкы тӹрьшь анжат; шӱдӹ, кокшӱдӹ уштышаш вӓр гӹц 
иктӓ-махань шонгы кучердон дӓ цаткыды вуян кок-кым конюх- 
дон колтымы помещик имнивлӓ кужы шӱштӹм виктӹлӹт: ялыш- 
тым ыдырат дӓ скучна гӹц мӓнгӹм ньымыштыт; вятка имнивлӓ 
иктӹ весӹштӹ сага пӹзӹрнӓт; изишӓт ак тӓрвӓнеп, лев ганьы, 
рысаквлӓ шалгат—кымда тупанвлӓ, кыйыр пачанвлӓ, лудывлӓ, 
хӹрӓшвлӓ, кӧквлӓ. Нӹнӹн анзылан имни пӓлӹшӹ эдемвлӓпоч- 
тительны шагалалыт. Арававлӓ лодон сакой званиӓн эдемвлӓ, 
ӹрвезӹвлӓ дӓ ӹлӓлшӹвлӓ сӓрнӓт; симсӹ, мӹжӓрӓн, кӱкшӹ кал- 
пакан барышниквлӓ нӓлшӹвлӓм вычен шалгат; кого сӹнзӓн, 
кыйыр вуян цигӓнвлӓ мӹнгеш-анеш пӹсӹн кыргыжшталыт, им- 
нивлӓн пӱм анжат, ялыш тымдӓ пачыштым лӱктӓлӓлӹт, саслат, 
спорат, шӹвӓм лыктыт ӓль военный шинелян, картузан иктӓ-ма- 
хань ремонтер йӹр вӹдӹлӓлтӹт. Цаклака кӓпӓн казак пучын 
гань шӱӓн тоша алаша вӹлнӹ шӹнзӓ, тӹдӹ имнижӹм „совсем“ 
выжалынежӹ: сермӹцге, ӧртнелге. Конгыла лӹвӓлнӹ кышке- 
дӓлтшӹ тылыпан мужиквлӓ народ логӹц отчаянны шӹкедӹл 
эртӹнештӹ, кӹцкӹм имниӓн аравашкы лу нӓрӹн шынгалтыт— 
имним ,провы ят“, ӓль кышты-гӹнят ӧрдӹштӹ иктӓ-маханьйой 
цигӓн палшымдон нерад лимешкӹ ценӓм ӹштӓт, иктӓ шӱдӹ 
гӓнӓ лапаштым шит—каждый ӹшке ценӓжӹ верц шалга, а спо- 
рымы предметӹштӹ, худа имни, сӹнзӓжӹм веле пытькалта, де- 
лажат тӹдӹм вуйта ак касайы... Лачокшок, кӱ тӹдӹм шиӓш 
тӹнгӓлеш —тӹдӹлӓн соикток агыл ма! Чиӓлтӹмӹ усан, кымда 
лепкӓн, важный сӹнзӓ анжалтышан помещиквлӓ, конфедерат- 
канвлӓ,*** ик кидеш чимӹ камлотовый**** чуйканвлӓ, кого мӹш- 
кӹрӓн, пуховый шляпӓн дӓ жар перчӓткӓн купецвлӓдон хыты- 

рат. Сакой полквлӓштӹш офицервлӓӓт тишток каштыт; пиш 
кужы кӓпӓн кирасир, немец акшак барышник гӹц ядеш: „ти
сӧрӓн алашажылан маняр тӓнгӓм тӹдӹ нӓлӓш ж елая?“ Сары  
ӱпӓк гусар, луатӹндекш иӓш кытла, тоша иноходшылан па- 
реш кӹцкӓш мыжырым кӹчӓлеш; кӹрӓнӓлгӹ мӹжӓрӓн ямщик, 
лаптака шляпӓэшӹжӹ павлин пыным пижӹктен, ӓнгӹсӹр жар 
кушакешӹжӹ шарга пижгомым керӹлӹн, тартаэш кӹцкӹшӓш-

* К угиж ӓн армиштӹш офицерӹм, имни нӓлӓш  колтымым, 
маныныт.

** Щ укердш ӹ  балаганный пьесын лӹм.
*** Польский кзлпак, нӹл оголан .
**** Бумажный кӹжгӹ матери.
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лык имним нӓлӓш кӹчӓлеш. Кучервлӓ имни пачыштым плетӓт, 
аржаштым нӧртӓт, господавлӓлӓн почтительный советвлӓм пу-  ̂
ат. Делам ӹштен ярыктышывлӓжӹ кавакышкы ӓль трактирӹш- 
кӹ кеӓт— кӱн махань состояни... Д ӓ цилӓ тидӹ тӓрвӓнӹлеш, 
сасла, капайылеш, соредӓлеш, спора, ваштылеш, пылвуй дӓн- 
гӹнь ляврӓштӹ илӹштӹлеш. Мӹнь бричка-трандасешем^ икпо- 
радка тройка имним нӓлнем ыльы: ӹшкӹмемӹн имнивлӓэм от- 
казываяш тӹнгӓлӹнӹт. Кок имним мом мӹнь, а кымшыжым 
айырен шьш шокты. Обед эртӹмӹкӹ (обед гишӓнжӹ ам сирӹг 
эртӹшӹ ойхым ӓшӹндӓрӓш яжо агылым Энейок* уже пӓлӓ 
ылын), мӹнь кофейный манмашкы кешӹм, кышкы каждый 
вады ремонтервлӓ, заводчиквлӓ дӓ молывлӓ погыненӹт. Тавак 
шӹкшӓн биллиардный комнатышты коклы эдем нӓрӹн ылыт. 
Тӹшкӹ пиш хытыр ӹрвезӹ помещиквлӓ погыненӹт, венгеркан- 
влӓ, луды ялашанвлӓ, кужикӓ пӹлӹштӹнг пандашанвлӓ, маслым 
шӹрӹмӹ усанвлӓ, йӹрвӓш смелан дӓ блогородны анжылтшы- 
влӓ; молы дворянинвлӓжӹ казакиным чиэнӹт, мытык шӱӓнвлӓ, 
изи сӹнзӓнвлӓ, тиштӓкенок лелӹн шӱлештӹл шӹнзӓт; купецвлӓ 
ӧрдӹштӹ шӹнзӓт; офицервлӓ иктӹ весӹштӹдон свободнан кы- 
ты рат. Биллиардла князь Н. мадеш, тӹдӹ— коклы кок^^ӓш хыт- 
ла, веселӓ дӓ презрительныйрак лицӓн, сюртукшьш йолык-ме- 
лӹк колтен, якшар парсын тыгыран дӓ бархатный кьшда яла- 
шан ӹрвезӹ эдем; тӹдӹ отставной поручикдон Виктор Хло-
паковдон мадын.

Отставной поручик Виктор Хлопаков кымлы иӓш кытла, изи 
кӓпӓн, тоша эдем; шим ӱпӓн, шим сӹнзӓн, комдык нерӓн, вы- 
борвлӓшкӹ дӓ ярмынкавлӓшкӹ охатан каштеш. Ашкедмӓштӹжй 
тӹргӓлтен миӓ, кидшӹм кавырталтен шултеш, калпакшым тӹ- 
рӹнь шӹндӓ, военный сюртук шокшыжым кӓргӓлтен шӹндӓ. 
Господин Хлопаков петербургский паян шалунвлӓ анзылны се - 
мӹнь кайын мышта: тавакым шывшеш, ӓрӓкӓм йӱэш, картла 
мадеш дӓ нӹнӹлӓн „ты “ манын попа. Ма гишӓн нӹнӹжӹ ти- 
дӹндон йыхнат, пӓлӓш трудна. Тӹдӹ ышая агыл, потикӓлӓӓт 
агыл: шутлан ак яры. Аачок хоть, тӹдӹдон пиш простан об- 
ращаят: кок ӓрня нӓрӹ йыхнат, иквӓреш каштыкалат, а 
жы, анжет, акат здороваеп тӹдӹдон, дӓ ӹшкежӓт тӹдӹ нӹнӹ- 
лӓн ак кымал. Поручик Хлопаковын особенностьшы техеньӹ: 
тӹдӹ ик и мычкы, южнамжы кок иӓт со ик шаяжым попен 
каштеш, шаяжы толкеш толеш ӓль агеш соикток, дӓ попымаш- 
тыжы потикӓжӓт уке ылнежӹ, но, тамалын ӓнят, цилӓм ваштыл- 
та. Кӓндӓкш и перви каждый ашкылеш тӹдӹ попен: мое вам 
почитание, покорнейше благодарствую дӓ тӹнӓмшӹ тӹдӹнпок- 
ровительвлӓжӹ тишӓкен пиш когон ваштылыныт, „мое почи- 
тание“ манмыжым пачаш-пачаш попыктенӹт; вара тӹдӹ тилец 
сложныйрак выраженим попаш тьшгӓлӹн: „нет, уж это вы то-

* Эней—римский поэт В яргилий сирӹмӹ тошты годш ы  поэмы ш ты ш  
герой .
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то, кескесэ*,—это вышло выходит,“ дӓ тӹхеньок блистатель- 
ный успех ылын; иктӓ кок и эртӹмӹкӹ у прибауткым тумаен 
тумаен лыктын: „не ву горяче па, божий человек, обшит бара- 
ньей кожей“... Д ӓ ма машанедӓ! Теве техень незатейливый 
шаявлӓ тӹдӹм пукшат, йӱктӓт дӓ чиктӓт. (Именьежӹм тӹдӹ 
шукердок промотаен пӹтӓрен дӓ приятельвлӓжӹ шотеш ӹлӹ- 
кӓлен.) Тилец гачшы нимахань любезностьшат тӹдӹн уке, ла- 
чок хоть, кечеш шӱдӹ трубкам тӹдӹ шывшын пӹтӓрӓ, билли- 
ардла мадмыжы годым вургымла ялжым вуйжы гӹцӓт кӱшкӹ 
лӱктӓл колта, а цельӹмжӹ годым кийым кидшӹ мычкы пиш 
когон шывшедӓ,— но вет техень достоинствывлӓлӓнжь! кажды- 
йок охатан агыл. Иӱэш тӹдӹ тоже яжон... но тидӹндонжы 
Русьышты отличаялташ трудна... Ик шамакдон гӹнь, кышец 
тӹдӹн успехшӹ—мӹнь нигыцеӓт ам пӓлӹ... Иктӹжӹ разве: тӹ- 
дӹ йой ылеш, пӧрт гӹц сӱкӹм тӱгӹ ак лык, иктӹн гишӓнӓт 
худам ак келесӹ...

— Н у,—Хлопаковым ужмыкем, мӹнь тумаяльым,— кӹзӹтшӹ 
поговоркыжы тидӹн маханьы вӓл ӹнде?“

Князь ош шарым севӓлтӓрен колтыш.
— Кымлы,— пӹцкӓтӓ лицӓн чахоточный маркер сӹгӹрӓл 

шьщдӹш.
— Эк1— кь1жгӹ мӹшкӹрӓн купец когон кичкӹжӓл колтыш, 

ӹшкежӹ тӹдӹ ик ялан стӧл лошты, лыкышты шӹнзӓ, кичкӹ- 
жӓльӹ дӓ шеклӓнен колтыш. Но, яра эче, иктӓт тӹдӹм ӹш 
цаклы. Тӹдӹ шӱлӓлтӹш дӓ пандашыжым ниӓлтӓльӹ.

— Кымлы кудыт дӓ пиш чӹдӹ!— маркер нер юкдон чӹнь сӹ- 
гӹрӓл колтыш.

— Ну, кыцелӓн, шӱмбелкӓ?—князь Хлопаков гӹц ядеш.
— А  ма? известны, рррракалиооон, так рррракалиооонок!
Князь трӱк ваштыл колтыш.
— Кыце, кыце? Келесемӓ йӓ эче!
— Рррракалиооон!—отставной поручик сусун веспачаш ке- 

лесен пуш.
„Тевеш, маханьы ылын тӹдӹн шамакшы!“—мӹнь шаналты- 

шым.
Князь якшар шарым лузышкы пиштӹш.
—■ Эх, тенге агыл, князь, тенге агыл,— якшарген шӹцшӹ 

сӹнзӓн, изи нерӓн, ӓзӓн гань омпышан лицӓн сары офицер 
трӱк попалтен колтыш.— Самынь мадыц... Келеш ыльы... тенге 
агыл!

— А  кыце?— пулшыжы гач князь ядеш.
— Келеш ыльы... тенге... триплетдон.
— Лачокок?—князь пӱ логӹцшӹ пелештӓ.
— А  кыце, князь, вадеш цигӓнвлӓ докы?—шеклӓнен кол- 

тышы ӹрвезӹ эдемет талашен попалтыш.—Стешка мыра... 
Илюшка...

Ма тидӹ техень.
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Князь ӹшӓт отвечӓйӹ тӹдӹлӓн.
— Рррракалиооон, шӱмбелкӓ,—Хлопаков эче келесен пуш дӓ 

шалахай сӹнзӓжӹм изиш пӹзӹрӓлӓл шӹндӹш.
Князь эчеӓт ваштыл колтыш.
— Кымлы ӹндекшӹ дӓ иктӹмӓт уке,— маркер келесӹш.
— Иктӹмӓт уке, икгӹмӓт уке... анжы доко, кыце мӹнь 

сарым севӓл колтем...
Хлопаков кийжым целяш тӹнгӓльӹ, севӓл колтыш дӓ 

чуч.
— Э, рракалиоон,—тӹдӹ досаднан 'келесӹш.
Князь эчеӓт ваштыл колтыш.
— Кыце, кыце, кыце?
Но Хлопаков шамакшым веспачаш ӹш келесӹ; келеш вет 

кайышланалаш.
— Яклештӓрен колтышыц,—маркер келесӹш.— Кадок, порым 

шӹрӓлӹнӓ... Нӹллӹ дӓ пиш чӹдӹ!
— Д а, господавлӓ,—князь попаш тӹнгӓльӹ,— ӹшкежӹ иктӹн 

вӹкӓт ак анжы, цилӓлӓн попа,^—тӓ пӓледӓ, тагачы театрышты 
Вержембицкаям вызываяш.

— Кыце ьше, кыце ӹне, непременны,— таманяр юк, кня- 
зьын шамакеш отвечаяш случайлан тамаок сусу лин, икӓнӓштӹ 
келесевӹ,— Вержембицкаям...

— Вержембицкая отличный актриса ылеш, Сопнякова гӹц 
шукы лучы,— изи усан дӓ сӹнзӓлыкан, чынмкӓ эдем лык гӹц 
келесӹш. Несчастный! Б1шкежь1 тидӹ Сопняковам тагыцеок 
яратен шӹнден ылнежӹ, а князь тидӹн вӹкӹ даже ӹшӓт 
анжал.

— Эдем, э, трубкам!— правильный лицӓн, благородный мане- 
ран тамахань кужы господин галстукышкыжы сӹгӹрӓльӹ, ӹш- 
кежӹ цилӓ признаквлӓжӹдонок шулерлӓ чучеш.

Эдем трубкалан кыргыжы, мӹнгеш толмыкыжы, его сиятель- 
ствылан доложыш, что тӹдӹм ямщик Баклага, дескать, ядеш.

— А! ну, изиш вычалаш шӱдӹ, дӓ ӓрӓкӓм тӹдӹлӓн йӱктӓлтӹ.
—  Колыштам.
Вара мӹнь пӓлӹшӹм, Баклага ик ӹрвезӹ эдем ылын, пиш 

цевер дӓ когон избалованный ямщик; князь тӹдӹм яратен, тӹ- 
дӹлӓн имнивлӓм подарен, тӹдӹндон гонкышты участвуен, тӹ- 
дӹн сага  шукы йыдвлӓм эртӓрен... Князьым тидӹм, перви те- 
хень шалун дӓ мот ылшым, кӹзӹт пӓлӓшӓт акли... Махань ти- 
дӹ косир дӓ чывань ылеш! Службадон занятый, а главныйжы, 
махань рассудительный!

Тӹ нӱжвец тавак шӹкш сӹнзӓэм яжонок качкаш тӹнгӓльӹ. 
Хлопаков сӹгӹрӓлмӹм дӓ княаь ваштыл колтымым остатка гӓ- 
вӓ колыштальымат, мӹнь гостиницыш, номерышкем кешӹм, 
тӹштӹжӹ кӱкшӹ какляка тупан, ӓнгӹсӹр дӓ ыражын дивавеш 
мӹньӹн эдемем амалаш вӓрӹмӓт уже мӹлӓм шӓрен йӓмдӹлен.

Вес кечӹнжӹ мӹнь дворвлӓ мычкы имнивлӓм анжаш лӓктӹ н 
кешӹм дӓ известный барышник Ситников гӹц тӹнгӓльӹм.
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Ошмам шӓвен шӹндӹмь! кудвичӹшкӹ изи капка гӹц мӹнь пы- 
рышым. Хозажы конюшня амаса доны шалга, тидӹ ӹрвезок 
агыл, кужы дӓ кӹжгӹ, морен тылыпым чиэн воротникшӹм лӱк- 
тӓл  шӹнден. Мӹньӹм ужын колтышат, тӹдӹ ваштарешем олен 
тӓрвӓнӹш, кок кидшӹдонат калпакшым лӱктӓльӹ дӓ мырымыла 
попалтен колтыш:

— А, тӹлӓт мьшьӹн почтениэм. Имнивлӓм анжалнет сӓй?
— Мане, имнивлӓм анжалаш тольым.
— А  маханьвлӓм лӹмӹнжок, ядаш смеем?
— Маханьвлӓ улы, анжыкты.
— Мӓнмӓн удовольствидон.
Мӓ конюшньыш пырышна. Шуды вӹлец таманяр пи кӹньӹл 

тӓрвӓневӹ дӓ, почыштым мадыктыл, мӓ докына кыдал толевӹ; 
кужы пандашан шонгы кесӹ тӓгӓ охатанок агыл ӧрдӹжӹш ка- 
рангы; цаткыды но уже ягылгалшы тылыпан кым хонюх юк 
лыктеок мӓлӓннӓ кымалевӹ. Вургымла велнӹ дӓ шалахай вел- 
нӓт йори кӱкшӹн ӹштӹмӹ вӓрвлӓштӹ кымлы вӓрӹ имнивлӓ 
шалгат: тазавлӓ дӓ яжон чистаен шӹндӹмвлӓ. Тореш кӓштӓ- 
влӓ вӹлнӹ кӓдьшлӓ чонгештӹлӹт.

— Тӹлӓнет махань делаэш келеш имниэтшӹ: кыдалышташ 
ӓль заводлан?—Ситников мӹнь гӹцем яды.

— Кыдалышташат дӓ заводланат.
— Ынгылем, ынгылем, ынгылаем,—шагал-шагал, барышник 

келесӹш.— Петя, господинлӓн Горностайым анжыктай.
Мӓ кудвичӹш лӓкнӓ.
— А т шӱдӹ ли пӧрт гӹц тӧнгӹлӹм лыкташ?.. А к кел?.. Ну, 

ӹшке пӓлет. Имни ял юк анга вӹлнӹ мӱгӹрӓлт кеш, сала юк 
шактен колтыш, дӓ Петя, нӹллӹ иӓш кытла, ш адра шӹргӓн 
эдем, конюшня гӹц цаткыды луды ожым виден лыкты; пӹтӓ- 
риок кок-яла шагалыктыш, вара кудвичӹ йӹр кок гӓнӓ кыр- 
гыж виден сӓрнӹш дӓ анжыктым вӓрӹш канден шагалтыш. Гор- 
ностай хор-р ӹштӓлтен колтыш, пачыжым лывшальы, вуйжым 
лӱктӓл шӹндӹш дӓ мӓ вӹкӹнӓ тӹрӹнь анжальы.

„Тымдым имни!“— мӹнь тумаяльым.
—■ Волянрак колты, волянрак, — Ситников манеш дӓ мӹнь 

вӹкем анжал шӹндӹш.
— Кыцелӓ тӹлӓт чучеш?—варажы яды.
— Имни худа агыл, но анзыл ялвлӓжӹ ӹнянок агылеп.
— Ялвлӓ отличныйвлӓ!—Ситников пыток келесӹш, — а туп- 

шы... анжал доко... камака вӹлвӓл ганьы, вазын амалаш лиэш.
— Ш ӓклякӓвлӓжӹ кужывлӓ.
— Малын кужывлӓ—ит попок! Петя, кыдалыктен сӓрнӓлӓй, 

йортен, йортен... ӹнжӹ тӧргӹ.
Петя Горностайым опять кыдалыктен сӓрнӹш. Мӓ цилӓн юк 

лыктеок шалгеннӓ.
— Ну, вӓрӹшкӹжӹ нӓнген коды,—Ситников манеш.— Соко- 

лым мӓлӓннӓ канды.
Сокол, шим кавшангы ганьы шим ожы, голландский порода,
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цаклака кӓпӓн дӓ кечӓлтшь! шайылан, Горностай гӹц изиш 
яжорак ылеш. Техень имнивлӓ гишӓн охотниквлӓ попат: яроа, 
пӹчкедӓ дӓ пленӹш нӓлеш“, техень имнивлӓ кыдалмышты го- 
дым анзыл ялыштым кок векӹ шултыт, а анзыкылажы олен кеӓт. 
Средний иӓшӓя^купецвлӓ техень имнив лӓм яратат: нӹнӹн кыдал- 
мышты пӹсӹ половойвлӓн ухарский походкыштым ӓшӹндӓрӹк- 
тӓ; ӹшкетшӹм кӹцкӹмӹ техень имни яжо, шамак толшы, обед 
паштек гуляяш лӓктӓш: шӱжӹм какля ртен шӹндӓӓт, пиш когон 
качкын шӹндӹшӹ кучерым, мел ш елмӹдон ясыланышы купе- 
цӹм дӓ кловой парсынын салопан, с имсӓлгӹ-кловой савыцан 
купчихыжым дрожки постолеш усердны  тӹдӹ шывшеш. Мӹнь 
Соколымат шӹм ярыкты. Ситников эче таманяр имним мӹлӓ- 
нем анжыктыш... Остаткаэшӹжӹ, пӓтнӓн-пӓтнӓн ик кӧк ожым, 
восенковский порода имним мӹнь ярыктышым. Мьшь шӹм цӹ- 
ть1, шӱжӹ гӹц тӹдӹм ниӓлтен анжышым. Ситников равнодуш- 
ныйла каящ цаца.

— А  кыце вара, яжон кеӓ?— ядым мӹнь. (Рысак гишӓн по- 
пымашты, кыдалеш манын ак попеп.)

— Кеӓ,— барышник ладнан келесӹш.
— Анжалаш акли?..
— Малын акли, лиэш. Эй, Кузьма, Догоняйым дрожкеш 

кӹцкӹ.
Кузьма, наездник, ӹшке делаштыжы мастар ылшы, мӓ ан- 

зылнына иктӓ кым гӓнӓ ӧлицӓ мыч кыдал эртӹш. Имни я.жон 
кеӓ, ялвлӓжӹм икстатян тӧр, йонгатан нӓлӹн миӓ, шайыл ка- 
варцыжым ак лӱктедӹ, пачшым ак пӹзӹрӹ дӓ кужын таш- 
калеш.

— Манярым кӹчет тидӹлӓн?
Ситников нигнам колтымы ценӓм яды. Мӓ ӧлицӓшток ценӓм 

ӹштӓш тӹнгӓлнӓ, дӓ теве вес ӧлицӓ гӹц, валгынзышлаок, ям- 
ский тройка кыдал лӓктӹ дӓ Ситниковын капка анзылан трӱк 
шагал колтыш. Охотницкий, кавыр трандасышты князь Н . шӹн- 
зӓ; сагажы Хлопаков. Баклага виктӓрӓ... дӓ кыце вет виктӓрӓ! 
Пӹлӹш сергӓ ваштат кыдал лӓкнежӹ, век^т, разбойник! Хӹрӓш 
пристяжнойвлӓжӹ изирӓквлӓ, пӹсӹвлӓ, шим сӹнзӓнвлӓ, шим 
яланвлӓ, йылен-йылат, тӹргештӹлӹт; шишкалты веле—араштат 
ямеш! Тарта лоштышыжы ӹшке турешӹжӹ шалга, ялвлӓжӹ 
пикш гань тӧрвлӓ, вуйжым йӱксӹлӓ лӱктӓл шӹнден, сӹнзӓжӹм 
пӹзӹрӓлӓлӧш... Яжо! Хоть Иван Васильевич кугижӓлӓнӓт празд- 
ник годым кыдал лӓктӓш яра!

— Ваше сиятельство! Милости просим!— Ситников сӹгӹрӓл 
колтыш.

Князь трандас гь1ц куштылгын тӹргештӹш. Хлопаков в есве- 
кӹ олен валыш.

— Здравствуй, шӱмбелкӓ... Иминвлӓ улы?
— Ваше сиятельствылан кыце уке! Ӓл, пыры... Петя, Павли- 

ным виден канды! Д ӓ Похвальныйым йӓмдӹлӹштӹ. А  тӹнь- 
донет, батюшка,—токемлӓ сӓрнӓл, тӹдӹ попа,—мӓ вес веремӓн
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деланам кашартенӓ... Ф змка, тӧнгӹлӹм его сиятельствылан 
канды.

Павлиным пасна вес конюшня гӹц виден лыктевӹ, кыдым 
мӹнь андак ужтелам. Армыж гань кого, хӹрӓш ожы цилӓ ял- 
жыге воздухыш кузен кемӹлӓ чучы. Ситников вуйжымат вес 
векӹлӓ сӓрӓл шӹндӹш дӓ сӹнзӓжӹмӓт кымалтен колтыш.

—  У, рракалион!—Хлопаков маньы.—Жэмса!
Князь ваштыл колтыш.
Павлиным чуть-чуть цӓревӹ: тӹдӹ конюхым пӱлӓ вӓр куд- 

вичӹ мыч шӹдӹртен нӓнгеш; остаткажым... стеня сага тӹдӹм 
пӹзӹртен шӹндевӹ. Тӹдӹ нержӹдон хорге ӹштӓ, цӹгӹрӓ, 
кыптырнылеш. Ситниковшы йори эче салажыдон аздара.

—  Кышкы анжет? теве тӹлӓнет! у 1 —ласкон крозен, барыш- 
ник попа, а ӹшкежӹ имнижӹм тамаок яратен шӹнден.

— М анярьш?— князь ядеш.
—  Ваше сиятельствылан вӹц тӹжем.
— Кымыт.
—■ Акли, ваше сиятельство, ӹшкеок ужат вет...
— Маныт тӹлӓт, кымыт, рракалиоон,— Хлопаков сӹгӹрӓл 

колта.
Делам пӹтӓрӹмӹштӹм мӹнь шӹм вычы, кешӹм. ӧлицӓн  кӓ- 

тӓ огол доны, лудалгы томан капкаэш тышкен шӹндӹмӹ кого 
пумага листӹм мӹнь ужым. Кӱшнӹжӹ имним рисуен шӹндӹ- 
мӹ, пачыжым шагалтен шӹнден, шӱжӹ пиш кужы, а ӱлӓнжӹ 
сирен шӹндӹмӹ: „Сакойпынан имнивлӓм, Лебедянский ярмын- 
кӓшкӹ Тамбовский помещикын, Анастасей Иваныч Черно- 
байын степной завод гӹц кандымывлӓм, тиштӹ выжалат. Ти 
имнив.\ӓ отличныйвлӓ: пиш яжон тымден шоктымывлӓ дӓ смир- 
нӓвлӓ. Нӓлӓш толшы господавлӓ Анастасей Иваныч гӹц ӹш- 
кежӹ гӹцок ядын кердӹт, ӹшкежӹ уке годым, кучер Н азар 
Кубышкин гӹц. Господавлӓ, шонгы эдемлӓн честьӹм ӹштӹдӓ, 
пыралда!"

Мӹнь шагальым. Тырлай, манам, известный степной завод- 
чикын— Чернобайын имнивлӓжӹм эче анжалшаш.

Мӹнь изи капкашкы пырынем ыльы, но тӹдӹ кӧргӹ гӹц 
пиштен шӹндӹмӹ. Мӹнь капкам севӓльӹм.

— Кӱ вара?.. Имни нӓлшӹ? — ӹдрӓмӓш юк вӹцкӹжӹн 
шактыш.

—  Имни нӓлшӹ.
—  Сейчас, батюшка, сейчас.
Капка пачылты. Ужам, вӹцлӹ иӓш , кытла ӹдрӓмӓш, анзыл- 

нем шалга, савыцтеок, шаргагемӓн дӓ тылыпым ерпӓл чиэн.
—  Пыры, кормилец, пыры, амӹнь кеем, Анастасей Иваныч- 

лан келесем... Н азар, Назар!
—  Ма?— конюшня гӹц шӹмлу иӓш тьотян юк шактыш.
— Имнивлӓм йӓмдӹлӹ; вӓлшӹ толын.
БЦрӓмӓш пӧртӹш пырыш.
— Имви нӓлшӹ, имни нӓлшӹ,— паштекшӹ Н азар  мӧгӹмӓк- 
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тӓ.— Мӹнь пачыштымат эче цилӓштӹкӹм мышкын шоктыделам.
„О , Аркадия!“— мӹнь тумаяльым.
— Здравствуй, батюшка, толок, толок,— шайылнем приятный 

дӓ цаткыды юк олен шактен колтыш. Мӹнь сӓрнӓл шагальым; 
анжем, кужы пачан жар шинелян шонгы эдем анзылнем шал- 
га,—-икпорадка кӓпӓн, ош ӱпӓн, пуры йӹрӓлтӹшӓн, яжо кловой 
сӹнзӓн тьотя.

— Имним нӓлнет? Нӓл, батюшка, нӓл... Токем чӓй йӱлдӓлӓш 
ат пырал?

Мӹнь таум ӹштӹшӹм дӓ кеӓш шӹм ли.
—  Ну, яра ӹне, ӹшке пӓлет. Тӹнь мӹньӹм ит йӓтлӹ веле, 

мӹнь вет тошты статян. (Г-н Чернобай попымжы годым ак та- 
лашы, о-эш удареним ӹштен попа.)—Мӹньӹн вет цилӓ проста, 
пӓлет... Назар! Н азар!—ладнанок сӹгӹрӓльӹ.

Н азар, кыптырген шӹцшӹ тьотя, вӓрӓшӹн гань нерӓн, ишкӹ 
гань пандашан, конюшня порогы доны кайын колтыш.

— Тӹлӓнет махань имни келеш?— Чернобай яды.
— Когон шергӓкӓн агыл, кӹцкӹмӹ, кибиткӓэш.
—  Яра... техенят улы, нӓл... Н азар, баринлӓн луды алашам 

анжыктай, пӓлет, кӓтӓшток шалга, дӓ эче хӹрӓшӹм, ош леп- 
кӓнжӹм. агыл гӹнь, вес хӹрӓшӹжӹм, тӹвеш, Красотка гӹц шач- 
шым, пӓлет?

Н азар мӹнгешок конюшньыш пырыш.
— Д ӓ тӹнь паслыкдонок виден канды,— паштекшӹ Чернобай 

сӹгӹрӓльӹ.— Мӹньӹн, батюшка,—лицӓшкем анжен, пышкыдын 
попа,— барышниквлӓн ганьы агыл вет... пуста лижӹ нӹнӹлӓн! 
Нӹнӹлӓн тӹштӹ сакой имбирвлӓ, санзал, варды *) дӓ тамаат 
керӓл. Мӹньӹн, ужат теве, цилӓ лапа вӹлнӹшӹ ганьы, нимахань 
хитростят уке.

Имнивлӓм виден лыктевӹ. Мӹнь нӹнӹм шӹм ярыкты.
— Ну, шагалты вӓрӹшкӹштӹ, — Анастасей Иваныч келе- 

сӹ ш .— Весӹвлӓм мӓлӓннӓ анжыкты.
Весӹвлӓм анжыктевӹ. Остаткаэшӹжӹ мӹнь иктӹм айырышым, 

шулдашракым. Мӓ торгейӓш тӹнгӓлнӓ. Г-н Чернобай ак тыр- 
гыжланы, тумаялын попа, йымым свидетелеш ӱжеш, мӹнь даже 
шонгылан „почетым ӹштӓш“ решӹшӹм: задаткам пушым.

—  Ну, ӹнде,—Анастасей Иваныч попа,— тошты обычай се- 
мӹнь имниэм анзыл вач гӹц авзылвачыш кычыктен пуэм... 
Имниэм гишӓн мӹлӓм таум келесет... свезӓ ылеш вет! пӱкш 
ганьы... тӹкӓлмӹ агыл... степной! Хоть кышкы кӹцкӹ.

Тыды йымым хрестӹш, шинель пачшым кидӹшкӹжӹ нӓльӹ, 
лавшемӹм кычыш дӓ мылӓнем кычыктен пуш.

— Урды ӹнде йымыдон иквӓреш... ^А чӓйӹм все-таки ат 
йӱлдӓл?

— Уке, агым: токына кеӓш келеш.

I

I

*) Санзалдон д ӓ  вардыдон пукшымашеш  имни йӹлерӓк тазалана.
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— Ӹшке пӓлэт. А  имниэдӹм кучерем паштекет кӹзӹток ви- 
ден кеӓ?

— Мане, шӱдет гӹнь, нӓнгежьь
— Яра, голубчик, яра, нӓнгежӹ... Василий, ВасиАИй, барин 

сага ке; имним виден нӓнге дӓ оксажым получайы. Ну, цевер 
кӹзӹтеш, батюшка, цевер.

— Цевер, Анастасей Иваныч.
Имним токем виден кандевӹ. Иргодешӹжок цаклышна; тӹдӹ 

шокшы попазышы дӓ акшак ылын. Мӹнь тӹдӹм кӹцкӓш тумае- 
нӓм ыльы: но имни цӓкнӓ веле, саладон лывшалат, тӧргештӹ- 
лӓш тӹнгӓлеш, чымедӹлеш дӓ виӓлт вазеш. Мӹнь г-н Черно- 
бай докы кешьш. Мишӹм.

— Тоныжок вара?
— Тоныжок.
— Ма, тӹнь шокшы попазышы имним выжаленӓт, манам.
— Ш окшы попазышы манат? Йым перегок!
—  Д ӓ  эче акшак, дӓ ӓртӓмӓн.
•— Акшак? Ам пӓлӹ, ӹшкӹмедӹн кучерет портен, виднӹк.. 

а мӹнь... вот, йымат ужеш...
— Прамойыштыжы, тӹнь, Анастасей Иваныч, имним мӹнгеш 

нӓлшӓшлык ылат.
— Уке, батюшка, ит шӹдешкӹ: кудвичӹ гӹц лыктын кемӹ 

гӹнь— дела пӹтен. Первиок анжаш келеш ылын.
Мӹнь делам ӹнде ижӹ ынгылышым, мам ӹштет— миреяш по- 

пазыш, ваштылалььш дӓ лӓктӹн кешӹм. Яра ече, урок тидӹ 
мӹлӓм шергешок ӹш шагал.

Иктӓ кок кечӹштӹ мӹнь тӹшец кен колтышым, а ӓрня эр- 
тӹмӹкӹ, Лебедяньыш эче сӓрнӓл пырышым. Кофейныйышты 
мӹшь тӹ эдемвлӓмок, манаш лиэш, вӓш лим, князь Н-ым эче- 
ӓт биллиардла мадмашеш йӓрӹшӹм. Но Хлопаковьш ӹлӹмӓ- 
шӹштӹжӹ вашталтмаш лин колтен. Князьын милостьышкы уже 
сары офицер вӓрештӹн. Хлопаковет, мӹнь ылмем годым, ӹш- 
кӹмжӹн шамакшым эче икӓнӓ ходышкы колтынежӹ ылят,—тыр- 
лай, ӓнят, первишӹлӓок яралеш  толеш, машанен ылын, — но 
князь ӹшӓт йӹрӓлтӹ, тйфӹнь веле анжал шӹндӹш дӓ пулшы- 
жым кыптбфтальы. Господин Хлопаков шеклӓнен колтыш, кып- 
тыргальы, лыкышкырак пырен шӹнзӹ дӓ трубкажым йывырт 
шӹшкӓш тӹнгӓльӹ.



Оглавлени
Стр,

Хорь дон К а л и н ы ч .....................• .............................   3

Ермолай дон вӓкш  хоза в ӓ т ӹ .............................................  13
Ы нгӹ ж  в ӹ д ........................... • ..................................  22
Уездный л е к а р ь .........................................................................  30

Мӹньӹн паш кудем Радилов . . . . ■ • • • • • • • •  38
Однодворед Овсяннков . . . . • . . . •  ......................... 4 5

Л ь г о в .................................................................................................. 60
Бежин а л ы к .....................................................................  69
Красивый М ечӹштӹш К а с ь я н  • . . . 85
Б у р м и с тр .......................................................................................... 9 3

К о н т о р а .........................................................................................• 109

Б н р ю к ................................................................................................. 123
К ок помещнк . . . • ..................................................................... 130
Л е б е д я н ь  • . . • 137

Акт
Зкладн. л.



РедаЕТОр Л. Л . Ромашкин. 
К орректор Н. Ф. Илъяквв.

С д а н о в  набор 3/1-1940 года. 
П одписано в печ. 21/1У-40 г. 
Формат бум аги 60X92 /̂]8- 
Печ. л. 9 ,25,45472 зн. в п. л. 
Авт. 9,4. Тир. 1000. Зак. 
Уполн. М арглавлита № -Б-7.

Отпечатано в типографнн 
Гор.-Марийского филиала 

Маргосиздата 
Козиодекьянск, 

уяипа Леиииа, д. 54.



2 т. 75 коп. 1 5 6 3 4 ’ '

Мар.г.

5'%1Н
9

и. ТУРГЕНЕВ
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

на горно-марийском 
языке


