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А х т а р т а н .

Ку кёнекере епё 1921-22-мёш ҫулсен^м 
иыҫлӑх карттинёсене кӑтартасшӑн пул- 
тӑм. Ҫав хугиӑрах хӑшё йепле щёрё вилёмрен 
Ҫӑлӑнса й у шине, хӑшё Ҫёнҫёре торса та 
ҫӑлӑнайманнине кӑтартасшӑн пултӑм. Кё- 
некери ҫынеене май пуҫ шухӑшласа кӑлар- 
ман. вёсене вулакап хӑй те пёлет пулё. 
Вулакап кёнекере хурлапт аракан тёлсем 
тс тупаймё, мёншён тесен иртпё выҫлӑх- 
ра еилнгссемшёп пёрес пулсан, пёр тумлам 
куҫҫулё те йулас ҫук. Ха.ут хуҫа, ёҫҫып- 
ни, тёище ҫтс йеплс хаваслахпа пӑхат, 
чёпекере те епё ҫав ҫултап пӑрӑнасшӑп 
пулмарӑм.

17/м — 22 
Ш у п а ш к а р .

Обльстлит № 166. Надеч. ;>-000
г. Чебоксары Типография Чувяш госиэлага.



Атте-ш*не йащёпе 
ҫыратӑп.

1921 -мёш ҫул. Уйсен^е, хиреенҫе
йур кайиӑ. Ҫырма айккнсемпе вар- 
оен'де, вйрмаисен^е, тата хёвел пӑх- 
ман лупас хыҫёсен^е ҫеҫ тӗллён 
тёллёп ирӗлсе пӗтмен йур <£ёмески- 
сем пур.

Иалта акана тухман-ха. Темшёи, 
акапа тухма пӗри те васкакан ҫук? 
Темшӗн. Еӑҫал ҫурӗ те ӗлӗкхпнцен 
пӗр уйӑх малтан килт|ӗ?'Кӳршё-ар- 
шаран, тата ыттиеен^ен те: Ҫёрё те 
типрё, хӑҫан кайёе-шй акана? теее 
ыйтсасеӑн, пурте некех сана:

—  Аҫта васка1-ши ҫак? Акӑиӑр- 
ха. в&хӑт ҫиттср. тийеҫҫё.— Халит;- 
^ен ку вахатра йур та таирапыан. 
ҫарра кайас уук-еко хьшаланеа... 
Турӑ, парсан —кӑмака ҫине аксай та 
пулаУ; тура памасан -тем ггскхына- 
ланеан та пулмас1\ теҫҫӗ.

I.



Ҫаила акаиа пӗри те тухмае*, те- 
)фи те тухмаст, — ӗлӗк акнй. вӑхӑ- 
та кӗтеҫҫё. Уйри ана кунран вун&х. 
хытсза пъсра’г. ; Акана татах тухмаҫеӗ.

—  Халӗ хут ак,, ху1' ан ак. пурӗ 
пёр. ҫӗрто пурӗ йулмарё... Пӗрех, 
хут, ҫ&мӑр ҫӑви^енех те тйхтамал- 
ла пулат нутё. теҫҫё те, оӑмӑр да
в а л а  кӗ^еҫее,

Шшкйланӑ, декех. уӑмарӗ те ■ ду
мает. Ҫӗрё пушшах §уд пекех хыт- 
еа карё. Халщ ён йур кайеанах. 
урам хушшшгри курйк та. ул&хри 
немэх, йем йешлӗ &еишрбт§ё. К&ҫзл 
улахӗнт)е те еурӑх кӑшламалйх ку
ра:; тухман .Сурвунве хёвел ҫуттипе 
йӑл-йӑя еимёсёй курйнеа дармалли 
ы| Ш1 кад'р те кӑҫалхи ҫур куда 
саеантарашшйн мар: ани-анипе хуп 
хура вырхаҫҫӗ, ани-анипе пӑ§ паҫ 
кӑна шӑткаланй. Кунё кунӗне сивё 
• • цл вёрсе тара?. Ыраш к а л р  ҫёр 
<,умёнт)ен аран аран хйпара?.

йнкек ш месее сисеех-и тен, йал- 
■т уынсем еаеарт&к йӑвашланнӑ пек

_  4



тул^ёҫ. Хавасланса, хёпёртесе еӳ- 
ресеи вёсен куҫбн’§ен ҫ-ухал^е. Ыран 
тгайан ахана каймаяла,— нӳмайётён  
ҫиме ҫӑяӑрӗ пётнӗ.

— Хӑҫан ҫйва тухӑкӑр-ши? Ҫул- 
дах пурйнма аван-ҫке! теттӗмӗр 
хёдле. Хӗл те иртрё. ҫур та ҫитрё. 
ҫу та инуех мар. Ан'5ах тешпӗп... 
темщӗп нумайёшё ҫу ҫитмесӗрех. 
.хаааслаиас выр&ввё, пуҫӗсене усрёс. 
Пурин ҫиие, те сасарт&ках курйн- 
ман инкек анса лар§ӗ. Кирек ӑҫта 
кай, пур ҫӗрте те сапла калавино 
илчетён:

— Йенлё ҫӳретӗр-ха?
Ҫӳретиёр-ха, кӑштӑртаткала-

■ еа... Ёҫе тухаеси харата1? дав. Сер- 
те йашквпе аигҫах пурӑнкалатпӑр. 
Ннр иӑт ытларах пек ыраш ҫйвӑхм 
пуу> та, хутран свтрев. аетивкелвее 
лӑхма тсратнӑр...

Лайӑхрах, тинкерсерех п&хсассӑн. 
цурте салхулланнӑ темелле. Пурнн 
иит;ё дйне те темле усал инкек кё- 

/леме ҫапеа кайпа ттек. вурве тм



—  .6.

темскер ҫитмест пек, пурте тем- 
скер ыйтаҫҫӗ пек...

Ҫӑмйр ҫавасса пёр ерне кӗтсен, 
теиёр тунти кун тин акана тухрӗҫ. 
Тунти кун тин уйра: Но! Но-оГ
тени илтӗне пуҫларӗ. Л ати н е хӑва- 
ланӑҫем:

—  А ’!га-та-та, но-о! Хёррипе! Ӑҫ~. 
' таи пыраТ? тет кӳршё а§и Ваҫук.

. Гашисем акапуҫне аран-аран тур- 
таҫҫё. Ҫёрё ытла та хытса кайнӑ: 
акапуҫ та ҫӗнеймест.

—  Тем, каҫал асапланни те ха- 
рама кайаТ пуле, тесе пыра^ ака- 
пуҫ хыҫӗн^ен Ваелей йыен&тӗ.—  
Пёртте тыра пуласс&н туй&нмае!'. 
Ш х-ха, Ваҫук,— ыраш кал/ди пите 
улан кур&нат, тёлён-тёлён хуп-ху- 
рах!

— Аҫтан вара лай&х калуга аул- 
тйр! Акна уухнех кёл сине акр& 
мӑр та...



— Ҫавна калап еав епё. Ҫуртри- 
не те вӑхӑт иртсен акатпӑр: пӗр 
нӳрё те йулман, торё каллах Ваҫ- 
.*ей йыснӑшё...

Ҫул тйр&х 3 — 4 хёрарӑм в&рман- 
тан йалалла уттараҫҫӗ. Пурте вӗсем 
мӑйӑхё-мӑМхӗпе сёрте татеа тул~ 
тарнӑ. Хӑйоем айакраи илтӗнмеллех 
еӑмахлаеа пыраҫҫё.

— Мӗн ёулемелле-ха кайла? IIёл- 
тӗр те тырри ӑнса пулмарӗ, кӑеал 
каллах кал^и н;г§ар.

— Тем, ырринех курае ҫук пуле. 
Оаманийвх улшйн^ё иулмалла...

*  ■ *
*

Ака ернине пурте пекех тырӑ 
пулмасси ҫит;ен валаҫеа иртерт$ҫ\ 
Хаш ӗ кала!’:

— 'Гурринех те кӳрентертёмёр 
нулӗ. Хамйр ҫыл&х&мӑрсемтён ин
ке к йарат пулмалла.

Хйшё тата:
—  Пёлмелле мар ӑна. Ген. тӗнҫек 

хайённех те ҫавӑн иек телейсёр ҫул- 
еем пур. тег.



Темле калаеаы та, твмле иуплесе н 
та. пурте... пурте выҫлӑха кётеҫсӗ.

II.

Наҫуксем килте пиллёвӗн нурна;- 
ашшё. амаше, пиддёшӗ, Ваҫук 

хӑй. тата 10 ҫулхи шӑлнё. Апнпб 
■ укк&р. ҫавах та вӑл килтисене пу- 
.лӑгаат: даша кӳлет, т&вара!', рйтрат- 
еа пара!, ҫӑпата хуҫа!. ҫуркунне 
яулсан вите ӑшво, килхуншгане х&- 
йех таеата! ткрё вырв& дух х&й 
майӑ.н тыррине те выркала!’.

Праххи Куҫыя, Ваҫук агашё, 50 
•ҫул латнеллех ҫывхара^; куҫсӑрлан- 
ни 15 ҫул та иртнё; ҫынна вйл сае- 
ран андах палла!’. Куҫне килӗ ҫун- 
нӑ дух вутпа пӗҫерттерсе пӑся& 
К уҫӗ пвркв таҫта та Ҫӳрерё. А н
дах тухт&рӗсем ҫу, кӗрие. пыл ид
еен те, суккӑр куҫне тӳрлвтеймерёҫ.

Ку тухтйреене ҫипӗнти Кёль
не хывса ларсан та, усеи пула< 
ҫУк терӗ те Куҫма, тухтӑр шудбпе 
вара ура та йарса пусмарб.
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Куҫма арӑмё малтанах уи&шкн- 
шён питё кул(апаг§ё.

—  Йепле ӗмӗре иртерее-ши сук- 
кйр уи&ткапа? Аки-сухи хыҫҫйн ка? 
утӗ-ши? А^асем ҫамрӑк, тет^ё.

Халё Укҫук аппа. Куҫма ар&ыӗ. 
хуйхӑриа пйрахрӗ. Тата ывӑлӗсгм 
те ҫитёнсе ҫите пуҫларёҫ. Укҫук 
аппа хйй те, питӗ хавшакекер, ҫа ̂  
рӑках та мар ентӗ, 40 ҫултан ирт- 
нё. сасси ҫирӗя, такампа та еӑмахлаУ,

—  Йалта пёр арӑм! теҫҫӗ ун ҫип- 
'Бвн кӳрщисем.

Упӑшкипе иккӗтё те хаетарлӑ 
пулнипе, пушар хыҫҫйн та вёеем ҫу- 
ка йулмарбҫ.

—  Тӑрйш, ӗҫле, ӗҫлесен пулӗ, ӗ ;-  
демееен пулмё, теҫҫё ваттпсем.

В1д ^анах та ҫаила. Праххи Ку 
мин халё иӳр^ё-кӗле^ё те, сар, й 
лупасё те, лапга-ёпи те,— нурте пу о. 
Унпа пёрле ҫунниеем хйшё 15 ҫул 
хушши н’§е те ураланса ҫитеймерЬ*

—  т])ерё ПУҪ вилмест ҫав, тет ва
ра Укҫукаипа. Ҫӗрӗн-кунёя ҫывйр-
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мас&р лек ӗҫлерёмӗр те. кун пек 
яуре&е турӑмӑр.

—  Ҫапла пулмасӑр вара, тет К уҫ- 
мн те.— Ав Пе^ук Мётринех илер- 
ха. Мал пек те мар, куҫё деркке 
лек, ал ах мар, уксах' та мар. Ура- 
ланаймарё вӗт дав апӑрша!

— Ҫигменнине упӑи кёлецёпе д$р- 
т,ӗ ҫед ҫун^ё, тет тата Укҫук аппа. 
Пирӗн ҫӳпё те йулмарӗ...

Праххи Куҫми 4 дул хут вёрен- 
нё. Х ут иёлмеи дынна аурӑнма йӑ- 
варрине вал лайӑх пӗлет. Ҫавӑнпа 
аелӑ ывӑлне Микулайа хут вӗрент- 
ме тарӑшрӗ. Йалти шкула пӗтер- 
сенех, Микулай хулана вёренме кӗ- 
1,<‘. Амӑшё йарашшӑн мар-вдӗ.
. —  Микулайа татах вёрентееы, кил
те кам ёҫлет? Хӑвӑн к у ҫ у  курмает, 
те п|б.

Упбшки хӑй шутнех тытагҫё.
— Верентӗр, вёренни хӑйсемшёр. 

керентмесен тата ^лёмрен хамӑрах 
$пяелӗҫ, тетуё.
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Хулара 4 ҫул вӗреысевех, Мику- 
лайа хӗрлӗ ҫара шгҫёҫ. Халё в&л 
Ҫёпӗрте, Новоникколайёвскин^е вгур 
на1\ Кагани уйӑхрах аштё-ам&птё- 
сене ҫыру йара4.

—  Ротнӑй писсӑрта ларатӑи. те- 
ее дыра*.

Микулайшӑн халӗ килтисем те 
в&наҫҫб.
—- Есё хута йанӑш&н йатлаттан, 

акӑ халб хӑйнех салтакра д&айл, 
тен, хӑҫан та пулсан. хамйра та 
пуле, тет вара арӑмне Куҫма.

Вӑталӑх ывӑлё Ваҫукё те ашшӗ- 
‘ам&шйшвн ытарайми лайӑх ат,а. Х а- 
лё вал 16 ҫул тултарса 17-е анцах 
кайнй, ҫапах ҫитенаӗ ҫын некех ӗд- 
лет, ака-суха хы|ҫӑн та дӳрет. Ун- 
на тантӑшсем нумайёшё вё^ёкки- 
еемпе выл>асах иртередҫё. Йалйыш- 
»ем те Ваҫук динт;ен:

—Йавӑҫне кура улми нула1\ аш- 
в;ё-ам$шне кура а^и пула!1, теддб.

Ёҫлекен дук тесе Ваҫука виҫё 
султан ытла шкула йамарёе. Ҫ а а в к



та вал цӑвашла хаҫат нитӗ аван 
: ?ла1\

Кӑҫалхипе Ваҫук Ваҫлей йью- 
вӑжгёпе пӗрле икё ҫул ака турӗ

Ц].
Ака пӗтерыи пӗр ерне иртрё. 11а- 

• анкй' лартма в&хат. Йалта пайан 
пуху цул^ӗ. Кирек хӑуан та. пуху- 
ш  йал пуҫё хут пёлекенеено йала. 
килне хаҫатсене салатса пара1!'. Дӗр  
Е&вашла хаҫатве Ваҫук та ҫаклат} •. 
Хаҫа1 ёпе вйл х&вӑртрах килнел.V 
<уптар'§ё.

Праххи Куҫхш хӑҫ.ат вуланип*1 
итлеме йуратакагекер. Увӑшки ? ӑ- 
нӑв, хаҫат вуланй |у х , Укҫук авпа 
та х&лхаеене тйратмасӑрах ларма< т. 
Ваҫук хаҫатпа килнпне курсав. . 
Укҫук аппа хавасланнӑ пек пул.,»-*.

—  Ҫёнӗ хаҫат. пуле ха ку?те- п 
вӑл.

—  Ҫёнё... Пайан ан'$ах канту - 
т&и илсе килнӗ.

—  Мӗн пуххи 1гул1)ё _ апла? тееа 
^йтрё ашптё те.

—  12 —



—  Шахрана паранка вӑрдйхё кия- 
нё. Ҫавна тийеме каймалла. Кама 
кама лава йарасси ҫин^ен шут тт- 
рбҫ. Урӑх нимех те пулмарӗ.

—  Тӗлӗнмелле ку советреп! терё 
У кҫук аппа.—Пёрре илет, тепре ҫа^- 
нах кайалла пара!1...

Праххи Куҫми сӑмаха нихҫак 
туррех ҫӑвартан персе йамас'!'. Мал- 
тан шухйтла!': лаййх-и к у е&мах. 
лайӑх мар-и, тӗрёс-и, тӗрёс мар-п. 
уптан тин каласа йарат.

—  Ан шарла-ха есё, совет вал 
тин ҫуралнӑ ат̂ а, ҫавйнгга малтанах. 
типер п ы и а ҫӗртех те увсакла^-итвн. 
терё арймне.

* *
*

Ваҫук ашшё алйк патенте о у п  
иайявӗсем йусакалаТ, хаҫатри дёлм - 
клрлӗ нек сймахсене Ваҫука тепёр 
хут вулаттара1\ Амӑшё те, шыв хёр 
ринцен тиврех ҫеҫ кёпе ҫуса килсн 
ывӑннйскер, урла сак тйр&х тӑсӑлна 
та, Вауук вуланине итленё пек выр- 
та1\ Ваҫук вула^:
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<Иах'§а ҫ и м ӗ ҫ ҫ е н е  нумайтарах 
лартса тӑвӑр!»

—  Мӗн тет? тесе ыйтрё выртакан 
амашё. Ҫывӑрма сӗик пулнйскерён 
хупӑна пуҫланй куҫёеем тепӗр хут 
уҫӑл^ӗҫ.

—  Хаҫат ҫин^е малалли ҫин^ен 
те ҫыракан-^ӗ. Ахӑртнех, выҫлах 
пулаеси ҫин$ев ҫырман-ши? тесе 
ыйтрё ашшё.

Итлӗр-ха ееёр. малалла акӑ 
мён ҫырна. терё те Ваҫукӗ. вулама 
талратрӗ.

«Вӗреннё ҫынсем пӗлтернипе, кӑ~ 
ҫалтан пуҫласа выҫлйх ҫулсём пул- 
малла. Вйҫлӑхё 18 ҫул хушпш те 
ытла лыяалла. Пах$а-ҫимёҫёсем ну
майтарах лартеа тунин^е—пирӗн ҫӑ- 
лӑнйҫ. Уйра тырӑ, пулмасан, п а х р -  
ҫимёҫҫене шӑварса та пулин ӳстер- 
ме пула!... Выҫлӑх пулсан, тем ^ул 
ҫын вӑхйтсар вплёмпе вилё... Етем 
пурнйҫё иккӗ килес ҫук: кашниннех 
кун-ҫул лур -§ух пурнас килет, ни- 
камйп та вахӑтеӑр шатӑка кёрес



кил мест... Ҫавӑнпа пах^а-ҫимсҫҫеи» 
нумайтарах лартма, вёсене лай&храх 
ҫумласа ^стерме ан манар... лартма 
хал,терех тытанмалла. Кайа йуле&н 
кайу шатаТ. теҫҫё ваттисем. 'Цӑнах 
та. кайа йулсан, тем пек куҫҫул, 
тӑкса йёрсен те—ахалех пуле. Ун 
Зух ^авсана к а й а л л а  ҫаварса ҫыр- 
тасцб те—ҫыртаймӑн»...

— Тура сыхлатӑрах ун пек иу- 
ласран. тере Укҫук аппа.— Вунсакӑр 
дул мар. у и пекех пул сан. икё дул 
та епӗр пурнайрас- дук. тёнт;ере те 
дын йулмё. .

Вадук каллах вула’1...
— Адтан дав таранценех выдлах 

пул тар? тере тагах амашё.—  Ун пе
кех пулҫан. турри те тура мар пу- 
лё; йепле в&л хай [ацисене хёрхен- 
мб?..

— Ытлашши ан каладах, терё 
Кудми.— Халех нумайёшё выда ла- 
раддё те, 20 дул та ытла тасӑлё вал. 
Ма ав тӑсӑлтар-ха вара? Кёлет^ёпе 
витипе сутса йар. вы^йх-^ёрлёхые
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пусса ҫи. тырри ҫулленех сахалтаы 
сахал иулса пытӑр,— ӑҫта пурее те 
акма вай ҫитереп ун §ухве?... Ех!  
терё те 1Суҫма, ӑӑвӑррӑн сывласа 

I и..т$ӗ.—Ёҫлетбн, ҫбрбн-кунеп бҫле- 
тГ'н, тупее кай н а сп ех  ёҫлетбн, ҫа- 
лах та саванса пур&нмалла мар...

Куҫма калаҫн&ҫем шалалла кбрсе 
каре. Хайен иртнб кунҫулб ҫийцен 
гнухӑша карб те, ёхбкхи выҫлӑха*) 
та аса нлТ)б. А»',а и.т§б те, пӑйавне 
тӳрлетме лӑрахсах, кун1йк саккл 
(„лае ларса хай тбллбн туллаша 
нуҫларб.
—  Ех! терб вал каллах.—Пур- 

нӑд-и в&л хресцен иурн&ҫе? Ҫук. 
иурн&ҫ мар. Мен ёлбкреннех хрее§ен 
дер сысеи пулвӑ, халб те унган ту
хл ймасТ. Ёдбкренех ӑна т;инавник- 
^ ’М таптарӗҫ. Кӑпгг куланай татма- 
е&нах, станавайсем, уратникбеем,— 
пурте хатёр'рб саншан. Пбртен пбр 
еурйхна картаран тытса тухеа ка~

*> 1691-̂ Ш «улх* ВЫҪ1Я1.



йаэдйҫ. Ниҫта пырсан та, хрест^енёл 
хуру ҫук|6... Ех! Тӳснё-дке, т$смеп 
мар... Курнӑ-ҫке нуштине... Лёр 
йенцен, патшино сирпётни те тёлех, 
тӗл!...

Кудми каласа пӗтермесёрех, Ук- 
ҫук аппа ҫапла каларё:

— ^Кӗтӳҫё лайах пулсан, сурхн 
те аманмас!’, теҫҫё,— патши ӗретлб 
пулнӑ пулсан, пире те ун пекех 
мӑшкаламан пулёэдёҫ.

—  Ҫапла пулмасӑр ара! Мӗн тёр- 
лӗ ҫамрӑксене вӑрҫӑра пётерттер^ӗ.. 
Ав, Иаку ывӑлӗ урасӑр кил$ӗ, ни 
авланма ёнтӗ ун, ни ремесле пӗл- 
мест, ӑҫта кайса кӗмелле ёнтӗ пур- 
нан ӗмӗрте?.. Инкек ҫине пнкек 
тенӗ пек, ака тырри пулмасЕ Ёлёк- 
хин нек, мӑйан хыпмалла и у л а т

—  Патне ҫитмесӗрех кул^анас мар- 
ха, ахал> те нумай макйрни. пуҫ 
'ҫёрё пул тар, — т}ёрӗ пуҫ вилекен 
марг5|ӗ ,  терё Укҫук аппа.

—  Мён патне ҫитменни пур?! 
Ҫитсе дерёнтёмӗр ёнтӗ; ырашё ку-

—  17 -4 '
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.лас ҫук, пулсан та— в&рл&хё тухай- 
ра^-и. ҫуртрийё те типеех лара!\ 
Хаҫа*§ё ҫине те апла ҫыраҫҫё, тата 
унсйрах та курӑна^. Авӑ Сӑрнай 
Хёветри! Мӗн акана тухнаранпах 
вураж* шӳрпипе пурнат. Вӑл ҫеҫ те 
мар, пётбм йалёпех т*са ҫ&к&р ҫн- 
меҫҫӗ.

—  Мёнле те пулсан паранкиве 
ытларах лартас пула*!*, терб * кҫук 
аппа.—  Ку советрен паракан вӑр- 
лах нумайах пулас ҫук, сутӑн илсе 
те пулин ытларах лартмалла. Тыр- 
ри пулмасан та. паранки пултӑр.

Куҫмапа ар&мё паранкӑ вӑрлйхӗ 
ӑҫтан тупасси ҫив^ен с&махха 
йатфҫ.

•— Ш р-икё пӑт пек пӗлтӗрхи 
салат пурт,т,ё. ҫавиа сутса та пулин 
иаранкӑ илсен аванвдё.

— г|ӑ н а х  та, мён тумалла ёнтё 
малашне салацӗпе? Текех ейра ҫин- 
§еи манмалла пула*. хыр&м ҫин$ен 
ытларах шухӑшлаыалла. иртерех 
хускални хамйрш&н.
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Ваҫук та пар&нкй шухйшне карё.
Анне! Кйҫал, итемпе килтн 

пах^ана лартнисӗр пуҫве, уйа та 
лартмаллаздӗ, терӗ вал.

—  Т|имӗр-ха, терӗ Укҫук аппа, 
Уйа лартайманшйн ку^анмаллийех 
ҫук: выртмаа^исем-и. иртен ҫӳрекен- 
сем-и, хашё те аул сан уйри Баран
ка ^акалаҫҫех. Каҫал иушгпах ш ан- 
малли ҫук. Килти пах^анах пыс&к- 
латма май килмест-ши?..

Праххи Куҫмисем ёлёкренпех па- 
ран кй лартма йуратаҫҫӗ. Ҫулсереи 
вёсем паранкӑ 7 0 —80 пӑтран кайа 
сутмас^ӗҫ. Ҫав паранках та вёсен  
пурн&ҫне ҫӗклерӗ пулмалла. П рах
хи Куҫмине кура кӳршисем те па- 
ранка нумайтарах ларта иуҫларӗҫ.

— Кйҫалхи ҫул паранка ҫӑкйр 
некех тирпейлемелле пула!’ пул,, 
терӗ Укҫук аппа.

—  Ман шутпа, терё йулашкин 
$ен Праххи Куҫми, — карташ ӗнр  
ҫереме ҫ*уррине п&смадлах, унсӑран



—  2«  —

«идти пахтана ниҫтан та пысӑклат- 
ма май килмест: урамалла к&ларае 
— ҫынсем вӑрҫӗҫ.

—  Ш смалла та пула!1 пул,, тере * 
Укҫук аппа. — Карташ хаклй мар. 
Тырри пулмасан та, тен паранки 
дулё... Тапаланасах пула’!1, выҫса 
вилмелле ан пултӑрт^ӗ...

Сӑмахланине кура, кусен кун ирт- 
ни те еисёнмерё. ^ӳреҫерен тахҫа- 
нах хӗвел кӗнё: кӑнтйрла та иртнё, 
хёвел кае йеннелле оулӑннй. Пӳртри 
йыш тин еалан^ӗ. Ваҫукпа ашшё 
килти пахтана сухалама тухрёҫ, амӑ- 
тпӗ ҫырмана мун$а иутма карӗ. Йа~ 
кур, Ваҫук шйлнӗ, урамра хӑй пек- 
кисемпе вьцаса ҫӳрет.

IV

Мён ака пётнёренпех витермелле 
ҫ&м&р ҫумарӗ. Уйӑхё уй&хӗпе уйар 
тйра'Г. Хӗвел тӳсмелле мар хёртет. 
Пусйра пётём тырӑ нулӑ ӗнсе карё: 
ырашне ӑшй тиврӗ, ҫуртри кал^иеем 
шитрех лараҫҫӗ.
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—  Тинех выҫҫа вшгмелле пула!1 
пу^, теҫҫӗ йалти ҫынсем.

Унтан ватӑраххиеем тата:
— Ҫӑмӑр "ҫӳкне тумастпӑр, ҫав&н- 

па та ҫӑмар ҫумас1\ теҫҫӗ.
Аптйранӑ йенне, йал ҫыннисем-ҫӳк 

тума хатӗрленеҫҫё. Пайан ыран ^ӳк 
тавас тенӗ кун йал пуххи пулд}ӗ. 
Пухӑра мӗлле '§ӳклесси ҫинцен ка- 
пашларӗҫ.

Хёвел кйшт-ҫеҫ каҫ йенне су- 
лйнсан, Сарнай Хёветри кагани зӳ -  
ре$е виттёрех |ӳ к  пӑтти валли ха- 
тёрсем пуутара пуҫларӗ. Пуҫтармасан 
та йурамас1;, пухура хушна ӑна! Х а- 
шё кёрпине пара^, хӑшӗ тӑвар, хйшӗ 
ҫанах... Нумаӑ та иртмерӗ, ^ӳк пӑт- 
ти валти хатӗрсем пух&неа та ҫйтрӗҫ. 
Такине ҫеҫ тупмалла. Пӑтӑ пӗҫерме 
пухнӑ ҫимёҫҫеБ^ен уйӑреа памалла 
такине те тупаҫҫӗ...

* **
1)ӳЕ кунӗ Кӑнтӑрла тӗлӗн^е йал 

’ ҫьшнисем ватти-вӗтти мёнӗпех шыв



хӗрне амуӗҫ... Ака пӗри витре шыв 
идее 'еӳк таки тарах йара па^ӗ. Та
ка силленкелесе ил^ӗ. Вара такана 
тытса пусса та парахрӗҫ.

Ҫӗртен касса тунӑ ву'р.хра икӗ 
мӑн хуран ҫаканса тӑраЕ Пёр хура- 
нён^е хайхи ^ӳк таки пиҫет, теп- 
рин^е пӑтӑ. /рӳк ҫыннисем нумайӗ- 
шӗ килӗн^енех кашйк-^ашкӑ илсе 
анна та, ^ӳк пӑтти пиҫессе ан^ах 
кӗтеҫҫӗ.

Йулашкин^ен ^ӳк патти те, таки 
те пиҫрӗҫ. ватӑраххи, ^ӳк пуҫӗ, 
тутисемпе темскер макӑртата пуҫ- 
ларӗ. Вӑл макӑргатни ман хӑлхана 
та кӑгат кӗт}ё. Акӑ епӗ ҫакӑн пек 
сӑмахеем илтрӗм:

Ш ӑпар-шӑпӑр ҫамӑрне пар, 
Кӳпӗр кӳпӗр аслатя пар,
Цӳлӗх, ҫырлах, ан пӑрах!
Х ӗрлӗ хӗвел, ан дёҫерт,
Пус(а)ри тырра ан ҫунтар.
Пирён кӗлетре тыр(ӑ) сахал, 
Каҫалхине ҫеҫ  шанатпар...
Ей; Пӳ лёх. хбрхенсем,



Ш ртак ҫӑмйр ҫутарсам,
Сана парне паратпӑр,
Такапала ^ӳклетпӗр... т. ыт. те. 
Асӑнмаллисенв асӑнса пӗтер^ӗҫ. 

^ӳк ҫыннисем хавартрах пашалусем 
хуҫса илт>ӗҫ те, $ӳк пӑттине йапӑрт 
та йӑпарт хыпа пуҫларёҫ. Сарнай 
Хёветри, тахҫантанпах таса ҫӑкӑр 
ҫименскер, пашалуне те, пӑттине 
те, ашне те пуринт;ен малтан амартса * 
ҫийет, тепле тути ҫӑварӗ пиҫее кай- 
мас!’. Ыттисем те Сӑрнай Хёветрин- 
1 вн йулмаҫҫӗ. Пурин аллин^е те 
кашак. Пурте |ӳ к  йа^ӗпе апат- 
лаиаҫҫё.

# *
* ,

|)ӳк ҫыннисем, апат хушшин-§ен 
пӑр пар салансанах, пурте арман 
пёви шывнелле сике пууларёҫ. Хаш ё 
пӗри ҫаппа-ҫарамае, хӑшё тата кё- 
па - йӗмёпех, ним салтанмасӑрах 
шывра ҫӳреҫҫӗ. Шыва кӗмен Сарнай 
Хвегрине ҫамраксем ирӗксёрех шы- 
валла сӗгӗреҫҫе. Ваҫук та хӑй пекки- 
еем мён тӑваҫҫб, ҫавна тйва^...
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Ҫ&мӑр -ҫӳкё пӗтрӗ, ан-ҫах ҫӑмӑрӗ 
ҫумарӗ ^ӳк ҫыннисем вара: пайан 
ҫумасан та, ыран и, тепӗр кун-и ҫӑвӗ- 
ха, тесе килӗзенелле салан^ӗҫ.

Г.

^апук Аннипе Михал,а, Ваҫукӑн 
нӗрле ҫӳрекен йултаптӗ, пёрпӗринпе 
варлӑрах пурнаҫҫӗ. Миха^а Ш ӑх- 
ранта икӗ ҫул вёреннӗ, Анна йалтан 
тухсан урӑх вёренмен. Иккёшӗ те 
^иркӳре клирйс ҫин^е йурлаҫҫё. Ҫав 
майӑнах пӗр-пӗриние паллашнӑ та и 
тен вӗсем. Пур ҫын та: ҫавӑн ывалӗ 
ҫаван хӗрӗпе ҫӳрет мар-и? тенӗ хы- 
нар йала сарӑлнӑ та...

Пайанхи вырсарни кун, ^иркӳрен 
тухса апатлансанах, Михал,апа Ан
на, тата Ваҫук та уҫӑлса ҫӳремел- 
ле вармана кайма пул^ӗҫ.

Апат ҫисенех, Ваҫук Михал,а пат- 
не 'буптар§ӗ. Миха^асем сӑра тунӑ.

— Мёнле-ха ашга, пӗрин ҫиме 
ҫук, ееёр сӑра тунӑ? тесе кулкаласа 
ийтре Впҫук*.



— Ёҫее пӑх-ха ееӗ, ӗҫсе пӑхма- 
сӑрах ан йатла! терӗ те Михал,а, 
Ваҫука иӗр стаккан сйра тыттар^ӗ.

—  Ёҫ-ха, ӗҫ! Пирӗн сӑра пит тут- 
лӑ, тет кӗ *ет умӗн^е ларакан Миха
на амӑшӗ те.

— Мӗнтен тунӑ есӗр куна? Пӗрт- 
те еалат тути каламаеТ.

—  'Р&вап! аптӑра^-и вара! Салат 
пулмасан, вӑрман пур, терӗ Михал,а 
амашӗ.— Кил-ха, Вауук! Вӑрман са
лат не килсе кур-ха!

Ваҫукпа Михал>а кӗлет умне ны- 
Цбҫ.

Михал,а амйше иррех вӑрмантан 
ҫӑка ҫулҫи иухса килнӗ.

— Ваҫук, пӗр ҫулҫине илсе ҫу- 
ласа пӑх-ха!

Ваҫук ҫуласа пӑха^ те: Ай турӑ, 
питӗ пылак-ҫке ку! тет.

Михал>а амӑшё ҫулҫӑ пылакне 
пйрса илсе, йецле сйра туннне тйн- 
лантар^а тытйн^ӗ.



—Йалта ӗнтё 20 кил те ытла ду- 
лӗ ҫулҫӑ сари т&вакан, терӗ вӑл 
йулашкин^ен.

Ваҫукпа Михана: Тёлёнмелле ку 
'^ӑвашран, тӗлё^елле,— текелесе пё- 
■§ёк хапхаран тухса уттарт;ӗҫ... Ан- 
ни вёеене итем1) хы ҫӗн|е кётме пул- 
нй. Вӑрман ҫулӗ ҫине тухсан, Ва- 
ҫуксем Аннапа тепӗр хӗре хӑвала- 
еа ҫитрӗҫ.

—  Кам-ши ку те при? Палламал- 
ла ма.р, тесе пыраҫҫӗ Миха^апа 
Ваҫук. Хайне йулташлйха Анна 
кӳршӗ хёрне Кётерука |ё н н ё  мён.

—  Пайан праҫнйк-ха, ахал) ир- 
терсен те йурамалла, теҫҫӗ ҫамрӑк- 
сем.

Вйрманё йалтан икё ҫухрӑмра ла 
раТ1, ыраш пуссипе ҫуртри пусси 
урла каймалла. Вӑрмана кайакан 
ҫаираксен |ёри сен е тыра н ар р р и  
ыраттармарӗ. Вӗсем вар.нана ҫититр. 
т^енех йалта йепле т|ӳк туни уиит,ен.

') Ич»м *ак».рти.
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к аҫхи вӑйӑсем ҫин^ен халашгаса пы- 
$ӗҫ, выҫл&х ҫин^ен шарламарӗҫ те. 
— Ҫамрӑксен хӑйеен сукмакӗ, пи- 
р ӗн —хамӑрӑн, тесе ахал, каламан
пу,1§ ҫав ваттисем...

* * ~
❖

Те пӑртак ҫапрӑкрахран, Ваҫук  
хӗреемпе ҫӳреме ханӑхман. Вариан
та вал ыттисентрн уйрамрах ҫӳре- 
рӗ. Лешсем варианта та кайӑксем 
пекех 'ҫӗвӗлтетрӗҫ.

Киле кайма мишев ҫине тухса  
выртсан ҫеҫ, Ваҫук йулташёеемпе 
хутшӑнг|ӗ .

—Ма-ха Ваҫук пирёнпе ҫӳрес- 
гяён мар? терё Анна.

Ваҫук илтмёш п ул |ӗ .
Килелле кайна т у̂х, темшён, Ми

хана та хӗрсемне нуплесшӗн мар. 
Унан ашшӗсем кйҫал Ҫёнҫёре каД- 
ма хатӗрленеҫҫё. Ахӑртнех, Миха
на Ҫёнҫёр шухӑшне карӗ дулас. 
Пёлнё пекех, хӗресем ҫапла ыйтрӗҫ: 

-Те Ҫёнҫёр шух&шне карӗ ёнтӗ 
Михадд? Темшёи нуҫне усрӗ... Ҫбж-



2£ —

ҫёре кайсан. пиреп ҫинцеи йӑлтах 
мана^ ӗнтӗ вӑл. Унта кӑмипсар пу
ла? те, пёр-пӗр майра илсе йара?. 
Пирӗн кунтах выҫа вплмелле ёнтӗ: 
хут вёренмен, йалтан тухсанах вил- 
мелле.

Михал,а тӑт)ё тӑцӗ те:
— Епӗ камиссар пуласшйн тӑрӑш- 

мастӑп, терё.— Майра хыдҫан та 
цупмастӑп. Аттесем кайасшӑн та, 
ирӗксёрех ман та кайас пула?. Кун-  
та йулсан та, выдӑ лармалла пула!1: 
ҫуртрп пуссинцен ним те кётмелли 
ҫук, шитре ҫеҫ лара?; ырашне те 
пёр^ён пуҫтармалла пула!’.

— Ӑҫтан пулаТ гап ҫак ҫӑва выҫ- 
лахӗ? терӗ Кётерук.

— Ӑна пёлее пулсан, науккана 
вӗренес пула?, терё Михана.

—  Тем вӑл сан на...наукки?
—  Науккӑ хушнӑ тӑрах, ҫуртри 

анине кӗркуннех йур айне сухала- 
са хӑвармалла, пирӗн йна итлемеҫҫӗ; 
ҫӗртмине те йур кайсанах тухмалла, 
пирбн каллах яглемеҫҫб. Ҫав итле-
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меннийех ьара пире: Выҫӑ вилмелле 
иула'1' пулӗ, епёр пурнайрас ҫук, 
тесе ҫӳреттерет. Хаҫан та хӑҫан 
наукка итлекее пулӗҫ, вара тин 
выҫлйх пулмё.

— Тахҫан-ха апла пула1-, йалти 
хал&ха тҫаеах итлеттереймён, терё 
Кбтерук.

Вӗҫёмрен выҫлах пула пуҫласап. 
хӑйсемех итлекен пулёҫ.

Аннапа Ваҫук лешсене итленӗ 
пек пулса пыраҫҫӗ. Йулашкин^ен 
Анна та ҫапла каларё:

— Т)йпахах ҫав итлемеотпёр лул- 
малла: пирён салтакран килнё кук- 
ки те ун ҫин^ен йатла-йатла кала!'...

* *
*

Сӑмахланӑҫем вёсел йал патенту 
тарӑн ҫырма патнех ҫывхар^ӗҫ. Та
ран ҫырма тӗлӗнҫе вӑрмана кайакан 
икӗ ҫул йӳплешеҫҫӗ. Пирӗн ҫамрӑк- 
сем килекен ҫулпа мар, тепринпе 
Кайри- касри Кириле арӑмёсем ҫӑ- 
ка ҫулҫи хуҫса таврӑнаҫҫӗ. Йалта
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пёр-мгкё ерие ытла пулё ёнтё <,«4ка’
вёрене ҫулҫинт;еы иёҫерне папзалу 
ҫийеҫҫё.

— Уҫӑлса ҫӳреме тухрйр пулё-ха? 
терё пёр арёмё, ҫамрӑксем ҫинелле 
пӑхса.

Унтан те пёр арамё тата, шаппан- 
тарах:

—  Вйрӑмрах ацп кам ывёлё пул- 
•ҫё вара вӑл? терё.

— Йака Йаван ывӑлё вӑл.
—  Ха-а! Пел мен, курман. Куҫран 

тёртсен те паллаесӑм ^ук. хай пе- 
кех йака тумланнӑ курна*...

Арӑмсем айаккарах кайеан, хёрҫем 
Михана ҫинелле пахеа: Мён калаҫ- 
рӗҫ ҫав арамеем? терёҫ те, тутисем- 
пе кулса пл-ҫӗҫ.

Ваҫук ҫаплах хыҫалтав пёррешу-  
рӑ-ула пёлётсем ҫвпелле, тепре йа- 
лалла пахеа пыра1\ Пуҫӗнҫе уван 
^аерах киле ҫнтес те, йулташсев- 
^еп пӑрӑпас шухӑш ҫеҫ пулмалла 
Те Ваеукне те сймахлаттарап!Шӑн. 
Аива ҫапла ыйтрё:
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— Ва^ук. еврбн те ҫ у л ҫ Л пашалу „
ҫийеҫҫб-и?

— Ара, ур&х мбн ҫиме^ле тата?! 
Ах! Куҫа та кӑтартас килмест-

уке пашадуне, терё Анна.— Ҫулҫй 
пашалу удмлакласап ҫапах ана?-ха. 
х&шб тата йёлме хуптшнҫеи, йуман 
хуИпнн^ен пашалу пбҫереҫҫб! Вйр- 
манти ҫӑка тӑррвсене ҫаратса нб- 
терт)бҫ. хале йблмпсене шуратаҫҫб... 
Вёгем й&лйхтарсан, тата мбн ҫи- 
Йёҫ-ши?

— Ҫапла гав, итлеменни пире 
пётерет. терб Михана.

Ҫамрӑксен ур&х с&махлаееи тӑвао- 
си пулмарб, йала кбт;бҫ те. килбсе- 
нелле кбрсе пбр-пбрин^ен ҫухал^ёҫ.

V I
Ыраш вырмалла, — вырмалли ҫук! 

Хӑшб теҫеттипрен икб паталккалл&х 
нуҫтареа кбт;б, хйшӗ ытларах, хйшб 
уйа та тухса курмарб... Выҫл&х! 
Ҫынсен ёмӗ^б йӑлтах татал'§б. Н ем 
тума пӗлмеҫҫ£. Ӑҫта кайас? Хбллет;-



^ен вӑрманне кайбҫ, паранкӑ ҫике- 
лӗҫ. Унтан? Леш тӗн^ене. А н |ах  
пурин те пурнасах килет... хСётмелли 
ҫук, йалӗпе пекех Ҫӗнҫёре кайма 
хатӗрленеҫҫӗ.

Укҫук аппа та малтан Ҫӗнҫӗре 
кайма шухӑш тытса'эдё, темле тата 
килтисене итлерех па^ӗ. Микуяай 
та Новоникколайӗвскин^ен ҫ-ыру йа- 
нӑ. Ҫырура вал ҫапла ҫырнӑ:

«Атте-анне, Ҫёнҫӗре килме ан 
шухӑшлӑрах. Купта пирӗн тӑвансем 
ҫук, никам патне кӗме те пӗлмӗр...

Ӗҫлекен те хамӑр&н ҫук, кунта 
килсен те, вкҫӑ лармалла иула1'... 
Йепле те пулсан килтех иртерӗр 
ку выҫлйха. теМиҫе ҫула пырас ҫук»...

Микулай ҫыруне вуласа пӗтернӗ 
пӗтерменех, Укҫук аппан куҫҫулӗ- 
сем шӑпӑртата пуҫларӗҫ. Ҫав тӗр- 
лӗ лайах камйлпа каласа ҫырни унӑн 
йш^икне ҫемҫетсе урахлатсах йа^ӗ. 
Х а ^ ^ ен  пӗтём килӗшӗн'§ен те пӗр 
Укҫук аппа ҫеҫ Ҫӗнҫӗрелле туртй- 
на'Р^ё, ыттисем, вилём килсен те-~



«айашшӑн марэдӗ. Микулай ҫыруне 
вуласанах, Укҫук аппа ҫёнҫёр шу- 
хагане пӑрахрё.

—  Вилес пулсан та, ҫуралса 
нё йалтах вилем, терё вал,

—  Ҫавсем Ҫӗнҫӗре кайаҫҫё, тата 
^ав кайма хатӗрленет,—тесен те. 
Укҫук аппа: Кайакан кайтӑрах, ман 
вёсемпе ёҫ ҫук, тейетт;ё.

Праххи Куҫми хӑй те Ҫӗнҫёре 
кайатшӑн пулӗэдё, а н р х  вал (па- 
ҫӑртарах хай мӗлле ҫынне калана^- 
§ӗ) Ҫёнҫёре кайакансем йалтан ту- 
хщгҫенех вутпа шыв витӗр йепле 
тухнине аван нӗлет. Ваҫлей йыо- 
пӑшех ака Ҫёнҫӗре кайма хйтланаУ 
Ҫавйн пирки вӑл Ҫӗрнӳ хулине кай- 
еа ҫура пӑт пыл, ҫура пӑт ҫу п&- 
терт}ё. Унсӑран хут туса памаҫҫё. 
Хулана вал темиҫе хут ху гларё. Та
ра нипе вара Ваҫлей ҫапла кала$:

—  Пӗтердӗ ку хула! Сӗрӗмсёрех 
уунтарса й а |ӗ ...

У^кка тӑхлаэди те, арймӗ, пёҫҫи- 
не ҫапа ҫапа уласа йӗрег:

— 33 —  • .
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—  Ах. тур-тур-тур-у-у-у! Пётрё- 
мёр-ҫке, ыётрёмёр... Кайас пул сан 
та, лере мӗлле ҫитёпёр-р-р?..

Куҫма ҫаксене пурне те илтет. 
Ним тӑвайманнипе вӑл та вара 'ви
ла тарйхса ҫитет те, ҫапла каласа 
х&й тӗллӗн туллаша^:

— Акӑ, ӗнтё выҫлӑх! Сӑмса айнех 
перӗнцӗ. Ҫӗнҫӗрелле тарашшӑн етем- 
ми... Кайиэденех хули ҫун^тара!— Со
вет вӑл лаййх, теҫҫё Иака Ёӑван 
Михали йыгашисем, —  'рнаввшекв- 

•еене те хамӑртанах суйл&ҫҫӗ, теҫҫё. 
Кам суйланӑ-ха ёнтӗ ҫав хуларисе- 
не? Ах, пӗлмелле мар. пёлмелле мар 
хал,хи саманана...

* *
*

Хулара ёҫ татӑлна. Ыран пайаи 
4‘бнҫёр ҫыннисен стантсӑна каймал- 
ла. Тинех вёсене ҫёвё сывлӑпг кё- 
«ӗ  пек пул^ӗ. Тинех вӗсем кил-ҫур- 
^бсене. пур пек сутмаллв йапалв- 
с,ене хыпаланса сутаҫҫӗ. Ан$ах вв- 
лсам та илекен ҫук. Пуртараххисем



укуасӑр пекрх иле иле йулаҫҫё. Х&- 
шӗ пӳртне пёр пйт ырашла пареа 
хӑварачг, хӑлпё ҫурт-йӗрне вырӑнё- 
пех 3 пӑт еӗлёлле парат, хйшё ним 
сутаймас&рах кайа1". Малтантарах 
йапала туйанниеем те: Ма васкаса 
ялтӗмёр-гаи? тесе ку^анаҫҫё...

Кирея хӑш стантеӑна пыр, пурив- 
§е те тӑп тулли ҫын. Кашни етант- 
сӑрах ҫёнҫӗр ҫыннисем т&налйв- 
сен^ен, еахмансен^ен хушӑёем тупа 
та, лартса кайасса кётеҫҫё. Хушӑ,- 
еен^е ам&шӗсем пё^ёк а^исемпе ла- 
раҫҫӗ. Ҫёнҫӗр ҫыннисем етантеасен- 
$ех тем пек нуша кураҫҫб: ҫӑмйрне 
те. сиввиее тс тӳсеҫҫё. Йашка мӗи 
пёҫерес пулеан та. к &в а й т ш & н  
стантеарн кил хуҫи майрине кайса 
в&рҫтараҫҫё. Майри вёсеве тем те 
каласа хартса пётерет. Стантсара ла- 
ра лара нихҫан ӳт-пёвёсене таса- 
таймаҫҫӗ, кӗпи-йёыӗсем. тумтирӗсем 
пыйтӑланса кайаҫҫё. Апатне ҫийеҫ- 
ҫё те, шӑласси т&васси ҫавйнтах 
пула!... ^исс&р! Нумайӗгаё стантоӑ-



рах цирлесе вилеҫуе. йумайбшби  
ҫимелдисем иӗтнӗ. Пбр ҫемйери ҫыи- 
еемех пбр-лбрвяпе харкатаҫҫб. Ш -  
рн кала!1:

—  Ееб идее тухр&н, тег.
Тепри:
—  Есб ху, тет. Ху еоё хуласе-- 

не ҫӳресе килтен тухиэденех &пга -  
пикке ҫунтартйв!..

Пб^ӗккиеем йбреҫҫӗ.
—  Анве! Мемме пар, мемме-е^ теҫ-  

ҫб. Амашбсем, йӑпатае вырйние, а§и- 
еене хӑтӑраҫҫӗ. Вбсем хйӑсем те 
ныҫӑ. аТ)Иеене а§ашласа та вёсеы 
ыв&пнй!.. Унтан пбр-пӗрне уаратма 
тытйнаҫҫё. Варрине щыраҫҫё... Кӑга- 
кӑраҫҫӗ,.. Йатлаҫаҫҫб... Вйрри ҫук.

Аитӑравине Ҫӗнҫӗр ҫынниеем хё- 
шб кайаЛла ■ килнелле таврйнаҫҫё, 
хӑшё стантсӑранах хутаҫ ҫакса йал 
тйрӑх ҫ&кйр шырама яайаҫҫё. Выҫ- 
яйх! Мбв тумас1’ вйл выҫлёх!..

Ҫбнҫбр ҫыннвсем йалтя ҫынсене 
те сехбрлентермесёрех каймарӗҫ

  '*5$ ----



Ставтеӑра нумаб кётмедле пулниие 
весен нумайёшё хййсен йалне темиҫе 
хут та калла малла хутларёҫ. Ҫурт 
йёрёсене сутайманни вёеене сутса 
кайа!-. Ҫул ҫине сахалтарах ҫимёе 
ил ни тӑванӗсе1г§ен те пулин ытла
рах ҫ и ж ҫ  илсе кайма т&рйта1г. Кун 
пскех иртсе. кайни нимех те мар-ха 
А н р х  хашб йала ҫёрле ,ҫын ҫывӑр 
нӑ -дух килех те, улӑх иах-рнрг  
купйста пуҫӗсене каса каса кайаТ, 
кил пахцин^и, йе итемрп паранка 
кӑлара калара кайаТ. Пӗтём: йал-йыш 
хйракан. пул^ӗ. Кашни каҫ ; у к ӑ д а  
хапхи патне хурал т&ратмасӑр дук, 
Ав&н уййхӗ тухас тӗлелле тан стант- 
еӑсенцен тасал-ҫёҫ.

Ваҫукеев йалӗ ҫурри пекех са- 
ралса йул^ё.

* **
Праххи Куҫми хурйнташёеен^ен 

Ҫёнҫёре Ваҫлей йыснӑшӗпе Хӗлип  
кумми карӗд.

Праххи Куҫмипе Ваҫлей йыенй- 
ш ё ёлёкренпех вӑрлӑ-туслӑ пурйнвӑ,
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. уйри ёҫсеве те, нахуа, итем ӗҫёсел** 
те пбрмай пёрле ёҫлесе тйнА. Ук&лг 
уа хапхвнуее тухнЛ-ҫух Ваҫлой хыт4 
макАреа уй&рАл^ё. У.^кка т&хла-эди 
те ҫапла каласа йб^ӗ.

— Ах, тухае кнлмест-ҫке ҫак 
йалтаи, выҫлӑх оярки пёр-яёрин- 
уен уй&рйлати&р-ҫке-е!!!

Ҫёнҫбре вӗсем тӑвата аҫипе кай- 
рӗҫ. АслА ыв&лӗ 1 8  ҫулта, хАлха- 
сӑртарах, давӑопа та тӑнтаптарах; 
хбрб 15 ҫулта, каллах ^ейосбртерех. 
ыттисем татах ҫамрак. Ҫав&ипа ат;и- 
оев-ҫен нпхашб те хуйхӑрма оёлме- 
рёд. Аслй ывалб урапа ҫнее х&пар- 
са ларсан: Кайатп&р ӗптб, Ваҫук. 
сывӑ иул&р! терё те. йбресои гӑ ваг
он ҫава пулуё...

Хӗлип кучыни аёр тавиоӗ елбкрон- 
иех Ҫёнҫёрте, Томски кбпбриинт}е 
пурна*. Ҫав, вулай та пулмас+, Хб- 
линсене хйй натЕе пыма убесе ды
ру йанӑ. Ҫавӑвпа Хёлин арӑмб Ҫӗн- 
ҫёре ка^ӑш ӑн купатах  та ваймае* 
Ҫын умйнт;е пушгпох хаваолапнӑ пек



сӳрет... П трм  хыдно Асатма тухеан 
деҫ. Хёлипне арӑмё ҫапла к ал аса йё- 
нё пек турёҫ:

—  Епёр кайса дасах $брб вилём- 
рен хйтАлАпАр, есбр мбнле пурАнАр 
ӗвтё?.. ^ивер пурӑпӑр, вилмесен- 
тумасав, дыру йарйр...

Хблпн куммисем кайии Укдуь- 
аппава пушщех хурлантарцб. Кум- 
мисене асатса таврӑнсанах, вйл дагг- 
ла каларё:

Пбтбы хурйнташееы кайса иё- 
теддб. вилес пулсан та пирён обуҫе- 
нех внлмелле пула!1, терб т р . ра к  
днве выртеа хытӑ йбт;б.

Вадук та п&цеп иекех тАрса йул- 
56: пёрле дӳрекен йулташё Михана 
Ҫбнҫбре каре, ытти йултатбеем те 
хАшё хулана бдлеме кайнА, хАт*
гаҫта кплтен тухса тарнӑ.

* **
Ҫбндер дыннисене Асатрбд. Ук- 

ҫук апва вауанкА кйларматытАнт|ё.. 
Иаранвипе вёсем кил картине те. 
кил пахцине те, итрмне те лартнА

—  ЗУ —
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Ципер кӑлареа пӗтерсен, паранк*- 
ран аптӑрас ҫук.

Ыратане вӗеем тахҫанах пёрцӗн 
-пёр^ён пуҫтарса ултӑ пӑталккалйх 
ҫапса илнё. Тӑватӑ паталккипе, кё- 
лете кӳртмесӗрех, ҫынсен^ен малтан 
пер теҫеттин ҫёрне шуратеа хйвар- 
т;ӗҫ. Ы раш акиве Ваҫукпа ашшё 
иккёшех турӗҫ. Ваҫукӗ лашине ҫа- 
вата’р ё ,  а ш и ӗ хыҫалтан суха пуҫ- 
не тытса пыратрҫё. Акнӑ |у х  Ваҫу- 
кё сапӑм хӗррипе у т а ^ ӗ , ашшӗ хӑй 
пӗлнӗ пек ^ухласа тыррине сагтатп}ё.

Праххи куҫяи тыра акас вахата 
иртерсе йарашшйн мар пул^ӗ.

—  Вилмесёв тумасан. сахал аксан 
та, вахӑтра. акни килес ҫул хамарах 
тутӑ, 1’ӑвё, тет^ё вйлчгалтнсене.

Иал-йышшем нурте пекех хӑҫан 
хыснаран вӑрлах парасса кётрёҫ Х а
т е ,  хайсен акмалли'пулсан та: Мӗн?! 
Хаыӑрӑн выҫа лармалла-им? Паэдӑр 
вйрлӑхне, лнртен илме пӗлеҫҫӗ-ҫке, 
тесе тырӑ акае вӑхата кайа хйвар- 
?бҫ.
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Кантуртан темиҫе хут та: Варлӑх 
лурриеем халех акйр, —вйрлйх в&- 
хйтрах кнлеймест, килсен хал, ака- 
кана акнй вӑрлӑхне паратпӑр. те- 
рёҫ. А н |ах йалти ҫынсем:

— П ац ӑр  та. нат^&р!, тесе кантур 
каланине ним вырӑнне те хумарёҫ.

Харнӑр хӑй вйрлӑхёпе в&хатра 
акакан йалёпе те 15-20 килтен ыт- 
ла пулмарӗ. Ҫак шутра Праххн Куҫ- 
мине гр  малта шутламалла. Хысна 
варлйхӗ килсен .те, Куҫма пёр кас- 
сине уйа сапаларӗ; пӗр кассине ҫи- 
ме х аварце.

Ыттисенни пекех, Ку«,*ман та ыт- 
лагаши ним те пулман. Тахҫантаи- 
пах вӑ ч ҫемйине ҫулҫй пашалусемпе 
у ср а ! Кашни кунах Укҫук аппаиа 
Ваҫукӗ вӑрмана ҫ&ка, вӗрене ҫулҫи 
сйтӑрма кайса ҫуллахи кунсене ир- 
терцӗҫ. Нумайӗшё акмасйр таса ҫӑ- 
кӑр ҫийеҫҫё. Укҫук аппа пӗрмай 
ҫулҫа - паранкй пагаалу пёҫерот. 
Мён иурӗ те пашалу ӑшне кӑпгт 
нёр ывйҫ пек ҫйнӑх хушаТ.

к
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--А к с а  йулае. Ҫимерен, хысна л у -  
«йшкаласан, паранкипе пурӑнкалӑ- 
пӑр, А  ка тата икел пула!’, — ана пӑр- 
таг^пухӑп&р, те-рӗҫ Укҫук аппапа 
упӑтки.

Ҫапла вёсем кёр анисене ҫителӗк- 
*9х шуратса хавар^&ҫ.

VII

Итемсен^е пёр ыраш кананб те 
уук. Ҫуртри пусси йем-йешлё, ҫалг 
уара лара!\ Кангӑр анисом ҫӑвёпех 
хура выртрӗҫ: ним те гаатман. Йал- 
ти ҫынсем паранка кӑдарнӑ та, ҫав- 
ыа ҫийеҫҫё. Хура туда акни хура 
туда уламне авӑртс-а ҫӑкӑр тава’К 
Касмак акни йасмӑк улймне авӑрта1\ 
Пурте: Ҫуртри йур айне кайаТг ггу- 
лё, хёллеэденех вилетпӗр пулё, теҫ- 
ҫе. Ҫитменнине тата хӑт-хӑш  Йо
ханне иулнӑ-пулман ҫуртрине хурт 
ҫийе пуҫларё. Пётём йал пысак хуй- 
ха ӳкрё. Пурне те ыран мён уийес- 
см хӑрата1\ Вӑрманта йӑвӑҫ сулҫи 
тйканаФ. Мён ҫимелле? Йёлме хуй-
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риеене ҫиее тӑраннӑ, хура гулӑпа 
1асмйк улӑмӗсене те ҫисе пӗтереҫ- 
ҫӗ. Паранкӑ пулмасан, ыран-и, те- 
иӗр кун-и вил те вырт! Ан^ах па- 
ранки те хӑшин цур, хӑшин йур 
ҫӑви-рен те ҫиме ҫитмеет.

Ваҫуксем паранк» кйларса иётер- 
нӗ те, кашей кунах, кӑвак шуҫйм 
килсенех икеле кайаҫҫӗ. Вӑрманта 
ну р ҫӗрте те икелли пулман, пӗр тёлте 
ант;ах ӑнса пулнӑ. Ҫавӑнпа йалӗпех 
пӗр ҫӗре пыраҫҫё те, вӑрмана ирте- 
рех пырайманни икелре нумай т» 
пухаймас1\ Ваҫукеем пёр ерне ӗнтё 
якел пухаҫҫӗ. Я урё амйтёпе икеё- 
шех 20 пӑта йахӑн пухрӗҫ.

Икелне каллах пурте хавасланел 
иухыас'1’. Хӑшӗ пёри хутаҫне тул- 
тара!-и. тултармасГ-и, §асрах вут 
хёрнелле уттара'11, кӗлӑшӗн^и иаран- 
кине кӑларса ҫисенех, килне кайма 
васка^. Х ӑ т ӗ  тата килтисен-ҫен ыт
ларах паравкӑ, ҫнйешшён пыни те 
иур. Ун пекки вара: Мӗнле пурӑнак 
лӑл икелпе? Пуҫа ыраттареах иётерет



А па ҫийетэдев хэ.угерех вилсен аван 
пулё, тет те, икелне пухнА пухма- 
нах кил не вёҫтерет. Иалтах вАйран 
гсайниеем кана кана икел пухаҫҫё...

* ■ **
Пукрав умёнхи вырсарна кун Йу- 

кур та икеле пы|й. Ваҫукеем вАр- 
иана пуршггҫен ир ҫитрёҫ. Л а т а  тА- 
варсанах, Йукурпа амАшё пӗр ҫӗр- 
те, Ваҫук тепӗр ҫёрте икел пуха 
пуҫларё^*. Пӗр-пкӗ йуман хушшима- 
ларах иртсе кайнА Мукур, нумай 
та тАмарё, амашё пап не 1,7 пса та 
*шт}ё.

—  Анне! Ан-п-не!!. терё Йукур. 
— Епё темӗскер куртАм. ХАратАи 
епё унталла каём а...

— Мён апла?
—  Темле ҫын иарт цАсалса внрт- 

нА та, куҫӗсене тавАрса пАрахнӑ... 
Анне. хАратАи кайма...

— Ах турА ҫырлахах! Мён ку- 
рас-ха капла'г* Вили 6 еын пулё вйл, 
ан кай унгалла! тере те Укҫук ап
па. Йукурёне урёх ҫёрелле карб.
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В&рханне ытти ҫынсем те '§аелх 
лырса тулт^ӗҫ. Хал,хи вилнё ҫынаа 
нурте курма пыт}ёҫ.

—  Ак& тупнӑ ку хййне валли 
вырӑв, ытла та лай&х-ҫке кунта. 
йӑв&ҫ айёнт^е выртма! тет хӑшё 
пӗри.

Икеле 1’апук Анни те пыпӑ. Ми- 
хал,апа пӗрле вӑл тем тгекех Ҫёи- 
ҫёре кайашшӑн ҫунцё, аотцах яешё, 
х&й кэйас т)ух, Аннине курӑнмарё те. 
Тӳрри п&рахса каӑнйранпа Анна 
шурӑ тутӑрне пи'дб ҫипелде антар- 
са ҫыхаГ те, пёртте хавасс&н ҫ |-  
ремест.

— Ай-уй, мӑнтарӑн Йӑванё. Ма
нан та кйҫал сан хыҫҫӑн уттармал- 
ла пула!1 пулё, терё Анна.

Ҫынсем ун ҫинелле ^йр-^ар п&гса 
нлт>ёҫ.
* — Мӗншён-ха вӑл ҫапла кала*’? 

тет пёрн хйй тёллён. —  Вилее пул- 
сан та, вйл пёт^ен ҫеҫ вилес ҫуа, 
— пурин те сан хысҫӑн каймалла 
пудаТ пулё, темеллеэдё унйн...
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Вшгттё ҫын Сӑрнай Хӗветрин аелӑ 
ывӑлӗ Иӑван пулнӑ. Вӑл стантсйна 
ёҫ шырама кайпӑ, ант^ах увта ӗҫ 
тупайчаншше кайалла киле килме 
гухнӑ. Ҫара йасмйк улймепе пурӑн- 
нӑскер, вайран йӑлтах сулйнса ҫит- 
нӗ те, вӑрмантах вӑл хӑйне валли 
•анлё вырйн туннӑ.

о *
Хӗветӗр Йӑванне пытарни виҫб 

игун иртрё. Унтанпа йалта виҫё ҫын 
ан’̂ ах вилмерё пулӗ: кунсеренех  
йк-виҫ ҫынран кайа вилмеҫҫё.

—  Тин-тан!! Кран-н-н!!! тет §ак 
^аееи.

—  Епӗр иурнайрае ҫук. епӗр ви- 
летпӗр, теҫҫӗ ҫынниеем.

—  Еранк! Кранк! Е сӗр вилеттӗр, 
тсҫҫӗ ҫӑхансем.

Икелпе паранка, купйета,— урӑх 
мим т(1 ҫимеҫҫӗ. Хӑш ӗ вар-вит- 
типе вырта!', хӑшӗн пуҫӗ ырата), 
хӑшӗ аран еулланса ҫӳрет,— пурте 
цирлё! Нумайёшё икел ҫийеҫҫё те,



—  47 —

шыдӑнса кайаҫҫе, пи^ӗ-куҫӗсем ху- 
ралаҫҫӗ. Патнерех пырса пӑхсан, 
вилнё ҫын темелле вӗсене. Халё те 
вилнё вӗсем! Шыҫйнсанах, пӗр-икё 
куи иурна1чи, иурӑнмасТ-и,— сывӑ. 
пулӑр, тесе те калаймас!’,— ^йеӑла1!' 
те, выртат.

— Пирён тӗлтен ҫӑлтӑреем сӳв~ 
$ӗҫ, тёттём каҫ пулцӗ: ниҫталла п&х- 
сан та, куҫ курмас!', тӗттӗмре нире 
куракан та ҫук, тет хӑшӗ пӗри.

— Перӗн^ё ёнтӗ, сӑмса айнех пе- 
рӗнҫё, тет те при.

— Тён^е пӗтес $ух ҫӗр тӗттбм- 
ленмелле теҫҫё, ҫавӑн пекех пул-ҫё 
пулмалла. Сӗм тӗттӗмре епӗр ^ёрб 
йупасем иек ҫӳретпӗр, к&тт ҫеҫ 
ҫил вӗрмелле—йупааем тӳне тӳне 
кайаҫҫӗ...

* **
Карек кама та ҫут& вувра, йал- 

Йышсем, тӑвансем хушшин$е иу- 
рӑнма лайӑх. Кирек кам&н та тёх- 
тём ҫӗртеа хёвел ҫуттинех курас кя-
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лет... Йалти ҫьшеем дётём вьц ӑх-  
цӗрлёхие нуса пуҫларёҫ. Лаши-ӗнв 
хакл& мар, лбвел ҫуттиие курса иу- 
рӑнни теме тйра1\..

Оӑрна й Хёветри а рам е нихуаи та 
Баҫуксём патее пыраканмару§б. На- 
йан гешнён в&д унта пырса лар|ё. 
Ваҫукна амӑшӗ икеле кайий, киле 
Йукурпа ашшё ҫеҫ йулнй. Йукур 
карташён$е хай неккисемпе лашал- 
ла еыд,ат. Ашшё нӳртре Хёветёр 
арамёпе калаҫеа ларат. Сӗтел ҫинуе 
икел пашалусене тутӑрна витсе ху- 
я&, Ларсан, ларсан, Хёветёр арӑмӗ 
<ршла ыйтрё:

- йкелтен дӗҫерни иыра^-дш 
вал? Икелне йайаеан уук та, епёр 
пёҫерсе курман,

— Сётел ҫин'§е нулмалла унта, 
идее ҫиее пйх! терё Йукур ашшё.

Хёветёр арӑмё пашалусене те, 
§ашкйри паранкине те тутарпа |ё р -  
е пуҫларё. Ҫав вахйтрах Йукур 

мӳрте уунса геёуб те, сётел патнед-
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ле пырса: Ма еалататӑр пашалусе
не? Анне тивме хушмав, терё.

Хёветёр арӑмӗ пӗлмӗш пулцё.
— Хёветёр лаша пуема тйвйце 

те, ҫак ҫӗҫӗ йура^-ши? тесе тытса 
ийхас терӗм...

Ҫёҫҫине ыйтсаилесеи пулмарё, дӗр 
пашалуве илт;ӗ те, хӑй тӗллӗв ма- 
кӑртатса, ним каламасйрах пӳртрек 
тухса карӗ.

—  Атте, вӑл иёр пашалу илсе 
карё!

—  Мӗн тутармас!’ ку хырйм выҫ- 
ҫи? Кура тӑрах идее карё-ҫке ӗнтӗ,.

* н 
*

—  К ран-н-н!. Тан-н-н-н!.. тет па 
йап ^ан сасси.

Сӑрнай Хӗветри вилнё, ӑна |п р -  
кёве илсе кайаҫҫё. Ӗнер ан^ах вал 
лаша пусва, пайан тупйкра вырта^.

Ую.ук аппа хапха умӗв'$е кӳршё 
арймёпе калаҫса тара"!1.

— Мӗлло вил^ӗ-ха вара ҫав Х ё-  
вотёр?
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—  Л ати н е пусса кӗрсенех. в&л 
кӑмака ҫине хӑпарса выргнӑ, тет. 
Иӑлтах вӑйраи каййӑ лек йулпӑ 
та, хйпарса выртсанах: Вилетӗп, 
пӗр вӑй та ҫук, тенӗ те, лаша аш- 
не ҫийесси ҫавй пулпй унӑн...

Пӗр ерне хуш шииҫе ашшӗпе 
ывӑлё вилсе выртрӗ*;. Йалта р н  
сасси татӑлма иёлмест. П ӗри вилет 
те, тепӗри вилет. Вилӗм ҫамрйк- 
кине те, ваттиве те тиркедоеет. Ҫыв- 
сем ун у м ӗн р  куш ркайӑк пеж 
кӑна.

—  Совет ҫйлин а н р х , ҫйлмаеан 
— вилетпӗр, теҫҫӗ. Малалла пур- 
нассине иӗри те ӗмӗтленекен ҫук...

* **

Кантуртан п ёр к к и сен е Мускава 
илсе каймалла хыпар килнӗ те, йал
та а р с е н е  йама ҫыртараҫҫӗ. А р 
сене Мускава илсе кайас пирки йал
та тӗрлӗрен халап ҫӳрет.

Хйшё кала'!1:
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— Мускава йамалла мар, унта 
а^асенцен супйН) тӑваҫҫӗ.

Хйшё: Ҫук, анла мар, тет.— Муо- 
кава илсе кайсан, унта а р с е н е  ко- 
мун йенне ҫавйраҫҫӗ... *

Ҫапла калакансем а-рсено йараш- 
шйн мар пул^ёҫ.

—• Вилсен те, хамйрпах вилздбр, 
терёҫ.

А н |а х  ун йышшисем сахалт,т,б 
Хырйм выҫҫи хййех вбрентет: а^и- 
сене тилм рее ҫыртаракансём те 
пулт^бҫ. Мускава йама Укҫук аппа 
га. Йукур не ҫыртардб.

* *
*

Ваҫук Иукурпа мулташӗсене стант- 
ейна лашапа йсатма ҫул ҫипе тух- 
нй. Урапа ҫинт}е тилхепе тытса пы- 
ей майӗпе вйл хуркаййксем ҫннел- 
ле пйхеа, тек ҫапла шухӑгаласа пы- 
раВ

—  Кбрхи кун хйй илемёпе са- 
вйиса йулашшйн. Хӗвел ҫутти ҫбр 
ҫвне ^алйшшйн ӳкнӗ те, Пукрав ӑш-



ша иурне те ӑшӑ-гаК Ҫӳлтен хур -  
каййксем карталанса ӑшӑ ҫёрелле вӗҫ- 
ее кайаҫҫӗ. Вӗсем выҫӑ, йала анса 
та иӑхашшан мар, пӗрмай малалла 
вёҫеҫҫӗ. Ант;ах ман&н йалах йулае 
пула*. Мӗншӗш ҫынна та вӗҫмелде 
туман-ши? Кайӑк пек епё те, пӗр  
ҫӗрте кллёшмесен, тӗпёр ҫёре вӗҫ- 
ее кайса пурнӑттӑмздӗ. Нимле выҫ- 
л&х та, вимле вилём те ун §ух ма- 
на хӑратмёздӗ!..

Стантса натнелле уитнё -дух Ва- 
оуксем ҫул хёрёнт;е вилсе выртнй 
ащ лла  арӑма кург|ӗ ҫ . Арӑмё ыйтка- 
лакан пулнй мён: хутаҫҫи те ҫумёв- 
•$ех, хутаҫ ӑшӗи-де тӑм пек йаиала- 
рав тунй ҫйкӑр татйкё пур,- урӑх 
ним те ҫук. Вилнӗскерсгм .патенте 
икё ҫын хурал тӑраГ. Ант;ах,хурал 
тйратиэденех вилнӗ атрша амйшёв 
куҫееене уйханеем кӑларса кайнӑ.

—  Ваҫук, з*а кайӑпӑр. Епӗр кун- 
та тӑма хӑратпӑр, теҫҫё Иукурна 
йулташёсем.



В аҫусё хурал т&раканеем мён ка
банине итлешгаӗн. Хуралҫисем йал- 
ш  халапа йан£ та: Ах тура, тем 
те курапӑр-ха. темееёр сӑмах уҫ- 
маҫҫб.

Дёрн кала!1:
— Кугакӑ, йалӗн^е, тет, пӗри х&й 

вилиэденех масар ҫине кайса хйй- 
не валли ш&т&х цавса хунӑ. пуда1

Тепри кала’!’:
—  Вӑй пур т;ух халех тупак ту- 

малла пула!1 пулб, тег.
— Ваҫук. хавала лашана. еиёр 

хйратп&р...

Ш .
Вӑрманти икеле тахҫанах пуҫтар- 

са пётернб. Пукравб те тах<,анах 
иртнӗ. Ҫынсем йулашки вӑрман 
апатне— шёшкб ж&рине хутаҫб ху- 
таҫбпе ййтаҫҫб Варманӗицв ҫиллё 
тӑман вӗҫтерет, йӑвӑ-ҫ хушишсеп^еп 
ҫил атргсём улаҫҫё. Сивӗ. Алӑсем 
•аплах шӑнаҫҫб. Ант]ах Ваҫукпа 
шӑшё, тата ытти йал-йышеем те
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еивве, тӑмана пӑхмасйр шӗшкӗ кйтр 
си пухаҫҫё.

Пӗрре Ваҫукпа амӑгпё, кӑ-ҫкӑрак 
тавӑрӑннй т;ух, Кймака Тапукне, Ан
на 'ашшӗне, тёл пул^еҫ. Тапук Л)&~ 
ва ҫырмин^е йытй вилли тупнӑ та, 
килне илсе кайагг. Хӑй пёр-пбр ӗҫ~ 
рен хыпаланса тавйрӑннй пекех мйн 
утӑмпа йара йара пуса!’.

—  Мӗн тйватӑн йыт& внллипе, 
Тагтук пиэде? тесе ыйтрё Ваҫук.

Тапук ыалтан Ваҫук ҫине ҫилея- 
иӗ пеа пул|6, сивё куҫӗсемпе п&х- 
рӗ те, калас килмен ҫӗртен арав 
ҫ&варне уҫса йа^ӗ.

— Мён.. мён тумаллине кӑҫал хй- 
вах пёлетён пул,. Ҫийес пула^, вя- 
лесех килмест.

Ваҫук пӗрре у и ҫине, тепре ана
ше ҫине пйхса ил-дӗ. Укҫук аппа 
хай йшӗн^е: Ей тур ҫырлахах! тесе 
ил'дё те, никам ҫииелле пӑхмасйрах 
ҫаила каларё:

— Тем те кӑтартб ку ҫитмении, 
Сйхймне вӑрҫй нуҫланиӑранпа ҫийе
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нуҫларёҫ. Халё ӗнтӗ сйхӑм мар, 
йыттине те, кушакне те— иёрне те 
тиркемеҫҫӗ.

Тадук хӑв&ртрах таиаттареа ирт- 
«е карё. Ваҫуксене хыҫалтан икӗ 
арӑм хйваласа ҫитрёҫ. Иала ҫитит;- 
ценех вӗсем Тапук ҫин^ен сӑмах- 
лаеа ды$ӗҫ.

Камака Тапукӗ совет йёркипе ҫёр  
валеҫит^ен пӗр йат ҫӗрёпе ан^ах 
нурӑнт^ё. Ҫёр ҫийекен ывӑл тавра- 
шӗ пулман. Та1 а аслӑ хёрё Аннж 
валли ку тарант^ен те кат^ӑ тупӑн- 
марӗ. Кӑҫал Йака $йван ыв&лӗ ҫи- 
де ш аннйцё те, ант^ах Михана дёр
не курйнмаеӑрах Ҫёнҫере тар^ӗ. Ха
лё ҫёр валеҫнӗренне пӗр-икё ҫул  
хугаши йахйнах Тадукйн йнса тн- 
рӑ лулмарӗ: вйрдӑх ҫитмеинцие ха^  
кайран ака’*, >;ал, анисем ак8нмас&- , 
рах йулаҫҫё, Ҫав ҫитмении пирки- 
ӑех Таиук кггл-йышбие пбрмай хар- 
каша!’. Кйҫал ҫуркуннеренпех вйл ; 
ҫемйине курӑкпа а н р х  уерарё. Икел- !
не нухнй пеккине уйранла улӑштар-

. . ■ / ■ ^
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еа пётерсех пыт}ё. Пёр уй&х ёнте 
арӑмӗпе а р сем  ыйткаласа йалтан 
Йала ҫӳреҫҫӗ. Анна пуп патёнце 
етрепкере пу ран кала!'. Тапук хай 
£ҫта килт;ё унта ҫапкаланса ҫӳрет. 
Йыта б и л л и  кура^-и, р х -ц ёи , х у р  
аилли кура^-и,— пёрне те тиркемест.

Ш ап игем хыҫне ҫитнӗ ҫӗрелле 
Йаҫуксем Тапук арӑмне курах карӗҫ. 
'{'апук арӑмӗ пёр 8  ҫулхи а р п е  
'рарӑш йалёнрн ҫӳресе таврӑна!1. 
П и р -к уҫӗ  хййӗн тапра пекех ху- 
ралеа кайнӑ, ҫи й ӗн р  ҫара саплйк. 
дӗрҫиттине тутйр туса ҫыхнӑ; а р  
«ӑнса кайнӑ та, пӗр ҫӗтӗк-ҫатӑк 
еӑхмап анрах тӑхӑннйскер, ҫул тй- 
рйшшипех макйрса пыра!1:

—  Анне-е-е!.. Сивӗ. Шӑнт&м...
Йурлӑ тйманё пёрмай вёҫтерет

Ҫиле май а-§а йёни таҫтанах идгён- 
©е пыра!'.

—  Анне-е! Сивӗ-ӗ-ё... Щӑнт&м...
* *

*
Раштав уййхё. Шартлама сивб т&~ 

ра*. Хӳммесем, лаҫ тӑ-ррисем унта
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хунтах шӑт-шат! туса илеҫҫё. Ҫер- 
ҫиеем те лупае ҫуна^йсен^ен тухаш- 
шй,н мар: ҫймлӑрах сурӑхсем ҫине 
лараҫҫӗ, вьц&х картисене те аплах 
кёре кӗре кайа^ҫӗ...

—  Парӑр ӑна! Лаййхрах нарйр! 
тесе кйшкйрнӑ саеӑ урамран йанах 
илтёнсе карё.

Мён ку?
Урам тулли халах пыра!'. Туй те

сен— хал* туй пулас ҫук, турӑшсеи- 
яге йыраҫҫё теме— п^иёсем курӑнмаҫ- 
ҫӗ Пурте аҫампа та, кёрёкпе. Ар- 
ҫьшё те, хӗрарӑмё те пур.

Мӗн' ку?
Малтп ҫынӗ питлбх тытна та, 

млатукпа '§ан-’§ан! ^анлаттарса пы
ра!'. Ун хыҫӗнцен икӗ хӗрарйм ум- 
л& хыҫлӑ ута!\ Те хёрарйм, те ар- 
ҫын вёеем—малтанах палламалла та 
мар: пӗрпн пуҫӗн^ен хал, анг§ах пуо- 
лӑ сурах. тирӗ ҫакса йанй, пи^ӗ 
те курйимае^; тепрп пыейк зашкӑ, 
леккипе сурйх пуҫяпе уриеене й&т- 
са пыраГ.
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Иаккйр иккёшне те! Лай&храх 
ваккӑр!

Иккёшне те вара §ышкӑпа та, 
иатакна та -ҫурймбсен^ен ҫапа ҫапа 
илеҫҫӗ. ,

— Сур&ха ееӗр пусрӑр-и?
—  Епёр пусрймйр... А й-ай1. Тар- 

хашшӑн ан ҫанӑрах...
йглемеҫҫӗ, дупшгах хыт& хёнеҫ- 

ҫё. ^ашка йӑтса пыракан хӗрарӑмӗ 
тӳееймесёр утнӑ ҫёртех анса ӳкрё. 
Ана хёне-хёне^ зытк&нтара-цыш- 
кӑнтара тӑратрӗҫех.

— Ай-ай! Аш ё тутда пулмалла?!..
- Тутлӑ пулмасӑр! Аш& кула^

тата тутла пулаканздӗ.
—  Ашне ҫиме пёлнӗекерсем, ку- 

ла^не те ҫисе нӑхт^р ёнтё!..
—  Ай... урйх пусмастпйр, ан вӗ- 

лерӗрех.,. Хырйм выҫҫи турӗ &на, 
*е вёлерёрех...

Айлатакансем Аннапа амбшӗ пул- 
*&: амӑшё еурйх тирё ҫакнӑскерё, 
Анни ^ашк& тытиийё.
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Аниасем халб пӳртпе пуша кблет 
вбҫҫён ан^ах тйрса йулнй, пётём 
тупри пух |п н е, вьцйх картисене сут- 
са ҫисе пӗтерт}бҫ. Дёртен пёр ка$а- 
киие те пусеа ҫирёҫ, урйх вёсен 
нимле выл,йх та пулман. Пёр пйтада- 
ка ытларах аек ыйткаласа туянй 
паранкй дулнй та, урйх ним ҫимел- 
ли те ҫук. Ҫитменнине тата: 'Хамй- 
рӑн та ҫимелли сук, тесе Аннапа 
пуп стрепкерен тахҫанах кӑларса 
йа^ё. Тйы|ах аптйраеа ҫитнипв ва
ра Апнапа амйшб кӳршб оурйхне 
каҫхнпе картаран тытеа тухса, хйй- 
сен тбпсакайён^е пуснӑ мён. Анцах 
ашне ҫийеймесёрех пайанхи кун 
ияхҫан курман халйх мыскарине кур- 
ҫёҫ.

Анна ашшё раштав уййхё пу^- 
дансанах килӗи^ен таҫта тухса тар- 
нй. Ҫӳреме кайнй ^ух, ытл?. сявбде, 
ҫул ҫин^ехчВйл шйнса внлнё хыдар 
тухнй.
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Хёненё хыҫҫӑн пӗр ерне пек ним 
таиранмасӑр выртсан, Анна та внл- 
те карё...

— Тем тӗрдё хбртраё, ^иркӳрееас- 
ещпе еавйнтара^ё. Пӗтрӗ, мёскён. 
выҫӑ пиркийех пуҫне ҫврб, тет хӑ- 
т б  пёри.

— Ҫав кирлӗ ӑна̂ ! Тем пек ап- 
тӑраса ҫитсен те, ҫын вылуӑхне пу- 
«а«ейм ҫук, тийекен тё пур.

—  Пӗлес ҫук ӑыа, вилесех кил- 
меет, теҫҫё тата х&шӗ.

— Аш ш ё те унӑн хавтакцё, ҫит- 
меяиипех пётрёҫ апӑршаеем,., Мӗн 
|ул  ҫын вилет ӗнтӗ выуӑйа?!..

— Ҫапла ҫав вӑл, вилсессӗн хёр- 
женекбн пур, вилидан никам та хӗр- 
хенешшён мар, тет Укҫук аппа та.

-Ҫын пӗтнине йурата^, ҫавнурӑн- 
тй р ^ ё, ӑна ҫапла пулГпиас^ӑ. тийе- 
*ен сахал.

IX.
Ваҫуксвм ҫёнӗ ҫул ыран тенё куи 

Мйкулайраиҫыру илт/н;, уыъупапӗр-
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лех повескй та ҫитрӗ. Ҫыру ҫаж|«
< Атте-анне, ҫёнӗ ҫул йацӗпе сжрёв 
ната виҫӗ пӑт тулӑ йатйм. Пӗр ер- 
нелӗх в&х&т ыйгса илгӗм те, ҫж* 
хушйра пёр ^алтун хуҫанне вйдте 
кӳртрӗм. Уншӑн хуҫа тулӑ шгҫё... 
Нума® мар та, вӑй ҫитвипе хгу*&~ 
шас терӗм,» тесе ҫырна„

Драххи Куҫми ҫемйине ҫенӗ ш в -  
лйш кӗнӗ пекех пул^ӗ. Ҫак ҫыр&ва 
или|§ен, Ваҫуксен ҫӑнӑх таврашё 
тӑн^ах пӗтнӗздё. Укҫукапдатемиҫе  
ҫулхущ пш  хатёрлеыӗ пяр-авӑрӗсене 
пӗтӗмпех тырӑлла улӑштарса и ё -  

тер'1$.
Ваҫуксен йалӗн^е '1}ейе Ш вая  

йатла пёр Лапкау вур. Ёлёкрех вӑл 
кула^ пёҫерсе сутса пуран-ҫӗ, кӑҫал 
Мускав йеннеллв ҫӳреме вӗренрё: 
ҫынсен^ен ёне ҫу, пир таврашӗ иуҫ- 
тарса кайса тыра, паранкй кле илег 
килсе параТ. Лери хака кунта икё 
хут ӳстерсе пара'!1. .

Йаван мёнлепуйса пынине пёле 
тйрах, ҫынсем ун патне кашни исуж



пыра пыра тилмӗреҫҫӗ: Еиё те пи- 
лёк хйлаҫ пир парса йаратйп, мая 
валли те илсе килсем, теҫҫӗ.

''Цене Йаваы зейерен те зейсскер! 
Кам лайӑхрах пуҫҫапа!’, нам ӑна 
мёнпе те пулин „сёрме“ пёлет, кам 
ёлёкренпех луртарах пулыа— уншйн 
вал Мускакалла сиккипех кайса ки- 
лет; камӑн килён^е нимён те ҫув, 
кам ҫётӗк-ҫатак— ун пеккисеие кил- 
ие те кӳртыест. — Ун пеккисенҫен 
иумайах уса кураймӑн, тет. „Ҫӗтӗк- 
ҫатӑк^ алак умые пырса ывӑни^ен  
гаакка!1 те, ним тавайманнипе вара 
урам таваткалне ҫи ти ц еи ех  ылхана 
ылхана кайа!’.. Хашё йёрсе те па- 
ха1\ ант)ах питӗрӗнсе ларна ^ейе 
Иаван кантёк умно те пыреа пах- 
масЕ

Праххи Куҫми ^ейе Иавана лайах 
пёлет, ан^ах ним тумалли те ҫук: 
хай ҫӳреймест, Ваҫукӗ ытла ҫамрак, 
Укҫук аппа хӗрарам,— никам арамб 
те хай пуҫҫйн айакри ҫула кайни 
ҫук; вулкопператтивӗ нат,ар ӗҫлет.
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— ирёксӗрех Т)Сйе Иӑвава пуҫҫан- 
малларӗ...

Мвкулай тулӑ йанйшӑн ытла та 
хавасланмалла. Икел ҫйнйх хутйш- 
таркаласан, Ваҫуксем виҫӗ пйт ту- 
лӑна ытлашшипех 5 уйах пурӑнма 
пултараҫҫӗ. Ҫемйи хал> виҫҫёнех. 
5 уйӑх пртсен вара, ҫёнё ҫйкар 
ҫийесси те нумай йулмасК'.

—  Ҫитӗ ӗнтӗ, халё те нумай пуу- 
ҫапрамар Иӑвана, те̂ г Укҫук аппа. 
— Ман пир-аварпах мӑнтӑрлан^ӗ. 15 
кӗренкке ӗне ҫулле 4 пӑт ыраш ил
се килме пулт)ӗ те, 2 пӑт аран па- 
цё. Ҫын-и вал вара?! Намас-пит|6 те 
ҫухалнй унӑн!

Микулай ҫыруне илиэден, Куҫма- 
па арймӗ хӗл каҫассин^ен шикле- 
нет^ӗҫ. Пӗрмай ҫаралла паранкй. 
икел ҫинипе те пурйнмалла мар.‘ 

Иал канашне путсӗр, усал ҫыв- 
сем, карма-ҫӑварсем, кӗрсе ларнй та, 
вёсен^ен те ырри ҫук. Иалта сув- 
кйр-'дйлахсене, ӗҫе ҫыпӑҫман ҫамрйв- 
еене уййха 12-шер кӗренкке ҫйнӑх

— - №  —
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тужа'!'; Ваҫукпа ашшене пӗр уййх- 
шӑн па^ёҫ те. кайран йацёсене те 
хут ҫин’§еа хуратрӗҫ. Пёр уййхшйн 
илнё г§ух та 2-шер кёренккине йал 
пуҫӗн^е ларакансем хӑйсем валли 
пытарса йул^ёҫ. йалта даттӑртарах- 
хисене, вёсем суккйр мар пулсан 
та, ҫйнйх падёҫ, йӑвашраххиеене пёр 
хут парса ййпатан пек турӗҫ те, 
кайран патне те пыртармарёҫ. Пу- 
хӑва тухса йёрсе ыйтеан та, вӑрҫеа 
кӑаа пйраха1"§ёҫ...

ЭДикулай виҫӗ пйт тулӑ йани Ва- 
ҫуксене хййсвм х.ӗл каҫасеа та, ла- 
шипе ёнине хёл каеарма т а ё м ё т -  
лентере пуҫларё.

* *.*
Ҫ ёеӗ ҫул кунӗ. Тулта сивё пулин 

те, .хёвел пйхнине кура савйямалла. 
Щурй йур хӗвел ҫуттипе ййлтйртат- 
еа вырта1!’, — ҫӗн ёҫул  ҫёнелсех кил- 
е ё  пек... ^ӳ/с^ерен такам шаккаТ

—  Х апха тухса уҫйр! Алй шйпцё/
—  Ваҫук кантуртан ҫитрё! К уҫ- 

ма, лаша тйварма тух-ха.



Укҫук апна та, уи&шки те хапхь 
уҫма тухрёҫ.

—  Кайни ахал, иулмарн-и? Тек 
сук пулё?

— Ҫук пула!’-и вара,? Ахалех не* 
воекӑ йараҫҫӗ-и?

—  Пур, пур, терё Ваҫукё - Хӑй 
шӑннй пулсан та, кулкалаТ ӑнцах 
Агашёпе зм ӑ т ё  те хёпёртеҫеё, пур
те кӗриэденех сйх-еӑхса илтфҫ.

—  Тура сывлӑх патйр Мшсулайа 
Мире ҫӑлнйгпан ан пйрэхтйрах ӑна..

— Анне, тепёр савйнмзлли хы 
пар кааам-и?

— Мӗнех вара? Кала, калл.
—- Йукур ҫыру йлнй. Ака! Темл^ 

ёнер кантурах выпгс; 'йулвӑ.
Пайанхине Иӳкур иккёмёш ҫыру 

йат,ӗ. Малтанхи ҫырура вйл х&г 
А1ускава йепле ҫптии ҫин^ен а н р х  
ҫырнйтцӗ Унтапна нумаД вйхат ирт- 
рӗ. .Укуук аппа тек Йукур ҫыру 
Йамапшйц кулиама1т}ё. Лаша тйварс» 
тултино пу.дареа кёрёенех, пурте 
Йукур ҫыруне игле пуҫларёҫ.
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Ҫыруне Йукур хай йулташне ҫыр- 
тарнй мӗн. Ваҫук вулаТ:

— „Атте-аппе, Ваҫук ппт^е, пы- 
«йк салам снре, Пир.е х,алӗ улпут 
а^псем пекех тумлантараҫҫӗ, аш, 
рис пйтти, кулат; ҫитероҫҫё. Каш- 
ниннех ҫывӑрмалли крова!1 пур, ҫем- 
ҫе ҫыгарсемпех. Ҫырма; вулама, йур- 
лама? тата выл>ама та вӗрентеҫҫӗ. 
Вырасла та вӗренетпёр...*

—  Ах, мйнтарӑн Иукурӗ! терё 
Укҫук аппа. — Кунта пулнӑ пул- 
сан, пирӗи пекех йкел ҫпмелле-эдӗ, 
столовайа пирёи а р с е н е  патне те 
йарас ҫук. Спаҫипа каӑнӑшан... спа- 
ҫипӑ пйхаканӗсене.

—  Кунта йулнӑ пулсан, икё те- 
л ей л ӗ^ ӗ, терӗ Куҫма.— Мён т,улал}а 
вилсе выртрӗ ёнтё?!

—  М акулай пулӑтман пулсан, 
хӗл каҫма пит йӑвар п ул а^ ё. Мус
кава кайман иулсан, Йукур та халтр 
^ен те пурнаТдё?.. !рирлемесен ту- 
масаи, хал, пурӑнкалӑпӑр ӗнтё, а|а~  
сев  пуҫӗ сывй иултйр.



— Мускаврпсене те тура сывлйх 
датйр. Пирӗи ацасҫне аи пйрахт;ӑрах..

Укҫук аппа алӑ арканепе кёрпе 
1ҫурт}ӗ те, каҫхино тулй пйтти по- 
ҫерсе п а |ӗ . Турйш умне ҫурта Лари
сах вара Ваҫуксеы ҫёнӗ ҫул тпвле- 
т^ёде тулй пйтти ҫпрӗҫ.

, Х
Ҫёнё ҫул ҫитсе иртрё те. Хашё 

шён вӑл ҫӗнӗ пул-ҫӗ, хӑшӗшӗн кпв- 
вӗнпех йул^ё. С^махраи, Праххв 
Куҫми ҫӗнё ҫулта хӗпбртерё, ытто- 
сем ӗлӗкхин пекех хуйхйллй. Ёлӗк- 
хин пекех хырйм выҫҫи пётерет. 
Ӗлӗкхин пекех ҫынсем тертлепеҫҫӗ:

— ■ Ма ҫимесӗр пурйнмалла туман- 
ши ҫынна?

—  Ма вилӗм килмеет-пш нер хут- 
1 ен?

Вилӗмё те вйхйтсйр килмест, хьь 
рймё те выҫатех. Ҫпйес килет! Пе- 
тӗм шухйшӗ те ҫшйесси ҫиит)е ан- 
т;ах. Ҫммелли пулсан, никам та ҫи- 
йесси ҫинцен иёрмай шухйшламӗт)- 
т;б, ащ ах вйл ҫук.



Ҫимелли I'у кран еҫдес те кил 
«ест, ларас тбрае та килмест. теҫҫё 
хйгаё пери...

Иайан Укҫук аппа ҫуррм туда 
нуррп икел ҫӑнӑх6н|рн ҫ&к&р пё- 
герме ТЫТ&КН&, К&вае ҫӑрма кёлет- 
рен ҫйнйх илсе к ё |ё  те вӑд, кункри- 
ке сак ҫине лартеа нӳхреие паран- 
кӑ илме тухрб, Ҫав вӑхӑтрах пӳрт- 
пе пёр ыйткалакан кё$ё, П М а! ыйт- 
калакан,— пӳртре никам та курйн- 
цасТ. Ваҫукпа апнне анкартине ул&м 
илме кайнй. Пбркункрари ҫ&нйх ҫеҫ 
куҫа илӗртет. Хйпӑл-хапӑл хутаҫне 
< алта!’ те ыйткалакан', йбкёр ывӑҫше- 
рен купкрарн ҫйнаха вле иле йа- 
рат... Ҫавйитах Укҫук аппа та ҫит- 
<е кёрет.

— Мбн ӗҫлен есӗ? Халех сынсе- 
не кйшкаратап! тет вӑл.

Ыйткалакан ним те ^енмест. Х&- 
ранй не к те иулмаре. Хӑйбн ун 
гь!н тбсб те еулман: пит}ӗ-куҫб шы- 
ганеа кГшакарсах кайнй, ури-аллк
.18 ■ Т И  Ҫ у К ,

6«
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Ха-амшӑн мар ей, иӗ^ёкки вал
яй мдтём те ... Тархасшйн аи тивёр

— Ӑҫта сан пё|ёкки?
— йал нӗ-ҫёнте хваттере хйвар- 

тЛм.
Х&'а калана каламанах еивё §и.>- 

лё ҫын пек ’зетресе идет. Ах&р, хи
та шӑннӑ оулмалла, Увҫуканна ҫп- 
яе еивё куҫйа пйШ \ >

• Аҫтжеем пулан, тахла^а?
—' Анатрисем, мишер йентдасем
Кил хапхи уҫйлса хунӑнтр. Ва~ 

ҫуксем анкартин'зен кил|ёҫ.
— Куҫма! Ваҫук! Кёрёр-ха натр 

ҫнс: в&рӑ тытрйм! /
— Мӗн вйрри апла? "
Ваҫукпа ашшё пӳрте к ӗ |ёҫ . У к-

ҫук аппа вӗсене мён иулнппе тёп- 
яипёх калаёа кйтартрӗ. Йра.ххй Куҫ- 
мя итлорё, итлерб те:

— Йарйр йна, терб. • Ним тума 
га ҫук ӗнтӗ к&ҫалхи ҫул. Хырам 
выҫҫи тем те тутарё...

Калан й каламанах, ыйтка лакан 
тухса каЙнн те еиеӗнмерё... Кун
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пев 6ҫ Ваҫуксен йален^е вӗҫёмре- 4 
нех пулгсаларё. Х йтинне, хуҫисем  
пӳртре ҫук $ух, еётел ҫин^и нкел 
пашалусене иле иле тухаҫҫё, х&- 
тпинне кӑмакине уҫса хӑваракан та 
лулнӑ. Ҫёрле хваттер йама пурте 
хӑраҫҫё.

Теп, хам&ра та вёлерсц а&ка~ 
рёҫ, теҫҫё.

Ним тума та ҫук ӗнтё к&ҫал- 
хи ҫул, тет вара Праххи Куҫми -
Хырӑм выҫҫи тем те тутарё.

* *

Ваҫуксен видёй'цен ыйткалаьан 
«в&рӑ;» кайни пбр икё сехет иртрё- 
ши, иртмерё-ши. йалта тепёр хы- 
нар сарӑлнӑ. та. Пӗри дайан вйрман- 
тан вут турттарса киднё ^ух вилнё 
и$а курнӑ. А^ине х щ  йала илсе 
гсилнё. Кам ат,и? —Пёлмеҫҫё. Мал- 
танах: — Хамӑр йал а^и пулб, те- 
рёҫ. Ап^ах йалта хуҫи  тупӑнмарё.

Вара тниех:— И ут йал ат}и дулё. 
терёҫ.— Пёри йурийех ҫул ҫине пӑ- 
рахса хйвэрий, та, атр! ш&нса вилнт
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ауле. Ан^ах мёлле ҫын п&рахса хӑ- 
варнӑ-шв?:. Калаҫсан, калаҫсан ҫыв- 
нипе те тупрӗҫ. Ҫынни Укҫук ап
па тытна «вӑрӑ» пулнӑ мён.

—  Ёнер а^апаэдё вӑл, пайан аца- 
«арах Анаткассинелле уттар^ё, тет 
пёри.

-*• Ҫав пулмасӑр вара, кам пул- 
тар ур&х? тет тепри.

—  Ҫав, ҫав, тет Укҫук аппа та. 
Епё тытпӑ т)ух вӑл мана ытла сивӗ 
куҫсемпе пӑхса ил |6 , ун 'ҫухнех епё 
унтан хӑраиа йертём.

1 —  Ним тума та ҫук ёнтё аӑҫалхи 
ҫул, тет Праххи Куҫмийӗ — Хыр&м 
выҫҫи тем те тутарё.

* * *
Ҫӗрле. Хӑй ҫутни уылай иула^ 

Урамра йыта улани илтёпет, ф г г е  
ҫ&лтӑрсем йӑлтӑртатаҫҫб. Тулта ч,йт- 
ма. ҫук сивӗ.

—  Ш ак-так-шак! Килте пур-и? 
тет пёри урамри ^ӳре^ рен

—т Пур-ҫке. Кам унта?



Епё, теҫетски. Хурал гг уртгж 
*урала тухмалла.

— Мён х у ралли аила?
Теҫбтеки 'цӳрезе ҫумпех иыреатй-

10 . У кҫук  аппа сак урла карӑнна 
та, цӳреце витёр калаҫаТ.

— Ара, леш Тапук арӑмё пирки 
&ет ҫёр хута 'дуптарса ҫӳр.етеҫҫӗ,

— ^ӑнах-и вара аила лулпй? I
— |й н , |ӑн ! Хайне ха^ хурадла 

аа|ӗу... !
— Урӑх ҫынна калаймйр-гаи ху- / 

ралне? Пирӗн тухакан ҫук-ҫке-ха!
ЙураТ епшщ. Кришшаиа ка-/ 

ласа иахам, терё те теҫетски, тепӗр  
иӳрт патнёлле уттарцӗ. 1

Камака Тапук ар&мӗн пайан иӗр 
ген пер 8  ҫулхи ывйл ат}и вшида 
<ён. А|]и вилни ҫшг§ен ратниеене 
нслтер' С вырйнне, Тапук арймӗ, ий- 
тё выҫса ҫитибскер, а р  аллищи 
татар ах  ашне каееа илпё те, кб~' 
ҫер.ме тытапнӑ. А и р ^  кӳрпптс* м вй- 
хатрах сиснй те, тытса трфпй... Кун 
оирки ка,: пулае умён ҫйл гсутие

—  72 —
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ляна хбрарамсем те нумай калаҫ«д 
илт;ёҫ, Укҫук аппа ун -§ух ӗнеиеех 
кайманудӗ: куҫпа курмасӑр ӗненмед- 
ле мар, ҫын суйма та йурата^, тёгҫе.

Теҫетски кайсан, Праххи Куҫыи 
кил'-йышб уи пек усал ӗҫсем ҫить 
р н  нумайт^ен сймахйаса лар|ӗ.

Пёркун Анаткасра масар ҫин- 
§евилнӗ ҫынна кйдарса ҫини ҫинш < 
хыпар тухеа-ьтв, хал) хам&р Йнл- 
тах ун пек йарад^ пулцё.

— Турӑ сы латЬрах... Те $ан, да 
суй а Шупашкар йеселле дёри 10 
ҫулхи хӗрне пусса уишб иул&1\ теп- 
рин ҫвнуен магоа карам.

-К ӑ  ёнтё кӑҫалхи ҫул,
тет т. - Нихдан курманнпнех 
курас нула1\. Хыраи выҫҫи тем 
тутарӗ ку. .

XI••С
Ака уйахё. Ҫёр типе нуҫлаий.. 

Оынсем Шӑхран стантсшгден вӑр- 
лӑх турттараҫҫё. Х ал ^ еп  йалта вкр 
таврашё акманэдӗ. кӑҫал йала вир 
зйрлахё те йанӑ.
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—  Совет тем те ту таре ку, ак- 
мая йапалана актара^-ҫке ӗнтё, теҫ- 
ҫб ҫынсем.

Ҫапла хӑшё вире мён Панине пё- 
темпех акрӗ, хӑшё пёр кассине ҫв- 
ме хӑвар^ё.

-  Ҫӑва тухсан курӑкна та пу- 
рГшкалӑпйр, акеах йулас-ха, нумай
тарах акни хамйршйн вал, тет Ук- 
уук аппа.

Симереи халё питех аптрамаҫҫӗ. 
йалта ёҫлекен ҫынсене нурне те 
куккурус туха1’, пё^ёккисем тата 
столов&йра ҫийеҫҫӗ. Куккурус па- 
ма иуҫлан&ранпа йал ^ӗрёлсех ка
р а  Кашни килтепе пёрех аларманё 
гайтйртаттарни идтёнет: куккурус ҫе- 
мёреҫҫӗ. Вилём-ҫётём те сахаллана 
муҫларӗ. Куккурус туха пудлирен  
Кукща П етёр армана кайнй т>ух 
уул ҫшг§ех вилсе выртнӑэдё. Ун- 
танпа йалта пикамах та вилмерё, 
Куккурус панӑ пирки ҫынсем те
нях пёр-нёриипе шйкӑлтатаҫҫӗ.
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Малалла та кун неких марса, 
тйрсан, ҫапах ҫбнб тырра тухат- 
тймарт,Т)б.

■ — Келле х ҫанла парса т&малдав6- 
вара вилекен то сахал пулнӑ. иудерут 

Куншӑн та тем рул тав тумалла. 
Севере те ҫанах хбрхенет, кукку
рус та, ним те паман пулсан, вилет- 
гёмёрррё... пурте вилеттёмёрррё.

-  Пёлтёрех калаттймрре енё, тел 
эара хӑш рух Праххи Куҫми,— со 
вет вӑл тин -;*уралакан ара, тесе. 
Тымарланса ҫитсен, хамӑрӑннах агу- 
лё-ха вал...

Ҫуркупне в ел л ере я хуртсеие «ра
ке кйларса йарсан, хуртсем ытлза 
«авӑннипе пӑр-иар! вёҫҫе саланаҫҫё 
лайахрах итлесв я&хсап. хуртеса» 
те хайсен кёввипе йурласа ҫӳренё 
нек туйӑпаТ. Кӑҫалхи ҫынсем те да
нах. Несем халё куккурус, вир п&т- 
исем сисе куррӗҫ те, рерё вилём 

рен хйгӑлрёҫ. ^ ёрё вилём. Мён рул 
ҫыина вӑл хӑратяарё! Мён рул ҫыи~ 
на рёрёллох ава ава укеррё...



Акй акана тухрёу. Кӑҫад ҫурй, 
Йал ытла Лӑшасйр тйрса йулрӗ. Еу 
уапах рёрё вилӗмех мар-ха. йккён- 
вЕҫҫён пёр лаша ҫнтерсе ака таваҫ- 
ҫӗ, хйшӗ тара тытаҫҫӗ, хӑшё тать. 
«ёреҫепе ркаланакан та нур... Тӗр- 
мешеҫҫӗ, ёҫдеҫҫё. тйрӑшаҫҫӗ. Пур 
нас килет вёт!..

— Турӑ пулйштар! тёт Йаау 
ВаҫлеЙӗ 'Ваҫуксене. — Тырри ла- 
йӑх пултар, каллах вилмедле ли 
иултӑрррё.

— Спаҫйпӑ, спаҫииӑ, терӗҫ те В а
су кпа Микиш, кӳршӗ ҫыини. ана
тарах акалаеа карӗҫ.

* *
*

Вӑрман ҫинре ирхй хёвел кулоа, 
тӑраТ. Йерипен йерипе'нех вӑл ҫ | -  
лелле хӑпараТ. Телейлё ҫулсенрв 
пек мар пулсан та, уйра унта хун
тах сухаҫ саестн-ем илтё неҫҫӗ. 'Нал- 
тан кӗ?,ӳ гухрё то, нуса ҫулбаю 
улйхалЛа анеа кайат. Иртнӗ уулеен 
рят; танлалтйрол м.,хеан, тӳ ҫур- 
ри нтла са .алланса йулнй. Ҫуллем



ава вйхӑтӗнт;е ирхи апатпа кайакав 
хёрарӑмсем ҫул тӑрщшипех татӑла 
лӗлмес.г&бҫ. К&ҫал апла мар ...

Укҫук аппа Ваҫуксем патне ирхк 
ннатиа пыт}ӗ. Ваҫуксем кӑҫал Ма- 
кжш ницбш бпе ака таваҫҫӗ. Ми- 
к,йш те хӑй тӑрӑганипе ҫемйипе хёл 
каҫарцӗ. Х ӗлёпе пекех вӑл инҫетре 
гыр&лла хӑма ҫурса пурӑнцё. Ҫавйн- 
лах ҫемйпне те, лаши-ёнине те хё.л 
каҫартф,..

Укҫук аипа ураиа патёы^е йпатҫи- 
ме хатӗрлет, Ваҫуксем анат йент}ен 
уратта патлелле акаласа ҫитеҫҫӗ.

Кплёр, ларӑр апата!
— Тлӑр р-рЛ Лашисене тӑратрёҫ 

те, апата лар$ёҫ. Укҫук аппа §амӑр- 
ла паранк&па куккурус пашалуеем, 
тата сарӑ, ҫу илсе пипй.

—  Ан тнркёр битё анатие, урӑх 
иям те пӗҫерме пёлморём.

—  Ан кала-ха есё, ипке! терӗ 
Мшшш. — Ку апатпа ака тума пулӗ- 
ҫке, пёр тёлте куна та ҫийеймерё- 
мёр, тет.
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— А т, куртймӑр ёнтё кӑҫал! них- 
ҫан курманнинех куртймйр... Ҫйва 
тухасса ӗмӗтленменэдё.

— Иалта мӗн 'ҫулҫын каталке ёнтё!
—  Хамёр касрах миҫе ҫын вил- 

мерё-щи!
— Атйр даутласа иахас, терё Ва- 

ҫук. Хай пгутлама тытӑнт}ӗ: Сйрнай 
Хӗветрипе ывӑлё —: нккё, Тимуш 
хйтан 9 ҫынтан пплёккёшё вплее 
зьфтрёҫ--ҫ1щ ӗ  пултД кукша Петёр- 
т  саккӑр, Насарпа арймё— вуннё...

— Ах, ҫавсен а^исене шел! терё 
Укҫук аппа. — Пӗ^ӗкренех ^ӳре^е 
айён^ен ыйтса ҫӳремелле пултД..

— ^имёр-ха есӗр! шутлама парӑр.. 
Уксак Ҫитӑрпа Ш ӳрпе П е т ёр ё -  
вуыиккё, тата кам?

— Тапукпа хёрне шутларӑн-и?
— Ах! Шутламан, .вёсемпе вун- 

тйваттӑ...
—  Тапук кплё те сӳнт>ӗ вёт ёнтё, 

арӑмне тадта илсе карёҫ.
— Тапук Анни хӑй вилессе мал- 

ганах сиёнё пулё вёл, терё Укҫук



аппа. Варианта икел цухна '1>ух~ 
нех Анна, Хёвегёр ывӑлне курсав; 
манйн та кйҫал сан хыҫҫйн уттар- 
малла иулат пулё, тенпне аставатйп 
епё.

—  Пблее дук апа, терё Микиш 
— Хйш т}ух еамах та тёлне нулакав

—  Тата Унедёмпе хёрё вилнё. 
вёсемпе вунулта дын хамёр касрах ..

— Парах ёигё, Вадук, шутлама, 
ӑҫта шутласа пётерен пурне те? 
Ҫӗнҫёре кайса пётнисем мёв -ҫул 
пуле тата!

— Ҫӗпҫӗртисем те кайалла килее 
хыпар тухман-и дак? терё М икит.

— Ҫапла теҫҫё хйй, терё Укдук 
аппа.— Ҫёнҫӗрён^ё те пёдерсе хуни- 
семех дук пулё дав... Мён уса пул- 
•§ӗ-ха ӗнтё Ҫӗнҫӗре кайни? Пётмо 
кайни дед пулт)ё: кунта ним акса 
хӑварман, пётём туприсене сутеа 
вайнй хашё.

— Епёр дапах, Ҫӗндёре кайман 
пулсан та, пуранкаларамӑр. 'рипер

' 7<* -



мудҫан. кӗр анясене те акса х&в&р- 
тӑмйр.

Пурӑнма*пёдияне мён ҫиттёр 
ёнтё! терё Укҫук аппа — Ҫынсе^ 
таса ҫӑкӑр ҫинё $ух епӗр ҫулҫйпа 
хут&штарса ҫирёмёр; ҫынсем нӗлтӗр 
хёлле' сӑра ёҫрёҫ. епёр сала^ёне те 
кайран паранк& илсе лартрӑмӑр. 
Иёркунне те ҫавах. Ҫынсем пурла 
рукла тырӑран та таса ҫӑкӑр туса 
рирӗҫ, епир икелпе те, наранкӑва 
ҫирёмёр; акна т̂ ух та ҫиме хӑвармн- 
еӑр кайса саарамӑр. Мухтав совет- 
но те: в&рл&хш&н па^ӗҫ, тага Йакур 
та таса ҫӑкар ҫирӗ. Икелпе наран- 
ка ӑшне кӑшт ҫӑнйх хутйштаркала- 
сах хёл каҫр&мйр. ^ипер пулеал. 
ырага калрри лайӑх-ха.

~~ Ҫапла иулмасӑр, терӗ Микига, 
— Манан та пёр икел пулнӑ та, та
та хййа ҫурса тупкалана,— ҫавӑппах 
*ӗл каҫрамар.—Е^-лесен, тарашшав. 
^ёрё пуҫ вилмест, теее ахал, кала- 
мап пулё ваттисем Епӗр нихҫан ть

—  * 0  -



ҫъгана макйртман, ҫын ӗҫбпе пурӑв - 
ман, хам&рйнннпех пурӑннА 

—  Т)ӑн, 'ҫйн. Аллу уру ан амаи- 
тар та, пуҫу сыв& пулгйр, вара яур ■ 
яа^ етем...

—  81 —

I



Е П П И Л А К .

Тырӑ, вырма ырая тухас тене кун 
Микулай салтакран килтб. Килнё 
зшлменех ана ашшёсем авлантарсз 
йа^еҫ.

Микулайа авлантарсан, ’ нумай та 
тймарё, Йукур та Мускавран кшгдё 
Мускавран килнё Йукур ашшӗ-амӑ- 
шёсене шалт тёлёнтерсе йат$. Те 
вырас а |и  вал, те ■дйваш а^и—пал- 
ламала та мар: вырасла пал>ттупа, 
калаҫаеса та выросла калаҫаТ. Вы
росла йур&сем йурлаТ, -давашла йу- 
расем йурла!’, ҫёнӗрен ҫуралнӑ атде- 
па пёрех. Ашгаё-амашё Йукурпа 
мухтанаҫҫё ант;ах.

— Ус, Иукурйм, тет аш ш ё.—  Иы- 
еӑк ҫын пул... Ака сана асларах 
шкула вӗрентме парӑпӑр. Пирён пек. 
куштансен машкалне курмалла ан
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пул, верен, а^ам, верю  .. Верен не 
сын на никам та мйш18лаймае£

Йукур вӗҫӗмрен йур&сём йурлаеа 
чйтартаТ. Ӑна итлеяе'Йётём кӳршё- 
рен пуҫтарйнаҫҫӗ.

—  Хам а'рна хам та налаймаетӑп - 
;:ке ёнтё, тет амӑшӗ... •— Тем -дул 
ю аҫипа Муекаврнсене...

Кӑҫал Ваҫуксен ыраш &нса пулнй. 
Пурё вӗсем ҫирём урана ытла выр- 
цёҫ. Ваҫуксемпе пёр в&хйтра акни- 
Рен пурин те йнса пулнй, кайранхи- 
еен на-дар.

Ҫуртри вырна вйхйтраҪӗнҫӗр ҫын- 
нжсем кайалла киле пуҫларӗҫ. Ва- 
ҫуксен Ваҫлей йыснйшӗ ҫемйи те 
таваран|ӗ. Ваҫлей йы снйтӗпе аслй 
ывйлё лере р р л е с е  вилнӗ, кунта 
нё'дёк а-дисемпе амйшё ҫитрӗҫ. Амӑ- 
шӗ кулднса вата карт;йк пекех иул- 
еа кайнй, Пӳрт)ё хуҫи вёсене шел- 
лесе пӳртне ахалех па’дё, ант;ах ним 
ҫимелли ҫук, ним те акса хйвармав. 
Ваҫуксем хӗрхеисе ҫиме паркалаҫҫё 
те, ан-рх вёсене пёрмай тӑрантма



аитё 'нумай кирлӗ. Ҫанла Ваҫлей 
арймёпе а-дисен хутаҫ ҫакса килтев 
тухса кайасси ҫеҫ йула’Г.

Д ёлик куммисем те Ҫӗнҫӗртен 
Йухйнса тавӑрйндӗҫ. 'Вёсен те кун
та ним ҫимелли ҫук. К ил-ҫуртн  
сут урлӑ кайалла илг,ёҫ. Ҫиме ҫук- 
кипе кунта килсен арймӗпе нӗр а^и 
дирлесе вилсе выртрӗҫ. Хӗлипӗ пӗр- 
тен пӗр п ӗ |ӗк  хӗрӗпе тйрса йултф, 
Алли каскалама пёлет те, катка-пш;- 
кееем тукаласа пурнаҫҫё халӗ.

Ҫёнҫӗртен килекенсем пӗри те 
телейлӗ мар: хӑшё лере вилсе йулнӑ, 
х&шӗ кунта килсен вилеҫҫё, хӑшё 
ҫӳреме кайаҫҫӗ. Ҫёнҫёрех вырнаҫҫа 
йулнисем пптё сахал.
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