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Куҫарананран.
Нор‘кки Макҫӑмӗ ҫцн^ен пӗрик сӑмах.

К ор‘кки Макҫӑмӗ (т|ӑн йат;ё Пещк- 
кйв Макҫӑм Елекҫейӗ) ^улхулара 
1869 ҫудта ҫуралнй. Унан аш- 

ацшб Яерм меш^енӗ пулна. амашӗ 
ц[)улхулара пӗвевҫӗ ӗҫӗпе тйранса 
^ у р ӑ н а к а н  ҫын хӗрӗ пулнӑ. Ашшӗн 

иа$ё Пешкк&в Саватти Макҫӑмӗ пул- 
нй, амйшӗн йаг§ё Каш ширӗн Вади- 
ли Варвари пулнй. К ор‘кки ашшӗ 
ыа^ар пулнй, ҫав ӗҫпе вёл тӑранса 
пурӑвна. Ҫавӑнпа К оряки  те хӑй- 
не, ыал,ар ҫынни епӗ, тет. 5 ҫула 
ҫитсен Кор‘кки талӑха йулнӑ. Аш- 
тӗ-ам ӑш ё вилнӗ. Вара К орякине 
кукашшӗ Кашширӗн Ваҫили усра- 
ва илнӗ. Вал пӗ^ёк Кор‘ккийе ^ас- 
соелов тарах вулама вӗрентнӗ. 9 ду
ла ҫитсен кукашщӗ Кор‘ккийе ата-



пуш мак сутакан макаҫйна суту-илӳ 
ӗҫне вӗренме панӑ. А н^ах кунта 
К орькки нумайах пурӑнман,— тарнӑ 
та плансем тавакан ҫын патне вы- 
рйна кӗнӗ. Е ун та  та вйл нумайах 
пурйнса каймасФ — турйшсем тӑвакан 
маҫтйрскойа кайса кӗрет. М аҫтӑр- 
скойран праххут ҫине ӗҫлеме кӗрет, 
унтан сатовнӗк патӗн^е пурйнаТ. 
Ҫапла вёл вырӑнтан вырйна куҫса 
ҫӳресе 15 ҫула ҫитет. Ҫак вйхӑт- 
сен^е в&л алла мӗнле кӗнеке ҫаклан- 
нӑ, ҫавна вуланӑ. 15 ҫула ӑна ӑс 
кӗре пуҫлана. Вйл вара вӗренме ш ут 
тытнӑ. Ҫакӑн пиркп вӑл Х усана кай- 
нӑ. А н р х  ӗлӗк, патш а вӑхӑтӗн^е, 
ҫук ҫынна вӗренме ир§к пулман, 
ҫавйнпа Кор‘кки ниҫта та кӗреймен. 
В ӗренес вырӑнне клентӗр тӑвакан 
ҫӗре ӗҫлеме кёмелле пулнӑ. К ор‘кки 
вара кунта ппт нумай нуш а к у р а !— 
тв1миҫе тӗслӗ ӗҫ те тӑваФ, крусш рӑк 
та, вутӑ касакан та п ула! Выҫӑпа 
аптйраеа пурйнаФ. Х усантан вӑл, те- 
лей ш ы раса, Тсаритсына куҫаТ, кун-



та вӑл ^укун ҫул ҫиие хуралҫа кӗ- 
рет. Унтан в&лкаллех, салтака кай- 
малла пирки, ^улхулана тав&рна!.

Салтака йна ш ш еҫҫё... К аллех 
Корйскийе сётӗрёнсе ҫӳремелле пу
ла!. К орькки Макҫймӗ Раҫҫейе урл& 
та пирлӗ касса ҫӳренӗ. В ӑл таҫта 
та пулнй.

К ор'кки Макҫймё писсаттёл ҫулӗ 
ҫине 1892-1893 ҫулсен^е тухнй. 
малтан вёл Макар ^у тр а  йатлё ка- 
лав ҫырнӑ. Унтан вйл 'Цӗлкаш те- 
йекен калава ҫантарнӑ. Ҫакйнтан ва
ра К ор‘кки пысӑк йапаласемех ҫыр- 
са ҫаптарма тытӑннй. Корькки ҫыр- 
нисене ҫамр&ксем пит хавас йыш&н- 
вӑ. К ор‘кки хййён кӗнекисене ҫап- 
тарса ёлкёреймен вёсем пур те са- 
ланнё. К ор‘кки ҫырнисем ҫав тёрлӗ 
паха пулнӑ.

К ор‘кки Макҫ&мӗ хёйӗн кӗнеки- 
сем ҫин^е 'килҫуртсёр, хуларан ху- 
лана, вырӑнтан вырёна ирёклӗ вӗ- 
ҫен каййк пек ҫӳрекенсем ҫинт;ен, 
„ылтён роттёри“ ҫынсем ҫин^ен, тёи-



| е  касса ҫӳрекен ҫынсем ҫинцен, та- 
та ытти ҫакӑн пек „поҫҫаксем “ ҫин- 
^ен ҫыра!. Х М ӗн  ҫырнисен^е вёл 
ҫак ҫынсене, ытти писсаттӗлсем пек, 
ҫын ш утӗн^ен кёларман, вӗсене ахал> 
ҫынсен^ен нумай мала хунй. К о р я 
ки керойёсем пурин^ен ытла ирӗке 
йуратаҫҫӗ. В ёсем ирӗкш ён пурӑнаҫҫё.

Корйски М акҫӑмӗ ш култа вӗрер- 
мен ҫын. Ҫапах та ун&н й а |ӗ  пӗтӗм 
тендере йанёра!.

Х а^х и  писсаттӗлсем  хуш ш ин^е 
К о р ‘кки |и  ыалти вырӑнта тӑра!. 
Ун пек лайӑх, тӗрӗс, племлӗ ҫыра- 
кан пит сахал. К о р ‘кки кӗнекисене 
йут патш алёх |ёлх и сен е  те куҫарнё, 
Совет С ойусён 'р  халёхсен ^ӗлхвсе- 
не те ыумаййшне куҫарей.

К ор‘кки Макҫёмӗ Ленинне те ҫы- 
вӑх тӑнӑ. Вёсем Рево^утси  пули^- 
^ен те, пулсан та ^ас ^асах курса 
пӗрпӗринпе калаҫнё. П ёр пёрне ҫы- 
русем ҫырнё.

К ор‘кки Макҫӑмӗ, О к!апӗр Рево- 
^утсийӗ тухсан, ӗҫлекенсемпе хрес-
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'ҫенсен йенне пулн&, ур&хла пулма 
та пултарайман.

К ор‘кки Макҫйме ^аваш  ӗҫхалӑх- 
не те ҫывйх ҫын. В ӑл ҫырнисем 
ваш  ^ӗрине кӗрсех лараҫҫӗ, мӗншён 
тесен, К ор‘кки ҫырнисем патш а вӑ,- 
хӑтӗн^е ҫуклӑхпа йалтан хулана ӗҫ 
шырама кайнӑ, 'ҫӑвашсене те тивеҫ- 
ҫё. Сахали вара ӗлӗк т}йваш ҫынни- 
сем пысӑк хуласенце (Х усанта, ^ӗм - 
пӗрте, Х арккӑвра) К о р ‘кки Макҫ&мӗ 
ҫырнӑ пек пурйннйскерсем? Ҫавӑнпа 
К ор‘кки Макҫ&мб пирӗнш ӗн тӑван 
писсаттӗл. Енӗр &на, хам&рӑн, теме 
пултаратпйр.

^йваш  Кӗнеки Уйрймӗ ҫакна ас- 
туса Кор^ски кӗнекисене вырӑсла- 
рав ^аваш ла куҫарас ёҫе пуҫларӗ.

малтан ^ёлкаш а куҫармалла 
пул^ӗ.

^аваш  ӗҫҫыннине епӗр К ор‘кки 
ҫырнӑ кӗнекесене пурне те вулама 
сунатпӑр.

Лашман.
Шупашкар хули.

1924—15/У1.



^ӗлкаш.
К авӑвдан  ҫӗкленнӗ тусанпа тӗт- 

тӗмленнё кӑнкӑвак кӑнтйр пёлё^ӗ 
пйтран^йк тӑра^; вӗри хӗвел тинӗс 
ҫине кӗл тёслӗ тусан витӗр пӑхаЕ  
В ӑл шыв ҫине ӳкеймест: шыв ҫийӗ 
урлӑ та пнрлӗ кимӗ кӳсменӗсемпе 
ҫурӑла^, праххут ураписемпе ка- 
сӑлаВ вӗҫлӗ кӑкйрлӑ тӗрёк кимми- 
сем. тата урйх парусла кимӗсем 
тӑвӑр кавӑБ)ра унта та кунта та иш - 
се ҫӳреҫҫӗ. К авӑвда, т)ул ҫумне кӑ- 
карнӑ тинёсӗн ирёклӗ хумӗсем, хай- 
сем ҫин^е мӑн, йавӑр кимӗсем иш - 
нипе, карансем, парш ӑсем ҫумне, 
ҫырансем хӗррине ҫапӑна ҫапӑна 
капӑкланнипе, тӗрлӗ ҫӳпҫапӑпа пӑт- 
ранса, вёресе тараҫҫӗ,

И акӑр сан^ӑрӗсем йанӑрани, тӗр- 
лӗ йӑвар йапаласем турттаракан ва- 
консем пӗр пӗрин ҫумне пырса ҫа-



пӑннн, тимӗр листисем |у л  ҫине 
таҫтан кёмсӗртетсе ахйрса анни, йа- 
вӑҫ ӳкни, исвост^аксен  ураписем 
шйлтӑртатни, праххут шахӑрнисем, 
пӗрре халхана ҫурмалла хытӑ, те- 
пӗре хулӑн сасӑпа мӗкӗрекенеем, 
круспгҫаксен каш кйраш ӑвӗ, матрос- 
сен, танӑпп^ари салтаксен сассисем, 
пур те, танапуҫа хуплакан мусйк 
пулса, пӑтранса, хумханса, кавӑн, 
ҫин-ҫе тараҫҫӗ. Вёсен ҫумне ҫӗр ҫин- 
'ҫен тата ҫёнӗрен ҫёнӗ хумсем, ман 
сасалисем, ҫиленекен саслисем, йӗри- 
таврана ^ӗтретсе, вёри, тусанлӑ сыв- 
лаш а ҫурса ҫулелле хӑпараҫҫӗ.

К ранит, тимёр, йавӑҫ, кавӑн,ӑн 
^ул сарна лаптӑкӗ, карапсемпе ҫын- 
сем, пурте— урса, иртӗнсе кайса. ха- 
руш ӑ сасӑсем кйларса тӑраҫҫӗ. Ҫын 
сассисем, кал,т кана илтӗнекенсем, 
ҫаканта вара пнт кулӑш ла. Хайсем, 
ҫыннисем те к у лаш лата  ш еллемед- 
ле: вёсен кӗлеткисем —тусанласкер- 
сем, ҫӗтӗкҫатӑкскерсем, ш аш и пек 
'ҫупса, й Ш э  тзвзрсэм  ҫеклаое жух
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ленсе ҫӳрекенскерсем, унта та, кун- 
та тусан кӑлараҫҫӗ. Кавйн3ри тимёр 
куписемпе тавар куписем ҫумӗнце 
кӗмсӗртетекен вакунсем ҫумӗн^е ка- 
вӑг^ри ҫынсем ытла та пӗ^ӗккӗ ку- 
рйиаҫҫӗ.

Мӑн праххутсем ш ӑхӑртаҫҫӗ, ун
тан паш латса таран сывлаеа плеҫ- 
ҫӗ те ҫёнӗрен ш ахартаҫҫӗ. Вӗсем 
хайеен аш не таварсем ҫёклекен ту- 
санлӑ ҫынсен^ен, кулнӑ пек тараҫ-. 
Ҫё. ^ан ахах  ик-виҫ кёренкке ҫйкар/ 
ӗҫлесе туиае пирки  пинш ер пӑт 
хулпуҫҫп дин^е праххутсен ӑш не, 
тавар йатакан крусш ^аксен кёлетки- 
сем куҫҫул тухазден кулӑш ла пулнӑ.

К авӑщ ш  сасасем хӑлхана ҫурна. 
Тусан, самса ш ӑтакӗсене кӗрсе еӑм- 
сана хуплана. В ӗри  хӗвел ӳте хёрт- 
нӗ. Ҫанҫурӑма ывйнтарна. И ёритав- 
рара пур йапала та ҫитӗнсе ҫитнӗ 
пек, акӑ, акӑ, иш ӗлсе анса тар пек 
харӑс хыпса ҫунса пӗтес пек туйӑн- 
нӑ. В ара ҫакӑн хысҫан уҫӑ сывлаш 
тухас пек, ҫӗр ҫинт;е ш ӑлт лапкӑ
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пулас пек туйаннӑ. 'Гусанлӑ, сас&- 
сем, ахйракан, ҫиленекен сасйсем, 
хуллен уртаракан сасйсем пётмелле 
пек туй&ннй; хулара та, тинӗс ҫий- 

те, пӗлӗт ҫин^е те лӑлкӑ, таса, 
лайах пулмалла пек туйӑнна.

Акй вунпкӗ хут йанйраса ^ан 
ҫапрӗ. Й улаш ки пӑхйр саса хытса 
кайсан, тискер еасйсем хуллентерех 
ш авлакан пул^ёҫ. Тепӗр минутран 
вӗсем мйкӑртатса пӗтсех лар^ӗҫ. Х а- 
лё етем сассипе тинёс хумханни те 
илтёне пуҫларӗ. Кӑнтӑрла апа^ӗ ҫи- 
ме вӑхӑт ҫитрӗ.

I.

К русш ^аксем ӗҫлеме пӑрахеа, ус- 
ламҫасент;ен ҫимеллисем илсе, уш - 
канӑн уш канӑн ҫавӑнтах, ҫ ӗ р ^ н е ,  
еулхйна ш авласа ларна в А ^ р ^ ,  Н&" 
сен хуш ш ин^е ^ӗкапГ^^ийА кки ку- 
р й т ,ё  -  тбн'§с куриӑ, вдтӑ каш кӑр, 
кавӑн, ҫыннпеен пӗлёш ӗ, вёсӗм ^- 
^ёлкаш  пйантса, ним хӑраман ва_рй 
иккенне пит лайах пёлнӗ. Вӑл ҫа-
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рауран, ҫарапуҫ пулнӑ, ҫийён^е ки- 
вӗ плис ш алаварпа (йӗмпе) ҫитса 
кӗпе пулнӑ. К ӗпе ҫурӑкӗсен^ен ху- 
ра ӳтпе витӗннӗ кӗтеслӗ шӑмӑсем 
курӑаса  тӑна. Х ура, ш уралма пуҫ- 
лана, ҫӳҫӗсом тӑратса танине, тата 
вӗҫлӗ, авӑн^ак самеала пщ;ӗ шыҫйн- 
са кайнипе, вӑл халӗ кана ҫывӑрса 
тӑни палӑрнӑ. Унӑн вӑрйм мӑйахӗ 
ҫинце ы раш  улам пӗрт}и ҫакйнса т а 
на, тепӗр йен^е тепӗри  ҫакӑнса т а 
на Варам, типш ӑмла, партак кур- 
пунтарахскер, т;ул ҫинт;е утса пыр- 
са, вал хайӗн авӑн^ак самсине ун
та та кунта та паркаласа, караппал 
пек, куҫӗсене йӑлтартатарса, крусш - 
^аксем ҫине пахна. Унан майӑхӗсем, 
аҫакуш ак майӑхӗсем пек, йаланах 
тӑратса танӑ, ҫурам хыҫне хуна ал- 
лисем пӗр пӗрне сатаркаланӑ, ала 
пӳрнисене вал темӗнш ӗн ш артлат- 
тарнӑ. Ҫарауран ҫӳрекен круш ^ак- 
сем хуш ш ин^е, Т)ёлкаш хӑйӗн ка- 
ранпӑллахӗие, ырханлахӗпе, утнипе, 
таҫтан палӑрса тӑнӑ.
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К арҫинкка куписем ҫин^е лара- 
кан круҫпг§аксем патне ҫитсен, ана 
хирӗҫ пӗр сарлака хулпуҫҫилӗ ҫын 
тӑ^ӗ. В ӑл тй’§& те ^ӗлкап ш а ҫум- 
мйн утре. Х ӑй  ҫапла кала!1:

—  Салтаксем икӗ ҫыха манухвак- 
турй ш ыраҫҫё... И лтрӗни, Кришкйи?

—  Ну? тет ^&лкаш пӗр харама- 
сӑр ун ҫине пӑхса.

—  Мӗн тата-ну? Ш ыраҫҫӗ, тетӗп. 
У рах ним те ҫук.

—  Мана вара, ҫухалнине ш ыра- 
ма, ^ӗнмерӗҫ пулӗ?

Т)ёлкаш ш йлӗсёне йӗрсе приетй^- 
сем йеные пӑхрё те:

—  Ш уйтан патне кай! терё.о
И улташ ӗ ним ^ӗнмесӗр кайалла 

кайрӗ.
—  Ей, ^аранха! М иш кана кур- 

марани кунта?
—  Такҫантанпах курман ӗнтӗ!—- 

тет леш ӗ йулташ ӗсем патне утса.
^ӗл каш  малалла кайрӗ. Ана, пур 

те лайах пӗлӗш е пӗлнё пек, хирӗҫ 
тӑрса илеҫҫӗ. Вӑл, йаланах уҫй ка-
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мӑллйскер, пайан темӗскер ҫиленнё, 
татса кйгпкйрса калаҫат. Таҫтан та- 
вар куписем хыҫӗн^ен тамйшнй ху- 
ралҫи тухрӗ. Вал ^ ӗ л к аш  ҫулё ҫи- 
не тухрӗ те, ҫапӑҫма хатёрленнӗ 
пек, сулахай аллипе хёҫне тытса, 
сылтйм аллипе ^ел к аш а  тытса 
Цар^ӗ.

— Т]арйн! Ӑ ҫта кайатйн?терӗ ху- 
ралҫй.

^ёл к аш  пӗр утйм кайалла ^акрӗ 
те хуралҫй ҫине пйхса кул^ӗ.,

Т ам ӑпщ а хуралҫи хййӗн $ейе хӗр- 
лё питне ҫиленсе хӑратмалла тавас- 
шйн пулна, ан^ах тем ^ухлӗ хйтлан- 
сан тавйл  хай питне хйратыалла тӑ- 
вайман; куҫёсене ^арса парахса, куҫ 
харпш сене мйкйлдат! арса вӑл кул&ш- 
ла а н р х  пулайнӑ.

— К аланӑ сан а— кавагр  ан ҫӳре, 
тесе, айакпӗрт)исене хуҫӑн! Е сӗк ал - 
лех килнӗ, тесе кйш карна хуралҫй. 
К ана хирӗҫ аллине тйсса:

—  Сывӑи, Ҫемена^! Е пё сана кур- 
манни нумай пулагГ ӗнтӗ, терӗ Т|ӗл- 
каш .
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—  Кай, кай!.. Ӗмӗрте сана кур- 
масан та ш ел  мар.

А н |а х  ҫапах Ҫеменӑ^ тӑснӑ алли- 
не илсе хай те ала па^ё.
% —  Акӑ мён, М иш кана есё кур- 
мани? тет г|]ӗлкаш  хуралҫӑ аллине, 
хайӗн ҫывах йулташ ён аллине §̂а- 
мйртана пек, ^ймӑртаса.

— Мёнле М ишкана? Нимёнле 
М иш кана та пёлместёп. К ай  кун- 
тан, атту паккаус наздалнёкё кур- 
сан, парё сана...

— Х ӗрлё ҫӳҫлине. П ёркун епё ун- 
па „Кострома^ йатла п^аххут ҫин- 
'де ёдленё’р ё ,  тет Кёлкаш.

—  Ҫаванпр пёрле вйрла?ап, тесе 
кала!.. Пол,нйтеаНа йпа »лее,кайрӗҫ. 
У рине хуҫна, г|у к у н  укпё...- К ай, 
ш ӑллам, аван калаҫна ’вухнб, атту 
ӗнсӳренех асатап!..

— А, есё ҫапла иккен! Х ай  М иш 
кана пёлместёп, тет. Х ай тата пё- 
лет иккен... Есё, Ҫеменӑ^, мёншён 
капла ҫиленнӗха?..

—  А ка мён, Криш ка: есё манпа 
ш ал йёртсе ан тар. К ай  кунтан!



Х уралҫа ҫиленме пуҫларӗ. В ӑл 
йӗри тавра пахкаласа хййӗн алли
не ^ӗлкатп аллисен |ен  кӑларасш йн 
пулнӑ. ^ёл каш  ҫӑра куҫ харшисем 
айён^ен ун ҫине пахса, мйй&хӗсем 
айӗнт^н кулса, унйн аллине йама- 
сйр калаҫса тӑна.

-— Е сӗ ан васкатха мана. Епё 
санпа тар аш тр ен  калаҫамха, унтан 
каййп вара. К аласа пар мана, мӗн- 
ле пурӑнатӑн?. арӑму, ат)усем-сывӑи? 
Унтан ^ӗл к аш  куҫӗсене ййлтӑртат- 
тарса. т ӑ л ӗ с е н е  йӗртсе каласа ху- 
^ ӗ :—Сан патна хйнана пьша ха- 
тёрленетӗп, а н р х  вахӑт ҫук— ёҫе- 
тӗп  ака...

— Н у, ну... есё парах ана. Есӗ 
ан кул, шӑмйла шуйтан! Епӗ, ш ӑл- 
лӑм, ^ан ^йнах... Елле есӗ ҫуртсем 
тӑрӑх, йе урам тарӑх ҫаратса ҫӳре- 
ме хатӗрленетӗни?

—  М ёншӗн апла? Кавӑг^ра та п и 
ре хамар ёмӗре иурлах ҫитмеллеха. 
Тупата турш ӑн ҫитмелле, Ҫемена^! 
Есё, каллех, икӗ ҫыхӑ манухвакту-

—  16 —
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рӑ пвтӗрсе ^икнӗ, теҫҫё. А сту, Ҫе- 
менӑл;, пӑхкала! Мӗнле те пулсан ан 
ҫаклан!..

Ҫапла каланине илтсен Ҫеменӑт; 
ҫиленнипе ^ӗтреме пуҫланӑ. Вал 
темӗскер каласш ӑн пулнӑ, анцах ни- 
ыӗскер те калайман, пёр сур'рйкёсе- 
не ан'дах сирпӗтнӗ. В ара ^ӗл каш  
хуралҫӑ аллине йарса кавйН) хапхи 
йеннелле х&йён вӑрӑм урисемпе 
танклаттарса кайнӑ. Хуралҫй Т)ӗл- 
каш  хыҫҫӑн вйрҫеа пынӑ.

Хыдалтан:
—  Пӑхха, Криш кй, мӗнле сана 

пуҫлйхсем сыхлаҫҫӗ, тесе круст^й к- 
сем хуштаин'ден п ӗра к&шкйрнй; 
крусшт;ӑксеы апат ҫинӗ хыҫҫ&н пӗҫ- 
ҫисене тӑратеа выртнй.

— Е пӗ ҫарауран, ҫавӑнпа Ҫеме- 
н Ц , ман урана шйрпӑк ан тӑрйн- 
тӑр тесе сыхласа пырат мана, тет 
кӑна хирӗҫ Т}ӗлкаш.

Х апха патне ҫитсен, икӗ салтак 
^ёлкаш а хыпаласа пӑхрӗҫ те ура- 
малла тёртсе кйлар^ӗҫ.

Щёлкай 2
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—  Ан йарар есёр ӑна кава^а , 
тесе кӑш кӑр^ӗ кавӑ%  карташ ӗн^е 
йулна Ҫеменӑ^.

^ӗл к аш  ҫул урлӑ. каҫрё те хупах 
патне пырса тумпа ҫине ларт^ӗ.

КавӑН) хапхин^ен тийеннӗ лавсем 
кӗмсӗртетсе тухнӑ. В ӗеене хирӗҫ, 
^ул ҫин^е ш алтартатса, пуш а лав
сем кёнӗ. КавӑН) ҫин^е хура пӗлӗт 
пек тусан тйна.

Ҫак урнӑ кава^ра , Ҫеменӑтрга вар- 
дна хыҫҫйн, ^ӗлкаш ӑн  кӑмӑлӗ пит 
уҫӑ тӑнӑ. М алта вӑл  ӗҫлесе пысак 
укҫа тупассине курнй. Ҫак укҫана 
тупма тар йухтарса ёҫлемелле пул- 
ман... ^ ӗл к аш  куҫӗсене хӗсее ыран 
мёнле ку^ат тйвасси ҫи н |ен  ш утла- 
н&, вал ыран к асй и щ е хут укҫасем 
ш атартатни  ҫин^ен ш ухӑш лана... 
Унтан вал хайён йулташ не М иш
кана та аса илнӗ. Х айне хай М иш
ка ун ӗҫӗн^е пулайман пирки вӑрҫ- 
са та илнё. П ё ц е н  тӑвайманш и ку 
ӗҫе? Ҫанталак мёнлеши?.. В ал пё-
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лӗт ҫине те, урам тӑрйх та тинкёр- 
се пӑхнӑ.

^ӗлкаш ран  пёр ултӑ, утӑмра, трат- 
туар |у л ӗ  ҫин^е, тумпа ҫумен^е, 
килте тёртнё кёпейёмпе тумланнӑ, 
ҫӑпата сырна, хӗвелпе тӗсӗ кайнй 
картус таханна ҫамрак к а ^ ӑ  ларнӑ. 
У н ҫумӗн^е пӗ^ӗкеҫҫӗ катумкапа 
ав&реӑр ҫава выртнӑ,, ҫавине утапа 
^ӗркенӗ, ҫийелтен кантйрапа ҫыхнӑ. 
К а 'р а , сарлака хулпуҫҫилӗскер, тӗ- 
реклӗскер, сараскер, хевелпе те, 
ҫилпе те пиҫнӗ ҫын, пысйк кйнкӑ- 
вак куҫӗсемпе ^ӗл к аш  йеннелле 
пӑхса тӑна.

Саоартак ^ӗл к аш  ҫёварне карса 
йа^ӗ те, ш ӑлӗсене кӑтартса, зӗлхи- 
не тӑсса, куҫӗсене тавйрса казда ди
не пӑхрӗ.

Каздй, нимӗскер тума пӗлмесӗр, 
малтан куҫӗсене хупса удрӗ, унтан 
хыта сасӑпа, ха-ха-ха, ей зутакҫке, 
тесе кулса йа^ӗ. К ац ӑ , ҫавӑнтах 
хай йапалисене илсе ^ӗл каш  тум- 
пи ҫумне куҫса лар^ӗ.



— Мӗн, тӑванӑм, пйртак ӗҫнӗ пул- 
малла, терӗ ^ёл каш а кат^й.

—  Пулнӑл^ӗ ҫав ҫавӑн век  ӗҫ, 
пулнйэдӗ, терӗ кулкаласа ^ӗлкаш . 
П ы сӑк куҫлӑ к а в а пӑхсанах кймӑ- 
ла кайнӑ. Ҫулнӑ, ҫӗртени?

—  Ҫавӑнтан. П ӗр ҫухрйм ҫултй- 
м ӑр—пӗр пус илтӗмӗр. Ӗҫсем на- 
р р .  Х алйх нумай! Выҫй хал&х тул
ий... Х ака ӳкерт}ёҫ. Купан, ш ывӗ тй- 
рйх утмйл пус параТ^ӗҫ. Елӗк виҫ 
тенкӗ, тйваттй, пилӗк тенкӗ панӑ 
тенине илтнӗ!

—  Ӗлӗк, тетӗн. Ӗ лёк унта вырйса 
курнйшйн кйна внҫ тенкӗ панӑ. Е пӗ 
пёр вунй ҫуя. ёнтӗ ҫав ремеслапа 
кйна пурйннй. Пыраттӑм й ал а —епӗ 
вырӑе, теттӗм. Ҫав&нтах сана хыпа- 
лама, курма тытйнаҫҫӗ— ҫавӑнтах виҫ 
тенкӗ параҫҫӗ. Унтан ӗҫтереҫҫё, ҫи- 
тереҫҫӗ. Пурйн вара мӗн ^ухлӗ пу- 
рйнас тетӗн!..

К а ц й  ^ӗл каш а итлесе, ҫӑварне кар- 
са, тёлёнсех кайнй, унтан ҫак ҫын 
улталанине сиссе ахӑлтатса кулса 
йанӑ,. ^ӗл к ащ  ним те кулман.

—  20  —



'Цутак, пул на пек калаҫа!, 
епё ёненсе ларётйп...

Т]ӑн ^анах унта, ака тупата тур- 
т а н ...

—  Е п ӗ мён ҫинҫен вара? Е пё те 
ӗлӗкхи ҫинт^ен калаҫатӑпҫке...

—  Кай, мён калаҫат&н, тесе катр-
аллине сул^ё.-—Кам есё, атӑ, ҫӗ-

лекени, йе ҫӗвёҫи?
— Епёи! терё Т)ёлкаш. П артак 

ш ухйш ласан,— пулйҫӑ епё, терё.
—  Пулйҫй! А ка кам иккен есё. 

П ула тытатӑн пулат?
—  М ёнле пула? К унта пулӑҫсем 

пула кӑна тытмаҫҫӗ. Ш ыва кайнй 
ҫынсене, кивё йакарсене, путна ки- 
мёсене—пурне те тытаҫҫӗ, кйлараҫ- 
ҫӗ...

— У лтала, у л т а л а ! .. Есё ҫакй ы ш - 
ш и пула? пулмалла, вёсем хайсем 
ҫин^ен ҫапла йурлаҫҫӗ:

Енӗр хамар сёрекесене 
Ҫыран ҫинг§е туртатпар, 
К ӗлетсене, ^алансене кёретпӗр!..

—  Есё вара ун пеккисене кур- 
наи? терӗ ^ӗл каш  кат^а ҫине пӑх-
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са. ^ёлкаш ҫак кауҫа пӑртак ухмах-
рах пулнине вптёр курса тапӑ.

—Ҫук, курман. Аҫта вёсеве курас? 
Илтнё ант;ах...

—  Аванн?
— Вёсеми? Аванҫке. Ппт ирёке 

йуратаҫҫӗ, ирёклё ҫынсем вёсем.
— Мён вара сана... нрбк? Йура- 

тат&ни вара прёке?
—  Мёнле вара ур&хла? Хавна ху 

хуҫа, аҫта кайас тетӗн, ҫавйнта ка- 
йатан, мён тавас тетён, ҫавна тава- 
тан.

Хӑвна ху тытыа пблсессӗе, ёнсӳ 
ҫпн^е -ҫулсем пулмасан, ппт лайӑх 
ёҫ. Ҫ5'рв, ӑҫта ҫӳрес тетён, тура йат- 
не кӑна мухта...

'Ҫблкаш ҫакна плтсен кат^аран 
ҫавран^ӗ те, сур^ё. Уетан калаҫма 
та "ҫаран^ё.

—  Акӑ ман ёҫ те... Сасартӑк ка^- 
•ҫа калаҫма иуҫларӗ.— Атте вилт;ё, 
ҫуртйёр пё|ёккё, авне кар^ӑк, 
ҫёр нат;ар, мёи тумалла манӑн? 
Пурӑнмалла. Мёнде? Темёскерле. Ла-
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йах ҫурта кайса киле кёмелле пул- 
■56. Йурӗ. Хёрне уйарсан лайахтҫё! 
Ҫук, шуйтан хуни хёрие уйӑрмас*. 
Мен вара, епё унш&н ёҫлетёпи?... 
Ака мёнле ёҫсем! Ех, пёр ҫёр алла 
тенкё ёҫлосе тупасэдё, ура ҫине тӑ- 
раттӑм, вара Ентппе катартаттам! 
Мархвуна уйӑртапи? Ҫук. Кирлё мар. 
Йалта, турра шёкёр, пёр хёр капа 
мар. Вара епё ҫапла пётёмпе ирё- 
ке тухаттам... Халё ним тумата ҫук, 
каллех киле таврӑнас пула*. Шу- 
хаш лана^ӗ епё ҫакйнта килсе пёр 
икё ҫёр тенкё укҫа ҫапап, тесе. Ҫук, 
тухмарё... Киле тавраисан та тарҫа 
пек ӗҫлени ает;ах пула* ёптӗ. Вара 
хам вал,.т,и ҫуртйёр пулмас* те... 
Ех-хе-хе!.. Каэда киле таврӑнасшан 
пулман. Вал пуҫне усса хуйхӑрса 
ларна.

Т)ёлкаш, калаҫас килмест пулсап 
та унран тата ыйтрё:

—  Халё ӑҫта кайас тетён есё?
—  Аҫта кайас? Х у пёлетён,—ки

ле лле. .
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—  Ну, кӑна епӗ пелместёп, шет 
есӗ Тӗрёк ҫӗрне кайат&н? х

— Тӗ-рӗк ҫӗр-не!... тӑеса каларё 
к а ц й .— Кам вара т)ӑн тӗнпе пурй- 
накан унга кайа^? Каларӑнҫке!...

—  Ухмахҫке, есё! терё те ^ёлкаш  
ҫавранса л а р |ӗ . 'р л к а ш  кат^а пӗр 
вӗҫӗмсӗр калаҫнипе кӗҫӗр тӑвас ӗҫ 
ҫин^ен лайахах ш ухӑш лайман, ҫа- 
вӑнпа вӑл каздӑ ҫине ҫпленме пуҫ- 
лана. Каздӑ хӑйне хӑй сӑмса айӗн-

макӑртатса ларна, вӑхӑ^ӗпе вал 
^ӗлкаш  ҫине сиввӗн пахиа. ^ нан 
яи^ӗкуҫӗ сарӑтса кайна, куҫӗ- 
сем хӗсӗнсе пӗрре уҫӑлнӑ, пёрре 
хупӑнна. В ӑл ^ёлкаш а, ухмах, те- 
нӗш ӗп ҫилленнӗ.

Ҫӗтӗкҫатак тумтирлӗ ҫын каздӑ ди
не нимёскер те пахман. Б ӑл  тумпӑ 
ҫпн-§е ш ӑхӑркаласа ларнӑ.

—  Ей, пулӑҫӑ! ^ас^ас есӗ ӳсӗр 
пулатӑни ҫапла, теме тытӑнна ка^- 
'да, ан^ах дак вахатра 'Цӗлкаш ун 
йенне даврӑвнӑ та даила калана:

—  И тле, а 'р ! Пайан ҫӗрле манпа 
нӗр ӗҫ тӑватйни?
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—  К ала ^асрах!
—  Мӗн тумалла? тесе ыйтна ка^- 

ч».
—  Мӗн тата!.. Мӗн ӗҫлеттерӗп... 

П ула тытма... Кимёпе иш ӗн...
—  Ҫапла... Мён вара? Йурӗ. Ӗҫ- 

леме йураЕ А н р х  есӗ кутӑн, тӗт- 
тӗм ҫын...

Ҫакна илтсен ^ӗлкаш  какӑрне 
хӗртнӗ тимӗр пӗҫернӗ пек туйанна, 
Ш йл внтӗр сӗрсе вӑл каланй:

— Есё кирлӗ мара, ху пӗлменни- 
не, ан калаҫ. А ка епӗ пуҫйнтан ҫа- 
пйп та пуҫу салансах кайӗ...

В ал тумпа ҫин^ен сиксе ащ;ӗ те 
еулахай аллине сылтӑм майӑхне тыт- 
рӗ, унтан еылтӑм аллине 'ҫамӑртарӗ 
те куҫӗсене ҫиҫӗм пек йӑлтӑртаттар- 
са йацё.

К аздӑ хӑрарӗ. И ӗритавра пахрӗ 
те, вӑл та ура ҫине тацӗ.

— Н у ?--тесе  ҫиленсе ыйтрӗ ^ӗл - 
каш.

В ал ҫак ҫамрак пару ана, кутан, 
тӗттӗм ҫын, тесе каланаш ан ҫӗклен-
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се кайнй; унйн йшё хуранрп шыв 
пек вӗренӗ. Каздйпа калаҫнй цухне 
вал йна ҫын ш утне те хуман, хале 
вйл йна таса куҫӗсемш ӗн те, хёвел- 
пе пиҫнӗ пи$ӗкуҫӗш ӗн те, таҫта 
унйн тйван йал пурриш ён те, унйн 
пётӗм пурнйҫӗш ӗн, иртнӗ пурнйҫӗ- 
ш ён, пулаесиш ён, пуринцен ытла 
ҫак а р н а  ирёклёхе, унйн хакне пёл- 
месёр йна Ёуратнйшйн, пурлнш ён те 
вйл йна к у р ай м н . пулнй. Ы аланах, 
хйвйнтан на^ар, йе айалта тйракан 
ҫын есё йуратнинех, йе есё курай- 
маннинех —  Йурата!1, йе кураймаст 
нулсан, ҫакйн пирки вёсем сан тёс- 
лӗ пулсан, ҫавӑн пек еынсене курас 
килмест.

Кат^й ^ӗл к аш  ҫпне пйхнй та ^ӗл - 
каш  халё |й н  хуҫа пекех тйнй.

—  Епё в ӗт ...— калаҫма тытйн^ё 
ка’эдй, кайалла тумастйп... Епё пит 
хавас. Ёҫ шыратйп вёт епё. Мана 
— сан патйнтап, йе урйх ҫын патён- 
^еи ӗҫленп п урё пёрех. Епё, сана, 
ҫавна, санйн ӗҫҫынни сйнӗ ҫук пир-
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ки, кӑна каларамҫке... А н’дах, пӗле- 
тӗп вӗт епӗ, кашыи ҫынах сан пек 
пулма пултараУ... Ей, тура, вара епӗ 
пйантсӑсене курмани? Нумай курнӑ. 
Сантан лайаххпсене те курнӑ...

—  Н у йурӗ, йурӗ!.. Е еӗ хирӗҫ ма
ри?— тесе ҫемҫерех ыптрӗ ^ӗлкаш .

—  Епӗи? Ата!.. Савӑнсах пыратйп! 
К ала хакна.

— Хакӗ ӗҫ тарах. Мён ^ухдё пу
ла тытӑпӑр... Пилӗк т^дкё гё и л м е  X , 
пултаратӑн. И лтрӗниР/Д у /  • / ,

Х алӗ ӗҫ укҫа ҫин^е^ пына, ҫаван- 
па кат^ӑ, хресҫен ҫыийиокер, мал- 
танах мӗн ^ухлӗ илосйш # иӗлесш ӗн 
пулна, вал ҫавӑнна1 ^ & р аш р ан  тӗ- 
рӗс хак кӗтнӗ. Каж^а ҫ&нӗрён ^ӗл- 
каш а ш анми пулна. X'У:

— К у  йапала мана киряӗ мар, 
тӑванам! Есё мана тарна выранне 
касийене пар...

—  Ан калаҫ, р р ӑ н х а ! А'Га трак
тире!

В ара вӗсем урам тарах йунаш ар 
утна. г|]ӗлкаш  майахӗсене пӗтӗрсе



хуҫа йевёрлӗ утса пынӑ, кауҫӑ, п у ҫ- 
не тайса утнӑ, вал Т)ёлкаша ш ан
сах пӗтереймен.

—  И ату  санан мӗнле?— терӗ Т]ӗл- 
каш .

—  Каврила, терӗ хирӗҫ казда.
Унтан вӗсем тӗттӗм трактире пыр-

са кӗреҫҫӗ.
^ёл к аш  пухвет патне пыра!1 те 

йалан трактире ҫӳрекен ҫын сасси- 
не пӗр путтылккӑ ерех, йаш ка, аш а- 
лана аш, ■ҫей пама хуш аЕ  Укҫине 
кайран памалла, терӗ ^ӗлкаш . П ух- 
ветра тӑракан ҫын пуҫне кӑна тай- 
рӗ. П ухветри ҫын Т]ӗлкаша ш анна- 
ран, К аврила та 'Цёлкаша лайах ҫын 
тесе т у т л а м а  пуҫлана.

—  Н у  халӗ епӗр партак упйёпёр 
те, тӗнлӗрех калаҫӑпар. Е сӗ ларха, 
епӗ пӗр ҫӗре кайса килем.

^ёл каш  тухрӗ. К аврила хӑй тав
р а  пахкалама пуҫларӗ. Трактир пот- 
валта пулна: йӗпе, тӗттӗм пулна, та- 
та  унта ерех, тапак, смала ш ӑрш и- 
свм пулнӑ. К аврилана хирёҫ, тепёр
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сётел хушшин-§е, кймрйк тусанёпе, 
смалапа вараланнй матрос тумтирлё 
хӗрлё сухаллӑ ӳсӗр ҫын ларнй." Вӑл, 
ик! ик! туса темскерле йура йурланӑ. 
Ун хыҫӗн^е хура ҫӳҫлӗ ҫӗтӗкҫатӑк- 
па тумланнӑ ӳсӗр малтаван арймӗ- 
сем кӗрлесе ларна. Унтан хыҫалта 
тӗттёмре тата ӳсӗр ҫынсем кур&ннӑ. 
Вӗсем пур те ала сулсах тем те пёр 
йурлана...

К аврилана пӗзден хйруш а пулна. 
В ал  хай хуҫине кёте пуҫлана. Трак
тир ман вьц ах  пек ҫавах ахӑрса 
тӑнӑ. Трактирте ҫӗр тӗслӗ сасӑилтӗн- 
нӗ, ҫав сасасем т;ул потвалтан ту- 
лалла тухасш ан пулнӑ, ан^ах тухай- 
ман. К аврила хӑй ӳтне темскер йё- 
пе сыв^аш  ҫаварса илнине сиснӗ. 
Унӑн пуҫӗ ҫавранма пуҫлана, куҫӗ- 
сене тӗтӗре карна...

^ӗл к аш  кшгҫӗ. В ара вёсем калаҫа- 
калаҫа ӗҫсе-ҫиме тытӑн^ӗҫ. К аври
ла виҫӗ церкеренех ӳсёрӗл^ӗ. В ал 
хайӗн хуҫине, есӗ маттур ҫын, те- 
йесш ӗн пулнӑ, ан^ах ^ёлхи ҫавра- 
найман пирки ним те калайман.



Цалкйш ун ҫине п&хнӑ, та кулса 
калана:

— Ех, зуста, виҫ 'ҫерке ӗҫрӗ те 
усӗрӗл §ӗ, мӗнле капла ӗҫлӗн есё?

— Тйванйм!.. тенё К аврила.— Ан 
хйра! Е пё сан кйм&лна тйвао!.. Кил, 
Зуптӑвам сана!.. Е?..

—  Н у, ну!.—Акӑ, тата ӗҫсе парха!
К аврила ёҫнӗ. Ӗ ҫсен— ӗҫсен ун ку-

ҫӗ умён^е пур йапала та ҫавранма 
пуҫланӑ. л нйн хӑсас килнё. П и^ёку- 
ҫё унӑн ш ӗвелсе кайыӑ, вал ухмах- 
ланна, калаҫас тесен — калаҫайман, 
му, му, теме кйна пултарнӑ. ^ӗлкаш  
майахӗсене иӗтёрсе К аврила ҫиве 
кулса пахса тӑиа, унтан вйл ҫиленсе 
пӑхма пуҫланӑ.

Трактир хайне ӳсӗр сасасемпе кӗр- 
ленё. Х ӗрлё ҫӳҫлӗ матрос сӗтел ҫине 
пуҫне хурса ҫыварнӑ.

— А^аха, кайар! —  терӗ ^ӗлкаш  
тӑрса.

К аврила ури ҫине тӑрасш ӑн пул- 
Нй, а н р х  • тӑрайман. В ӑл намас сй- 
махсемпе вйрҫма пуҫланй, унтан ним 
пӗлмесӗр кулса йана.
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— Салансах кайна!-- терё те Т]ёл- 
каш  К аврила ҫумне лар^ё. К аври
ла хуҫи ҫине вы.^ах куҫӗсемие пах- 
са пӗр зар&нмасӑр кулна. Т^ёлкаш 
ун ҫине пӑхса темёскер ш ухаш ла- 
нй. Х ай умён^е ларакан ҫынна вӑл 
унталла та, кунталла та ҫаварса 
йама иултарна. В ал  ҫак ҫамрӑкан 
пурнаҫне вьпҫамалли карт пек хуҫ- 
калама пултарнӑ, тата тепёр йен- 
|е н  вӑлах ун пурнаҫне лайахлатма 
та пултарнӑ. Х ӑйне хай хуҫа вы- 
рӑнне хурса ^ӗл каш  саваннӑ; ҫав 
вахатрах вӑл к а ^ а н  пулас пурнаҫ- 
не те курса тана. В ӑл  каздӑ пур- 
нӑҫӗнтзен пӗрре кулна, тепӗре хуй- 
харна... К айрантарах вара ^ӗлкаш  
к а ц а  ш елленӗ—аш ш ӗ пек ун ҫине 
паха пуҫланӑ. К ат^а ана кирлӗ пул
на. В ара ^ӗлкаш  К аврилана алли- 
сен^ен тытнӑ та хыҫён$ен ^ӗркуҫ- 
ҫисемпе тӗртсе трактир карташ не 
каларна. Тулта вал К аврилана вутӑ 
купи сулханне вырттарна та, хӑй 
ун ҫумне ларса ^ӗлӗмне тивертсе
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йана. К аврила партак ҫавранкала- 
нӑ та ҫывӑрса кайна.

II .

— Н ухатӗри?— тесе ыйтрӗ ^ёлкаш  
К авриларан.

—  Х алех. А ка кӳсменсене лар- 
тамха. Ш аккама йурати?

— А сту, пӗр сас |ӗв ӗ  те ан пул- 
тар.

И ккӗш  те вёсем кимё ҫинт;е лар- 
на. В ёсен кимми пысӑк паруслй ки- 
мӗ ҫумӗн^е тана. И нҫерех тёрлӗ 
йӑваҫсемпе тийеннӗ кимӗсем шыв 
хумханнипе сиккелесе ларна.

Ҫёр тӗттӗм пулнӑ. Тинёс ҫин^»- 
хулӑн хура лапсаркка пӗлӗгсем иш - 
нё. Тинӗс ш ывӗ лапкӑ тана, маш- 
ш ин сӗрекен ҫу пекех хура вырт- 
на. Тинӗс ш ывӗ хуллен сывласа 
тӑвар ш ӑрш и  кӑларна, а^аш ланса, 
йанйраса кимӗсемпе ҫыран ҫумне 
пыра-пыра ҫапӑнна. Т]ёлкаш кимми 
сапка пек, хуллен кӑна сиксе танӑ. 
Тинӗсре, ҫыранран пуҫласа таҫта 
ҫи т и р е н ех , кимӗсен, карапсен, пар-
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пгӑсен мӗлкисем курӑвеа тйнӑ; каш - 
нийё ҫи н |ех  варӑм мат^тӑсем дин- 
1 0  теыиҫе тӗслӗ хунарсем куранса 
тйнӑ. Ҫак ҫутӑсем пурте тинӗс пи- 

ҫине ӳксе сапсара пӑнт;асем пул- 
са тӑвй. Ҫак сарӑ ҫутӑеем тинӗс 
ҫив^е пит илемлӗ курӑнна. Тинӗс, 
тсунӗпе ӗдлесе ывӑннӑ ҫын пек, пит 
паттӑр ҫыварнӑ.

— К айатпӑр! —терё К аврила кӳс- 
менӗсене ш ыва йарса.

—  И урат, терё те Т)ёлкаш кимӗ 
кӗреҫипе киммине таса ш ыва тёрт
ое кӑларзӗ. Кимми йака шыв тарӑх 
хыҫалтан ҫапҫутӑ йӗр хӑварса ма- 
лалла пысак кимӗсем хуш ш ине тух~ 
са иш се кайрӗ.

— Ей, пуду ыратмасти'2
—  Т)укун пек йанйрат... Ш утсар 

ыратаЕ.. Ш ы впа йӗпетемха...
— П уҫна йӗпетщэден — ӑп гр к н е  

йӗпет! ^ ӗл к аш  К аврилана пӗр пут- 
тылккӑ ерех тыттар^ӗ.

^лкаш 3



—  Т[йнахи? Пшгле еппин, атте ту
ра!.. П утты лккӑран ӗҫнӗ сасӑ ил- 
тӗн^ӗ.

—  Ҫитӗ, нумай ӗҫме йурамас1у—  
—терӗ ^ӗлкаш .

Е им ӗ ҫӗнёрен. пӗр сасӑсар, пысйк 
кимёсем хуш ш ин^е малалла иш се 
кайрӗ. Сасартйк вӑл вёсен хуш ш ин- 
^ен тухрӗ те тинӗс вӗҫӗхӗррисӗр, 
иаттӑрскер, ҫапҫутӑскер курӑнса кай- 
рӗ. М алта тинӗспе пёлӗт ҫыпӑҫнӑ 
тӗлте шыв ҫин^ё кӑвакхура пӗлёт- 
сем купаланса тйнй, хӗррисем вёсен 
сарӑ мамӑк пек пулнй, хйшӗ тата ҫи- 
мӗс танӑ, тинӗс ш ывё тӗслӗ, тата 
тӑхлан тӗслӗ пӗлӗтсем те хӑйсен^ен 
хура ^ӑвйр мӗлке ӳкерсе т>унпа пуҫ- 
миммине пусмӑрланӑ. П ӗлӗтсем  ум- 
лахы ҫла ш ӑппан  малалла ш пнё...

Ҫак 'ҫунсӑр пӗлӗтсем  хуллен ш у- 
нин’ден ^ун темӗскер ш икленнё пек 
туйаннӑ.

Тинӗс хӗррин^б вёсем т у т е ӑ р  ну
май пулнй. Ҫӳлелле пӗр ^аранмасйр 
хапарна. П ӗлёт куҫӗсене, темиҫе
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тӗслӗ  ҫӑлтӑрсене, вӗсем нихйҫан та 
ҫухатса тинӗсе ӳкме парас ҫук пек 
туйӑнна.

—  Л айӑхи тинӗс? — тесе ый^нӑ 
^ӗлкаш .

—  Иурамалла! А н р х  кунта хӑ- 
руш й,— тенӗ К ав рила. Х&й вӑл пӗр 
^арӑнмасӑр ш ыва йӑлтӑртаттарса, 
кӳеменсемпе касса пынӑ. Ш ыв пӑр 
так кӑна йанӑранӑ, вйрйм кӳсменӗсем 
хавасланса малалла вӗҫне.

— М ӗнш ӗн хӑрамвллаха?.. Ех, ух- 
мах!— тенӗ Цӗлкаш. /

В ал  ним намӑса пӗлмен ҫьщ, в а - /  ^  
рӑ нулсан та тиыӗсе й у р ат н ӑ ,^

В ӑл  нихйҫан та ҫак тёттӗ^; сар- 
лака, вёҫӗхӗррисёр , ирбкл^? й^ттӑр 
тинӗсе курса тйранайыанАҪӑвӑнпа, 
тинӗс лайӑхи, тенине хирёҫ— хӑра- 
малла кунта, тесе каланине илтсен 
вӑл ҫиленнӗ. Тинӗс и л й ш е  курман 
ҫын унш ӑн ухмах пулнй. ^ӗлкаш  ки- 
мӗ хыҫӗн^е ларса кимӗ хӳрине тыт
са ш ыва кастарса пы еӑ. Ҫапла вӑл 
тинӗспе таҫта ҫи тщ ^ен ех  кайма пул- 
тарнй.
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Тинӗс ҫин^е ^ӗлкаш ӑн  камӑлё ҫем- 
ҫелнипе вӑл пурнӑҫри нупгасене те 
манна. В ал хӑйне хйй тинӗере йу- 
ратна, уншйн кунта пурнӑҫ та ҫук 
пек туйаннй.

Ҫӗрле ҫывйрнй тинӗе ■ ҫин^е аш а 
лйпка сывлйш вӗҫсе ҫӳресе етем 
|у н н е  кӗрсе ҫынна лӑплантарат, тӗр- 
лӗ усал ш ухаш сене пӗтерёе лайӑх 
ш ухӑш сем ш ухаш латара'С ..

— Х атӗрӳсем ӑҫта санӑн?— тесе 
сасартӑк К аврпла ыйтна.

Т]ӗлкаш ш артах сикнӗ.
—  Хатӗрсеми? Кимӗрехҫке.
—  Мӗнле? В ӑлтасем тата...
г1)ӗлкага ҫак а^арав х ӑ й  мӗн тӑ-

ваесине пы тарасш ӑн пулман; вӑл 
тинӗе илемӗпе лапланнӑ |у н н е  пат- 
ратнӑш ан а н р х  К аврилана ҫилен- 
нӗ. Темӗскер какйрӗпе карланкин^е 
каснӑ пек пулнӑ та вӑл кӑш кӑрса 
калаыа.

—  А ка, есё вырӑнта ларатӑн, лар, 
сана никам та тивмест! Ҫын ӗҫне 
хӑван самсуна ан ^ик. Сана пшме



—  37 —

жлнӗ— ху ӗҫне ту. Т|ӗлхӳпе пакйлта- 
тарма тытӑнсан, асту, нат^ар пулё. 
Нлтрӗни?

Кпмӗ пйртак турт&ннӑ та ^арӑннӑ. 
Кӳсменсем ш ыврах йулеа, ш ыва кӑ- 
пйклантарнй. Каврила темскер ларкӑҫ 
ҫин^е ларса тапаланнӑ.

—  И ш  ^асрах!..
Намйс сймахсем сывлӑш а ҫу р |ӗҫ . 

К аврила кӳсменӗсене тытрӗ те р -  
сак ишме пуҫларё. Кимё малалла 
пӗрре хытӑ, тепӗре хуллен ш ыва 
какӑрёпе ҫурса кӗрлетерсе пыра1?.

—  Тикӗсрех!
^ёл каш  хйй вырйнӗн^ен тйнӑ та 

кимӗ кӗреҫине аллин^ен нйрахма- 
сӑр  ш уралса кайнӑ К аврила ҫине 
ш ӑтарас пек ҫиленсе пӑхат. К аври
ла ^ётрет. ^ӗлкаш  шйлӗсене шйтйр- 
татарса Каврила ҫине сиксе ларас 
пек тӑраК

—  Кам кӑшкӑра'Г? тенӗ саоӑ ил- 
тённӗ.

— У, ш уйтан, иш  ^асрах. Х ул- 
лентерех... В ёлерен ййтӑ,!.. Мён тата



рр&нтйн?.. И ш , иш , пӗрре. иккӗ... 
Асту, кӑш кӑр кйна... П уҫна ҫурса 
пӑрахӑл... тесе ҫӗлен пек ^ашлатнӑ, 
^ёлкаш .

—  Ей, турра ҫуратнӑ хӗр,.. К ав
рила хйранипе турра  кӗлтума пуҫ- 
ланӑ. Кимӗ хунарсемпе ҫутатнӑ ка- 
вйН) йеннелле пйрйн^ӗ.

—  Ей, кам унта кӑш кйрат?— тесе 
ҫӗнӗрен тинӗсрен еасӑ илтӗннё. Х а
лё сасӑ инҫерех пулнй, ҫавӑнпа 
^ӗлкаш йн ^ӗри лӑпланнӑ.

— Е сӗ ху кӑшк&ратӑн, тенӗ хул
лен к&на ^ӗл к аш  кӑш кӑракана хж- 
рӗҫ. Унтан К аврила йенне ҫаврйн- 
са:— Н у, телейлӗ ҫапах ееӗ, атту 
леш  ш уйтансем хӑвалам а пуҫланй 
пулсан—есӗ пӗтеттӗн . П ӗлетӗни? 
Епё вара сана... т5грех пулӑсем 
патне йанӑ пул&ттйы!.. Х алё ^ ё л - 
каш  кулса лӑ.пк8,рах калаҫнй, ан '|ах 
К аврила халё те хӑранӑ.

— И тлеха, йар мана! Х ристус ту
ра йат;ӗпе ыйтатӑп, йар! ӑҫта та 
пулсан антарха... Ей, йай, йай! Иӗт-
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рӗм пуҫ, пӗтрӗм пуҫ! Турруна асту- 
са ил те, йарха мана. Мён еп сана? 
Ёҫлеймеетӗп епё, ҫак ӗҫре!.. П улта- 
раймастйп епё... Ей, турӑ! П ётетӗп  
ӗнтӗ ахалех!..

М ӗнлеха есё мана ҫак ӗҫе ^икрён... 
Ех! Ҫылйх пулӗ сана!., Т^уна пёте- 
ресш ӗн вӗт!.. Ех, ӗҫсем — хайамат- 
сем!.. •!*

—  М ӗнле ӗҫсеы?— ҫиленсе ыйтнӑ 
1]ёлкаш.— Е, мӗнле ёҫсем?.. ^ӗл к аш  
к& ца хӑранин^ен варттӑн савйнеа 
ларнӑ.

—  Тӗттӗм ӗҫсем, ш ӑллӑм... П ар, 
турӑш ӑн... Мён еп сана?,. Е?..

— ^аран! К ирлӗ нулмасан ш ш ен 
пулйттӑм. Ӑнлантӑни? Ӑнлант&н пул- 
сан— $арйн! ■

—  Ей, тура! —теҫе ӗсӗклесе йӗнё 
К аврила.

—  Ҫитӗ, ҫитӗ!— тенё г!}ӗлкаш.
К аврила ^атаймасар ӗсӗклесех, 

самсине ш йла-тйлах , йӗре пуҫланӑ. 
И ёнипе вӑл пӗр выранта лйпка ла- 
райман, ан^ах кӳсменӗсемпе паттӑр
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ш пнӗ. Кимми ухӑ п еквӗҫн ӗ . Каллех 
ҫул ҫин$е пысйк кимӗсем, паргаӑсем 
тӗл пула пуҫланӑ. К аллех Т}ӗлкаш 
кимми пысак кимӗсем хушш инде 
пӑркаланса ишме пуҫланй.

—  Е й , асту! Итле! К ам та  пул- 
сан, мён те пулсан ыйтсан, пурйнас 
килет пулсан— нпмёскер те никама 
та хирӗҫ ан калаҫ! Анлантани?

К аврила варйммйн сывласа илсе, 
ех, мӑнтарӑн турри, пётрём ёнтё. 
тесе каллех йӗме тытӑннӑ.

—  Ан йӗр! тенӗ ҫиленсе ш ӑл ви- 
тӗр, ҫӗлен пек р ш л а т с а , Т^ёлкаш.

К аврила йӗме р р ӑ н н а . Х ӑранипе 
вал хы тсах кайнӑ. Вырӑнӗнт]е лар- 
са вал пёрре кӳсменӗсене ш ыва 'дик
ие, тепӗре вӗсене каларнӑ; вал хай 
мён тунине те пёлмен. К аврила там 
кёлетке пек ҫӑпати  ҫине пӑхса иш нё.

Хумсем пёр р р а н м ас ӑ р  ш авла- 
на...

А ка кава1д та  куҫ умне тухрё. 
Кавагдйн 'дул хӳми хыдён'де ҫын сас- 
сисем, йурланисем, шыв ш авлани, 
и р ах х у т  ш ӑхӑртнисем илтённё.
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— ^арӑн  ншме!— терё хуллен Т]ёл- 
каш .— Ш р а х  кӳеменӳсене! Хӳме та
рах алйсемпе тытйнса пыр.

Хуллен, ш унтан а^и!..
К аврила ^улсен^ен тытса кимми- 

не хӳме тйрйх ш утарса пынй. К и м 
м и  пӗр еасйсӑр малалла шунй.

—  Т)арйн, парха кӳсменӳеене! П ар 
кунта! П аспӑрту йҫта санан? Кат- 
тумкараи? П ар еппин каттумку- 
на! Ну, пар цасрах! К у  ака мӗншӗн, 
тарасран... Х алё ниҫта та тараймйн- 
Кӳсменсемсӗр есё мӗнле те пулсан 
тарма пултараттан, паспйртсйр кай- 
аймӑн. К ӗт мана! А сту, кӑш кйрсан 
тусан— тинӗс тӗпӗн^е те тупӑп!...

С асартӑк ^ӗл каш  хӳме ҫине син
ее хӑпар^ӗ те хӳме леш  йенне син
ее а н |ӗ .

К аврила хйрасах ӳкрӗ, ҫав тӗрлӗ 
г[)ёлкаш сасартӑк куҫран ҫухал^ӗ... 
Ан^ах К аврилан  ҫав вйхйтрах ^ё- 
ри^унӗ лӑплан^ӗ, харани туни таҫ- 
та  иш ёлсе ан-ҫё. Х алё тарма та йу- 
ра ! 1 ӗнтӗ. К аврила ирӗклӗн сывла-
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са идее унта-кунта ҫаврйнса пйхрӗ. 
Сулахай йентце пысак, хура, тупӑк 
пек, пӑрахйҫ парш а тӑпӑ. Тпнӗс ху- 
мёеем парш а ҫумне пы ра-пы ра ҫа- 
пӑянӑ, хумсем хыҫӗн^ён парш ӑ йшӗ 
йанӑрана, темёскер парш ӑ йавӑрйн 
сывлана пек ылтӗннӗ. Сылтйм йен- 
а;9  ҫёлен нек таҫта дитп 'ренех  шыв 
ҫин^и хумсене ^аракан г|у л  хӳме 
тасӑлса выртна. Х ы ҫалта, тётрере, 
хура мӗлкесем курйнса тана. М алта 
кимӗпе хӳме хуш ш ин^е хуралса 
вы ртва хура шыв. Тпнёс ҫин^е ху
ра пӗлӗтсем купаланса танӑ. Ҫак 
пысйк. навар пӗлӗтсем ҫынна ху- 
пйрласа илес пек хуллен ш уса тӑ- 
нй. Вӗеем ш у н я  ш икленмелле пул
н а. П ур йапала та хура, сивӗ, усал 
пек туйанна. К аврила хӑрасах кай
на. Ҫак пӗт^ен харани К аврилана 
^ӗлкаш ран  харанпн^ен те хӑруш а- 
рах иулнӑ. Вйл харанипе кимӗ тӗп- 
нех лап^ӑнса ларна...

Таврара ним сасҫӗвӗ те пулман, 
п ӗр  тинӗс кйна анасласа выртнӑ.
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Пёлӗтсем, ёлӗкхи пекох, тинӗс ҫин- 
т)е ш уса пынӑ, ант,ах вӗсем халӗ 
тинӗс тӗпӗщден нумайран нумай 
тухса тйнӑ. Вӗсем ҫине пӑхсан ти- 
нӗс ҫин^е тепӗр тинӗс хумханнӑ пек 
курӑннй. Пӗлӗтсем тёлӗ-тёлёпе пы- 
сӑк хумсем пек кур&ннӑ, тёлӗпе та- 
рйн ш&тйк пек кураннӑ. В ы ранӗпе 
пӗлӗт хёррисем капӑкланнй тинӗс 
шывӗ пек хумханса тӑнӑ.

К аврила ҫак хӑруш ӑ тӗттёмпе 
хуплансах ларн&. В ӑл ' п ё 'р ен  лар- 
са хйранипе, р е р а х  хуҫа килтбр'в- 
тф, тейе пуҫланӑ. Кнлмесен, мӗн 
тйвасха?.. Вахйт пит хуллен пынӑ, 
пӗлётсен^ен те хуллентерех ш унӑ. 
Сас^ёвӗ ҫукки К аррилана хӑратнӑ- 
ран х&ратсах нынӑ... Саеарт&к хӳме 
леш  йен^е шыв ш апӑртатни илтён- 
$ё, вӑртӑн калаҫна пек те 'туйан^ӗ. , 
Каврила хӑранипе вилес патпех 
ҫитрё...

— Мӗн, ҫывйратӑни елле? Тыт!.. 
Асту!.. тенё сасӑ. Хӳме ҫин^е тӑ- 
ваткӗтеслӗ йӑвйр ҫыхӑ курӑн-§ӗ. К ав-
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ржла ӑна кимӗ ҫине илсе х у |ӗ . Ун
тан тата тепӗр ҫыхӑ и л сех у ^ӗ . У н
тан хӳме ҫин^е ^ӗл к аш  мӗлки ку- 
рӑн^ӗ. кӳсменсем ку р ӑн |ёҫ , К аври
ла ури патне каттумка пӗрсе ӳкрӗ 
те ^ ӗ л к аш  кимӗ хӳри ҫине пырса 
л а р |ӗ .

К аврила ^ӗл к аш  ҫине савӑнса 
жахса шгҫӗ.

—  Ывйнтӑни? тӗрӗ вал.
—  И урӗ, й урӗ... А^а, иш ха гае 

рах! П ӗтём вайпа иш ... Н у, ҫур ӗҫӗ 
нул^ӗ. Х алӗ ш уйтан куҫӗсем ҫумӗн- 
^ен кӑна и]ртсе каймалла, вара ӗҫне 
жӗтеретӗн. \Укҫуна ил те М аш ку 
жатне вӗҫтер М аш ка тавраш  пури 
санйн? Ей, а^а?

—  Ҫ— ҫукка!
Каврила нӗтӗм вййӗпе тарӑш са 

иш нӗ, кйкӑрӗ унӑн вӗркӗт} пек, ал- 
лжсем хурҫа пруш инсем пек ӗҫле- 
нӗ. Кимӗ айӗн^е шывӗ ш авласа тй- 
на, кимӗ хыҫӗн^е халӗ сарлака йӗр 
ҫуталса пына. К аврилан пӗтӗм ҫан- 
ҫурймӗ тарланй, ан^ах вйл ҫапах та



пётӗм вайӗпе иш нӗ. Ҫак каҫра жкӗ 
хут хараса, виҫҫӗмӗш хут хӑрас 
мар тесе вӑл тӑрӑш са иш нё. К ав
рила мӗнле те пулсан ҫыран ҫинв 
тухса ҫак уеал ҫынтан хӑй ӗҫне ту - 
еа пӗтерсе тарасшӑы нулнй. Вӑл 
хӑйне хай, унпа пӗр.сӑм ах та калаҫ- 
мап, вӑл мён хуш ниие пурне те та- 
вӑп, тесе сймах п ан ӑ , цасрах ҫӗр 
ҫине тухаст^ӗ, тесе ш ухӑш ласа пы- 
нӑ. В ара ыран М шсулай Укотнӗк* 
молепён тутараттӑм, тесе пынӑ. В ал 
ним калаҫмасӑр, паровое пек ^аш - 
каса, вахӑ^ӗпе ^ ӗ л к аш  ҫине ҫамка 
ай ён |ен  пӑхса иш се пынӑ.

Л еш ӗ— хыткан, вйрймскер, малал
ла пӗш кӗнсе ларса вӗҫсе кайма ха- 
тӗрленнӗ вӗҫенкайӑк йевӗрлех  лар- 
нӑ. В ал  пӗр аллин^е кимӗ кӗреҫж- 
не тытса, тепӗр аллипе хайӗн  сыл- 
тӑм вӑрам мӑйахне пӗтӗрсе, м алал
ла, хур^ӑка пек пахса пына. В ӑхӑ- 
'дӗпе кулкалана. ^ӗл к аш  пайанхи 
ӗҫш ӗн ытла та савӑнна. Т ата К ав
рила т&рӑшса иш ни те ун кӑмӑлв*
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кайнӑ. В ӑл К аврила ӗҫленине лай- 
йхрах  пӑхнӑ та ӑна шеллеме пуҫ- 
ланӑ. Ҫ авӑнпа вӑл ӑна ы рӑ самах- 
сем каласш ӑн пулнӑ.

—  Ей, а^а, хытӑ харарани? тенӗ 
вӑл кулса.

—  Ҫукҫке!.. тенӗ хирӗҫ еур^ӑкӗ- 
сене ҫатса К аврила.

—  Х ал ӗ  ӗнтӗ хуллентерех иш сен 
те пы раЕ  Тата пӗр вырӑнтан кана 
иртмелле... К анха п артак ...— К ав
рила иӗр вахӑт 'ҫаранса питне куҫ- 
не кӗпе ҫаннипе ш алнӑ та каллех 
кӳсменӗсене ш ыва трпшӗ.

— Х уллентерех иш . Ш ыв ан ка- 
лаҫтӑр... П ӗр  хапхаран тухмалла 
халё. Х уллен , хуллен... А тту унти 
халахсем пит усал... П аш алпа та 
ш артлаттарм а ӳркенмӗҫ. Ҫамку ҫине 
палла тавӗҫ, сисеймӗн те...

К им ё пӗр сасасар иш се пынӑ. 
П ӗр кӳсменсем ҫин-ҫен а н р х  ҫутӑ 
тумламсем тинӗс ш ывӗ ҫине пере- 
п ере ӳкнӗ. Тумлам ӳкнӗ ҫёрте пӗр



вахӑт ҫутӑ, ҫунеа тӑнй, унтан вӑл 
еӳннӗ., Ҫӗр тӗттӗмрен тӗттёмрех 
пулнӑ... С ас |ввӗ  илтӗнмен. П ӗлӗт- 
сем халё тӑвӑлпа хумханакан тинее 
пек куранман, вӗсем халӗ ҫанта- 
лӑка хупхура ^атӑр пек карса и д 
ее пӗр ш умасӑр тӑна. Тинӗс хурал- 
са ҫитнё, лӑпка пулнӑ, ашй тӑвар 
ш ӑрш и сймсана кӗнӗ. Х алӗ паҫӑр- 
хи пек тинӗс сарлака курӑнман.

—  Ех, ҫумӑра й а р ш щ ӗ !—терё 
^ ӗл к аш .—-вара епӗр хӳме хыҫӗн^е 
пынӑ пек пырӑттӑмӑр...

Кимӗн сылтӑм йен^ен те сулахай 
й ен |ен  те, хура ш ывран хура пар- 
ш асем тухрӗҫ. П ӗрин ҫин^е хунар 
ҫутти курӑннӑ, такдш н х у н ар п аҫӳ - 
ренӗ. Тинӗс парш йсем ҫумне пы рса 
ҫапӑнса темӗскер ыйтнӑ пек ш ав- 
лана. Парптӑсем тинӗсе хирӗҫ йа- 
нйраса, тинӗспе тавлаш па.

—  Х уралсем, тенӗ хуллен кйна 
Т)ӗлкаш.

К аврила каллех хӑрама пуҫланӑ. 
Гемӗскер усал килес пек туйаннӑ..
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В&л малалла тйсӑлса пӑхса пынй; 
унӑн шӑммисем, ш&нӑрӗоем, йун ты- 
марӗсем пыс&кланса ӳснӗ пек туй- 
ӑннӑ; пуҫӗ пӗр ш ухйш па тулн&скер, 
ш артлатса ҫурӑлас пек ыратнй; ду
рам тирӗ хур тирӗ йевӗрлӗ пулса 
тӑнӑ; урисене сивё ' йӗпсем ^икнӗ 
пек туййннӑ; куҫӗсем тӗттӗме пӑ.х- 
нипе ыратнӑ. К аврила каш ни са- 
м аетрах ,— акӑ, акӑ пӗри  тӑрӗ те: 
'ррйн ӑр , вӑрӑсем! тесе кӑш кӑрас- 
сине кётнӗ.

Х алӗ г§ӗлкаш ,— хуралсем, тесенех 
К аврила ш артах сикрӗ: ҫив^ӗ, вут 
пек ш ухӑш  ун витӗр тухрӗ, тухрӗ 
те ана т;ётреттерсе х ӑвар ^ё—вӑл 
кӑш кӑраеш ӑн , хййне пулӑш ма §ын- 
сене ^ӗнесш ӗн пулнӑ... В ал  ӗнтӗ 
ҫӑварне те уҫна, кимӗ ларкӑҫё ҫин- 
'ҫен те пйртак тйиӑ, кӑкарне те сыв- 
лӑш  тултарнӑ кӑш кӑрасш ӑн ах  пул- 
нӑ... ан^ах саеар гӑк  хӑранипе аҫа 
ҫапеа амантнӑ пек куҫӗсене тавар- 
са  парахоа киме тё п п е  персе ӳкнӗ...

Кимён мал йен^ен, таҫтан, хура 
ш ы вран вутла хӗҫ тухрӗ, тухрӗ те
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ҫёр тёттёмне касрё, пёлётсем ҫин- 
■50 ш урё те тинӗс кӑкарӗ ҫине ҫап- 
ҫутй ҫул пек тйсйлса выртрӗ. Вырт- 
рӗ те вал ҫутатнипе халӗзден ку- 
рӑнман кимӗсем, паршйсем ҫутӑ. ди
не тухрӗҫ. Ҫак кимӗсеи нумайзден 
тинӗс тӗпӗн^е выртса, ҫак ҫута хӗҫ 
хуш нипе ан^ах тухна пек туйаннӑ. 
Вёсен ма^тисеи, хатӗрӗсем , тинёс 
тӗпӗн^е ӳсекен курӑксем пек курӑн- 
на... Х айхи хӗҫ тинӗс ҫинҫен тӑ-дё 
те каллех пӗлӗтсене ухтарма пуҫла- 
рӗ, унтан каллех тинӗс ҫине ӳкрӗ. 
К аллех ҫутӑ ҫине парш ӑсем иш се 
тухрӗҫ.

^ӗл к аш  кимми ^арӑнна та пёр 
вы рӑнта сиккелесе танӑ. К аврила 
питне аллисемпе хупласа кимӗ тё- 
пён^е выртна. ^ӗл каш  ӑна урисемпе 
тапса ҫиленнипе вӑрҫса таратна.

—  Ухмах, вӑл ҫар карапӗ ҫин- 
^ен вӗт... П рош ектӑр вал!.. Асту,^ 
пирӗн дине ҫута парахадҫӗ вӗт!.. 
Тӑр, ш уйтан, мана та хӑна та аха- 
лех  пӗтеретӗн! Тӑр!..

'|41к»т



Йулашкин-ҫен 'Цӗлкаш ури  К ав
рила сурймӗ ҫине хытйрах ӳкнӗ те 
вйл вара сиксе тйнй, ан^ах куҫӗсе- 
ве  уҫма халё те хйранй; вйл кӳоме- 
нӗсене хы паш ласа тупнй та ларкй- 
ҫй ҫине ларса ишме пуҫланй.

—  Хуллен! Вӗлеретёп! Х уллен- 
терех!.. Ех, ухмах, ш уйтан пукани!.. 
М ӗнрен хйрарйн? Кала? Х унарпа 
куҫкйски кйна вӗт вйл... Х улленте- 
рех кӳсменӳсемпе... И ӳҫӗ шуйтан!.. 
К уҫкйскине ҫавйркалаҫҫӗ те тинӗсе 
ҫутатаҫҫӗ, пирӗм пеккисем ҫуки, те
се. Вйрйсене пйхаҫҫӗ... П ире халу 
ҫаклатаймаҫҫӗ ӗнтӗ—инҫе кайнй вӗ- 
сем. Ан хйра, пире тивмеҫҫӗ. ХаЛ) 
епёр...— ^ӗл к аш  кулкалама пуҫларӗ. 
И ш се тухрймйр! Х у — у!.. Ну, те- 
лейлӗ те есё, урттйш  йӑвйҫ туукма- 
рӗ!..

К аврила ним |ӗн м есӗр  ҫутй ҫӗҫ 
йеннелле пйхса иш нӗ. В ӑл  ҫак ҫу- 
тй—хунар ҫутти иккенне нийепле 
те ӗненмен. Сивӗ ҫапҫутй хӗҫ, ҫӗр 
*ӗттӗмне касаканскер, тинӗсе кӗмӗл
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пек ҫутатаканскер, К аврилана пит 
хӑрут& н туйӑннӑ. Вйл ним ш у х ӑ т -  
ламасйр маш ш ин пек иш нӗ. Ун ӑш ӗ- 
нт;е ним те йулман. Ҫӑк ҫӗр хйра- 
нисем унан ётемлёхне пётёмпех пё- 
тернё.

^ӗлкаш ан  ӗҫӗ анна... Вал халё 
лапланнӑ, пёр мӑйӑхӗ а н р х  сикнё, 
тата куҫӗн^е ҫын пурлӑхне хапса- 
накан вут ҫунна. ^ӗл к аш  халӗ ш а- 
харгшласа, йӗритавра пӑхкаласа, кул
са ларнӑ. К аврила иш нӗ.

Тинӗс ҫин^е ҫил вӗрме пуҫлана. 
Ш ыв пгатраланна. П ӗлӗтсем  партак 
ҫӳхелнӗ, ан^ах ҫапах та тинӗс ҫине 
карсах тӑна, темӗскер тинӗс тӗк- 
сӗмленсе ш ухаш ласа вы ртна пек 
туйӑннӑ.

— Ей, тӑван, варан ӗнтё! М ӗнле 
сана, тирӳнтен сывлаш на вёрсе кӑ- 
ларнӑ пек туна, пӗр хутаҫ шӑмӑ 
ан^ах йулнӑ!.. Савна тусам!.. Ӗҫе пӗ- 
тертӗмӗр ёнтӗ. Ей!..

К аврила ҫын сас.си илтнӗ те, вал 
вӑра 'Цӗлкаш сасси пулсан та, хё- 
пӗруенё.



—  12 —

—  Епё илтетёп, тенё вал.
—  Ҫавй—ҫав! Ҫ&кйр ҫемҫи,.. Л ар- 

ха кимӗ х^рине, епӗ кӳсменсем ты- 
там, атту ывӑннй пулӗ есӗ!

К аврила хӑй вырйнне пӗр хирёҫ- 
месӗр нанӑ. ^ӗл к аш  вы рӑнне улаш - 
тарнӑ ^ухне К аврила урисемпе алли- 
сем 'ҫетренине курна. В ал К авр и л а- 
на ш елленӗ. Вӑл унӑн хулпуҫҫи ди
не аллине хунй та:

—  Мӗн хӑратйн? Ан хара! Е пё 
сана нумай укҫа парйп. Ҫирӗм пи- 
лӗк тенкӗ ҫитӗи?

—  Манаи?.. Ним те кирлб мар. 
Тинӗс хӗррине кӑна тухасздӗ. Т|ёл- 
каш  аллипе сулнӑ, сурна та кӳсме- 
нёсене варам  аласемпе хыҫала ыйт- 
са ишме ты тӑннӑ...

Тинёс варана пуҫлана. В ӑл пӗт^ёк 
хумсемпе вы дана, вӗсене ҫуратна, 
вёсен ҫине кӑпак ^ӗнтӗр хурса  вӗ- 
сене пёр пӗринпе ҫапаҫтарса вёсе- 
не вӗ^ҫеҫҫӗ шыв тусанё тунӑ. Ти- 
нӗс кӑпакӗ паш артатса ^ӗтресе та
на. Таврари тӗттӗм $ёрё пек туййн- 
яа.
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—  К аласа парха мана, тенё Т)ёл- 
каш ,— ну, киле таврӑнйн есё, авла- 
нйн, ҫӗр ^авма тытанйн, тырӑ акӑн, 
арйму а р е е м  туса парӗ, ҫимесем 
ҫитмӗҫ, хйван пурнӑҫӑнта асапла- 
нӑн,,. мён вара? Н умайи вара аван- 
ни?

— Мён ёнтё авгшни!— тенё К ав
рила,—мён ёнтё...

В ы рӑнӗпе ҫил пӗлӗтсене тата- 
тата парахна. Татна ҫӗрте канкӑвак 
п ӗлӗт куранна. К анкӑвак пӗлӗт ҫин- 
^е иквиҫ ҫӑлтар ҫунса танӑ. Тинӗс 
ш ывӗ ҫине ӳксе ҫак ҫалтарсем вы
п аса тӑнӑ.

— Сылтамарах ты т,— тенӗ Т]ӗл- 
каш .— Ӗнтӗ нумай йулмарӗ. ^ а с  ҫи- 
тетпёр. Ӗҫе пӗтертӗмёр. Ӗҫ ӑнцӗ. 
К уртани  менле?.. П ӗр ҫӗр хуш ш ин- 
т;ех ҫур пин тенкӗ ш аплаттартам!..

Е? М ӗнлеха ку йадала?
— Ҫур нин?!.. К аврила ^ӗл каш а 

ш ансах пӗтереймен, унтан кимӗ тӗ- 
пӗн^е выртакан ҫыхасене урипе та- 
пса: —  вара кӑсем мёнлв йапала? 
ФмЬ,
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— Кӑсем ■ҫӗнтӗр, хаклӑ, йы ш ш и
•§ёнтӗр. Тёрӗс хакпа сутас пулсан 
— пин тенкӗрен те ытла т&ра! А н- 
р х  епӗ йӳн хакпах парат&п...

—  Ех, ку укҫасем мана пулсант}- 
| 6 ... тенё К аврила. Ҫав вӑх&трах ун 
нуҫне йал пурнӑҫӗ те, килҫур^ӗ те, 
нуш исем те, ам&шё те, пур тӑванӗ- 
сем те, ҫырма ш ывӗ те, хйввисем те, 
пилеш ӗсем те, ҫёмёр^ӗоем те асаки л-

кӑмӑлне ӑпзӑтса ӑна хӑпартса йанӑ.
— Ех, л а й ӑ х ^ ё ! .. теое в&л тарй- 

н&н сывласа илнӗ.
— Е п ӗ шух&шлатйп, есё халех 

Зукункка ҫине ларӑттйн та килелл* 
вёҫтерӗттён... К илте хӗрсем сана 
йуратйздӗҫ, ех! Х ӑш ӗ кӑмӑла кайа?, 
ҫавна ил!... Ҫурт тӑв&ттӑн... а н р х ^ ' 
ҫурт тума укҫу сахалтарахҫке...

—  ^ӑнахҫке вӑл... ҫурт тума ҫит- 
ме*т ҫав... П ирӗн йен^е вӑрман пих 
хакла...

—  Мӗн вара? Киввине тӳрлетӗт^ 
*ӑя. Л аш у пури санӑн?

се кӗнё. Ҫак аса илнисем



—  Лаш аи? 1 1 ур та, пит вата.■< ш уй- 
*ан.

—  Тата лаш а, пит лай&х лаш а, 
4не, сурӑхсем, зах^ёп туйанӑттӑн...Е?

—  Ан калаҫ та ёнтё! Ех, тура! А и
ла пулсан пурӑнма пёлёттёы!

—  Ҫапла ҫав... пурнӑҫ п у л ӗ ц ӗ ... 
Епё те ун ҫин^ен пӗлетӗп вӗт. Ман 
хамйн та йӑвва пулнӑ вӗт... Ман ат- 
те йалта пӗр пуйанздӗ...

^ ӗ л к аш  хуллен к&на иш нӗ. К и- 
мӗ хумсем ҫин^е в ьц а са  пына. Ти- 
нӗс ш ывӗ кимӗ ҫумне пыра-пыра 
ҫапйнна. И кӗ ҫын кимӗ ҫин^е ш у- 
хйша кайнӑ. ^ӗл к аш  йал пурн&ҫӗ 
ҫин^ен калаҫса К аврила кӑмӑлне 
хӑпартса ӑна лӑплантарасш ан п у л 
на. М алтан вйл кулкаласа калаҫна, 
унтан хай те, т§йн|ӑнах, п ӗ |ӗ к к ӗ  зух- 
нехисене аса илсе ш ухйш а кайнй. 
В ара вал Кавриларан ыйтас выран- 
не, хай ава йал ҫин^ен калаыа пуҫ- 
лана.

—  Х рес§ен пурнаҫӗн^е пурин^ен 
ытла ирӗк ӗнтё ҫав! Х ӑвна ху хуҫа
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ӗнтё. Сан&н ҫурт пур— хакӗ пёр пус 
пулсан та санӑн вал. Ҫӗр п у р —пӗр 
ываҫ пулсан т а —санӑн! Х у ҫёру 
ҫинт;е!.. Патпга есӗ. Санӑн йату 
пур... Ҫаплаи? тесе пӗтер^ӗ ^ӗлкаш .

К аврила ун ҫине пйхса, унан са- 
махӗсене итлесе, хӑй умение кам 
ларнине, тата вал мӗнле ӗҫпе пу- 
раннине, пурне те, манеа кайнӑ. 
В ал  хай умение хай пекех хреоден 
ҫыннине ан^ах курнӑ. К у  ҫын Кав- 
рилаш ан йалтан тарнӑ ҫын кана 
пулнӑ.

—  К у, таванӑм, питӗ тёрӗс! Е х, 
тӗрӗс те! Ака ху ҫине пӑхха, мӗн- 
ле есӗ ҫӗрсӗр? Ҫӗре, аннӳ пекех, 
нихаҫан та манмалла мар.

Ц ёлкаш ш ухаш а кайна пулна... 
Вйл К аврила, ҫӗре нихаҫан та ман
малла мар, тесенех сасартак ҫилен- 
нӗ.

—  А вартма пуҫларӗ!.. тенӗ вӑл, 
— есӗ ш ухӑш лана пулмалла — епӗ 
тёрӗссипе тесе... Ҫук!.. Халхине ус- 
сах хуна!



—  Тӗлӗнмелле ҫын, тенӗ ҫёнёрен 
хйраса К аврила.—Епӗ сан ҫин^ени 
вара? Сан пеккисем нумай. Ех, мӗн 
т;ухлӗ ҫут тендере телейсӗр халӑх 
сётрӗнсе ҫӳрекенсем...

— Лар, пару, ху выранна!—кӗс- 
ке кӑна хуш на ^ӗл каш . Ҫиленнипе 
карланки патне ҫурхи шыв пек кап- 
ланса усал сӑмахсем тапӑннӑ, ан- 
р х  темӗнш ӗн ^ӗл к аш  нимӗскер те 
калайман.

Вӗсем каллех выранӗсене улйш - . 
тарна. Кимӗ ҫин^е выртакан ҫыхй- 
сем урлй каҫна зухне ^ӗл каш а ҫи- 
леннипе К аврилана ш ыва тӗртсе 
йарас ш ухаш  кӗнӗ.

К алаҫу ^арйн^ӗ, ан§ах ҫапах та 
^ӗл к аш  йал ҫин^ен калаҫнине ма- 
найм асЕ .. Вйл хӑйӗн ӗлӗкхи пур- 
наҫне аса илнӗ те кимӗ аҫта кай- 
нине те пахма |а р ӑн н а ...

Хумсем кпмме тытса пӗрре ҫӳле 
хӑпартый, тепӗре антарнӑ, выдана. 
К |см енсем  хыҫҫӑн ӗлӗкхи пекех кӑ- 
вак ҫута ҫуталса пына. ^ӗлкаш  ку-
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ҫӗ у м ӗн |е  ёлёкхи карттинсем, вун- 
пёр ҫул малта пулнисем, тинӗс ҫин- 
ци пӗлӗт пек ш уса пынӑ. В ӑл х&й 
аца пулнине курнӑ, хайӗн йалне, 
а м ӑ т н е —хӗрлӗ питлӗ ^акар куҫла 
хёрарама, аш ш ӗн е— сар сухалла пы- 
сак ҫынна; унтан хайне каэдӑ пул
нине курна, унтан хай арӑм не ху- 
ракуҫлӑ А нхвиссана, вӑрам ҫӳҫлӗ, 
мантӑр, ҫемҫескере... У нтан хайне 
салтакра курнӑ; унтан каллех аш - 
ш ӗпе амӑшне, иккӗш не те ватал- 
наскереене, унтан вал йала салтак- 
ран тавраннине курнӑ, аш ш ӗ хай- 
ён ы вӑлӗпе мухтаннине астуна... 
Ҫын ӑспуҫӗ, телейсӗрсен пуш ш и, 
ӗлӗкхи пурнӑҫӑн 'ҫулӗсене те ^ёр- 
тет, ӗлӗк ёҫсе йанӑ наркӑмӑш а та 
жыл тута* п ара1!'.

^ ёл к аш  ш ухаш семпе кйна тйван 
еывлаш ра пулсан та, аш ш ӗ-амаш  
самахёсене астуса, такҫанах манна 
ҫӗр ш аш ине асту са— ҫемҫелсе лап- 
лансах кайна. В ал  йалтан уйрӑлни- 
не, унтан тымарӗпех тухнине асту- 
•ан кайран хурланнӑ,
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— Ӗй, &ҫталла иш етпёр?— тес* 
кйтнй К аврила. Т)ӗлкаш ш артах 
сикнӗ те караппӑл пек пйхкалаеа 
илнӗ.

— Е , ш уйтан, илсе кӗнӗ!.. И урӗ... 
Ҫйрарах иш ха... Ҫитетпӗр ӗнтё.

— Ш ухӑш а кайрйни? терё К ав
рила.

—  Ывйнтйм... Тата хумсем те сж- 
ллеҫҫӗ...

—  Т]ӑ,нах силлеҫҫё ҫав... Х алӗ 
бнтӗ епӗр ҫаксемпе ҫакланмастпари? 
тесе ыйтнй ҫыхйсене кйтартеа К ав 
рила.

—  Ҫук... Ан х&ра, Х алех ак вы- 
рӑна ҫитетпӗр те укҫа илетпёр.. Акӑ!..

—  П илӗк ҫӗри?
—  Унтан сахал мар пу^...
—  П ысӑк укҫа! Е х, ку укҫасене 

мана парасздё! Ех, йурласа йарйтт&м 
*пӗ йуррӑма!..

—  Хрес^енлеи?
— Х алех йурра йарӑттӑм!..
К аврила ш ухӑш  ҫунаттисем ҫпне 

л ар а ^ т е  вӗҫтерет. ^ӗл к аш  иим те
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^ёнмест Мййӑхёсем ун усӑнса аннй., 
сылтйм айакӗ шыв кӑна пулнй—хум- 
сем ҫапнӑ, куҫӗсем тӗттӗмленнё, сӳн- 
нӗ. Ун тумтирӗн каш ни хуплан^ӑ- 
кӗн^енех ш ухӑш лани курйнса тӑнӑ, 
унйн мӗлки те ҫемҫелсе анса ларнӑ.

—  Е пё те ывӑнтӑм... Й урӑхсӑр 
хытӑ ывйнт&м;—тенё К аврила.

—  А кӑ халех ҫитетпӗр ӗнтӗ... Ав 
ҫавӑвта...

^ӗл каш  киммине темӗскер хура 
йапала йеннелле иш тернӗ.

Ҫумӑр пӗлӗ^ӗсем ҫӗнӗрен тинӗсе 
карса илнӗ те вӗ^ҫеҫҫӗ ӑш ӑ ҫумйр 
Ҫ ӑва пуҫланӑ. Х ум ҫурӑмӗсем ҫине 
ӳксе вӗеем хуллен ш авланӑ.

—  ^арйн! Х уллен!— тенӗ Т)ӗлкаш.
Кимӗ парш й ҫумне пы рса маран

ий.
—  Те ҫывӑраҫҫӗ, шуйтансем? те

се вӑрҫкаласа ^ӗл к аш  ҫӳлтен анакан 
вёренсем ҫумне пакурпа ҫакланнй.

Ҫумӑр ҫава? тата... П аҫӑртарах 
■ркмекне ҫакмаллат^ӗ... Е й , купкӑ- 
сем, ей?..— к&шкйрнӑ ^ӗлкаш .



—  Ш алкаш и ку? тенӗ ҫӳлтен.
—  Н у, т^асрах антар ^икмекне!
—  Калимера, Т}ёлкаш!
— Антар ^икмекне, хура шуйтан! 

-1—каш кӑрса йанӑ Т}ёлкаш.
_  У, пайан ҫиленсе килнӗ... Усал!..
— Х апар, К аврила!—тенё хай йул- 

ташне Т)ёлкаш.
Пёр самантрах иккёш ё те парщ& 

ҫине хӑпарна.
Кунта виҫӗ пысйк сухаллӑ мёлке 

темзекерле ^ёлхепе калаҫса ^ёлкаш  
кимми ҫине аллиеемпе тйса-тйса ка- 
тартнӑ. Таваттамаш ё, ҫётӗк-ҫатӑк 
варам тумтир таханнӑскер, ^ӗлкаш  
патне пы рса унан аллине тытса сил- 
ленӗ. Ҫав вахатрах вал К аврила ҫине 
пӑхса илнӗ.

— И ре укҫа хатёрле,—терё кёске 
кана ^ёлкаш . Х алё епё ҫыварма 
кайатап. К аврила, а^а! ҪиЙес ки- 
лети?

— Ҫ ы вӑр аср ё ... тенё те пйлёк 
минутран К аврила парш а аш не кёр- 
се хуп турттарма пуҫланӑ.
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Цӗлкаш унпа ҫумм&н ларса так- 
шжн аттине— йура^и йурамасти тесе 
тӑханнӑ, унтан вал аттине кайалла 
хывна. У нтан шйл витӗр ш ӑхӑрма 
пуҫланй. Ш ӑхарсан ш ӑхӑрсан аллн- 
сен еп у ҫӗ  айн ехурса К аврила ҫумне 
тӑсӑлса выртнй.

П арш а вылакан шыв ҫин^е хуляен 
кйна силленсе тӑнӑ. Таҫта йӑвйҫ ^ӗ- 
риклетни илтӗннӗ, ҫумӑр ш ӑпаргат- 
тарнй...

П ит хуйхӑлӑ туйаннӑ. Ҫак сасасем 
сапкара выртакан а^а в а а д и  йурла- 
кан й урӑ пек илтӗннӗ...

^ӗлкаш , ш ӑлӗсене йӗрсе парахса, 
пуҫне ҫӗкленӗ те пахнй... темскер 
каланӑ, унтан, каллех выртнӑ... У ри- 
сене сарса пӑрахнӑ та пыс&к ха^а 
пек пулса выртнӑ.

I I I .

^ёл каш  К авриларан малтан ҫывйр- 
са тӑнӑ; тйнй та вал хай тавра пӑхка- 
дана; ҫывӑракан К аврилана курсан 
лӑпланнӑ. Л еш ӗ харалтаттарса ҫы-



й&рн&, тӗлӗкӗн^е такама курн&. Т]ёл- 
кып вӑрӑмман сывласа илнӗ те, вӗ- 
реа пусмапа ҫӳле хӑиарна. Ҫӳле ха- 
пармалли ш атак витӗр тахлан тёслё 
пӗл&т куранса тана. Ҫутална, ав- 
$ах кӗркуннехи пек ҫанталак тӗк- 
сём тулна.

^ӗдкаш  икӗ сехетрен кайалла кил- 
нӗ. Пг^ӗ унан хӗпхӗрлё пулна, майа- 
хӗсеш  пӗтӗрсе ҫӳлелле тӑратна, хай 
кулкатаса ан^ах тӑна; тата ^ёлкаш ан  
тум тю ӗ те халӗ лайах п улнӑ—ури- 
сентрэ вӑрам кун^ала сӑран атӑпа 
саран яалавар , хулпудҫи ҫин^е л а 
йах ш н ш ак  пул на.

Ҫ аш а тумланса ^ӗл к аш  оххотнӗк 
й ёвӗрж х курӑннӑ. Унан тумтирё 
ҫӗнех пулмасан та тёреклӗ пулна, 
ниҫта та пӗр ҫӗтӗк те куранман. 
Тумтирӗ ^ӗлкаш а пит килӗш нӗ.

—  Ей, пӑру, тар!..— ^ёл к аш  ура- 
па тапса Каврилана таратнӑ. Л еш ё 
©иксе гарса, тӗлёкпе нимӗскер пёл- 
месӗр, ^ӗл каш а пахса таыа. ^ӗлкаш  
ку д са  йана.
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—  А кӑ есё мӗнле!.. У лпут пул-
нӑҫке тенӗ К аврила.

— П ирӗн  йы ш ш исем 'ҫао улпу? 
пулаҫҫӗ ҫав. Ей, хӑравҫ&ҫке есӗ!.. 
Ай-йай-йай! Миҫе хут кӗҫӗр вилйв 
хатӗрлентӗн? Е? К алаха?

—  Х у пӗлен вӗт... Ҫакйн пек ӗҫ- 
ре пулман епӗ... ^ у н а  пӗтём пехҫу- 
хатмалла пул^ӗ те!..

—  Н у, тата тепӗр хут п ы р т ӑ - 
ни? Е?

—  Татаи? М ӗнле сана калас? Мӗн 
Зухлӗ тупйшӗ, ҫав&н тйрйх... акй 
мӗн!..

— Калйнйр, икҫӗр тенкӗ?
—  И кҫӗр  тенкӗи? А ила пулсан 

каймалла... •
— ^имха! Т]унна ҫухатсан?..
—  Ҫапла та тата пулма пулта- 

ратҫке. Ҫухатмӑнта шет? тенё кулса 
К авр и л а . —^у н н а  ҫухатмйн, ёмӗре 
ҫын пулса тӑрйн... ^ ӗд к аш  кулнӑ.

—  Н у, йурӗ! Ҫитӗ сймах вакла- 
ма. АТа тинӗс хӗррине... Х атӗрлен!

—  Мён м ана хатӗрленееси— епё 
хат “ т' 1
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А кӑ вёсем каллех кимё ҫин^е. 
^ӗлкаш  кимё хӳринт^е, К аврила кӳс- 
менсем хуш ш ин^е. Ҫанталйк пӗлӗт- 
лё пулна. Пӑтрант^ак симӗс тинёс 
шывӗ кимӗпе вы ^аса ана ҫ^лелле 
ҫӗкленӗ; хумсем кимме пыра-пыра 
^апаннӑ. Кимён мал йен^е сарӑ ха- 
йӑрла тинӗс хёрри куранна; сыл- 
тамра ирӗклӗ ^упса ҫӳрекен хум 
кӗтӗвӗсем, вы рӑнӗне ш ур  кӑпакпа 
|ӗнтӗрленнӗекерсем  капӑрланнас- 
керсем куранна. Ҫ авйен^ех, инҫе- 
рех, тем т}ухлӗ кимӗсем, парш ӑсем , 
тинӗс кӑкарӗ ҫин^е хумханса тана. 
Таҫта инҫетре, сулахай йен^е, хула 
—т у р а  ҫуртсемпе саралса выртна, 
кунтарах варман пек праххут м а |-  
тисем куранна. Х ула йент>ен пӗр 
|арӑм асар кӗмсӗртетсе 'таракан Са- 
сйсем килнӗ; тинӗс сассисемпе ху
ла сассисем вайла, лайӑхм усӑк  пул- 
са тана... Ҫанталӑк тӗтреллӗ пулна, 
ҫавӑнпа йапаласем пӗрпӗрин^ен ин- 
ҫе пек куранна...

'роисаш 5
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—  Ех, вьц ам а пуҫла* ёнтё ку 
каҫхине,— тенё ^ӗл каш  тинёс йен- 
не пуҫне сулса.

— Тӑвал пулами? тенё хирӗҫ К ав
рила.

Вйл паттар кёна хумсене ҫурса 
пынӑ. Х ай  йӗп-йӗпе пулнӑ, ҫав тёр- 
лё хумсем сирпёвнё.

Вара!., тенё 'Цӗлкаш.
К аврила Т^ёлкаш ҫине пӑхнӑ...
— Ну, мён 'духлё вара сана па- 

^ӗҫ? тесе ыйтна, мёнле те пулсан 
Т}ӗлкаша калаҫтарас тесе, К аврила.

—  А ка!— тенё касйин’ден кӑларса 
катартса ^ёл каш .

К аврила асамат кёперё тёслё хут 
укҫасем курсан, тёлёнсех кайна; ку- 
ҫё-пуҫӗ ал^арасах кайнӑ. П ур йа- 
пала та вара К аврилана асамат кё
перё тӗслӗ курӑна пуҫлана.

—  Мён |у х л ё  ку? Е пё есё улта- 
ларӑн пулё тесе!..

—  П илӗк ҫӗр хёрёх! Лаййхи?
—  Л айах пулмасӑр!.. Ех, ҫав у*- 

ҫасене мана дарасздё!., К аврила ҫав
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укҫасене хӑйне илесш ӗн шух&шлӑ- 
ма пуҫланй.

—  Н у пӗрле ку^а?  тӑвйпӑр ӗнтӗ 
а$а! тесе кӑшк&рса йанй ^ ӗ л к аш .— 
Ех, йарӑпӑр!.. Ан хйра, ан хӑра, епӗ 
сана улталамйп... Х ӗрӗх тенкӗ па
рад! Е? Ҫитӗи? Кирлӗи, халех па
рам?

— Х ӑвӑра йура^ пулсан... епӗ 
йыш&нйп! К аврила укҫине кӗтнипе 
"бётресе тйнй, кйкйрне темӗскер ӗм- 
се тйнӑ пек туйӑннӑ.

—  Х а, ха, ха!„ Ш уйтан пукани, 
есӗ!.. Иыш&нӑл! Й ы ш ӑн тархасш&н, 
шӑллӑм! Татах тархаслатӑл, йышӑн! 
Епӗ ҫавӑн ^ухлӗ укҫа купине ниҫта 
хума пёлместёп! М ана укҫаран хӑ- 
тарха, акй йышйнха, акй!..

Т)ёлкаш К аврилана виҫтӑват хӗр- 
лӗ хут укҫа панӑ,. Л еш ӗ укҫине |ӗ т -  
рекен аллисемпе илнӗ те кӳсменӗ- 
сене пӑрахса хӗвне персе ^икнӗ; х&й 
йӳҫӗ йапала ӗҫнӗ пек хӑтланнй, хы- 
т& еывланӑ. Т)ӗлкаш К аврила ҫине 
кулса пӑхса тӑнӑ. К аврила к^сме-
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йёеене илнё те ҫӗнёрен куҫӗсене 
айала ^иксе хйвйртрах ишме пуҫла- 
на.

—  Н епсӗҫке есӗ!.. Л айах мар... 
А н^ах мӗн т&вас, хрес^ен ҫынни 
вӗт... тенӗ хӑйне хйй ^ӗлкаш .

—  В ӗт укҫапа тем те тума пу
ла?!.. тенё хирёҫ К аврила.

В ара вйл васкаса, сӑмахсене ту- 
паймасйр, ^ы хансах йалта укҫасар 
мӗнле на^ар иураннине, укҫапа мён- 
ле лайах пурӑннине калама тытӑн- 
на. У кҫапа— лӑпкӑ пуранӑҫ, сава
н а ^  сума суни!..

^ ӗл к аш  пёр ^ёнмесёр ларса Кав- 
рилана итленӗ. В аха^ӗпе вӑл сасӑ- 
сӑр кули ӑ.

—  Ҫитрӗмӗр!— терё ^ӗл к аш  К ав
рила калаҫяине ^арса. Тинӗс хумё 
вёсен киммине ҫӗклерӗ те хӑйӑр ди
не лартса хӑвар^ё.

— Н у, хал,, ш аллам, ӗҫ пӗтрӗ. 
Киммине хумсем илсе ан кайздӑр те
се маларах туртар, атту ана илме 
килеҫҫӗ. Е пӗр  вара п ёрп ёрне—сы-
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вӑ пул, тейӗпёр те ут&п&р. К уй- 
тан хулана ҫити |^ен  сакар ҫухрӑм. 
М ӗнле есё каллех хулана таврӑна- 
тӑни? е?

Т}ӗлкаш аллине кӑсйине ■ркса хут 
укҫисене тйтйртаттарса  тӑна; ^ ӗл - 
каш  пи^ӗ куҫӗ ҫап ҫутӑ, пулна. 
Вйл Каврилаш йн темскер лайах ёҫ 
тавас пек ш ухаш ласа тӑнӑ.

—  Ҫук... епӗ... каймастйп.. епӗ... 
— тенё те Каврила |ы хӑнна. Ун 
йшӗн^е шутсйр нумай хапсйнусем, 
самахсем, калаҫусем вӗркенӗ, вӗсем 
пӗрпӗрне ҫатнӑ, кышлана, Каври- 
лана ҫуламсйр ҫунтарна.

^ӗлкаш  Каврила ҫине тӗлӗнсе пах- 
на.

— Мён сана капла хуҫкала^? те
се ыйтнӑ вйл.

— Ахал) вӑл...
К аврила пи^ӗ пӗрре хӗрелнё, пёр- 

ре хурална, тепре ш урална. В ал 
пёр выранта тӑреа хайӑра таптаса 
тана. Темскер тавасш ӑн пулнӑ.
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Ҫакна курсан 'Цӗлкаш хӑранӑ пёк 
Пулнӑ. Вӑл, ку йапала мӗнпе пӗтё- 
ха, тесе кӗтсе тйна.

К аврила йёнё йевёрлё кулма ты- 
тйнна. П уҫӗ ун усйнса аннӑ, пёрре 
хёрелсе, пёрре ш уралса  тӑракан хӑл- 
хисем ан$ах кураннӑ.

—  Ей, а^а! Мён сана кирлё, к а 
ла? А тту епё кайатйп! Мён елле ма
на йуратса кайрйни? Х ӗрарӑм  пек 
тйра'/йн! Е й манпа уйрални  сана 
йӑвЗри?— тенё ^ӗлкаш .

- 4  Кайатӑни?!— тесе хыта сасйпа 
ҫухЗрса й а |ё  К аврила. Тинёс хёр- 
рий& ш артах сикрё, тинёс хумёсем 
те хумханса ил^ӗҫ. ^ ӗл к аш  та ш ар 
тах едкрё. Сасартйк К аврила хӑй 
вырйнӗн^ен тӑ^ӗ те Т)ёлкаш урисем 
патне ӳкрӗ, хӑйӗн аллисемпе вёсе- 
не ы таласа и л |ё  те хйй йенне турт- 
рӗ. ^ӗл к аш  сулйнса кайрё те сыл- 
тӑм аллине ҫӗклеое хӑййр ҫине тӑ- 
сйлса ӳкрӗ... ^ ӗл к аш  К аврилана 
ҫапма ӗлкӗрейм ерӗ— К аврила ЙЗ- 
лӑнма пуҫларӗ:



—  Т&ванЗм, пар—мана... вӑл ук-
ҫасене!.. Х ристус турйшйн пар!.. Мен 
сана вёсем?

Вӗсене вӗт ес пёр каҫрах туп- 
р&н... Мана в&л укҫана тупма теми- 
ҫе ҫул кирлё... Пар, саншйн кёлтй- 
вӑп! Ёмӗрех... виҫё 'ргркӳре... ^уну 
ҫ&лӑнтӑр, тесе!.. В ӑл укҫасене есё 
ҫнле йаратӑн... епӗ ҫӗр ӗҫне хурӑт- 
тӑм... П ар мана вӗсене!.. Мён в ё 
сен сана?.. Елле хаклӑи вёсем? П ӗр 
каҫ кӑна... есё каллех пуйма пул- 
таратйн. Ыр& ӗҫ ту! Ҫухалнй ҫын 
вӗт есё... Сана ҫул та ҫук... Епё... 
пар мана вӑл укҫасене!..

^ёлкаш , хӑранӑскр, тӗлӗннӗскер, 
ҫнлленнӗскер хӑй&р ҫин^е кутйн, 
аллисемпе тӗреленсе, ним ^ӗнме- 
сӗр ларса, ^ёркуҫҫисем патӗн^е лар- 
еа ыйтакан К аврила ҫине куҫӗсене 
тав&рса пЗрахса пӑхнӑ. Унтан вйл 
К аврилана тӗртсе йанЗ та урисем 
ҫине сиксе тйнй, кӑсйине аллине 
р к н ӗ  те укҫисене кӑларса К аври- 
лаэа ш й теа  пенӗ.
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—  Ме, кӳп... тесе кӑшк&рса йа- 
нӑ ҫиленнипе, ш елленипе, курай- 
маннипе, ^ӗтресе ^ӗлкаш .

—  Е пӗ хам сана нумайрах парас- 
шйнтэдӗ... Ёнер йал ҫин^ен ш ухӑш - 
ларӑм та... Епӗ, есӗ мӗн тӑвйн тесе 
кӗтрӗм... Есӗ... Ех, кӗҫҫепит! Кӗлӗм- 
ҫӗ!.. Укҫаш йе хйна ху ҫапла ҫунтар- 
ма йурат’и вара?.. Ухмах! Ӗм ӗтсёр 
шуйтансем!.. Хййсене хӑйсем асту- 
маҫҫӗ... П илӗк пусш йн хӑйсене су- 
таҫҫӗ! е?

—  Тйван&м!.. Х ри сту ссан а  ҫӑлтӑр! 
В ӗт халӗ епӗ ҫӗрме пуйан пулма 
иултаратӑп!.. халё епё пуйан! тесе 
савйнса, савӑннипе 'дӗтресе укҫисе- 
не хӗввине ^икнӗ К аврила.— Них&- 
ҫан та манмйп сана!..

М анмӑп... Н ахӑҫан  та... Арйма та 
ат|асене те еаншйн кӗл тума хуш са 
х ӑвар й п ...

^ӗл каш  К аврила савӑнни ҫине 
пйхса, хӑй вйрӑ пулсан та ҫав тӗрлё 
ӗмӗтсёр, хапсӑнакан, хайне астуман 
ҫын пулманни ҫин^ен ш ухӑш ланӑ.
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Н ихӑҫан та ҫак ҫын пек пулас ҫук...
Ҫак ш ухӑш  ӑна К аврила ҫумӗн^е 
тинӗс хӗррин^е тытса танӑ.

—  Телейлӗ турӑн есё мана!—те
се калаҫнӑ Каврила; хай ^ӗл каш  
чзллине тытнӑ та ^уптума пуҫлана.

^ёлкапз ним ^енмесёр, шйлӗсене 
каш кӑр пек йӗрсе тана.

К аврила хайпе калаҫнӑ:
—  Мӗн еп ту х аш л ан ӑ , иш се пы- 

ратпӑр епёр кунта... укҫисене... епё 
куртӑм... пуҫён^ен кана... кӳсменпе 
парас... укҫине... илес те х а й н е ти- 
нёсе... парахас... сана... е? Кам ӑна 
шырӗ? Тупсан та, кам вӗлернине, 
ӑҫта вӗлернине тӗпцемӗҫ. В ал на- 
вус, терӗм... Кирлӗ мар ҫын вӑл ҫӗр 
ҫин^е! Кам уншан тарӑшӗ?..

— П ар калла укҫусене!.. ^ӗлкаш  
К аврила карланкин^ен йарса тытна.

К аврила пӗрре туртанна, иккӗ 
туртанна... у *

^ӗлкаш ӑн  тепӗр алли ҫӗлен пек 
К аврилана йавса илнӗ те кӗпине 
ҫурна. К аврила урнӑ ҫын пек ку-
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ҫӗсене ^арса хйййр ҫин^е тапаланеа 
выртнй. Цӗлкаш, тӳрӗ, хыткан, усал- 
вкер, ш йлӗсене йӗрсе, мйййхӗсене 
сиктерсе, хе-хе-хе, тесе вӗ1"§еҫҫӗ 
кулнӑ... Н ихӑҫан та йна хӑйӗн ёмӗ- 
рӗн^ё никам та ҫапла хытй ыраттар- 
ман, нихйҫан та вйл ха.$хи пек усал 
пулман.

— Мён, телейлёп халё? кулса 
ыйтнй, К аврпларан Т)ӗлкаш. Х ирӗҫ 
каланине кӗтмесӗр тумасйр ^ӗлкаш  
хула йеннелде утнй. А н^ах вйл пкё 
утйм та пусман, К аврила, куш ак 
пек, пёр ■ҫӗркуҫҫи ҫине тйрса ^ ӗл - 
каш а, рас! тесе т^ймйр ^улпа пуҫӗн- 
^ен пенӗ. ^ӗлкаш , аллисемпе ӗн- 
сине тытса малалла пёрре утнй та, 
унтан К аврила йенне ҫаврйнеа хӑ- 
ййр ҫине п и |ӗ п е  ӳкнӗ... К аврила 
^ӗл к аш  ҫине пйхса хытсах кайнй. 
Акй ^ӗл к аш  урине ҫӗклерӗ, пуҫне 
ҫӗклеме пуҫларӗ те купйс хёлӗхе 
пек тӑсйлса выртрӗ. В ара К аврила 
хйранипе таҫталла ҫеҫенхир йеннел- 
ле, хура ҫумйр пелӗ^ӗ йеннелле, 
тар^ӗ.
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Тинӗс хумӗсем ш авласа тйна. К а-
пӑк паш арханӑ, шыв тумлисем таҫта 
ҫитизденех ҫӳле сирпӗннӗ.

Ҫумӑр ҫума пуҫларӗ. М алтан пар- 
так кӑна ӳккелерё, унтан пӗр -ҫа- 
ранмасӑр ш улгара ҫумара йат;ӗ. 
Ш ултара ҫумар ҫӳлтен ҫӗре ҫититр- 
|е н е х  ҫеҫенхирпе тинӗсе ^атӑр пек 
карса и л |ӗ  

К аврила ҫумар аш ӗн^е ҫухалт)ӗ... 
Нумай^ен тинӗс хӗррин^е ҫумар 
айӗн^е выртакан варам ҫынсар пуҫ- 
не никам та куранмарӗ. А ка пар- 
так тарсан ҫумар ӑш ӗн^ен ҫӗнӗрен 
К аврила ^упса тухрӗ; вӑл вёҫен- 
кайӑк пек ^ёлкаш  патне вӗҫсе ҫит- 
рӗ те, ун умее ӳксе, ӑна ҫаварка- 
лама пуҫларӗ.

Унан аллисем аш а йун ҫине пыр- 
еа перӗннӗ.

В ӑл хӑранипе, урна ҫын пек сик- 
«е тӑна. Унтан:

—  Таван, тӑрха, тар! тенӗ Т)ӗл- 
каша.

Цӗлкаш тӑнӑ та Каврилана тёрт
ое Ёарса каланй:



— 78 —

— К ай ... кунтан!..
—  Тйванйм!.. Каҫар!.. Ш уйтан 

мана... тенё К аврила Т^ёлкаш алл и 
не зуптуса.

—  Кай, кай... тенё леш ё.
—  К аҫар ҫылйха!.. Каҫар! Тйва

нйм!..
—  К ай  ш уйтан патне! тесе кйш- 

кйрса йанй та ^ёл к аш  хйййр ҫине 
ларнй. П и^ё унйн ш апш урй, хйра- 
малла пулнй.

—  Мён сана... тата? К ай , кай, 
тенё вйл. У нтан вйл хуйхйракан 
К аврилана урипе тапнй, ан^ах вйй 
ҫуккипе кайса ӳкме пуҫланй; К ав
рила Т)ёлкаша ы таласа илнё те ӳк- 
ме паман.

Х алё ^ӗл к аш  пи^ё К аврила ку- 
ҫёсем умён'^е тйнй.

И ккёш  те вёсем хӑруш й пулнй.
—  Лат)!— ^ ӗл к аш  К аврила куҫӗ- 

сем ҫине ла^латтарса сурса хунй.
Л еш ё сур |йкн е кӗпе ҫаннисемпе 

шйлнй та:



—  Мён тӑвае тетӗн, ҫавна ту...
П ёр сймах та каламйп!.. Й алӑна- 
тап, каҫар, Х ристус турйшйн...

—  Аскӑн!.. Асма та пӗлместӗн!..
^ӗл к аш  пёр аллине пинш ак ай

не т^икне те кӗпине ҫуреа кӑларса, 
ш ӑлӗсене суранӗ ы ратнипе ш атӑр- 
таттарса, нуҫне кӗпепе ҫыхма пуҫ- 
лан ӑ .

—  У кҫасене илтӗни? тенӗ Т)ӗл- 
каш .

— Ҫук илмен епӗ вӗсене! К ирлё 
мар мана вӗсем!..

^ӗл к аш  аллине касйине ^икнё те 
укҫисене туртса кӑларна, унтан пӗр 
хутне кайалла кӑсйине хунӑ та ыт- 
тисене К аврилана ыватса йанӑ.

—  И л  те кай!
— И лместӗп, таванӑм... П улта- 

раймастап! М алтан каҫар!
—  И л, тетӗп!.. ^ӗл каш  куҫ ш ур- 

рисене кйтартса ахӑрса йанӑ.
—  К аҫар!.. унтан илӗп, тенё те 

К аврила ^ӗл к аш  умне ^ӗркуҫленее 
лариа.
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—  Ҫук, илетён, аскӑн!— ^ӗл каш  
К аврила ҫӳҫӗн^ен тытнӑ та питне 
укҫасем патне тӗртнӗ. — Ил! ил! 
А халех ӗҫлемен вӗт. И л, мӗн хйра- 
тйн! Ҫынна вӗлерейменнин^ен ан 
вӑтан! Ман пек ҫыншйн никам та 
йӗмё. Тавтапуҫ тейӗҫ, пӗлсессӗн.

А кӑ, ил! Н икам  та есӗ мӗн туни 
ҫин^ен нӗлмё... Акӑ, ил!..

К аврила ^ ёл к аш  кулнине курнӑ 
та ӑна ҫймӑлтарах пулнӑ. В ара в&л 
укҫине илнӗ.

—  Тйванйм!.. К аҫар мана! К аҫар- 
мастйни? е? тесе йӑлйннӑ Каврила.

Ӑна хирёҫ Т)ӗлкаш:
— М ӗншӗн?.. Тӑванӑм!.. Ним те 

пулмарӗҫке! Пайан есё мана, ыран 
§пё сана, тенӗ.

— Ех, т&ван, тӑван!.. К аврила пуҫ- 

не силленё.
^ӗл к аш  К иврила умӗн^е кулса тӑ- 

нӑ; пуҫне ҫыхнӑ кёпи йунпа хӗрелсе 
Тёрӗкӗн хӗрлӗ хескки пекех курӑннА



Ҫумйр витререн йухтарна пек ҫу- 
нй. Тинӗс хумӗсем хӑйӑр ҫине ҫилен- 
се пыра-пыра ҫапӑнна. И кӗ ҫын ка- 
лаҫма зарйннӑ.

—  Н у, сывйпул! Ҫапла каласа Т)ӗл- 
капг хула йеннелле утрӗ. Унйн ури- 
сем т;ӗтренӗ, луҫӗ те тёреклӗ тӑман 
пек туйӑннӑ, ҫапах та вӑл хула йен
нелле утнй.

—  К аҫар, тӑванйм!—тесе ыйтнй 
йулаш ки хут Каврила.

— А н калаҫ!— тенӗ ^ӗлкаш ; х&й 
пӗр ^арӑнмасйр утнӑ. В ӑл тайкалан- 
на, сулахай аллипе пуҫне тытса пы- 
нӑ, сылтаммипе сара мййӑхне пӗтӗрнӗ.

К аврила ун хыҫён^ен вӑл ҫумӑр 
хыҫне п ы тан и ^ен ех  пйхса тйнй.

Ҫумйр хытйран хыта ҫунӑ. Ҫеҫен- 
хир ҫумӑрпа хурҫӑ тӗслех тӗттӗм- 
ленсе ларнӑ.

Унтан К аврила хӑйӗн йёпе картус- 
не илнӗ те сӑхсахнӑ, аллин^и укҫисе- 
не уҫса пахнӑ та ирӗклӗ сывласа ил- 
се, укҫисене хӗвно пӗтӗрсе $икнӗ те 
сарлака тӗреклӗ утӑмсемпе ҫеҫен 

хирелле утнӑ.
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Тинёс уланй. Вйл пысйк хумоене 
хӑййр ҫине ыта-ыта персе вёсене 
вӗ^ҫеҫҫӗ кйпйк тунӑ. Ҫумӑр пёр ’р -  
рйнмас&р ш ы впа ҫӗре каенй... ҫил 
ахӑрнй...

П ур й е н р  те улани, ахӑрни, кӗр- 
лени илтӗннӗ.

Ҫумйр ҫунипе пӗлӗт те, ҫӗр те 
курӑнман.

^ а с ах  ҫумйрпа хумсем 'Цёлкаш 
вы ртнӑ ҫӗрти  хӗрлӗ йӗре ҫуса та- 
сатрёҫ. Вӗсемех хӑйӑр ҫ и н |и  ура 
йӗрсене те пусарса лартрӗҫ... Вара 
тинӗс х ӗ р р и н р  икӗ ҫын х у ш ш и н р  
пулнӑ пӗ^ӗк ӗҫрен ним те ас&нмал- 
ли  йулм арӗ.
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