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Тӑватӑ кун...

Астӑватӑтг, варианта, хамйр §уп- 
нине, йетресем шахарса иртсе кай- 
нине; йетресем лексе йӑвӑҫ тура- 
|ӗсем  ҫёре татйлса ӳкнине, тата 
йӗплӗхулӑ темнеем виттӗр хамӑр 
упаленнине астӑватӑп... Ш ш ал сас- 
си |а с  ^асах илтӗне пуҫларӗ. Вӑр- 
ман хёррин|е. унта та куита ҫиҫӗм 
ҫиҫнё пек, хӗрлӗн курана, курйна 
кайа пуҫларё. Пӗррёмӗш ротри ҫам- 
рйк салтак Ситоров (ку мёлле пи- 
рӗн йӗркене килсе лекнӗши? тесе; 
кӗрсе кайрӗ гаухйш) сасартйк, пы- 
нӑ ҫӗртех кукленсе л ар |ӗ  те, пёр 
^ӗнмесӗр, пысӑк, сехӗрленнӗ куҫӗ- 
семпе ман ҫинелле давйрйнса пйхрӗ. 
Ҫаварӗн^ен хайӗн йун шалласа Му
ха?. Кана епӗ питӗ лаййх астйва- 
тӑп. Тата аставатӑл, в&рмантан тух- 
са ҫнтеспе, '§йтлӑхра епё... лешне



куртӑм. Вӑл тӗреклё, пыс&к турккӑ 
садтакӗ; епӗ пё^ӗккӗ, вййсӑр пул- 
сассӑн та тӳрех ун ҫинелле ^упатӑп. 
Темӗскер кёрӗст турӗ, х&лха ҫумӗе- 
$ен пысйк йапала вӗҫҫе иртсе кайнй 
пек туйӗн^ӗ, пӗтём пуҫ йанӑраса 
кайрӗ: Ку мана тӗллесе пе^ё мӗн, 
тесе шухйшларйм. Хйй |у н  хава- 
лӗпе кӑш кӑрса йӑвӑҫ тӗми ҫумне 
ҫурӑмӗпе ҫыпйҫҫа тӑнй. Тёме айак- 
кипе тарма та вырйн пур хӑйне, 
ан^ах вӑл харанипе ним йӗпписем 
^икнине сиемесӗр, тӗмисем ӑшнел- 
лех шӑтарса кӗрешшӗн тӑрӑшат. 
П ӗрре ҫапса унне пйшалне персе 
сиртӗм, унтан хам штыка такӑш те
ле |и к се  йатӑм. Темскер. те йӑнӑш- 
ша, те уласа йанӑ пек туйӗнт$ӗ. Хам 
епӗ вара малалла зупрйм. Пирӗн 
салтаксем ,,урра“ кйткӑраҫҫӗ, пӑ- 
ш ал переҫҫӗ, х й т ӗ  персе анаҫҫё. 
Вӑрмантан уҫланкй ҫине тухсан, 
хам та пӑш ала темиҫе хут пенине 
астйватйп. Сасартйк „урра“ хыта- 
рах ҫухӑрса йа^ӗҫ те, епӗр пурте
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малалла цупрӑмйр. Епӗр тетӗп, ҫук 
впёр мар, пирён оалтаксем |ун£ӗҫ, 
епӗ хам выртса Еултӑм. Ку хама 
та к и р м ӗн  туйӑнса кайрӗ. Ҫынсен 
сассине, пӑшал пенине плтми пул- 
т&м. Пурте рр&ннӑ. лек шӑп пул^ӗ; 
иимӗн то илтёнмест; тем кйвакйн 
кӑвакйн, курӑнат; вӑл пӗлӗт пул на 
пулё, тетёл. Й улаш кинрн, куна та 
астуми лултӑм.
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Хам ёмӗрте ҫакӑн пек ки§емлӗ 
пулнине нихҫан та астумастӑп. Епӗ 
хырӑм ҫин$е выртатӑп пулмалла: 
хам умра пӗр пӗ^ӗк сапӑк ҫӗр ан- 
р х  курса выртатйп. Иквиҫ курӑк 
туни, пӗрин тйрйх кӑткӑ пуҫхёрлӗ 
§упса ана?; пӗлтӗрхи курйксён ҫӳп- 
пиҫапписем—ака манйн куҫ у м ӗ н р  
т ӗ н р . Ҫак йапаласене епӗ харах 
куҫпа ан |ах  куратӑп, мӗншӗн те
сен теприне хыта йапалапа хӗесе 
хупласа хунй; хам куҫа перӗнекен 
йӑвӑҫ тураздипе хупланӑ пулмалла. 
Выртма питех те кансӗр, манйн



пите т&рас килет, ан 'рх  хам хуо  
калайми пулнин'йен хам та тёлёне- 
тёп. Ҫапла нумай вахйт иртет. Ман 
хӑлхана хуртсем сёрлени, шйр^ӑк- 
сем 'рриклетни илтёнет. Урах ним- 
те дув, нимте влтёнмеот. Йулашкин- 
'§ен, мён пур вайпа. епё сылт&м алла 
хам айран ҫӑлеа илетёп те, икё 
алӑпа ҫёр ҫине тайанеа, т^ёркуҫҫи 
ҫине тӑрао, тетӗп...

Темӗскер р к р ӗ , ^ӗркуҫҫирен пуд- 
ласа кйкйр натне; ҫиҫӗм пек. пуд 
патне шйтарса кӗрсе кайрӗ... Епӗ 
дӗре ӳкрӗм. Каллех тӗттӗм, никам та 
ҫук, нимӗн те ҫук...
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Вйрантӑм. Мёншӗн куратӑпши 
епӗ ҫак полхари кӑвак пӗлӗ^ӗ ҫин- 
§и йӑмӑхса йалтӑртатакан ҫӑлтӑр- 
сене? Епё палаткара марши мён? 
Мӗншӗн тухнаши унтан? Епӗ хуе- 
калтӑм. Ҫаъйнтах хамӑн урасем пи
те хытӑ, ыратнине туйрӑм... епё су- 
ранланнӑ иккен. Й ӑвӑрш и, ҫукши? 
Урасене ыратакан вырӑнтан тытса
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пахрӑм. Сылт&мми те, сулахайи те 
Ёунланса, хытса ларнӑ. Алапа сёр- 
тёнсен суранёсем тата хытарах ыра- 
таҫҫё. Шйл ыратнй пек: вӗҫӗмсӗр, 
пӗр' 'ҫарйнмасӑр, ^унтан туртса ыра- 
таҫҫё. Пуҫ йӑвӑрланнӑ, хёлхасем 
йанӑраҫҫӗ. Ивё ури те суранлан- 
нине, аран тавҫӑрса илетӗп. Мӗс- 
керле ку? Мӗншӗн мана йӑтса илсе 
кайманши? Пире турккӑсем ҫӗнтер- 
'Яёҫши мӗн?

Малтан тӗлӗкри пек, вара лайӑ- 
хах, хампа мӗн пулнине аса иле 
пуҫларам. Ҫук, пире ҫӗнтермен. 
Мӗншӗн тесен, епӗ ӳкрём (кйна ла- 
йах астумастӑп, анцах аставатӑп, 
пурте малалла ^упрӗҫӗ, епё $упай- 
марам, вара ман куҫ умӗн^е темӗс- 
кер кӑвакйн куранса ҫеҫ йул^ё), 
^крём епӗ уҫланкара. сарт ҫине. 
Ку сйрт ҫине катарта кӑтарта пи- 
рён паттал>йон камантирё, хӑйӗн 
уҫа сасснпе, пире: „А р сем , епёр 
ҫак сарта илёпёр! “ тездё. Епёр 
унта ҫнтнё, ҫавантан пире ҫёнменни



паллй. Мёншён мана шгсе кайман- 
гаи? Кунта уҫланкӑра пурге курй- 
на$, курмасйр иртсе кайа^с ҫукҫке! 
П ёц ен ех  выртатӑпши епӗ кунта? 
Ҫак тӗлте турккаеем пагаалпа пи
те хытй пенине аставатӑп. Пуҫа ҫа- 
вйрса йӗри тавра пахас^ё. Хал, пӑх- 
ма ансатрах, мӗншӗн тесен епӗ т;8,н 
малтан тйна кӗрсен, леш курйкпа 
пуҫхӗрлӗ анакан катка курна зухне, 
вырйнтан тйма тапйнса, тепӗр май 
кайса ӳкнё. Хал, ҫурйм ҫ и н р  выр- 
татӑп. Ҫавӑнпа мана ҫӑлтйрсем те 
курӑнаҫҫӗ.

Епӗ тӑрса лартӑм. Икӗ урите 
аманнӑ ҫынна ҫакна тума питӗ хӗн. 
Темиҫе хут тапӑнса, йулапгкинрн 

'ы ратнине ҫӗнсе, куҫҫуле йухтар- 
са, ҫапах та тйрса лартӑ-м.

Ман тӗлте пёр еаплйк кӑнкӑвак 
пёлӗт. Ун ҫ и н р  пӗр ҫутй ҫӑлтйр 
тата виҫ-т&ваттӑ пё^ёккӗреххисем. 
Йёри тавра ҫӳллӗ тӗттӗм хӳме пек. 
Ку—й&в&ҫ тӗмисем. Епӗ й&в&ҫ те
мнеем хуш ш инр: унпа мана тупай- 
ман мӗн!..



Ҫак шухӑгаран манӑн пуҫтир с&р- 
латса кайнине сисетӗп.

Ҫапах та, лайӑх астӑватйп, мана 
уҫланкйра персе пӑрахрёҫ, йепле епӗ 
ҫйтлйха кӗрсй выртн&ши? Амансас- 

-с&в, ыратнине тӳсеймесёр, хама хам 
астумасӑр, ҫакйнта упаленсе килсе 
выртнӑ, пулмалла. А н р х  тӗлӗнмел- 
ле— епё ха^ хускалма та пултарай- 
мастӑп, ун §ухне ҫак зАтлӑха упа
ленсе ҫитме пултарна! Мана малтан 
иӗрех ҫӗртен амантнӑ марши? Вара 
тепӗр урине кунта выртнӑ ҫӗрте 
лекменши?

Ман йӗри тавра кӗрен шупка мӗл- 
кӗсем ҫӳре пуҫларёҫ. Ҫутӑ ҫйлтӑр 
шупкалан^е, пӗ|ӗккисем сӳнеех лар- 
^ёҫ. Уйӑх хӑпара?. Ах. килте мӗн 
тӗрлӗ лаййхши хал>?

МанӑсП хӑлхана ки$емле сасӑсем 
илтӗнеҫҫӗ. Такам йӑнйшнӑ, пек ил- 
тӗнет. Ҫаплах, йӑнйтна?. Ман тав- 
рашӑмра хам пекех, ҫынсем маннӑ, 
хуҫйк урала, йе урӑх суранлӑ ҫын 
вырта?ши мён? Ҫук, йенӑшни питӗ
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ҫыв&хра илтӗнет, ан^ах ман ҫьш&хрй 
никам та курӑнмас!1. Ах, епӗ хам 
йӑнӑшатап мён! Хурлӑхлӑ хурл&хлӑ, 
М нӑшатӑп. Ҫав тӗрлех ыратаҫҫӗщи 
манӑн сурансем? Ҫаплах пулӗ! Ан- 
§ах епӗ сурансем ыратнине хам пи- 
тех сисместӗп, мӗншӗн тесел манӑн 
пуҫра тӗтре, тӑхлан. Калех выртас 
та ҫывӑрас; ҫыв&рас, ҫывӑрас... Аи- 
$ах хӑҫан та нулин в&ранӑппга? 
Е у— пурпӗрех...

Выртма ан^ах хатӗрленнё вӑхӑтра, 
епё выртакан вырӑна уйӑх ҫути ӳксе 
ҫапҫутӑ ҫутатса й а |ӗ  те епӗ хам 
патӑмран 5-6 пусӑмра пысӑк, хура 
йапала выртнине курах кайрӑм. Хӑш, 
хӑш тёлте ун ҫин^е уйӑх ҫути вы
мани курӑн$ӗ. К у—тӳмесем йӑлтӑр- 
татаҫҫӗ. Аманнӑ ан^ахпти ку. йе 
вилнӗши?...

Пурпёр, епӗ выртапах....
Ҫук, апла йулма лултараймас'!' 

Пирён салтаксем кунтан кайас ҫук 
Вӗсем ҫакӑнтах нулмалла: турккӑ 
еене ҫӗнтерсе, вёсем хӑйсем ҫак
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вырйнтах йулнӑ пулмалла. Мӗшшӗн 
сасӑсем илтёнмеҫҫёши. вутӑ ҫунтар- 
нн те курӑнмас#? Епӗ хам в&йс&рлан- 
нипе илтместёп пуле. Пуласса кун- 
тах пулмалла вӗеем.

«Килӗр!! Пулӑшӑр!!»..
Ман кёк&рӑмран кицем, хйрушӑ,, 

хурлӑхлӑ еасӑеем тухса кайрӗҫ, ан- 
р х  хирӗҫ 'ҫӗнекен никам та пулмарё, 
Ман сассӑм ҫерлехи сывлӑшра ба
ланса кайрё. Иӗри тавра урӑх пӗр 
сасӑ^ӗвё те ҫук. Ш &ррксем а н р х  
ёлӗкхи пёкех, пёр ррӑнм асйр $ӗрик- 
летеҫҫё. Уй&х ҫаврака пицӗпе ҫӳл- 
тен май ҫине хӗрхенсе пӑхат.

Вӑл суранлй ан$ах пулсан, епё 
кйшкйрнипе вӑранӗтцӗ. Ку — вилё. 
Хамӑрйнпга, турккӑши? Мӗн ыйтае- 
си, мана пурпёр марши? Вӗрилениё 
куҫймсене йӑвӑр ӑйхӑ пусса шгцё.
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Хам вӑраннӑ пулсассӑн та, куҫа 
уҫмасӑр хупласах выртатӑп. Куҫа 
уҫас килмеет, мёншён тесен куҫ ху-



паххи вктёр епё хӗвел пӑхнине 
еисетӗп, куҫ уҫҫанах. Ммйхтареа 
йарассйн туйӑна?. Хускалассӑм пёрт- 
те килмест. Ёнер (ёнерши?) мана 
амантрёҫ; пёр талӑк иртрӗ, тата та, 
иртёҫӗ, епё вплёл. Пурпёрех. Хус- 
калас марха. Утӗм пӗвӗм хусканма- 
сӑрах вырттӑр. Пуҫ миммисен ёҫне 
те ^арсан аван лулӗ$Т}6 те. Ан^ах, 
вёеене нимпе те $арма ҫук. Аса 
кшшисем, шухӑшшем пуҫа кёрсе ту- 
лаҫҫӗ. Текех нумайа пымӗҫӗ. вӗҫне 
^асах ҫитетӗп пулмалла. Хаҫат ҫине 
а н р х  иквиҫ йёрке ҫаптарса хурёҫ: 
иирён вилни, аманни нумай пулмарӗ, 
аманни ҫавйн ^ухлӗ; тата ҫамр&к 
еалтак, Иванов вилцӗ, тийӗҫ. Ҫувг, 
хугаамата та ҫырмӗҫ ахалех—вилни 
пӗрре, тесе ҫырайӗҫ. Пёр салтак, 
хайхи, леш, йӑтӑҫури пек...

Ҫакна шухӑшлаеан ман пуҫа так- 
ҫахах пулнӑ, ӗҫ аса килсе карё. Ку 
нумай пула?, Ман шутна ӗлёкхи, 
ура вана'ренхи пурйнӑҫ тахҫанах 
иртнё пек туйӑна?, Епӗ урам тйр&х
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утеа пыратёп. Ҫынсем пуҫтарёнса 
тёнё тӗле пырса тухрӑм та, епӗ те 
ррёнтӑм . Ҫынсем ушкёнё варрии^е 
пӗр ш урё йунланнӑ йётӑҫури йӑ- 
нӑшша аеапланса вырта1г. Ҫынеем 
пёр 'ҫӗнмесӗр курса тёраҫҫӗ. Ку пё- 
|ӗккӗ , илемлӗ йӑтёҫуршцӗ. Трамвай 
урапи ёна ҫурмаран каҫҫа кайнё. 
Вёл, хал,ё епӗ выртнё пек, вилме 
хатӗрленсе выртнё. Пёр творник ха- 
лёха сирсе кӗт;ӗ те йӑтӑҫурине ён- 
син^ен йётса илсе тухеа кайрӗ. Ҫын- 
сём салащ ёҫ.

Мана кунтан кам та пулсан йётса 
илсе кайӗши? Ҫук, манӑн ҫакӑнтах 
вилсе выртас пула!1 ӗнтӗ. Ах, ҫутӑ 
тӗн^е! Йӗпле уйӑрлашши санӑн ха- 
васлёхсен^ен? Ҫав мёскӗн йётҫури- 
не курнӑ кун епӗ питӗ телейлӗрӗ. 
Епё вёл кун урам тӑрӑх хамран хам 
савёнса утса пыраттём; савӑнмалли 
те нум айрӗҫке ун ^ухне! Ах, ӗлӗкхи 
еавӑнёҫҫӗм, мӗншён есӗр халӗ мана 
аса килсе асаплантараттёр? Кайёр 
ман патёмран, текех ан хурлантарёр
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мана! Ӗлӗк савӑнӑҫҫем—хал6 хурлёх. 
Елӗкхя телейлӗ кунсене аса ялсен, 
ирёксӗрех хал) асапланса выртнипе 
танлаштаратёп. Кайӑрах, ёлёкхи те- 
лвйлӗ кунсем, ман тавра хал, хурлӑх 
ан-рх! Ах, йӑвёр шухӑш, есӗ суран- 
тан та йӑвӑр'.

’ Кун хӗрӳлене пуҫларӗ. Хӗвел пӗ- 
. ҫерет. Епӗ куҫа уҫатӑп. Кёнтӑрлахи 

хӗвел мана ҫав тӗмесенех, ҫав пӗлӗ- 
тех кӑтартрё. Акӑ манён кӳршӗм 
выртат. Вёл вилнӗ турккӑ салтакё 
мӗн. Тем пысӑкӗшӗ! Ах, епӗ ёна 
паляарём... вёл лешӗ!...

Манӑн умра епӗ хам вӗлернё ҫын 
выртаЕ Мӗншӗн вӗлертём епё ёна?

Вӑл ҫак вырёнта йунне тёкеа впл- 
се кайнё. Мӗн хёваласа килнӗши 
ӑна кунта? Камши вёл? Унӑн та ма- 
нӑнни пекех ватё амӑшӗ ҫукши? Вӑл 
вилеэденех, каш ни каҫхине, пӳр^ӗ 
умне тухса ларса. ҫурҫӗр йеннелле 
хурлёхлё пёхса. тёрантарса пӑхса 
усракан савнӑ ывӑлё тавёрӑнассине 
кӗтсе ларӗ.
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Г Епӗ хам? Епё те ҫавӑн пекех... 
Вӑл мантан телейлёрех те, елё ун&н 
вырӑнӗн^е хал, ирёклӗнех пулӑттӑм. 
Вёл телейлё: вилнё те выртнй— ни 
еуранёсем ыратнине, ни йшхыпыи- 
не еиемест; пёр шухӑш та ҫук, асап 
та ҫуь*. ним те пёлмест. Ш тык ун- 
ие тӳрех ^ӗри тӗлӗн^ен кӗрсе кай- 
нӑ... Авё мунтӗр ҫинт;е хура шйт&к, 
йёри тавра йун. Ҫакна епс тунй...

Епё ҫак ӗҫе пӗртте тёвашшӑн 
пулман. Вӑрҫа тухса кайнӑ т^ухне 
те никама та усал тӑваеса шутла- 
ман. Ҫынна вӗлерес ш ухёш  ман 
пуҫа пырса та кӗмен. Епё хама вӗ- 
лерме пултарни ҫин^ен ан^ах шу- 
х&шланӑ. Ҫавйнпа пёр тпикленмееёр 
вӑрҫа кайнӑ.

Ҫаплаи вара! Ех, айван, айван! 
Ҫак феллах (Йекипёт салтакӗ) ман 
■ҫухлё те айӑнлӑ мар. Пулла пщ;ке 
ҫине тултарнӑ пек, прахут ҫине ларт- 
оа Константинопйле илсе килет^ен, 
вйл ни Раҫҫей ҫищ нн, ни Полхари 
ҫинцен илтмен те. Кайма хушнё та,
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I
вйл кайнй. Кайман пулсассйн, йва 
туйапа хёнеме пултарнй, йе пёрпёр 
турккй улпу-ҫӗ револ>вёртен персе вб- 
лерме пултарнй йна. Р у ш р к п а  Стам- 
пул хушшпне, вйрӑм ҫула, вӑл су- 
ран асапланса утнӑ. Епёр пуҫласа 
вӗсемпе вйрҫма тытйннй, вара хӑй- 
сем те пире хирӗҫ тӑнй. Ку салтак, 
епӗр хӑрушй ҫынсем иккенне кур- 
сан, епёр вёсен Анклпре плнӗ $ап- 
лӑ пйш алӗн|ен хйрамасар, вӗсене 
хёсёрлесе пынине курсан, хйй хӑ- 
раса сехӗрленсе кайса, тарма шут- 
ланй. А н р х  ҫав вйхйтра пӗр пё^ёк- 
кӗ ҫын (йна вйл хййӗн вййлй алли- 
пе пёрре персе вӗлерме пултарнй) 
Зупса пынй та унйн р р и н е  штык 
р к с е  лартнй...

Мӗн айӑп пур ӗнтӗ ҫак ҫыннйн? 
А н р х , епӗ мӗншӗн аййплй ҫак ҫын- 
на вӗлернё пулсассйн та? Мӗн аййп 
пур ман ҫи н р ?  Ах, ӗҫес килет! Мён
шён мана ҫак ӗҫес к и л б и  ҫав тӗслех 
асаплантара1тпи? Кам пӗлекен нур 
ҫак асапа? Епӗр Румыни тйрйх пынй



'§ухне, хёрёх кратӑе шӑр&хра, алй- 
шар ҫухрйм утнӑ ^ухне те йп1хып- 
иипе хал,хи пек асапланман. Ах, 
кам та пулин килейтёрт^ӗ!

^им ха! Ҫак ҫынӑн пысйк пакла- 
кинт,е шыв пулмаллаҫке. Ант,ах ун 
патне ҫитес пула’!’. Пӗлеттӗри, мё- 
не тӑра!’ ун патне ҫитесси? Пурпӗ- 
рех, ҫитме тӑрӑш ае иулаЕ 

Епё упаленетӗп. Ураеем еӗтёрӗн- 
се пыраҫҫӗ. Вӑйсёрланьё алӑсем 

йавӑрланнӑ дёвӗме аран ҫӗнсе тай- 
са пыраҫҫӗ. Вилнӗ ҫын патне ҫи- 
тееси икё т,алӑш. ан^ах машпӑи 
вӗеем вунё ҫухрӑмран та в&рйм ку- 
рӑн^ёҫ. Ҫаиах та упалеиееех пула!’. 
Пыр ҫуна!\ Кӑвар пек пӗҫерет. 
Шывсӑр вилессе те цасрах вилее 
кайёе. Ҫапах та, темӗскерле, ёмӗт- 
ленесех килет...

Епё упаленетӗпех. Ураеем ҫёр тӗ- 
мескиеене уакланаҫҫб, хуекалмассе- 
рён тем некех ыратаҫҫӗ. Епё кӑш- 
кӑратӑп, ййнӑшша кӑгакаратӑи, хам 
ҫапах тпйватӑп. Аеапланкаласа дит-

Тӑяат» кун... 2
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рём. Акӑ. паклакЕи. Ш ывё те ну- 
майҫке! Ҫур паклакй ытла. Ентӗ шыв 
мана нумайа ҫитет... Хам вшшвде- 
нех ҫитет!..

Хам вӗлернӗ ҫын, есб мана ви- 
лёмрен ҫӑлатйн! Пӗр р в с а  ҫине та- 
йанса. епё паклакине салтма пуҫ- 
ларйм. Сасартйк вййран кайса. епё 
унйн кӑкри ҫине персе анса вырт- 
рӑм. Вйл шйршланма пуҫланй—вилё 
шйрши сймсана пйкйласах лартрё.

Епё шыва тйранщуҫенех ёҫрӗм. 
Шывё нумай йщй пулсан та хйй пёрт- 
тепйсйлман. Кун пек пулсан, епё та
гах темиҫе кун пурйнма пултарйп. 
Астйватйп, епё ӗлӗк кӗнеке ҫ и н р  
вуланйрӗ. Ҫын шыв пулсасйн апатсйр 
ерне ытла пурйнма пултара!', тесе 
ҫырпйздӗ унта. Ҫавйнтах пёр ҫын 
хййне хйй выҫй вёлерни ҫин$ен 
ҫырнйрӗ. Вйл питё нум айрен ви- 
леймесёр пурйннӑ, мёншён тесен 
дныв ёҫме пйрахман.

Ку, мёлле ёнтё? Епё тата 5 —6 кун 
яурйисав» маяалла мён пулё? Пирён
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салтаксем кайнӑ, полхарсем тарса 
пӗтнӗ. Ҫывӑхра ҫул ҫук. Пурпӗрех 
вилес пула?. Виҫё кун аеапланае 
вырйнпе, ернипех асапланни ан^ах 
пулмёши? Халех пӗтерес марши 
асапа? Манйн йулташ  ҫумӗн^е ла- 
й&х пӑшал вырта?. Алла |&сае та, 
пёр самантӑрах хама хам пуҫтарса 
хума пултаратӑп. Патронсем купи- 
пех выртаҫҫӗ, вал пурне те персе пё- 
тереймен.

Мён тӑвас, пётереси. йе кӗтееи? 
Мӗне кётес? Хатӑлассинеи, йе ви- 
лӗмеи? Турккӑсем килсе манӑн су- 
ранла урасен тирне сӗвеесине кё- 
теси? Хама хам пётереен авантарах 
марши?

Ҫук, ш анаҫа пётёмпех пӑрахас 
марха, мён пур вайпа вбҫне ҫите^- 
т>ен тавлашас. Кам та пулсан мана 
килсе тупсан, епё хӑтӑлнӑ пулӑт- 
тймздё. Шӑмасем ванман пулсан. 
мана тӳрлетӗт^ӗҫ. Епё каллех хам 
ҫурална ҫӗршывра, аннене, Марука 
кур&ттёмт}ё.



Ах, турӑ, хам аеапланнине вёсе- 
не пёлтерес мар^ё манйн. Тӳрех 
вилнё тесе шухӑшлаеан, вӗсене ҫӑ- 
мйлтарах пулӗтэдӗ. Епё ҫакйн пек 
виҫтйват кун асапланнине пёлсен, 
мӗн курёҫш и вӗсем, мӗскӗнсем?..

Пуҫ ҫавӑрйнаТ. Ҫак вилё патне 
упаленсе килесси манйнне мӗн пур 
вййа п ӗ те р р ӗ . Ҫитменнине тата 
тӳсейми шӑрш килет. Ех, хйй йеп- 
ле хуралса кайнй?.. Мӗлле пулса 
кайӗ вйл ыран, тепӗркунне? Тап- 
ранмалйх вйй пулсассйн, епё хал» 
те унйн ҫы вӑхӗнр  выртассйм ҫук. 
Пйртак канам та, хам наҫйр вырт- 
нй ҫёре уцаленсе кайам. Хал, ҫил 
те ҫав йен^ен вёрет, усал сывлаша 
та тенёр йенелле нлсе кайё.

Пёр вӑйсйр. хускалмасӑр вырта- 
тйп. Хёвел манне пите, алйсене ҫун- 
тараЕ Витёнмелли нимён те ҫук. 
Хйвйртрах ҫӗрле пултйррӗ; ку ёнтё 
иккӗмёш ҫёр пула-!', пулё.

Шухйшшем пйтранаҫҫё. епё еем- 
рен кайса выртатап.
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Епӗ нумай ҫыварнӑ; вӑраннй ҫӗре 
ҫёрле пулса ҫитнӗ. Манйн йёритав- 
ра ӗлӗкхи пекех: сурансем ыратаҫ- 
ҫӗ, манйн турккӑ йулташӑм ёлӗкхи 
пекех тем пысйкёш, нӗр хускадма- 
сӑр вырта?.

Ман пуҫри шухйш йаланах ҫак 
йулташ ҫинелле кайа?. ^йнах та, ҫак 
ҫынна вӗлерешшёнех килнӗши епё 
ҫакӑнта— ҫуралнй ҫӗршыва, савна 
килйышшене парахса, пин ҫухрам 
ҫуран утса, выҫҫа, шйнса, шйрах- 
ран аптараса? Хам та епӗ ҫак ҫын- 
на вӗлерешшӗнех ҫакйнта асаплаы- 
са выртатӑпши? Ҫак мӗскӗне вӗ- 
лернинт;ен урах мӗн турймха епё? 
Кама усӑ турам епӗ?

Ҫын вйлт}ё... Вӗлерекенӗ кам? Епӗ!..
Епӗ варҫа кайма шутласассан, ак- 

непе Марук мана ^армарӗҫ, нимте 
■§арса каламарӗҫ;' ан^ах епӗ вӗсем 
маншйн йӗнине кураттам, еиееттӗм. 
Варҫа ҫин^ен пысӑк ш ухӑш  тытса 
епё вёсен куҫҫуллине шутламарӑм. 
Вӗсеяе хам мён ^ухлӗ хурлах кӳ-
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нине ун зухне тавҫӑрса илеймерӗм, 
Хал, ант,ах ҫаксене пурне те еисрӗм 
епё.

Мён усси хал, ун ҫин^ен щухаш- 
лани? Пӗрре тунӑ, иртнӗ ӗҫе кутӑн 
тавӑрае ҫук.

Паллакансем, йулташшем в&рҫа 
кайнӑнтӑн манран кулаэдӗҫ. „Ей, 
айван, х&й пуҫне ёҫта кайса §ик- 
нине хӑй те пӗлмест“ тездёҫӗ. Мӗл- 
ле апла калама нултарнӑ вёсем? 
Ҫуралнӑ ҫӗршыва йуратса уншӑн 
^унне паракансем ҫин^ен пӗлмеҫ- 
ҫӗши вӗсем? Епӗ те в&рҫа ҫав шу- 
хӑшпа хавасланса кайнине пӗлед- 
ҫӗҫке вӗсем!.' Ҫапах та вёеем мана 
мӗекӗн айван тетэдӗҫӗ. <•

Ҫапла епӗ килтен тухса Киш и
нев хулине кайрӑм. Унта мана сал- 
такла тумлантар^ед; салтак кутамкки 
т. ытти ҫар йапалисем йӑттар^ӗҫ. 
Епӗр вара темиҫешер линӗн вйрҫӑ 
патнелле ҫуранах утрӑмёр. Темиҫе 
пин салтак хушшин^е те ман пек 
ирӗккӗн вёрҫа кайакансем сахал тӗл
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пулаҫҫӗ. Нумайӗшӗ, килте йулма 
май пулеассӑн, йулнй пулӗздӗҫ. Ҫа- 
пах, вӗсем те пйрӗн пекех, темиҫе 
пин ҫухрйм утса пыраҫҫё. вйрҫй 
латне ҫитеҫҫё, вӑрҫасса та пирӗн. 
пекех, хйшӗ лаййхрах та. вӑрҫаҫҫё. 
Паҫйр каланй пек, киле йарсан пи- 
тӗ хавае кайӗ^ёҫ вӗсем, а н р х  хйй- 
оем ҫине шанса хунй ӗҫе тёплӗ ту-- 
са тӑраҫҫё.

Ирхи сивӗ ҫил в ӗ р р . Ийвйҫ те
мнеем хумхана пуҫларӗҫ. Айхин- 
р н  вйранса каййк вёҫкелесе тухрё. 
Ҫйлтйрсем еӳее пуҫларӗҫ. Тӗттём 
кйвак пӗлӗт ш у п к ал р , тёк пек 
ҫемҫе пёлётсемпе витёнцӗ. Ҫёртен 
тӗксём тӗтре хйпара пуҫларё. Ма
нйн асапйн виҫҫӗмёга кунё пуҫла- 
на!'... Мӗлле калас? Пурйнатйпн епё? 
Йе вилёми ку?...

Виҫҫёмӗгаё... Тата миҫе кун йул- 
|ӗш и? Текех нумай пулас ҫук ёнтё. 
Епӗ вййсйрланса ҫитрём. Вилӗ па
тентен те упаленсе урйх ҫбре кай- 
са выртма та вйййм ҫнтессӗн туййн-
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мае?, ^асах  хам та ҫавйн пекех пул- 
са выртап, иксёмёр унпала тан пу- 
лйпар, пёрпёрне у&рмантарми пу- 
лйпӑр.

Ӑшхыпрӗ. Ш ыва кунне виҫӗ хут 
ёҫеп: ирхине, кӑнт&рла тата каҫпа.

Хёвел тухрӗ. Унӑн пые&к ҫавра- 
ки йӑвйҫ тура|ёсем  витёр йун иек 
хёрлён курйна?. Пайан шйрйх пу
ла?, пулмалла. Манан вилнё йулта- 
шйм, мён пулё еанпала найан? Ееё 
халех те тем пекех харушӑланса 
кайна.

Вйл ^ӑнах та питё тискерленнё. 
Унан ҫӳҫёсем такана пуҫланй. Х ура 
ӳт)ӗ шупкалса, еаралса кайна. Пи’дё- 
куҫе шыҫҫа кайса, хулха патён^ен 
тирӗ ҫуралса кайна. Унтан*хуртсем 
йашӑлтатни курана?. Урисемте шыҫ- 
ҫа кайна та пушмак каптармисем 
патён^ен нысӑк хам ну сем хапа'рса 
тухнӑ. Пӗтӗмпех хӑй сарт пек хӑпар- 
са выртат. Мён тавёши унпала па
йан хи хёвел?..
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Малашне ун ҫывйхӗн'§е выртма 
тӳемелле пулас ҫур. Мён пур вййа 
пуҫтарса, манйн хӑш йен-нелле те 
пулеан ш уеа кайас пулат. Пулта- 
райрйпши? Епё алла сёклеме, пак- 
лакйна уҫҫа шыв ӗҫме пултаратӑп. 
Ан^ах, пултарайр&шпи епё хам&н 
йӑвӑрланнй пӗвёме сӗтӗрме? Ҫапах 
та упаленме тйрӑшас пулё: пё^ёк- 
кён, сехетре ҫур пус&м та пулса 
гайвас пула?.

Пётём ире епё асапланса шуса 
ирттертӗм. Сурансем хытй ыратаҫ- 
ҫӗ. Ан^ах ыратни мён вйл хал  ̂ ман- 
птйн? Епё ха.*, сывӑ г*;ухнехине маи
са та кайнӑ, сывй ҫынсем пек шу- 
хйшлама та пёлместёп. Хал, ёнтё 
хам сурансене те хӑнйхса ҫите пуҫ- 
ларйм. Ҫак ирхи кӳлӗм епё икё 
"'рлйша йахӑн шуса кайрӑм та хам 
малтан выртнй, ҫёре ҫитсе вырнаҫ- 
рйм.

Ант}ах таса еывлйшпа нумайах та 
еывлаймарйм? ҫил вилё йен^ен вёре 
иуҫларӗ те ман ҫинелле ҫёрсе выр-
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такан ҫын внлли шйршне шлее 
пырса каплантар|ё. Т |сейми ййвйр 
шӑршран епё хйема. нуҫларйм. Хй 
сас килнипе пушй хырйма хёсет, 
пётём й ш р к е  п&тратат. Тӳсейми 
уеал сывлйш ман ҫинелле пыратех. 
мана йёритавра хупйрласа тйраЕ 

Н и м  тума пёлмееёр, епё хурлан- 
еа йерее йатйм... ,
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Аеапланеа ванса пётнипе. пуҫ 
йавйрланса, ҫитнипе, епё ним пёлме- 
сёр пекех выртатйп. Саеартйк... тё- 
лёкре марши ку? Хама хам улта- 
ламастапи епё? Ҫук 'рӑнахах пул- 
малла— ку ҫынсем сасеи. Лаша. ури 
сассипе ҫынеем еймахлани хйлхана 
кёрсе кайрё. Хавасланеа кӑшкйрса 
йарасран аран р р тй м  хама. Турк- 
кйсей пулсассйн мен тйвас"? Вара 
мён пуле? Хал,хи асацсем ҫумне та- 
та хйрушшисем хутшйнӗҫ; вёсем 
ҫин^ен хаҫат ҫинте вуланй |у х н е  
те ҫӳҫҫем вирелле тйраҫҫӗ. Тире 
ҫбвёҫ, суранлй урасене вут уине



хурса ҫунтарӗҫ. Алла ҫеҫ те мар. 
вёсен тата хёрушёрах асапсем шу- 
хёшласа кёларма та пултараҫҫӗ. 
Турккёсен аллнне лексе вилни ҫа- 
кёнта хам тёллён вилнин§ен лайёх- 
рах пулёши? Теттёр йен^еы, ҫак ҫын- 
сем хамёр салтакеем пулсассён? Ах. 
ылханлӑх, йёвёҫ темнеем! Мёншён 
есӗр ман йеритавра хӳме пек ҫӑра 
ӳссе ларнё? Вёсен витӗр епӗ ни- 
мби те кураймастёц; пӗр ^ырёнта 
ан^ёх туратеем хущ ш ищ ен, 'ҫӳре-ҫе 
витӗр пӑхнё пек. инҫетри лап вы- 
рён курёнаЕ Унта пӗ^ёк шыв нур; 
ҫапӑҫу пуҫланас уммӗн епӗр унтан 
шыв ӗҫн ёр ӗ . Ав унтах ҫырма ур- 
лӑ кӗпер пек хунё лаптак хёйра 
^улё курёна!-. Ҫак ҫынсем ҫавӑн ур- 
лӑ каҫҫа кайаҫҫӗ пулмалла. Сас- 
сем илтӗнми пул^ӗҫӗ. Епӗ вӗсем 
мӗлле ^ӗлхепе сёмахланине уйӑрай- 
марём: хӑлхасем те уҫё илтми пул- 
са кайрӗҫӗ ӗитӗ. Ей, туррӑм, йе 
ҫаксем хамёр ҫынсем нулеассён?. 
Епӗ кёш кӑрёп. вӗсем мана ҫырма
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патён$ен те илтме пултарӗҫ. Вара 
турккӑк салтакӗеен аллине лекме 
пултарнин^ен авантарах пулӗ. Мӗл- 
ле вӗеем питё хуллен пыраҫҫё? Хал^ 
те ҫырма патне, ҫитеймеҫҫӗ, Тӳсей- 
меннппе 'ҫере пйш&рхана?. Вилё 
шйрпш ёлӗкхи пекех пулсассйн та 
епё ӑна туймд пултйм.

Ҫавӑнтах, хамйр касаксем леш 
ҫырма урлӑ каҫҫа кайни курӑн^ё. 
Кйвак мунтереем, пзаравар ҫин^е 
хӗрлӗ хӑйу, вӑрам санӑсем. ’ Вёеем 
50 ҫын. Малта питӗ лайӑх лашапа 
хура ҫухалла ахвитсер пыра?. Ҫыр- 
ма урла каҫҫанах, ахвитсерӗ йёнер 
ҫин^е пётём пӗвӗпе кайалла ҫавй- 
рӑн-ҫӗ те, салтакеене кӑш кӑр|ӗ:

«Р-ы-ы-еью, ма-арш!» терӗ.
—  Тарӑр, тархасшӑн, тарар! Ду- 

л&шӑр, тӑванҫем, пулаш ӑр!..—теее 
кашкӑратап. Ан^ах... чупакан лаша- 
еен ури сасеине, ш аш кӑеемш ӑкӑр- 
татнжне, касаксем пӗрпӗринпе са- 
махланине, манйн хйййлтатса туха- 
кан сасс&м ҫӗнтереймерӗ—вӗсем ма
на илтмерӗҫ!..



Ей, мёнтарён. телейсӗр пуҫӑм! 
Епё халтав кайса, ҫёр ҫине ӳпне 
выртса йӗретёп. Хам тӳнтерсе йанё 
ттаклакёран, манён шаяёҫём, манён 
пурӑнёҫ, манён вилес куна |ёсса  
тёракан шыв ҫӗре йуха!1. Тёкённине 
епё шывӗ паклакӑ тӗнне ҫур отак- 
кан пек йулсан тин сисрём, ытти 
шывне типсе кайнӑ тёнра ӗҫҫейа^ӗ.

Ҫак тёрлӗ телейсёр ёҫ пулни хыҫ- 
ҫён, хам хуйхёрса хытса кайнине 
хал, аеа илме пултарайратёпши? 
Епӗ пёр хускалмасёр куҫа хупса 
рыртатёп. Ҫил пӗрмайах улёшӑ- 
нат—хёш 'ҫух ман ҫинелле таса сыв- 
лёш илсе пыра!’, ҫавӑнтах, ҫавё- 
рёнса вёрсе, манён сёмсана вилӗ 
ш ёрш ёпе питӗрет. Йулташём ҫав 
кун калама ҫук тискерленсе кайрё. 
Куҫа уҫҫа ун йенелле пёхсаесён, 
хамён та сехёр хёпеа кайрӗ. Унён 
пщ ёкуҫӗ йулман, тирӗ сӗвӗнсе шӑ- 
мё ҫин |ен  уйёрёлса аннӑ. Вёл шӑл- 
не йёрсе кулнё пек выр.та! Шӑмё- 
сем ёмӗрлёхе кулеа йанӑ... Епӗ вё-
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реннё 'ҫухне ҫын пуҫшӑммисеие ну- 
май тыткаланӑ. анг§ах вӗеем ҫакӑк 
пек хйрушшӑн, тжскерӗн туййнмае- 
т}ӗҫ. Ӑ, ку ҫутй тӳмелӗ мунтер тй- 
хйннй тнймй кӗлетке еине пӑхсассйн. 
манӑн пӗтӗм ӳттир ^ётресе кайрӗ, 
«Вйрҫй ҫакй ёнтӗ. А.кӑ унйн сйнёЬ.. 
терём...

Хӗвел хӗртет, пӗҫерет. Манйн 
ал&сем, питкуҫ такҫанах ппҫҫе кай- 
нй. Й улаш ки йулнй шыва епӗ пё- 
тёмпех ӗҫҫе йатӑм. Ӑш питӗ хьш-. 
нине тӳсеймесёр, пӗрре ан^ах сы- 
пас тесе шутлана ҫӗртен, мӗнпур 
гаыва епӗ пӗтӗмпех ӗҫҫе йатйм. Ах, 
ман ҫывйхрах пулнй вдхне, мёншӗн 
кйшкйрмарӑмши епӗ касаксене? 
Турккӑсем нулнй пулсассйн та мана 
лаййхрах пулагр ӗ .  Пӗрик сехет 
аеаплантараздёҫ те п ӗ т ец ӗ , хал» 
ентӗ хам та пёлместӗп тата хйҫан- 
'§ен ҫакйнта ййваланса выртса асап- 
^анмалла манйн. Ах, аннемҫём, сав- 
нй аннем!.. Есё хйвйн кйвакарнй ҫ |-  
ҫӳсене пайӑркипе ҫйлса пётврёв,
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пуҫиа ҫапса йёрӗн, епӗ ҫуралиӑ. ку
на ылханӑн, ҫынсене асап кӑтарт- 
ма ҫак 'в&рҫа гаухӑшласа кӑлара- 
кансене пӗтӗм тён'дипе ылханӑн. 
Ҫиттӗр, анне, еанӑн ылхану!

— Ан^ах есӗр Марукпа епӗ асап- 
ланни ҫин^ен илтмӗр те. Сывӑ, пул 
аннем!.. Сывй пул, савнӑ, тус&м. 
йуратнй хёр Марук, хам арйм пулас 
ҫын!.. Ах, тӳсейми хурлйх, мӗлле 
тӳсес?.. Т)ӗре айне тем пырат.

Каллех леш ш ура йӑтҫури аеа 
кшщё. Творник ана. пӗр хӗрхенме- 
еёр хӳме ҫумне перее вӗлерсе, тис- 
лёк ҫине, пӑрахнй. Йӑтҫури вӑл 
вйхйтрах вилеймен, $ӗрех пулнӑ; 
Тислӗк ҫин'§е тата кунӗпех асап- 
ланса выртнӑ. Епё унтан та телей- 
сёртерех виҫӗ кун асаплаыатӑн 
ӗнтӗ. Ы ран тӑваттӑмйш, вара пил- 
лёкӗмӗш. улттйм&ш... Вилӗм, ӑҫта 
есӗ? Ки^, кил;!... И л мана 'ҫаерах!..

А н |ах  мана вилӗм пыреа илмест. 
Епӗ тӳсейми хӗвел айӗн$е, типсе 
кайна пыра йӗпетмелӗх пӗр тумлам



шывеӑр аыртатӑп. Вилӗ шёршипе 
хамта шаршланма пуҫларӑм.

Вёл пётӗнпех йейёлсе, ишӗлсе ан- 
нӑ. Ӑшён^е вӗҫҫӗр, хёрӗсӗр хуртсем 
йёшӑлтатаҫҫӗ, уя ӑшӗн^ен ӳксе дё
ре тӑкӑнаҫдӗ. Ав, йепле йӑшёлта- 
тадҫӗ вёсем. Ӑна муитерпешёммисем 
ае$ах п у л и ^ен  ҫисе Йароан, манён 
'ҫерет ҫитет — мана та давӑн пекех 
ҫиее йарёҫӗ.

Куы иртет, ҫӗр иртет. Иурте 
ӗлӗкхи пекех. Тул дутёла!\ Манӑн 
таърашёмра ним те улётӑнмас!'. Та
та тепӗр кун иртет.

Йёвёҫ темнеем хумханаҫҫӗ, |а ш - 
кёраҫдё. « Акӑ есӗ вилетбн, вилетён, 
вилетён», тенӗ нек ту й ӑн а! Тепёр 
йен|исем. «Курайман, курайман, ку- 
райман» тесе хнрёд каланё некту- 
йӑнат.

— Акё, кусене к унта курма та 
май ҫук, - тесе хытӑ кёшкёрса йа- 
$ӗҫӗ манён ҫывӑхра,

Епӗ шартах сиксе вӑранса кай- 
рём. Йёвӑд тӗмйсен хушшин^ен май
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ҫине хамёр йехветтӑр Яковлев ёшё 
куҫӗсеыпе пёхеа тёра пара!’.

— Кӗреҫесем илсе килӗр! Кунта 
гата иккӗн пур: пӗри хамӑрӑн, теи- 
ри — лешсен — тесе каласа йат^ӗ хёй.

— Кирлӗ мар кӗреҫесем, ан ны- 
тарӑр мана, епё |ӗ р ӗ ,— тесе калаш- 
шӑн хам, а н р х  ман ҫӑвартан сае 
хыттён тухмасЕ йёнёшни ан |ах  
илтӗнет.

— Акё, телей!.. 'Цӗрӗ мариха вёл. 
Хамёр улпут Иванов!... Килӗр, а$а- 
сем, пирӗн улпут ррӗ!... Тухтӑра 
^ёнёр тата!...

Тепӗр ҫур минутран мана ҫӑвар- 
тан шыв йа^ӗҫӗ. Ш ывпа перле та
та тем йапала ӗҫтер^ёҫ. Вара епӗ 
ним пӗлми пулса кайрём.

Пёр пек йарӑнса нырат наҫилкке. 
Йарёнса пыни мана питӗ каелён 
туйӑна!'. Епӗ пӗр вӑранатёп, ҫавён- 
тах тата ҫывёрса кайатӑп. Ҫуса ҫых- 
нё сурансем ыратмаҫҫӗ. Пӗтӗм ҫан-

Тйвадӑ вуя 3
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ҫурймра калама та ҫук канлӗн ту- 
ййнаЕ

— Стой! Ларт! Урйххиеем ҫеклёр., 
марш! Тытӑр наҫилккене, ҫӗклӗр!-

Кйна калаканӗ пирӗн ласаретри 
охвитсер Петӗр И в а н р , пысӑк, ыр- 
хан. пите ырй кймаллй ҫын.

Вйл питӗ вӑрйм, ҫавйнпа епё ку
да ун йеннелле йарсанах, унӑн пуҫ- 
не, сайра сухалне, хулпуҫийӗсене 
куратйп. Мана хама та тйваттй мат- 
тур, пысйк салтаксем наҫилккепе 
йӑтса пыраҫҫӗ.

— Петёр Иван^й! —,тетёп епё 
аран, аран.

— Мӗн тӑвас, тйванйм?—
Петёр Иван^й ман пата пырса

пёшкёнет.
— Петёр Иван'рй! Сана тухтйр 

мен каларё, р с  вилетёпши епё?— 
тетёп.

— Мён сймахлатйн, Иванов,... р -  
рйн! Есё вилместён. Санйн пур шйм- 
муеем те тёрёс. Есё пнтё телейлё! 
Шймйсем те, тымарсем те тёрёс. Есё
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ҫак виҫё тавл&к ҫурра мёлле тӳс- 
рӗн? Мӗн ҫирӗн? тет.

— Нимӗн те ҫимен.—
— Еҫрӗни?
— Турккӑ паклакине илтӗм, П е

тер Иван^ӑ. Манйн хал, еймахлама 
вӑй ҫук. Ӳлӗмрен сӑмах;лӑпӑр,—те- 
рӗм. '

— Ыу, ҫывӑр, ҫывӑр, мӗскӗн тӑ,- 
ванйм! —терӗ.

Каллех сӗмсӗр пулса, ҫыв&рса 
кайрйм.

—  35 —

Епӗ хамӑр тивиҫи ласаретӗн^е вй- 
рантйм. Ман йӗри тавра тухтӑрсем, 
ҫеҫтритсасем тӑраҫҫё. Тата хам нал- 
лакан Питӗрти ^аплй прохвёеоӑра 
манӑн урасем патне пӗшкӗнсе та
нине куртйм. Унйн аллиеем йунна 
вараланна. Манйн урасем патӗн^е 
пӗртак кёрмешрё те, ман ҫинелле 
пахеа каларӗ:

—  Ну. ҫамрак ҫын, есӗ телейлӗ. 
Сывӑ йулт&н ӗнтё. Емёр сананне



пёр урине татрёмӑр та, ку аптра- 
малла йапалах мар Есё сёмахлама 
пултарайратёни?

Вара епӗ вӗсене ҫак кӗнеке ҫин- 
|е  мӗн ҫырнине пётёмпех каласа 
патём.
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