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М ӗ с к ӗ н  А ч т у н .

I.

Акӑ Троскински ӑвӑслӑх вӑрманё. Таҫта, 
лалта, пуртӑ сасси илтӗнет. Кунта пӗр мӗс- 
кӗн хреҫ'§еп вутта килнӗ иакен. Вӑл лапшпе 
урапиае тӑратса, хӑй пӗр пилӗк утӑм айӑкки- 
нерех кайса, пуртӑпа хӑрӑк ӑвӑс тура^ӗсене 
каса каса йанӑ. Вӑл иёдан  пулман. Унтан 
айкинерех ватӑ ӑвйс ҫине, ҫётёк тумтирлӗ 
а^а, улӑхасшӑн тапаҫланнӑ. Вӑл унта ^авка 
ййви курнӑ иккеи. Вутлӑх касакан ҫыниа ту- 
лашёнцен пӑхсан пӗр 50-55 ҫулсен^е пулё 
тесе шутлама пулат’. Курпунӗ тухнӑ, куҫёсем 
путнӑ, пи^ё пёркеленнё. Хӑй ■ҫылай ҫӳлӗскер, 
сухалӗ те ҫӳҫё те, шурала пуҫланӑ. Хӑйне 
кура тумтирӗ те на^ар пулнӑ: ҫётёк кӗрёк, 
хивё ҫӗлӗк, пиҫихи вырӑнне пилӗкне пушӑт- 
на ҫыхнй. Ҫанталӑк сивӗ пулнӑ пулсан та, 
*у ҫын ӗҫлесе 1)ӑм шыва пиҫнӗ.

Вӑрманта пӗр сас-^ёвӗ те ялтӗнмен, ахӑр 
вёрхи сивёрен кунта пур цёрӗ^ун та тарса 
пытаннӑ пудыалла. Ййвӑҫҫем ҫин^ен тӑкӑн- 
нӑ ҫулҫйсем шӑна пуҫланӑ, ҫёре купалана 
хупалана хупӑрласа выртнӑ. Ҫапла йӑвӑҫ-



сем хӑйён мӗскён тура^ёсемпе ҫаралса нуд
на. Тура^ӗсем ҫине кивве йулнӑ кӑ^ӑкӑсем 
туратсен хушшин^ен хурран курӑнса ларнӑ. 
Пӗр айккин^е пӗ^ӗкҫеҫ шыв шырланки пур, 
ан^ах кунта та, ҫулахи пек, симӗс шапа сав- 
сн те илтӗнмен; пёр мӑкданса кайяӑ хӑрӑк 
туратсем, тата вӑрӑм лапсӑркка курӑксем кӑ- 
на хуҫӑлкаланса курӑнса тӑнӑ. Ҫуллахн пек 
кайӑа сасси, кӗтӳҫӗ сасси, акаран таврӑна- 
кан тарҫӑ йуррк сасси те, нимӗн те илтён- 
мен. Ахӑр ҫав ҫынсӑр пуҫне урӑх, ҫаа ыйа- 
ха кайнӑ в&рмана пӑшӑрхантаран никам та 
ҫук пулмалда.

...Хутран хутран кёрхи ҫавра ҫил хайар 
сассипе уласа иртсе кайаТ’. Вӑл, х&й ҫул ҫин- 
Т)И курӑксене, ҫӗрти ҫулҫӑсене, таҫта ҫите^- 
р н  илсе кайса, ҫавӑрса ҫӳресе сапала сапа- 
ла пӗтерет. Ку ҫын ҫангалӑк асса кайнине 
ёҫлеме те -ҫарӑя^ӗ; хӑй:

— Ван^ук! ӑҫта улӑхса кайнӑха есӗ? Ах, 
пӗтнӗ а^ана, ҫил вӗҫтерсе кайасран та хӑ- 
рамас?.. Ан ҫёре тенӗ, Ан!.. терӗ.

— Вӗҫтерсе каймаст мана, Антун пи^е! — 
тет Ван,укё.

Антун шгрӗшӗ пӑртак сывласассӑн, ҫёлёк- 
не пусарах лартса, каллех ӗҫлеме тытӑнцё. 
Ҫапда капа-кана, ҫапах пӗр лав ҫапӑ, тул- 
тар'рё. Ва^ук итлеменни питех те ҫилентер-

кӑяа.



—  Мёскерле каланине итлеместӗн ха есё? 
Тата ыиҫе хут каламалла сана? Ан т^асрах! 
епё сана ун пек вёрент ем!— терё Антун пи'§- 
ҫёшӗ, пур.ӑ тӑршипе Вагҫущ улӑхса кайнӑ 
ййвӑҫа шакка шакка хӑтӑра'1’.

—  Апла пулсан анмастӑп та, тет лешё; 
хӑй тата ҫӳлерех хӑпараЕ

— Авмастӑн?... Йурӗ еппин... йул вӑрма- 
на п ӗд а н , ҫисе й а ^ ё р  сана анкйминке каш- 
кӑрсем,— тет Антун Ва^уша.

Кашкӑр ҫнн^ен асӑнсассйнах, а^а хӑрарё 
пулмалла. Вӑл икӗ аллине йӑвӑҫран тытса, 
ана пуҫларӗ. Анцах, пи^^ӗшёя^ен хӑранӑ пир- 
ки 'варӑнса:

•— Ансассӑн ҫаптармастӑни?— тӗрӗ. Хӑйён 
кӑтра ҫӳҫлё пуҫне туратсем хушшин^ен пи,§- 
8ёшӗ ҫине тинкертсе пӑхвӑ.

—  Ан тенӗ сана!... Тата сӑыахласа тӑ- 
ратни?...

— ^ӑнах та ҫаптармастӑни?
—  Ҫаптарыастӑп тен ё.... Ан ^асрах!...
Вагҫук ансан ансан, пёр турат ҫпне лар-

56 те:
—  Пи^ р! лаша ҫнне утлантаратни? терӗ.
— Йураг1. йурагГ... утлавтаратӑп.
—  '1)ӑнах та утлантаратни?... Улталама- 

сгни?... тет Ван,укӗ.
— Ей нӗтпӗ ар,упа... Утлантаратӑл тесе ка- 

ланӑ сана... миҫе хут каламалла тата?
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Йулашки сӑмахсем:—лаша ҫине утланта- 
расси, Ванюша хавассӑн туйӑннӑ пулмалла; 
вӑл йӑвӑҫ ҫин^ен йӑпӑр йапӑр аи^ё те, пёр 
самавтра пит^ӗш патӗн^е тӑра парат.

Лавне вутӑпа тултарсан, лашине кӳлсев, 
йерипен киле кайма тапран^ёҫ. Ытла йӑвӑр ти- 
йенипе, лавӗ пӗр йен^ея тепӗр йенне суллан- 
са пӗр тайлӑв вырӑна лексенех тӳпсе кайас 
пек пынӑ,. Анрьх Ван,укӑн лав т^несси мённи 
—асра та пулман, вӑл лаша ҫине утлантарнп- 
пе, калама ҫук савӑнса пынӑ. Хӑйӗн сарӑ кӑтра 
ҫӳҫӗ пӗр ыайах ҫилпеле кӑлкан пек йалтӑр- 
татса вёҫвеленӗ. Антуя пит^ӗшё, хӑрах адлипе 
туртана тытса, тепӗр аллине хбве циксе, хӑ- 
йӗа •ҫун хавалӗн тапаҫланса туртакан мӗс- 
кӗн кӗсри ҫине пӑхса пынӑ. Ҫапла вӗсем йе
рипен вӑрмантан хирелле тухрӗҫ. Хире тух- 
санах, шыв арман сасҫи илтёне пуҫланӑ. Вё
сен ҫак арман патёнцен иртсе кайыалла 
пулвӑ. Арманӗ пысӑк шыв ҫин^е ларнӑ. Ун
та виҫӗ ■ҫузт паралтатса, кӗмсёртетсе ҫаврӑн- 
нипе, арман сивӗ тытнӑ пек ,§ӗтресе тӑнӑ. 
Шыв урлӑ каҫма кӗпер тавраш пулман,—пӗве 
урлӑ, ҫӳренӗ. Арман патне ҫитерехне, Антун 
лашине, ■ҫарса:

—  Ва^ук, пӑхха, арман хуҫи курӑв- 
масти? терӗ.

—  Аксенгей Свменц&и? тесе ыйтрӗ Вагҫук



— Ҫапла кӑшкӑраҫҫи, ҫав пулмасӑр, тата 
как пултӑр, терӗ пиздёшӗ.

— Ҫук, шоде, ҫук... пӗр шурӑ, кӗпеллё ҫын 
тӑра!.. авӑ ха-ч, аллисене тӑраткалаИ...

— Йурӗ, ме.^ник ан пултӑр,— унӑн куҫ- 
не курӑнас мар^ё, курсассӑн укҫа ыйтасрап 
хӑратӑп.

Ах-ха-хах!... Ну Вагрук, уттара пар йерипен
Пёве урлӑ пӗр сийенсӗр каҫса кайрёҫ. Ун- 

тан ^ӑнкӑ тӑвайккирен улӑхсан, лаши 'ррӑн - 
са ирёккӗн сывдаса йат}ё. Малалла ҫуд тӳрё, 
тикӗс пулнӑ. Акӑ арман та курӑнми пул?*. 
Хирте каллех вӑрманти пекех пёр "ҫӗрӗ "вун 
та ҫук, ним сас 'ҫӗвӗ те илтӗнмен. Кайс&н 
кайсан сылтӑм айккин^е улпут ҫур^ёсем ку- 
рӑна пуҫларӗҫ. Ҫак улпут ҫур^ӗ, тахҫанах 
пушанса йулнӑ хурадтӑ, иккенни айакранах 
палӑрнӑ. 'Ҫӳреве хупаисене ҫапса лартнй, хй- 
шӗ хӑшӗ хунпвне ҫнл тӑпӑлтарнипе, пӗртйп- 
еа ҫин^е ҫакйнса тӑнй. Пӳр^ӗ ҫийён^и сӑр- 
рине ҫӑмӑрпа ҫӑвса пӗтернӗ, хӑма хушшн- 
сем кӗвеленсе шӑтса пӗтнӗ. 'Ҫйннипе кала- 
сан, ҫак ҫурта ҫурт теме те май килмен, 
хйрӑк харӑк хуралтӑ, кӗлетви пев ҫеҫ теме 
дулат. Пӗр рРкеҫҫеы ап 'рх ҫак ки >е пӑрах- 
ман. Вӗсен^ен хӑшхӑш пӗри кӗтессен^е йӑ- 
ва ҫавӑрса ■ҫӗпписене ӳстёрнё. Ҫула ҫав вы- 
рӑнта йӗри тавра пах^а аванах илемлетсе 
ларнӑ. Ан-цах ха$, кӗркунне. 'ҫӗкеҫсем те пул-



ман, паг§а та ҫаралса йулнӑскер хуйхӑллӑ. 
ларнӑ. Ҫавйнпа пӳрт ҫара йӑвӑҫсем хушшин- 
'^е тата хуйхӑллйн курӑнса ларнӑ.

Антун ҫакӑпта ҫитсен, темшӗн ҫӗлӗкне 
хыврӗ те, улпут анкарти патне ҫитмесӗр те 
тӑхӑямарӗ. Анкарти тӗлне ҫитсессӗн, вӑл 
ҫёлӗкне тӑхӑнма мар ^арӑнсах та тӑ^ё. Т}ӑ- 
нахах та ҫак анкарти тӗлён^ен иртсе ҫӳрен, 
Антун ҫеҫ мар, нумайӗшӗ •ррӑнмасӑрах ирт
се кайман. Унта калама ҫук нумай, такҫанхи 
тырӑ капанӗсем ларнӑ. Ҫак улпут хытӑ выҫ- 
л&ха кӗтсе капанӗсене халӑха хаклӑ хакпа 
сутап тенӗ халап йалсещр ҫӳренӗ. Ан^ах 
пурне те ӗненмелле мар. Кайсан кайсан, ҫак 
анкарти ҫине пӑхсан, пирӗн Антун темГншён 
шухӑша карё. Шухӑшласа вӑл малтан ҫул 
ҫин^е выртакан турпас татӑккисене пуҫтарса 
пырса, хай лав ҫин^ен ҫапӑсем ӳксе йуднине 
те астуми пул’цё.

Акӑ йерипе йал патпелде ҫывхара пуҫла- 
рӗҫ. Сӗрӗм шӑршисем сӑмсана кӗреҫҫӗ. Йа- 
ла кӗри^ен малтан тимёрҫ лаҫҫи пулнӑ. 
Тимёрҫ Вавил Антуна кур^ё те:

— Ӑҫтан тийерӗн? тесе ыйтрӗ.
— Ӑвӑслӑхранёҫке! терё Антун.
Вара ҫӗрулми (паранкӑ) пахцисеы тӗлӗн- 

§ен иртсе йала та кё^ӗҫ. Урамра а^апӑ^а- 
сем ҫара уранах, пӗр сивве шӑнмасӑр, выпаса 
ҫӳревё. Вёсен хушшин^е хёра^асем те пулнӑ.



Хӑш хёрат^асем хӑйсен пӗрёк тӑванӗсене 
рркесе алӑра тытса ларнӑ.

А^асем тӗлнелле ҫитерехпе Вавдгк: „астӑ- 
вӑр, тапТатӑпР'—тесе кашкӑрса пынӑ. А^асем 
нӑрӑнса ҫул па^ӗҫ. Пӗр уксах хӗра^а: Ан
тун ш гре, лав ҫине лартха! тесе хӑрах уран 
дав хыҫӗн^ен сиккелесе ҫухӑрса дынӑ.

Антун пи^ёш ӗ аллинтщ хулла тӑсса кӑ- 
тартса: лартам епӗ сана, акӑ ку мён? терӗ. 
Хай хорала, пӑртак хйранӑ пек, ^арӑнса 
тй'ре те, тата хытӑрах ҫухӑрса лав хыҫӗн- 
■ҫен 'вунса пыма пуҫларӗ. ^упсан ■ҫупсан, 
ывӑн^ӗ пулӗ,—■ҫарӑнса тӑрса, ■рӗлхине кӑлар- 
са витлесе йулрӗ.

Антун пӳр-ҫӗ йала кёнё ҫӗртех пулнӑ. Ҫак 
ҫӗрёк пӳрт таҫтанах паллӑ курӑнса тӑнӑ. 
Пёр йенӗ ҫӗрсв пӗтнӗскер таййлса кайнӑ,. 
Бӳрт тӑррин^и малтн такавӗсем ун ҫине 
хунӑ, каштисем, нумай купаланӑ такҫӑнхи 
йӑвйр улӑомене ■ҫӑтаймасӑр, ӳпнелле тайӑлнӑ 
та, ха^ ишӗлес пек туйӑннӑ,. Мӑрйе вырйнне 
сёрӗм тухма тӗпё' ваннӑ тӑм ^ӳдмек лартса 
йанӑ. Пӳр^ӗ тӑррин^н (хреслетсе хунӑ.) ав- 
тан кӗлетки, лайӑх пурӑннӑ ^ухне илемлетсе 
дартнӑскер, пӳртне май вӑл та тайӑлса 
кайнӑ. Пӗтбм пӳрте пӗр 'ВӲре-ҫе ҫеҫ, ҫётӗк- 
семпе питӗрсе нӗтернӗскер, ҫутаткаласа тӑнӑ. 
Ытти ■ҫӳраҫесене хункаҫпе аитӗрсе лӑртнӑ. 
Пӳрте йӗри тавра тёкӗсемне тӗреклесе пӗ-
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тернӗ. Пӳрт тесе калача та май килмея. 
Ытла та йӑвӑр пулнӑ ҫак пӳрт ҫине пӑхма. 
Кӳрӗшӗ Никуда Ҫтаппанӗ, пуйанскер, пур ҫ ы е  

пураӑҫ ҫине пёр пек пӑуаканскер, Антун пӳр- 
•$ӗ патентен иртсе ҫӳренӗ 'вухне, хӑйӗн лап- 
сӑрка ҫӳҫлӗ пуҫне сулламаеӑр хӑварчан.

Килҫург темӗн^ул на^ар пулнӑ пулсан 
та, Ва^ушпа пнтуцӗшё кялелле ҫывхарнипе 
савӑвнӑ. Ва^ушё: авӑ. пӑхха, Антун пилу#, 
аирӗн кил курйна пуҫларӗ, авӑ, унга! тесе 
хавасланса пырат. Хапхараа кёрс*ннех вё- 
сене хирӗҫ пёр улттӑри хӗра^а ьупса тухрё. 
Хӗнӗртеннипе нимӗн тума пӗлчегёр: аллисе- 
не хӑлаҫлат, лав йӗри тавра ^упса ҫаврӑна^, 
кулат, Антуи пилу§ӗш кӗрӗк аркин^ен тытса I
ҫакӑна1?. Пиыӗшё лав ҫ и н р  пёр кӑ.#к ту- 
ратне туртса кӑларьӗ те, хёрарн а п а # . 
Хӗра^а ҫак кӑ^ӑка курсан тата ыгларах хӗ- 
пёртерё; ни«ӗа тӑвасса та пӗлмест.

— Ну, Вавдгк, ҫитрё пулӗ ёнтӗ кун •ҫул 
лаша ҫнн^е ларнипе? Ая та, иксӗр те кӗрӗр 
яӳрте, хырӑмӑр та вы.рӗ пулӗ пайан ку та
раньей? терй Антун пщ #ш б.

— Антун пиьь9> савнӑ пиьь‘% лашана тӑ- 
вариььен тӑрамха, епӗ те пулӑшам сана; ма- 
нӑн ҫийесех килмест-ха, апагне, ӑна пулсан. 
яайран та ҫийёп, терӗ Ван,ук.

— Хӑй шӑнса кайнй ха, тата лаша т&- 
варас тет ҫапах, терё Антун пиь#шё.
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— Кёместӗп епӗ Аятуи п вд е , шӑнманха; 
епё саяпа пӗрле кӗретӗп; есӗ, Укҫук, 'ртрене 
йери^енех шйннӑ, кӗр пӳрте, сан хыҫран, 
епб кӗрӗп, терӗ Ван>ук.

Ха^хнн^е тек вӑрҫасси тӑвасси пулма- 
рё; ш щ ӗш ӗ нккӗшве те аллисен^ен йарса 
кл^ё те, пӳрте илсо кӗрсе кайрё.

II.
Антунӑн арйчӗ пӳртре пё'ренох пулман. 

Унӑн патӗн$е 50 ҫулхн йахӑя пӗр к а р р к  
лариӑ. ^тре-ҫерен хёвел ҫугти тӳрех каррк  
питр, ҫине ӳкнипе. вӑл алӑкран кӗрсенехг 
курӑнса кайнӑ. Вйрӑм сӑмсаллӑ, пӗрӗн^ёк 
питлӗ, вӑрӑм йанахлӑ, шурала пуҫланӑ ҫӳҫ- 
лё, пуҫне пӗ-§ӗк тутӑр кӑна хупӑрласа тӑнӑ. 
Хӑй ҫӗтӗк тумтирпе пуляӑ. Лалӑххӑя пах- 
сан, ку кар р к а  тухагмӑш, йе йумйҫ тесе ка
ламалла, а н р х  вӑл нимӗн те ун пек кун 
пек ҫын пулман; ыйткалаеа йалтан йала ҫӳ- 
ресе тӑравса пурӑннӑ.

Антун пӳрте кӗрсенех кар^йк патне пырса, 
вӑл килнӗшӗн ҫилленпӗ пек пулса: аваниха, 
Архаровна! терё.

— Аванха, ар м , пурнатӑп йерипен,—тесе 
ассӑн сывласа ку.рнса йа'дё к ар р к .

— Курманни нумай пулат ӗҫке ъана, епӗр 
сана пӗтёмпех маннӑ тесе... Архаровна?...

— Хӑлха илтми пулМи мӗн саиӑн? те- 
«а хытӑрах кйшкӑрарах каларӗ Антун.
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— Илтместӗп ҫав а^ам, илтейместёп...
— Нумай пула^ ёҫке сана курманни!! тесе 

тата хытӑрах кӑшкӑрса каларӗ Антун.
— Ах а^ам, ҫӑкӑр пуҫтарма тесе тухрӑм 

та, ахӑр ырӑ ҫын пӑртак памӗши терӗм...
— Ҫапла, ҫӑкӑра пурин те ҫийес килет 

ёҫке; хӑшӗ пӗри, пур ҫин^енех ыйткаласа 
ҫӳрет...

— Выҫӑранах ҫӳретӗп те ҫав, ҫӑкӑр-тӑ- 
вар пулсан ватӑ. пуҫпа ҫӳремӗттём^ӗҫке те: 
мӗн тӑвас тен ҫитмен пурнӑҫа; Вилме те 
ӗнтё манӑн нумайах йулмарӗ, ан$ах вилме 
те вырӑн ҫук ёнтӗ м ан ..

— Ан калаҫ ҫав есӗ кирлё мара, ытла та 
(нимён) ҫук ҫын пек йумахлатӑн; хӑшӗ пӗ- 
ри сана, аха^ ыйткаласа ҫӳрет вӑл, унӑн 
ха^ тӑракан укҫи те пур теҫҫӗ... твӑнах тан 
ҫав?... хӑй ■ҫӑнах та ӗненмен пек нӑхса 
ид^ӗ кӑр^ӑк ҫине.

— Ара-, илтмерём ӗҫке, а^ам, темён кала- 
рӑн есӗ? тет кар^ӑк.

— Аха.| калатӑн пулӗ есёилтместӗн тесе; 
■ҫимха, салтӑнам, вара илтёнмелдерех калӑн, 
терӗ Антун.

Ҫапла каласан, Антун кӑмака патне пыр- 
са салтӑима пуҫларВ. Ҫак сӑмахсем кар^ӑка 
иит кӑмӑла килмерӗҫ пулмалла. Вӑл пуҫне 
усса ларнӑ ҫёртен ҫӗклерё, куҫёсем ■ҫарӑлса 
кайнӑ пек нул^ӗҫ. Салтӑноассӑн, Антун кун



—  13  —

патнерех пырса лар^ё. Кар^ӑк паҫӑрхн пе- 
кех ктданса ларнӑ.

—■ Мӗн терӗн ҫак есӗ паҫӑр?
— Ара, сава ахад, кутӑнланеа ҫӳрет, теҫҫӗ.
— И-и-и, калаҫҫӗ пулӗ, курайман ҫынсем 

калаяине ^арас ҫук... терӗ аар^ӑк, пуҫне 
сулласа.

— Сан ҫин^он аха^ каласа усӑ пулами 
мён, мёяшӗн пустуй кала'рар; миҫе ҫул сё- 
тӗрӗнсе ҫӳретӗн; таҫта хуратӑн есӗ ха$ те 
укҫана...

— Ҫын аллин^н татӑк, пысӑккӑн курӑнат 
теҫҫӗ, пӗр пӗр ^ухне ҫйкӑр та ҫук, укҫамар... 
Ах-ха-хах!...

Йурӗ ёҫке ӗнтӗ, аха.^ калаҫатпӑр ха ӑна 
та, камӑн мӗн ӗҫ пур унта, укҫи пулсассӑн 
та... Варук! мӗн саркаланса ларатӑн тата, 
сӗтел ҫинт}еи тасаг та, апат ҫийес, а^асей 
те хырӑмӗ выҫрӗ пулӗ пайан.

Арӑмё карт)ӑлран айаккарах, пӗр кётесре 
дараканскер, вӗсем сӑмахланӑ ^ухне пёр сӑ- 
мах Т)ӗнмесӗр ларнӑ. Вахӑ^ӗ вӑхӑ^ӗпе упӑ,ш- 
кн ҫине пӑхкаласа илнё. Упӑшки апат ыйт- 
сан, хыттӑн сывласа йа^ӗ те:

— Мӗн ҫитеремпш сире, нимӗнех те ҫук 
ӗ«ке... терӗ.

— Ара, пӑртак сухан пурл^ё мари?
— Ҫук, йулман ҫав, а^асем ҫисе йанӑ...
Хйй каллех ассйн сывласа илт;ӗ.
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— Апла пулсан, кӑваспа ҫ&кйр та йураЕ 
Мён пёр май хуйхЗрса ларан. Сан майна, 
мэнӑн кӑмӑл та хуҫӑлаЕ

Арӑмӗ куркапа кӑвас, сётелрен илсе йулаш- 
жи хытнӑ ҫӑкӑр тӑтӑккисеве, тата тӑвар лартса 
па^ё те, каллех малтанхи вырӑна кайса ларцё.

Автун сётел хупшине ларса:
— Ей а^асем, килӗр анат ҫнме! Халӗте кӑ- 

мака ҫив^ех пулӗ вӗсем? Аптйвӑр, пӗтӗмпех 
ҫнсе йаратӑп, выҫах йулатӑр, Есӗ асаане, 
мӗншӗн лармастӑн тата, ҫилентӗни мӗн, йе 
Варукпа ҫырткаласа илтӗри. Пур •ҫухне ҫи, 

ҫук "ҫухне ҫук вара.
— Тав тӑватӑп а р м , арӑму ҫитер^ӗ ха 

мана, вӑрӑм кун ҫул пултӑр ӑна.
Ҫав вӑхӑтра Укҫине кЗмака ҫин^ен анҫӗ 

те, пи’р ёш  арки ҫине улӑхса лар"§ё. Хӑй 
ҫин^е вӑрӑмрах аллисемпеле, унӑн майӗн^ен 
йарса илсе а^ашлан^ӗ.

— ^ылайах а’рп: ҫак манӑн хёра$а, тесе 
Автун ■ҫуптуса ил^ӗ.— Акӑ вунта патнерех 
лар та, ыанпа пёрле ҫи... Ващ>ук ӑҫта тата?..

— Урама вы^ама тухса кайрӗ вӑл, терӗ 
Укҫине.

— Ай шаттун а^ана, вЗйӑ пултӑр йна; 
тӑхтаха, Укҫук, таврӑнтӑрха вӑл киде, 
епёр ӑна хӑлхин^ен туртарха...

— Асавне! вӗр майах 'ҫупа^ ёҫке вӑд, В*- 
$ук, катӑрншай, тет Антун.
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— Пё^ёккӗ Т5ухне ан$ах ёҫке вӑд мӗн пур 
«авйнӑҫлӑ пурнйҫӗ те,— вьца^Зрах, терӗ 
аар^йк.

— Хӑй пӗт;ӗккё пулсан та, ӑсӗ пысӑкха унӑн, 
таҫтан тавҫӑрса илет сӑмаха. Ех асанне, кул- 
са калатӑп кана, епӗ вёсене нихҫан та ҫаптар- 
мастӑп, хамӑн ацасеы мар, шӑлӑмӑн ат;исем 
яӑна пулсан та йурататӑп епӗ вӗсене; вё
сел пулмасан, арӑмпа иксӗмӗре те тахҫанах 
пурӑнӑд йӑлйхтарнӑ пулёццӗ, вӗс^мпе кулан, 
мӗн тӑватӑн, ҫапах в&хйг иртни сисӗнмрст, 
тесе Укҫукне суҫӗь^ен шӑлкаласа, а^ашла- 
са лараЕ

— Пёлетӗп, ӗнтӗ, пёлетӗн, ха^ пёцёккёс- 
керсем тӑнланаймаҫҫӗ ха, есӗ пйхоа ӳотер- 
нёшён, ӳсессӗн санах тав тйвеҫ.

— Ҫапла, ■ҫипер ӳстересцӗ ха, хам вил- 
сен пурлӑ ҫуалй тупра, пӳрт ҫурт на^ар пул- 
«ассӑн та, мӗн йулни ҫавеене пулӗ.

—  Мӗнле тата, шӑлну ҫинцен хыпар мён 
лури?... тесе ыйтрӗ кар$ак.

— Ҫук, салтака илнёреипе ^гёр сасхура 
та  ҫук, арӑмӗпе иккӗшӗ те ҫӗр ҫӑтяӑ пек 
таҫта кайса кӗ^ӗҫ. Иртнӗ ҫула ҫыру, тата 
аллӑ аус йулашки укҫана йатӑмӑр, ҫыру йа- 
л ата  укҫи ҫук пулӗ тесе, ант;ах хӑйён^ен пӗр 
ҫыру та нлеймррём. Укҫи те ҫаплах пӗтрё пуд- 
калла, нлеймерӗ пу^. Т)ёрё пулсассӑн ҫырЯ/§- 
■дӗ те вӑл, ҫук пу$ ҫав, ҫуа пу^, вилсе вырт-
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нӑ пу^ мӑнтарйн аци. Пӗлтӗр пирӗн йалта 
салтаксем тӑнӑҫ^ё, ҫавсентрн те ыйтса пӑх- 
рӑмӑр, апцах ун пек ҫын курман теҫҫӗ... 
Асанне, есӗ те хӑвӑн ывӑлна салтава илнӗ- 
ренпе еасхура ҫук, темерӗяе ҫак?

— Ҫук ҫав, а^ам, ҫук, кайнӑранпа та пӗр 
ҫъдру татки йамарӗҫке, терӗ кар^ӑк ма- 
кӑрнӑ пек.

— Ватӑлмалӑх кунта пӑхакан та ҫукӗҫ- 
ке сана та, вилсен такӗш пытарӗ ёнтӗ?

— Ах, атзам, ҫук, ҫав ҫук, иҫмалин тата
рах ратне ҫыни те ҫукӗҫке ӗнтӗ пытармаш- 
кӑн!..

— Епӗр хамӑр шӑллӑм ҫухаднӑ тесе питех 
те хуйхӑрмастпӑр. Ҫак хал>хи, пурӑнӑҫпа 
ларса макӑрӑн унна, ӗҫлеме питех йурагмаст- 
'^ӗ, ёҫлесен те ҫийелтен ая^ах туса ҫӳрегр. 
Ҫак кайранхи вӑхйтсен^е вӑд пур т>ухне хӑм- 
лапа суттукалама хӑтланнӑ^ӗ, ҫук, мен тулкки 
тухтӑр унпа;—арӑмне каласан, мухтама та 
йурат, лӑпЕӑсвер, ӗҫлекенскерт^ё...

— Пурӑнма пулмарӗ, зӑйнекун-ҫул ҫавӑп 
1уд иу.тцӗ пу.т, ҫав, пирӗн ирӗк мар.. 
Ах-ха-хах!

Аптун ҫиме ^арӑнса кашӑкне 'ҫашӑк хӗр- 
рине тёрентерсе хуҫӗ те, пӗр сӑмах ^ӗнмесӗр 
шухӑша кайса, трддай^ен ларрё. Хутран хут
ран, хӑй арки ҫин^е ларакан Укҫинене пуҫён- 
'Вен шӑдкаласа идет. Хӑй ларнӑ ҫёртех тем-
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скерле тӑрук хуйха кайрӗ, арӑмӗ ҫине мёскӗн- 
де пӑхкаласа ил-§ӗ. Ан’р х  хпй мён тухйшла- 
якве кӑтартасшӑн мар пек лараЕ Унган сётел 
хёррине 'рвсалан^ӗ те, арӑмб ҫинелле пӑхса, 
кар^ӑка темӗскер каласшӑн пек пул^ӗ.

— Ҫапла асанне, тесе пуҫларё Антун хййӗн 
ёжекхи пурӑнйҫ ҫин^ен: пурӑнвйҫке епё те 
ҫывсем пекех, кёлетре пур те туллийех^ӗ, 
тырӑ, пӑт пуҫне 6-7 пйт тухадӗ, витере виҫб 
ӗне, икӗ лаша,—ҫулсерен сахалтан та 60-шар 
тенкелӗх ыраш, |10тевкёлӗх иӑрҫа еутаттӑм-

халӗ ёнтӗ, хытнӑ ҫӑаӑр татви пулсан та 
хавас.

Ҫак сӑмахсене илтнипе, арёмӗ йӗниие 
(макйрнине) курсан, Антун, пӑртак ^арӑнса 
тй1>ё те, кулса йа^ё.

— Ҫапла ҫав, асанне! тесе хытйрах кӑш- 
кйрарах сӑмахне каллех пуҫласа йа^ӗ! есӗ 
ху пурӑнӑҫна ҫеҫ ӳпкететӗн в1л ҫитмест, 
ку ҫитмест тесе. Епӗр арӑмпа ҫук пулсан та, 
яикама ӳпкелеме те пӗлмеоткёр.—Телей ҫа- 
вӑн пек пулӗ, йна хирӗҫ пырас ҫук...

— Ах-ха-хах! аг§ам, мӗн тӑвас ӗнтё, пулнӑ 
та иртнӗ.

— Ҫук, пурйнӑҫ пуррин^е пула¥ вӑл, тесе 
хамара хамӑр лйплантаратпӑр ҫав; ҫӑкӑр 
татки ҫине тЗвар сапатйн та кйваспа сыи- 
каласа ҫикелен. Есӗ тата Варвари мРн йӗрсе

Мбскбн Антун. 2
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ларатӑн ху куҫҫуллӗие пур&нӑҫа тӳрлегетӗа 
тетни мёв!...

— Аря, йёнипе мӗя пулйшу пултӑр? хӑвна 
ху сийен туни ҫеҫ вӑл; сирӗн ҫапах пыратха,

ч йёмеллех, мар хӑвӑрӑн кётес пур, манӑн вӑл 
та ҫук ӗҫке ёнтӗ.

— Уласан уламасан та, нимён те пулмаст, 
пур те пӗрех: пурӑнма май килсен, пурӑя, 
Пурӑнйҫ майа килмесеа, вил... Пирӗн пек- 
кисеяе ҫутй тӗн^ере пурӑвма питӗ хӗн.

— Хӗнёҫке ат;ам, калама та ҫук хш... 
терё кар^ӑк

Ҫав вӑхӑрга Антунӑн арӑмӗ ура ҫине тӑ- 
$ӗ те, гухах кайрӗ.

Унтан Антун алӑк ҫинелле пӑхрё те, кал- 
лех кар^ӑкпа йумахлама пуҫларӗ: Ҫак ҫун- 
тарат ӗҫке манйн, хӑй куҫҫуллёпе, ӗлӗкхи 
пурӑяӑҫ ҫия^ен йумахлама та ҫук, йёме 
пуҫла¥. Акӑ сана, вӑл ҫук 'ҫухне каласа 
парам. Штӗмпех пӗтрӗмӗр ёҫке епӗр ӗнтӗ, 
арйм, ацапӑця мӗнняпех: акӑ халӗ ҫийекен 
ҫӑкйр та хамӑран мар, кӳршӗрен, Ҫтек- 
нейрея, арая-арая пуҫҫапса, тилмӗрсе кивҫен 
алтӗм. Сӑтаҫҫяпӑ ӑна та, панӑшан, ҫак£н 
пек пурйнӑҫа, ҫынтан илсе ҫийессе, кётмен- 
'|ӗ епё...

Антун сӑмахланй ^ух, карт*ӑк питех хуш- 
сах та пуялемер, Ҫтекней ҫия^ен тапрат- 
сан: Ҫ гекнейе аван пурӑна¥ теҫҫӗ мари вара, 
тесе ыйтрӗ.
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— Иуйаннине пуйан та.;. тепёр пуйан $у- 
хӑнран та на’р р  пурйнат вӑд.

— СавиЛ) арӑмӗ каларӗха мана пёркун, 
вёсен Ҫтекнейсен виҫӗ лаша пур тесе, кӗр- 
кунне пыл та сутвӑ терӗ пулас... Ҫавйнса 
укҫи те нумай пулӗ тетӗп.

— Мӗн тӑвас ҫавӑяпа пирён, епё сана хам 
нурӑнӑҫ ҫин^ен каламха!.. Нилёлӗмӗш ҫул ӗн- 
тӗ ҫакӑн пек пурӑяатпйр, кудлен кун пурӑ- 
нӑҫ на'ррланса пыраГ.

— Ҫав управ.уайуш й е х  сана пӗтерет пу- 
лӗ 'ҫав?..

— Пётерет?.. кама вӑл хёрхенмест,—пирӗн 
пев "§ухӑн хреҫ^ен ҫыннисене. Ҫынсем ҫапах 
пурӑваҫҫӗха, ман ҫине темӗскер тӑрӑн^ӗха 
вӑл,—ҫисе йара¥ ёнгӗ мана!. Ннмӗн тума та 
ҫук ӗнтё, ^ӑтас нула¥, ҫавӑнпа ҫуралнӑ епӗр 
тӗн^ене. Акӑ куланай тӳллеме вӑхйт ҫитрё 
ӗнтӗ, ӑҫтан тунса парамши ӑна хал,. Унрав- 
^айуш^ийех мана ыйткалама йара¥ пулӗ ӗн- 
тӗ. Тата ҫитмевнине хйратӑп: акӑ, куланайа 
тӳлемесен, сана пуҫйаратӑп, арӑму пуррине 
пӑхмасӑрах, тет... Ех, асанне, п ӗ ^ ея  пулсан 
пӗр вилӗм, пур ҫӗрте те пёрех^ё, ан^ах епӗ 
пулмасан, мӗнле пурӑвӗҫвӗсем?.. Ех, тем асап 
йатнех ҫуратвӑ нулёҫке те...

Арӑмӗ кӗрсенех, Антун йумахлама ■ррӑл- 
$ӗ. Ҫак вӑхӑтрах хапхана шакканӑ сасӑ ил- 
тӗнт}ӗ, Антун цӳре^ерен пӑхса: „кам вйл?11 тесе
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ыйтрё. Хирёҫ сасӑхура илтӗнмерӗ. Антун '&у- 
ре^ине уҫҫа: вам унта? тесо тепӗр хут ыйтрӗ-

— Епӗ, тесе 'вёнт,ё те, пёр хӗра^а, 12 
ҫулта пулӗ пӳрте кёцо.

Хбрат;а ҫине пӑхсассӑн, вӑл ^ӑнах та хреҫ- 
,§ен хӗрӗ иккенне ^ухласа илме пулнӑ. Вӑл 
типшӗмрех тӑрӑхла витлӗ, вӑрӑмрах ҫинуе 
сӑмсаллӑ, ҫӳхе туталлӑскер пулнӑ. Пурин^ен 
ытла унӑн хура куҫӗеем лайӑх пӑхса, ӑна 
илемлетсе тӑнй. Унӑн хура ҫӳҫёхулпуҫҫи си- 
нелле саланса кайвӑ. Тумтирӗ—ытти йалти 
а-рсешш пек пулман, лайӑхрах пулнӑ. Вӑл 
Антун пӳртне кб^ӗ те, кӑкёрне икё аллипе 
тытса, йӑвӑррӑн арап сывласа йат)ӗ. Антун- 
па арӑмӗ унӑн патне пывӗҫ.

— Еоё мӗн ҫӑмйла, Хватгим? тесе шик- 
ленкелесе ыйтрё Антун: апат кирлё марн? 
кирлӗ пулсан парата,гт.

— Ҫук. Антун пида, нимӗя те кирлӗ мар. 
Никит Хветӗр^ сана ^ёнме йа^ӗ, ^асрах 
килтёр терӗ, хӑй кӑларсах йацӗ.

Варвара, Антун арӑмӗ, тенкел ҫине лар- 
$ӗ те, хытӑ сасӑпа уласа йӗре пуҫларӗ. 
Антун хӑй те хӑраса кайнӑ пек пул'Бё.

Вӑл икӗ аллисемпе пӗҫҫисене шарт ҫапрӗ те: 
акӑ ҫитрё мӗн ивкек, алӑка уҫҫа хур, кал- 
лех куланайшӑн ■{(ӗнтерет пулмалла. Ан ма- 
кӑр, Варвари! манӑн цёрене ҫунтаратӑн, мӗн 
тӑкатӑп куҫҫулне. Акӑ йапала! акӑ йапала! 
мён тӑвамши ӗнтё!?..,
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Антун ӑпгркки вӗркенипе нимӗн тума 
пӗлмесӗр алӑвӑн тӗпелён уткаласа ҫӳрет, йе 
шыв катки ывсине хуплакалат, тӑвар сулан- 
'р н е  тӳрлеткелет, тур'рана вырӑнтан вырӑ,- 
на сиктерсе хурлт, увтан хӑа ҫине тумтир 
тӑхӑима та манса унравфайуш’р  патне тух- 
са кайат. Арӑмӗ макӑрнӑ сасси ҫур урама 
ҫшлоден илтӗв'1)ӗ. Антун улпут карташне 
кбнӗ ҫӗре, ӑна управ^айуш^и Никит Хве- 
тӑр-ҫ картлаҫ умӗнг§е кӗтсе тйнӑ. Ангут уп- 
рлв.рхйуш'рйе курсассӑнах уриалли ^ӗтре- 
се кайнӑ, хӑранипе вал сивлаймай' та. Пуҫ- 
на усса, ■ҫётресе, управ^айуш^и патне пыцё. 
Управ^айуш^и ытла ватах та мар, ҫамрӑ- 
ках та мар, пёр 40-50 ҫулсен$е пулӗ. Вӑл 
ялемсӗртерех, кёске мӑйдӑ. виҫ хут йанахлй, 
кёеке ураллӑ ҫын пулнӑ. Унйн ҫине питё- 
рех сӑнаса пӑхман ^ухне, вӑл пптех хйру- 
хиӑ, ҫыя пек туййнман. Лайӑхрах тинкерсе 
пӑхеассӑн: унӑн куҫёсем те, пысӑк ҫаврака 
пуҫӗ те, хулӑн тутисем те,— вӑл усал, ҫын- 
ла хёрхенменскерри, тата сӗмсӗрлёххи, унӑн 
пуҫҫарлӑхё, намӑссӑрл&хӗ, в!л аван мар ӗҫ 
тӑваван ҫын иккенни наллах пулнӑ.

Антун ун патяе ҫывхарсанах, вйл усал 
сассипе:

— Мён, санпала вы.рҫҫӗи мӗн? пур те 
куланай тӳллесе пӗтернӗ, есӗ сикместӗн те> 
найан!... А! калани епӗ сана, кадамани?...
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г])ас кала, пёрех лайӑх пулмасН... тесе, к а т 
ни сӑмахра хытӑран хьпӑ, вӑрҫа пуҫларё- 
Пуҫне хӑй каҫӑргса кӑна тӑрат.'

— Каланӑҫке, Никит Хӗветӑрт), каланӑ /
— Вара!...
— Епё сире каларӑмҫке, манӑн куланай 

тӳллеме нимён те ҫув тесе... Ныҫтан та тупса 
иама пултараймастӑп. Сирӗнте ирёк, мӗн тӑ- 
вас килет, тӑвӑр ёвтӗ, хут те улпут патне 
ҫырса йарӑр: айӑплама хушса йарати, йе 
хӑвӑрах айӑплатри, еиӗ ■ҫӑтма хатӗр.

— Мӗн суйса тӑратӑн, нимӗн те ҫук те
се? ултавҫӑ, вьц>ӑх!.„ Саншӑн тата улпута 
■§ӑрмантармаллаи ха?... Есӗ хӑвна ҫаптарни- 
пех кулавай татасшӑн... Саншӑн ытти ҫын- 
сене тӳллеттермеллеи? Пӗлегёп епӗ сире, ул- 
тавҫӑсеие... Лашу пурйна^и ха?...

Лаша ҫив^ен асӑнсассӑнах, Антунӑн пӗ~ 
тӗм алури ■ҫётресе кайрё, унӑн ҫине иӑхса 
■ҫӗтрекен сассипе:

— Никит Хӗветӑр^ӑ, есӗ мана пӗтёмивх 
пётерес тетӗн пулӗ ёнтӗ? терё.

— Мӗн тетӗн есӗ?
— Никит Хветӑр-ҫӑ, крӑ ҫын пулсам, пё- 

■дӗк атр сене те пулсан хӗрхенсем .. тархас- 
латӑл сана... Аха^ те есё мана ыйткалам*. 
йатӑж ёнтё... терё Антуж.
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— Тата калаҫса тӑрха есӗ манна, тесе 
пуҫларё управ^айугщи, Антуна сӑмаха пё- 
терме памасӑр: —Епӗ сана пӗрех петеретӗп! 
ыранах лашуна хулана йармӑрккана илсе 
кай, ха!ӗ хӗл кунӗя^е лапга кирлех мар, терё 
вӑл татаусалланса.— Антун, асту, екерте тата 
икӗ кунтан кантура куланай илсе кнлмесен, 
есӗ арймдӑ иккене те пӑхмӑп, ҫамкуна пер
се ҫурам, халӗ те сана ку таран^ен херхен- 
се нурӑнна, тункатана!...

— Никита Хӗвегӑр^а, Никита Хӗветӑр^к, 
тет Антун ха^ йӗрес пек: —Аттеыёр пул- 
оам!... терё те, унӑн ури умне персе ан^ё.

— Е! Есӗ мана тилмӗрнине ҫавараймӑн, 
кай кунтан! Епӗ хушна пек пултӑр! ^ас 
кай.терё урине тапса.

— Мёлле йулашкн лашана сутам-ши? 
Манӑн вара нимӗн те йулмас? ӗҫке... Ха$ те 
ыйткалама кайнӑҫке епӗ...

— Тата калаҫса тар... Екёрте йармӑркка 
вӑха^ё пулмасан, епӗ санпа кун пек танӑҫ- 
иастӑмрӗ то ха.

Ҫав вӑхӑтра управ.^айушр нӳр^ӗ ■ҫӳре- 
^кв^ен нёр, шурӑ тутӑрлӑ, типшӗмрех пптлӗ, 
хёрарӑм пӑхса:

—  Никита Хӗветӑр^а!, Никитӑ Хӗветӑр^й 
тетӗп, "ҫасрах 'ҫей ёҫме кӗр, кӗтсе ывйнтӑ- 
ыйр сана пӑйан, терӗ йӑнашарах сасйпа.



—  24  —

Управ^айуш’р ,  пӳр^ӗ йениелле ҫавӑрӑнса, 
Антунӑн малалли сӑмаххисене хӑлхана ■дик- 
мееёр, ^ей ёҫме васкаса кёрсе кайрӗ.

Троскински хреэденёсем хӑйсен управ.р- 
йуят^и йепле хытӑ ^ӗреллӗ, каҫарусӑр, ҫын- 
на хӗрхенменскер ҫын иккенне пур те пёлнё, 
Унтан каҫару ыйтни ахалех пулассине Ан
тун хӑйсея йалӗ ҫыннвсеяден те авантарах 
пӗлнӗ. Вӑл хуллен утса управ^айуш^и кар
тишек зен урама тухнӑ. Хӗвел анса, каҫ 
тёттёмӗ те ҫӗр ҫине ӳкнё, сулхЧнлана та 

* пуҫланӑ. Антун килне урампа каймарӗ, таҫ- 
тан йӗтемсем, яах^асем хыҫӗпе угрӗ. . . .

Уй хапхи патяелле ҫитнӗ ҫӗрте Антун 
вуршанав^тёмӗ ҫин^е пёр ула тутӑр ҫакӑн- 
са тӑнине курах кайат. Ҫакӑ курщанак тё- 
мӗ йёри тавра йӑвӑҫ тӗмӗсем таптанса пёт- 
нине курсан, таркӑн тавраш, пӗр пӗр ҫын кяд- 
вине курса, вӑрманалла тарса кёнӗ пулмад- 
ла тесе шутласа илт̂ ё Антуя. Ҫак вӑхӑтра вӑл 
хӑй хуйхи суйхи ҫин^ея манса, куршаяак 
тӗмё натне ныра^ те, тутӑра илсе ӑна пӑх- 
каласа тӑрат1. Унта нимён палли-мёння ҫук- 
кине пӗлсе, хӗвне •рксе малалла ута¥. Ну- 
майах та кайман, ӑна хирёҫ унӑн кӳрёш 
ҫыннисем Пи’вук Ҫтаппанёпе унӑн аслӑ ывӑ- 
лӗ Пантелеймӑн кӗпе вёҫҫӗн, ҫара пуҫ, куҫ 
яуҫёсене салатса ^арса пӑрахнӑ, хӑтлатса



’йупса пыраҫҫё. Хӑйсем темӗскер аллисемпе 
сулкалаҫҫӗ. Автун тӗлне ҫитсенех, вӗсем 
икёшё те ■ҫарӑнса:

— Хӑта сана, ҫуд ҫин^е кам та пулин 
хирӗҫ пулмарӗи? тесе васкаса ыйтрӗҫ.

— Ара, епӗ/ пёр ҫын та тӗл нулмарӑм 
ёҫке, терӗ Ангун.

— Акй йапала, никама та хирӗҫ пулма- 
рӑ.на?

— Никама та 'курмарйм!... терӗ Антун. 
—Ай ҫӗр ҫӑташшӗ!.. Усалпулнӑ пулӗ вӑл. Ха- 
мӑр хӗрарӑмсем кёлет патенте йӗтён тылланӑ; 
■^ипер ёҫленӗ вӑх&тра, кӗлетре кӑихӑрт тунӑ 
сас илтӗнсе кайнӑ. Кӗлете пӑхаҫҫӗ: пӗр ҫын 
лара пара? тет. Хӑй, ҫын пынине курсан; вӑл? 
тухса скрпён^ӗ тет. Арӑмсем курса палласа та 
йулайман. Кайран кёлете пӑхаҫҫё те, виҫӗ 
'§ӑх ҫук. Вара мана т,енме пы^ӗҫӗ. Епё 
Петёрпе тавай хӑвалама!... ^упатпӑр 'Бунат- 
пӑр, ҫук, пёр ҫын та кураймарӑмӑр...

—  Есӗ те курман терӗниха, хӑта?...
— Курмарӑм хӑта, курмарӑм, пӑхха, ҫа- 

кйнта йавӑҫ тӗмёсем, ҫын ҫёмёрнӗ пекех 
ванса пётнё.

Кӳршисем, Антунрая иргсессёнех, каллех 
ҫулпа малалла ■ҫупрӗҫӗ.

Кӳршӗсен^ен уйӑрӑлсассӑк, Антун хӑй 
тёллӗн пуҫне усса шухӑшласа пырат. Мӗс- 
керлеха ку капла кӑҫал вӑрӑсем питӗ ас-



рёҫ, ҫавӑн пек сийея туниеене ^ылайах ка- 
лаҫҫӗ. Ытла та аенӑ, ёҫке ха ку йапала.. 
кӑйтӑрлах, куҫ умӗнцех ҫаратаҫҫё. Ҫавнаш- 
кал пӗринне лашине илсе кайнӑ. теҫҫӗ, теп- 
ринне кёлетрен укҫиеене, хёрарӑм йапали- 
сенё—тупрйсене илсе тухнине ка-лаҫҫӗ. Акӑ 
нумайах та пулмаст Шёшкӗ кассин'р Тӑрмп- 
туя, вӑрманпа пынӑ 'вухне, икё ҫётёа тумгир- 
лисем хирӗҫ пулсан, йури калама хушнӑ тет 
ӗҫке ха, сирӗн старӑста лашине -рпер сых- 
латӑр, унсӑрӑн илсе кайаҫҫӗ тесе. Ҫапах те- 
мён ■ҫул лайӑх сыхласассан та, лашине пёр 
ҫӗрне илсе кайнӑ. Ай тамаша!.,. Ҫапла шу- 
хӑшлака.таса пырса, вӑл, хӑй хуйхн суйхи 
ҫин^ен мансах кайна. Килно ҫитпё ҫӗре каҫ 
тёттёмӗ йӑлтах хупӑрласа илнё. Пӳртре 
пур те лӑпланнӑ. Арӑмӗ сёгел ҫине пуҫяе хур- 
«а, аллисемпе йулашки йулнӑ ҫур ҫӑкйра 
ыталаса ҫывӑрса кайяй. Хӑйӑ ҫути гаӑши 
куҫӗ пек йӑлт, йӑлт сӳнес пек ҫунса ларнӑ. 
Кӑмака ҫияце ҫывйракан икӗ а$а хӑрлатнк 
илтӗннӗ. Антун, хййӑ вӗҫне татса пӑрахса, 
лайӑхрах тӳрлетет те, арӑмӗ ҫумне пырса 
лара¥. Арӑмё йӑлтах вӑранса кайрё.

Вал упӑшки йеннелле ҫавӑрӑнса:
— Мёишӗн 'дёнтернӗха ку усал? тет..,
— Мӗншён пёр сӑмах та ^ёнместӗн?... терӗ 

арӑмӗ, упӑшкн кӗпи аркин^ен туртса.
— Ах-хах-ха! мён калаҫыадла ӗнтӗ уя ҫин- 

|ен, лашана кайса сутма хтшрё йармӑрка-
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иа!... Халӗ хӗлле лаша кирлех мар, лаша- 
сйр та пурӑнма пултаратӑн, тет... Асту, пуҫ- 
ларӗ ӗнтё, ахалех каларӑм сапа, есӗ ху 
куҫҫулёпе мана пушшех ҫунтаратӑп, макӑр- 

у сан ҫймӑлтарах пулӗ тетнн мёнУ Хакӑрӑн 
ӗмёрте ҫавна курмалла пул^ӗ пудё, мӗн 
тӑвас ӗнтё?...

— Ах, Антун 'ҫунӑм! сана ннт1® хёрхене- 
тёп... ҫнсех йа^ёҫке ку усал сана... пӗ- 
тересех тет пулӗ ӗнтӗ... Ҫакӑн пеклр! есӗ— 
халё сана пӗдес те ҫук... ҫапла каларё те 
выртсах макӑра пуҫларё.— Ах-хах-хах! Хур- 
хйх йатне ҫуралса ӳсрӗмӗр пу^... Ҫакӑ нуш- 
тана курма епӗ, тӑлӑх турат, сана катда 
килтём пу^...

— Варук, Варук, итлеха, Варук... пёр сӑ- 
мах калам сана!..., Пӗгёмпех пётмёнӗр халё, 
нумайах та пулмас? Ҫён Касри Хветуттй'6 
хирӗҫ пул^ӗ те, мая пата тарҫа кӗрӗшместӗ- 
ни, ҫулталӑка аллӑ тенкӗ парӑттӑм терӗ... 
Питех ан йёрха, ҫавӑата тарҫа кӗрсен ку- 
ланайлӑх та пулӗ.

— Ах ха-хах!.. ан кала ун ҫин^ен мана, 
Хветуттӑл] такҫанах тытнӑ тет вӑл тарҫӑ.... 
Ах, хурлӑх йатнех ҫуралнӑҫке те...

Ҫапла каласан, вӑл сак ҫине персе анса, 
гата хытӑрах уласа йӗре пуҫларё.

— Ха, астуман та епӗ, ей Варук, Варук 
тек, пӑхха, пӑх—акӑ мён йапала тупса кнл-
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тем епё сан ва.ади ҫул ҫинрн... тесе, хӑй 
хӗвӗнрн хайхи тутӑра сӗтел ҫине кӑларса 
хуЧ)ё. Ҫулпа р п е р  пынӑ 'ҫухне, пёр йӑвӑҫ 
турагрё ҫ и в р  ҫакӑнса тара парат, пӗр ҫын 
та курӑнмарӗ те, илсе хёве персе ркрӗм.

— Ара, кӑна хай к а р р к  ӳкернӗ вӗт... 
терӗ арӑмӗ.

— Мӗнле карт^кУ—леш ыйткаласа ҫӳре- 
хени, паҫӑр хамйр патра кӗнии?..

— Ай, унӑни вара, ыйхӑ тӗлӗшёпе ата- 
хоатӑн пулӗ есӗ?... терё упӑшки.

— Епӗ хам курнӑ, вӑл ҫакӑн пек тутӑр 
ҫыхнияе, терӗ арамӗ.

— Ну, Варук, тем пуглӗ кар^ӑк мар пу
ле вӑл, куркаланӑ ҫынсем ырах каламаҫҫӗ 
ун ҫинцен, йепле р с а х  вӗҫнӗ ха вӑл. Ҫук, 
хамӑр пата урӑх ан кӳрт есӗ ӑяа, тем пу- 
лас!... Хӑна р с а х  килсе кайа^ те, нумай 
сӑ,на¥ теҫҫӗ. Епё хам та ухмах, пер йар, 
мушт 'вӑ.нах та сӑнама ыйтаЕ ҫыанӑн шу- 
хӑшне пӗлейместён ҫав. Епӗ астурӑм ӑна, 
пёрмай пирӗн йалти хыпара ыйтса пӗлсе 
лараЕ Камӑд мёнрл вьцДх ррлӗх, мтҫе 
лаша, мӗлле пурйнаЕ.. Акӑ пайан та Пурис 
Стекнейё ҫинрн ыйтрӗ, мёне кирлӗши ку 
ват супна!... Урӑх ан йарса пустар ӑна ха- 
мАр патӑмӑра, тем пулас, тем кайас...

— Ҫавӑн тутри ку, ҫавӑн, акӑ варринр 
ҫётӗк пур, ҫавӑн тутри, ҫавӑн, терӗ Варув 
нуҫӗсене шӑла шӑла.
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— Ха, ватӑ пуҫӗяе ҫылӑх пуҫтаратӗҫке, 
хӑйне ыйткалакан вырйнне хурса ҫӳрет, на- 
мӑссӑр. Аха.], кадамаҫҫӗ ҫав, укҫа нумай 
тесе уняе... Ах-ха-хах!...

Ҫапла йумахлаоан^ Антун салтӑщӗ те, вӗ- 
ри сывлӑшшёпе темиҫе хугҫен йывӑррӑн 
сывласа йарса. а^асем патне кӑмака ҫине 
удӑхса выртрӗ. Варукӗ те хӑйӑ, сӳнтер^ё 
те, вйл та выртрӗ. Пӳртре шӑпах пул^ӗ- 
Ан^ах Т)ӑнах ҫывратшп мӗскӗн Антун, мушт 
ҫӗр каҫи^ҫен те пёр куҫ хупман пулӗ. Пёр 
шӑр^ӑк ан’р х  ҫывӑрман. Вӑл хӑй йуррине 
йерипен йерипен пуҫласа, кайран хытӑран 
хытӑ кймака ҫнн^е ҫывӑракан а^асен сас- 
сине ӑмӑртмалла ■ҫӑрӑклаттарнӑ.

Ш .
Пӳртре сӗм тӗттӗм. Антун пуҫне йерипен 

ҫӗклесе пӑхса, 'вылайэден итлесе тӑ^ӗ. Арӑ- 
мӗпе а^исем хытӑ ҫывйрнине пӗлсе, вӑл шӑл- 
пӑн, пӗр сывламасӑр, кӑмака ҫин^ен анцё те, 
ҫула кайма хатӗрдене пуҫларё. Аллисемпе 
хыпаласа кёрӗкпе калпакне тупрё, тата пёр 
татӑк ҫйкӑр касса хӗве •ркрӗ те, алӑка та-. 
Т)8,рах хупса хӑварса—карташне тухса кӑйрё.

— Ҫывӑрйрах ӗнтӗ тӑрана^ен, куҫҫулпе 
манӑн ӑлпа ҫуятараканскерсем; аха.% те пу- 
ҫа ныҫта кайса ^якейместёп, терё.

Унтан лаша витине кӗ^ё. Лашя хуҫине пад- 
даса, кӑтра ҫнлхеллӗ пуҫне унӑн йеннеди
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ҫавйр^ӗ, хӑлхисене тӑратрё, х^рипе вы^ат- 
са кӗҫенсе ил$ё.

— Ну, ҫитӗ, ҫитё хӳрене нӑлтӑртаттарма, 
терё Антун ӑшӑ кӑмӑллӑ сасӑна.— Килтен 
тухса кайас килмести мӗн санӑн? Тух ви- 
терен, туртӑнкаласа ан тӑр, есӗ мар,—етем 
те хӑйӗн ирӗкне хирӗҫ кайа^. Ахӑр, сана та 
хуҫа хуйхине ҫурмалла тума кнл-ҫӗ пулӗ.

Унтан пуҫне йӗвен тӑхӑнтарса, карташне 
ҫавӑтса тухрӗ: халидон питӗ лӑнкӑ, йӑваш, 
нихӑҫан та ка^акаланса, иӑшӑрханса, туртка- 
ланса тӑманскер, халӗ ёнтӗ хӑй ҫуралса ӳс- 
нё килҫуртран, уйӑрӑлса кайассине сиснӗ 
пек—тӑлхӑра¥, пуҫне суллат, таиӑҫат, ун- 
талла та кунталла, тинкӗрсе пӑхса, турткала- 
нат. Антун, хӑйён, ха^ ишёлсе анас пек па
раван дӳр^ӗ ҫине ^ылайзден пӑхса тем шу- 
хйша кайса тӑ^ӗ. Вара вйл лашине йӗвен 
аврин^ен (^ё^пёртен) тытса урама ҫавӑтса 
тухрӗ, унтан утланса ларса, хӑваласа зупта- 
ра пуҫларӗ. Анцах темӗн^ул хӑваласассӑн та; 
хирелле тухасшӑн пулмарё,— та раса патне 
сӗтёрсе кайса, пӗр тӑваткӑл ураыиа сиккипе 
'Вупса ҫавӑрӑн^е те, калдех хӑйсен хапхи 
патне пырса тА§ё. Антун нимӗн тума аптӑ- 
ранӑ йенне, лаши ҫин^ен анса, йёвен аврин- 
$ен ҫавӑтса кайрё.

Уй хапхи ,§ёриклетсе хупӑшҫӗ. Ҫёрхи тӗт- 
тёмлӗх кӑшт кйна ҫутӑла пуҫларӗ. Ан$ах
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тйар куя пулмасси пӗлёт ҫине пӑхсассӑн па- 
лӑрсах тӑнӑ; хӗвел тухӑҫ йенце халн'рен 
хӗрелсе тӑракан тӑрӑххӑн тӑр&ххӑн ылтӑи 
тӗслӗ илемлӗ пёлӗх те курйнмаст. Хурарах пӗ- 
лӗт ӑна хыҫалтан хйваланӑ пек шӑва?. Ир 
тӗтреленсе тӑрат. Йӗпе ҫанталӑка кайасси 
курӑнсах тӑра?.

Троскински йалӗ айлӑмра ларнӑ. Ҫавӑнпа 
вӑл айакран та, йалӑн пёр вёҫёя^ен те тепӗр 
вёҫӗ курӑнсах кайман. Ҫапла Антунӑн йал- 
тан тухсассӑн тӑвалла улӑхмалла пулнӑ. Пы- 
нӑ, ҫемӗн йал пёрер урамӑн, йе тырӑ. типӗте- 
кен авӑн, унӑн умӗн^е авӑн^ӑклӑ пидешӗ, 
йе тата улаут пах^и курӑна курӑна кайнӑ. 
Малалла кайсассӑн пӗ^ӗк ҫеҫ кукӑрмакӑр ҫыр- 
ма, унтан йӑмрасем, арман кӗле^б тӑррисем, 
тата, ҫӳлерех хӑпарсассӑн, епёр нёлекен ӑвӑс- 
л&х та курӑннӑ. Вара каллех пӗрерӗн пытан- 
т;ӗҫ; шыв армансем, улпут ҫур^ӗ, йал, вӗсем- 
ие пӗрле Антунӑн пӳр-ҫб те курӑнми пул^ӗҫ. 
Хӑй йулашкин^ен кайадла ҫавӑрӑнса, аллине 
ҫамка ҫине хурса, куҫа хӗссе нӑхрё те, ла- 
щинс ҫат тутарса хытӑ, кайрё. Троскински 
ҫбрёнг§ен тухсан, йӗвен аврине хытӑрах тыт- 
са лашана уттине пыртар^ӗ.

Темиҫе ҫул та иртнё пулӗ ӗнтё, Антун ху- 
лана кайманни. Ҫавӑнпа ҫулне те лайӑххӑн 
пӗлеймен. Управ^айуш^и хӑйӗн ҫыннисене 
йалтан кӑларма йуратман пиркн, кирлӗ вӑ,-
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хӑтра та хулана вӑл ^ас г§асах ҫӳреймен. 
Пурин^ен ытла хӑйне кӑмӑла килмён ҫын- 
сене питӗ хытӑ тытнӑ. Хӑйӗн шу§ӗпе, ка- 
йӑка ■ртлӗхре усранӑ. пек, ҫывсене ныҫта. 
кӑлармасӑр усрани—наккасави папӑ—айӑл- 
ланӑ шутӗн^е пулнӑ.. Сӑмахран,—хӑшён ук- 
ҫа кирлӗ пулсассан, хулана хаклӑрах хакпа 
тырӑ-пулӑ сутма каймаллаи, йе ӑла-кӑна ту* 
йанмаллаи,—темӗн^ул тилмёрсессӗн те, йа- 
ман. Хреҫцен ҫынни шухӑшлат те, кӳрӗш 
ҫыннине йе ҫывӑхри йал ҫыннине йӳнё хак- 
па сутса йара¥. Худана кайма ыйтма пы- 
ракан ҫынсене, нихйҫан та пӗр ырӑ сӑмах 
каласа курман пудӗ вӑл. Хӑш эдгхне хытӑ 
вӑрҫса, йатлаҫса хӑваласа кӑларса йанӑ, Хӑш 
пӗр ^ухне: есё иртнӗ кӗркунне пыл илсе кил- 
мерёнха, халӗ ёптӗ килтех лар.... тенӗ. Нл- 
мӗн тума аптӑранӑ хреэденсем тепӗр ^ухне- 
пыли, йе йулашки вы^ӑх 'вӗрлёхе пуссаи, 
ҫаз управ^айупгрне памалла пулнӑ,. Пирӗн 
Антун та ҫавйн тшрки ҫукка, ■ҫухйна йул-ҫӗ.

Йалтан тухсан, пӗр 16-17 ҫухрӑма йахӑн 
хайсассӑн, Антун хӑй йӑвӑр шухӑшён^ен 
вӑранса, хула миҫе ҫухрӑм йулнине, хӑй хӑш 
тӗле ҫитнине те тӑнласа илеймен. Лаши ҫин- 
■ҫе шан’§йк сахал пулнӑ. Вӑл ҫула астума- 
сйр таҫталда та илсе кайма пултарнӑ. Ан
тун сулахайалла кайма шухӑшласассӑн, хӑй 
умёя$е пёр тайӑлса кайнӑ хӗрес курах кай-
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й&. Вара унтан хӑй хула ҫӳлӗпех пынине 
пӗлнӗ.

— Ей йапала! ара ку Ентри ш щ е  тё- 
мескиҫке, терӗ вӑл ҫӗлӗкне хывса. Пар 
такках аташаттйыт;ё. Тӑнран кайнӑҫке епё 
ёятё, тет. Вара вал Ентри мёяле пурӑнса, 
кунта килсе вилни ҫин^ен гаухӑша карӗ.

Ҫапла шухӑшлаоа пынӑ вӑхӑтра, Йна хи- 
рӗҫ айакра пӗр урапа курӑнса кайнӑ. Мал
тан вӑл пушӑллах пек курӑн^ӗ. Сывӑхарах 
пирсассӑн, лав ҫин^е выртакан ҫннна курса 
хӗпёртесе карӗ.

— Итлеха! Йупалл-ӑ мӑн ҫул тата айакраи? 
тесе ыйтрё Автун.

Леш муншк пуҫне ҫёкделе ӳркенсе ■рвса 
ҫыне тайан^ё те, Антун ҫпне тинкерсе пӑх- 
рё, вара пёр сӑмах 'ҫӗямрсӗр вйрйммӑн анас- 
ласа каллех выртрӗ.

— Хӑта! Итлеха, хӑта, мӗншӗн ^бнмес- 
тӗн-ха есӗ?... Инҫетреи йупаллӑ ҫул тесе 
ыйтатӑп санран.

Ҫып, Антун ҫипе слввён пӑхса илҫӗ те, 
каллех пӗр сӑмах ^ёнмесӗр, лашине пушйпа 
ҫапса, малалла 'буптар^ӗ.

Акй пнрён Антуя уй варрин^е каллех пё§- 
цен. Л атн уттияе кӑна пырай Хӑй куҫне 
ейтӑркаласа, тункатасене ҫын марши ку те
се, унталла кунталла пӑхкаласа пыраЕ 

МСскРн Антун 3.
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Акӑ ӑна хирӗҫ пыракан урапа курӑяах 
карӗ. Т)ӑнахта, лайӑх сӳсмев, тӑхаланӑ 'ҫён 
кутлӑх, ■ҫаплӑ йӗвен тӑхӑнтарнӑ тимёр-кӑ- 
вак лаща хытӑ •ҫупса ҫывхарат. Ҫатаплӑ ура
па ҫип^в ларса пыракан ҫын,—мушик тав- 
раш мар нкенни падлах пулнӑ. Унӑп ҫияре 
кӑвак путтух, п}гҫё ҫин^е картус лулнӑ. Ан- 
^ах Антуна ха-ршн^е хирӗҫ пулакан ҫын 
питех савӑнтармарӗ. Вӑл лашине айнинелле 
пйрса иртсе кайас тенё’р ё ,—ан^ах кайран 
пул^ӗ. Такҫантанпах ку ҫын куҫне курӑнас 
мар тесе тӑрӑшша ҫӳревёекер, Антун Трос- 
кинский мелвик куҫ умне кӗтмен ҫёртенех 
пулт>ӗ. Мелник лашине тӑратрӗ. Антун лаша 
ҫгшцен ан$ӗ те, ҫёлӗке хывса:

— Лайӑхпурӑнатна, Акҫенти ҪемещД? терё.
— Аванха; есё ӑҫта кайатӑн? терӗ мел

ник.
— Хулана, Акҫеити Ҫемен^й, лаша сут- 

ма..,. куланай тӳллеме укҫа ҫук пирки, пёр- 
тен пӗр лашана сутма кайатӑпҫке....

— Ҫавӑн пек канҫйр пурӑиӑҫ ӗнтӗ манӑн 
Акҫенти Ҫемӗн^ӑ.

— Ну, мана парӑма хйҫан тататӑнха есё? 
Енӗ те, сахалах кбтмерӗм пуласҫке....

Антунӑн г§ӗлхи ҫыхлана тӑ^ё.
— Ҫапла ҫав! тесе, сассине улӑштарса, мел

ник йатлаҫма пуҫларӗ;—ҫулла арман авӑрт- 
нӑшӑн санран илмелли йулнӑ^ӗ, есӗ спасра
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паратӑп терён, хӑв куҫа та кӑтартмарён, 
пӗр пус та санран кураймарӑм.... Ун пек хӑт- 
ланма йурамасЕ.. Ун тӗдёшӗн^ен тӗрӗслӗх 
пур. Кантура кайатӑп та акӑ... Есё манран 
пӑрӑнса ҫӳренине. епӗ ^ылайранпа сисетӗп.

— Мӗншён-ман санран шХр&нса ҫӳрее...
— Ҫавӑн пеа курӑпат, терё мелник.
— Тепӗр цухне пала та шухёшлатӑп, ан- 

■§ах нимён пама ҫук. Ху та пӗлетӗя ёнтё, 
хреҫ^ен ҫыннин ӑҫтан ^асах тупса парас.... 
Тирӑ та кёҫал нагуар вулҫӗ, выҫӑллӑ-тутӑл- 
лӑ пурӑнатпёр. Акӑ тата кулаяай тӳлемелле. 
Ӑҫтап тупас?....

— Унта манӑя ёҫ ҫук. Сирӗн куланай тӳл- 
лесишӗн манӑн хутаҫ ҫакса каймаллаи?... Мӗн- 
ле тумаллине тйвас пулат. Парам пур,—па
рас пулат. Мён калаҫҫа тӑмалли....

— Мӗпшӗя хӑратӑнха есӗ?.. ПамастЗл 
тесе каламастӑп вёт ха епё сана, — паратёп!... 
Кӗг ха пйртак, санӑн ӗҫӳ ман парӑлшӑн р ,-  
рӑнса тӑмасЯ’ пулӗ. Пӑртак вӑхӑт парсассӑн» 
спаҫҫинӑ калӑттӑм сана, терӗ Антун ӑшӑ кӑ- 
мӑлпа.

— Санӑн спаҫҫипӑпа епё кӗрӗк ҫӗлетсе 
тӑхӑнас ҫук. Мёне кирлё вӑл мана?....

— Санпала пайан ҫеҫ курйнӑҫмалла мар, 
Акҫепти Ҫемен^ӑ.

— Ҫапла, пайан ҫеҫ лар; мӗншён урӑх 
арманта авӑртатён? Е?
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—  Ӑҫта, Йемед ■кассин’р ?
— Ҫавӑн та нулсассан та!...
— Ара, унта. Йӳнӗрех илеҫҫёҫке ха, 

Акҫентп Ҫемӗн^ӑ.....
— Мӗнле йӳяӗрех?... 18 ҫухрӑм каймалла 

та, йӳнӗрех?...
— Вӑл ҫапла, айакраха та, унта авӑрт- 

яӑшӑн тырӑ илеҫҫӗ; есӗ укҫа ыйтатӑн, тата 
лав пуҫне пилӗк пус хушатӑн... Ху шухӑш- 
ласа пйх ӗнтё, укҫана пирӗн хреҫ^ен ҫнн- 
нисен ӑҫтан тупас?...

— Йурӗ ку, йурӗ ха.... мӗншӗн есӗ Хве- 
тӳҫҫипе Т]авка Йӑванне Йемел-кассине кай 
ма илёртнӗ?....

— Хӑҫан? енӗ илӗртнёи вёсене?... Мёс- 
кер есё?...

— Кам пулгӑр тата? Троскинскн йалӗя- 
Зен есб пуҫласа кайнӑ...

— Апла пулсассӑн, есӗ ху кайса пёллӗ 
пулӗ...

— Ху кайса пӗлнӗ пу^! Калаҫҫаса ка- 
лаҫ иутлӗрех, калаҫ та ан суй, епӗ ӗнер <;у- 
ралман,—есӗ мана пӗлмеет тетӗн пулӗ!

— Илӗртес тӗӑӗшӗн^ен пӗр сӑмах каланӑ 
пулсассӑн вёоене, ырӑ ҫынсен^ен, ёмӗр ирӑ 
ан курам, Акҫентн Ҫемрн-§ӑ... терӗ Днтун.
.. — Иурё! тата пуплешше тӑрха; санпала 
епё ыррйп тат&лас тенёэдё, есӗ акӑ. мён тӑ- 
ватйв! Ху ҫеҫ мар, ыттисене те илёртетён.
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Ха.]) пар укҫана; кӳр, ха.т, пар! Памасан ха- 
лех улпут кантурпе кайатйп. Никит Хветёр- 

санӑн тӑвану мар.... Тирне сёвсе иле! 
Тӑрха, епё сана кӑтартӑп!

Ҫапла каласа мелник тндкепине туртрё те, 
ыалалла кайре.

Мелникпе хирӗҫ пулни Антунӑн малтанхи 
йӑвӑр щухйнлне салатса пӑрахрӗ. Унӑн, -йене 
ҫине сапа пулвӑ пек, хуйӑх ҫине хуйӑх пул- 
1?. Вӑл малтанхи пек уяталла кунталла пӑх- 
масӑр, пуҫне усеа ^ас -рсах асе.ӑн сывланӑ. 
Ҫапла вӑл сисеймесёрех аслй (мӑн) ҫул ҫипе 
тухрё. Кунта Антунӑн ирӗксӗрех хӑй ййвӑр 
шухӑшне парахса, ха.рхп вйхйт ҫин^ея кӑ- 
на шухӑшламалла иул^ӗ.

Асла ҫул ҫпнгҫе ӑна хирёҫ пулакан ҫын- 
сем нумай пулнӑ. Ҫула май йулташшем те 
пулна. Ҫапла пкӗ ҫёвӗҫҫепе хуса ҫитнё, пе
ри—Матви, теири—Ҫеркей йатлй пулнӑ. Вӗ- 
сёмпе хулана ҫити^енех йумахласа пынӑ. 
Ан^ах вӗсем ҫултӑрӑшшиие унтан мӑ пкӑ.таса, 
кулса пынӑ. Хулана ҫитерехпе Ангунӑн $6- 
ри хытӑрах кӗртлете пуҫларӗ. Малтан хӑнне 
йут ҫёрте пек туйаннӑ, арӑмӗ ҫин^ен, тата 
а^асем ҫинт]ен аса илнӗ. Вара унган ыелпик 
хӑратса калани, хӑйӗн ӗҫӗ ӑнмасассйн, йепле, 
Ннкитӑ Xветӗрцӑран унӑн ҫемйине йӑвӑр 
пуласси ҫин^ен шухӑша кайнӑ. Ҫапла 1пу- 
хӑшласа хулана ҫитнине те сисмеп. Вӑт хӑ-
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вӑрт лаша ҫинцен сиксе ан^ё те, урапа ту- 
кунӗпе сут тӑвакан патне пырса, мёяле тӳ- 
рёрех лаша урамне каймаллнне ыйтса пёл’дё. 
Вара хула картинней кёрсессӗн, тырй пёрчун 
арман зулё айне кӗрое ҫухалнӑ пек, халӑх 
хушшине кёрсе кайса хййён ырхан лашине 
куҫран ҫухал^ё.

IV.
Ку йармӑркка нулакан хула, ытти уйес 

хулисен'рн кёпёрнере трл на^ар хула шутён
ке тӑвӑ. Ку хулара йармӑркка пулман г5ух- 
не пулсассӑн йури кайма нимёншён те кпр- 
лё мар пек туйӑннӑ. Екерте витёр ҫӳрепӗ 
'Вух, лашасене кантарса, йе урапа ҫуна тав- 
раш вансассӑн йусама тимӗрҫсем, урапасем 
сёрме тикӗтпе еут тӑвакансем, йе васкавзй 
цух пёр пёр йапала илме, вара каллех ма- 
лалла кайма майлӑ хула пулнӑ.

Кӗркуяне йармӑркка вӑхйтӗщр, вӑл, ка
лама ҫук, улшӑиса пӗтӗмпех ур&хла курӑн- 
вӑ. Тёлӗнмеллех те мар: мёщул халӑх тух- 
нӑ кунта тырӑ, йе атӑ сутса тунӑ укҫипе, 
такҫантанпа тытса усранӑ вунӑ пус тенки- 
пе, йе пилӗк пуслӑх пӑхӑрпа хреэденсем, 
таврара пурӑнакап усламҫӑсем сутуилӳ тӑ- 
вакан хуҫасем, хулара пурйпакан меш-денсем, 
темнҫе тёрлё усламҫӑсем, сётӗрёнее ҫӳрекеп 
ҫпгисем, пур то кунта килсе тӑрӑлнӑ. Хӑшӗ 
ӗҫпе, хӑшӗ услам курасшйн, хйшӗ курма
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ҫеҫ, хашӗ вӑрласа ҫӳреме, йе укҫа йен^ӗкне 
(хутаҫҫине) пушатма тесе килнӗ. Тепӗр йеи- 
1)Сн каласан йура¥ те ҫав килнн, мёншӗн те
сен, илмелӗх те, курмадйх та пур ҫак терн 
^аплӑ кӗркуннехн йармӑрккара. Мӗн^ул хун
та луяаесем, лаша кӑкармаллисем туса пӗ- 
тернё, йупасем, хушӑсем лартса тухнӑ, на- 
сар урамӗире ҫеҫ мар, мӗа пур урамсеире, 
ансӑр урамсев^е, урам кӗтессисен^е, рӑикӑ 
вырӑнсен^е шыв хӗррнне ҫите^енех. Мён ҫук- 
ши вёсен айёнре, тата урӑх менлетавар кирлӗ- 
ши? Ӗрсҫӗ ёре^ёпе лартса тухнӑ грӑпар са- 
вӑтсем, кӑкшӑысеы, вӗрене кашйксем, хурӑн 
пур'кӗсем, ҫӑка рашь-исем, тӗрлӗрен сӑрӑ- 
па сӑрласа пӗгернёскерсем, даххансем, ла- 
кӑмсем, 'ҫӳлмексем, кӑгкӑ пек нумай тёслё- 
рен савйт-сапасем. Тепӗр йенце тем ҫӳллн 
купаланса тӑрат: хутаҫлӑ гӑрйҫ, ыйййр, 
ҫемҫе ҫнмӗҫ, пылак ҫимӗҫ, премёк; тата те- 
пбр йен^е ҫакӑнса тӑраҫҫё: шйрҫасем, атӑ 
тёпдёхсем, пир авӑрсем, тӗслёрен, йӳнӗрех, 
нарртарах ҫнтсӳсем, тӗслӗрен тутӑрсем, сн- 
мёс-кӑвакки, йӑлтӑр-йалтӑр кӑваккп, сарри, 
ҫутӑ. хӗрли, ушкӑнӗ ушкӑнёпе, йе пёрерӗн 
нёрерён ҫакса хунисем ҫнлпе вӗҫкелесе хум- 
ханса тӑраҫҫӗ.

Мӗн^ул хӗрлӗ таварсем, Мускав ҫит- 
сусем!.., Мёнрул Костром таварӗ, саппунсем, 
хйлха ҫаккн, тӳммесем, тйхлантан туса сӑр-
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вӑрт лаша ҫин§ен сикое ан'$ӗ те, урапа ту- 
кунӗпе сут тӑвакан патне пырса, мӗнле тӳ- 
рёрех лаша урамне каймаллине ыйтса пӗл^ӗ. 
Вара хула картан^ен кёрсессӗн, тырӑ пӗр^а 
арман ^улё айяе кӗрое ҫухалнӑ пек, х: лӑх 
хушшине кӗрсе кайса хӑйӗя ырхан лашипе 
куҫран ҫухал^ё.

IV.
Ку йармӑркка пулакан хула, ытти уйес 

хулисенрн кӗпёриере т;я Еацар хула ш утён
ке тӑвӑ. Ку хулара йармӑркка нулман ^ух- 
не пулсасеан йури кайма нимёнтӗя те кир- 
лӗ мар пек туйӑняй. Екерте вятёр ҫӳрепӗ 
15ух, лашасене кантарса, йе урапа ҫуна тав- 
раш вансассӑн йусама тимӗрҫсем, урапасем 
сӗрме тикӗтпе сут тӑвакансем, не васкавлӑ 
'5)ух пёр пёр йапала илме, вара каллех ма- 
лалла кайма майлӑ хула пуляӑ.

Кӗркуяне йармӑркка вӑхӑтбнце, вӑл, ка
лама ҫук, улшӑнса пӗтӗмпех урӑхла курӑн- 
вӑ. Тёлӗнмеллех те мар: мӗщул халӑх тух- 
нӑ кунта тарӑ, йе атӑ сутса тунӑ укҫнпе, 
такҫантанпа тытса усрапӑ вунӑ иус тенки- 
пе, йе пилӗк пуслӑх пӑхӑрпа хреҫ^енсем, 
таврара пурӑнакан усламҫӑсем сутуилӳ тӑ- 
вакап хуҫасем, хулара пурйпакан меш^енсем, 
темиҫе тёрлё усламҫ-ӑсем, сӗтёрёнсе ҫӳрекея 
ҫыясем, пур то кунта килсе гйрӑпнӑ. Хӑшё 
ёҫле, хйшӗ услам курасшйн, хйшё курма
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ҫеҫ, хӑшо вӑрласа ҫӳреме, йе укҫа йен'йёкяе 
(хутаҫҫпне) пушатма тесе килнӗ. Тепёр йен- 
§сн каласан йураР те ҫав кплни, мёяшён те
сен, илмелӗх те, курмалӑх та пур ҫак терп 
тршлй кӗркуннехп йармӑрккара. МёЯ'ҫул хун
та луяассем, лаша кӑкармаллисем туса пӗ- 
тернӗ, йупасем, хушӑсем лартса тухнӑ, па- 
сар уранён-ре ҫеҫ мар, мся пур урамсенр, 
ансӑр урамсен^е, урам кётеоснсенце, р н кӑ  
вырЯнеевгре шыв хӗррине ҫитсренех. Мён ҫук- 
ши вёсен айёнт}е, тата урӑх мӗнле тавар кирлё- 
ши? Ӗре^ӗ ӗре^бпе лартса тухнӑ $ӑпар са- 
вӑтсем, кӑкшӑмсеы, вӗрене кашӑксем, хурӑн 
пуракӗсем, ҫӑка ■ршвисеы, тӗрлӗрен сӑрӑ- 
па сӑрласа пӗгернӗскерсем, лаххансем, ла- 
кӑмсем, ^ӳлмексом, кӑткӑ пек нумай тёслӗ- 
реп савйт-сапасем. Тепӗр йен^е тем ҫӳлли 
купаланса тӑрат: хутаҫлӑ пӑрӑҫ, мӑйӑр, 
ҫемҫе ҫнмёҫ, пылак ҫимёҫ, премӗк; тата те- 
пёр йен^е ҫакӑнса тӑраҫҫӗ: шӑрҫасем, атӑ 
тӗплӗхсем, нир авйрсем, тӗслёрен, йӳнӗрех, 
на^артарах ҫнтсӳсем, тёслё.рен тутӑрсем, сн- 
мӗс-кӑвакки, йӑлтӑр-йалтӑр кӑвакки, сарри, 
ҫутӑ. хӗрлн, ушкӑнӗ ушкёнёпе, йе пёрерён 
пёрерён ҫакса хуннсем ҫилпе вёҫкелесе хум- 
ханса тӑраҫҫӗ.

Мӗп^ул хӗрлӗ таварсем, Мускав ҫит- 
суеем!.. Мён$ул Растром таварӗ, саппувсем, 
хйлха ҫаккп, тӳммесем, тйхлантан туса сӑр-
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лаиӑ хӑлха ункисем. Т ё п р п е  салатеан та 
ҫитмелле.

П ӑхха  ёнтӗ мёнҫул ҫавсем хупппнп-ҫе 
халӑх  хумханат, тёрткелеҫҫӗ, хы паланаҫҫӗ, 
васкаҫҫӗ! Мёнле тӑвӑр? хӑш ӗ пӗри пёр йе- 
нелле утат, тепри тепӗр йеянелле, вара кал 
лех нӗр ҫёре купаланаҫҫӗ, персе хӗстернӗ 
пек хӗстерӗнеҫҫё. Апграмалла, хуТ' пёрерӗя 
пӗрерёп туртса еалатса йар! Кӑш кӑру, кёр- 
левӳ, тӗрлӗрен сасӑ ш ӑхӑрнн, тимӗр тавра- 
шёпе йаиӑраттарни, ыакӑрви, тапӑртатен, кё- 
ҫенӳ, алӑ ҫапни— ҫавсем пӗтӗмпе пёр ҫӗре 
пухӑнса ҫыпҫӑнса ннмӗн пӗлмелле мар йу- 
рӑ  пек туйӑнса кайат. Итлесе тӑрсан хӑш  
Т)ухне ҫур сӑмахсем, сӑмах пайёсем, йе хы- 
тӑрах  кӑш кӑрнӑ сасӑсем ллтӗнкелеҫҫӗ. Ай, 
патушки, хёстереҫҫӗ! ай ай, хӗстереҫҫё!...

•Кунта халӑх хушшинҫе паҫӑр Антуна 
хулайа ҫывхарнӑ бухне ҫулмай пулнӑ йул- 
ташсем, Матвипе Ҫеркей йатлй, ҫӗвӗҫҫем те 
пулнӑ.

Ей Ҫеркей, нӑхха, ав унта паҫйр хулана 
ппрӗнпе кплнӗ ҫыы тЗраЕ  Ҫеркей, Ҫеркей, 
ав унта.... ы рхан лаши те унтах.., ахӑр ла
шине сутайман пулё... терӗ Матви.

—  Е й ватсупнӑ!, теее пуҫларӗ вӑл хӑйён 
мӑшкӑллӑ калаҫуне.

— . Мӗн йатлӑ, есё?... ырй ҫып... пуплесшӗн 
те марӗҫке есё ппрёние.
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— Мёнле ӗҫӳсем?...
Антун хӑйён и её йулгашӗне а^асем пат, 

нерех пырса: Аванха, ацасем, терӗ. Антунӑн 
йулташёсем иккёшё те пёр пек пӗ^ӗкрех хёр- 
лбрех ҫынсем пулнӑ; йанаххисем шёвреке- 
т;ейе куҫлӑ, кӑвак ҫётӗк аҫам ҫищен пиҫих- 
хи ҫыхнӑ, пиҫиххи хушшип^е ӑйӑр касмалли 
хатёрсеы пулнӑ, така тиррён'вен ҫӗленӗ кал- 
пак, атӑ кувцисем ҫӳлӗ пулнӑ.

—, Мёншӗн есӗ хупхӑллӑ тӑратӑн? терӗ 
Матви кулкаласа.

— Хаваслёх ыарха мая, терё Антун айк- 
кинелле пӑхса.

Ҫав вӑхӑтра Антун патяе икӗ мушик нмр- 
са тӑ’{)ёҫ. Ахӑр кёсем медниксем пулмалла, 
— ҫипуҫсем ҫӑнӑхлӑ.

— Хӑта, итлеха! лашупа ^ӑнахах та су 
татни халӗ есӗ? терӗ мелннксенцен пӗри.

Антупна тӑракан сарӑ ҫынсем пёрне пе
ри куҫ хӗссе Антуна хыҫалтан кӑшт турт- 
са хыҫёнцен шӑппӑн: Асту, хӑта, ан сут, ул- 
таласшӑн вёсем сана, ан пар!, терӗҫ.

— Мӗскер есир мана пӗТ)ёк а^ана ултала- 
нй нек улталасшӑн. Йепле йӳнӗ хакпа илес- 
шӑн вӑл...

— Пӑрах ҫавӑнпа калаҫма, мӗнле ■ҫӑр- 
кашса тӑра^ вӑл, униала такам та килӗште- 
реймё. Пилӗк сехете йахӑн нрттерсе тӑтй- 
мӑр. Вӑхӑтне нртернпне лагаи те тӑмас!1, 
урӑх та тупӑпйрха, нумай кунта.
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еснр сутаканӗ, епёр нлекенё, тупйпӑр, терӗ 
сарӑ йулташсев’цеи пёри.

Мелнёксенрн пёрн лашана илесшӗн те 
пулнӑ пулмалла. Вӑл лаша йӗри тавра те- 
пӗр хуг пӑхса еавӑрӗнт}ё те, урисене тыгка- 
ласа, ҫилхинрн туртса пйхрӗ, унтан пуҫяе 
сулласа малалла угрӗ.

— Ай, ай, Нӳнё хакпа нлесшӗн, 35 тенкӗ 
анл;ах пара¥... ҫак лашана 70 тенкӗ те са- 
хал, терё сарӑ йулташӗсен^ен пёри.

— Ей, лашуна сут мана! Ма хуйлӑран, 
мӗн пуҫна усрӑн? Мӗн^ул ыйтатӑн’ Мён^ул 
ыпгатӑн ҫавӑн^ул паратӑп; ап^ах ^ур, ёҫкё 
санрая, лашашӑн укҫи хам вилсеп тесе мӑш- 
кӑларӗ ҫӗвёҫ Матвя.

Антун вёсене хирёҫ хыттӑн: Мён ҫипӑ- 
ҫатйн ха есӗ мая ҫу.мма? Мён кпрлё вара 
сире манран?—Мёскёя Антун хӑпён тулнӑ 
ӑпгрккине кама та пулсан каласа ҫемҫетес- 
шён пулнй.'

Ҫӗвӗҫсем, хӑрапӑ пек пулеа, кайалла ^ак- 
са тйцёҫ. Патнерех таракан ҫынсем ахӑл- 
татеа кул^ёҫ. Матвп, хӑйён хура кӑтра ҫӳҫлб 
пуҫне ҫынсен хушшин^ен малалда тӑсса, хытӑ 
сасӑпа татах кпрлё мар сӑмахсем каласй 
Антуна внртлесе т^крё.

Хайхи сара ҫынсем хыҫҫӑн Аитун утса 
лынӑ цухне, нкё р ю п  пывёҫ те:
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— ЪТрй сын, лаша санӑнн? тесе ыйт- 
рёҫ.

— Манӑн, терӗ Антун.
— Сутатни?
— Асту аи сут, кун нек ҫынсем хӑрушӑ, 

каллах улталасшӑн сана, терӗҫ йулташсем.
— Сутатӑл, терӗ те йудташӗсем ҫине хӑ- 

йусартарах'пйхса ил^ӗ.
Вара 'рхканеен'&ен пӗри, лайӑх, идемлӗ ар- 

ҫыя, ҫётёк йбмлӗ, сапланӑ вӑрӑм кӑвак ер- 
ыекпе, лаша патне 'ҫупса пьгҫё; унтан тути- 
сене уҫса тавӑрса шӑлёсене пӑхрӗ, пёр урнн- 
^ен, тепёр урине ҫёклесе пӑхрӗ те икӗ ал- 
лппе атӑ кунрне шат тутарса:—„Лаци край, 
йан татаринас, пишл, ты керой л а 'р “ терӗ 
хӑйсен т)ёлхипе (а^асем, аваи ҫеҫ ку лаша, 
урисене тӑнтӑн тытат, тӗреклӗ аван курӑнат, 
калаҫоа пӑхӑпӑр).

— „Ма'ртнав нурано“ (ватӑ, пек туйанат) 
терёҫ ытти 'ҫыкансем.

—  „ А  нанаио—пропипе, прошше“ (ҫаиах  ̂
ҫӳретсе нӑхарха).

Внҫёш те лашана пйхма тытӑн^ёҫ.
Мён^ул тӑра¥? терё пёр трыканё.— 70 

тенкӗ, терӗҫ сивӗн сарӑ ҫынсе"м Аптун вы- 
рйнве. Хӑйсем Антуна хӑвйртрах аййккине- 
рех илсе кайса, хӑлха умӗн^е пйшӑдтатас кӑ,- 
мӑл пулпӑ нккен.

'§ыкансем кулса т ӑ 1)ёҫ те;
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— „А саранта рупли крууук, те котшо лове 
ватопаш, сытуте лове? 140 тенкб тйрат, ху
ди ҫуррнне катат, вара илетпёр; укҫ.а пирён 
пури? лерё пёри йулташне.

—  ,,Сы“ (пур!..) терӗҫ ыттисем.

—- Ла-ҫи (йурё). Пу хӑта, ееё ытлашши- 
не ыйтатӑн, тесе малалла йумахлама пуҫларё 
пёр л}ыканё;—хаклӑрах ыйтатӑн хӑта, лаши 
те ватӑ, ырхан, акӑ йулташеем те ҫапла ка- 
лаҫҫё.

—  Темскӗрлеха кунӑн ҫӳлти шйлёсем ма
лалла мӑкӑрӑлса, тухеа тӑраҫҫё. Ахӑр '§ӑ- 
хӑмӑҫ пулмалла ку, терӗ лаша шӑлне пӑхса 
пёр диване... 70 тевкӗ ыйтатӑнтаха есё. Ну- 
май вакласа тӑыӑпӑр тӗрёссине кала: ну,— 
ыён’лул?

—  Сирӗншӗн тесея мёпрул тӑрагР  терӗ 
Антун.

— Мён калаҫмалли пур унта, епёр хакӗ 
ҫнн^ен нитех рарӑнса тӑмӑпӑр; малтан ку-
расҫӗ унӑн 'ҫуппине Таши лӑййх пултӑр,
хакне парӑпӑр... сана кӑмӑлсӑр тумӑпӑр, те- 
рӗҫ ^ыкансем.

Сарӑ сухал Антуяа айкинерех илсе кайса:
— Ех, хӑта! ан парйн вӗсене... нлессн пуд- 

маст вӗсенрен, лашуна ахалех асанлантарса 
ывӑнтарӑн, хӑв та супӑн. .

—  Ы ран нлекен тупса паратпӑр тесе, паҫӑ- 
рах каларӑмйр саня. нирёп сӑнаса хунн пур,
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паҫӑр темиҫе хут уттарса ҫӳресеп те нлмерёҫ, 
халё те илмеҫҫӗ. Суптарса ҫӳрени те ахалех 
пулӗ. Вёсем ҫавнашкал ҫынсем, тесе илӗрт- 
нӗ сарӑ йулташееи.

— Тав тёватйп сире мана ырӑ еуннӑшӑн. 
Хӑвӑр тӑ иӗлетёр епё хуйхӑллӑ ҫын иккен- 
не, терӗ Антуя.

— Ҫавӑнпа епӗр сана ырӑ тӑвас тесе хёр- 
хонеех суттармастгӑр, сӳтсе йавмасӑр вӑл 
ӗҫ пулмай.

— Тӑхга! ахӑр вӗсем хакне тивӗҫлине па- 
ыӗҫши; темӗскерле хуйха карӑм ха епӗ, хӑ- 
вӑртрах алӑран вёҫертесвё, терё Антун.

— Кай, кай, 'ррмастпӑр, а н р л  ахалех 
■ҫуптарса ҫӳрени пулаг, терёҫ сарӑ йулташ
еем.

— Антуя лашана йёвен аврин^ен ҫаватса, 
^ыкансенпе пёрле, лашасене ^уптарса пӑха- 
кан уҫланкӑ вырӑна кайрӗҫ. Сарӑ ҫынсем 
вёсен хыҫӑн^ен пынӑ. 11 ӗр. ҫирём утӑма йа- 
хӑн утсассӑн, васкавлӑ кайалла ҫаврӑнса айа- 
карах тӑракан икӗ мушнке аллнсеыпе сул- 
ласа хӑйсем хыҫҫӑн пыма паллӑ пацӗҫ; ва
ра вёсем ҫав вӑхӑтрах вырӑнтан тапранцёҫ; 
кӑна Антун та, татаыттисем те сисмерӗҫ. Кун 
ахалех иртрӗ; лашине сутайман, хӑй ывӑн- 
нӑ, ҫийесси те килнё, ҫитмеянине тата лаша 
илекенсем пырсассӑн, хакне кнлӗштере пуҫ- 
ласасс&н, темшӗн ӑшёв^е ййвйр пулвӑ. Ла-



шине хёрхенсе унтан уйӑрӑдас кялмен пир- 
ки, ҫав вӑхӑтрах вӑл кнле таврӑнса, Никит 
Хвӗтӑр^ӑрап мӗн асап хушнпне 'рӑтма хӑтӗр 
пулнӑ. Унӑн йш'ркё тата хытӑрах хуйхӑра 
пуҫларӗ, ахӑр пӗр-пёр ийкеке сиссе пулё. 
Увӑн куҫён^ен темшӗн куҫ ҫӳлли шӑпӑртат- 
нй. Кӑшкӑрса ыакӑрса йарасран пӑргакках 
тытӑнса тӑнӑ.

— Ех каман чорас край, тамар у тевел 
чорос ме!“ (Ех вӑрлас^ё -ку лашана, вӑр- 
ласвё) терӗ пёр 'ҫыканё. Унта лашаллиеем 
те Т)Ылай юулнй. Вёсен хушшйн^е леш сар 
йулташсен паллӑ парса систернӗ ҫынсем те 
пулнӑ.

— Ну лаша хуҫи!—утланса зуптарса кӑ- 
тарт, мёнле ^упа? вӑл санйп лашу, терӗ Ан- 
туна пёр ^ыканё.

— Антун лаши патне йерипе пырса, унӑн 
ҫине тайанса тӑ^ӗ. Вара хӑйӗн вӑрӑм илем- 
сӗр урисемпе (вӑй ҫук пирки) тапаҫланкала- 
са ҫапах утланса лар^ё. Йӗри тавра кёпёр- 
ленсе тӑракан ҫынсем, хӑшӗ пӗри лашара, 
йе Антунра айӑп курса пӑрӑмсем тупса мӑш- 
кӑласа кулнӑ, хӑшӗ пӗри лагаине ырласа тав- 
лашнӑ.

— Ну халӗ ёнтӗ хӑвала!... терӗ пӗр сасй 
халйх хушшин^ен. Ҫынсем ҫул парса сирёлсе 
тӑ^ӗҫ.

А н'рх вӑйран супнӑ, халтан кайнӑ выҫй 
лаша, хуҫи хйвалашше итлесшён пулман;
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пуҫне усса, уриседое тёрекленсе тӑрса, сив- 
вон пӑхпаласа вырӑнтан хускалмасӑр тйнӑ.

— Еу лаша 'вӑхймйҫ пулмалла... Ҫук, 
мӗн—курмастӑра им, аташаӑсем!... Ывйнна 
вӑл.... сывласа илме вахйт иарӑрха ӑна!— 
тенӗ сӑмахсем пӗр йев^ен те тепёр ҫӗртен 
илтӗнсе карӗҫ.

Аитун лашине ^уптарасшӑн тӑрӑшса ал- 
лисемпе хйлаҫланкала?, йӗвен аврин^ен турт- 
каласа ҫаптараТ, вӑрӑм урисемпе сулласа 
унӑн хырӑмне хӗстерет, хӑй тата ҫапла 
хӑваланй 'вух, йе лаши мӑйӗ ҫине шуса 
анат, йе вупаргр  оинрен хӳрн патнех пыр
са ӳкет. Темсн'йул аппалансан та, лаши ху- 
ҫине итземен.

— Ай, ай, ай! терӗ пёр т)ыканӗ: санӑн 
лашун урине шыв анвӑ пулмалла, ^ӑпӑркка- 
па (пушӑпа) ан^ах ҫӳрет нккен.

Антун мӗн пур вӑйёпе хӑвалат, ҫамкарап 
тар тумламӗ тйпӑртатат.

Но! но! лашуна пулин, тётӗм тивнимён са
на,—вырӑнхан та сикместён. Ех, ухмах вы- 
.$ӑх темерӗн ҫав! Но! но!., тснб сана... тесе 
хускалааласа ларат Антун.

— Йулташссм! ҫавӑтса кайарха есёр йна, 
терӗ пбр сасй.

— Мӗншён ҫавӑтас... вӑл хӑйех кайат, 
акӑ сывлама вӑхйт парӑр-ха, терё тепрн.
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Ш рк лаша патне пырса,—зылай'рен тӑ- 
рати ха ёнтё ку ҫапла? терё те, хыгӑ ҫапрӗ. 
Бара вӑл сиккипе вӗҫтерсе карё. Антун аран 
аран тытӑнса йул-дё, пӑртакҫӑ, кӑна ӳкегцӗ.

Халах ахӑлтатса кулса йа^ё, лаша сиккипе 
хиреллс цупса карё.

— Пӑхӑр ха бятё йепле лайах рупат, терё 
пёр ■ҫыканё халӑх ҫине пӑхса.

— Аван, аван г§упат; тата хытӑрах хӑ- 
ва ласассӑн мёнле ’дуиащи,?... хаватаха! тесе 
кӑшкӑрвё тепри.

Леш сарӑ ҫынсем Антун айаккалла кайас- 
са кана кбтсе тӑнӑ, вӗсем хӑйсем пкё йул- 
ташё патне пыт,ёҫ те, темёскер пуплешсе 
нлрёҫ.

Антун лаша ҫӳретсе пыиӑ вӑхӑтра са- 
ра йулташсем ланшсемпех трлкансем патне 
иырса тӑ^ӗҫ.

— Акӑ мён: терё пёр '§ыканё Антун пат
не пырса: — 70 тенкё- укҫа нумай, 40 тёнке 
ҫитӗ; пумай калаҫса тӑмӑпӑр, парастӑк пар 
—килӗшӗпёр, ал ҫапӑпӑр, памасан мён тӑван.

Антун кнлёшмесёр ханхи сарӑ ҫынсем ҫине 
пӑхса ил'дё. Лешсем пуҫие сулларӗҫ.

— Ҫук, май кнлмест ку хакпа, терё Ан
тун.

Сар! ҫынсен йулташёсем трлкансем патне 
дырса:



— Мбя, сире лаша кирлӗи? Нирбн питё 
матур ӑйӑр лаща пур. Кирлб пулсасс&н, кайса 
пйхӑпГф. Мбя ҫав хӑрйк лашана калаҫса 
тӑмалла, вбхӑг нртернпне тӑмаст. Айакра 
мар, акӑ кунтах тӑраҫҫб пнрён лашасем. Пн- 
рбн лаша пекки пасарӗпе те ҫук. ^упасси 
тблбшӗн^е те, туртарссинрн те пудтарат, 
тереҫ.

Ҫавсемхушшняце тӑракан пбр ҫын пы^б те, 
вбсене 'ҫарса;

— Мӗя тӑрӑнаттӑр ха есир сутакан ҫын 
патне? Т)!Шврех калаҫатцбҫ, есӗ ■ҫаратӑе! Ава
ли вйл ҫапла туни? намӑссӑрссл, терё*.

— Мбя туртӑнса тбра¥ вӑл? Сутас пулсан, 
—сут, 40 тенкӗ пара¥, снтмест-и мбн? Пӳ- 
нбрехи мён?

40 тӗнке памастӑп, терӗ.
— Лашу сан, хйвӑн ирбкӳ, терӗ ■ршан.
— Ну, итлеха, 40 тенкб тата бҫкӗ ман- 

ран йу-рат-и?
— Ӗҫкӗ кирлб мар мана!.. мбне вӑл бҫкӗ?
— Йбвепне пбрле паратпи?
— Ӑна та памастӑп.
— Ей йулташсем, н^най калаҫма йурата- 

тӑр ҫак есбр, тесе пуҫларӑҫ леш сарӑ ҫын- 
сем:—куратӑр пулб сутманнине, ҫак хӑрӑк ла
ша патбн^е мбн тӑрӑяса тӑратӑр есбр? Ҫак 
лашашӑн 40 паратӑр, кайар ха пбрле, епёр

Мёскёи Алтуп 4.
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сана -р  лайӑххине тйватӑ ҫулхи наллӑ, ырӑ, 
лашана кӑтартатпӑр.

— Т]йнахах га -м?н пуплешсе тӑмалли пур 
ҫакӑпта, кайӑр, сутасшӑнах ыар курӑнаЕ—Ха. 
лӗ ӗнтӗ сывӑ цул, ырй ҫын, херӗ иёр 'ҫыканё

— Хайхп сарӑ ҫыпсем Антуна тепӗр ҫё- 
релле йертсе кайрёҫ.

— г])ан каламарӑмёри мён сана13.. Мён 
йатлӑцӗ ха есӗ?...

— Антун.
— Апла, манӑн пуҫана та Антуп йатлӑдо 

ха. Сана паҫӑрах каларӑм: ҫӳрени ахалех 
пулат, кирлӗ хакпа сутаймастӑн тесе; Иӳн- 
не пӑхаҫҫб вёсэм, вӗсене нихӑҫаа та лайӑх 
хакпа йапала сутайнӑл. Ыран а г; а сана 80 
тенкё паракан ту пса ггарӑпӑр.—Йулташсем- 
пе куҫ хӗссе ил^ӗҫ те: „Есё пёлетни епё каиа 
шухйшлатйп-'1 терё. Леш: пёлетён, терё.

— Сӑпаҫҫипй сире ырӑ сӑмахшӑн. Ан^ах 
каҫа хпрӗҫ ӑҫта кайма пултарӑи епё? терё 
Антун сёлкёшле пулса.

— Ӑҫта? ун ҫипцен шухӑшлама та кирлё 
мар... Манӑн шӑллӑм киле кайай епё кунта 
йулатйп, сапӑн кӑмӑл пулсан, епё то санпах 
лырӑп. Ӑҫта хваттере кёрсе выртмаллине кй- 
тартма пултарӑп, терё.

— Пёр пус укҫа та ҫукӗҫке ха манйн... 
Акй ннкск! лашинесутас тенёрё, йна та 
сутаймарйм.
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— Мён пуплемелли пур ун ҫин^ен. Са- 
халп кунта укҫасӑр кёрсе ҫывӑраҫҫё. Пёр 
ҫынта хирте выртни ҫук, пур те хваттерте. 
Епё сана кётелле ку'ртекен хватгер тупса 
парӑп. Ирхине тухса кайнӑ ^ух:— алсанаи, 
кӗрӗкеи, мён те пулса хӑваратӑн, вара ла
шана сутеассӑн кёрсе плетён. Пирён кунта 
хулара ҫавнашкал нумай пулаЕ..

— Апла пулсассӑн кайӑпӑр. Тен ыран сут- 
ма май киле...

— Ним пӑшӑрханма та кирлё мар. Паҫӑ- 
рах каларӑмӑр сана: пирён лаша илекенни 
хатёр, паллӑ ҫын пур, тесе. Есё 'цйнахах та 
кӑыӑла килетён; ырӑ йӑваш ҫын пек туйӑ- 
натӑн. Сана, ыёскён ҫынна, ырй тӑвас терӗ- 
мӗр ёҫке ха. Май килсен, пёрпёрне курӑпёр, 
хӑвах тавтӑвйн.—Ҫапла вёсем пасар ура- 
мён'вен'тухса кайрёҫ.

Пёр ҫинҫе урампа кёрсе кайсан, шӑлнё куҫё- 
сёмпе хӗссе ал тытрӗ те, сывй пулӑр тосе, кай- 
алла ҫаврӑнса, пасар урамнелле карё, ҫыясем 
хушгаине кёрсе кайса пытан^ё.

V.
— Ех ҫитмен пурнӑҫ тункати!11 тесе, леш 

сарӑ ҫынсем хыҫҫӑн утса пынӑ ^ухне, шу- 
хӑшласа пынӑ, пирён мӗскён Антун:—Пёр 
кун иртертӗм, нимён уссине пёлмерём; каҫта 
пулса ҫитрӗ ӗнтё, лашине те сутаймарӑм. 
Мён тйвас теп!... Нимён тума та ҫук. Ҫавӑн 
пек телей пулё, ку.^анса лараҫҫӗ пулё килте



Те мескёнеем. Йура¥ ку ырӑ ҫынсен тупӑн- 
цӗҫ; лайӑх хакпа илекен тупса паратпӑр те
се шантараҫҫӗ; ан-рах ку 1>ас мар. . Ыран 
тин.... Йут ҫӗрте, йут ҫынсем килӗн^е ҫёр 
каҫма лекрӗ, ҫитменнине пёр пус укҫа та 
ҫук. Ыранхи кун майа килмесен, ман телей- 
пе, лашине те сутаймӑн, вара ҫптрӗ мана 
инкек, ҫавӑнпах киле таврӑнӑн. Никит Хве- 
тӗр'5ӑ пуҫа ҫийӗ вара, ҫут тӗщерен ӑсатё. 
Нимӗн айӑпсӑрах, хам та, арӑм та, тага ата
сен те пӗтӗиӗр. Ех, мӗскӗн пурӑнӑҫ!...

Кӑнтӑрлахи ҫутй тӗттӗмлене пуҫларӗ, хӗ- 
веланӑҫ йенне пӑхсан ыдттӑн тӗслӗ йӑрӑм- 
йарӑм пёлӗт т;асах тёттӗм пуласснне пӗлте- 
рет. Хёвелтен тӳртӗн ҫӗрсеп^е сӑрт айки- 
сем, хӑйӑрлй шыв хбррисем, тӗттёмлене пуҫ- 
ларёҫ. Хӗвеланӑҫ ҫути лшв ҫннт}в йӑлтӑртат- 
са выртаЕ Кӗрхи сивӗ ҫил ҫул тӑрӑх ҫын 
шӑхӑрнӑ пек узаса ҫӳрет. Хутран хутран 
ҫил ҫаврӑннӑ вӑхӑтра, шыв хӗрринре паром 
кӗтое тӑракан ҫынсен сассисем илтӗннӗ. Иар- 
мӑрккара ҫын шавлани, калаҫпн, шӑп пул^ӗ. 
Халӑх та сахаллана пуҫларё. Лавкасене, ҫй- 
расемпе питӗрсе ху^ёҫ. Пасар урамӗи ре ура- 

.пасем ҫине йапаласене пуҫтарса ашӑксемпе 
витсе ҫыхса хуҫӗҫ. Айалалла анна ҫемӗн сас 
тата ытларах дӑнлав^ӗ. Унта йармӑркка тӗ- 
лёшён палли те нулман; пӗр икӗ лав утӑ 
сутма килнӗскерсем, сутаймасӑр йулнй пул-
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сан, вӗсем нимён сас $ёвё те паман, иуҫгн? 
усса. мбскӗнён нӑхкаласа тӑнӑ; тата иртсе 
ҫӳреи ӳсӗр ҫынсен сасснсём илтӗнкелденё.

Антунпа сарӑ сухал тӑвӑн айлӑмне анса 
ҫитсессӗн, пёр ҫул ҫаврӑнӑҫ тблӗв^е, халӑх 
пырса тӑрӑннипе, ■ҫарӑнса тӑмалда пулнӑ. 
Патнерех пырсассӑи, вӗсем пёр ■ҫӑнкӑ. вы- 
рӑнта ӳсӗр ҫын выртнине кураҫҫӗ, кӑвак 
ҫӳҫлё пуҫӗ- ҫул йеннелле, уррисем ту йеинел- 
ле хӑиартланса тӑпӑ, йӗри тавра таракан 
ҫынсен^ен пёрн те* ӑна йлсе капас тӗлӗгаён- 
'ҫен аса та илмел курӑнат. Хӑш-хӑш иртсе. 
кэйакан ҫынсем: „Ех, ухмах, ӗҫсе тултарнӑ“ 
тенӗ, Пӑхса тйракансем нумайӑшё ӑна айӑп- 
ламан, вӗсем хёрхенсе ҫеҫ, пуҫӑсене еулласа. 
иртсе кайнӑ, ан 'рх никӑш те ӑпа пулӑ.шман,

Пирён Антун ҫав ҫынеем пек шухӑшланӑ, 
тӑрсан тӑрсан вӑл иуҫие сулдаса, йулташне 
т)ёнсе илме шутлаянӑ^ӗ, ап^ах ҫаввӑхӑтра,. 
ертел хушшин^е пёр ҫамрӑк йӗкӗт а’р ,  ка- 
вак сӑхманлӑскер тухса, Антуна ыталаса ил- 
1ӗ те: „Ах! Антун пи^е, сывӑи? Тӗл пуласса 
та кӗтмен^ё, терӗ.

— Аванха, Митрухха, есӗ мӗнле пурнатӑн? 
Тӗлӗнсех карӑм кӗтмен ҫӗртен тӗл пулнипе.

Кун пек тӗл пулса сӑмахлани сарӑ сухала 
пигех те кймӑла килмерӗ пуллалла. Вӑд ■ҫа- 
сах Антун патне пырса, сӑкман аркнн^ен 
турурӗ те: „Йулташ! хваттере кайма васкас 
пулаТ1, вьтр'“н та йудмё хваттерте“ терё.



— Ан антӑрат халё есё хваттер маеарӗпе, 
ҫулталӑк та иртнё пуле ӗнтё ҫынна курман- 
ни, терё Мнтрухха. Хӑй каллех Антунпа ка- 
лаҫма пуҫларӗ.—Ну, санӑн ҫемйе мӗнле сыв- 
ла¥, арӑмупа мёнле йунеҫтеркелесе пурӑна- 
тӑр, арасем пурӑнаҫҫи!...

— Ах, Мӗтрн! Ан та ыйт. Манрап на^ар 
дурнакан тӗнҫере те урӑх ҫук пулё, терё.

— Ҫав Никит Хветӗррах иӗтерег пу.?5 сана?
— Ҫавӑ ҫав. Халӗ ӗнтӗ вӑл хушнипе йу- 

лашки лашана сутма илсе калтӗм. Пурӑнйҫ 
пётннйех пулт)ӗ пулӗ ӗнтӗ манӑн.

— Трӑнах таи? Ай-ай, хёрхенетёп сана! 
калама ҫук хёрхенетёп. Хам епё аван пурӑ- 
натйп. Кунтан пёр впҫӗ ҫухрймра, Митха- 
левски хапрӑкра ёҫлетӗп. Хуҫи те питё ла- 
йӑх, нихҫан та сивӗ сӑмах каламасИ Тата 
каласа кӑтартха, мёнле пурӑнаҫҫӗ Ҫекней 
арймёпе? вӑл манйн пуҫапа пулаН

— Мӗн пултйр вёсене, ҫйкӑр пур, пурӑнаҫҫё.
— Ҫёнӗ пӳрт лартпӑ тенё пек нлтрём 

епӗ,—рӑпахтан?
— Лартнй,
— Ку йурё-ха. Ксӗ ӑҫта хваттере кӗтёя-ха?
— Акӑ кунта перевоо тӗлӗн^е айакра мар, 

тесе хӑвӑртӑн каласа йа^ӗ Антунӑн йуд- 
ташӗ.

— Ырӑ куртӑр вёл, мава пулӑшнӑшӑн, 
хваттер те тупса парас тет ха, терё Аптун 
сар сухал ҫнне тёллесе кётартса.
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— Кайар пу.1), Антун, йармёрккаран кнле- 
кен ҫынсем кёрсе тулсан, вырёи та йулмб 
сан валли терё, хёй.

— Ну, пайанлӑха ҫшӗ куярул калаҫнипе, 
ыранирхине йарыёрккана кайатрен сап хват- 
тере кёрёп. Унта килти иурнёҫ ҫинрен те 
йумахлёпёр, хамёр йен-ри ҫыпна курсассён, 
тӑвана курнё пек, ■ҫун хаваслапат вара; ма- 
нён та киле кайма вёхат ҫитрё, г,гран санан 
патна кёрёп вара, терё.

— Сывё пул, Митрухха, асту, кёрсе тух 
еппнн ыран, терё Антун.

— Пурё, йурё кёрёп.
— Халё ӑҫталла каймалла ха пирён? тесе 

ыйтрӗ Ачтуя хӑйӗн йулташён'рен.
— Ту ран анса ҫитсессён, шыв хёррине 

тимёрҫ лаҫҫнсем натне ҫити^енех каймалла, 
терё.

— Айакраи вёл?
— Ах, айакраи, айаяра-н тет! Ку патна 

пере вое?
— Куратёп.
— Куратёп пулсан, ҫав перовое тблент>ех 

хваттер йаракан ҫын пурёнаН авё тимёрҫ 
лаҫҫи хыҫён^е. • ч

— Сарё сухал (Антун йулташё) па-ҫӑр- 
хинтрзн нумап улшёнцё. Вёл йелло хавас- 
лапса хёпёртеип кулкаласа йумахланпи- 
ҫен падлах пулнӑ. Упӑн ултавлё куҫёсем
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нӗрре Антун ҫнне, тепре лаши ҫине ^ейелле 
пйхса илнӗ. Хӑй-вӑл хаваслӑ пунленё. Акй 
бнтӗ перевос патне те ҫитрӗҫ, унтан пыл,- 
'!,1клй шыв хӗррипе кайса хнре тухрёҫ. Унта 
ҫулӑн хӑрах айкине хӑрӑмпа хуралса кайнӑ 
тимӗрҫё лаҫҫисем шыв хёррине ҫитеэденех 
тӑсӑлса клйнй.

Тнмёрҫё лаҫҫосен^ен нртсессӗя хайхи пӳрт 
те (сар сухал калӑнн) куҫ умӗн^ех пуднй.

Кун тӗттӗмленсе ҫитрё. Хапха умне пир
са тӑрсассӑн, Антун хваттер йаракан кил 
иккенне тавҫӑрса илнӗ, пӳртре ҫынсен сасси- 
сеп^ен халӑх нумаййи паллах пулнӑ.

— Халӗ ӗнтӗ лашана карташне кӳртсе 
кйкар, вара пӳрте апат ҫнме кёрёпёр, терё 
сарй сухад.

— Аптун лупас айпелле ҫавӑрӑнса пӑхса 
нл'§ё те: ,.1>Грӑ ҫын, лашана ан вӑрласа кай- 
'|;йр кунтан, ман пек рухйп ҫынна мӑшкӑл 
ан туэдӑр. Хула хуштищ;е кунта, ун пек ӗҫ- 
сем пулкааанисем илтӗнет11, терӗ.

— Ех, йал ҫыини, тӗттӗм халӑх, сухаллу 
3"сессе ӳснё те, санӑн асу ҫук; шухӑшласа 
пӑх-ха. кам илсе кайтӑр кунтан санан ла- 
шуна, кунта йалти мар, каҫхине хапхана 
питёреҫҫӗ, тата хуҫин хуралҫи (творникё) 
пур. ' Сихламасассӑн, пӑхкаламӑсан ннкек 
таврашӗ пулма та пултарат, ҫавӑнпа та ҫа- 
кӑн пек уйрӑм карташсем тӑваҫҫё, терё сар 
сухал Антуна хулпуҫҫин^ен ҫапса.
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— Вӑд ҫаплаха та, г.апах^ шиклснетӗп 
ҫав. Темӗскер....

— Мёи кпрлё мара пуплешетӗн? Иёрте 
ан шпклен, ^ӑиахах та шикленетие ҫакӑ ес?

— Туӑннипе цӑи калатӑп, нрӑ ҫын.
— Апла пулсассӑн, ха% кӑкарса хур ха 

йупа ҫумне, вара ҫывӑрма лашу патне тух, 
епё хам та  санпа пӗрлех выртӑп. Халӗ ӗнтӗ 
пӑртак кёрее сыиар ха, темӗскер шӑннӑ пек 
пултӑм. Ӑшӑнсассӑн лашаиа апат парӑвӑр 
та, вара хӑрлаттарса кана ҫыврӑпӑр.,.. йу- 
рати?

— Йурё, йурӗ, санра кӑмӑлу пулсассӑн.
— Кӑкартӑни?

— ■■—; Кӑкартӑм.....
— Аету лайӑх кӑкар, салтӑнса кайеа ла

шу ан тартӑр...
— Ҫук, каймаст...
— Йурӗ еппин, пӳрте кӗрер ӗнтӗ.
Пӗ^ёк ҫурта ҫунеа ла-рнипе хваттер хуҫи

пӳрцӗ пыссӑкӑн курӑнвӑ. Хӑй икё пӳлёмлё 
пулнӑ: сентӗре ҫин^ен пёр ҫын ури усӑнса 
тӑнӑ. Сӗтел умӗв^е тватӑ ҫын аиат ҫисе лар- 
нӑ, вёсен умӗнт,е шатра пнтлё, пуҫтарусӑр 
(лапсӑркка) ыйхӑллӑ хуҫа майрп вӗлтӗртет- 
терсе ҫӳренр.

— Апат тутлӑ пултӑр! Авани кил хуҫи- 
сем, терӗ Автунӑн йулташӗ алӑка хупса.

— Ҫавнашкэлах Антун та, апат тутдӑ пул- 
тӑр терӗ.



— Сйпаҫҫнпӑ спре, терӗҫ апат ҫийекенсем.
— Ецёр хватгере кӗрес тетёримён,? терӗ 

хуҫа майри.хыттӑп.
— Кунта кёмесёр иртсе каймастаӑрҫке, 

акӑ йудташа йертсе килтӗмха... хуҫ.а йҫта?
— Кам уага? терӗ хуҫи, сентёре ҫин^ен 

анса.
— Мӗн йӑваланса выртатӑн тата? Ан хӑ- 

вӑртрах, куратпа, ҫынсем кшгҫӗҫ.
Сентре ҫинт,е ҫав вӑхйтра: о-о-о!..тесе анас- 

лапӑ сас илтӗн^ӗ.
— А... аваниха, сарӑ сухал? терӗ хуҫи сен

тёре ҫшгрн анса.
Сарӑ суха.т, Антуна сйстермесӗр, хуҫана 

аллипе паллӑ пат)ӗ; хуҫи иӗртте ■ҫбнмерё, ал- 
лисене ёнсе ҫ.ипе хурса карӑнса ил$ӗ те: ,,Есёр 
кайа йулпӑ ёҫке, ҫынсем такҫанах ҫцвӑрма 
выртнӑ, ха.^ ҫёрле ҫӳретӗр. Ку ҫыя санпа 
килци мбн?

— Манпа.
— Лашапа килни?
— Лашапа.
— Лашана утӑ памалла мари? маиӑн утӑ 

иур, терӗ хуҫ-н.
— Кирлӗ мар, апатсӑр та тӑрбха; епё ӑна 

сутма илсе килнё, терӗ Антун.
— Хӑвӑн ирбкӳ... Апат кирлё мари? ҫи- 

йетре?.. терӗ хуҫи.
— Ҫийетпӗр!..
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— Апат мӗн хак тӑрат сирбн,? тесе ыйт- 
рё сар сухал.

— Мён ка т ҫ  мал л и пур унта, ыглашши 
хаклах илмӗпӗр: ҫылсем мӗн хакпа сутаҫҫӗ, 
пирён те ҫавнашкадах... Апатпа ҫӑкӑр 60 
пус тӑра¥... терё хуҫи.

— Йурё, инке, апат парха, питб си
нее килег, терё сар сухал.

— Сире мбн кирлӗ: шӳрпен, йе пӑрҫа нал- 
тип, йе...? терё хуҫа ыайри.

— Хут те мён те йурат... хӑта, тата, хӑта 
пӑртав ерех -ҫуки санӑн? тесе ыйтрӗ хуҫин- 
■ҫен сар сухал.

— Мӗнле ҫу.к пулгӑр... пур, сире нумай 
нирлёи?

— Пёр ҫурштав ҫитет... Мён хуйхӑрса ла- 
ран тата, Антун пи^е; ерех пур.. илтмес- 
тёни мён? Ыран пуййпйр, ан ку.л,ан, терё сар 
сухал.

Творннк тула тухса кайсассӑн, сар сухал 
вумайах та тӑмлрб, Антуна снстермесбр, ун 
хыҫӑЕ^ен тухса кайрё. Антун кёрёкне хывса 
ҫакрӗ те, сӗтел хушшине кёрсе лар^ӗ. Сётел 
хушгаинг{)е ларакан ҫыисем апат ҫиннне пӑх- 
каласа, хӑйне апат парасса кётсе ларнӑ. Ик- 
кёшб пёр гак тӑрсассӑн, тӑранса, сётел хуш- 
шир^ен тухса урайпе, ун^ен ҫывракан син
еем ҫумне, пирса виртрёҫ. Сётел хушшине йул- 
нисон^ен иккёшбн'Ёен пёри Антун ҫпне пи-
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тё иӑхса ларнӑ. Вал сарлашка. пӑдатна ҫын 
пулнӑ, вӑрӑмах мар илемлб сухалтӑ, тикёс 
кастарнӑ ҫӳҫлб сарлака (тӑваткӑл) пит ҫӑмар- 
тиллӗ, ӑш кӑмӑллӑ курйннӑ. Увӑн умение 
пысӑк 'ҫашӑкпа тӳнё пӑрҫа, телрнпе ҫӑмах 
лашки пулнӑ. Ҫапла сӑнаса пӗр йапаларан 
тепёр йапала ҫине кусӗсеве снктерсе пӑхса 
ларнӑ. Пӗр 'рямесӗр ларса ларсан Антун;

— ,,Еҫир ӑҫтисем пулатӑр?“ тесе ыйтаХ
— Пквӗшпн-ҫеа пӗрп пуҫне суласа ил^ӗ 

те, ҫӑвар тулли хыпнӑ пӑтта цӑмласа йарса:
— Айакрисем епир. Ростоври, терӗ.
—  Улаулӑяи?
— Улпутӑн.
— Улпуг ҫӗр шывӗ пумайи?
—  Нумай.
Ҫав вӑхӑтра хуҫа майри анат кплсе пацӗ, 

мушик ха.|) йумахлама 'ҫарӑнса каллех хытӑ 
ҫийе пуҫларё* сарӑ сухал пӗр ҫ.уршгав ерех 
илее кӗрсе Автун ҫумие лар^ӗ. Вара апат- 
ланма тыт&нцёҫ. Пӑртак тӑрсассён хуҫи, те 
нӳрте кӗ§ӗ.

— Есӗ мбн? кайас тбтне мӗн? тесе ынтрё 
хуҫа, ааат ҫнс-е тӑрапнӑ ҫынтан

— 'Гул ҫутӑлнӑ ебре киле <;итмелде манӑп,
саванна кайас тетӗп.

Антун, ҫиме ҫарйнса, пуҫне ҫёклесе пӑхрӗ. 
Хуҫа ҫавӑнса таракан игут шӑрҫпне илое, 
кнае кайма пуҫтарйнакан ҫ ш  патне хӑйбн 
майрипе пирса:
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—  Йашка ҫини?
— Ҫинё.
— Пӑтӑ та ҫинён? "
— Ҫинё.
— Ҫу сапсаи?
— Сапса.
— .40 пус, тесе шутласа хут;ӗ
Укҫине тӳлесен, вӑл пуринпе те сывпу- 

лашса пӳртрен тухса кайрӗ. Ун хыҫӑн^ен, 
сётел хушшине йулнӑ ҫьш, апата панине ҫисе 
йарса, ҫывӑрма выртрӗ. Дӳртре Антунпа са- 
рӑ сухал йулгашӗ, тата хуҫи ант,ах ҫывӑр- 
ма внртман. Ыттисем хӑрлаттарса ҫывйраҫҫё.

— Хӑта! ларха кунта нирӗнпе пӗрле, те- 
мёскерле ман йулташ ёҫмес те, ҫимес те, терӗ 
сарй сухал хуҫпне.

— Т)ӑвахтаи? терӗ те хуҫа сӗгел хушши- 
не пырса ларт)ӗ.

— Мён йатлӑха есӗ, Пантнлеймуни? терӗ 
хуҫа.

4 — Антун.
Ӗҫер ха епёр иксёмӗр Антун. Ма ӗҫмео 

тён ха есё? Ей! туртӑнса тӑра¥ та та, ёҫ! 
Манӑн ерех лайӑх, терс хуҫа.

— Аптун ӗҫрё.
— 'Манйн ёҫес шухӑш та мар ха та, снвве 

шӑннӑран ёҫрӗмха, терё те, сухалне шГпкала- 
са, 'беркепе упне выртар^ё.
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— Ёҫ панӑ тзух! тесе куҫ хӗссе ил^ёҫ сарӑ 
сухалпа хуҫа... Шӑнст кёнё пирки тата теп- 
рер 'ҫеркке ӗҫерха...

—Тав тйватӑп саре... ҫнтё кун ^ул т}ӑр- 
мантаряипе те, терё Антун.

— Ей, тав тӑваеси масарӗ! ёҫ мӗн т>ул аннӑ. 
таран. Паллах ӗнтӗ, малтанхи 'веркке хӗртсе 
анса кайа¥, теаӗрне ӗҫнине сисместӗн те, внҫ- 
ҫӗмӗшӗнре хӑвах ыйтса ёҫёи, ёҫ!.. куаа ёҫ- 
сен ҫывӑрма кайӑпӑр, терё.

— .Туцас айнеи! терё Антун; хӑйӗн ку- 
ҫӗсем ҫунса тйраҫҫӗ.

— Паллах ӗнтё, лупас айне. Хуҫа ырӑ 
ҫын, айа сарса выртма улӑм парӗ. Ёҫха есё, 
хӑта, пёр хӑрамасӑр ӗҫ... ҫӑкӑр ҫи есӗ?

— Ҫийеиха епё хал> те.
— Ерех тырӑран пулман тетнем, ҫав ҫӑ- 

кӑрах, ан’р х  пӑртак шӗвӗрех ӗнтӗ ку... ну 
йарапар тепӗрне.

— Мӗншён ӗҫес марха, Антуя хӑта, ырӑ 
(,-ын ёҫтернё рухяе, унтан еийен пулас ҫук... 
сётел умён^е ӗҫ, кӗтессенре ан ӗҫ теҫҫё ват- 
тисем, терё хуҫа.

Антун кйна та нушатрё.
— Йулташсем, ах... йулташсем!.. Ман киле 

каймалла... Варук... Варук!.. Йулташсем!.. терё 
Антун вӑрӑммӑн, тарланӑ питие шӑтса илсе.

— Тӑрха киле кайма. Ёлкерён халё... те
рё сар сухал, тепёр зерккине тултарса. Ҫак
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йулащки '§ерккене,ёҫсе пар, вара... вара спвё 
ҫбре тухӑпйр.

— Антун ку церккене те типётсе выртар- 
Т)й, хай еавӑнтах, касса йанӑ йӑвӑҫ пек, сак 
ҫине персе атгдӗ.

— ҪывраТ’и? тесе ыйтрӗ хуҫа, Аптун па- 
тён^е итлесе тӑракан сар сухалран.

— Халӗ ӗнтӗ пуҫне пуртӑ тӑршнпе персон 
те, туйайрас ҫук. терё алдине сулласа. Иккё- 
шё те кулса йа^ӗҫ. Унтан сётел патне пыр
са, кӗлеа^е тӗпне йулнӑ ерсхе ёҫсе йа^ӗҫ те, 
вара ҫёлбксене тӑхӑнса, ҫывракан ҫынсем 
ҫине пӑхса ҫаврӑнса ҫуртана сӳнтеррсе, тула 
тухса кайрӗҫ.

VI.

Йарослав ҫынпп, темёскер, пӳртри сасӑпа 
спксе тӑнӑ ҫух, тул ҫугӑла пуҫланӑ. Куҫне 
пуҫне сӑтӑркаласа уҫсан, сётел йӑванеа вырт- 
ннне, тата унӑн айӗв^ен Антун ӳпеленсе тух- 
нине курах кайай Антун вйл вӑхӑтра хӑй 
ӑшӗн^е темӗскер мӑкӑртатнӑ.

— Мён пулнй сана?.... мбн мӑкӑртататйн 
есӗ?... тесе ыйтрӗ пӗр ҫын ку^ник ҫин^ен ан
са. Ах питӗ хӑратрӑн есӗ мана! Сивцир тыт- 
нӑ пек ^ӗтретӗп.

— Ай ай, аран нӑртак ӑш лГшлаи-ҫё; ыт- 
ла та хӑр/ш ӑ тӗлӗксем курнӑ, хам нимӗн те 
астумаслӑп, ан$ах питӗ хӑрушй пек, йша те- 
мӗскер систер’вё. Спаҫҫипӑ сана тйма пулӑш-
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яӑшӑн. '1)асрах лаша патне тухса пӑхамха. 
Хӑй васкаса тухса кайрӗ. Леш ҫын урисене 
сыра пуҫларӗ. Пӳртре Антунпа Йарослав ҫын- 
нисёр нуҫне, татах та дулнӑ. Вёсем Антун 
аташса тӑшше, сётел йӑванса кайнӑ сасӑпа 
пур те вӑранса: хӑшё анасласа, хӑшӗ карӑн- 
каланса ларнӑ. Кӑмака ҫишр теаиҫе ҫын ҫа- 
рауранӑн ларнӑ. Сасартак тулта темӗскер пи- 
тё хытӑ хайаррӑн ҫухӑрса йавӑ сасӑ ил- 
тёнсе карё. Кӑмака ҫин^е ларакансем пур те 
урайие ант;ёҫ. Ҫав вӑхӑтра алӑка т,арп уҫса 
йарса, х\нтун сирпёнсе кёг§ӗ. Хӑй шапшурӑ 
шуралса, ҫӳҫӗ иуҫӗ тйраткаланса кайнӑ. Ал. 
урисем ^ётренё, тутисемпе темӗскер мӑкӑр- 
татнӑ. Вӑл урай' варрине тӑрса, тискерлӗ 
аташнӑ, ҫын пек, ^йр^ар пӑхкаланӑ.

— Мӗн пулнӑ унта?... теое ыйтрё хуҫа 
майри, сентре ҫшг§ен иуҫа усса пйхса.—Мӗн 
есӗ?... Аташа пуҫларӑни мён?... терӗҫ пӳргре 
пулнӑ ҫыисеы пур те пёр еасӑпа, Автун йӗрн 
тавра кӗпӗрлеясе.

— Аташнӑ ку!... аташнӑ! терӗҫ хӑш хӑш 
ҫынсем.

— Мӗскер пурне те пӑтраштарса, вӑрат- 
са ҫӳретён есӗ? терӗ хуҫи Антуна кёпе ҫу- 
хпнвен йарса илсе.—Кала ^асрах? мён пуҫ- 
на-куҫна рарса пӑрахрйн?..

— Нлсе кайнӑ!.. тесе аран ҫӑварне уҫса 
йа'бё Аптуя... Лашана илсе кайнӑ!.. терё 
теприн^е.
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— Ай-ай, тӑвансем, авӑ мён тет! Темӗн 
курйн кунта!.. Акӑ йапала...

Вара пур те иӳртреп картащне тухса кай- 
рӗҫ. Антун каҫ (ҫӗркаҫ) хай лашияе кӑкар- 
са хунӑ, вырӑна пырса, пёр сӑмах ■ҫӗпмесёр, 
йулана аллнпе кГша тытса кӑтартнӑ. Йупи 
ҫумӗн'уе лашине кӑкарса хунӑ пёр пӑйав тат
ки кӑн а ҫакӑнеа тӑнй.

— ^йнах та илсе кайнӑ иккен!.. Акй пӑ- 
йавне те ҫӗҫӗпе касни паллӑ (касса кайнӑ), 
тенӗ хӑшхӑш ҫыннисем.

Антун икё аллипе пуҫне тытса, хытй ула- 
са макӑрса йа$ё.

— Йулташсем, тӑвансем! мён тӑврӑр есёр 
мана?.. нӗтрём ёнтӗ епё. Сирён пӑртак та пул- 
са хӗрхенӳ пулсассӑн, парӑр манӑн лаша
на... Мӗне кирлӗ вӑл хӑракскер сире?.. Пё’уёк 
ацасем пур... Лашасӑр пуҫне пётетпёр епӗр... 
Тархашшӑн парӑр!..

Хура халӑх пек ■уас ҫаврӑнакан нимӗн те 
ҫук ну^. Пӗтём ерггел, Антун хуйхине мыс- 
кара тунӑ ҫӗртенех. пур те унӑн хутне кере 
пуҫларӗҫ. Ҫитменннве тата хӑшӗ пёри хуҫи 
натне тискерленсе алдисене ■уамӑртаса йуна- 
нӑ, пурин^ен ытла Йарослав <,ынни, хуҫа иат- 
не перес пек ■рмйрласа пырса:

— Есё, хуҫа, мӗн пӑхса тйнӑ?.. Ҫапла ла- 
шасене вйрлатгарма сан натна хваттере кӗ-

Мбскён Автув 5
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реҫҫи-ха?.. '^ас кала, ӑҫта вайса рврӗн  ла
тана?.. Кала ^ас!..

— Есӗ мӗн и и т  шӑртна тӑратнй? Ман си
не питех ан тӑрӑн! Лӑнӑр лапйр ҫын мар епё.

—■ Вӑл 'ҫӑнах калаТ’ терёҫ,— хӑшӗ пӗри: еоё 
ху асту; сан патна шанса кӗреҫҫё в&рӑ-ху- 
рахран сыхланма; есӗ капла пётӗм лашасе- 
не вӑрлаттарса йарсан та, пӗлмӗшех нулйт- - 
тӑн пулӗ.

— Ара, мӗн калаҫатйр.ха есёр? Епӗ ху- 
ралҫӑ марӗҫке сирӗн лашӑрсене сыхлама!.. 
Манӑн мён пур ӗҫ те сире вӳртесси те, кӑ- 
ларса йарасси. Кам ӑаа лаши патне тухса 
выртма хушман!.. Вӑл хӑй пек пёр ӗҫсёр шу. 
хӑшсйр ҫын тупнӑ та, ҫёрпе ёҫрӗҫ. Есёр ма
на айӑплатӑр!.. терӗ хуҫн.

— Ах, йулташсем!.. ара хуҫа хӑй ӗҫтер^ӗ 
ӗҫке ха мана... тет Антун аллисене сулласа.

— Леш ҫамрӑк йӗкӗт, манпа ӗҫни, унӑн 
вудташӗ пулвӑ. ХуТте камран ыйтӑр, ҫапла..

— ^ӑвах  та хуҫа хӑй ёҫтер^ё ӑна, епӗ 
те курнӑ, терӗ Йарослав ҫинни.

— Епё хам та ӗҫни ҫин^ен тунмастӑн 
(кутӑнланмаст&п)... Ёҫнӗ епӗ. Йулташӗ хйй 
тултара, тултара па^ӗ. Парсан ма ӗҫес мар... 
Есӗ леш хёрлӗ сухала, сар ҫынна, пёлетӗн, 
аха.| пӗлмӗш пулатӑн.

— Акӑ йапала, манӑн ӑҫтан пӗлее ӑна. 
Сахал ҫын кёрсе тухса кайа^и ман пата. Епб
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&иа малтанхи хут куратйн. Есёр аа  пнт ёяе- 
ззетёр ха ку ҫынна, вӑд хӑй те вӑрдаса кн%- 
зЙ нуле лашине, дацахрах ыйтса цёлес яу- 
.гат сирен...

— - Манӑн лаша. тӑххӑрӑмӗш суд хамра иу- 
рйва$. Такамран ыйтеан, такам та кала!'.

— Ытла та ҫӑмӑд калаҫатӑн есӗ. Камран 
ыйтса нёлеҫҫё вёсем.

- -  Ах, мӗн тӑвасши ёнтӗ маиӑн!..
— Хӑта итлеха, мбн йатлӑха есё?..
— Антун йатлӑҫке...
— Вӑл йурӗ. Итлеха Антун:—тӳрех есё 

вута кай, никама та ан нтле. Укҫу нури 
санӑн?..

— Ҫур пуе та ҫук! Ара, епё укҫа пулсан 
гул а тки лашана сутма нлсе килешпи...

— Е... сан укҫу та ҫукиха:—ак есё ултав- 
0 !  пепле, тата хваттере кбяё кунта? Есё ма
ла ларташшӑн пулнӑ нккен... Йулташсем1 
ЕСёр мана тытма гаутдарӑр, акӑ кама тнт- 
малла, ҫакӑ вӑл ултавҫӑ!..

— Сана каларӑмҫке енё:—есё мар, леш хёр- 
лб сухал, тесе... Ах мён ҫыхлантарса пыра'1: 
мана терё. Хӑй хйранипе урн ҫшг§е аран тӑ- 
раЕ ,,

Акӑ ха^ урӑх ҫын ҫияе кукӑртса йа- 
ра пуҫларӗ. Епё сая ҫин^ен хам сута кайам, 
хула пуҫлӑ-х патне сӗтӗрем сана. Мана пур-
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те паллаҫҫё: снавайӗ те, унйн пумушннкн- 
сем те.

— Ҫитӗ снтӗ сана та хуҫа:—есё те ӑна 
ахадах айӑпласшӑн, йепде хыпса ҫунат, аха;$Г 
каласскер мар вӑл, Вӑл хӑй те мёнлэ ҫынпа 
ҫыхланнине сисеймерӗ пулё, терёҫ темиҫен 
харӑс.

Ан^ах хуҫа хӑлхана та тршмен; леш Йа- 
рослав ҫынни Антун хутне кёрсе, темӗн те 
каларӗ,—унӑн сймахёсем те (нимӗн те) пу- 
лӑшмарӗҫ. Ҫакӑ вӑхӑтра Антун карташ вар- 
рин^е, тараса патӗн^е малтанхишри те хы- 
тӑрах макӑроа ларнӑ. Уатан пётём ерттел 
Ӑвтун патне пырсан, вёсеврн пёри ҫапла 
каларё:

— Питех ан куадан ха, кузданнипе ла
ша тупӑнмаст. Сан хуйхуна пулӑшиа пула'?. 
Кун пек йапала пулкаяат. Итлеха:

— Тӳрех ■ҫуп Ла^ака Касси тейекен Ва
ла... пёлетни Лар.ка Касси йалне?..

— Пӗлместӗп ӗҫке, пёлмесгӗп: епӗ кунти 
ҫын мар ҫав...

— Мӗн пӗлесси пур унта?., хуларан тух- 
сан, мӑн ҫулпа тӳрех кай, асту вара:—вуя- 
нӑмӗш ҫухрӑмра сылгӑм йрнел № пӑрӑнмалла, 
унта вара ыйтйн... Ларака Кассн йалне 
пырсанах, Стен,ка И^укне ыйтагӑн... ӑна 
такӑште кӑтартӗ.
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-г* Мбн кирлб мара пуплетен ха есё, кум? 
Мён тума кайат вал .Парка Еассине. Кун
та патнерех те тупмё-ши.., Итлеха, Антун: 
всё Тйрна Касси тейекен йала кай; кун
тан ҫнрём ҫухрӑмран ытда пулмасЕ Епё 
лёлетёп;—унта ёлёкреяпех вӑрӑсем пурйнаҫ- 
ҫё. Ҫавӑнта. к ай ..

— Мӗлле каймалла унта?..
— Ҫакӑнтан хула тулашне тухсассйнах 

сулахайалла кайакан ҫулпа кай. Савалйе 
йатлӑ йала кӗрен, унтан тухсан Селеҫнев 
тараеи пур; унтан вара тӳрех Тӑрна Касси- 
зе  ныратӑн. Вӑл пысӑк йал.

— Михей пи$$е, Михей плгре тетёп, ит
леха, терӗ пӗри уп патнерех сиксе ларса.

— Ну мён ха?
— Итле есё, мана ватӑ сына, мён кала- 

тйп епё сана.
— Кадаха...
— Хуран йалне кайсан авантарнах мар

ши?.. Антун, г§ӑнах ҫавйнта кай... Ерне вӑд 
инҫерех те. ҫав&нпа унта кайни усйллӑрах 
пулё тетёп. Нумай пулмает, пирён патӑрта 
йёрин лайӑх лаши ҫухаднӑ та, ҫавӑнта тупрё.

— Ан калаҫ кирлб мара, ӑҫта вӑл ҫавӑн- 
та 70 ҫухрӑма кайтйр...

— Лашуна туяаймасассйн 200 ҫухрӑма та 
каййн...
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— Тӳрех ТЛриа Касспгте кай, ҫав£итах 
тупан...

— Ҫавӑнта кай, ҫав&нта, терӗҫ н умайӗшё-
— Ай-йай, есё ӑста калаҫатӑн, епё па$*- 

*а тӳллевеоӗр йарам ӑна. Нӑл ланне ёҫиё. 
ҫянй, еиб ӑна аха$ тӑвашш... Тӳляе хйвӑнган, 
&на нитб хӗрхенетӗн пулсан... е-е туллес ки%- 
месгп?.. тесе ҫьшйҫрӗ хуҫи.

—  Мӗн тетён?..
— Ха.^ мӗн тесе ыйтатна?..
— Мӗн парас манӑн сана?., ыӗн илес те- 

тӗн—щ ,  ан тыт, терё Антун.
— Хывса пар кӗрӗкна!..
— Ме иль, ме...
--- Йурӗ; ху кнлсессӗн тавӑрса иарӑп, кнл- 

месен камран та пулин 90 пус укҫа паро* 
йарӑн,— ҫёр выртнӑшӑн, тата каҫ ӗҫсе ҫк- 
нишён...

— Ай, выҫӑ ҫын; пӗртте ҫынна хёрхене^ 
кӑмал ҫук саван... терё Йарослав ҫынни.— 
'Гулта сиввӗ, ҫнггден тата ҫӑмӑр ҫӑва пуҫдб; 
авй ҫурҫёр йетгрн ҫил, вёре пуҫларӗ. Мёнде 
кайа1‘ вӑл,—кала-ха?.. Хапхаран тухма та 
спвё ӑ.на.

— Маиа мён. Ҫпни ёҫнине ман аха.ц> йа- 
мадла-и?

— Мапа мӗя тетсн? Ех!
— Ара, есб йпа хӗрхенетён нулсан, х&а 

кёрёкна хывса ттар...



— Вара ман хамйн мёнле каймалла?
— Ҫаида ҫав. Пурте хархам хййшбн тй- 

рйшат.
— Ӑҫта кайасшп бите мап&н? терё Антун 

кбрбкне хывса парса.
— Тӑрна Еасспне тӳрех кай, тербҫ те

м нев харӑс.
— 'Гухсаннах сылтӑмалла кай, аету вара 

Савалйена, уятан Какпнона.
— Спаҫҫипӑ сире, спаҫҫипӑ, ырӑ ҫынсем.. 

терё Антун ваекавлӑ тухса кайса.
— Тӳрех кай, ҫапла тӳрех. тесе кӑшкӑроа 

йул^бҫ нумайбтб: ахӑр лашуна тупӑн...
— Тембн, тупайӑши вара; укҫа ҫук. тет 

унан, терб нбри, Аптун '§ылай айаккалла 
Кайсассйи.

— Ай-ай-ай, йҫтан тупа')', аха^ асаилавса 
ҫуреви пуле...

— Шыраса нахтйрха бнтё, ахӑр йӗррине 
тупб... укҫасӑр хсн бнтё ӑна. Каллех, май 
кил сен, туне те ҫав...

— Хветут пп^е! лашине, туааймеши, ту- 
нӑган вал, мблде сан шутпа?..

— Йепле туптйр вёл, укҫа ҫук пулсан.
Ахал, ывйнса ҫӳренп пуле ҫав.

Ҫав вахйтра Антун ҫырма хӗррин^е ^арӑн- 
еа тӑрса кашкйрцӗ:

— Ха^ йҫталла. каймалла? тесе.
Тӳрех ут, тӳрех сйртпа. Остров (тбр-
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ме)патӗн^ея иртмелле... Сӑрталла улйх, унтан 
каллех сГьрт айккипе кай, терӗҫ пурте кӑш- 
кйрса.

Антун вёсен куҫён^ен такҫанах ҫухалнй. 
иулсассӑн та, вӗсӗм ҫаплах Антун хыҫӗн^ен 
нумайрен кӑшкӑрса тӑ/ҫӗҫ.

VII
Йернпе йерипе халӑх лӑпдан^ё, хӑшӗ хап- 

ха патне лар^ӗҫ, хӑшӗ алӑк айне. Мён нуд
на ҫии^ен калаҫа пуҫларёҫ. Кш& хуҫи ним 
пёлмен пекех вӗсем патне гшг§б. Ан §ах хӑй 
лӗр сӑмах та хутӑщтармарё; хутран хутран 
Антун кёрӗкне ҫавӑркаласа пӑхса ларат, 
унтан $ӳркесе, хӑ,н айне ху$ӗ.

Ларсан ■ ларсан, йумахлакансем ҫумве нк. 
виҫ сӑмах хутӑштаркада пуҫларӗ, кайран 
тата тавлашма та тытӑн^ӗ. Тавлашу нумайа 
та пымарӗ, Антун ыай пулнӑ ҫьгнсем, пурте 
йна хирӗҫ калаҫа пуҫларёҫ. Леш Аптуншйн 
хуҫапа вӑрҫакан Йарослав ҫкгнни халб ён- 
тё хуҫа майлӑ пулт}ё.

—  Ара ӑҫта пӗлен, терб вӑл хуҫана; ҫыа 
ӑшне кӗмен... Хӑҫан та пулсан епӗ сана 
хирӗҫ тйнӑ-и?.. Хйҫан хирёҫ тӑни? Епӗ сӑ- 
мах хутёндон кӑна каларӑм, кёрӗк ҫин^ен; 
^ӑнах та хӗрхенмелле ҫав ӑна, йепле сиввё- 
ха... Епч сана хирӗҫ тӑни? мёншӗн хирӗҫ 
тӑрас?...
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— Калаоан та, мёцшён вал усал сунтар 
сана,—терё пёр ватй ҫын:—(Йарослав еын- 
нине тӗллесе хуҫана кйтартса).

— Вал ӑна тӑванё те, хӑги те мар, тем 
хутран дёр сӑмах тухса кайрё те, есё ӑпа ху 
гнне илегёп: ӑҫтан пёлен, вйрланй лаша та 
лулма пултарах.

— Пулмасӑр, пулах ҫав, терё Йарослав 
ҫынни,— есё ан ҫнленха... Акӑ пёрре ҫапда 
лулнӑ тесе пуҫларё. пӑртак 'ҫарӑнса тӑрсан:- 
Пиртен пёр 5 ҫухрӑмра, пёр ирёк ҫын пур. 
увйн ҫитённӗ ывӑлӗ питӗ ёҫлекенскер, палдӑ 
■ҫын^ё... Пурпв^ен те ҫителёклӗ пурйна-рёҫӗ.,, 
Ҫулла улпут ҫур^ёсене .сӑрласа ҫ^реде, 
хёлле кайӑтҫӑпа аппалана^ё. Калама ҫук 
нуйан'рё вара хӑйсем. Вӗсем патне улпутсем 
те ҫӳре^ёҫ; кайӑк тытма каисассӑн, икшер 
-ьиҫшер кун пурӑнаэдёҫ. Пирён улпут та ки%- 
нё кунта. Аша ё кайӑк ӑҫта нуррине пӗтӗм 
пёдсе тӑра^её, ҫавӑнпа та улпутсем, вӗсем 
латне ҫӳревё...

Вӑл йурё ха... Ывӑлё калама ҫук лӑпка... 
Таҫтан ӑнман Йенне. ҫака пӗр Кӑмароври 
салтак арӑмӗпе ҫыхданвӑ. Ҫамрӑк ҫын ӗҫке, 
лега арймё питӗ шухӑскер пулнӑ. Кусем икке- 
ш ё  килёштерсех пурӑнаҫҫё ӗнтё, ҫапла вё- 
сём патне виҫӗ хуҫа кайак тытма кайма шут- 
ланӑ. Ҫакӑ ҫамрӑк ҫын иӗринне кӗнекипех 
укҫа курнӑ та, арӑмне каласа кӑтартнӑ.



Арӑмӗ йна идтсея, илӗртме гытӑннй,: нл> Ис
тёр, н%, епӗр илнинр кам пёлет, тенё...

—  Е, пытараймӑн!... йеале вӑя йаиӑтрая 
тупасшӑв, терёҫ пурте итлекенееи.

— Апла, капла каласа илӗртет уаӑядагае, 
упӑшки ҫамрӑкскер, айкаискер, арӑмӗ хыҫ- 
еЗя кайнӑ. Кайран упӑшки хӑй кадаТ, ар£- 
мё ӑна йури пор ҫурштав ерех нлсе ӗҫтеряб 
твсе. Хай улпутсем пӑшалӗсене аварласҫб те* 
кайӑка кайма тухаҫҫӗ. Петёре пӗрле нлеҫҫё. 
.Лет укҫаллнне вӑрттйн §ӑтийх ҫёрелле ид
ее кайаТ’ те, ава муваҫ иыраЛ теее катарта!'. 
Леш перее тесе ^упаК '])упнй йухне хййне 
ҫурӑмён^ен иӑшалпа йара парат. Леш вар % 
ҫавӑнтах нётет. ^

— Ха, веҫ йеиле, темекер ҫнхлантарн* 
иулӗ ҫав, терёҫ темиҫея харӑс.

— Кайран Петӗр хйй каЛаса кӑтарт&е 
Тегг... пятӗ хӑрарӑм, куҫ хуралса кайрё тег. 
Хӑй ҫапах укҫлно- кйларса илсе, ҫӗр айна 
пнтарса хунЗ та, кӑшкӑра пуҫланӑ тег. Хай
не хай персе вӗлернё тесе кӑгакарпӑ. тет. 
Кӑшкӑряипе илтсе. леш икӗ улиуҫӗ $упс% 
пынӑ; Петӗртен мӗяле пулннне ыйтаҫҫе. 
Леш харанипе ҫыхланса кайиӑ... В ицине 
ҫавӑркаласа пйхсан, ҫурӑмбн^ен лекняне ку
р а г е  вбосннце укҫи те ҫуп. Лешеем Петбр- 
тея йепле пулннне ыйтаҫҫё: вара хӑйех ка- 
даеа йана. Ҫавӑнтах Петёре ҫ.мхаҫҫӗ те ос-
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трока (тӗрмене) илсе кайаҫҫё. Ҫапла тёр ме
ре ҫав терц ырӑ, лӑпкӑ, аван ҫынӑн лар- 
жалла пул^ӗ.

— Вара кайран мёлле турӗҫ ӑна? терёҫ 
хӑшӗ пӗри.

—- Акӑ мёлле иул§ӗ вара вӑл ӗҫ, твое 
малалла калама иуҫларӗ Йарослав ҫывни: 
—лараТ' нӗр ҫул, ытларах та; ашшӗ темӗн^уд 
укҫа тӑксан та, кӑлараймарӗ ӑна. Ҫӳрессине 
те сахалах ҫӳремерӗ пулӗ ӗнтё вӑл ӗҫпе. Акӑ, 
иёр вӑхӑтра ёҫ майлансах та нынӑ-рё, те- 
мёскер инкекрен пурнӑҫ такӑна пуҫларё. Леш 
хайхи арӑмё, тёрмене ун патне ҫӳреме нуҫ- 
ларё. Унтан укҫана ӑҫта пытарнине ыйтпӑ. 
Леш Петӗрё, те укҫи ахалех пётет, вӑрман- 
■йш никам та тупаймё тесе, укҫана ӑҫта тш- 
тарнине кала йар. Арӑмё укҫава кайса илет 
те, улпутла пурӑнма пуҫлат?. Йал еыняисе* 
тёяӗнее кайпй: ӑҫтан тупма пултарат ҫавйв 
■ҫул укҫа тесе. Пурӑнсан пурӑнсан иёлеҫҫё 
—ӑҫтан тупнине. Еайрап вара темён ^ул та- 
рӑшсан та, кЗларассн нулмарё, ашшӗн укҫи 
те пӗтиё. Вара Пегӗре тимӗрлесе Ҫӗнёре ид
ее кайрӗҫ. Хам куҫла куртӑм йепле ӑна 
хӑвса кайнине.

— Ашшӗ йепле?
— Ашшёне те иртнё хӗлле виднӗ терӗу.
— Мӗнле шутлатӑр есёр, ахӑр аха^ мар 

пу4, ҫав, йепле хӑй ирёккӗя еынна вёлерме 
яултарнӑ?
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Ҫапла калаҫса тӑнӑ вӑхӑтра хӑна ки% 
хапхи умне урапа 'ҫарӑп^ӗ, унта икӗ ҫын 
ларнй. Пӗрн ҫамрӑкрах 19 ҫулсенце, тепри 
ватӑ, ҫын. Ватти пӑртав ӗҫкеленёскер, нитё 
ҫӑмӑлланса кайнӑ.

— Вӑл таҫтанах кӑшкӑрса: Ей, йӗкётсем! 
хуҫа, йурати сан пата йармӑрка^рен ^арӑн- 
ма? тесе пырагТ’.

— Ҫавӑнпа ки^карти тытатпӑр, кӗрӗр, кӗ- 
рӗр!,.. терӗҫ.

Хуҫа хапхине уҫрё те, лупас айнелле илсе 
кайрӗ.

Кифнӗ ҫынсем, тата хуҫп, калаҫакансем 
патне пырса хутшӑн^ёҫ.

— Мӗн кӗрлесе тӑратӑр кунта есӗр? тесе 
ҫӗлёкне илсе шурӑ ҫӳҫне кӑтартрё те, ҫ&- 
лӗвне каллех ҫамрӑксем пек хӑрах айккӑн 
лартрӗ. Хапха умӗнҫе лараканееъг пурте кул- 
са йа§ёҫ. Ватӑ ҫын ҫймӑллапса ташла пуҫ- 
ларӗ. ҫамрӑкки ӑна гцарса:

— Ҫитё сана атте, мён аташатӑн есёУ 
терӗ.

Унтан иатти ларцё те:
Каласа кӑтартха, мӗн ҫинцен кадаҫни- 

яе? терӗ.
— Каҫ ҫакӑнтаи пӗр ҫыннйнне лашана 

.идее аайнй ёҫке...



— Ха. Хӑй ӑҫта ха вӑл тата, — хупрхра 
лара¥ пуу) хуййха пусарса?

— Хупахра мар... лашине шырама кайрё,
— Е!... Иван ҫав пуле ӗҫке... пире хи^ 

рёҫ пёр ҫын хыҫалтан хӗртсурт хӑваланӑ 
нек ^упа^ӗ, тем$ул кӑшкӑрсассӑн та. идт- 
мерё.

— Ҫавах пулмалла...
Унтан пёри те тепри ватй ҫынна ҫак ёҫ 

мёнле пулни ҫин^ен тӗпб йӗрӗпе калаеа кӑ- 
тартма пуҫларӗҫ..

Йерипе тул та ҫутла пуҫларб. Йармӑркка 
лавёсем киле пуҫларӗҫ, халӑх та пухйна пуҫ- 
ларӗ. Йарыӑркка пуҫлавса кайрӗ,—кама са- 
вйнӑҫшӑн, кама хуйӑхшйн. Вӗсем хушшин- 
1е пурин^ен ытла ыйткалакансем, ҫул ҫӳре- 
кен кар'дйксем, ҫак кар'даксем хушшин^е лещ 
Архарӑвнй та пулнӑ. Вӑл внкӗшия ушкӑнне 
те хутшйнман, пё'ввевех унта"да кунталла 
пйхкаласа ҫӳренӗ. Ҫакӑнти ҫынсен^ен, екӗр- 
те вӑл ҫӑтӑк ҫурӑкпа пулмасануйна никам- 
та ыйткалакан теся калас ҫук Ҫйпата ви- 
рӑнве пысӑк атй тӑхӑнеа йднӑ. Ҫурӑмӗ ҫик- 
•ҫен хутаҫҫине темёнскер ■ҫышса тултарнӑс- 
к*‘р питӗ ҫӑмӑллйн ҫӗклесе тӑнӑ Виҫӗ ҫӑм- 
рӑк асгурӗҫ ҫак каретка. Пёри: асаймёҫ 
кар^ӑк пекех ку, тет; тепри:— вӑрчачта 
курсан таҫта хӑраса тармалда терӗ; виҫҫё-
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мёш:— ку карц&к ййтниие епёр те йӑтас 
ҫук. Йепяе ҫӑмӑллӑн ҫавйркала^ вӑл, тенё.

Архарӑвна пёр ^ӳреце умне ныцб те иа- 
такние шаккаса:

— Ырӑ ҫынсеы! паыӑр шн иӑртак та пул- 
сан? тет.

ВӲреҫе уҫӑлса карё те, пёр ҫын '§ӳре^е- 
рен п&хса.

— Ан силен, терӗ.
Архарӑвна уксаклакаласа каллех хӑна. 

»ил хапхи умне пырса т ӑ р .
Лепг ҫамрӑк а р с е н р н  пёри:
— Асанне, вилсен те йура¥ӗҫке сана, 

терӗ кар-ҫйк ҫурӑмӗ ҫине аллине хурса.
— Мӗн тен есё, арм ?
— Вил,ме те вӑхӑт ҫитнӗ, тетӗп.
— Ҫӑкӑр пуҫтаратӑпӗҫке а1ам, ҫиме ҫук; 

твт.
— Акӑ, ку мёскер? хӑй пёр мих зыхнӑ 

тесе хыпашлашшӑн аллине ^ӑсса йанй'рё. 
Кар^ӑкки ҫав вӑхӑтра вӑ,^т тепӗр йеннелле 
ҫавӑрса хуҫӗ. Унцен те пулмарӗ, тепӗр а р  
икӗ аллипе хутаҫҫине йарса те, кӑш-
кӑрса кулеа йарса:

— Ей каррк , асту; кёрпӳ йуха^! §ӑнах 
авӑ пӑх, тӗпёшце шӑтӑк пулмалла.., тенё.

— Кай, мёя хӗрпи пултӑр унта! тесе, ҫ й д -  

ленсе, миххине туртса илме тӑ^ӗ, а р р х  лещ 
<ҫамрӑк аци,- унӑн хутаҫҫине туртса илсе ҫё-
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ре лартрӗ те, кар'вйк хутаҫҫин шӑтӑкне 
тёртсе кйтартрё.

'р н а х  та ҫке. ыр& ҫыасем пйртак кёрпе 
ванӑҫ^ӗ, унта та пудпн йухса пёгет, тесе вар- 
так макӑрса йаре.

— Ытла та ҫук пу..| сан, кёрпене пёр 
хугаҫ тултарнӑ; ырӑ ҫынсем ҫӳп вырйнре 
иулнӑ пулмалла. Мӗп пит пытаран?.. Ҫимее- 
-т&п сан хутаҫна, терӗ ҫамрӑк аца, хйрах 
аллине Архарйвнӑна тытса, тепрннпе ув&н 
хутаҫҫине салтса:

— Ей пӑхар ха!... мӗн, ыйткалакан-и 
*у!... Аш (какай) та пур... ха кунта ерех 
те пур... ха, тата тепёр ҫургатав пур... Ав& 
ыйткалаван... еанӑн хӑвйн ки$ ҫурту та пу
лё... мён пит ҫиленсе тӑран... ҫимеспӗр сан- 
яе, пйхрймӑр кйна. терб те, миххинй' тата 
татарах йарса илцё.

— Ха тем те пуҫтарнй ку? терё пёр ватй 
ш в  патнерех пырса:— хӑйне ҫапах ыйтка- 
гакан тет; есё кйна ҫулталӑвра та ҫисе йа- 
рас ҫук...

Ҫакй кулнисем, мӑшкӑланнсем Архарӑвнйна 
'йитё ҫнлентер§ӗҫ. Вйл шйлӗсене шатӑртат- 
тарнӑ, пурннпе те вйрҫнй. Ҫакй вӑхӑтра 
вйл, вйрмантн асаймӑҫран та хӑрушӑрах 
журӑннӑ. Халӑх унйн йӗри тавра, пухӑннӑ- 
ҫемён пухӑннӑ. Ҫав вйхӑтрах, л ет  тавла 
«такая а/цана, пӗр ҫын хулпуҫҫин^еп йарса
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илсе:—  асту Петруха, ҫыртат! тесе туртса- 
илу.

Тӑракансем иурте кулса йа-ҫӗҫ. Архарӑв- 
на мён пур йапалине хӑвӑртрах пуҫгарса 
хутаҫҫине у к е т  те, ҫурӑмӗ ҫине хурса, ху
ла Йеннелле уттара1?.

Леш Ангуна хирӗҫ пулнӑ ӳсӗр ватӑ ҫын 
ун ҫин|ен пӗр ҫынна тин каласа кӑтартма 
пуҫлавӑ^ё, а н у х  пёр лайӑх тумтирлӗ ерет- 
лӗ пиҫиххилӗ ҫӳлӗ ҫьш пирса тӑвипе у -  
рйру. Ҫавӑнпа вӑл хапрӑкра ӗҫлекен ҫын 
иккенни паллах пулнӑ. Патнерех ҫигерехпе:

— Сывн-ха, тӑвансем? тесе шӗлепкине пар- 
так, хӑпартларё. Акӑ, епё сирӗвтен мӗн ый- 
тасшӑн:— Ҫакӑнта каҫ Троскински йалӗ-. 
сем, Антун йатлӑ ҫын ҫывӑрмани? Вал кун
та лаша сутма килнёвУ. Л ш и  унӑн ҫӳрен. 
Епӗ ӑна ёнер килеп тесе ппнгарнаэдӗ-, пур 
ҫӗре те шыраса ӗӗтертӗм,— выҫта та ту- 

-павмарӑм...
— Мӗскерлерех ҫын вӑл? тесе ыйтрӗ пӗри*
— Типшёнкерех вӑрӑм ҫын, пӗр 50 ҫул- 

сену  пулё .. ҫӳҫӗ шурала пуҫланӑ...
— Е-е, хай леш мари вӑл?... терёҫ патен

те тӑракан ҫынсем.
— Леш пире хирӗҫ пулнӑ ҫын пумалла. 

Сана каларйм Вавдхха, пӑхха пӗр ҫын '§у .са 
пыра^ тесе... терӗ леш ӳсӗр старик ы в ш е .

— Хуйха пулу ӗҫке унӑн каҫ, терӗ 1епри,
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— Мён? мбн йапала?...
— Каҫ унӑнне лашине ҫаклатса, кайнӑ 

ӗҫке ха... -
— 'Ҫӑнах та и? терё, леш хадрӑк ҫыннн.
— Епӗ суйатйп пулсан, — ҫак выранта 

та тйрас ыар... Акй, ыттисен^ен ыйт...
— Кам-ши ӑна? мӗнле?. .*
— Ара, кам пӗлет, илсе кайакан аллине 

хӑварман, пӗлетпёр, илсе кайнӑ иккенне.
— Ха^ хйй ӑҫта?...
— Лашине шырама ^упрё... пӑртакках 

кайарах пудтӑн есё...
— Епӗ ҫул ҫинце тӗл пултӑм ӑна, тет 

каллех ӳсӗр старик:— пӗр ҫаврӑнса пӑх- 
масӑр цупа!!..

— Акй йапала! Ара мӗнле ёҫ пулннне 
каласа кйтартӑрха есӗр... тесе ыйтрӗ хапрӑк 
ҫынни.

Пурте пӗр вӑхйтра калама тытӑн^ёҫ. Ан- 
•ҫах кил хуҫи хӑйӗн^ен сёвёртсе иурнн'вен 
те ытларах пӗлнӗ пек каласа паТ)ё.

— Пӗтрё ӗнтӗ вйл ха^! вилсен те хын- 
мас$ ӗнтӗ вӑл, пурте пёр уншӑн терё леш 
хапрӑк ҫынни хыҫҫа.

— Мёнле вйл санӑн, тӑвану, йе хурйнта- 
шу пулаТ'-н?...

— Ҫук, хурӑнташ тавраш мар, а н р х  ӑна 
тӑванран та ытларах хёрхенетёп. Лйпкӑ, 
тӳрӗ ҫын; вал пирён йал ҫынни, епё йна

Месквн Антун 6
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лайах пёлетӗп. Управл(айуши пётер§ё ёите 
ӑпа. Канҫӑр унӑн пурнӑҫё. Лашасӑр тӑцах 
пӗтрё ӗнте хал,...

—■ Ҫаплз, ҫёр ёҫлекен ҫынвӑн лаша пул
сан а н р х  пурӑвӑҫ...

— 1)ухӑн хрее^ен вӑл!... Питӗ хёрхепе- 
тӗп епё ӑпа, тесе хуйхӑреа, сак ҫине пыр
са лар'р хапрйк ҫынни.

— — Ёсӗ ан ҫилен, хӑта... епӗр ӑна хйй- 
не те тӳрё ҫып мар пулӗ тесе (шухйшласа) 
Яумахларӑмӑр, хӑта... таҫтан аса килре вӑл 
пире.

— Ёненсен ёненмесен те, епё ӑна хамӑр йал 
ҫынни тесе хисеплеместёп. Итлёрха, тӑван- 
сем!.. тесе тепёр патне пыракан хййён йул- 
ташне илсе: Ей Нансука, ятле ха! мён пул- 
нине* каласа парам сана, терё.

— Мён тата? тет лешё.
— Ара, Антунӑнне лашине вӑрласа кай- 

нӑҫке...
— Ай-ай, ■ҫӑнах та и?
—• Т}ӑнах та, пурте пёлеҫҫӗ. Епё сана ун

патне калаҫма тесе илсе килтём.—Вӑл вара 
киф хуҫин^ен мён илтиине пётёмпех каласа 
кӑтартрё.

— Пётрё ёнте вал ха.|, пётёмпех пётрё.
Мён пулӗши ӑна ха^. Никита тинех тирне
сёвё. Телейеёрскер ҫав, терё хапрйк ҫынпи.
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— Кам вара вйл Никита?... тесе ыйтрё 
пёри,

— Уираврайущри!...
— Мёншён кураймас¥ вал вара ӑна?
Лаши улпутӑн мар ӗҫке, хӑйӗн...
— Мёншён тесен, упрӑв.райушри йанӑ, ла

шине сутма куланай тӳлеменрен.
— Е аила... питех те рухйни мён вал?., 

тесе ыйтрё тепри.
— '|)ухйн мар, пётёмпех пётнё ёнтё; кам 

нётеррё:— управрайушри пётеррё... тискер 
кайӑк вӑл пирён...

— Питех-те усали вал вара?
— Ыгла ӗмётсёр ҫав вӑл; Пёр аййпсӑр 

ҫынна хёнет, терё Папрук аллпсене сулласа.
— Айаплӑ пулсан пурёррё... пёр аййпсёр 

ҫунтарат пирён йышисене, терё каллех.
— Пирённи пекех еппин, сирён те, терё 

ку таранрен рёнмесёр ларакан Йарослав 
гынни. Пирён управрайушри нимӗҫ. Пире 
хресреи ҫыннисене унтан ырӑ кун ҫук. Пёрре 
епё уапла урампа иыратйн. Вал мана хирёо 
пынӑ. Епё ӑна астумасӑр ҫёлёке илмен. Хай 
ман пата пырё те, мана ҫупса йарё. Ку йу- 
рёха, епё:—Карл Иванрӑ, мёншёп пулрё ха 
ку мана терём те; вӑл тепёр йенрен ҫутӑл- 
тареа йарё. Епё уаиах парӑнмастӑп: хёр-
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хенӳ ҫук сан тетӗп. Хайхи мана сӗтёрке- 
лесе ҫӳресе, тйнран кайиррен хӗнерӗ.

— Тепёр уллут ун пек мар: —пирён пек- 
кине те хӗрхенет...

— Нимёҫсем тата усалтарах, терё ватти: 
улпурӗсем управрайушрисене хушса хӑвараҫ- 
ҫӗ те, хӑӑсем урӑх ҫёрте пурӑнаҫҫӗ. Вара кӗ- 
сеы ҫынсене хёстерсе, пусмӑрласа пурӑнаҫ- 
ҫӗ. Хӑшпӗр асапне ӗмӗр ыанмӑн. Пирён ат- 
тесем:—аслати ҫӑмйр пӗлӗтӗнрен алтмасй 
тислӗк купинрен террӗҫ. Калаха, шӑллӑм, 
мёншён ҫиленсе ҫӳрет управрайушри сирён 
йалсем ҫине... Мёлле Антун йатлӑ рӗ-и-хе?

— Питӗре улпут пагне шалйп панӑ тесе 
шухӑшлат вйл...

— Авӑ мёншён! тесе илтӗнрӗ. Халӑх ҫа- 
кӑнта пухӑнпӑҫемӗн пухӑннӑ:
' — Шалӑпне вӑд анрах паман... тӳррнпе 

каласан;—вӑл пётём халӑхран пулнӑ. Ан
тун ҫёҫ айӑпа йулрӗ.

— Мёлле апла?
— Акӑ ыӗлле пулнӑ вӑл.„ Пирён ватӑ ул: 

пут вилни, пӗр пилёк ҫул пулаВ Никита уп- 
раврайушрине йулрӗ. Тӳррипе тусан-ӑна лек- 
мелле пулмаи та, улпурё ҫавӑн пек хушнӑ... 
вӑл хӑй сывӑ рухне хӑй йуратнӑ хӗре Ни
китина карра паяй; ҫавӑшпйн йна управ- 
.райушрине кӳртсе хӑварнй.



ф

— Апла вал ппг йуратнӑ пуле хёре?...
— Калама ҫук йуратнӑ... Вӗсенӗй хӗр 

пулнӑ, вӑл ха.р,теамӑшӗ патенте; анцах вё
сел ӑна усрасшӑн нӳлман, Никита 'пёрре те 
йуратмаеҫӗ ӑна... Ҫапла вал улпут вилсен, 
пире тыткалама пуҫларӗ. Ку пурнӑҫран таҫ- 
тах тараҫ.^ӗ улпут хӑЙ пураннӑ ^ух аванта- 
рах^ё. Халӗ ёнтӗ вйрҫупа хёнӳ ан^ах, хаш 
т>ухне урса кайа¥ те;—хёиет, макарта?; ар- 
ҫынсене те, хёрарӑысене те пусмӑрлаЕ

— Ҫамрйк улпугсем аҫта?
— Вёсем Питӗрте пурӑна-ҫҫӗ. Епёр вӗсе- 

пе пёрре те курман. Бӗсем кунта пулсан,- 
авантарйх пулё’р ё . Ашшёсене пӑхсан—аван 
ҫынсрл иудмалла. Вӗсене манӑн шаллӑм кур- 
нӑ та,—лайӑх ҫынсеы,' тет. Ӑҫта пурне те 
пйхтзӑр ёнтё вӗсем, ҫӗр нума’й... Кунта мён 
хӑтланвине пӗлсен,—пулӑшӗ-рёҫ те вӗсем; 
ап^ад вӗсен^ен пытараҫҫё. Управ^айушрне 
мӗн ӑна? ун ҫыннисем мар епёр? ап^ах ирӗ- 
кӗ уная, мён тйвас килет, ҫавна таваЕ.. 
Хресҫеяёине йулашкине тытса илег. Екерте 
пирён Никита улпуг йахӑнцен пулсан. йу- 
рӗдо, хамӑр пек ҫыпранах пулса кайнӑҫ- 
ке ха; пёр улпут халагне тӑхйнса ҫурет те, 
сухалне хырат... Улпутсем ӑиа ^уптан йу- 
ратаҫҫё, вӗсем пирён аҫаплӑ, пурнӑҫа пёл- 
меҫҫё. Ҫапла пирён йалҫыннисем ^атрёҫ^йт- 
рёҫ те, 'вӑтаймарӗҫ,—Питёре улпут патне
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шалӑп пама шутларӗҫ. Каҫхине анкартине 
пухӑнвӑ... Уята Антун та дулнӑ...

.Автуя йатяе илтсея, пӗтӗм тӑракан халӑх 
пурте ыёлле пулнине идтесшӗн, кӗр уяталла 
пухӑн^ӗҫ: вара, вара! теҫҫё.

— Троскинскин йалёнг{>е Аятун ҫеҫ хуг 
пӗлнӗ, тесе пуҫларӗ каллех леш яӗкёг Трос- 
кинскян йалӗеем —(ханрӑк ҫынни): Хут
ҫырас пулсан, ҫавна ҫыртарат^ҫ. Шалӑп 
ҫырнӑ "ёух та Антуна тилмӗрсе ҫыр та ҫыр 
терӗҫ,—леш ҫырнӑ... вара Питёре йатамӑр. 
Хӗрарӑысене калаыа хушман.

Пирӗя управл,айушт)!ш Питӗрте шӑлнӗ 
пур. Вӑл та улпут патенте пурйнаЕ Пирён 
шадӑп, улнут аллине лекетури, алӑкҫӑ ҫыи 
аллине лекнё. Ӑҫтан улпут алливе лектёр 
унта,—темӗн ^ул ҫын тет ун патенте, пур
те питӗ ’вейе, пирён пек мар. Ҫыруна и.т- 
нӗ те, ӑҫтан ки^янне сиссе. улпута парал)- 
(уен, вуласа пӑхна.. .

Еабр управ.рйуш^и ҫинцен айӑпсйр хёнет, 
тӗрлӗрен пусмӑрлат тесе ҫырнӑт^ё. Вӗсем 
Никитйна лайӑх пулмассине сиссе, шалӑпа 
улпуга кӑгартыасӑр, кугӑн уя патне йараҫ- 
ҫӗ, ҫитменнине тата хӑйсен^ен сӑмахсем 
хутӑштарнй. 4

Ҫапла пире пёр нрхнне йалӗпе Никита 
хӑй патне цёнтерет; пирён асра та ҫук уп- 
шӑн ^ёнесси.—Акй мёнле еоёр... Епӗ снре
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Хам пёлнё.иек тыл калам ха!... Сирёнтон кам 
ҫырнӑ моп ҫинт,еи шалйпй? тесе кӑшкӑрса 
йарсан. —пётёи сын сиксе цётре пуслана; 
Хааӑх ырӑ пулас ҫувкпяс кура-, хййсене 
хӑйсем хёрхенсе, пурге Антун ҫине Мван- 
тарцбҫ... Антуна пара питё йӑвӑр ки.рнё, мён 
туманЕн йу.трё ши ава, мёлле асап курмарё 
ши унтан, Антун хӑй ҫеҫ пёлет. Антунан 
ш&лнё пурлуцё, Иермула йатлӑрё, хӑи авлан- 
лӑрцё. Ана вара ҫав Никита салтака па’вё. 
Антуна улпут картишпе куҫаррё. Гёрб пч- 
рённн пекех натар, ёҫлекен йулман пирки 
тырӑ ытлзрах та пулми пулрё. Ситменнине 
ун патне шёлнин икё ори йулцӗҫ.—ӗҫлей- 
менскерсем...

— Мён пулат у пулмЧлла... Ҫав ҫамрӑк 
арсен])РЛ! терё Йарослав ҫынни:—ех, мё- 
скёп! ытла та тухӑн ёҫке нккен...

— Ку ҫеҫ мар ха, еитменниае дёрне те 
тытса илпс, терё леш хапрёв ҫтлнни.

— Гёрве те тытса плнё? тесе нумайёшё 
тӗлӗнсе хыттӑп ыптрӗҫ.

— Ун вырӑнее пёр тӑмлӑ хӑйӑрлӑ ҫӗре 
касса на§ӗ... Ҫапда Аитунӑн малтанхи ду
лах ҫиме ҫитмерӗ.. унннр^ен вӑл, ҫынсем пе- 
кех лайӑх пурӑна^ё. Ӗлӗкхн улпут 'ҫухне 
унӑн хёйёи пай ҫаран пуррё, ӑна та тыт
са ил'Бё. Ытла лайӑх пурӑнанха ес тет. 
Вырӑххисоне пимён дитерме ҫук... Акӑ вёҫпе
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ҫитрӗ... вара Антун ёнине, сурӑххнсено, лаши- 
сене сутма тытӑн§ӗ. Ан-ҫах Никита унтан 
та аптӑрата пуҫларё куна „вылДххисене сутма 
та хулана йамас!', су.т йалта тет. Хӑвӑрта 
пӗлетӗр йалта мӗвле сутассине; йал ҫын- 
нпсем хӑйсем то пер пус укҫасӑр лараҫҫӗ. 
ВьцДххцсене йӳнех пара пуҫларӗ. Ҫапла Ан- 
тун кунран куя на^арланса пырё. Пирён 
пек хура халӑха вуыай мар пётересси, ^а- 
сах ҫапла Антунӑн кп^ картинке турпас 
татки те тупма хён пула пуҫларӗ, ирхп ку
на йеле каҫ тйвас тесе ҫеҫ пурӑва пуҫларӗ. 
Ха,Т)Х11 вахӑтра пӳр^ёпе пёр татӑк ҫӑкӑр 
ҫук пу.т).

— Епё хам та хут пӗлпине хавас мар...
Ҫавйн пек ҫын ҫав Никита, терӗ леш хап-

рӑкра пурӑнакап Троскннски ҫынни:—пар- 
так та пулин манинэдӗ хӑй усаллӑхне. Пӗл- 
тбр Антун, пӳртяе тӳрлетме ӑвӑс ыйтпӑ: 
пӗтӗм унӑн айӑлве аса ил^ӗ... ҫитменнине 
ӑвӑс та памарё... Антун хутаҫ ҫакса кайас- 
са ҫитрӗ, пётёмпех пётрё... Ытла та хёр- 
хенмелле ҫав.

— Йепле хӗрхенес мэр тӳрӗ ҫынна. терё 
Йарослав ҫынни...

— Тӳрё, тӳрӗ калама ҫук тӳрӗ, такама 
та пулӑшаэдӗ Хӑй ыррипе пётрё те ёнтб, 
Уярӑ кӑмӑллй ҫын...

— Ах, мбн пулӗшн ёнтб? Унӑл та йулаш- 
е н  лашп тетён ӗҫке ха?...
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—  Йулашки ҫав...
— Йӗпе ҫнне сапа тенб пек, лашине те 

тупаймё. ' •
— Аҫтан тупаВ? туПассп пулаймаст ё'втё, 

таҫта кайса ^иквёха йва...
Пёлсессён, ыёнпе те пулин нулӑшаттӑм- 

4>ё, терё Йарослав ҫынни.
— Итлеха, хуҫа, ҫитӗ сана ӗмётсӗрленме, 

ҫавӑн кӗрӗкне пар калла... Хреҫцен кёрӗкне 
курмани мён есӗ?.. Йепле цухӑн ҫын вӑл... 
пар, есё те унпа пуйас ҫук, 'р.нах пар!..

Хапрӑкра ӗҫлекен ҫын, тата нттц ҫыпсем 
те нумайӗшё ҫаплах каларӗҫ. Хуҫа пӗр с&- 
ыах та ^ёнмерӗ. В&л сӑмахсем унӑн ^ёрине 
кӑлгта спктермерӗ' пулмалла. Унтан татуӗ те 
суха.рне шӑлкаласа и.^се: иртсе кайамха 
епё, тесе Антун кӗрӗкне хул пуҫҫи ҫпне 
хурса, пӳрте кӗрее кайрӗ.
■ Ҫӑмӑр та ҫӑва пуҫларё. Сиввӗ кёрхи ҫӑ- 

мӑр вӑйлӑланнӑ ҫӗмӗн вӑйлӑ ҫунӑ. Акӑ ён
тё урам тӑрӑх шыв йуха пуҫларӗ. Калаҫса 
тӑракансеы тӑрӗҫ те, хапха патнелле пыт}ёҫ.

— Акӑ сана йармӑркка! терӗ пёр арман 
хуҫн ҫӑмӑртан пытанса.—Ырта епӗ питех 
васкамарӑм, ҫӑнӑха йёпететтӗы унта...

— Иӑхха, Трихвуя ш щ е, сӑрт ҫин^е 
ҫынсем •дупаҫҫӗ, ҫӑмӑрпа йӗпеннё пулмалла...
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— Мӗскерле ӑнмарӗ ха ку уйӑхра, пер- 
май ҫӑмӑр ҫӑва!'; кун хыҫҫӑв шӑн пулсаи,— 
ыраш калг§й пӗтме пултараТ'...

— Ҫапла ҫав ӗптӗ, пӗлгӗр те тырӑ наргр 
йул.§ӗ, кӑҫал каллех 'ҫавӑя пек ан пултар.

— Мӗн пулӗши ёнтӗ санӑн йулташна 
Антуна’ Аҫта ҫӳрет-нш мёскёнУ терё Йарос
лав ҫын ни, хапрӑк ҫыннн патне пырса: йеп
ле снвӗтрӗ, ҫӑмӑр ҫӑват.

— Ара, мён пултӑр, $уиа¥ те, цунатпу.^ё. 
епӗ курна 'ҫухнехп пекех... терЗ ватӑ ҫыв, 
кулкаласа.

-— Кай кунтан ват супиӑ, санран ыйтааҫ- 
ҫё; ытла та хӗрхенетбпӗҫке ҫавна, терӗ 
хапрӑк ҫыннн Ростйв ҫвгннине.

— Кёрӗкӗ те ҫук мӗскӗнён...-хуҫа хват- 
тершӗн идее йулвӑ... тем „пек шӑнҫӗ пул>ё 
мӗскӗн...

— Й^гле шӑнмасг, ҫӑмйр, снвӗ ҫи^— 
витӗрех карӗ пу^с.

— Йӗп йӗнех пул^ё пу^ӗ...
-- Йӗпенмесӗр, кёпе вӗҫҫёя кайнӑскер.
— Йӗри тавра хупӑрласа, шӗве^се карё, 

ахӑр нумайэден пыра? пу.^ӗ...
—  Пӳрте кёрер... Кунта та <;амар аиа  

пуҫларё.
— Хапха умӗн^е тӑракапсем пурте иӳр- 

уе кёрсе кайрӗҫ.



Ннккитӑ Хветӗрчӗ, снввӗ ҫанталӑка пӑх- 
масӑр, ирех тулта ҫӳренб. Вӑл вьцДх картн- 
ве кёрсе тухнӑ, анкартнне мушпксем улпут 
тыррине ҫапнӑ ҫёре, унтан хӑйӗн ҫимёҫ 
пахрне кӗрсе мушиксемпе йатлаҫкаласа 
трллайрен иртер^ё. Ҫапла вӑл каЙйҫла вй- 
хӑт курайман та. Хӑй пӳрлуӗ патне.т^е ҫыв- 
хара ауҫланӑ ҫӗре, арймӗ р р е р р е н  пӑхса 
цасрах |ей  ӗҫхме кӗр, мӗн мӑтӑлтатса ҫӳре- 
тён терӗ.

— Ай-ай-ай, ытла та ывӑнтӑм, ку кӑш- 
тӑрка халӑхпа аптӑрамалда. ^ей тултарса 
парха!

— Ки^ха, ацам, кунта! терӗ мӑнтӑр иле- 
мсёр ывӑдне. Хӑй пиллӗкре пулсан та, утай- 
масӑр упаленсе ҫӳренӗ.

— Калаха: мӗнле укҫасене йурататӑн 
есё: хутне-н, пе кӗмӗлве-н?

— Хут укҫасене, тет а р .
— Ха-ха-ха! мёншӗн хут укҫасене?
— Тонкое ҫӳреме ҫӑмӑл, тет ывӑлё.
— Анну патне ■ҫупха: сахйр ыйтма; 

пайан нӗремӗк ҫпни есӗ?
— Ҫимеп, тет а р .
— Ма суйан... путсёр... ҫинӗ есё...
— Ма^аршлан ҫак ес упа? хал, те пёр- 

май йупсӑрлана!'.
— Ҫапла кил)тн пурйнӑҫ ҫинрн ^ылай 

йумахласан, иккёшян хугпшшгце пӑртак вӑр-

VIII.



— 92 —

ҫӑ та тухмаллаэдб, екерте, пӳрте ухсах Хват- 
тима пырса кёмен пулсан.

— Мбн ха? тесе ыйтрё Никит Хветёрлуё.
—  Арман хуҫп кпл>нё терё, Хваттнмка хй- 

ракаласа.
—  Ё-ха, астуманта епё, кала халех ту. 

ха¥ кантура тесе, терё.
— Мён тума ки^нӗ вӑл? теҫе ыйтрё арӑмё.
—  Ара, ниме ҫин^ен ыйтма пулӗ, пулӑш- 

ма ҫын памастӑншп .т е г р  ха вйл, терё.
Никита Хветӗр^ё васкавлй ҫуркпне ӗҫсе 

йа^ё те, кантура тухса кайрб.
— Аваяиха Аксеитий? терё управ.р- 

й уш р, ме.рик патпе пырса.
— Аванха Никит Хветёр^ё, терё леш 

тайӑлса.
— Мён каланха?
— Сирёнтен ырӑлӑх ыйтма кшрём!..
— Еалаха еппин, мён ҫинрн ыйтастӑн 

есё?
Медник хӑй ыйту ҫинрн каласа па^ё те, 

ҫинрн темӗн$ул укҫа па^ё, леш упӑн ый- 
тусене тӑвӑп тесе ш антарр.

— Никит Хветёр’бё, астуман та епё, ма- 
нӑн санран тата ыйтмалли нуррё.

— Мён ҫитмен тата?...
— Сирёи кунта Антун йатлӑ мушик пур, 

унӑн мана арман авӑртнӑшӑн укҫа памалда; 
ҫуркунпереппех ҫак тарзн-рен памасЕ Пар- 
тарӑрха 1,авна мана. Йармардкана кайиа
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|ух, ӑна хирӗҫ пултӑм, хӑй лаша сутма 
кайатӑп тет; есӗ йанй тети уна? манпа хи- 
рӗҫ харлашма пуҫларё; рллай усалекер пул- 
малла...

— Е, епӗ уна пё.$мен ха. Нёрех унӑн пуҫ- 
не йаратпӑр, унтан хӑтӑлае ҫук ёнтӗ вал. 
Пуриншӗн те тӳллет вара. Ей, Хваттима! 
тесе р н ^ ё  алӑка уҫса.

Хваттима цупса пы$ӗ.
— '{уаерах хӗрӗнр киле Антуна кайса 

р н ,  хӑвӑртрах килтӗр.
— Вӑл йармӑрккаран та таварйнман халӗ, 

епӗ наҫӑр кӗрсе тӳхрӑм ун иатне, терё 
медник.

— Йепле ку таран^ен тавӑрӑнман вӑл 
вара. Пайанхипе виҫӗ кун, ку йура¥. Тууп 
арӑмне 'ҫёнсе кн%, епӗ кӑтартӑпха вӗсене.

Хватимка р с р а х  пулё.
— Аксентий, есё кай киле, епё хам пӗлёп 

унпа мён тумаллине.
Ҫелнӗхре ывӑлне тёл пулса: ар м , аннӳ- 

патне кайӑпӑр,тесе пӳрте кӗрсе кайрӗ.
— Варвара кил^ё, терё Хваттима, пӳрте 

кӗрсе.
Управфайупгр пӳртрен тухсан, хӑй хыҫӗн- 

1ен алӑка хыгӑ хунса хйварТ)ё.
Варвара хӑранипе ртресе, алӑк хыҫӗнр 

ҫетӗк кӗпе ҫаннипе нитяе хупӑрласа макӑр- 
са тӑвй. Никкитӑ Хветӗр|ё уттине идтсенех, 
питне уҫ-са куҫӗсене шӑлса и.тцё те, сймахла
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сӑмахла макӑреа, унӑн ури умне ^ркуҫланса 
пуҫҫапа пуҫларё.

— Ай-ай ай, тархашшӑн ан пӗтерсем, 
пире, мёскӗн ҫывсеяе...

— Ки^ха кунта! терё Никита Хвегер'р 
урине тапса. Хай аллипе тйсса кантур алйакп 
ҫнне кӑтартса.

Варвара хыҫӗн^ен Никитта Хветёрц® хӑй 
те кӗ^ӗ. Хватгимка тӗттӗм кӗтеоре пытавса, 
Варварапа ыён пуласснве кӗгсе хӑраеа тйрат.

Варварипа Ннкигтӑ Хветӗр^ӗ кантура 
кӗрсеннех, Хваттима алйк умне тӑсӑлоа 
выртса, алӑк айӗн§ен пӑхса выртнӑ.

Никита Хветёр’вё сасси хыттӑн илтӗнсён- 
нех, вӑл хӑраса ^ӗтресе кайеӑ. Акӑ, вйл 
йӑлтах ҫӗкленсе тӑ$ӗ те, кайалла ^акса 
кайрё. Куҫӗв^ен куҫҫӳми шачӑртатса ан^ӗҫ. 
Кӑкӑрне аллипе тытса аран сывласа йа^ӗ 
те, ^асрах урамалла цупса тухса кайрӗ. 
Иал вёҫие, а^а-пй^а ушкӑнне ҫитсен, ар,- 
сӗм! Варука улпут пӗтереИ терӗ. Ҫакна илт- 
сеннех: ай-авпе, анне! тесе макйрса йанӑ 
сасӑ илтён^ӗ.

А^асем ушкйнӗвзен леш ухсах, Анна ■ҫупса 
тухса, хӑрах три ҫин^е сиксе, Хваттимкӑна 
мӑшкӑланӑ.

Унтан Укҫинепе Ва^ук патпе пырса:
Ах, Укҫук, Вагҫук, сирӗн Варук инкӳне 

пирён Никита Хветӗр^ӗ пётеретӗҫке. Тата 
Аптуп гощ уна та пккёпгас те таҫта йара-
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тӑп тет. Еиӗ шӑт&кран иӑхса пётёмпех на
трём... Ан кӑшкӑрӑр! астӑвӑр ил,тӗҫӗ...

Укҫук, хытй кӑткӑрса йёрес мар тесе, ҫӑ- 
варяе ал ■ҫӑмӑрккнне персе циквё. ант;ах 
ҫапах та ■ҫарӑнайман.

— Лх, Антун пиэде.Антун пире, ӑҫташи 
есӗ...Вйд Варукпнкене хёнеме паман пулӗрё.

— Акӑ мён. а^асем,— пурте зулсем илёр 
те рӳре^ерен ыватӑр. Кам та пулин тёл дек- 
терё, вара вӑл хӑрё, терӗ Хваттпмка.

— Епё те епё! терӗҫ а^асем пурте, атлн- 
сене сулласа.

— Кпё, епе! тет уксах Аннн, Хваттим 
йӗрл тавра сиккелесё ҫӳресе. #

— Ҫнгет сана ухмах!.. ан кашкӑр!..
— Епӗ тёл лектереп, тет Вагҫук, пысӑк 

$ул ҫёклеме хытланса, авҫах '§улё ун вййтап 
пулмай Ван)ук каллах ыакӑрса йа^ё.

— Айтӑр, Т)уиар, ацасем, 'вул тавраш ун
та хӳме ҫумӗв^е те нумай. Астӑвӑр—ёлкё- 
рейместпёр пурин те хырӑм ҫиие выртас пу- 
ла¥, унсӑрӑн курӗҫ; 'рсрах, рсрах...

Ухсах Анка та арсем  хыҫҫӑн сиксе пы- 
р ар ӗ , ав^ах лешсем, хырӑмпа шуса шлра- 
канекерееы, Аякана вал спксе Бынӑшӑн 
вӑрҫа пуҫларёҫ. Вара Анката прёксёрех хы- 
рӑм ҫнне выртса шӑва пуҫланӑ.

Никитта Хвётерйе Варука кӑларса йарса, 
кантур пӳрцӗн^е пёренех тем шухӑша кай
са, калла малла утса ҫуренё. Ҫак вӑхйтра



кантур кантӑкки 'ванкёр туса ванса кайнӑ, 
ун хыҫёв^енех темиҫе пысёк ■ҫулсеы сирпёне 
сирпёне кӗнё, пӗр 'ҫулё ^у¥ кӑна сӑмсин- 
'ҫвн лекмерӗ. Никитта Хветер’вё тёлӗнсе хыт- 
са кайрӗ. Унтан пёр вырӑнта ■ҫылай^ен тӑр- 
са, ухмахчаннё ҫын пек, ҫенӗхе мен пур 
вӑйпа 'ҫупса тухрё те: кам унта. Ҫтаппан, 
Тормитон, ей Хваттимка!,. Кам унта?.. Пёр 
саста илтӗнмен. Акӑ вӑл итлесе тӑра¥. Тӑр- 
сан тӑрсан, никам та ҫуквине кура, пӑртаК 
лӑпланса кайрё. Унтан ҫенёхрен карташ- 
нелле тухса, хӑракалаеа хӳме урлӑ, пӑхрӗ. 
Унта хӑй атзине кйна курсан, тёлӗнсе кайса:

Е, есиха вёл, епё сана кантӑксем ватма 
вёрентем, ки.^ха кунта!..

— Епӗ мар ӑна, атте,—а^асем пе^ёҫ; епё 
вӗсене куртйм, акё халё т>упса карёҫ, терё 
мӑнтӑр ывёлӗ.

— Мӗнле а^асем?...
— Кунтисемех... епё кам пенисене те пӗ- 

летӗп... епӗ мар...
— Е  ?...
—: Уна атте... леш... Укҫук... тата Ва- 

Н)УЕ... Антун арюем, епё мар... епӗ ыар...
— Е, йурӗ, епё пёлетёп вӑл а^асене, 

епӗ ^асах татӑлӑп ха вӗсемпе.. Кёрер, Ва- 
1̂ ук... сиввӗ сана, терё.

_ Унтан ыв&лпе хӳме урлӑ нкё аллине тыт
са, каҫарса, хул пуҫҫи ҫине лартрӗ те, пӳр- 
телле кёрсе кайрӗ.

— 96 —
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IX.

Антун виҫё талӑк пӗр канмасӑр дашпне 
шыранӑ, ан^ах шыраса ҫӳрени пӗр усӑсӑрах 
пулнӑ. Ӑш ҫуншше вӑл хуларан тухнёран- 
па, ^реслетсе ҫӑмёр ҫунине те, шӑммн таран 
йӗпеннине те, ывённиве те, выҫҫиве те туй- 
ман. Хӑй ҫарамас кёпе вёҫҫён, йӳле пилӗк, 
ҫара пуҫ пулнӑ. Хӑйне вут тивнӗ пек ҫун- 
еа, ӑҫта ҫитнӗ унта, кама тӗл пула!’ унган 
ыйтса, каҫ пулнине мӗннине пӗлмесӗр, ҫёр 
хута ҫӳренё. А нрх унӑн хуйхине никам та 
дерене хывман; хӑшӗ ^ёнсен те,—^ӗнмесӗр 
иртсе кайнй, хӑшӗ кулса мӑшкӑласа кайнӑ, 
мёншён тесен, вал ку^аняхше те, васканипе 
те пите йӗркесӗр сёиахланӑ. Ытах Антун 
лаши вӑррине тунмалла пулнй пулсан та, 
вёл лашине ҫӑлса илейрес’ҫук, мёншён те
сен, укҫи пулман. Хёнаких&ри йулташёсем 
туӑнах каланӑ: укҫа ҫук пулсан, ывӑнса
ҫӳрени те аха.’ь пула!, тесе.

Шырасан шырасан Антун усӑ пулманнине 
кура килелле утат. Унйн ӑшӗ ҫунат'. Акӑ 
вёл Троскински ҫёрне те ҫитее кё^ё. Ка
лама та ҫук тӗгтём кӗрхи ҫӗр, куҫран тӗрт- 
сен те курас ҫук. Кун пек тӗттём хӑрушӑ 
ҫёрте, харкам хӑй ӑшӑ пӳртӗн^е ларакана 
та, темшӗн йӑвёр, хурлӑхлӑ пулмалла. Хирӗҫ 
сивё ҫи^ унӑн пнтне сёвее идее пек вӗрнӗ, 
кас-као ҫӳлтен вӑйлӑ сивӗ ҫёмёр выҫӑпа, 

Мбсвбн Аихун 7
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сивёпе ывдшяӑ шӑ!ши шаккине пёр хӗрхен- 
месӗр унӑн тӑрӑх йуха¥. Мӗскӗн ҫӗр тӗт- 
тӗммипе шывлӑ данкашкасене кӗре кӗре ла- 
раТ'. Ҫул вурӑнманнипе шӑннӑ тӑмлӑ пыл- 
^йксем тӑрӑх пыра! Ҫигменнине ҫакй тёг- 
тӗы ҫёре йӗпе тӗтре татах тӗттӗмрех туса 
йат;ё. Икё утӑмран малалла нимён те ку- 
рӑнмаст. Ҫил уласа иргнӗ хушӑран йёри 
тавра ҫӑмӑр ^ашлатса ҫупи, шырланкӑсея^е 
шыв йухни илтёнет Ҫакӑ вйхӑтра, ҫёр ҫин^е, 
пёр ӑшӑ вырӑн та ҫук пек туйӑннӑ. Мёп 
маладла утнӑҫемён унӑн ӑшё хытӑрак хытӑ 
ҫуяат. Акӑ вӑл хйй йалӗ патён'р айлӑмпа 
антшне ^ухласа ил^ӗ. Вара йепле вӑл пилёк 
кун ӗлёкрех ҫакй айлӑмран хӑй лашипе хӑаа- 
рнине, ҫавӑ иргсе кайьӑ кун йна тёлёкрн 
пек кйна туйӑнса кайрӗ. Йӗпе ҫӳҫлё иуҫне 
сӑгӑркаласа. куҫёсене шӑлкаласа -йл^ӗте, хы- 
тӑрах ута пуҫларӗ...

Акӑ вӑл йал хушшине те к ӗ р , ан^ах кун
та та хирти некех тӗттӗм пулнй, ҫуртйӗр 
тавраш нимӗн те палӑрман, пӗр ҫурт тӑр- 
рясен^ен тумла шыв шӑпӑргатса йухни ая- 
!>ах нлтӗннё. Аптун хыгӑран хыгйрах утнӑ... 
Ҫӑмӑр шавласа ҫуна хушӑраеах сасартӑк 
вӑд тусур шакканине нлтех кайа¥... Вара 
вӑл шартах сикрё те, 'ррӑиса йёри тавра 
пӑхкаласа ил$ӗ; унӑн ум ёвр ватй улпут ҫур- 
цӗ, халё управ.уайушвн пурӑиаканнн кура- 
наТ. Хӑй ҫакӑпта йепле ки.уш лекнине, шут-
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ласа тӑна вӑхйтра, унтан инее те мар ҫый 
ури сасси, тата пыейк сасӑ: кам унта? те
ни илтён^ё. Антуна ку сасй паллакан ҫын 
сасси пек туйӗя^ӗ. Антун ирёксёрех тепёр 
икё утӑа малалла утрё.

— Мескерле усал ҫӳрет унта?., терё те, 
ҫав сасах, ҫав самантрах унӑн умне икё 
ҫын 'ҫукмарсемпе пы^ёҫ тӑ^ӗ;.

— Мёншён саей памастӑн есё? елле хӑд- 
хасӑр-п есё, санран ыЁтаҫҫӗ! терё пёрп ^ук- 
марне пыл^ӑк ҫине лартса.

Антун вимён те 'ҫӗнмен, йӗпё пуҫне кӑна 
аллнеемпе сӑтӑркаласа тӑнй.

— Туарйн! тесе кӑшкйрса йа^ёҫ тусурсем 
иккёш те.

Антун вӗсене пёр хирӗҫ тӑмасӑрах парӑн- 
'ҫё, Управ^айупгр ки^теи? тесе ыйтрӗ. Вӑл 
ҫапла сймах ^ӗнсеннех лешсем кӑна палла- 
рӗҫ те:

— Торохвн пи^це... пӑхха, Антунвёт ку!
— 'Ҫӑвахи?
— Вӑл мар пулсан, ман ал ура ҫакйнтах 

хйртӑр...
— Ей, хӑта! тесе Т)ён$ё Торохви Антуна 

аллин'вен вӗҫертсе йарса, ӑна хыпаласа пӑхса:
— Мён аташса ҫӳретён?... ӑсран т^акнӑ 

пу,т>ӗ есӗ?.. Ҫакйн пек ҫанталӑкра ҫёлӗксӗр... 
Мӗлле ҫак вӑхӑтра управ^айуш^и кирлӗ 
сана?.. Хуларан килетнйм есӗ?...
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— Хуларан... терё Антун пӗтём ^ ё я в  
'бӗтресе,

— Управ^айуш'р ха.^ кирлб пул'§ёи!.. 
Иртерехха', а’рм !.. Тар ха пӑртак, мбн пу- 
лб ха тата сана... Хве^ка, пахха, ара ку ӳсӗр 
пулӗ, ^ёлхп ҫӑварб ҫыпӑҫмасЕ.. Темскер М и
лана пу$ сана терё, сасартйк'Антуна айак- 
кин^ен тёртое.

— Есё ха,1ь нпмён те пёлместён... мён 
пулцё, кунта есё ҫук цух... Й-и-и...

—: Мён вара?..
—Ха.’ь мён тетӗя... Авӑ санӑн ^ӗ.^хӳ-ҫӑва- 

ру та ҫаврӑнаймасЕ.. Кайха килне, вара 
пёлён—мён пулнӑ нккепне. Никита пайан 
апат вӑхӑтӗн^е санӑн арӑмна ^ӗнтернӗ... 
И-и-и! Хӑрӑк, йепле хулана кайнипе саваннӑ 
вӑл,.. Асту, пуҫу •рпер йултӑр, пу¥сёр!.. Кай 
кнлне, мӗн ҫӑмйр ҫин^е (ҫара пуҫан) тара- 
тан?..

— Ех, путсӗр! Ыран^ен тӑр халё, ыран мӗн 
пулӗ... Акӑ тамаша, ыӗншӗн пӗр сймах та 
^ёныест ку... Т ^ х и  ҫӗтнӗ пу.}> кун?.. Антун... 
Антун, тетӗп...

—  Е-е?..
— Торохвнпе ХвеТка нккӗш те ҫӑвар тул- 

ли кулса йа^ёҫ.
— Илтетне есӗ: кпле кай теҫҫё сана, мбн, 

шӑлна шатлаттарса тЗратйн; кай ^асрах, кай- 
нлтетне кай тенине?...
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Антун нимён те идтмен. Вӑл хуралҫӑоене 
тёртсе йарса, х&вӑрт укӑл^а йеннелле вёҫ- 
терет.

— Антун, ей Антун! тесе кйшкӑра йул- 
Т)ёҫ тусурсем:—ара мӗя пулнйши кӑна?..
■ — Мбн пуласси. пур, терб Торпхвп:—ӗҫнӗ 
вйл, урӑх нимён те мар,- ей путсӗр... укҫине 
пётёмпех ӗҫсе пётернё пулмалла... Астуха, 
Хве^ка, блёк ҫавӑя пек кирлё мар йапала- 
иа аппалавмае^ё ӗҫке ҫав, ҫёрхута управ- 
.райушрп патне киЛ)Нб тата... Хветка, кайар 
пу^.... епё йӗп йёпе пултӑм... ака тамаша, 
ҫанталӑк пит асса (пӑсалса) кайрӗ- ӗҫке...

—- Кайӑпӑр ха, Торохви пице... Ш ртак 
шаккакаласа ҫӳресен, ҫывӑрма кёрер вара... 
вилес пек шӑнтӑм...

Тусурсем пхаккани каллех йал таврашён- . 
16 ҫи.1 уланипе, ҫамӑр кашланпне пытарса 
йанӑрса кайнӑ. Пирён Антун йсран кайнӑ, 
сын пек пёр 1арйнмасйр 1упат. Малтанхи 
пӳртсем тӗлне ҫитсен вёл пах!асем анкарти- 
сем йеннелле пйрӑнса йал хыҫӗпе 1упрё. Вӑл 
темиҫе кун малтан, пёр тёлте тутӑр тупнӑ 
тӗле ҫитрё те, ҫула урлӑ, йна темскер мй- 
кӑлтатнй пек туйӑН1ё. Ҫак вӑхётрах кӑшт 
пӑртак ҫутӑ, пёлёт тухрё те, Антун пӗр ҫын- 
на курах кайрё. Вӑл ӳнеленсе туйипе тем
скер спркелесе пшранӑ. Ку ҫын Архарӑвна 
пулнӑ нккеп. Упӑп нуҫне ҫак картфх пуйан
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тесе йумахлани аса килех кайрё. Хӑй нуш- 
тине вӑл пулйшмёшн тесе шухӑш.таса ил^б. 
'Щасрах каря)ӑк патне ҫитет те, васкаса, хй- 
ранӑ пек сасйпа: пулӑш мана, екерте мана 
ҫӑлас тен пулсан, пар укҫа!..

— Ах аг$ам—теме аран ӗлкёрг§ё кар^ӑк: 
мбн пулнӑ сана... е-ха есё Антун Проххйр^ӑ, 
ӗҫке... Мёнле укҫа пултӑр манӑа! Аташнн 
мӗн есӗ!..

—̂  Пур савӑн! пурте ҫапла калаҫҫӗ... терб 
Антуя.

— Нимён тума та ҫук бнтӗ сана, терӗ 
кар-ртс:—пятӗ хӑрушӑ тӗслӗ есё... хӑвна хӑв 
пӗтерме шутларйнам есб?... Манӑн укҫа.... 
хурӑнлӑхра... Ҫёр айне пытарвӑ...

— 'Ҫас илсе кай мана!... ^асрах терб Ан
тун. Вӑл тӑ"§ӗ те, туйине плсе хурӑнлӑхал- 
ла хӑвйрт ута пуҫларӗ. Антун унӑн аркин- 
^ен тытса пыраЕ

Йал хыҫёпе пынӑ ^ух, вӗсем йерипе (хул- 
лен) утрёҫ. Хирелле тухсанах кар^ӑк хытӑ- 
ран хытӑ утнипе Антун аран ун хыҫёнцен 
ӗлкӗрсе пинӑ. ч

Хутран хутран вӗсем сывласа нлме т,а- 
рӑннӑ. Ҫӑмӑр уа^ен иӑртак, ^арӑннӑскер, 
халӗ ӗнтӗ витререн йанӑ иек йара па^ё. 
Тӑмлӑ пьГл^ӑк вёсен ури ҫумне йӑваланнй 
та, вёсене утма тата йывӑртарах пулнӑ. Акӑ 
ӑна кар^ӑк пӗр ҫырмана илсе анса карё.
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Унӑн тенён^е ҫумӑр шывё йухнӑ. Ҫырман 
нкё йевнипе йӑмра тункатнсем, тага йӑв5ҫ 
тӗмёсем ҫтена век тӑнӑ, вёсен хушшин^ен 
хурӑн вӑллисем кёлетке пек курӑннӑ. Ҫул 
пынӑ ҫемён кансёрлеянӗ. Урксем йушкӑн ди
не пута пута ларнӑ. Хӑш тёлте ҫилпе ӳкнӗ 
ҫапҫӳпсем дула урлӑ кансӗрлесе выртнӑ. 
Шутсӑр йӗркесӗр нумай курӑнми ҫывлӑш пек, 
(ил ӑвгата ӑвлата йӑвӑҫ тӑррисем тӑрӑх 
ҫӳлёҫсене, туратсене хуҫа хуҫа идее кайнӑ; 
уятан каллах, хӳгё вырӑна ҫитсессбн, кутӑн 
тата хытӑрах уласа таврӑннӑ. Ахӑр самана 
нёр в1хӑта ^аранат те, каллех шив шӑн- 
кӑататса йухннпе ҫймӑр шавлани кйна 
илтёнет.

— Тӑрха, ат)ам, сывшса илем... пӑртак... 
тата ҫырмана анмаллаха, терӗ карцӑк. Ан
тун нӗр ^ёпмесёр ^арӑн^ӗ. Пӑртак канса 
тӑрсасеӑннах вёсем ^йикӑ ҫёртен ана пуҫ- 
ларӗҫ. Ҫырма варрине анса ҫитсеесбн, Антун 
дӳлелле пӑхрӗ ге, восенӗн пуҫламӑшб пӗлӗ- 
те лексе тӑнӑ пекех туйӑнрӗ г1)ас рсах  
тӳпсе кайнӑ йӑвӑҫеем аййн-уен ӳиеленсе тух- 
малла пулнӑ. Ахӑр карцӑк ҫулне лайӑх пӗл- 
нӗ пулмалла. Вӑл, Антун пек, такйнма мар, 
тата хытӑрах утнӑ, ҫнгменнине туйн ҫине 
те тайанса утман. Нийепле тухма майсӑр 
ш рӑна днгсессӗи, кар^ӑк зарӑп р  те, хӑр- 
латакан сассине:—ей, ат;асем! кунха килӗр!.. 
Литуп ӑнласа та илеймерӗ, йепле ӑна икӗ
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вййлй ҫын йарса илнине. Вӑл ҫйлӑнса тух- 
ма тапӑн^ӗ, ан^ах вӑйлӑ алсем ӑна кутан 
туртоа шгҫӗҫ.

—  Аҫта туртӑнатӑн? терӗ пӗрн,—ныҫта 
та кайаймастӑн, кунта та кӗтсе тӑрӑнха.

— ЙермулЯГ^ам, тӑр пйртак... вӑл са- 
нӑн тӑвану Антун ӗҫке, а-§ам, вӑл манӑн 
ҫумма ҫыпйҫрӗ те, пудӑш, укҫа пар мана тет.

Куна илтсессӗн Йермула тӗлёнсе кутӑн 
ракса: есё-и Ангун? терб. Ан^ах Антун
пӗр сӑмах та -дйшен. Йермула ун патне 
пы^ё те, уп икё хул пуҫҫин^ен тытса питӗн- 
^ен пӑхса хытӑ кулса йацё.

— Антун! мён йертсе кил^ё сана кунта? 
Петрухха йар, нйҫта та каймасВ вӑл пнрӗи.,.

Петрухха Антун ҫине тинкерсе пӑхрӗ те> 
йулташне хыттӑн: в5.т санӑн тӑвану-и?.. 
пӗлме килнӗ пудӗ...

— Мён есё тунката пек ^ӗнместен? терӗ Й ер- 
мулла,. мён тума кнлтӗн кунта, мёя кнрлӗ 
сана пнртен кала, путсӗр! г§ӑпах сана йал
та кӳпкекеленӗ пулмалла.

—Ан тнвӗр ҫавна, пӑртак тйна кӗтӗр, питё 
хйрарӑн лулмалла, терӗ кар^ӑк ӳпӗнсе, ҫӗре 
темӗскер хурса.—Епӗ Троскннй палён^ен 
тухса пыраттӑм...

— Мён? тесе Йермулапа Петрухха икё- 
шӗ харӑсах ыйтрёҫ.
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— Нимех те мар, пёр ҫынӑине икё дӑхЯ 
ҫаклатрйм та, епё ҫапла пынй дух, мана йар
са нлдё те, кӳр укҫа тет!

— Е, есё пётёмпех пӗтнӗ пулёҫке? терё 
Йермула.—Ахӑр хурӑл ҫӑвӗпе йуман дук- 
мар куклп питех кӑмӑла кплмерӗҫ пулӗ ҫав?.. 
Мёншёп дӗнместёяха есё, тёл пулпӑшӑп 
савӑнмастӑна мён?

— Хавас пулсан пулмасан та, вӑл кунтан 
тухмасй терё тепри... Петрухха.

— Тӑвансем мана укҫа кирлӗҫке, йулаш- 
кн лашана вӑрласа карӗҫ!, куланай тӳлеме 
нимён те ҫук, терё арап аран.

— Апла-н ха?., илтнё дё епё ун ҫинден...
— Ҫапла, адам, хутаҫ ҫактарса йадё ёнтё 

ӑна управ,дайушди.
— Пепле, манӑн адасем пурӑнаҫҫй-и ха? 

терё Йермула.
— Пурйнасҫӗ те, андах ҫиме нимён те 

ҫук, п/лашсамӑр, пӑртак та пулин укҫа па- 
рӑр, терё Антун хуйхӑллӑ сасӑпа.

— Епёр кунта килни нумай пулмас* ҫав, 
пёр внҫё еряе пулё... Петрухха амӑшне ку- 
расшӑн пулдё, тата выр&н аван пек туййн- 
дё те, ҫакйнтах хёл каҫас терёмёр... епё са
на пырса курас тенёддё, хам адасене, амё- 
шё вйлнё пулмалла,..

— Мёнле ха есё, Антун? пирён патрах 
кнлтён-и?
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— Йулашви лашана илсе карёҫ, тссе пуд- 
ларё каллех Антун, кулакай тӳлеме ҫук... 
укҫа кирлӗ мана... тет.

— ПулӑшМа пулат те, акӑ мёнле, пирён 
укса, те хамӑрӑн, те хамарӑи мар. Халё вӑл 
пирён кёсйере те, пирён вёсем. Енерсем вал 
улпут хёвёвде пулнӑ. Вӑл йармӑркаран тав- 
рӑннӑ дух епёр ӑна, тавай укҫана пирёнпе 
ҫурмалла ту, ырӑ дын! терё мёр. Вӑл пире 
хнрёҫ тӑдё. епёр те аван хӑратрӑмар та  ̂
укҫине пире квӑтса хӑвардё, хӑй дасрах 
тардё. Есё пётёмпех пӗлтӗн ӗнтё; епёр сана 
пулӑшйпӑр, андах есӗ ҫынна мён ан шарла, 
пӗлсен пнре лекет. Ҫӗрле вӑл пире аетӑвай- 
ман, хӑй кунтан айакрисем, екерте ссӗ сар- 
са ҫӳремесен, викам та пёлмест. Епёр халё 
хупаха кайӑпйр та, кунтан тшҫех мар вал, 
унта сана укҫа па, ӑ,\ ӑр та, вара тёр^ё дё
ре саланӑпӑр.

— Мёнле есё, Антун, ПурисРышак текен- 
ви патӗнде каданта пулсан ёдкеленё-и?

— Ҫук.
— Апла пулсан вал пёлмест пулё ха сана?
— Пёлмест.
— Айта, апда пулсасоӑн, кайӑпӑр... есё, 

анне, кунта йул!
— Иулатӑп... епё сире кӗтсе тӑрӑи... ая- 

дах астёвӑр, есӗр ӑна хӑвӑртан ан хӑ- 
варӑр.
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— Каймаст! айтӑр -адасем... терӗҫ.
Таркӑнсем пӗр путтылка ӗҫрёҫ/те, дук- 

марӗсене илсе'кардака шӑппӑн темӗскер ка- 
ларӗҫ, вара Антуна умма йарса ҫырмаран 
хӑпара пудларёҫ. Вӗсем кайакан хупах, иӗр 
пёдденех шкб ҫ.ул хушшивде (аслӑ дулпа 
пёр ансӑр ҫул хутшӑнакан ҫёртре) ларнӑ, 
Ҫав вырӑпта йӑвӑҫ тёмӗ таврашё пулман, 
кун пек тёксём вырӑн урӑх таврара та ту- 
пӑнман.

Хупахӗ ҫурдё те, вырЗнӗ пекех хуйхӑлла 
курӑнса ларнӑ. Вӑл икӗ хутлӑ, ҫӳлӗ тӳпеллё 
хӑни хушивде мӑксем уссе ларнӑ, хамисем 
тӑрӑх тӑрӑх ҫурӑлкаланса пётнё. Унӑн тӑр- 
рпнде тнпее кайнӑ хыр ларнӑ, айакран унӑн 
тппвӗ турадӗеем пулӑшма дӗное ларпӑ пек 
туйӑннӑ,.Пӳрдӗ ҫтеянсем тӗттӗм хура пулнӑ, 
мӑкӗсем такҫанах ҫёрсе ванса пётнё. Пӳрт- 
рен тухсассӑн, ҫёнӗ тытка пулнй, ҫавӑнпа 
вал тата иземсёр куранса ларнӑ. Ҫакӑ ҫӗрёк 
ҫурт сумие, тӗрбллё ҫёнё тытка туни, ватй 
йупнй старикпе дамрёк днпер хӗр пёрлешнӗ 
иекех тунӑннӑ. Пӳрдё патӗнде лупасайсем 
пулнӑ Ахӑр кунта хваттере те кёркелеҫҫӗ 
пулмалла. Ҫапла куита дарӑнсан, лашине 
таратыа та/ ерехне те давӑнгах тупма май 
пулнй.

Тул ҫутӑла пудларӗ. Йӗри тавра пёр сас 
дӗвб то ҫук. Темӗн дул нр пулеасойн та, ҫакй 
ҫ.уртра, айалти хутӗнде, дугӑ курӑпна.



Лай&храх тинкерсе пйхсасс&н, пӳртре пёр 
каллёмаллё уткаласа ҫӳрекен вӑрӑм дын
ная мӗлки курӑннӑ, унтан пӑртак тӑрсан, 
мёлке ҫухалдё. Ҫав вӑхйтра ҫелнёхе пёр 
вӑрӑм сйкманлӑ ҫын тухса тйдё; вӑл тытка 
ҫине тайанса, мӑн ҫул йеннелле куҫ сиктер- 
ыесӗр дылайдден пйхрё. Кайран картлаҫ 
ҫинден анса уткаласа ҫӳрерӗ. Андах кунта 
та тен дёри дӑпланман пирки пйртак ҫӳре- 
еен аллине сулласа идее каллех картлаҫ 
ҫине улйхса лардё. Ахйр кама т.а пулсан ки- 
лессе кётпё курйна¥.

Йӗри тавра тӗтре хунӑртаса тӑна ппрки, 
айакрийех курйнман, андах вӑл пӗр куҫ 
снктермесёрех пйхса тӑнӑ. Ҫил кашлатсан 
та, кураксем вӗҫсе иртсе кайсассӑн та, вӑл 
пуҫне ҫёклесе итлесе тӑраЕ Тӑрса ырсан, 
вйл хупах ҫелнӗхне кёдӗ. Унта хуҫппе 
13 ҫулхи тарҫи. ҫывӑрнӑ. Оулахай йенди алӑк 
пшгёрёнсе тӑнӑ, ку ҫыН еылтӑм йенди алӑк- 
ран кӗдӗ. Андах ку ҫыннйн темшён дёри 
вырӑнта пулман. Сак ҫинде тата темиҫен 
ҫывӑрнӑ. Вйрӑм ҫын тӳрех пёрин патне 
ныдӗ те, ҫаннинден туртса тйратса:

■— Матви Трихвонд, тӑр халӗ, ҫывйрас 
вӑхӑт-н халӗ, тӑрха.... ну...

— М..м.. йепле, шӑлтгу ҫитри? тесе ыйтрӗ 
ҫывраканни.

—  Килмен ҫав! тем мана, йна темокер 
пулнӑ пекех туййнат
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—  Км! ара унӑн каҫах кунта ҫитмелле 
ӗҫке, мнҫе ҫухрйм терӗн ха ҫав хуларан та 
Марина?

— Ҫнрём, ҫирём пккё пула?, терӗ.
— Аха.д каймарӑмӑр епёр унаа пёрле, 

укҫа илетден темӗнҫул вйхӑ/г иртес ҫукдӗ!.. 
Ха.д ҫук, ӗнтӗ кӗтерха пӑртак...

— Мана, йна темскер пулнӑ пекех туйӑ- 
на¥, ахӑр ырӑ мар... Унӑн ҫумӗнде укҫа... 
тем пулма та пултараЕ.. пёрре те дӗре вы- 
рӑнта мар.... каҫ кувта мушиксем калаҫса 
лардёҫ, теда ырй мар йаналасем дас дасах 
туййнкалаҫҫӗ, тесе... ҫынни Ростӑвран, вӑ- 
рӑмскер, ха.р ҫак хӑнакилрен пёр ҫынйнне 
лашине илсе кайвӑ, тесе лардӗ.

— Ха, дӑнах-и?
— Есӗ ҫывӑрнй Матви Трихвондй, епӗ 

пётёмпех нлтрӗм.
— Йепдё, килё-ха...
— Ҫав вйхӑтрах хупах хуҫи ҫӑварне кар- 

са карӑнкаласа кӗдӗ те: йепле, килеймерп 
ха снрён йулташӑр? терӗ.

— Ҫукха, терӗ лсш вӑрӑмми,.. пӗр ҫӗре 
пйхса тйрса куҫ ывӑндё... темскер сийен 
таврапт пудмарӗ-ши тетаӗр ха.... Каҫхи ҫул, 
ҫумӗнде укҫа пур.... ӑҫ-та пӗлес»...

—  Мӗнех пултӑр.... ёлкӗреймерӗ пудӗ-ха.
—  Кунта сирён ҫул ҫинце вйрӑ, хурахсем 

аскалаҫҫӗ тет мён ха.... ҫавӑнпа та пккӗллё 
шухӑшлатпйр...
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— Пулкала¥, хутран хугран; халё ды- 
лайтанпа илтӗнмест-ха, ҫак тата нумай пул- 
маст, пёр арӑма ҫаратнӑ терӗҫ ... урӑх илт- 
менха ку таранден....

— Ай инкек... Марина кайса килес мар
ши, инҫе-ши кунтан?
, — 17 ҫухрӑмсем пулӗ.... Ан кайӑрха, килё 

хӑйех, кётӗр ха пӑртак... Унтан ааллех анас- 
ласа илдё те: „Ей, Пахум! мӗн ёҫдесе выр- 
татӑн, тӑма вӑхӑт ҫитнӗ“, терӗ алӑк умёнде 
выртакан адана урипе такса,—хупаха уҫмал- 
ла, дасрах йӑралан.

Матви Трихвундӑ сак ҫине ларса каллех 
хӑрлаттара пуҫларё, йулташё тула тухса, 
ҫул ҫинелле пӑхса тӑма пуҫларӗ.

г|)асах хуиахра ҫын гӗрке пуҫларӗ. 
Стрепки вутӑ хутса йадӗ. Хватгере кёнисем 
лупас айёнде, лашисем патҫяде, кӑшӑртатаҫ- 
ҫӗ. Хыттӑн, ӳсёр саспа йурлонӑ йуррисем 
те илтӗнеҫҫӗ. Андах йулташне кӗтсе тара
каний ҫул ҫнне кӑна нӑхса тӑрат. Акӑ вӑл 
темӗскер макӑлтатса килнине курдё те, са- 
вӑнсах карё. Савӑннн ахалех пулдӗ, ҫулпа 
виҫё ҫуран ҫын пынӑ, унӑн йулташё пулман.

Вёсем патнерех ҫнтерехпе, епёр пӗлекен 
ҫын, вёсем ҫине тинкерсе пйха пуҫл.арё. 
Вёсёнден иккӗшё ҫӗтӗк нылдӑклӑ тумтир- /
семпе пулна, пндёсем типшӗнкё, ывйннй пек 
туййннй; куҫ пудӗсепе пӑхсассӑн, вӗсем тмс- 
кер хӑрушйллӑ ҫынсем пек курйннӑ. Виҫӗ-
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мӗшӗ хата ытларах хуҫана тӗлӗнтернӗ. Вӑл 
пёр 60 ҫулта пек курӑннӑ; курпунӗ тухнӑс- 
кер, ҫӳҫӗсем шурӑ, пицӗ шурйллӑ-кӑваклӑ, 
'ррлё. пысӑк- хуйхӑпа вапнӑ пек курӑнвӑ. 
Пуҫне хӑрах айӑяканерех усса пына, аллисем 
'ҫунсйр ҫын л а ни и иек, пыдурклӑ ҫётӗк 
ҫурӑклё урисем аран пускаласа пынӑ. Вӑл, 
сиъё ҫил унён пӑртак кӑна внтӗнсе тӑракан 
кӑкрн ҫ.урӑмне шӑнтнине те туйман. Хупах 
патне ҫитсессӗн, малтавхвсем иккӗпю йёри 
тавра пйхкаларёҫ те, унтан, леш таракан 
хуҫана асӑрхамасӑрах, старике ҫавӑтса ху- 
паха кёҫӗҫ. Пирӗн хуҫа ҫаксем ҫи.не тёмшӗн 
шанмасӑр сӑнаса пӑха пуҫларё. Каҫ хупах- 
ра ҫывӑрнӑ ҫынсон хӑшӗ пёри, пӗр ҫёре 
пухӑнса тем ҫинт,ен тавлашса лараҫҫё.

Кӗтесре, ерех пнри  ҫумӗнтуе, дӗт,ёкҫё сё
тел хушшин'бе Антуппа, унӑн нкё айкнете 
Петрушкапа Йёрмулла ларнӑ. Вёсен умён^е 
ерех кӗлепрше стакансем ларнӑ. Йёрмуллн, 
•рвсиде сётел ҫине тайанса, $|рет)е ҫинелле 
пӑхса ларпӑ. Антуах унӑн тулашӗв^енех, 
йепле вӑл, йӗритавра ҫинсем мӗн кадаҫнине, 
пӗр сӑмах снктермесёр, тӑнласа ла'рни ку- 
рӑннӑ. Антунпа унӑп тепёр йулташё пёр 
рёвмесёр ларнӑ. Пӑртак тӑрсассӑн хупах 
хуҫи, леш пуйан патне пы§ӗ те:

— „Йепле, килмерӗ курӑнат санӑн шӑл- 
ну?“ терё.
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— Килмерӗ,—терё те, ҫак виҫҫён даракай 
кӗтесселе тпнкерсе пӑхса илҫё.—Мӗнте пул
сан пул'бё пулӗ, ахад, ыар... Ҫёрлехи ҫул... 
ҫумёщп укҫа пур... герӗ.

Йермулапа уаӑн йулташё, сӑмахсенс идт- 
сессённех, пуҫӗсене йалтах ҫ-ӗкденине, пу
йан хуҫа астуса ил’Бё. Унӑн ^ӗри сиксе ка
рё, вӑл ■ҫылай^ен пёр сӑмах 'ҫёнмесёр тйт>ё.

— Есё, нумай пулмас пӗр хӗрарӑма ҫа- 
ратнӑ темерёне ҫак?... ҫын ҫӳремен вырӑн... 
ыррине кӗтеймёя....

Йӗрмула йулташёсем ҫине унтан алӑк 
ҫине пӑхса илни, ку хуҫана тата ытларах 
шантуӑксӑрлантартуё. Вӑл ирёксӗртерех тӑцё 
те, хупах хуҫпне цӗнсе илсе, тула тухрё. •

— Итле ха,—терё вӑл хйвӑрттӑн: куртӑ- 
на ш тре кутёнке даракан ҫынсене?...

—  Курнӑ... вара?
— 'Йепде те пулсан, ҫав ҫынсене лайӑх 

кйтса пӗдмесӗр кӑларас мар'§ё. Сана ахаду 
тумӑпӑр.. Пӗрре те ырӑ ҫынсем пек туйӑн- 
маҫҫӗ, кёпе вӗҫҫӗн старив те, унӑн йулташё
сем те... Епё йулташа кайса вӑратам ха...

Пуйан хуҫа ^асрах пӳртелле кёрсе карё. 
Хупах хуҫи, ун пек-кун пек йапалана ха- 
васскер, хавасах пулцӗ. Вӑл: пёрре ҫеҫ кур* 
ман епё уя пек йапаласене, терё те хупах- 
не кё])ё. Йермула па унӑн йулташёсем йу- 
лашки стаккансене ӗҫсе йарса кайма тй^ӗҫ.
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— Мён пул кирлӗ ха сана? терб Пормул- 
ла хуҫа латне пырса.

— Пёр штав ёҫрёне-хаУ тесе ы йтрб Ан
тун ҫинелле пйхса хуҫи.

— Пёр штав, терё Йермулла пёр аллипе 
ҫелёк тӑхӑнеа, тепринпе 10 тенкёлёх хут ук- 
ҫа парса...—Васкапгйр ха, васкамасаесӑн 
аванах ӗҫкӗ тӑваттӑмӑрха та сан патӑнта.

— Мён, сярён васкамалла-н мбн?.. терё 
хёрлё Пурис, укҫине илсен, ҫакӑнцул укҫа 
тёлӗнтерцё курӑнат:—есёр аҫтисем?...

— Айакрисем епёр, киле ҫёр кӑмрӑк цав~ 
нӑ сёртен таврӑватпӑр, терё Йермулла хӑйул- 
лӑ пёр хйрамасйр*, Ҫав вӑхйтра тата Дет- 
руххипе шӑлнёне систерсе тухма хушрё. Ан- 
т,ах Антун урн сине тӑрайманнипе вййойрлан- 
нпне кура, хупах хуеи: „Щ я сирён йулта- 
гпӑр вӑйсӑрданцӗ курӑнат“тесе ыйтрё.

— Ҫапла,... Тулларан тухсассӑн ҫул син
це... варпа аптӑрарӗ, терё Петрухха Анту
на алйк патвелле ҫавйтса пырса.

— Есё хуҫа, хавӑртрах кайалла тупса 
.  парха... терӗ Йермулли.

Анцах унцен те пулмарё, леш пуйан адӑк 
айне темиҫе ҫын йертсе пынӑ та, ҫаксене 
лӳлсе 'илцӗҫ. Ҫак ҫынсем хушшннце, леш 
Ростов ҫынни, Антунпа йармӑрккара паллаш- 
ни те пулнӑ. Вйл йна курсассӑнах аллнсене 
саркалаоа, савӑнса,—ха, есёҫке вӑл, |курасса
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пгутламанцё! Тупайгӑна лашуна?... тесе ыйт- 
рё. Антун шартах сикрё.

~  Есё йна палатна мён?.. тесе ыйтрё 
нуйав. хуҫа.

— Йепле паллас мар! терё Ростов ҫыннн 
Антун патнерех пырса:—ара ку лашине вар- 
ласа кайя и, каҫ енё сире каласа кагартрйм... 
Ну. хӑта... ьпла та ку^авцӗ зйвёр йалеем 
сан ӗҫ ҫивцен пӗлсен.

Тата ыгтисем, ларнй ҫёртрен тӑрса Ан
тун патверех Быцӗҫ.

Тепӗр кунне тупрӑмӑр ун лашине, аран 
ҫӑлса илтёмёр, т^рё Петруххи васкаса.

— Апла-и вара?
— Санйн мён ӗҫ унта.? терё Йермуллн. 

ҫыннине тӗртсе йарса; суйеҫҫи туха пуҫла- 
сассйн.

• — Есё питех ан тӗрткелеха, санпа ка- 
лаҫмаҫҫӗ. '

Тӑр хадё йёкёт, терӗ хуиах хуҫн таркӑн- 
сене:— Мӗнле есӗр ёҫлесе таврйнатпйр те 
рёр ӗҫке... акӑ &у тата ӑна йармӑркара ла
ша сутнине куртӑм терё (Ростов ҫыннипе 
Антун ҫине кӑтартса).

Тата хреҫцен ҫынни ... Кунтан айакрисем 
мар тенӗ пек астӑватӑп.

— Троскинӑ йалёвцен терё пулмалла, те
рё Ростӑв ҫынни.

— Есӗ мӗскер аташатӑн, мён кӑрмӑк ца- 
вакан вӑл, терё хупах хуҫи Пурис Йермул-
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лана. Йермулли вӑйпа алӑк натнелле, ҫӑл- 
каланса: мён кирлё сана пиртея, тет.

— Ҫук, тӑр халӗ... йамастпӑр... ан йарӑр... 
калӑр мёнле ҫынсем есёр?...

•— Варӑ, хурахсем, вӑрй хурахсем! терё 
нуйан хуҫа Йермулла а ширен алса тулне 
тытса илсе: ҫыхӑр ӑча цасрах, ку ман шел
лам алси!.. Оаксем ҫаратнӑ ӑна... Ҫыхӑр вё- 
сене!..

— Ей... тытӑр... ҫыхӑр... тытӑр! терӗҫ те 
йёритакра тйракансем, нур те вбсеве хупӑр- 
ласа илҫёҫ.

Мён хупӑрлатӑр? мён кирлё сире? тесе та- 
паҫланат Йермулли.

— Ӑҫтан тупрӑн есё ман шӑллӑм алсине- 
тет нуйан хуҫа, кӑкринрен тытса.

— Ҫуд ҫинрен тупрӑм...
— Суйатӑл йытӑ! терё хупах хуҫи Йер

мулла хёвёпрен сӑран увҫа хутаҫҫине турт- 
са кӑларса:

— Ку мёи? ..
Пёр самантра Йермулла, урине аллине 

ҫыхнӑскер. ҫуна ҫинре выртат. Нетруххине 
хупахран ҫавӑтса тухрёҫ. Вӑл йулташӗ па- 
тӗнцен иргсе кайнӑ рух, сӑмаххине рӗтрете
цётрете:
х — Йулташсем... йарйр мана... мӗншёя 

тытатар маиа... Ҫакӑ, ӑва, хӑй шйлнёпе, ҫак 
ҫын... гаурӑ старик... хуҫана ҫаратрёҫ... Йа- 
рӑр!..
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— Мӗн! вӗлерни! тесе кӑшкӑрса вӗцӗ ху- 
ҫа тултан:—ҫаратни!.. Унтан урнй пек ту- 
лалла сирпӗнсе тухса карӗ.

— Ей хуҫа! терё Матви Трихвунццӑ, ху
пах хуҫи Иурисӗ, Йермуллапа апааланса 
тӑраканскерне:—йар цасрах вёсен йалне, 
ахаЛ) тумастпӑр сана, расрах йар, тееегски- 
не, управ.райушцине и лее килгерес... хАвӑрт- 
рах!..

Петруххана ҫыхнӑ вӑхӑлра, адӑк айёнце 
хытӑ кӗрлене сас илтёнцё. Антуна темиҫен 
йарса нлнё те, тискер кайӑк, пек урнӑ халӑх 
нимне нёлмесёр, кам ӑҫтан тытма ёлкӗрнё 
ҫаваатан тытса, урай тӑрӑх сӗтбрсе ҫӳренё. 
Мёскёнӗн пуҫё урайне шаклатса пынӑ, ку • 
ҫӗсене хуинӑ; куҫ хупаххнпе ҫамки пӑртак 
хускалнннрен кӑна,'вДл вилейменни курӑнна. 
Шӑлӗсем хушгаинрен, кӑвакарса кайяӑ ту- 

тисенрен йун йухнӑ. Самйр Йарӑслав ҫынни 
луриярек ытла тискергерех туйӑнна,

— Ҫыхӑр ааа гаркӑна... ҫых&р! тесе вӑш- 
кӑрнӑ вӑл хӑрлатакан сассипе:—йепле кӳ- 
пённё ,вӑл... вӑрӑ... ймтӑ... йепле кӳнӗннё... 
епё уншӑн, пйргакЯГ макӑраттӑм!.. нлсе ка- 
йӑр... ҫыхйр а на!., ҫыхӑр!

— Ей, ҪНупка, вӗҫтер цасрах лашана 
Троскина! терё хупах хуҫи творникне: ту- 
рех управ.райушрн патне каи, рӗнее кил кун
та,.. вала, х а 1ӑх цёнсе килтӗр, нёсеп йалӗн- 
р  гаркӑнсене тытрймӑр. Леш лупас айнел-



ле вӗҫтерцӗ. Пёр самантра Ҫтопкӑ Троскина 
сил пек кайре. Хёрлё Пурнс, хупах хуҫн, 
Матвей Трнхвунцца, тата ытти ҫынсем те 
тытха синце Йреа адлисемпе сулласа:

- ХДвӑртрах!, ан тар... аоту, цасрах... 
управзцайушцине цӗн, халӑха та цӗн... Хӑ- 
вала лагауна, ан тар! тесе кӑшкӑрса йулцёу.

X.

Хупахра пулнӑ ёҫ хыҫӗнцен Троскин ура- 
мёяце лётём йалёпе халӑх кӗрленӗ; иысӑк- 
ан, пёцбккипех вӑрӑхурахсене ҫыхса йани- 
не курасшӑн пулнй. Тӗрлё халӑх: арҫыпни 
хёрарӑммннех, пёцёк ацасем. арймеем алри 
•ациссне, киле хӑварма хӑраса, пёрлех ид- 
кё, икё лава, пёцёк нацар лаша кӳляӗскер- 
не, йёри таврах хупӑрдаса илнё. Урапи син
це иёр ҫын та курӑвмавха. Икё вагӑ ста
рик. кӗске ҫеҫ кӗрӗксемие нилӗкне ӗреыен 
рыхса йанӑскереем.. пёр урапа ҫумне тайан- 
са тӑпӑ, Вёсен аха.ц ҫын марри, кӑкрисём 
ҫумне ывӑҫ тупанӗ иысаккӑш тнмӗр татки- .  
сем ҫӗлесе ҫыпйҫтарвпнцвн, тата сухалӗсене 
хыртарса йанинцен, пал.чӑ пулнӑ. Вёсем ик- 
кёшӗ те иёр уамрӑк ацапа тем калаҫнӑ; 
ҫамрйк ацн куршӗри Йала ҫитн§цен церетгге 
лака каймалласкер пулнӑ, Вӗсенцен айакка- 
рах, нёр нӑшалла ҫыи, тенёр лав хуҫи 
йенелле пӑхса тӑнӑ. Лавсен тецӗр айкинце, 
урапа тӗнелӗ ҫине тайанса тпмбрҫ Вавилпа
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унйк пумушникки тӑнӑ. Пумушнн-каи сДрак 
мах ҫинце ларяӑ, миххинце мДлатукпа ти- 
мӗр санцйр курӑнса тӑнй. Вал твмшӗн, щу- 
хӑша кайса, ёнсине хыҫса, хура пӗлбт ҫине 
пӑхса тДнД. Пур те ҫакйнтадла, тёрткелеее 
пырасшДн пулнӑ. Пур те ҫак хурӑн каскана та. 
Вавил ури патӗнце выргаканвине, курасшӑн 
нулиӑ. Шурй ватД отарикӗн, кӑна урапа 
тӗртсе пӑхмасӑр ^цунӗ канмарё, вӑл мала 
ӳксе урипе тёртое пДхрех.

— Ха, йапала!.. терё хДвӑртрах урине 
туртса илсе.

— Мён кирлё сана, курмани мён? терё 
Вавил хыттДгт.

— Ҫук, тёл пулман куп век напала; тё- 
лёнмедле ку, терё леш.

— Вавил пицце, йӑвДр нуле тетёп епё 
курене, терё пёр штреке еДмсадлД хёрарӑи, 
халӑх хугпшинцен пуҫне циксе йарса.

— ЙДвДр пулё... пёлес килсессён, сёк лесе 
пах, терё тимёрҫё.

— Ӑҫта кёрсе кайан... курмарана мбн? 
кай кунтан!, терё ватД ҫут пуҫлӑ старике 
леш хёрарйма тёртсе, хДй каллах каскасе» 
ҫнне тёлӗясе пДхса тӑнӑ.

— Ӑҫтан каснй есё куна, Вавнл? Двйс- 
лӑхраи? тесе ыйтрё пёр хӗр, карцйк пуҫё 
урлӑ пДхса.

— Мене кирлё вал сана?



11'.) —

Ех. ҫакӑтпа угса канадке пирён Ан
тун, акӑ ватӑтмалӑх кунта мён курмалла 
лул§ё, терё пӗри ушкӑнра.

— Хай ӗҫӗшӗн ӑна путсёре! Кам хушнӑ 
ӑна ватӑлмалӑх кунта ҫавӑн нек усал ӗҫ ту- 
ма... ҫынна ҫаратасен вӑйӑ мар вӑл!.,.

— Ҫапла йулташсем шутлама мар, асра 
та иулман, вйл Антун ҫавӑн пек ҫын икен- 
ни:—ыгла та ҫак вӑлатр1 ^ас трьсах йапа
ла ҫухалпи илтёне пуҫларӗ. ӑна ҫавсем пул- 
малла... Антун вӗоене йалтан ӑсатса тӑнӑ... 
хамӑрӑняисен^ен пуҫне никам та пулас ҫук.

—• Ҫав кирдӗ ӑна, путсёре, ҫав кирлӗ... 
мӗн хӗрхенмелле вӑрра.

— Хветуҫ аппа, есӗ куртӑна, леш ыйтка- 
ласа ҫӳрекен кар^ӑка илсе пивине?

— Ҫук, курайман епӗ; ара ҫав к а р р к  
оак пёрин амӑяё тет мари?

— Амӑшӗ... Пурис Трпхвун'8ӑ кала¥, ка
лама ҫук усад тет ҫав кар^ӑк, ҫыхяӑ ■ҫухне 
пӑргакках алла ҫыргса илет^ӗ тет.
. — Кай ахаЛ) пу$.

— Суйатӑл пудсаесӑн, ҫакӑнтах пётем....- 
Хветуҫ аппа, шугламан та ҫке хе ҫавна ҫа- 
вӑн пек ҫын тесе.... хай пйхма ыр&, ййваш 
кафцй.к пек... хӗрхенсе ҫӑкӑр та паратгӑн 
хӑйне.

Пӗтӗм халӑх пуху умӗнце ҫакй ҫынсем 
ҫин^еи калаҫнй. Акӑ пухурп ҫынсем кёрлесе 
йа^ӗҫ:—илсе кидеҫҫӗ... илсе килеҫҫё! тесе,
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Урамӑн лешвӗу,ён$е Йермулла, Петрухха. 
Антун, тата Архарӑвла к ар р к  курӑнах ка- 
рёҫ. Вёсен умён'ро, мӑн кГшӑай Н и к и т  Хве- 
тйр^а, еутсЕНсем, тата старйстйсем иыпӑ; 
айӑилӑ ҫынсен икё пенни не салтаксем, пётём 
хӑйсен хатӗрёсемпех (пашална, хОҫ, ^икекен 
йенцёксемпе), хыҫа.гтан* халӑх пуҫтарӑнса 
пынӑ. Антуп хыҫӗя'ре Варварипе вёсен икё 
а р  Ватрукиа унӑн йӑмӑкӗ пынӑ. Варвари 
накӑрса вӑйё пӗтнипе рркуҫҫи ҫине нере 
пере аняй. Пуршгҫен хыҫалта вӗтшак ата
сен рупса кӑшкӑрашсн пынй. Деш уксак хёр 
аца хӑрах ури ҫннце еяксе. пурнрн хытӑ* 
рах Т)уннй.

—  КаЙАр кунтан. терё Никит Хветӑрцй- 
арҫынсене айаккалла снрсе; -татах таратра, 
кайӑр тепё. Есӗ тарта, урнсене тӑлла вёсен- 
не, вӑрӑсеи не. Уятан вотскисем, салтаксем 
йенелле ҫапр&нса: есёр астӑвӑр. хАлхарсене 
лайӑхрах тӑратӑр! терё те, хӑй айӑккинелле- 
п ӑр ан р .

Вавилӑ -расах хушнине тума штӑзт/У М.А- 
латукпа шакканӑ, сасй урамйн тепӗр вӗҫпе- 
йанӑраса кайвӑ.

—  Вавилӑ шӑллӑ.м. акӑ ӑҫта курӑ нӑҫмалла. 
пул$ӗ, терё Ермулли урине тӑллама хурса; 
—  астӑватни, мёнлс пёрле ёҫеттӗмёр, кум. 
питё гаухӑ й ӗкётр  есё!



— Лар, нутсёр, .тар: тар халё нӑртак, 
кӑтартёҫ сака йёкбтсем, терб Никит Хве- 
тар'рА.

Йермулла сотскисем пулйшнипе Архарӑвнӑ- 
па Петрухха ҫумне улӑхса ларрё. Акӑ Антуна 
та ререт ҫитрӗ. Тимӗрҫ Вавнл ана урапа 
тёнёл ҫино тӑратса калӑпне тӑхӑнтарсан, 
малтанхи мӑлатук сасси илтёнсессӗннох,пуху 
хушшнн-ҫе ҫухёрса йавӑ сас илтӗнт^. Пу-р те 
шартах сикрёҫ. Ҫав вйхАтрах Антун ури 
умне Варвар» персе аврё, халӑх ун*хыҫӗ.н- 
рен Вавдкна Акҫуша Антун патне тёртое 
кӳртсе йагр ҫ . Варвара ҫӳеё-пуҫёсем паМркан 
паййркан саланса, тштне хупӑрлаеа тӑнӑ, 
уийёнр тумтиррисем ҫуркаланса птл.рӑклан- 
са пётнӗ. Тӑнран кайса, вӑл упӑшки урищк 
калӑпа йарса илсе, кӑларасшая пек туртнӑ.

— Ех аттемёр... аттемёр... тархасшӑн тан-
тӑшсем ҫнлӑр мана... ан йарӑрсам ӑна, мбс-
кёне, таҫта лӗтмелли ҫёре. .. кама шанса 
хӑнаратӑн пире, кам пире, мёскёнсене, ырӑ 
сунёшн, кам пӑхёши?

Унӑн ыттп сӑмаххиеене уйӑрма май кил- 
мен, хытӑ сасӑпа макӑрнипе пӗр сӑмаххп 
те паллӑ мар. Ватрукпа упӑн йӑм&кё ҫав&н- 
тах макӑрса тӑнӑ.

— Ей тӑвансем,—астйвйр, манӑн арасеве, 
ан пусмӑрлаттарӑр! вёсем апӑплӑ мар! Есӗр 
йӑмаксем, кАвак саратшансем, есӗр вёсен аш-
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зпӗ амӑшсем нулӑр! тесе кӑшкӑрса кадарӗ 
Йермулли.

Антун, ку таранцен хытса кайнй пек пёр 
^ӗнмесӗр ларакансеер, пуҫне ҫӗклерӗ те. 
куҫҫуллн тумламӑн тучламӑв шӑпӑртатеа 
ана пуҫларӗ.

Унӑн кӳрши Ҫтаппан Па^укё Антун патне 
вьг§ӗ те: Ех, Антун тӑванӑм, кирлё тавар- 
па пуҫламарӑн ҫав сут тума.... хёрхенетёп 
епё.... калама ҫук хёрхенетёп....

— Мён тӑвас, ахӑр хурлйх йатне ҫурал- 
нӑ нуле.... а-рсене шел, терё йёрсе.

—  Вӑрӑеемпе ҫыхлантӑм... пётёмпех айӑплӑ. 
Пуҫлӑхсене пёлтермелле пулнӑ та ҫав, мӗнле 
пёлтерес. Хӗрхентӗм хам тӑвана.... ха^ ним 
тума та ҫук ӗнтё.....

Вӑл татах калашшӑвр пулмалла та, а н р х  
^ӑхыан ҫанви вёуӗпе куҫне шӑлса и л р  те, 
хӑйён хурлйхлӑ телейне парйнса аллипе 
М яа сулларӗ.

— Лартӑр р е р а х  уавна урана ҫине, те- 
рё Никит Хве гӑрр , Антун ҫине кӑтартса, 
Сотскисене: Есир мён ҫӑварӑра карса тйра- 
тӑр, тытӑр тилкепёрсене!.. Ей сгарӑстйсем, 
сӗгӗрсе каййр ҫакна, хӑйӗн вӑрӑ унӑшкипе 
калаҫмалӑх вӑхӑт пулнӑ, уяӑн... сӗтӗрёр р с -  
рах, ну!..

— Аттем! тесе кӑшкӑрса йа^ӗ Варвара 
аллнсене Антуя патнелле тӑсса.
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Л-ат-темёр! Ах, Ан-тув!.. Ох... касса 
йанӑ йӑвӑҫ пек ҫёре персе а и р .

— Ех, Варвхри инке,тесе пуҫларӗ'Йермул
ли урапп хёррине ларса,—есё унӑн кӑмалне 
ҫемҫетеймӗн. йепяе хырӑмне ӳстерсе йанӑ 
вӑл, терё Никит Х ветӑрр кӑтартса.

— Хӑвалӑр лашӑреене! терё Никит Хве- 
т ӑ р р  лавӑҫсене. Вӗпем лашисене пёрер ҫап- 
рёҫ тё, лавсем тапранса кайрӗҫ.

Пӗтём халӑ.х лавсем хыҫӑнря утрӗҫ. Лав- 
сем пагӗярх уксак Анна йӑкӑят йӑвӑлт 
сиксе иырат.

— Оыв нулар йулташсем, сывӑ пулӑр- 
терё Йермулли ҫёлёкӗно сулласа,—йатласа ан 
■Йудӑр. Сывӑ пулӑр, пире те ан манйр!

Лавсем укГир натнелле ҫ.ывӑхар^ӗҫ. Ҫав 
нӑхӑтра шурӑ пысӑк пӗлётсем тапранса шӑ- 
ва пуҫларӗҫ те. р  пуҫласа малтанхи йур 
авӑрна ҫавӑрна ҫӗре ана пуҫдарӗ. Пӗр оа- 

мантра Тросвинӑ урамӗсем, ҫурт тӑррисем 
пӗтём хирсем шашпурӑ пулрҫ. Сивӗ ҫид 
вӗре пуҫларӗ. Никит Хветйрр хӑй ермекне 
лайӑхрах пӳркенсе укӑлр  йенелле ҫаврӑнса 
пйхрё, а н р х  йур в&йлӑ ҫунипе нимён те ку 
рӑнман.

— Вӑрӑсем! тет Никит Х ветӑрр ҫулҫии- 
р  хӑй тӗллён,—каланй епё такҫанах, ҫемйи- 
пех путсёр ҫынсем тесе... ахау, херхенмесӗр Т а 

марам епё вёсене... Ну ӑрахмат, хӑтӑлтӑм вӗ-
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сенцев!.. Ним мар ӗҫ... пёр сутпа ерне иртрб 
еҫ:ке ёнтб... Ну, ку йурбха... ха.% несем 
плухӑшра та пулмаҫҫб ентё!

Ҫапла тухӑшласа пырса Никит Хветарца 
хӑй кантур патне кайннне те сясмен. Аннӑ 
Антрейевна сассп &на шух&шран вйратрб.

—  Н и к и т  Хветӑрцӑ, Н и к и т  Хветӑрцӑ теп 
цасрах цен бҫме кбр, кӗтсе ывантамйр сана 
пайан!

—  Кбрен, кбреп!.. терё Никит Хветӑрца 
ырӑ ӗҫ туса килсе, урӑх ним тумалли те 
ҫук пек пулса. Вал, алӑа хыҫёнце йбрсе та
ракан Хваттнмкӑпа та курмасбрах пӳрте кбр- 
се каре.
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