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Ш артлам а сивӗ.

Епӗр Лена шывӗ хӗррипо кйнтар 
йенелле кайатпӑр, а н р х  сивё хӗл 
пире хыҫран ҫурҫӗр йен^ен хӑвала- 
сах пырат. Сивӗ хыҫран хавала!1 пу
ли н те хӗл шыв тӑрӑх анса пире 
хирӗҫ хӑпарнӑ пекех туйӑна!’.

Авйн уйӑхӗ пулин те, Йакутск 
I хули таврашёп^е ӑша, йухан шыв- 
сем ҫин^е пӑрсем мӗнсем курӑнаҫеӗ. 
Пӗр стантсӑра епёр ҫута уйахлӑ 
каҫа ытараймасӑр, тип ҫеҫ тул йен- 
|е н  ӑшӑ тислӗкпе сӗрнӗ. пй^а пӳр- 
те кӗрее выртмарймӑр, шыв хӗрне 
кимӗсем ҫине вырӑн туса, план ти- 
рӗсемпе витӗнсе выртрймар. Анцах 
ҫӗрле мана пӗри сылтам питрев 
вутпа пёҫертнӗ пек туйӑн^ӗ. Епӗ 
вара вӑрантӑм, ҫапҫута ҫӗр тата 
ытларах ҫуталса, шуралса кайнӑ. 
Йӗри тавра пас тытнӑ. Маийн ҫы-



тара пас тытнӑ та, манӑн пите вйх 
вёрин туйӑнвӑ. Манпа перле пёр 
кимӗре ҫывракан йулташа тёлёкре 
ҫын пёҫертнӗ пек вёрин туййна* 
пулмалла. Ҫутӑ уйах унӑн питне 
ҫапҫутӑ ҫутӑлтарса тйнипе вӑл пит- 
некуҫне темӗн тӗрлӗ хӑрушй пӗр- 
келентерсе Бырта^. Унан ӑйхи пит 
аеапла ййвӑр пулмалла. Ҫав вйхйт- 
ра тепӗр кимё ҫин^е ыанпа пӗр. 
ҫулпа пыракан йулташ хай тумти- 
рёпе витӗннё тирёс^не илсе тй^ӗ. 
Йӗритавра пае тытнй пиркй, вал 
асархаман хушӑра сивӗпе уйӑх ҫу- 
тин^ен тухса, темӗскерле шайшур- 
рйн, куҫа куранна пек туйӑы^ё.

— Ых... арсем, еивёҫке!... терӗ 
вӑл.

Унйн йимми шыв хумханнипе 
кисрен^ӗ те, шйнна пйрсем, кантӑк 
ванна пек, ^анкӑртатса ванса кай- 
ни илтӗнсе кайрё. Ку парсем хӳт- 
лёхре йухан пзыв хумё лекмен ҫёр- 
те ҫ ӳ х е н  шаннй. Вӗсем крпстал йёп- 
писеы пек ҫипҫин^е те, ҫӗмӗрлесси-



ае те таса хрустал кёлеи|и пек $ан- 
кйртата т^анкӑртата ванна,

Сивён малтанхи йӑвйрл&хие еис- 
се, шыв ййварланнӑн курйнаЕ ан- 
|а х  шыв хёррин^п ҫӳллӗ сартсем 
ҫӑмалланса сывлаш дин’де ҫакӑнса 
тӑнӑ пек туйӑнаҫҫӗ. Пас тытса шап- 
шурӑ пулна пирки, вёсем айакра 
йӑлтӑртатса теыёнле куда курӑннӑ 
пек куранса тйраҫҫӗ.

К увӑрам ҫул ҫпнетухнамалтанхи 
спвӗ; шартлама спве пуҫламйшё, 
унйн малтанхп саламӗ. Ку салам 
еав&нӑҫла та, ҫплӗллё те, шӳтлӗ те.

Епӗр кантӑралла шунӑ ҫемӗн хёл 
вайланса ҫпрёплене пуҫларё. Шыв 
куккарӗсек^е пур те ҫамрӑк, тӗксём, 
таптаса парсемпе хупланса лар|ӗҫ. 
Ҫыран хӗррпн^ен пӑрахна ^ул йака 
пйр тӑрах таҫта ҫптех кусеа кайат. 
Унан сасси ҫӳлелле хӑпарна ҫамӗн 
хапарса сарӑлса пыраТ, вара таҫта 
айакра тусем хушдгине кайса вӑрӑ- 
мӑн илтӗнет.
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Малалла вара, пар вӑйлӑланса ху~ 
ламланнипе йухакан шыва хирёҫ 
тӑра1г. Сивӗ хйй в.ӑйне кйтартсах 
пыра'Г, ҫыран хёррин'БИ парсем ху- 
ламланаҫҫӗ, шыв ҫин^е ҫёнӗ вы- 
рӑнсем ҫӗнӗ пӑрпа хупланаҫҫӗ, 
йухса выртакан шыв ҫырма варри- 
нелле хӗсӗрленет.

Унтан ҫыраы хӗррин^и йурсем 
йавӑрланна шыв ҫине хййсен су- 
хӑмне ӳкерни курана пуҫларё. Ле- 
ререх тата, тусем ҫин^ен йухса 
анакан пё'цёк шывсем те ҫав кӗре- 
шӳве хутшӑнТ)ёҫ. Вӗсем хййсен шы- 
вӗсене пухса квлсе, Ленанй йухҫа кё- 
нё ҫӗрте пйрёсене вата вата Ленй ҫи- 
нелле утаҫҫё. Ҫапла вара вёсем Ле
на шывне прёкён йухма, тата^свзй- 
пе ирӗкӗн кёрешме ^араҫҫӗ. Йухан 
шыв ҫыраналла кӑларса пара нӑ 
парсем иумайланеа, хуламлансах пы- 
раҫҫӗ. А н 'рх лаплӑлах вёеем хуш- 
ший|б те вахй|ё ваха^ёпе ҫухалаТ. 
Ку йухакан шыв ӗҫӗ. Шыв хӑйне 
хуялакан пӑрсем ҫине ҫиленсе, вё-



эене ватеа пӗтерешшён, кат&кйн. ка- 
такйн йухакан пӑрсене пыра пыра 
ҫапӑнтара^. Вёсене татйклат, йур 
пек вётеклот, ан 'рх ҫёнтерейменни- 
не курса, каллех кайалла пйрахса 
кайат. Партак вахат иртсен вара, 
вал хайех анеарлансайулникурйнат.

Вйхат иртсех пыраЛх Шыв хӑйне 
хуплакан парсем ҫмне ҫилеисе, вё
сене тем пысӑкёшшӗн йухтара-Г, вё
сене ҫыраналла тёлёнмелле майла 
кӑлара .калара кура’!’, вёсем вара 
пёр йёркесёр, илемсёрён шӑна шӑ- 
на лараҫҫӗ. Ҫырма варрин^и пысак 
нӑрсен ушканё аса л вырйнпе ху- 
п&рласа, пытарса тйнй пек, шӑнса 
хытса пыракан шыва ху пар ласа та- 
раҫҫӗ. Пётём тён^е хйраса хуйха.кёт- 
се тӑна пек пашӑрханса тара!1. Пар- 
сем шатӑртатса хуҫӑлни, вайран 
кайн^ ҫырма еасеи, ҫыран хёррин- 
рг тусем хупппжще ирёккён йа- 
нӑра^г.

Партак, вӑхӑт иртсен, ҫырма вар- 
ринт^и хуран курӑнса выртакан гаыв



шуралса кайрё. Ун ҫинр; пысёк 
пёрсем пёрпёрне перёнкелесе, р -  
шёртатеа, вййран кайнё йухан шы- 
ва халех хупласа хурас§ё тенё Пев, 
хуллен йӑваланса пыраҫҫӗ.

II /

Дёрре епӗр ҫавён пек аран йух
са пыракан пёрсем хуш тин$е те- 
мӗскер хураекер куртӑмӑр. Цушё 
хирте тем те куҫа аетара!\ Вара 
епёр мёнши ку тесе калаҫма тытён- 
тёмёр.

— Ҫӑхан,—терё пёри.
— Упа,—терё тепёр йамшёкё.
Темиҫе тёрлё шухёшшем те пур.

Ҫав хуран курёнаканскер пёрисем- 
шӗн дёханран пысёк мар пек, теп- 
рисемшён упаран -пё^ёк мар пек 
курённё.

— Ҫырма варне уна йеплё кё- 
тёр?—тесе ыйтрём епё йамшёкран.

— Леш йеит^ен... Виҫёмҫул леш 
йеи^ен пёр упа виде дурипе кадрё, 
терё вёл мана.



— Кӑҫал та тискер кайёксем леш 
йен|ен ку йенелле куҫаҫҫӗ, хӗл пит 
сивё пула!1 иулмалла...

— Оивё хавала^, ■— терё виҫҫё- 
мёшӗ.

Пирӗнпе пёрле пыракаысем ҫав 
йапалана'пӗлешшён пур те ’ррёнеа
тӑ|ёҫ. Шурё пареем хуллен пирӗн 
наталла ҫывӑхара пуҫларёҫ, вӗсем 
^ушшин^е хуран курёнаканскер пӗр 
лӑр дин§ен тепёр пар ҫине куҫна 
пек курйнма пуҫларӗ.

— Ка^акаҫке ку, терё лӗр йам- 
хпӑкӗ. *

— Иккё, терӗ пӑхса тйрсан тёр- 
сан тепри '

Цӑнахах та кусем ту ка^акиеем 
пулна. Вёсен илемлӗ’ кӗлеткисем 
халӗ пире йанках курӑнаҫҫӗ. Вӗсен: 
^ен пӗри пӗ^ёкрех, тепӗри пысак- 
рах. Вёсем амйшӗпе путекки пулнӑ, 
пулмалла. Вёсен таврашӗн^и пӑр- 
еем ҫапӑнаҫҫӗ, ҫавйрёнкалаҫҫӗ, вӗте- 
кленеҫҫӗ, вӗсем хушшин^п шыв вё- 
ренё пек кйпёкоем еирпӗтет. Ан-
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&ах, ҫав а^аш кат;акасем пысйкрах 
пӑр ҫин^е ҫинҫе уринсене пӑ^ӑр- 
таса тараҫҫӗ...

- Н у ,  мён пулё!—-терӗ ҫамрак- 
рах йамшӑк.

Ка^акаеем тйракан пӑртан мала- 
рах Ёухса пыракан пысйк пар вйрах- 
рах йухма пуҫларӗ те, ҫавӑрйнма 
тытйнт)ё, ӑна кура кайрисем тевӑрах- 
лан^ӗҫ. Ҫавӑнпа вара ка'дакаеем таҫ- 
рашӗн^е ҫӗмёрлекен, сирпётекӗн та- 
мӑк уҫӑл^ё. Пӑреем тӳптӳрӗ, т;ӑнкӑ 
тйраҫҫӗ. пӗрпёрин ҫине хйпарса ва- 
йаҫҫӗ, унтан вара пӑшалран пене пек 
шатӑртаТеа хуҫйлаҫҫӗ. Бӑхӑ^ӗ вӑха- 
цёпе вӗсем хушшин^е тӗттӗм тарӑн 
тпыв та кур&неа кайат те каллех 
хупйнаТ. Ҫав мёскён ка^акаеем сасар- 
тӑк куҫран ҫухал^ӗҫ, ан |ах  пӑртак 
тӑрсай, вӗсеиӗ епӗр каллех тепёр 
пӑр ҫин^е куртӑмӑр. Вёсем тепёр 
пӑр ҫдие -ҫӗт^екен урисене ҫӗклесе 
хатӗрлесех тӑраҫҫӗ. Ҫапла вӗсем 
пӗр пйр ҫип^ен тепӗр пар ҫине 
сиЕПИле пирён патах ҫывхар^ӗҫ
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Халё ӗнтӗӑслй кӑ^акасен шухйш 
не пӗлме пулат. Пиртен айкрах та 
мар шывалла тухса тӑракан ҫӗр 
сӑмсакӗ вирӗйленсе тӑрат. Йухса 
пыракан п&рсен ҫавйнта пыра пыра 
ҫапӑнса, саланеа, арканса. кайаҫҫё. 
Унта пыреа ҫапйнаПманнисем шыв 
йухӑмӗпе калдех шывйа тепёр йен- 
не йухса кайаеҫӗ. Аелй казаки каш
ей сикмесеррнех ҫав сӑмеак йенел 

лле сикет,.. ИураФши вӑл пире, ҫук- 
ши, а н р х  вйл кура’ЗЕ'пулеан та нире 
асра тытмас! пулмалла. Епёр те ҫав 
еӑмсак ҫин^ех т&ратпӑр, тата пирӗв- 
пе пёрле ухутӑна ҫӳрекен хайар й&та 
п ур^ӗ , вӑл та пӗр иккёленмесёр 
тӗлӗнсе пӑхса тӑра!’ нулмалла... ( ’ы- 
ранран айакрах мар. ҫыщзём те н ф  
вунӑ, ^икере ҫеҫ тйраҫҫё, ка^акаеем 
ҫапах та пӑрсем ҫапйпнисене п&хса, 
йепле еикее ӳкесеине ҫеҫ асйрх&еа 
пыраҫҫӗ. Вӗсем тӑракан лӑр, сав

пӑхма пуҫларймар... Пӑрсем ҫат&р



татса ванма пуҫларӗҫ/ унтан вёсем 
сасартЕк парланнӑ сӑмсак ҫинелле 
улӑхса кайрёҫ. Ҫав икё казака т  р- 
се Ёанй ’йул пек ҫЕмалӑн пйр урла 
ҫыраналла сикрӗҫ те тухрӗҫ.

Вёсем ҫыранра, ан^ах ҫав сЕмса- 
'  кЕн тепёр йен$е хупхура шыв ку- 
' рЕнса вырта1г, тухса каймалли ҫул 

ҫин^е ҫынсем тЕраҫҫӗ. Ҫапах та ЕслЕ 
вылДх нумайах шухЕшлаеа тӑмарӗ. 
ВЕл хӑйён куҫӗсемпе ппрӗн ҫинел- 
ле шанйҫлӑ пӑхрӗ пӑхрӗ те, унтан 
хӑйён путеккине йертсе тӳрех нирӗн 
паталла ^упрӗ. Пирён пысӑк, ҫЕм-. 
ламас Полккан йатлӑ йатӑ вӗсен^ен 
вӑтанса, айакалла пӑранса ҫеҫ тЕ'дё. 
ӑела казаки путеккине йЕтӑран карт- 
ласа, йӑтта перӗнсех трупса иртсе 
кайнине куртӑмӑр. А н р х  епӗр ана ^ 
хӑйне лӑпкӑ тытнйшӑн мухтарамӑр. 
Вара пкӗ илемлӗ кайӑк тусем т.ЕрЕх 
вӗҫнӗ пек ^упеа хапарса кайнине, 
оавЕнса пӑхса, тӑрса йултамӑр.

—  12 —
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ш .
Ҫак ҫулпа лирёнпе пёрле ылт- 

тӑн тӑпри шыракан пуҫлахӗ Йавае 
Ртиван^ СуккуЛ)Ски пьгҫӗ. Ӗлӗк вйл 
Ҫӗпӗре темӗнле ӗҫпе лекнӗскер, ан-§ах 
ҫав ҫынсемпе ӗдлеме 'тытӑнсан, ун
тан пӑрахса кайас тесе гаухӑш- 
ламан. Вӑл пыс&к, ҫилпе кушӑрка- 
са кайнӑ питлӗ куҫлӑ, кйвак ҫӳҫлӗ 
ҫьш цё. Ун ҫине пӑхсан вал мӗн 
шухйшланине пӗлмелле мар, Унӑн 
шухашӗсем, йухан шыв пӑрсей айне 
пытаннӑ пек, пыганса тараҫҫӗ. Унпа 
пёрле пӑшал та пур, а н р х  вал ана 
тытас тесе шухӑшласа та пӑхмаре, 
Вӑл ка^акасем ҫинелле куҫёсено сик- 
термесӗр пӑхса тйдӗ, ҫавӑнпа унйн 
камӑлӗ ытла сивӗ пекех туйанмарё 
мана.

Ҫак ӗҫ лайахан иртсе кайсан, 
епёр пур те лартамар та, малалла 
•ҫуптартӑмар. Епӗр пур те савӑнаҫла, 
пур те ҫав каркасем йепле харама- 
еар каҫнн ҫин^ен калаҫма тытӑн- 
тӑмар.
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— А н|ах кунта пирӗн ҫйн^ен 
ааламалли те партак пур. Сивӗ ҫын- 
еенӗн ыра кӑмалне вйрала'Г пулмал
ла терӗм епё.

— Есӗ мёнтлён ун пек шухйш- 
латйн?—терё. маыа Суккул,скп.

— Ппрён Полккан та халитэден 
кун пек пулман, тата есё ху та 
пйшала тытса та пйхмӑрйн, терём епё.

— Ку 'ҫӑнахах та тӗрӗс. Ҫав ыёс- 
кӗн ка^акаеем ппрён куҫ умёнцех 
ҫав тёрлё асапланса каҫрӗҫ те, ҫыр- 
ма хёрне тухсан тин вёлерме Полк- 
кана та намӑс пулз]ё пулмалла.

Амашё путеккине йӑтаран пёр хй- 
рамасар картласа пынпне асархарар- 
ри есӗр?.. Ҫаван пек вӑхӑтра етем- 
сен^ен каганийех апла тӑватӗши? 
тет вӑл.

— Амашёеем пур те ҫаван пек 
пулӗ. Ман шухашпа ку ӗҫ сана 
лит тухаш латтара!1 пулмалла,—те- 
рём епё.

Суккул,ски пит^ё ҫине пйхсан унйн 
апгҫикӗ варкана пек курӑна^, унан
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куҫӗсем темӗнло хуй\ӑллӑ пахаҫҫӗ...
— Цанах та.—терё вал шухӑга- 

ла'калаеа Ку мана пӗр ҫын ҫин- 
$ён астутарса шг§ё. Ееӗ паҫар ҫыв- 
сен ырӑ кӑмӑлне сивё варатат те- 
рӗн. Ҫук, сивӗ вал—вилӗм. Ете- 
мӗн намао пит)ӗ шанса ларма пул- 
тара'! тосо гпухашланӑи есӗ? тет 
вӑл.

— Ҫын хай те пӗтӗмпех пӑр 
пулса кайма пултарат,—терём епӗ. 
Манан йудташ тата ытларах шу- 
хаша кайрӗ.

— Ҫук, шӑнса кайитден малтан. 
Итлес килет нулсан, епё сана пӗр 
ӗҫ ҫин^ен каласа парам. Вал ӗҫ ҫак 
таврарах, ҫак вырансен^ех пулна. 
Ака хал, епё сирӗнпе пӗрле пыра- 
тӑп, мана ҫав ӗҫӗн пуҫламашве кур- 
вйнах туйана’!’. Есёр лерелле кай- 
сан, вал ӗҫ малалла пулнине куран...

IV.
Вӑл ӗҫ нин те еакӑрҫӗрӗмёш ҫул- 

та пулнӑ. Вал вахӑтра мана тин 
ҫеҫ выран па^ӗҫӗ те, епё йулташпа
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ылттӑн шыракан вырӑна кайма тух- 
рӑм. Хӗл ун |ухне те кйҫалхи пе- 
кех ^ас лармарӗ. Ҫак вырйнсен^е 
епӗр те малтанхи пӑр тапранса кай- 
епне тӗл пултамар. Лерелле вара 
пӑр хытӑрах шӑнма пуҫларӗ, пы- 
сӑк пӑрсем каплана каплана лареа, 
йухан шыва пӗвелесе ларта пуҫла- 
рӗҫ. Авӑ нахӑрха, мӗн вал, пёр вы- 
рӑнта парсем капланса шыва пӳл-. 
се ларгни... Шыв вӗсене ку паласах 
иыраТ, ватаТ, шавлаТ, вара вӗсем 
шавланин^ен пӗр ҫухрӑма кӗмсӗр- 
тетнё сас илтӗнсе тӑраТ., Унтан 
пӑр каллех татӑлса кайаТ, кайран 
вара шыв ҫин^е шӑнман вырансем 
кашт ҫеҫ йулаҫҫӗ, вӗсен|ен вара пае 
тухса тйраТ.

Манпа пёрле пӗр йулташ п у р ^ ӗ . 
Вал Ҫӗпӗре пуҫ йанаскер. Вӑл Пайк- 
кал ҫулё ҫинцн палхаварта пули 5, 
унта суранланна. Ун^ухне вӗсене 
пёр шеллемесёр лаплантарна, унан 
урисемпе аллисем ҫинҫе ӗмӗрлӗ- 
хех тимӗр паллисем йулнӑ. Вӗсене
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тимӗрленӗ тимӗре §ӗркемееӗрвх си™ 
вӗ ҫин|е тимӗрлесе илее> кайнӑ. 
Ҫавӑнпа вӑл пит сивве сисекен пул 
нӑ. Науарскер, хытканекер. хуша- 
марӗ унан Якнаттовш;....

Суккул>екя гаухӑша кайрӗ те, епӗр 
яӗр в&хйт ним калаҫмасар пытӑмӑр 
Епё ӑна а прах малалла калама ый 
таш ш ӑнрр, вал хййех ман йенеллн 
еаварӑирӗ.

— Епё сире ун ҫинрен тӗрёс- 
сипех каласа пама пӗдеймеерен хӑ- 
ратӑгг. Вӑл те итеалис, те романт 
тик Краҫҫински, Словатеки, Митс- 
кевир майлӑ ӳснёскер. Епӗр вырӑ* 
ҫышшсем, ун пеккисенрен йаланах 
йутшанд-тпйр. 'ЭДитскеви'§йн пӗр ва 
за пур: пёр темлескер асла пӗлӗт ҫи 
неулахнй, унан пуҫӗ тавра хӗвел- 
сем ййлтартатса тӑна, аллиеене в&л 
ҫӑлтйрсем ҫиие хуна, ҫав ҫӑлтар- 
сем, йураҫҫем пек ялемлӗ йурйсе* 
йурланӑ... Темӗскерле ҫавйн май- 
лӑсгсер... Машпӑн пулсан вал сӑва- 
сем нимех те мар, епё вӗсене йул-

Ш&ртлама сивӗ. * 2
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таш каланӑ $ухнё тёлӗнсе итлесе 
тараттамт^ё. Ант;ах, вӗсентде илем- 
лӗх ҫук пулин те, епӗ ҫапах та ку 
сйвӑ ҫынсене килӗшмелле теттёмт;- 
$ӗ. Вара вал ӳссе кайнӑ пекех ку- 
раназдё, куҫӗсем йалтӑртатацтрҫ, сао- 
си йанйра’р ё . Унӑн уҫӑ сассинцен 
епё хам та тёлёнсе тараттамздё.

Манан шухашпа кун пеккнне ро- 
м а й  т а в р а ш  теме май пур. Кун- 
та етем йепле пуҫланса кайни ҫин- 
■§ен пит нумай пёлтерсе, пысӑклат- 
са каланӑ, ан’дах ҫав калавра п&- 
терсех калан и нимён те курӑнмае! 
Вӑл пйлхав тунашан Ҫёпӗре лек- 
сен, етем йепле ыррипе усаллине 
аван ҫеҫ курнӑ. Ҫав сӑварах хёр- 
арам ҫин^ен те каланаздё. Вахацб 
вӑхӑцӗпе вӑл ҫынна курайми пулса 
кай а^ӗ . Вара унпа пӗрле пурӑнма 
май та ҫукг,ё. Унӑн куҫёсем ҫине 
пӑхсан, вал хайне хӑй курайманни 
те палӑратрё. Ҫаван пек вӑхатсент^ 
вӑл пёр намӑса пӗлмесӗр, пёр в&- 
санмасӑр калаҫаэдё. Епё вара &ҫ~
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та  та пулин темиҫе кунлаха пӑрах- 
са тухса кайаттймт^ӗ.—Вал вара 
выл,йхсене хисеплесе пӑхма ты- 
тйна^б.

Ҫав манйн тёлёнмелле йулташ 
выл^х^ёрлёхсене пит йуратаздё, 
Вахӑ^ёпе пярбн пӳртре р р л ӗ  вы- 
л,ахсем туллийех тула^ӗҫ. Ҫапла 
вал пёрре пёр шйнса кайнй ҫахан- 
па пёр ерне асапланцё. Тата тепёр 
$ирлӗ лашана хайён^ен машкӑлад- 
дё пулин те, кунне икӗ хут ҫав&т- 
ҫа уттарса ҫӳрездӗ. Вал ҫын дине 
мӗн^ул ҫиллвннӗ, вьцӑхсене ҫаваи- 
*§ул ытларах йуратаэдӗ. Вӑл выЛ)йх- 
сен ас та, намас та пур, етемӗя 
ҫукпа пӗрех тездӗ. Ҫаван пек вй- 
хатра вал ҫынран тӑрӑхласа кулат}- 
ҫӗ, виттёр аслаланацӗ. Вӑл ҫавйн 
дек ҫынна курайми пулна вӑхатра 
епӗ нидта та тарса пытанаймасан, 
вал манран тарахласа мӑшкалани- 
пе епӗ пётӗм вайран кайаттӑмздб, 
Вара хама хам та выл,ахран кайа 
лпутлаттйм, ҫав вӑхйтра пилӗкне



ҫапса хуҫнӑ, асапланакан Мт& та 
ӑелӑлйхҫӑпек ӑслйн куранацӗ. Ан- 
§ах, вӑл §ав тытамакё иртсе кайса- 
нах ^ерӗле^ӗ, вара каллех тӗслӗ- 
рен тӗн^е ҫиифони сӑввиеем кала
ма пуҫлаг#§ӗ. Ҫав вйхӑтра епё ӑна 
ылттйн шыранӑ ҫӗрте вырӑн тупса 
патӑм та, укҫа илсесоӗнех вырйна 
кайма ҫула тухрӑмӑр.

Епӗр ун $ух ҫапах та еиртен хӑ- 
вӑртрах шйрӑМар. тумтирсем на- 
■ҫар пулин те, Улекмӑна ҫнтицен 
хытах шӑныарӑмӑр. Сивӗсем пит 
в|Шл& пул^ӗҫ. Ҫапах тапӗрре шйн- 
еа йшӑватйн та тепӗр кунне каллех 
сула тухатӑи.

Улекмӑран иртсен. ҫырма шанса 
йухма ■ҫаран^ӗ, выр&нё вырйнӗпе 
ҫеҫ уҫӑ тӗлсем йулкаланӑ. Пӗрре 
ҫавӑн пек уҫӑ, шӑнман вырӑнра епӗр 
икӗ кӑвакала куртӑмӑр. Вӗсене пи
ре йамтйк пушй авӑрипе тӗллесе 
:йтартрӗ. Ҫав шеремет кӑвакалӗсем 
ҫин^ен сире каласа пама та хён 
мана. Вӗоем ывӑнса йулнӑскерсем

20  —

I



—  31 -

луднӑ. Мулжшӗсем весен тахҫанах 
аайн&, кусем оивё шыв ҫине вил- 
ме йулнӑ. Малтан шыв шанса ла~ 
рицен, вёсем пйрсем хушшин^е иш- 
ш® ҫӳренӗ пулмалла, кайран шыв 
шӑнса ларсан, вӗеем валли ҫав 
шйнмаи уҫӑ вырӑн Щ  тӑрса йуянӑ, 

‘ Вал та шйнса лареан кӑвакалсен 
зилём ҫитмелле вара. Вёсем ансӑр, 

•хёсӗк шыв ҫннре икӗщех ишкеле- 
се ҫӳреҫҫӗ, вӗсем ҫине сивӗ ггӑрсем 
пӗр хӗрхенмесӗр дӑхаҫҫё.

Епӗ йамшйк щурй шӑлӗсене ка- 
тартса кулнине астӑватӑп. Мана ои
вё пек. ҫӳҫенсе кайнй пек^ё те, епӗ 
кӗрӗкпе лайӑхрах внтёнтём. Манан 
йулташ" сасартйк тем йс тытрӗ.

— г1]ар&н, тӑрат лашасене!—тврӗ 
вӑл йамшака. —Вӗседе йеиле пӑ- 
рахса кайан еоб?—-терё ман йенел- 
•ю пйхса. ХМ  лашасем рарӑшгре- 
нех ҫуна ҫин^еи еикое ан |ӗ  те, ш - 
кӗс мар шӑннй ийреен|ен такӑна 
такӑна. ш&ва ш&ва кйвакалеем пат- 
нелле 'ҫупрё.
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Дирбн йамшйк ухмаха йернё пек 
кулма пуҫларӗ. Манӑн йулташ к^- 
вакалсене тытадашйн тйрйшнина 
курсан, епӗ те кулмаеӑр тӳсейме- 
рём. Вӑл кйвакалсем патне, кӑва- 
калсем унран тараҫҫӗ. Вара вал 
анӑталла анса тй^ӗ, епӗ кӑвакалсе- 
не ун патнелле хӑваларӑм. Вӗсем 
шыва $амма хйраҫҫӗ, мёншӗн тесек 
шыв вӗоене пӑр айнелле йухтарса 
кайа!1. Вӗсев^ен пёри сывлаш ҫи- 
нелле вӗҫҫе улйхрё, тепри, те |и р - 
дёрехскер, те пйшалпа перее амат- 
нӑекер, ҫунаттиеене ҫӗклекелерё те, 
ниҫталла та ' вӗҫмерӗ. Вара лешӗ 
те ун патне кайаллах вӗҫҫе килцӗ.

Каййк вӗҫҫе кайнӑ вахйтра ма- 
нӑн йултащ мӗлле тӳесе тӑнине 
епё сире калаеа пама пултараймас- 
т&п, Вал каййк пӑреен^ен ҫӳлте 
вёҫҫе ҫӳренине пар ҫин^е тйрса 
пӑхса тй|ӗ, кайӑк кайалла веҫҫе ан~ 
сан, унӑн куҫӗн^ен куҫҫул,сем' йух- 
еа ан|ёд... Унтан вӑл пире: ееӗр 
кайае теттӗр пулеан кайӑр. епё
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вакалсене икёшне те тытицен «суе
тах йулатйп,—терё.

Епё вал хай гаухашланӑ шу- 
хйгпне тйвасеине пӗлсех таратӑгг. 
ҫаванпа епӗр йамшӑкпа икеӗмӗр те 
ана пулашма тытӑнтӑмар. Ҫӳлелле 
вбҫекен кӑвакалӗ шывалла ^амрё те 
пйр айнелле йухеа кайрӗ, теприн© 
йамшак йареа тытрӗ, Икнаттови! 
йӗпЙёпе пул^ӗ, ҫаннисем тарах 
шыв йӑрлаҫа йуха'Е

Йёре ҫынна еивӗре пит хӑруша, 
етантЬа ҫывӑхах мар, Ҫаванпа ш ӗ  
ӑна м&н пур—унпа ^ӗркерём, етант- 
сӑра сапах та унан тӑм илнӗ пӳр- 
ниеене аран аран йшатрӑмар. Ун 
тан каДран вара, иксӗмёр нумайтцен 
калаҫмгрӑмар. Епёр ҫав кӑвакала 
хамӑртсн хавармарӑмӑр, епё хам та 
ана ҫйлас тесех тйрГшгрӑм. А н|ах 
ку бҫ м|слетлӗ маррине епё хам та 
куратта!'. стантеари ҫынсем те пир- 
тяп втшшгях мӑпткӑлассё. Икнат-
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Кайран кайран к&вакал ҫадах та 
вил$ё. Епёр вара &ва ҫул ҫине п&- 
рахса хӑварт&мйр. Йур темиде кун 
йӗркипех дуре, дёр дине видё шит 
лулймбшё тул'^о. Ййв&ддем те йур- 
:£& хуплаыса ларт}ёд, ан$ах весем 
й&в&д ҫшгрйн ӳкнӗ т^ухне дутӑ дыв- 

/инуе тусан цок саланса ха- 
5-аҫҫё.' I

Ҫанталак 30-40 кратусп дитирен 
»»ётрё. Пёр стантсйра епёр га&н- 

са хытнӑ т,ер кёмёло (ртуте) кур- 
т&мӑр та, пире: —в&Л.ун пек Деми
де кун т&рат, терёд, /

Кайӑкоем вӗднё ҫӗртех У^еддё,
• дасем ш&шшпе ш&тӑкӗсен§ер тух
ла. Ҫав. упасен^ен хйраса ^лнсем 
вакшасене тытма рарйннй. (

Епёр те шӑнма пуҫларӑмӑр. Есёр 
,&вӑр т$ пёлетёр: сывлама еывл&ш 
атмест. Куҫҫеяе хупса шгдан, куҫ 

хупаххи хугашийе динде пар шйн- 
л арат, сивё тумтир аЙ1|е кёрсе 

кайаТ, унтан кёлеткене ш|1мӑ вар- 
шие, дитиренех витет. Сганто&на
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ҫатсен ҫурҫӗрелле аран аран ӑш&- 
нат&н. Ир тӑрсан, каллех ҫул ҫине 
тухат&н, вара кӗлеткере тем сахал- 
аннӑ пек туй&на!’, шйнасса та ӗнер- 
хинтрн маларах тата хытӑрах шӑн- 
ма пуҫлатйн. Вара кӑмӑл улшӑнатг, 
ынсем илемсӗрленеҫҫӗ, хйна ху та 

яуратми пулат&н. Вара хытӑрах 
Т)ӗркенее, лай&храх ларатйи та, пӗр 
кисренмесӗр, ним шух&шламаейр 
ларма тйрӑшатӑн. Ларнӑ, ҫӗртех си- 
вӗнсе пыратӑн, ку 40-50 ҫухрӑм 
хӑҫан кӗокелӗши тесе, хӑраса пы- 
ратӑн...

Епӗр Витималла ҫывхара пуҫла- 
рӑмӑр. Ирхине стантсӑран тухн& 
|ухне, ҫапҫутӑ йурздӗ. Ҫав илемлӗ 
оивр тумтир айӗн^е пӗтӗм тӗн^е 
хытеа, вилсе выртнй пек, Кӑнтйрла 
хӗвел ҫапҫута ҫутата^г, унӑн рл&ш 
урисем' ^аках, сарр&н курӑнаҫҫӗ. 
г1)&тл&х хырсем хушшине кӗрсе кай- 
еа вӗеем йӑвӑҫҫем ҫин^е вылдаҫҫё.

Стантса ҫитит^ен ҫул пит вйр&м. 
Мамш&к малтан пит ^ӗррён йурй-
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еем йурлакаласа ҫеҫ пыра-эдё. Кай
ран вал та цараи^е те, ҫуна ҫумё- 
пе аллисене шаккаеа, урисемпе та- 
пӑртатса цупма пуҫларӗ, Манан йуд- 
таш нимён те |ёнмест, хытса лар- 
еа пекех, ним хускалмасӑр лараТ. 
Вал пётёмпе те пӗрре ҫеҫ сӑмах 
хушрӗ, ан^ах унӑн сасси мана ка- 
мӑла каймарӗ, ҫухӑрна саса пек ту- 
йӑнт^ӗ. Епё те тем ҫине ҫилленсе 
темӗскер каларӑм, хам та ӑнланса 
илеймерӗм, Унтан вара вӑл шӑнеа 

- хытнӑ пекех нимён те калаҫмарё, 
Епё те нимён те 'ҫӗнместӗп, паш- 
лык шатӑкӗн^ан сивӗ ан кӗтӗр те
се, тепёр йенне ҫавӑрӑнса лартйм.

Ҫул варманалла пырса кӗцӗ, ду
нь тупанёсем ҫухйраҫҫӗ. ДГашаеём 
тулх&раҫҫё, вара йамшак вӗеене 
уареа, еӑмси шӑтӑкӗн^и йурсене 
вӳрниеемпе иле иле пйрахаТ. Ҫӳлё 
хырсем шапшурӑ темӗскер куҫа 
курӑннӑскер пек тӑрса йулаҫҫӗ, ҫа- 
пах та шухӑшра нимён те хавар- 
маҫҫӗ.
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Каҫ пулма пуҫларё. Хёвелбн са- 
рӑ, вӑрйм урисем $йик& тусеи тӑрах 
рваланса хйпарса вӑрманран тухса 
кайрӗд. В&рмав айён^и йур тата 
хытӑрах шуралеа, к&вакарса хытрё. 
Шйнкйрав сасси ҫйран, шыв тул- 
тарнӑ стаккана шаккана пек, илтӗ- 
нет. Ҫав еас& сисӳ шйнӗрбсене 
йӗкӗлтет.

Пёр тблте манйн куҫа кбтмен ҫбр- 
-тех ҫул аёаккин^е, йавӑнса кайнӑ. 
йӑвӑҫ ҫин^ен Мванса, хӑпаракав 
тётём курӑн^ӗ. Тӗтӗм патӗн^е йӑвӑҫ 
тункати ҫин$в пӗр ҫын лара'Г, йӗрв 
тавра шурй йур ҫин^е вӑл пбт^евех 
хуран кур&нса лара!1. Ун пуҫӗ тӑрӗн- 
$е йур пуснӑ йав&ҫ тураттисем 
ҫакӑвеа тӑраҫҫӗ. Епӗр унтан ҫаплах 
иртсе, кайрӑмйр. А н р х  вйл пире 
темён каласшӑн пирён йенелле утн& 
пек астӑватӑп, ҫавва асйрхаеах 
пӑхаймарӑм. Курӑнвӑскер иртсе тӑр 
са йул^ё. Пуҫ ун ҫин^ев нимӗн те 
шухӑшламас!1.

Йамшӑк пирӗв йенелле дав&р&нцё 
те, пире темён калама пуҫларб, епё



уд кулнинё ҫеҫ аст&ватӑп. Унӑн 
Гшахӗоем маншӑн иёр тӗлёсӗр пӑр 

латйкёсем дпӑкӑртаннӑ. пек йанёраҫ- 
ӗ. Вал кулни те мана кулнӑ пек 

туШшмаре, Епё унӑн малаххай рамк- 
и витёр пӑхакан питне, пае тыт- 
а икӗ куҫне ҫеҫ куртӑм. Ианахӗ 

ун&н т,ётрет, тути ^ал&шна, ҫ&варён- 
)*ен каят&в саеси пек йанӑраса вы- 
р&но&р еамахсвм * тухаҫҫё. Манӑн 
йулташ та темӗн каларӗ. йамгайка 
ваекатрӗ пулмалла.

Епёр стантс&на ҫитсе вырта'рен 
вёейе кун тахҫанах пртсе. тахҫанах 
ка^нул^ё.

Ҫав стантсара п^ртсем ^йнкӑ, ҫӳ- 
лЪ сӑрт айёнт,е хёсёрленсе ларнине 
•етйват&п, Ҫав выр^на суйласа, йы- 
ш&нса ларакансем малалла йепле 
вурӑиаееи ҫин^еп пӗртте шухйш- 
.ааман пулмалла., Ҫав стантсӑ уҫё, 

' г,улл& выр&нра лара) Ун умӗн$е 
тикёс вырӑнпа ҫурҫӗрелле шыв йух
са выртаТ. Ик-виҫ ҫухр&м айакка- 
,-ах ҫав стантсӑ ту хӳттпн^е пул-



малла. Кунта вӑл, ҫурҫбр тиекер 
ҫилне пӑрахса пан& пек тӑра*.

Ҫав стантсй хӑйён йатӗн$ен пуҫ- 
не ҫынсем ӑна „Сжвё стансӑ,” теш 
йат павӑ. Т)ӑнах та, ҫав ^улл& уҫ& 
еӗрте тйракан; тӑмпа, тислёкпе сбр- 
нӗ, ҫилпе ^ётреее тйракан иӳртеек- 
^ен пуҫнр, еивё ҫшгҫен аетутара- 
канни урйх нимён те, ҫук. Пиртен 
тӑрса йулнӑ вйрман хйй* айлӑмра 
ӳенипе ӑна хуплаймас!’.

Ан-рх, епёр ҫав пӳртсене кӗрее 
ӑшӑнма та хатёр, пӗтӗмпех ш&неа 
зд&изден, -§ух ҫеҫ килсе ҫитрёмёр. 
Стантеӑ ҫывӑхӗн^е нрӗк ун.та вӑр- 
ман пит нумай, ҫавӑниа епёр пщ>- 
санах вутта хӗрхенмееӗр к^акв- 
хутса йа|ӗҫ. Епёр вара пёрер стак-* 
кан ^ей ӗҫрӗмӗр те, урайне вырйн 
сарса ҫывӑрма выртрамӑр. Кӳтее 
кайнй пӳрнесем стаккансене аран 
аран тытаҫҫӗ, 'ҫей пире йгаӑтмасЕ 
лӗҫертет, епӗр йшша^уймийех пул- 
са кайнӑ. Ҫавӑнпа "ҫей ёҫме пӑрах- 
рӑмйр та, кёрёкеем айне ^амрамӑр.



•» ■
Шалеем манӑн ^аранма пӗлмесӗр 
хире хирӗҫ шаклтаҫҫӗ.

Килхуҫи лирӗн т,ейе ӗҫрӗ, йам- 
шйка сёне сӗне ӗҫтерт;ё, унтан кӑма- 
кана вут пӑрахрӗ те, пӗр кӗтессе 
пытан|ё. Тётгӗм пӳртре шӑпах, пёр 
саст}ёвӗ те ҫук.

Тулга вйха^ӗ ваха^ӗпе шйнна ҫӗр 
ҫинце ҫын утса ҫӳренӗ пек илтӗнет. 
Ҫӗр пӗре йанӑраса сӗрлет, тепре 
ЗарӑнаЕ Вӑхӑ^ӗие пирӗн- пӳрт те 
^етренет, унӑн йшЦикё нуш йеш- 
$ӗк пек йанйра!'. Епӗ кӗрӗк айён'де 
выртат&п пулин те, урай тӑрах еж* 
вё кӗни сисӗнет. Ҫав сивӗ сывлащ- 
па кймакари вута та хытӑрах ҫу~ 
еаФ#

— Инкек!^-терӗ килхуҫи ҫывар- 
ма пуҫлана йамш ӑка.— Мёнле ка- 
йӑр? Шартлама сивӗ пуҫлан^ӗ—терё.

— Ҫапла, терӗ йамшйк—Кунпев 
сивӗре п о р ӑ  та ҫӳремеет — терб 
килхуҫи.

— Ӑҫтан ҫӳретӗр ёнтӗ,— терӗ, 
«4в анаслакаласа.
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Епё еивӗ ҫшггӑв&л пуҫланнине 
пёлтӗм. Сивӗ ҫил, урӑх ҫӗртен кил- 
се уитсе, шйнса йӑвйрланнӑ сывлӑ- 
ш а шутарма тытйнҫӗ. Ҫ ш  пӗр р р ӑн - 
масйр кӗрлет. 40 кратуса ҫитиэден 
ш&ннӑ, сывлйш вырйнтан куҫҫан, 
пирӗн етантсӑ ҫин|е тӗпсӗр тинёе 
хумӗсем ҫапйннӑ пекех пулт)ӗ...,

Ҫав сассене иглесе, епӗ ҫывӑрса 
кайма пуҫланй’ хам пӳртре вут 
йшшинҫе выртнйран, выл,йх пек ҫыв 
ҫинзден шухӑшлама пӗлмесӗр, ха- 
лех ӑгайнса ҫитетӗц тесе, савӑнса 
выртатӑп.

^анах та, темӗн ӑшӑнса ирӗл^б 
манра...

V.
Мӗн вӑхӑтра вӑраннине епё хам 

та пӗлместӗп, ан§ах епӗ вӑраенй. 
Курнй тӗлӗке манас мар, мӗн кур- 
еине пурне те пйхса тухас тесе, 
зпухӑшласа выртатӑп. Тёлӗк манйн 
тӗлёнмеллескерех мар.

Епӗ ҫапла тӗлӗк курнй. Ҫав ҫул» 
пах иыратӑя пек, мава снвё пвк,
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йӗрйтавра йурпа хунданнӑ вӑрыан 
Хӗвелӗн сара урисем йӑвӑдҫемҫин- 
'§е вы^акаласа в&рманран тухса ка- 
йаҫҫӗ. Пирӗн хыҫра варманра, пире 
хӑваласа, кӗрлесе темӗскер ^упни 
илтӗнет.

Унтан епё йавӑҫҫем айӗн^е тӗ- 
тём тухнине, унтах пӗр ҫын ларни- 
не куртӑм. Ҫавсем пур те мана шё- 
вӗр вёҫлӗ пар кӑкара кӗрее, ^ёрене 
сивӗтсе тӑна пек туйӗн^ёҫ.

Унтан епӗ йамшӑка куртӑм. Вӑл 
ман ҫине темӗнле пйхса тӑра4, вӑл 
пйхнипе манӑн какарти пӑр ирӗлме 
пуҫларӗ. Ҫав вахатра епё варманра 
ёлӗк асӑрхаманнине те асӑрхама 
яуҫларӑм. Мён курни асра пур те 
еиҫёнтерет. Йаваҫ тункати ҫин^е 
пёр ҫын лара1г пек, вал пит харупт- 
ла ҫын, епё ун ҫине пахма та ха- 
ратап пек. А н р х  йамшӑк мана ун 
ҫинелле пахтарашшӑнах пек. Ҫа-  ̂
ваншӑн епё ун ҫине ҫилленетӗп. 
Пӑхсан пӑхсан, вйл йамшӑк мар, 
^Нкнаттови^ пул^ё пек. Вал пахнипе

- -  32  -



—  33 —

маеӑн ӑсра тӑракан шухӑшшем пур 
тҫ йур пекех ирӗлсе кайрӗҫ, тет.

Вал зарӑн^ё те, партак тӑрсан 
каллех ҫапла пуҫларӗ:

— Есёр ҫурҫӗр йен^и ҫулҫӳрев- 
ҫёсем ёлӗк йепле йуптарса калани- 
не астйватйр пулӗ. Вӗсем каланӑ 
тйрӑх, еӑмахсем хӗлле шӑнса пйр- 
ланса выртаҫҫӗ, йшйтсан вара ирӗ- 
леҫҫӗ те, каллех еамах пулса тй- 
раҫҫӗ, тет.

Ҫав вахйтра епё сасартак ҫул 
ҫин^е йамшӑк калана самахсене ао- 
туса илтём. Вӗсем ку'таран’р ен  ман- 
шӑн пиме те пёлтермес^ӗҫ. Вал ун- 
■ҫухне варманра курна ҫын ҫин^ен 
каланӑ. Ҫав ҫын ылттан выранён- 
■ҫен таварнакаискер, т]ухан иирки 
пёр стангсйран тнпӗр стантса ҫи- 
тиэден ҫуранах ҫӳренӗ. Ҫав сӑмах- 
сене*астусан, манаи ■щёре халё тпн 
варкама пуҫларё.

Епӗ ирӗксӗрех ахлатса йарса 
куҫҫене уҫрам. Камакари вут ҫун- 
са пӗтме пуҫлана.. Тулта ҫаплах

Щартдаыа савЗ 3



£ил луда*. Ман ҫинелле хам&н йул- 
таш  пӑхса тӑрат...

Енӗ хам ӗмӗрте те -уя пек хӑру- 
гай ҫын курман. Вӑл манран темӗн 
ыйташшйн, йанахе 'ҫӗтрет, шйлӗеем 
оивве ш&ннӑ пек шатӑртатаҫҫё.

— Мӗн пул7)0 капла? тархаш- 
ш&н каласа пар?—терӗм епӗ ҫӗклеи- 
ее тӑрса.

— Пёлмёстӗни есё?—терӗ маиа 
■вӑл, хййӗн куҫӗсем шывланнй,—Ка
ласа парха тӗлёкех пулҫӗши вйл? 
тет.

— Мён ара? тетёп.
—- Есё хал| мӗишӗн ҫавйн пек йӑ- 

я&шша вӑрантӑн? терё те, хӑй ман 
ҫине шанмасйр п&хма пуҫларӗ. Епб 
нимён те ^ӗнместёп, вйл ман ҫи- 
нелле ҫавйн пекех пйхса тӑра,1\

— Есё вӑрманра пӗр ҫынна ае&р- 
хамарйни? терё. Епё нимён те ^ӗн- 
мерӗм, куҫҫёмпе урйх ҫёрелле п&х- 
ма пуҫларӑм.

—- Итлеха, каласа пар есё мана 
мён те пулин, Мана вйл халё те
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тёлӗк нек туйӑна!-. Тӗлӗк мар и ул- 
сан. апла пулмалла мар! Епёр...

— Вал 'ҫӑнахах та тёлёкпе пёрех. 
Ҫивӗ шухӑшшене шӑнтса лартаТ, 
—терем.

Вал ҫавантах хӑй вырӑнне лар- 
|ӗ , жуҫӗсем унан й&лтартатма пуҫ- 
ларёҫ.

— Т)ӑнаха та ҫаплаи?.. терё вйл 
мёскёнён, йёрес пек пулса. Кайран
хӑруша сассвгпе тискерён кӑшкар- 
са йа^е:

— Ан суй! Вҫерёнешшвн ан Т&- 
рйш... Епё те суйрӑм... Епӗ вйл тӗ- 
лӗкре маррипе пёлнӗ. Епёрйна пур 
те куртӑмар, пур те... Вйл урн си
не тӑт^е, пире темӗн калашшйн нул- 
■дё. 1на есё те пёлтён, епё те пё- 
летёп, ун^ух та пёлнё... Есёр ха
ле тӳрре тухагашӑн... Намӑс шт§ё 
шӑнса ларнӑ! ^ӑнахах та кӗлетве 
&шши икӗ кратуса ҫитицен сивӗн- 
сен, ҫынра намӑс ҫухалаЕ Вйл вара 
хййне ырӑ тӑвасеи ҫин^ен ан |ах 
шухӑшла^, ҫынна манаЕ теъ.



Вал пуҫне аллисемпе йарса тыт- 
рб те, пбрик ҫекунт пбр цёпме'сбр 
тӑ-ҫб. Пирбн пӳрт малтанхи пекех 
^бтрет, каллех шаккана сасасем, 
кбрленб сасйсем илтбнеҫҫб. Лере 
ҫырма ҫинт,е, варман ҫин^е тембнле 
пыейк йавар ҫын утса ҫӳренб пе
кех туйӑнаК’.

— Хӑҫан тӑратӑн есб. киревсер- 
скер!—тесе хыттан кашкйрс^ йн^б 
Икнаттови'д. — Есб хйна ху йуратакан 
выл)ӑхпа. пбрех1 Ей, хуҫа, тар! '1]ӗн 
пурне те! Мбн тӑвас бнтб хаЛ| пи- 
рбн... Мбн турӑмйр бнтб епбр ик- 
ебмбр, ҫынна вблертбмбрҫке! тет.

Камака умне, вут ҫутине кил- 
хуҫи хӑраса пырга тат)б. Вал вбле- 
рӳ ҫин-ден калаҫнине пёр минут т)ух- 
лӗ иглесе хусканкаласа тЦб. Унтеа 
вал харанипе^ тумтирне тйхӑн^б те, 
ним |бнмесбр алӑкне уҫҫа тулалла 
тухрб. Пире илсе килекен йамшӑк 
та, хай выранб ҫин^ен ҫаварбсене 
каркаласа тйрса, камакана вут пу- 
ленкисем дӑрахрб. Ебтесре пб^бк
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щ& макӑрса йа |ӗ , ана лӑпданта- 
ракан сасӑ илтёнт^ё. Ҫав тискер хӑ- 
рушӑ каҫа епӗ нихҫан та мавао ҫук. 
Тӗттӗм пӳрте, ҫынсем шаппйн пёр 

, $ӗнмесӗр кӗрсе тул|ёҫ. Тулта пёр 
^арӑнмасар ҫил кёрлет...

VI.
Калакан т;араит|ё. Вал хай калавӗ 

ҫинт;ен маннӑ пекех, шухаша кайса 
ҫыранри тусем ҫинелле пӑхса пы- 
нине курсан, ана епӗ каларам:

— Ей, итлеха, есё малалла мён 
дулни ҫин^ен те каласа паратан 
пулё вёт? терӗм. Епёр улах тарах 
кайрамӑр. Иухан шыв поре куран- 
ми дул^ё. Ииртен малта, пирёнпе 
пёр ҫулпа пыракан ҫынсем хайсен 
йамшӑкёпе темён ҫин^ен калаҫҫа, 
кулкаласа пыраҫҫё.

— Каҫарӑр мана тархагашан! Едӗ 
шухӑша кайна,—терӗ вӑл. Уй ҫин- 
$ен асанма пит йӑвар, ҫапах та епӗ 
пуҫланӑскере валасах пётерем. Епё 
п^фте ҫынсем кӗрсе тулни ҫинт}е 
ррӑнтам пулас.
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Ҫав ҫыисене килхуҫи ҫӗннӗ цуя- 
малла. Вӑл $&нахах та ҫаплах. Вӑя 
пире ҫынна вёлерекенекереене тытса 
илее каймалла тесе шухӑшлаеӑ пу- 
лас. Ҫынсем хйраса, шикленсе, ҫӑ- 
варӗсене каркалаеа, к&шкӑркалаеа 
кӗрсе тул^ӗҫ. Пирӗн тавра ҫеу пу
ша вырӑн йуд^ё. Вӗеем мбн н у л м  
ҫин^ен пӗлешшёв пирӗн ҫинелле 
пӗрпӗрин хулпуҫҫийёсем урлӑ. кар- 
машкалаеа пӑхса тӑраҫҫӗ, Йулаш 
кив'§еп стар&ст&на теҫетник лырса 
кӗ'§ӗҫ. Старӑстӑ вара хыттӑн каларё

— Ну, мён тур&р ееӗр? Х а л & \  

умӗн^е халех каласа парӑр... терӗ
А нрх. епё мён нулни ҫин$ен 

ӑнлантарса яареан, ҫынсем мана 
ӗнен^ёҫ. Ҫав ҫынсем йаланах сиве
ре пурӑнаҫҫё, ҫавӑнпа та вбеене ма- 
н&н с&махсем хуйхаллӑ. пулмарёҫ, 
Кётесре пёрв кулса та йа^ӗ.

— Вӑл Мйтррххин пулмалла! те
рё пёри.

— Ҫӑвах та <авӑ... В&л ылтт&к 
ыатён^ен тавйрйна!, унтан тухни



зшҫё ерне тет ёвтӗ. Й&лӑхтарнӑ аи
ре ун пеккисем,—терӗтепри.

— Ҫапла, ҫапла,—терё аирӗи 
йамшйк.—Пирӗн станеара вйл ви- 
ҫӗмкун пул^ё. Лаша ыйтрӗ. 'Гар- 
хашшӑн ӑеатӑр, урасем утмаҫҫв. 
терӗ.

— Мёнщён иамар&р? тере ета- 
рӑста хайар&н.,

Уп пеккиеене турттареа ҫуреме 
йалӑхтарсах дитер'§ё ёнт<Г пире, 
Ху'дё те ҫук хййӗн. Ху$б пулеан, 
йе лавпа идее килнӗ пулсае, леҫме 
йураздӗ. Ҫуранах кшг§ӗ. Ҫырсем йеи- 
ле, епёр те ҫавӑн пекех таватпӑр.., 
терё.

— Ҫуран кил^ё гетён есӗ! аван! 
Ун§ух ашӑздӗ, халё еявё, Вӑл хал, 
шӑнса вилет ӗнтё. Сасетаттӗлпе тух- 
тӑр ҫуранах килмёҫ, ӑсатмах лекет... 
Ей, есӗр тата, ырй ҫынсем, мёншӗн 
дынсене ҫёрле ахалех пйлхататтйр!
терӗ старйста.

— Вӑл хӑй умне вут хунйздбГ 
терӗ пирӗн йамш&к т*рре ту- 
хашш&н.



— Йепле ъхщ, ҫын шйнеа вил- 
ме нултара^, пулӑшас пула1' ӑна, 
—терём епӗ ҫынсем хамйра хирёҫ 
игулнинв'кура.

— Иепле иулӑлпмалла ӗнтё ӑна? 
Вилӗм ҫитмесен вилмӗ, тепре кил- 
сен лашапа йеатӑпӑр... Тимахви, 
есӗ мӗншӗн лартса килмерӗп ӑва? 
терӗ старӑстӑ пирӗн йамшӑка.

— Ӑҫта лартас манӑн ӑна? Ҫуни 
пӗ^ёк. хам та пӗтёмпех тӑн оа  кай
рам, терё йамшӑк.

— Ку та тӗрӗс, виҫҫён килнё. 
Мӗн тӑвас ёнтё ха^ пирӗн. Агаа 
пулйа ун^ух, ҫулё те йавӑр...

— ^имха—терӗм епё куздапоа. 
— Кун пек йурамас!1. Тен вӑл хал> 
шӑнса вилме пуҫлана, илтетӗри есӗр 
мӗн ҫинҫен каланине?..

Ҫынсем шӑп пулт^ӗҫ. Тулта ки- 
лӗ ҫин^е кисиппе тӳнё сасӑ пек 
сасӑсем илтӗнеҫҫӗ. Ҫыы йанашни 
те илтӗннӗ пек туйӑнаК1. Ҫав саса- 
оем варманри йавӑҫҫем ҫапанна еа- 
з&оем, йе ҫырмари парсем ҫурӑлни.
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Ҫынсем хашӗ хашё ахлатса йа- 
|ӗ ҫ . Ҫав вйхӑтрах пӳртрзн кайма 
пуҫларӗҫ.

—' Ҫырлахтӑрах ёнтӗ,—терӗ пӗри.
— Хам&р та шанса вилетпӗр,- ' 

Стансйра, пёр ҫын, йе икё ҫыи 
шанса вӗлмесӗр хӗл иртмест,—-терё 
те при.

— Виҫём ҫул вйрманта Хӗветбр 
шӑ,нса вшгцӗ.

— Пёлтӗр хёрарам хай а^ипе.
Манан та херӗн а^и шйнса

вил§ё! терӗ тепри хыттӑн.
— Кун пек ҫнлре пушта та ҫӳ- 

ремест,—теҫё каллех пирён йамшак.
Алак усӑла уҫӑла хупӑна^. Ҫын- 

сем сахаллан^ӗҫ.
— Тӑрарха, ан кайӑр!,—терём епё 

Н2 М тума антӑраса. — Укҫа влёр, 
кан мацпа пӗрле ныра^ вуна тен- 
кё укҫа паратӑн, терӗм.

Ҫав вйчйтра еп \  Икнаттовитр ку
рах кайрам. Вал пукан ҫшг§е пӗр 
^ёпмесӗр лараТ. Пи^ӗ унйн вилнӗ 
ҫын пи |ӗ тёслё пулса кайна. Епё 
сасартак хйраеа кайрам.
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Епӗ ҫав вахӑтра етарйстй май ҫи' 
ш*дле пӑхнине астӑватӑп,

— Ҫирӗм, ватӑр, хамӑрпа мӗн пур 
пурне те! терӗм епё ӑш варканипе 
еывлёша ҫавӑраймасӑр.

А.в кайар! тесе кашкӑр^ӗ ста* 
растӑ. Ун сассине илтеен ҫынсём 
и ур те ^арӑн^ӗҫ.—Нихӑшё те ак 
кайӑр. Итлеттӗри, ҫынсем укҫа па- 
раҫҫё, укҫасар та каймах лекет. 
Кайма кама уерет? Калаеа нарӑр, 
стариксем!

Ҫынсем ал&к патентен тӗпелелде 
иртрёҫ. Старӑетӑ манпа йунашар 
т&'§ӗ, ецё ун ҫинелле куҫа сиктер- 
месёр и&хма пуҫларӑм. Вӑл вӑтӑр 
хӗрӗх ҫулря ҫыв, ҫӳллё, хурарах 
^тлӗ, хура куҫлӑ, кӑм&ллӑ ҫын, хӑЙ 
темшён тӑрӑшиӑ пек туййна^.

Ҫынсем, пуху уҫн& '^ух, йаланах 
шавланӑ пек шавлама тытӑн^ёҫ. —Ех 
мрӑ ҫын,—терё мана етарйстӑ хыт- 
тӑн.—Санӑн кймйлу пур та, ӑеу 
ҫук. Укҫасӑр ӗҫ лайӑхрах та, !§ас 
та пула^ӗ . Халӗ ёнтӗ вӗсем пуҫ-



лаҫҫё тавлашма, пӗрне пёри 
лама. Епё вёеене $еретсёр лӑвта 1*,- 
ралпп&нздб, терӗ.

'§ӑнах та, вёеем лав субдаяяк^ 
кётсе ывӑнмаллах нул-$ӗ. Есӗр пбле- 
тёр пулё. дав Ленӗ шывӗ т&р&х 
пурӑнакан йамгайксен, х&йсев рав
на йамшйк ушкӑнёсем пур. Вӗсе?< 
ҫёр ҫук, гпалу ҫннҫе ан^ах яур&- 
наҫҫё. Куланай укҫисене вёсен да
т а  тӑр&х тӳлеҫҫӗ. Ҫавӑнпа стаат- 
сӑна килнв уеламеене. те лагаа та- 
рӑхах уйӑраҫҫӗ. Епе ха.% пан& у 
та ҫав .валеҫекен матпшн&на кёрг- 
^крӗ. Увҫана пурпе те валеҫҫе?: 
тин, вёеем лав тупса, к&тартса ва
р ан е .

Тавлашу пу^ланса кайрб. Ҫул ук- 
ҫисем, 'йеретеем, вутӑ турттарнм 
риетанеене тӑрантарни, сасетаттбл 
еене турттарнн, тата йттисем и» 
лур те пур. Вёсене пурне те тш » 
ҫе Неявен шух&галама тытӑнцё»,. 
Епӗ вӗсене: Ҫавйв пек тавданма 
хуш&ра ҫын вялее кайма пултарМ1
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тесе астутартӑм. Ан^ах. мана хирӗҫ 
йамшйкё иккёленмееёр:

— Ним тума та ҫук ёнтё, ан кан- 
брле! Пуху ӗҫё, кансёрлесен ӗҫ

оушшех $ас пулмас!1, терё.
Вёсем ҫаилах тавлащаҫҫӗ, ҫаплах 

аав кОтартса памаҫҫё. Тулта мал- 
танхи пекех <?нл хайарйн вёрет...

Йулашкин^ен вёсен хугашийе ста
роста хутшӑн|ӗ. Вал тавлашу ^ас 
л.ётес ҫуккине курса, вёсен умне 

V са тӑрса. в&сене пере кйшкӑр- 
сах 'рр^ё. Унтан вал халӑха йёри- 
тавра пйхса, ӑссӑн сывласа йа§ё. 
Ҫынсем те хйшё хОшё ним пёлмесё- 
рех пӗрпӗрин куҫӗсенрн пйхеа ил- 
1(йҫ. Тискер ҫӗр хытнО р р ел л ё  ҫын- 
сен тррине хускатаЕ

— Йулташшем, кун пек йурамасН 
Епё йышОнмастОп, мана укҫа кир-

мар. Епё хам рретсёрех кайа- 
тОп, терё.

йамшӑксем шӑплан^ёҫ. Пӗри хӑй 
р р е р с ё р  таҫта кайнйшйн пит хы- 
тӑ шавлаканни лӑпкӑлаиса:
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— Апла пулсан, ҫул телейлӗ пул 
тӑр, терё.

— Хйван ирёк,—терё тепёри.
— Кайас тетён пулсан, кайах. 

Тӗрёссипех каласаи, пуранёҫ укҫа* 
ран хаклйрах. Тухса ка 1 сан, унта ху 
та шанса внлён,—терё виҫҫёмёшӗ,

— Шартлама снвё в.ёт... Кун пек 
пулсан, пушта та килмё... Вёсен 
укҫипе тем тумалла, 1 ёррён йудса 
пул тар...

— Ҫул телейлё пултар Сахруя 
Симонса!

Епё ҫӑмӑлӑн сывласа йарса, йк 
наттовиа; ларна ҫёрелле ҫавӑранеа, 
пахрам. Ант)ах, ӑна курмарӑм.

Партак тӑрсан, пӳрте никам та 
йулмарӗ. Епё, пӳрт. хуҫи, тата та
пёр икӗ Йамшӑк ҫеҫ. Нихйшӗ кё- 
тесре те Икнаттови^ куранмасФ.

— Вёл лав суйланӑ ^ухнех тум- 
тирпе тӑхёнса тухса кайрӗ, терӗҫ 
йамшйксем.

Ырӑмара сиссе, манӑн ^ёре ырат- 
ма пуҫларӗ. Лав суйланё зухне, ъШ
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шашпурӑ шуралса кайнйт^ё. Мад- 
тав, ун ҫине пӑхсан. вйл ҫынна 
аур&йман вӑхӑта пурӑнса иртернё 
дев курӑнтё. Ан§ах кайран. вал 
пёр шанӑҫҫар пнт хуйхӑрса ларагҫ- 
р .  Вӑл епё йамшӑксене укҫа пан& 
вӑхйтра ҫавйн пек ларат^ё.

Епё тула тухрӑм та, ӑна шырама 
луҫларӑм. Йурийех ӗҫ пул^ӗ, епӗ 
халех тухса кайатӑп, тесе кӑшкӑр- 
са ҫӳретӗп. Ҫапах та мана хирӗҫ 
§ӗнекен ҫын ҫук. Щ ртсев^е вут ҫу- 
тисем сӳнме пуҫларӗҫ. Ҫил малтан- 
хи пекех вӗрег. Вйхйтӗпе тймпа 
шйлнӑ пӳртсем ҫатӑртатни, тата 
ҫырма ҫият;и пар ҫурални илтӗнет.

— Йулташаа шыратӑни? терӗ ирт- 
«е пыракан йамшӑк.—Вӑл ҫывӑрма 
урах пӳрте кайса выртнӑ , пулӗ... 
Оирён патра яит шавларӑмар вӗт. 
Иунашар ҫынсем патне кӗрсе вырт- 
маеи? терё.

Ҫак вӑхӑтра пирён хваттер умее 
акӗ лаша кӳлнё ҫуна пырса т}арӑв- 
■ҫб. Старӑста тиреент}ен туна тум-



тирсем тӑх&ннӑ. Ҫуои ҫин^ев сив
ое ант;ӗ те, ман пата утса пьгдё.

— Мӗн ыул$ӗ? терё вӑл мана. ’
— Т}асрах, рсрах . тархашшан 

$аерах! терӗм ёпё, Хам еивве шан- 
нӑ пек 'ҫӗтретёп. Епӗ Икнаттовигҫа 
ҫул ҫин$е тупӑп тесе тухӑшларӑм,

— Ҫук, тахтаха, Кун пек йура- 
маст. Санӑн тумгиру нар ; . Ака 
епё сана валли илсе килтём. тахӑн , 
—терӗ вӑл мана.

Енё вал каданнне итлерём, па
на тумтирсене тахантӑм. Стант- 
сӑран тухицен тул ҫутӑлсах кайрё; 
Кирлӗ пулё тёсе, епӗр хамарпа 
пӗ^ле саппае тумтирсемтеилтӗмӗр.

Иӑвар. 'ҫӗпётекен ҫил вӗрет. Пё- 
лӗт ҫин^е ҫап ҫутӑ тулли уйӑх ҫу 
хата!’, Ҫӗр ҫуммине сивӗ ҫил куҫаТ 
Ҫил хӑйпе нӗрле типӗ йура вӑйпа 
пӗр ^араемасӑр вӗҫтерет. Ун пее 
вахӑтра ҫынсем еиҫта та тухмаҫҫӗ, 
Ун |у х  епӗр ^ӑнах та пит пуҫҫӑр- 
ланса тухса кайрамӑр. ҫавӑнна та 
«айран вара манӑн икӗ пӳрнене кас
са татма лекрӗ.



Суккул,ски |арӑнса т&^ӗ те, еп§ 
унран вӑл ҫыина ееӗр тупрйри ва
ра? тесе ыйтрйм.

— Тупрамар. терӗ вал темӗнле 
тытйн^ак сасапа.—Епӗр ӑна ирхи- 
не тул ҫутйлсан тупрймӑр. Ҫил вӑ,- 
рахлан^ё. Вал хай умне вут хунӑ 
мӗн, анҫах вут^ё унан тахҫанах сӳн- 
нӗ. Вӑл ҫывӑроа кайна пулмама. 
Куҫӗсем унан уҫа, куҫ шарҫисем 
ҫине пае тытыа.

— Санӑн йулташу тата ӑҫта пул- 
н&? Вал 'ҫанахах та стантсарах йул~ 
нйи?

СуккуЛ)Ски ман ҫинелле гпывланнӑ. 
куҫёсемие ҫавӑрӑнса пӑхрӗ.

— Епӗ вал варманалла кайна пу- 
дё тесе, ҫӗрӗпе кӑпткарса, тиякерсе 
пӑхса татӑм. Стараста мана лаш ан- 
таркалаЕ Вал ҫын хайне хай хёр- 
хенмесӗр вилӗм гаырама тухса кай» 
вине нййепле те аыланса илейушст. 
Стантсаран тухса кӑйаканни ҫулё те 
пӗре ҫеҫ, вал сарлака, икӗ йенӗгте 
йупасем лартса тухна ҫул. Ҫаваииа
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ҫутй ҫӗрле ҫётсе каймалла теее ка
лама май та ҫук.

Епӗр хуйхӑлла тупӑша тирсемие 
'дӗркеее хуреа тавйрантӑмӑр. Кун 
ҫапҫутӑ ҫуталса кайрӗ. Ҫил л&плаи- 
^ё. Ан^ах, ура йӗрӗсем нихӑҫта та 
курӑнмаҫҫӗ...

— Апла епппн есӗ улталанна?
— Епӗр кайалла етантсйна ҫит- 

рӗмёр. Вал унта та ҫаплах ҫук, терӗ.
Сукку^ски 'ррӑнеа тӑт,ё. Унӑн 

хуйхӑллӑ шгуӗ ҫин^е вал ӑна йепле 
хӗрхенни йанках курӑнат.

— Вӑл пӗ^ӗк а^а пек хӑйне хай 
пёлми ҫынтэдӗ, терё вал.—Вӑл ни- 
хйҫан та ҫул тупма пёлмес|ӗ. Вӑл 
шанса кайакан ҫынна ҫӑлма кайатак 
теее, пӳртрен тухсапах урӑх ҫӗрелле 
кайна, терӗ.

Калавҫӑ ман йенелле ҫавӑран^ё.
— Анланатӑни есӗмана? Вӑл стан- 

тсӑран тухсанах урах ҫёрелле тӳп- 
тӳрё кайна. Вал кайнӑ ҫул та хамар 
кплнӗ ҫул пекех сарлака, тата вӑр- 
ман та ч;аеах пуҫланат. <>в цӑтлӑх
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М1#ртлача сиио.
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вӑрмаира тепӗр кунне те ури йӗрб- 
сем ҫухалман. Вӑл пӗр кукарйлма- 
сӑр, йӑнк тӳрӗ кайнӑ. Кайаеса хӑй 
пит нумай кайпй. пёре те кайалла 
утасламан.

Сукку.Т)СЕи г§ар§н1ӗ те, темӗн |у л  
айакалла пахса тӑТ)ӗ.

— Вал ҫав вйрмаври ҫынна ҫӑ- 
латйп тесе шухашланӑши, ҫукши?

— Ҫук пулӗ. Вал мӗнле тумтир- 
пе пулна, ҫаплипех тухса кайнӑ. 
Ан$ах, хӑйпе пӗрле авапӑла вутт^у- 
лӗ илнё. Вал вӗсене йепле тиверт- 
меллине те пӗлмест вӗт. Калатйпҫке 
сире,—пӗ^ёк а |ах  ӗнтӗ. Вал тӳсей- 
меннипе тухса кайнӑ пулмалла. Вӑл 
етем кӗтлекпгп;,и ӑша икӗ кратуса 
ҫитиг.рен сивёнсен, етемре намаслах 
ҫухалнӑран, хӑй етемлӗхне асаплан- 
тарашшйн пулна пулӗ теее шухаш- 
латӑп ерё, терё.

Калакан каллех ^арӑн^ё. Епё пар
так тарсан: есӗ вӑл хӑйёи етемлёхне 
аеаплантарашшӑн пулна пулӗ терё - 
ниха? терём.



Вйл ман ҫине тӗлӗнее пйхса ил |ӗ.
— Ҫук! Пӗлместӗп енё! Нимён те 

пӗлмеетӗп! Тулӗк, хйш ^ух вилес 
ҫуккисем вилнине ҫеҫ пӗлетёп... терӗ.

Вйл каласах пӗтермерё. Аллисем- 
пе сул^ё те, стантсйри тӗтёмсем ку- 
рйнакан пули^енех нимён те калаҫ- 
марӗ. Унтап вара епӗр уййрйлтймӑр. 
Вйл хйй парттине ҫитесшӗн хытй 
кайрё, епёр хулленех пытӑмйр.

VII.
Унтан кайран, тепӗр ик виҫ кун 

иртсен, 'ҫӑтлйх вйрманпа иртсе пынӑ 
|у х , , пире йамшйк пугай аврипе -|ул 
хӗрес ҫине тӗллесе кйтартрё.

— Унта нкӗ шйнса вилнӗ ҫынна 
пытарнй Хресне ылттйн натне сӳ- 
рекен Суккул,ски лартнӑ. Пӗлетёр 
пулӗҫкё есӗр йна? Енер ҫех иртсе 
кайрӗ. Ав ура йӗрӗсем курйнаҫҫӗ, 
вӗсем унйн ури йӗрёсеы... терӗ й а м -  
тпйк.

г1)ӑнахах та, тарйн йур ҫинҫе ура 
йӗрӗсем пур. Хӗрес патнелле кай- 
ни те, кайалла тухни те курйнаУ
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— Нихӑҫан та ахал, иртсе кай- 
мает, терӗ йамшйк пире и йенелле 
и&хеа.—Йаланах ҫуни ҫин-ҫен анат, 
Тйрат, тарат те каллех ларат. Сӑх- 
еӑхасса сӑхсахмает те, ӑшӗн^е кӗл- 
тйва'г пулмалла. Хӑш |у х  тата, ма- 
кӑрса та илет. Пит шӳтлескер, хйй 
ҫапах та лайӑх ҫын, терё вӑл.

Унтан лашине пушипе ҫапрӗ те, 
шухӑшлакаласа каларё:

— Туслӑ, пулнӑ пулмалла, вёсем 
■—терё.





Респуллӗкри ^ӑваш Кӗнеки Кӑлэракак 

У-йрӑ(У1ӑн Шупашкарта А^апӑ^а Кёнеки- 

сб!У1 р в а ш л а  тухрӗҫӗ.

1. Кайӑвҫа Йеыед—  М. Сибиряка.
.Макар тёлёкё— Короленко.

3. КӑЬав Мӑй—• М. Сибиряка'
I I I а и ' р к  н у р р н — А н д е р с е н а .

4. 11ӗ§ӗк паттӑрсем- М. П. Петрова. 
Ҫуревҫӗ шаиа—  В. Гаршина.
Ҫеҫпӗл (3 пайлӑ халлаи).

(:>. Хуйхӑ,— Чехова.
П ӑрӑ Ващуке— его же.

7. Тӑватӑ кун...— В. Гаршина, 
я. Щ р  'м утив  пёэден иве кг>нерала.4ӑраа- 

тарса усрани син^еи— С. Щедрина. 
Асла ырашпётри—:его же. 

н. Хӑравҫӑ Пал^уа |
Хула тулашёЕ’§е *■ А. Чехова.
Тёттёмлёл пёторет ]

10. Упа ҫин^ен.
11. Шартлама Сиво — Короленко.
12. В ы ҫ л й х 'сулоем— Т^ӗкеҫ Ҫ.

С требованиями обращаться пт> адресу: гор. Чебоксары 

ЧАО. Госиздат.
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