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Пуш уйӑхӗн 8 -мӗш кунё

П ӗ т ӗ м  т ё н ^ е р и  ӗ ҫ  х ӗ р а р ӑ м ӗ н  п р а ҫ н и к ӗ .

Праеник иеторийӗ.
Ҫак праҫнигее 1909-мӗш ҫулта Амерӗгсрн 

хёрарӑм согсиалиссем иуҫарса йанй, 1910 ҫ. 
пӗтём тӗнт;ери хӗрар&м согсиалиссем Тани 
патш алӑхӗнр Коппеыхакён хулине 2-мӗш 
конферентсине пух&ннӑ,. Ҫав конферентсин- 
'§е Клара Цеткинӗ каланй тӑрӑх пущ уй&хӑн 
8-мёш кунне пӗтӗм тён'рери ӗҫ хӗрарёмӗсен 
праҫникё тумалла тунӑ.

1911 ҫ. ку праҫнике ёҫхӗрар&мсеы х&т- 
хӑш патшалйхра ан§ах тунӑ. Еу ҫул пурин^ен 
ытла праҫник Керманин^е лайӑх иртнё. Австри 
патшалӑхӗн^е пухха пуҫтарӑннй хӗрарӑмсене 
политсисем хӑвала хӑвала йанӑ,. Пуйансен 
валадӗ ӗҫ хӗрарӑмсен праҫникне йуртман.

1912 ҫ. тӗн^ери пур пысӑ,к патшалӑхсен- 
те ӗҫ хёрар^Гмсем хӑйсен праҫникне лайӑх

|ысланӑ.



Раҫҫей патшалӑхӗн^и ӗҫ хӗрарӑмӗсем ҫак 
праҫнике ^ыслама 1913 ҫ. пуҫланӑ. 1914 ҫ. 
ку праҫнике иртерме хатӗрленекен хӗрарӑм- 
сене (Самойловӑпа Николаййвӑна) тӗрмене 
питӗрсе ларнтй. 1915 ҫулпа 1916 ҫ. патгпа вӑр- 
ҫи пирки ҫак праҫвике иртерне май пулман. 
1917 ҫ. (Питӗр) Левинкрат хулинтщ, вӑрҫӑ 
вйх&тӗнт;е на'дарланса, выҫҫа ҫитнё хӗрарйм- 
сем, салтакарймӗсем пуш уйахӗнв мӗшкунне 
урама пух&вса тухса: пирӗн выҫӑ, а^асеве 
ҫӑкйр, парӑр! упӑшкасене оккопран киле йарӑр! 
тенё. Ҫав кунран каиран патпга хӑй выр&н- 
'§ен тухса ӳкесси пит паллй пулн&. Раҫ.-ейре 
Совет влаҫӗ нулнйранпа ёҫ хӗрарймсен хӑйсен 
праҫникне кашни ҫулах т)аплӑ иртереҫҫӗ.

Пирӗн ^йваш хӗрарӑмёсеы, ку праҫнике 
пухйнса, ■ҫи малтан 1921 ҫ. иртер^ӗҫ. Ку 
ҫул пуш уййхӗн 8-мӗш кунён^е парттире 
тӑман хӗрар&мсен оплӑҫри 1-мӗш конфе- 
рентси уҫӑл^ё.

Конферентси оттлйҫ тӗп хулив^е Шупаш- 
карта, ^йваш тӗп театтӑрӗв^е кӑнтӑр иртсен 
4 сехетрен уҫйл^ё. Конферентсине 60 ҫулхи 
кинемейсем те, йашйрах инке^ем те, ҫамрйк 
хӗрсем те пухйвнӑ, пӗр 200 ҫынва йахйн. 
Хушӑран вырӑс йалӗсен^ен килнӗ майрасем
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те иур. гЦӑваш хёрарӑмӗсем ушканан уш
канан ^йваш Теи театтӑрве утса пыни- 
не кура вырӑс майрисем хулипех пухӑвва. 
Хӗрарӑм театтӑр туллийех пул^ӗ. Онлаҫри 
хӗрарӑм пайӗ пуҫлӑхӗ: папан пуш уйӑхӗн 
8-мӗш кувне пӗтӗм тӗн^ери ӗҫ хёрармсем 
хайсемпе пӗр шуханша пыракавсем мӗн 'ҫух- 
лӗ иккенве сӑнаҫҫӗ. Епир |аваш  хреҫ^еп 
хӗрарамӗсем. ӗмӗр тарӑшса ҫёр ^аваласа ггу- 
равакансем, ҫав тӗн^ери ӗҫ хӗрарӑмеене йерсе 
вёсемпе вӗрле праҫник тавас тесе пухӑнтӑмӑр. 
терӗ те, коферентси уҫрӗ. Мусӑккӑ инттррнат- 
сионал йурларӗ. Праҫник йацӗпе оплаҫри 
тӗн у^рештенисем, Хӗрлӗҫар, ҫамраксен орка- 
нисатсисем хёрарйм конферентсине салам 
каларӗҫ. Пуш уйахӑн 8-мӗш кунӗ ҫинден ка- 
ласа пӗтерсен, конферентси хай преҫитиумне 
Мускава виҫӗ телекрам йама хушрӗ. Пёрне 
тёп хёрарӑм пайне: пире тёттӗм '^ӑваш хӗр- 
арамне, тӗрӗс ҫул ҫине тухма вёрентее пына- 
шӑн тавтуса, тепӗрне анг§ах уҫалнӑ Р. К. П. 
сйесне, йулашвине Коминтерё. Телекрам- 
сене вуланй хыҫҫйн мусӑк Инттернационал 
йурларе хӗрарӑмсем ал ҫупрёҫ. Пӗр ватӑрах 
кинемей хуллен макйрса лараР Мӗншён мак-



ратӑн? терӗм.—Пит лайахран, 'цадлйран ка
налам ҫемҫелсе кайрӗ, ^атаймарйм... тет, сан- 
панӗпе куҫне йаваш шӑлсаилет, хай йал ку- 
лаВ Ех, ҫакна курмасӑрах ватӑлна вӗт! тет.

* 'I'

Пуш уйахӗн 8-мӗш кунне ӗҫ хӗрарёмӗ- 
сем мӗншён пит ^ыслаҫҫё?

Вал куна ^ыслакан хёрарамсен шухӑш- 
сем: Коминтерн йертсе пыракан ҫул ҫпне 
тухса. ун йалав айне тӑрса пётём тён^ери 
кӑпитталиссене пӗтерме тарашмалли шухаш. 
Вӑлаҫа пуйансен^ен туртса илсе пролеттари 
аллине памалла. Пролеттари револ,утсине тё- 
реклӗлентерсе пымалли ӗҫ.

Пирён ^аваш ӗҫ хёрарамӗн те халӑха 
йерес тесе тарашмалла. Октапйр рево^утси 
пире халӑхпа танлаштар^ӗ. Кайа йулса мёс- 
кӗнленее нырас мар тесев, мӗн пур вӑйпа 
ҫёнӗ йерке пуранӑҫ-не анланмалла. Коминте- 
рӑн йалавне ҫӗклесе вӑл хушна ё^сене тумал- 
ла. Лнланма ҫӑмӑлтарах пултар тесе, пит вӗ- 
ренмелле. вӗренмен ҫынна пит ^ас улгалаҫҫё.

Пролеттари рево^утсине тума вӗренте- 
кен В. И. Ленин хёрарамсем ҫин^ен ак ҫап- 
ла каланӑ:
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Пролеттари туна револ,утси ан'щах хёр- 
арама ирӗкке кӑларё, вал ан^ах хӗрарамӑн 
ӗлӗкхи хӗсӗк пурнаҫне пӗтерсе, халӑхпа 
танлаштарё тенё.

Т)ӑн ^анах хёрарама пулашас тесен, са- 
махпа а в р х  мар, ^асрах хёрарӑмсене пулӑш- 
малли: а^апӑ^а ҫур^ӗсем, шкулсем, столовӑй- 
сем, кӗне ҫумалли (прачешнисем) ҫуртсем 
уҫса памалла, тснӗ. Ҫулла тыр вырма кайнӑ 
вахйтра та^ах а^асене, , талах арам ат,исем 
валли те пулин—а^асем усрамалли ҫуртсем 
уҫмалла.

Халӗ пирӗн хушӑра Ленин ҫук—вӑл 
вилнӗ. Вӑл вилнӗ хыҫҫӑн рапо-ҫисемпе хреҫ- 
§енҫем нумай ҫӗрте ӑна асӑнмалах ҫурт- 
оем, сӑнсем, ун кёлеткине т. ыт. тава тӑва 
лартна. В. И. Ленин арӑмё Н. К. Крупскайа 
калаП Влатимӗр Или^а пит пахалас теттёр 
нулсан, ун йа^ӗпе а^асем валли ҫуртсем. 
шкулсем уҫӑр; ҫавӑ р п л а  пахалани пулӗ тет. 
В. И. Ленин хай ӗмӗр тӑрӑтш ӗпех хисеп- 
сӗрте, мӗскӗнре пуранакан ҫынсемшён тӑ- 
р&шна. Вӗсене хисепсӗре кӑларакавсен^ен: 
у л д у т - х у ҫ а с е н ^ е н ,  патшасен аллисен^ен 
йепле хаталмаллине вёрентсе пынӑ. Хӑй ӗмӗ-



рӗн^е ҫапла Раҫҫей патшалӑхӗн^и пролетта- 
рисене ирӗкке кӑларса хаварнӑ. Халӗ вӑл 
пирӗн хугаӑра ҫук, ант^ах унан ёҫӗ пулса пы- 
раВ Ун шухӑшне, ӗмётне, ӗҫне комунисла 
парттн вӑл хушнӑ пек туса пыраР Компарт- 
тинт^е темиҫе пин ҫын тӑра'1', вӗсем пур те 
Ленин хушнӑ пек ёҫлесе пыраҫҫӗ.

Ленин вилсен, хапрӑкпа саватри ӗҫлекен- 
еем ҫав парттийе хайсем хущшин^ен тем^ухлё 
лайах. шантфкла, пролеттарисемшӗн тӑракан 
ҫынсене еуйла суйла йа^ӗҫ. Вара партти тата 
вайланса кайр»ӗ.

Ҫак пӗтём тӗн^ери ӗҫ хӗрӑрамӗн праҫник 
куЕӗ пирӗн тӗттӗм ^аваш хӗрарӑмсен В. й . 
Ленин вӗрентвине асгуса вӑл вӗрентвӗ тӑрйх 
пурӑнма тарашмалла. а^асене вӑл каланӑ пек 
вёрентее ӳстермелле.

Совет влаҫне тума пуҫланӑ ^ух В. И 
Ленин каланӑ: Ҫак ӗҫе епӗр (совет влаҫне) 
мёлйун. мёлйун ӗҫ хӗрарамӗпе хреоден хӗр- 
арамесем тарашса пёрле ӗҫлесен ант»ах туса 
нётерӗпӗр., тенӗ.

Тён 'рпе револ,утси йеррипен саралса пы 
раР Вӑл револ,утсин йӑвви епӗр пурйнакан 
натгаалах С. С. С. Р.
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Вал йавана ҫирӗплетсе тӑмалла. Иурин- 
т,ен малтан еоӗр унта пуранакансем тараш- 
малла. Кашни ҫул, ҫак пуш уйахӗн 8-мӗш 
кунё: килес ҫултакӑн хушишн^е хамӑр мӗн 
ӗҫлессе килшӳллесе хумалла. В. И. Ленин 
вӗрентнӗ тарах пӗрре тытанна ёҫе туеа пӗтер- 
мелле. Еҫӗ пӗцӗккӗ пулсан та тӗплё пултӑр.

Пуш уйахӗн 8-мӗга куннӗ—тӗнтрше хисе- 
пе кётӗр!

Пролеттари рево^утси тӗн^ипе 'ҫаплӑлан-
тӑр.

Коминтерн сыва пултар!

А ^т у к .



Хуҫайствӑ йӗрнисем улӑшӑнса пынӑ 

майпа хёрарӑм пурнӑҫӗ улӑшӑнса пыни.

Хӗрарйм пурнӑҫӗ пурнаҫи вӑл? -  тетпӗр 
епир |а с  р с а х .—Хӗрарӑм. егемн вал,—теҫҫё 
пирӗн арҫынсем тата. Ҫак сӑмахсен^енех 
палла ӗнтӗ, хӗрарӑм луҫёпе ҫак тендере пу- 
ранӑсси питӗ хӗнни. Кил хушшин^ҫ вал ку 
ҫитменнйне пур ҫёрте те ҫитерсе пырасш&н, 
хӗрарӑм хай йулташӗ арҫйнпа мӗн пур ха- 
валтан ӗҫлени вӗсене тан таратмаст. г|ӑнах  
та, (М апёр револ,утси хыҫҫӑн хӗрарам еак- 
кун умёнт,е арҫаниа пӗр шӳтра тйра^, ан^ах 
пурнаҫра ҫак йапала паллах марха, пирӗн 
дӑваш йалёеен^е вал вуҫ те ҫук пекех. Хӗр- 
арӑм ӗлӗк арҫӑн ҫеҫ тавакан кирек мӗн ӗҫе 
тытӑнйсшан пулсан, кулаҫҫӗ. Хӗрарам та ҫав 
етемех тесен, —хӗрарӑм хёрарамах ӗнтӗ вал, 
теҫҫӗ, тем^ул ат*ла сӑмах калана пек. Апла 
пулсан, ^ӑн та хӗрарам ытти етемрен уй- 
рӑм-ши мӗн? Асаттесемпех асапланса пурӑн- 
нӑскерӗн унӑн малалла та ним ҫутӑ шан^ак 
та ҫук-ши?.



Кирек мӗн йапаланв пёлес тесен те, ӑна 
аҫтан тунаннӑ, малтан мёнле пулна тесе 
рӗптвҫҫӗ. Ҫаван пекех пахас пулат пирён 
ҫак ыйтнине те. Хӗрарӑм пурнаҫӗ пирӗн 
асаттесем, ват асаттесем вӑхатӗн^е вёсем ка- 
ласа хаварнисем тӑра< та, тёрлё йумах-халап 
тйрӑх гаутласан та, хаЛ)ХИнт;ен ҫамӑлах пул- 
ман. Ан^ах ҫаканпа ҫвтрӗ-ши ёнтё пире, 
епор жн|е кайса и умай пёлтёмёр-ши пёлес 
тенӗ ӗҫе;ҫутатма? Ҫук, тейӗнӗр епӗр ҫакна 
хирёҫ, мӗншӗн тесен, пирён асаттесем калаеа 
хӑварни вӑл етем йахён пудламашён^и пур- 
нӑҫӑн ҫёрӗмӗга, шшӗмӗгп, мёлйунӑмёш пайне 
те катартаймас!'. Ҫакна епёр етем йӑхӗ пур- 
наҫӗ ҫин^ен пёр май ^ӗптесе таракан ӑслй- 
лӑх истори каланин^ен ҫеҫ пёлме пултарат- 
пйр. Истори пире кала1г: етем йахӗ, ҫак ва- 
хӑта ҫвтсе кун пек пуларен, нумай улшан- 
са тёрлӗ пурӑнӑҫпа пурӑннӑ, тет.

, ^ӑн малтаыах, етем тискер кайӑк йевӗр- 
лӗ зухнехин^ен пуҫласах ц&хеан, хӗрарӑм 
нурнӑҫӗ нумайҫен пӗтӗмпех хаЛ)Хиш§РН ӑрасна 
пулнине куратпӑр. Хӑш вахатсент^е темиҫе 
пин ҫулсем хушшин^е вӑл арҫынран кайа 
мар—унпа тан, унтан маларах тӑнӑ вйхат



та пулнӑ. Ҫав вйх&три пурнӑҫпа хӗрарамӑн 
ха^хи пурнӑҫне танлаштароа пӑхеан, хал,хи 
асапсем унӑн ӑҫтан пуҫланса кайни пат аван 
паларса тара!1. Хӗрарйм арҫӑнпа тан марри 
хӗрарӑмӑн вай сахалраххишӗн те мар ӑстӑн 
кайараххигаӗн те мар,—пӗтӗмпех вӑл хёр- - 
арӑм Мхӗ, оггдествара мӗнле ёҫ туса пынин- 
^ен килет мӗн.

малтанхи етемсем, истори пӗлтерни- 
пе, хал,хи пек пурӑнман. Вёсен патшалӑх 
туеа нумайан пӗр ҫӗрте ӗҫлесе ггуранас йӑ- 
ла нулман. Тискрр кайӑк йевӗрлӗекерсем. 
вӗсем мрӗк ҫӗр ҫинце унта кунта кӗтӳ, кӗ- 
тӳпе ҫӳресе иртернӗ. Мӗн пур шухашё те 
вёсен хйруша тискер кайӑкеен шӑлне лек- 
месӗр. аҫта ухугара кайак тытса, ӑҫта йывӑҫ 
курак ҫимӗҫсем шыраса тупса тӑранасси 
пул на. Пӗр выранта вӗсене ним те ^арса 
тӑман, вӗсем текех куҫҫа ҫӳррнӗ. Ҫак вахатра 
хӗрарӑмпа арҫынӑн ӗҫӗ тёрлӗ пулман, пур 
те вӗсем пӗр майлӑ пураннӑ. Ҫавӑнпа ӳт- 
станӗ те хӗрарӑмӑн хал,хи пек арҫынтан уй- 
рӑмах пулман. Аллин|е ат;а ҫук |ухне, вӑл 
арҫынсемпе танах тӗрлӗ тискер кайӑксене 
хирӗҫ тӑма та. весенней тарма та, ухутара

— 12 —



— 13 —

та маттур пулнй. Ҫапла вӑл вӑхйтра хӗр- 
арймпа арҫйн иӗр тан пулнӑ.. Вӗсем пӗри 
теприн аллин^ен ийхса т&ман, пур те хӑйсен 
ра^ӗ ирёкӗн^е пурӑннӑ. Харуша тӑшмантан, 
тискер кайакран, хатӑлмалла пулсан, ана 
хирӗҫ вӗеем ушкӑнпа ҫеҫ тйма пултарна. 
Ҫакйн пек пурӑваҫ темиҫе пин ҫула пына.

Нумай вахат иртнӗ, етем йӑхӗн пурна- 
ҫӗ те улшӑнса пына. Вак кӗтӳвӗн куҫса ҫӳ- 
рекен етемсем пурнӑҫ майне аванлатас тӗ- 
лӗшпе нумайраххан ӑравсемие пуранма май 
тупва. Ку ӑрӑвс*м вара. курйк кашласа ла- 
ракан ҫеҫен хирсен^е пулна пулсан, выл^х- 
"ҫёрлёхе алла йавӑҫтарсан, весенней уса кур- 
ма вӗреннӗ, теприсем вӑрман хушшин^е ҫӳ- 
ренӗ ҫӗртех уҫланкӑсен^е тырй ҫимӗҫ тума 
вӗрене пуҫланӑ. Мӗнле майпа таранеан та, 
ҫак етемсем пёр вырӑна тӗплене пуҫлана.

Мёнле пулна-ши хёрарам пурнӑҫӗ ҫак 
йӑхсент|е. пёрех-ши? Ҫук, ҫапла икӗ тӗрлӗ 
майпа пурӑнакан халах хушшин'де хӗрарӑм 
пурнаҫӗ те пӗтӗмпех расЕа пулна. Ҫӗр ӗҫ- 
лекен арура хӗрарӑм арҫынпа йунаггар вы- 
рӑн йышанса тӑна. хйш ӗҫре маларах та 
пулнӑ. Выл,ах усраса пурнакан ййхан хӗр-



зрймӗ унҫухнех хӑй ирӗкне ҫухатнӑ, пур 
йент;рн те арҫынран кайа шутланнӑ. Мӗнле 
тгулнаха ку йапала?.

Етем кӗтӳпе уыта кунта куҫҫа ҫӳренё 
ҫӗртен ҫӗр ӗҫне тйруках вӗренмен. Етемшӗн 
йепле курйк ҫимёҫ, йеале курӑк усӑллине 
пӗлсе ҫигитен, тем^ул вӑхйт та иртнӗ. Ат^ал- 
лй арамсем, кайӑксене хӑваласа ухутана кай- 
•нӑ ^ух, пурннпе пӗрле ҫӳреме пултарайман. 
Вёсен ирёксӗрех пӗр ҫӗре йулса ыттисем 
тавӑрӑнса килессе кӗтмелле пулна. Хӑйеем 
йалан ҫийркен пӗр вырантн апат нумайа 
ҫитмен; а^асене иӑрахса хӑварас, вёсемпе 
ҫӳрес тесен, тискер кайӑкёсем нумай. Ӑҫтае 
та пулин ҫӗнӗ ҫимӗн тупасах пулат. Ура 
айӗнт^о темӗн ^ухлё ӳсетӑран пулнӑ, хырӑм 
выҫҫи хӗрарама хӑш хӑш ҫимӗҫ вӑррисҫм 
етеме ҫиме йуранине пӗлтернӗ. Вйл, вӗсене 
пуҫтарса, а^ине те хай Б1ӑлӗпе (малтанхи 
арман ^ул, пек) ватса ҫитернё. ГХуҫтарнӑ вӑ- 
рӑ ҫинӗ ^ух тӑканни те пулнӑ. Тепре т]ух 
ҫав вырӑна ҫавӑранса ҫитсен хӗрарам тӑкан- 
са йулна вӑра шйтниве асархана. Ҫӗре ^а- 
каласа ҫемҫетнӗ вырана ӳкнё вӑрӑеем аван- 
рах шӑтса ӳсни те хагп пёр /§ух хӗрараы
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куҫӗнрн пытанайман. Ҫакӑн пек дё'рен хӗр- 
арамеем сӑнание пур те п ӗ л е ^ н  паӑтах 
вйхӑт вртнӗ. Етем йахё вӑл вӑ\ӑтра кайӑк- 
сем йевӗряӗ пулнӑ пирки, хёрар&м хай сӑна- 
са пӗлвине ыттиегне каласа пёлтереймен. 
Ан^ах хёрахймсем сананин^ен етемсен тӗрлё 
йӑласем пула пуҫлана. Самахран, вёсен пӗр 
уйах тулна ^ух хӗрарӑмсене хӑварна ҫӗре. 
темиҫӑ уйах пулса нртсен каллах таварӑн- 
малла йӑла пулнӑ. Ҫаван пек хӗрарӑмсем 
т&вакан йаласене пур йах та хирӗҫ пыман. 
мёншӗн тесен, вӗсем каланӑ пек тумасан. 
а-рсем ытларах вилнине санана. Ҫанла пӗ- 
§ёккӗнех хёрарӑм, пё'рен тарса йулсан, тӑ- 
ранма ҫӗре туратла патаксемпе. ^улсемпе 
^акаласа вӑра акса илме вӗреннӗ. Тепӗр йен- 
|ен  вут-ҫуламӗн^ен уса курасси те малтан 
хӗрарйм сӑеаса пӗлнппе пулна пулмалла. 
'^улсен^ен хӑйне валли тёрлӗ хатёр шаккаса 
тува |ух , етем вут ҫапса кӑларна. Ҫавӑн пек 
хёрараысене атщпӑҫппе хӑварна т)ух, вӗсене 
тпскер кэйаксен^ен сыхлама вут хурса хӑ- 
варнй. Тискер ҫёрте ним пулашусар йулнӑ 
хӗрарам ку вутта сӳнме паман, ҫапла вӑл 
ҫак тӗлӗнмелле хйватран усӑ курма вӗреннӗ.
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Унта вал персе тытнӑ ка^акан ҫӑмне, вӗҫен 
каййк тӗкне ӗнтнӗ; тамран савйт пекки ту
са н, ана вут ҫин^е тытса ҫирӗплетнӗ, те- 
миҫе тӗрлӗ уса та курнӑ.

А^исене сыхлама 'йываҫ курйкран хӳт- 
лех тума пуҫлани те х^рарам аллипех пулна 
пулмалла. Ҫапла, етем пурнйҫӗ пуҫланна 
вӑхйтра, хӗрарам арҫынпа танах пурнӑҫа 
аванлатса малалла йаракан майсем туинӑ.

Пӗр тӗпленсе ҫитсен, ҫӗрӗҫне пур йах 
пӗле пуҫласан та, тыра акеа тӑвасси хӗр- 
арӑм аллин^ех йулна, арҫынсем ухутара. 
ытти йахсемпе ҫапйҫса вй^ӑта ирттернӗ. Хӗр- 
арӑм ӗҫӗ килте тунаскер куҫ умӗн^е пулна. 
вӑл арҫынсен ёҫӗ ӑнман ^ухне шан^йкла 
апат пулна. Ҫакна кура хӗрарам хӑй те ыт
ти арӑври етемсем хушшин^е ^ысла ҫын 
пулна.

Тырра вӑхӑтлӑ акса илесси, ӗҫ майӗсене 
аванлатасси хӗрарам асяе текех варатса та
на; ҫавӑнпа та ҫав вӑ*ӑтра ӑсталӑх тӗлӗшӗн- 
т;ен вӑл арҫынтан кайа мар, малта танӑ. Ҫут 
ҫанталака ытларах сӑнаса, пур ӑру пахӑнса 
тйракан тӗрлӗ йӑлаеене те хӗрарам туса пы
на, А^а туни ару куҫӗн^е хӗрарӑма хакла
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хунӑ: тӗдленсе ҫӗр ӗҫне тытӑнеан, йыш ыт~ 
ларах кирлӗ пулнӑ. туртуллй ҫывӑх хур&н- 
ташсем арлӑ арӑмлӑ пураннипе арсем  сахал 
ҫуралнй. . /

Йепле пурӑннӑ-ши ҫав вйхйтрах выл,ӑха 
алла вӗрентсе усраса пурнакан ӑрусемг Хӗр- 
арӑ,м аҫа тӑварен  ҫеҫ арҫӑнпа пӗрле тискер 
выл)ӑхсене тытма ҫӳренӗ, арллансан хййсем 
тепленнӗ ҫӗрте пёр май пурӑнса тытнӑ вы- 
.^йхеене алла вӗрентсе тӑнӑ. Хӑш ӗҫ йывӑр- 
тарах—хирте ирӗкре ҫӳрекен кӗтӳри тискер 
ӗне-вйкӑра тытса килесси и, йе ҫав ӗнеиех 
кайрав сума вёренесси-и? Арҫын тытса ки- 
леймесен, хӗрарам ёҫёнт^ен мён усси? Хӑш 
ӗҫе тавакан йрура т;ыслйрах иулмалла? Пал- 
лах, хӗрарӑм ӗҫӗ ӑрушйн Т}И кирли мар, ҫа- 
вӑвпа хӗрарам хакё те ӑру кудён’р  57Квт- 
Вал хӑй ессӗн дул^ан, ӑрӑвшан хакла ҫын 
мар, арҫын ҫумӗн^е ӑна пулӑшаканни ҫеҫ. 
Ҫавйнпа та вал етем тивлетне ҫухатса ар- 
ҫынсӑр пуҫне хайне хай ним вырӑнне тйми 
пула’1’. Ахал, те, аыл,&х хыҫҫӑн ҫеҫ ҫӳресе. 
унйн мён пур ӑсӗ тӑнӗ те ҫывареа кайнӑ. 
Арури выл,ӑхсом арҫынсем тытнипе, ытти
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ӑрусене ҫаратса килнипе нумайланса пынӑ, 
хёрарам ҫав вылДхсеее пӑхеа тйракан тарҫӑ 
вырӑине ҫеҫ йулнӑ. Тепӗр йенцен, выл,ӑх ҫа- 
ратна ҫӗртех хӑйне валли арйм варласа ки- 
лес ййла та пулва. Наллах, таҫтан вӑрласа 
килнӗ хёрарӑм йут ҫӗрте аравшӑн та, вӑрла- 
Еаннишӗн те тарҫа пек ҫеҫ курӑнна. Ан^ах 
ҫак вӑрлас йӑла ҫёр ӗҫлекен йахсен|в те 
пулна та. ан |ах  унта хӗрарам ^исра тӑнӑ. 
Вал мӗншённине епёр каларамӑр ӗнтӗ: пӗр 
ҫӗрте вӑл аравгаан кирлӗ ӗдсене, арҫын- 
тан йулса мар, хӑй пуҫареа тӑват, тепёр 
ҫӗрте унӑн ӗҫӗ ӑравгпан ннмех те мар. Хӗр- 
арӑман икӗ ҫӗрте икӗ тӗрлё пурӑнни пӗтӗм- 
пех ҫак салтавра.

Темиҫе пин ҫул егем йахӗ ҫаван пек 
йрусемпе пуранса ирттернӗ. Вӑл вӑхӑтра мӗн 
пур йапала пӗтӗмпех ӑрун пулна, арури уй- 
рӑм ҫыннӑн хӑйӗн ним те пулман. Аодах 
вахӑт иртнӗ ҫемӗн, пурнаҫ пё'дёккёнех ул- 
шанса пына. Кайрантан кайран ӑру сапа- 
ланса кайсан, кашни ҫемйе харпӑрхӑй пу- 
ранма пуҫлана. Мёи ӗҫлесе тупнп ӑна хййне 
пулнӑ, ун хараарлӑх пулнӑ. Ҫаш майна пу- 
рённи хӗрарам пурнаҫне гтушшех йывӑрлаг-
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на, ӑна йӑлтах ҫемйе ^ури тунӑ. ^&нах та. 
пйхарха ҫӗр ӗҫлесе пурйннӑ, ӑрусене. Вёсен 
тӗп. тӑрантаракан ӗҫӗ ҫӗр ӗҫе 'оухне хёрарйм 
унта аван вырӑнта, ан1,ах вӑхӑтпа пӗрле 
пурнӑҫ майё улшанат. Тёрлӗрен кирлё ӗҫ- 
сене вёренее пынипе вёсен тӗрлӗ астасем 
сиксе тухаҫҫӗ: там савй§ё тйвакансем, тир- 
тен ҫёлекен, тӗртекен маҫтйрсем тата ытги- 
сем те нумай. Ҫӗр ӗҫлекен тунӑ тырпулӑ 
ҫав астасен таварӗпе улшӑнса тана. Ҫёр ӗҫ- 
не тума ытти ӗҫрен вйй та, вйхӑт та нумай- 
рат кирлӗ. ҫавӑнпа вӑл ӑсталйхсен^ен (ре- 
месласен^ен) кайарах шутлаыа пуҫланй. 
Злӑшгарнй §ух, йаланах усламӗ ӑстасене ыт- 
ларах кайнӑ. Тёрлё ремес нумай пёлекен 
ӑрусен^е ҫӗр ӗсне вӑрҫӑра тытса илнӗ ^ури- 
сене тугарнӑ. Хӗрарймсем ӗлёк ҫӗрӗҫне вё- 
ренсе тунашйи аван шугра пулна пулсан, 
ҫак ёҫе тарҫасене тивӗҫлӗ теме пуҫласан, 
мёнле вырйнта тӑнй-ши вёсем? Ӗҫё хак ҫу- 
хатнй майӗпе хёранйм та арҫыпа тан шут- 
ран тухеа, тарҫй вырӑнне ҫывхарнӑ,. Харпйр- 
лахла ҫемйен пурнйҫ майӗ йна нӗтёмпех ар- 
ҫын ҫ.умне ҫьпса хуна Килҫуртра тулти 
кал кая ӗҫсене арҫын тунӑ,, килууртне сьтх-

— 19 —



лакан, арҫын тупнӑ пуйанлӑхне упракан хёр
арам пулнӑ. Ҫапла хайне хӑй хӗрарӑм ним 
вырӑнне те тйман, арҫын ҫумён-ҫе ҫеҫ ййп- 
шӑнеа пурӑннӑ.

Вӑха^ӗпе етем пурнйҫӗ аталанса малал- 
ла кайнӑ. Темиҫе пин ҫул кайа вӑйла цаплӑ 
паггпалӑхсем пулнӑ. Истори катартна тарах 
епир унти пурнаҫа пӗлме пултаратпӑр. Ака 
Ерекпе Рим, икӗшӗ те тӗрлӗ ӑслалах, ӑета- 
лӑх, суту илӳ, вӑрҫӑ ёҫӗ вайла нулнипе 1}ап- 
лӑскерсем пулнӑ, Унта хӗрарӑм мӗнле вы- 
ранта тӑна-ши? Ҫак патшалахсен^в ҫӗр ӗҫЕе, 
ытти йӑвар ӗҫе пӗтӗмпех ^урасем ӗҫлесе 
тӑнӑ. Паллах, ^ура арҫын-и вал, хӗрарам-и. 
тем'§ул ӗҫлесен те, асап тӳссе ҫеҫ пураннӑ. 
нуранӑҫ ырлӑхё вӗсемшён пулман. Ирӗклё 
пуйан краштӑнсем ҫеҫ варҫӑпа суту-илӳ ӗҫ- 
не, патшалӑха йёркелес ӗҫе туеа тӑна. Вё
сен арӑмӗсем килӗсен^е тарҫисене ёҫлеттер- 
се пуйанлахпа ыра курса тӑна, ан^ах вёсен 
ырлӑхӗ пӗтёмпех упӑшки кӑмӑлӗн^ен килнё. 
Ҫак хёрарӑма арҫ-ыниа танлаштарсан, вйл 
ним выран^е те пулман. Ҫапла ку р п л а  
патшалӑхсент^е те хӗрарам ӗҫӗ пё'рккё, ҫем- 
йене ҫеҫ кирлӗ пулнӑ пирки на^ар вырӑнта 
шутланса тӑра'1\
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Вйхйт иртнӗ, хӑватлӑ, патшалӑхсем те 
сапаланнӑ, етемӗы пурнйҫӗ майӗ те улшӑнса 
пына. Нумай ҫӗрте ҫӗре пуйан улпутсем 
(феодалсем) тытса хреҫ^енсене ӗҫлеттерсе 
тӑнӑ. Ҫак майа йапалаллӑ (наттурла) хуҫай- 
ствӑ. тенӗ, мӗншӗн тесен, пурнӑҫра мӗн кир- 
лине пӗтӗыпех хреҫ^енсем туса, улпута на- 
лук парса тйнӑ. Хӑйсене йулни ытлашши 
пулсан, хреҫ^енсем вӑл тавара йармӑккӑ, пек- 
кисен^е ытти кирлӗ таварпа улаштарнӑ. Ҫа- 
вӑн пек улйшу тума йурп хуласем те пулнӑ.

Ун ^ухнехи хӗрарӑмеен пурнӑҫне пӗлме 
ҫак виҫӗ тӗрлё пурӑнакан пурӑнйҫа хреҫ^ен- 
пе улпутӑн, тата хула ҫыннин пурпӑҫие 
уйр&ы пӑхар. Хреҫҫенсем арҫынӗ хӗрарампех 
мон пур халӑхёпе ӗҫленӗ, а н р х  унтан ^ыс 
курайман. Ҫӗр хуҫн, улпут ҫеҫ, 'ҫысра тӑна. 
Пӗр пек ӗҫленнпе хӗрарӑм хреҫт^ен хугп- 
шпн^е арҫынпа танрахах тӑна, а н р х  ытти 
ҫӗре тухсан, вал ниме те тӑман. Хӑй упӑш- 
кисӗр пуҫне вал нпм тума та пултарайман.

Улпут арӑмё. улпут;ӗ ггёр май варҫса. 
нёри тавра ҫаратса ҫӳренипе, мӗн пур име- 
нпн^и ӗҫ йӗркине майласатӑна. Каларймар, 
ку вйхатра йапаласене сутйн нлмен, катшш



улпутӑн хӑйӗн именин'р мён кирлине иё- 
тёмпех туса пына. Ҫавйнпа мён пурри ҫук- 
кине пӗлсе, майласа, хатёрлесе пырасси ҫӑ- 
мӑл ёҫех пулман. Ку ӗҫе туса пынипе ул
пут майри г§ылай ҫӳлӗ выранта шутлапна, 
ант)ах ӑна улпуцёпе таи пулнй тесе калама 
пул мае!1. Лешӗ хйй унтан кунтан ҫаратса 
пурлйх пухннне пурин^ен хакла хуна, хёр
арам ӗҫӗ унтан шутласан вак пулна,

Хуларп пурнаҫа пахеан—-унта та упӑш- 
кисемпе, тӑванӗсемпе ёҫе хутшанакан хӗр- 
арамсем пур. Вӗсем нумай ӑсталӑхсенце ар- 
ҫынпа тан ӗҫлеҫҫӗ, ӑсталӑхпа пӗрлешше та
ракан цехсене те кӗреҫҫӗ. Ҫаванпа вёсем 
хулари ӗҫсене туна ^ух та арҫынпа пӗрле 
хутшанна, хайсем ӗҫлесе тупна укҫасене те 
алра тытна. Ҫалах та вёсен ирӗкӗ нумайах 
пулман. Арймё упашкнпе ӗҫлекенсен упаш- 
ки вплсен, ӗҫё арӑмне куҫман, унан помош- 
нпкне лекнӗ. Хӗрарймсем ӗҫре арҫынпа тап 
пулсан та, саккун умӗн^е унпа танлашай- 
ман, мӗншӗн тесен, ҫав вӑхӑтрах упӑшки 
тупашӗ ҫинт,е пуранакан хёрарӑм тата ытла- 
рах пулнй.

Халӑхан пурнаҫӗ ӗмӗр ёмӗрех пӗр май- 
лӑ пыманнине уылай куртӑмар епёр. Ҫаван



пекех ҫак феоталлӑ пурнӑҫ майӗ те ҫён йӗр- 
ке умӗн^е сирӗлмелле пулнӑ, ун вырӑнне 
кӑпитал (капитализм) йӗрки ҫӗмёрее ҫит- 
нё. Ку йӗркере пуйанлӑха тӳрех ӗҫлет- 
терсе те, ҫаратса та туман, мён иур услам 
еуту-илӳ ӗҫён^ен килнё. Ёлӗк феотал хайне 
валли кирлине хӑй хреҫ$енӗсене тутарса пу- 
раннӑ. Ҫак вахатра пуйанлйха хай аллин^е 
тытакансем таварсене тара тытеа ӗҫлеттернё. 
Ку ӗҫлеттерес йӗрке те улшӑнса пынй.

Кӑпиталисӑм пуҫланна вӑхӑт 'ҫухӑн ха- 
лйхшан пит хӗн вйхйт пулнӑ. Кив пурнаҫ 
йёрки ҫӗмӗрӗлнипе тем зухлӗ ӑста ҫука йул- 
на. Феоталсем пуҫланакан капитал йӗрки- 
не парйнашшан мар пулса, ҫӗн йёркен пуҫ- 
лӑхёпе, пуршуаҫипе, тем зухлӗ краштан вар- 
ҫи (пӗр патшалахри халӑх хушшинда вар- 
ҫӑ) туса ирттерӗ. Ҫаванпа ыйткалакансем, 
килсӗр унта кунта сӗтӗрӗнсе ҫӳрекенсем тем 
зухлӗ те пулнӑ. Ӗҫ шыракан етембн шузӗ 
те пулман. Пурин^ен ытла хӗрарамсене йӑ- 

'  вар килнӗ. Ыимсёр йулна аета арамӗ, налук 
тӳллеймесӗр тарнӑ хреҫ^ен арамё, вӑрҫӑра 
вилниеен арамӗ, вёсен аҫина^исем—пурин 
те хӑйсен вайӗне таранса пурӑнмалла пулна.
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Нумайӗшӗ хырӑм выҫҫипе хӑйсене хййсем 
сутма пуҫланӑ, теприсем тем зухлӗ йӳн ха- 
ка та иулин тарҫа кӗме т&рӑлпнӑ. Киле илсе 
ӗҫлеме май пур зухне (кустарничество) ҫӗр 
ӗҫлесе, налук тӳллеме ҫитерейменнипе хреҫ- 
зен хӗрарӑмӗсем те темзул кёрӗшсе ӗҫленё. 
Кайарахпа, хуҫасем пӗр ҫӗре пухса ӗҫлеттер- 
нӗ зух та (мануфактура), хӗрарӑмсем тем 
цул йӳн хакпа кӗрӗшсе ӗҫленӗ. Ҫав вӑх&тран 
пуҫласа ку таранзенех хапрйк савӑтсензе 
ӗҫлекенсен хушшинзе хёрарйм пит нумай 
ггулнӑ. Саккун хута кӗменнипе хёрарӑм ӗҫё 
хакӗ пӗр майах арҫыннинзен кайа пулнӑ.

Ҫапла ӗнтӗ тахҫантанпах тем зухлӗ хӗр- 
арӑм патшалйха усйлла, тупӑш паракан ӗҫре 
ӗҫлеҫҫӗ, ант,ах ҫак&н пирки вёсен пурнӑҫё 
аванланнӑ-пга? Ҫук, аванланма мар, ку в&- 
хӑтра„хӗрарйм калама ҫук виҫ тӗрлӗ пусмӑр- 
лӑх тӳсет: в&л саккун умение арҫынпа тан 
т&маст, ҫемйере арҫын ирӗкӗнзе, ун пусмйр- 
лйхне тӳссе тара!1, кӗрӗшсе ӗҫлеттерекек 
хуҫн темцул йӳн хакпа йӑвйр ӗҫлеттерсе вӑй- 
не илет. Мёншӗн апла ши? Кйпиталисӑм йӗр- 
ки.пт}е етоме кирлӗ йапала ӗҫлесе тӑвакане- 
сем зысра т&маҫҫӗ, вӗеене ӗҫлеттерсе пуйан-
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лйх пухакансем ҫеҫ заплӑ, ҫын пулса т&раҫҫӗ, 
Ку тӗлӗшрен ёҫлекен хӗрар&мпа арҫынйн 
пурнӑҫӗ пӗрех. Вёсен иккӗшӗн те пёр пул
са хййсен тарӗпе пулнй ӗҫрен усӑ куракан 
пуршуйсене тӗртсе йарса, ӗҫлекенсен пат- 
шалӑхӗ-комунис&м тума тйрӑтае пулах. 
Вӑл йӗркере арҫынӗ хӗрарӑмӗпех хӑйеемшӗи 
вйй ҫитнӗ таран ӗҫлӗе. Комунисӑмла йӗрке 
пулсан тин, арҫынпа хӗрарӑм, алран ал тыт
са ҫӗнӗ пурйн&ҫа ҫӗнтерсе иЭгаӗскерсем, пёр 
тан пулӗҫ.



Ну/дон аппа.

Хӗрарйм пух&вё Кул,ук аппана хулари 
конферентсине суйларё.

— Есё кай, КуЛ)ук аппа, есё кай! Есё 
—тӑнла пуҫла хӗрарӑм. Лаййхрах пӗлсе кил 
унтан: налуксем ҫинзен, тата ытти йал ӗҫӗ- 
сем ҫипт;ен калаҫмалла! теҫҫӗ—-Арҫынсензен 
йӗркине тупаймастпар еппр: епир, хӗрарӑм- 
сем,—вӗсемшён пур те ухмах. Хамӑршан, ха- 
мар тӗттём кӗтесрен тухма тарагаас пулат.

Кул^ук аппа натнӗ пё§ёк ывӑлӗ Петёр 
пыт)ӗ те, кӗпи аркинзен туртса: Анне, а!а 
киле, атте зӗнет • сана, хӑй ӳсӗр таврйт,ё. 
терӗ.

— Хӑвӑр куратӑр, манйн кайма май кил- 
меннине, йепле пӑрахса кайаеха ҫакӑ пӗзӗк 
азана. Ҫитменнине тата манӑн упӑшка питё 
хайар; еиӗ хулана кайассине пӗлсен, ҫӗмӗр- 
ме пуҫлӗ, тет КуЛ)ук.

Ш раски пуху варрине тухрӗ те, ике 
аллине пилӗкне тытса хытӑ, еас&па калат: 
хйҫанзен вӗсене пйхйнса пурӑнмалла? х&ҫан-



Зен весен патаккине ҫимелле? Мён ирёклёх 
ку? ёмёр арамсене выл,ӑхран кайарах шут- 
лаҫҫӗ! Азапйза ҫуратса, вьц,ӑх-зӗрлӗх пӑх- 
са, упӑшкасене йепле те пулин йурасзё те
се тӑрашнипех ӗмӗр иртсе кайаЁ Хут, ҫыру 
йӗркине пӗлместпӗр, ҫут тёнзе кураймаст- 
иар, пёр паханса кӑна пуран, тет.

— Ку.зук аппа, кайсам, хӗрарӑмсен те 
хӑйсен пуҫӗпе пуранма пуҫлас пула?, йёр- 
кене кёрха, теҫҫӗ.

Ырӑ, уйар кун пуҫланзӗ. Хӗвел хиреем 
ҫине хёртсе пӑха?. Ҫӗртен ҫумӑр хыҫҫйн ыт- 
ла та ыра шаршӑ кёрет. Йавӑҫ-курйксем йӑ- 
шах карӗҫ, ҫӳлте тӑри хйй йуррипе савйн- 
тарат1. Пирӗн Кул^к аппа, ҫемҫе ҫулпа, ҫа- 
маллйн утса пырат. Лашпсем хирте еухара, 
даванпа вал ҫурранах ута?. Анзах унан пи- 
ҫӗ урипе утма нимех темар. Савана? те, пп- 
рӗн Ку.зук аппа, шпкленет те:

— Нимён пӗлменскереем епир, сӑмах- 
хуна та йӗркеллӗ калайман.

— Ҫапах та, темле, саванаҫлӑ туйанат; 
насара каймастйп ӗҫке. хамар хӗрарӑмсен 
ӗҫӗпе кайатйя тесе шухагаласа пырат Ку- 
.^ук аппа.



Ака хула та курӑна пуҫларӗ, пах^исем 
йешӗрсе лараҫҫӗ, зезекӗсем симӗсӗн кӑвак&н 
куранаҫҫӗ. Хулн пысӑках мар та, аиуах йал- 
тан авантарах. Хула хёрӗсем хирӗҫ пулаҫҫӗ, 
шурӑ кёпесемпе, хитрескереем. Хййсем, кул- 
каласа, васкаса, таҫта утаҫҫё. Пирӗн Ку^ук 
аппа икё хӗр иатне пы^ё те: Ӑҫта-ши кун- 
та хёрарӑмсен пухӑвё? тесе ыйтрӗ.

Леш сем ӑшшӑн кулеа нирӗнпе пӗрле 
пыр, кунтан инҫе мар, епир хулари телекат- 
сем, ҫавйнта кайатпӑр, терёҫ.

Пирӗн Ку.зук аппан ула-цӑла ҫи пуҫне, 
шура тутрине тиикерсе пйхрӗҫ те, пӗрггн 
савӑнниие куҫҫӳллисем тухрёҫ.

—- Ытла та лайах хёрсемӗҫке, пӑхсан 
Ку.(,ук аппан зун савӑнат.

Пӗр хӗрӗ: йепле лайӑх халӗ, епир си- 
рёнпе пӗрле пёр ӗҫшӗн кӗрешме кайатнӑр, 
терӗ. Хӗрлё йалавсем, ылттан тӗслӗ еас пал- 
лиоемпе ҫырнйскерсем тӑраҫҫӗ. Пирён Ку^ук 
аппа ҫыру таврашне вулама пӗлмест, ан|ах 
вёл ҫакӑнта ырӑ сӑмахсем ҫырнине сисет. 
Пухура хӗрарӑмсем кйна, йалтан килнисем 
те, хуларан пынисем те пӗрлех вӑрйм тен- 
келсем ҫиизе лараҫҫё. Ш урӑ тутӑрсемгте, ҫн-



пуҫеем таса. пур те хавасланса пйхса лараҫ- 
ҫё. Ҫӳлӗ вырӑнта хёрлё ҫнттипе вптнӗ сӗтел 
лараЕ Сӗтелли хыҫӑн^е пёр йака ҫамрӑтс 
хӗрарӑм тӑра!’, хёрарӑм пайӗн^и пуҫлйх теҫ- 
ҫё. Вӑл хытӑ саеӑпа пуху пуҫлан^ӗ терё те, 
нус&ккӑ инттернатсионал кала пуҫларӗ, пу- 
хури ҫынсем пур те ура ҫине тйреа, мусӑк 
сассппе пёрле йурла пудларӗҫ. Кул»ук аппа 
ку сӑвва йалта та илткеленӗ ан р х  йалта кун 
пек лай&хах йурлаймаҫҫё, кунта ытла та ^ӗ- 
ренех пырса перёнет. Такӑш пӗри унӑн |ӗ -  
рине кӑларса илее, ырӑ, еӑмахсем каласа, сик- 
тере пуҫланӑ, пек. Вӑл хӑйне-хӑй астумаст, 
савйнӑҫлй пирки, куҫҫуллнсем, сиемен хут- 
ранах, тумлаҫҫӗ. Еутӑн ҫав&ранса пйхрӗ те, 
ытти. хёрарамсем те макӑрнинё кур|ӗ.

— Ех, епир ухмахсем, нимён те пӗлмест- 
пёр, гаухӑшлама та намӑо, тет вӑл. У нт̂ ен те 
пулларё, унта хӗрарамсен^ен, Кул)ук аппа- 
на та, тдӗнсе сӗтел хушшпне ларма хушрёҫ. 
Кул^ук аппа купта пётӗмпех вйтанса хёрелсе 
кайрё. Кусем ултӑшӗ те еӗтӗл хупггпине лар- 
цӗҫ. Вара, леш ҫамрйк хӗрарӑм (пуҫлйх те- 
кенни), тйт,ё те, хыта сасӑпа калама пуҫларё, 
Унӑн пур с&махёсем те ^ёре варринех кёр-
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кӑм&лӗсем ҫемҫел'§ӗҫ пулмалла. Айван тӗт 
со кайат. Йулашкин^ен хӗрарӑмсене пуҫ- 
тарӑннӑщӑн тав турӗ те, хӗрарӑмсене пуран- 
ма аван пултӑр тесен: хут вӗренмелле, вара 
иур те иӗрле еҫлесе ҫӗнӗ пурӑнйҫ тума пуҫ- 
ламалла. терӗ.

— Ҫынсем пур те пӗр тан, ҫавӑниа сак- 
кун та пуринтӗн те пёр пулмалла, терё. Хё- 
рарймсем савӑнеипе алӑсем ҫупрӗҫ. Унтан 
Уӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ тухрё. Вӑл хрансус- 
сем ҫин^ен, акйл §ансем ҫин^ен, тата пуршуй- 
сем ҫин^ен калӑ пуҫларӗ. Пур те сахал вӗсе- 
не, пур ҫӗртре те тӑвӑр вӗсене. Раҫҫейпе 
кӳршӗлли, нитех кӑмӑла килмен. Хреҫг£енпе 
ӗҫлекенсем малта тани вёсен халйхӗсемшӗн 
аван йапалах мар. Ҫавӑнпа вёсем пирӗнпе 
вйрҫа тапратастӑн. А н р х  пирӗн вӑрҫасшӑн 
мар, айапсӑр йун т&касшйн мар, нуринпе те 
тӳрӗ нурйнса, саланса пӗт-нӗ пурйнаҫа тӳр- 
лӗтесшӗн, тет,. Тата вал, пирӗн вырӑссен^ те
лека гне Лотӑнра вӗлерни ҫин^ен каларӗ. Пеп
ле вӑл, пӗр айӑпсарскер, хреҫ^енсемпе ӗҫле- 
кенсене ирӗке кӑларас тесе, УО ҫул ҫапаҫнӑ, 
тет. Вӑл вӗсем патне тӳрӗлӗхпе калаҫма кай- 
нӑ, лешсем кӑна вӑрттйн пйшалпа пӗрсе вӗ- 
лернӗ. Хӗрарамсем пуҫӗсене лашах йагщёҫ,

—  30 —



тӗм пуҫӗсемпе шутласа илеймесесеӗн те, 
^ёрисемпе сисеҫҫӗ. Пур те вӑрҫа хирӗҫ, пе
ри те вйрҫӑ ма&лй мар. Варҫӑ —вӑйӑ мар, ун
тан КуЛ)ук аппа та хӑрат. Ҫакӑ сӑмахсене 
илтсессён, унӑн ^ӗри еике пуҫларё. Унтан 
ораттйр каласа' пӗтер^ё те, пурне те ура ди
не тӑма хушрё. Вара мусыккӑ. хуллен хул- 
лен вилнё телепата асйнеа похоронный марш 
йурласа йат;ӗ. Мусыккӑ сасси, таҫта пӗри 
иитӗ хуйхӑреа, ёсӗклеее йӗнӗ пекех туйӑнт)ё.

Кул,ук аппан сывлӑшӗ питӗрӗнсе, пыр- 
не темӗскер каиланса лар^ӗ те, унӑн йалти 
иек макарас кил^ё: Ех мӗекӗн, мӗн^ул пӗ- 
теҫҫӗ сирӗн пеккисем айӑпсйр? Ку.|ук аппан 
камӑлӗ ҫемҫел^ӗ. Мусыккӑ калани, ыталаса, 
макӑрса кама та 'пулин ӗмёрлӗхе пытарна 
лек туйӑнса карӗ.

Кул,ук анпан куҫё хуралса карӗ. Унӑн 
куҫё умёнт»е шурй тутӑрсем, хӗрлӗ йалавсем 
ирте ирте кайнӑ пек туйӑнса карё, касса 
йанӑ йавӑҫ пек, вал урайне пӗрсе ан^ё. Пур те 
шартах сикрӗҫ. г]}ӑтӑмла Кул>ук аппа. етем 
хуййхне ^атаймарӗ. Айван нуҫӗпе вйл, ӗҫле- 
кен халЕха йепле хирӗҫ танине, малашнемён- 
ле ҫапӑҫу пулассине тӑнласа югцӗ.
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^ыллай т&рсан, Кул»ук аииана тӑн кӗт}ё, 
пи^ӗ тйрӑх куҫ ҫӳлли йухнӑ, ыйха тӗлбшпе 
налуксем ҫин^ен, 1}ирсем ҫин^ен калани ана 
тёлӗкри пек кӑна туйӑнт}ӗ. Пуху хыҫҫӑн нур 
те пӗрле сйнсене ӳкерттер^ӗҫ. Пур хёрарӑм 
телекатсене ӳкер|ӗҫ те «Хреҫг§ен хӗрар&мӗ» 
йатлӑ, пӗрер кӗнеке па^ёс. Унтан апат ҫиме 
кайрӗҫ.

Хӗвел те ҫӳлтех мар. Пӗлӗт хӗп хёрлё 
йӑрйм йӑрам тӗттёмрех. Куҫ умӗнт]ен хӗрлё 
йалавсем каймаҫҫӗ. Хытӑ утат килелле Ку- 
,$ук апиа. Ант;ах кил шухӑшӗ увӑн пуҫён^е 
пёртте ҫук, П ё |ӗк  ат,ине те, сумасар йулна 
ӗнине те аса илмест. Унан ^ӗрине ӗмӗт, шӑт- 
са тухса, тӗреклӗ тымарйацӗ, малалли шан- 
ҫӑк ^ӗрӗл^ӗ.

— Мӗекӗн хӗрарӑмсене те манмаҫҫӗ ик- 
кен, пирӗшён те тйрӑшаҫҫӗ, пирён пётвӗ 
пурӑнӑҫ ҫин^ен те аса илеҫҫӗ. Ан^ах хут 
вӗренест|ӗ, тет вӑл.

Калама ҫук саванна, пирён Кул>ук аппа, 
кӗнеке панашан. Унӑн куҫне пӗлӗт те хӗп- 
хӗрлӗ пек туйанса иына.
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т.
Ҫёрле.
Ҫингиккат, хытнй ашйк айне ӳпне вырт- 

на та, х&рах урине ййталтагтареа темёсгсер 
шухӑшлаеа выртаг1\ Сӑмсипе тӑхӑрса шютте, 
каллех лаплана!’. У.Л)уна сӗтел хугншин^е 
хаҫат вуласа лара?. Тулта йӗпе йур ҫӑ 
ва1г. ^ӳре^рен  нӑхеан кантӑк ҫумне ҫыпаҫ- 
нӑ йурсем птурран кҫранса^ылайах шиклен- 
тереҫҫё. Пӗ^ӗкҫеҫ лампа сӗтел (.ин^е ҫупса 
лара^; карташӗн^е йытӑ улаеа вӗрет. Ул)уна 
хаҫат ҫине тем пек тӑрӑнса пахеа лараТ. 
Ҫамкисем тарласа кайна, хаҫат ҫинт;и хыпар- 
сене вуласан, ҫурӑмӗ вӗрилене вёрилене ка- 
йа!\ Вуласа пӗлнӗ самахсене вӑл пуҫӗн^е тыт
са тйра^, ӑшён^е йӑварран туйӑна^. Хаҫат 
вуланине хӑй савана1' те, шикленет те. Варт- 
тӑн Ҫинтиккат йенелле пахса илет, теттӗм 
кетесселле залӑшнӑ камаки ҫинелле наха! 1

Хврлрӑи к»неки 3



те, тух&ша кайаТ. Ҫывӑрма та вахат ҫитнӗ, 
иккӗмӗш хут автан аватаТ, ан-дах У^уна, ҫых- 
са лартнӑ пек, лараТ: нанесем хёрелсе кай- 
на, тутисемг хай тӗлӗнех кулаҫҫӗ. Унтан пуҫ- 
не ^иксе каллех вулама тытӑнаТ.

Ака Ҫинтиккат тӑра пуҫларӗ. Йӑваланса 
выртса сухалӗ айккинелле ^алӑшна, ҫӳҫӗсем 
куршанка йӗппиеем пек тӑркаланса кайпа. 
Унйн йывйр уттипе урай хами латӑртатса 
тараТ. Вал сӗтел хушшнне Ул,унапа хирӗҫ 
кӗрсе лардӗ те, ҫанҫурӑмне хытна аллисем- 
пе хыҫса: ну? тет . '

Пӳртре лагткӑ.
Кӑмака хыҫӗнде шӑр§ак ^ӑрӑклатаТ. Тул- 

та йӗпе йур ҫаваТ.
— Т]ае парахатна есӗ ку туйтан  хутие? 

тет. У^уна пёр сӑмах та |ӗнмест, хӑрах ал- 
липе хаҫатне хупӑрласа, ашшӗ ҫинелле йӑ- 
лӑнса пахаТ, Ашшӗ ун патнарех пырса ха- 
ҫатне ^ӗрсе илсе, аллисемпе ^амӑртарӗ те, 
шурӑ куҫне кӑларса, нӗр сиктермесӗр хёрӗ 
ҫине хыпса йарас пек пӑха нуҫларӗ.

— Хаҫан та пулсан итлетне есё,—йе 
итлеместне? тет.

— Сана шели мӗн епӗ вулани? тет 
У,|уна.
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Ҫпптпккат пӗр сӑмах та т^нмест. Пуҫё 
арман т)улӗ пек ҫаврӑнаТ. Ҫинтпкката мӗн хёр- 
хеимелле. Ҫынсем, йна хӗрхенме мар. унтан 
ыӑшкӑласа кулаҫҫё, уавӑнпа ӑна Ҫин та икат 
тесе хушамат панӑ. Мӗншӗн ана ҫапла т}ӗн- 
нпне нпкам та пӗлмесг. Ҫнптиккат хёрне пкӗ 
хулпуҫҫннт;ея йарса и л |ё  те, ҫилеиннпе, тёрт
ое йат}ӗ.

— Ҫывӑрма вырт,... таҫтаи туиаҫҫё кпр- 
ле мар йагталагга такҫанцеп аппа 1анса ларма?!..

— Сана мӗн ӗҫ, урам тарӑх ^упни ыар- 
ха ку!

— Есё мала вёт;ӗлтеттрретӗн, оанан май- 
ларах упӑшка шырас пула!", есё кунта тем 
пӗленҫи пек, хут вулама кӗрёшнӗ. Кам хут 
вулама пӗлекенскере, кат,т;а плет сана, мана 
та намаса кӳртёгён, ху та ӗҫлейместӗн!... терӗ.

Хёллехи ҫёрён, вӗҫё хӗрри те ҫук.
Пётём йал ҫывӑра'1\ Ҫпптнккат та ҫыва- 

раЕ Тулта тёттём ҫӗре ҫСлтен уйах ҫутата’1'. 
Пирӗн ҫамрӑк хӗрар, Ул,уна ҫеҫ ҫывармас;!'. 
Хаҫат ҫпн 1,ен хӑй тӑнласа илеймен сӑмахсе- 
не аотуса тӑрса т;ӗре варне хураЕ Ҫак сӑ- 
махсеие шухйщласа вал ҫӗрӗ ҫӗрӗдех ҫыва- 
раймасГ. ,....... ..................................
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и.
Ирхине тӑреан, Ҫинтиккат апат хуш- 

шин^е Ул^унана:
— Кат^а тыттарса йарамха епб сана, тек 

кирлб мар йапалапа аппаланатӑн, есӗ терб.
— Епб кайапи-ха? тет Ул,уна.
— Ирексбр парсассӑи, каййн, тет ашшб 

хбрб ҫине куҫне ^арса пйхса.
Ул,уна та пуҫне ййлтах ҫбклерб:
— Манан кайас килмест пулсан? тет 

вӑл. Н умай^ен хбрбпе ашшб пбр перин ди
не пахса тӑраҫҫб. Ҫинтиккат йеплетепулин 
хбрне парантарасшӑн, ан'дах У^уна ашшб 
умбн^е, пбр сикмесбр, шикленмесбр, тӑра!'.

Хӑй агабн^е: каймасгӑп та каймастйп, 
тесе гаухӑшлӑ1’.

Ака Ҫинтиккат зӑтаймасӑр хбрне парйн- 
|б : |ашакри симбс шӳрпе ҫине лат) сурагГ 
те, сбтеле ала цӑмарккипе шаккаЕ Унтан 
шӳрпеллб цатака ҫбре ӳкере пара! Ним 
тавайман йенне, кӑнтарла тблбн^е, таҫтан 
пбр уксах салтак йертсе килет те, уннала 
ӳдкеленсе калаҫма тытйнаТ;



— Ашшёне те п&хӑнмаҫҫӗ хал,хи са- 
манара, пёри те ҫын вырйнне те хисегглемеҫ 
дӗ пирӗн йышшисене.

Екерте есӗ манӑн хёре тытгҫалама пулта- 
ратӑн пулсан. к а ^ а  илха ҫавна, мана кунсе- 
рен унпа ҫапӑҫмалла ан пултйр. Епӗ хам талйх 
ҫын, ҫулсем те ват йенелле сулйнаҫҫӗ... тет.

Салтак килӗшсех те кайа'1’.
Вӑл, ҫӳллёскер, куҫӗсем сурах куҫӗ пек 

тулалла тухса тйраҫҫӗ, сулахай йен^и самси 
шйтйкне ҫурса пйрахнӑ.

Калаҫнӑ т(ух, сасси хӑрӑлтатса тухат, 
хай уксах урн ҫине пахса нлмессерен:

— Кана лайӑхрах астуса тйрас пулаН.
тет.

Сӗтел ҫив^е салтак илсе килнё путыл- 
кйпа ерех лараТ, ҫапла Ҫинтиккат Ул,унан 
ирӗклёхне сутса ӗҫет. Виҫҫӗмӗш куркине ӗҫ- 
се йарсан, пуҫа пы|ӗ пулмалла та, Ҫинтиккат 
салтакпа алӑ ҫапса, хытй сассипе:

— Лаййх т}ймӑрта ӑна! тет.
Ҫак ҫёре У^уна киле те таврйнмарё.
Пушй пӳртӗн^е Ҫинтиккат пӗт^еыех, кӑ- 

мака ҫине. Ул,уна хали^ен ҫыв&ракан вы- 
рӑна. пахкала1\ тулта ура сасси илтӗноссе
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кётет. Ҫурҫёр те ҫитет, тултан зӳре^ерен 
шура йур кйна курйна!', ним саса т;ёвё те 
илтӗнмест. Ҫӳлтен хура пёлӗхс_ем хушшин- 
$ен уйӑх ҫутти йал ҫине ӳкет. Ҫинтиккат 
хӑй вырӑнӗ ҫин^ен тйрса урайӗнт}е ҫарауран 
пӗр 'дӗнмесёр шухйша кайса тара!1. Унтан 
типсе кайнӑ карланкин^ен ӳсӗрсе каларкала- 
еа уткаласа ҫӳрет.

— Ай ҫаптармалла ҫав! кӗпи аркине та- 
варса купар^ин^ен т}ӗнӗ пиҫиххипе ӗнтмел- 
ле!.. тет.

Ҫапла шухӑшлана $ух, ана Ул>уна авка- 
лана'1’ пек, ҫаптарнй вырансен^е Ул(унанӑн 
ӳ^ӗ йунаха йунаха кайнй пек туйанаТ. Ун
тан, ашшӗне аллисен^ен йарса илсе, Ул,уыа 
хыга сассине: Атте ан ҫан! Атте урах апла 
туман!., тет пек.

Унтан лапланса каллех выран ҫине кай
са вырта1г те, тура ӑна ҫак ҫылахсемшёи ан 
айаплатйр тесе, сӑмаххисене аташтаркаласа, 
кёлёсем вулама хатлана!1.

„Ей турра ҫуратна хёре“ вуласа туха!’, 
унтан. „Ей ҫӳЛ)ТИ аттемёре“ вулама тытана’1' 
те, унан ашне урӑх шухаш килсе кёрет; та- 
хаш пёри ана вӑрттӑн:
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— Мӗншӗн авлавмаст&н-ха есё? тет иек 
пӳртре шӑпах.

Кӑмака ҫин^ен кушак мёлки сиксе анса, 
хуллен вырӑн патнелле пыра1\ Ҫинтиккат 
йывӑрланнӑ кӳҫ хупаххисене уҫма хӑтланаТ, 
ан"§ах кусем уҫӑлмаҫҫӗ.

Кушак мёл>ки таҫта кайса кӗ|ӗ.
Акй Ҫинтиккат выранӗ патне пӗр шурй 

кӗпеллӗ хӗрарйм мӗлки пырса т&нй та, ана 
йпппӑн:

— Мёншён авланмастйнха есё? тет.
—■ Мӗншӗн?
— Епӗ сана шӳрсте пӗҫерсе парйп,
— Тата мӗн тӑвйн?
— Епӗ санӑн ӑш^пккӳне пусарӑп... хӗ- 

рӳпе пӗрле есё нийепле те пурйнса ирттерес 
ҫук, вал сана пахӑнмас^ пулсан, хйваласа 
кӑларса йар та, мана к а ^ а  ил.

— Манпа ҫывйрйна вара?
— Санпа ҫыврйп! тет арйм.
— Апла пулсан халех вырт! тет. Ҫин- 

тиккат ҫтена ҫумнерех шуса.
Акй хӗрарӑм мёлки куҫ умӗн^ен ҫухал- 

т)ё. Выран ҫин^е халит^ен курман хура ка- 
йӑк, хура куҫлйскер. вйрам аван^йк самси-
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пе Ҫинтиккат ҫамкин^ен <з&хса лара4. Вал 
хайар сассипе кӑшкйрса йара? те, тйрса лар- 
са, хӗрос хыва1\  Тултан шурй йура кйна 
курӑнаГ. Ҫинтиккат хйлхин^е пуҫӗ йанйрани 
ҫеҫ илтӗнет.

Ҫур ҫӗр те йӗрипенех пртсе кайа!\
Ҫӳлте пӗлӗт ҫин^ен ҫ-йлтӑрсем йарйна 

йарйна анаҫҫӗ.
Ҫинтиккат вырӑн ҫин§е йывӑрран сыв- 

лаеа лара!
III.

Улэуна тул ҫутӑлас уммӗн к&ва тавй- 
рӑн^ӗ.

Картишӗн^е, тёттӗм сарайран кикирик- 
кине там илнӗ автан аватнй саса илтӗнет, 
^ӑххисем ҫуна§ӗсене лапастаттараҫҫӗ. Лупас 
айӗнде ӗня мӑшлатса тарат, тислёк купи айӗн- 
т;ен сысна хартлатни илтӗнет, хӳме ҫумӗн^е, 
йур к у п и  тйррин^е вйрйм ҫӑмла выҫй й ы т т и ,  

анакан уйах ҫинелле пахса, хурлахлй уласа 
вёрет.

У.^уна йыттиие хуса йа$ӗ те, сарайне 
кайса килсе, ӗни патенте пӑртак тӑ^ӗ.

— Мёншӗн килтём-ха епӗ?. тет Унтан 
ҫелнӗх алйкне тёртсе пахрё те, пӑртак ^а-
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рӑнса тӑл;ё, ашшӗ тухни мён туй&нмас!', Вара 
алӑк умӗн^и 'дӳре^ерен таккаса пӑхсан Ҫин- 
тиккат йывйр утги илтӗнее кайрӗ.

— Кам шуйттанё унта?
— Еиӗ, аттӗ, уҫха!
— Кам есё?
— Епё, Ул>уна.
— Епӗ сана палламастйп, терӗ Ҫинтик- 

кат—Аҫтан килнё, ҫавӑнтах кай...
Уйӑх ҫуттинеллс пӑхса каллех выҫӑ, йытӑ 

йур купи тӑррин^е уласа вӗрсе тйнй. Ҫин- 
тиккат т^ркаланса кайнй ҫӳҫӗ-пуҫӗпе ал&к 
урла пйхрӗ те, унтан тула тухрё. Унӑн мӗлки 
шурӑ йур ҫине темиҫе хуҫкалан^йклй пулса 
ӳкрӗ. Вйл пиҫиххисӗр, кӗпе вӗҫҫӗн, кивё 
ҫӑм |ӑлха вёҫҫӗн, пёр куҫ сиктермесӗр ка
линке айён'ре тӑракан У^уна ҫине пӑхса 
тйра1\

— Аҫта кайас тетӗн?
— Ху кӳртмесгӗн те!
Ҫинтиккат ҫамкине сулах й аллипе ш&лса 

ил^ӗ те, пусма тытнӑ вӑкӑр пек, пуҫне уеса, 
пёр тфнмесӗр пӳрте кӗрсе кайрӗ.

Пӳртумӗ алакӗ уҫах йул’дё. Шухйшласа 
тйрсан тӑрсан, У.^уна та кё^ё.



Вӑл Ш х а  кайсаннах, Ҫинтиккат выран 
ҫин^ен тӑрса, йерипе урайне ант^ё те, харах 
аллипе выран пуҫӗн$ен тӗренсе, тепӗр аллипе 
Ул>уна пуҫне хыпашласа тупса, ҫӳҫӗнт^ен 
йаваласа ил|ё. Удона сиксе тат;ё. Унан пуҫё 
ҫӳҫён^ен йарса илнёпирки, авкалана авкалана 
танӑ, куҫён^ен вут тухса карӗ. Ҫинтиккат 
пёр ^ӗнмесӗр хёрхенсе мён хёнемен, У^уна 
пётём вайёпе ним |ёвмесёр ашшё аллив^ен 
ҫӑланса тарма хатлана! Ҫилли тулса ҫитсен, 
вӑл Ҫинтикката:

— Шуйттан есё! тесе, кашкӑрса йа^ё. 
Ҫинтиккат шалтарах кайрӗ.
Унан алли У^уна ҫӳҫне пёр ываҫ ҫӑл- 

са каларса йаваласа тана ҫӗртенех лашах ка- 
рӗ, пӗтӗм ӳ'§ӗ ыванса кайна нек туйан^ӗ. Вӑл 
выран ҫин^е ашӑк айӗн^е тин тӑна кӗ^ӗ те, 
нийепле те хӑй хёра^ипе мён пулнине тан- 
ласа илеймест. Ҫак сӑмаха хёра'р  каларӗши, 
елле ахал> ҫаван пек илтён^ӗши. Хӗненӗши 
вал хӗрне, хӗнеменпш.

^ р е^ ер ен  кӑвак ҫут килни курана!’. Сӗ- 
тел кӗтессисем, тенкел пуҫӗсем, ҫтена ҫу- 
м ӗ н р  ҫакӑыса таракан ҫӗлӗк, камака ҫумӗн- 
•§и витре, тата ытти йапаласем те курӑна
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пуҫларёҫ. Тараккансем те, йрре сйссе, ҫёрле- 
хи ухатаран таврӑнса, мат^а ҫурйкӗеенелле, 
пӗрене ҫурйкӗсене пытана пуҫдарӗҫ, хӑшӗ пӗ- 
римаэдарае урайне каллехпере переанаҫҫӗ.

Ытла та хурлахла пахна ҫак пӳртре ир- 
хи кӑвак ҫутӑ. Вӑл пайан ҫеҫ мар, кунсере- 
нех ҫакан пек пулна.

Ул,уна кймака ҫин^е шӑппӑн йӗрее лара1г.
Ҫинтиккат выран ҫин^ен:
— ^ас '^арӑнатӑна. есӗ пайан макӑрма. 

мӗн ман ӑша хӑпартан? терӗ.
Ул>уна ^ӗвмеет.
Ҫинтиккат йывйрран утса малти кӗтес- 

селле пы|ӗ, унтан ^ылайэден пуҫне икӗ пӗҫ 
хушшинелле усса лар^ӗ. Ларсан ларсан, йӑ- 
вашшӑнрах:

Еаӗ те пё'ренех, мана та хӗрхекен ҫук, 
терӗ.

IV.

Ул>уна ҫирём икё ҫулта пулнӑ.
Унпа пёр танташсем каэда кайса а^а- 

п ӑрл лӑ  та пулнӑ. Хӑшӗн тата упӑшкисем 
йе варҫӑра вилнӗ, йе ревсцутси вӑхатӗи^е 
пётнӗ, тӑлаха йулма та ёлкёрнё, Пирӗн Ул>у-
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на телейеёр хёр, вата хёрсем шутне кёрее 
урйх шухйшпа пур&ннй. Унӑн тангашёсем 
щв, амйшӗсем. а^аий^а нумай туса халран 
кайнӑскерсем, каҫхине а^исемпе шараҫлаиса 
асапланса выртна. Вйл кёнекесем вуласа 
каҫхине ҫӗрӗ ҫӗрӗпе хййён йывӑр пурйнӑҫӗ 
ҫин^ен шухашласа ларнй Катда кайнине те 
мӗн хаваслах пур? Унйн вилнӗ амӑшӗ те 
ашшӗ ^ао ^асах хӗненипе тарйхса йӗрет^ӗ, 
хӗрарам йывйр пурӑнаҫӗн^ен тарӑхатрдӗ, 
ана та, к а ^ а  кайсан, ҫавнашкаллах пулас 
пек туййна!1, унӑн вйл пурӑнаҫа курас кил- 
мест. Хулари ораттйрсен-рн те вӑл йалти 
арамсен мӗскӗн пуранаҫӗ ҫинт|ен пёрре ҫеҫ 
илтмен. Мён арран  асапланса, тӗттёмлӗхре, 
хурлахра пурӑнаҫҫӗ, ҫаванна вёсен пурйнаҫ- 
не улйштармалла тенине те илтнё. Пумай|- 
$ен вйл хӗрарймсен йёркесӗр пурйнйуё ҫин- 
^ен шухашланӑ, ҫавӑнпа ҫак пурйнйҫран, 
тӗттӗм т}ӳрет}есёр пӳрте хупасран хйранӑ пек, 
харана; ҫак пурйнаҫа лекӗн те, кайалла ту- 
хайман та. Ҫёиӗ пуранйҫ тума пӗцен вай 
ҫитмест,—мӗн пӗлет вал?

Ӑна ҫамрйк урҫасем, уксах салтаксем 
атйнах пыраҫҫӗ, ан^ах никёшне кайсан та,



ыра пурӑнаҫ пулассӑн туйанмас'!’. Ка-р&сем 
ана хитрешӗн, ҫывйрма лайӑх тесе пӑхнӑ, 
ҫамрак вӑйлӑ лаша ҫине пахнӑ пек, кунё 
кунӗпе ёҫлё тесе, илесшӗн пулнӑ. Ҫапах та 
ӑна упашки кунсеренех, ытти арҫынсем пе- 
кех патак айён§ен калармӗ. Ан^ах темён т;ул 
хӗнесен те, вӑл мӗвшӗн ку^аннине пӗри те 
ыйтмӗ.

Ҫав&нпа Ул>уна хатана пыракансене пёр- 
не те кайма уйламан. Ҫинтиккат вӑрҫнӑ, ҫил- 
ли тулса аллипе сӗтелле шакканӑ, У^уна 
вулакан хаҫатсене, кӗнекесене ҫура ҫура пӑ- 
рахна, ^ас р с а х  ҫапӑҫнӑ. Ҫаванпа Уздна, 
ашшӗне пӑрахса, хулана ҫӗнӗ пурӑнаҫа йеп- 
ле таваесине вёренме кайма та уйла?, ан|ах 
ватӑ ашшёие пё'рен пӑрахеа хаваруа шел 
пек пулна. Хулаиа ҫитее лекессин^ен те ха- 
рана.

Мӗнле ҫыи ана шан^аклӑ вырӑн тупма 
пулашё? Йалта ӳснӗскер мӗн пӗлет вӑл? Урай 
ҫума, урай шӑлма, кёпе ҫума, шӳрпе пёҫер- 
ме пӗлет, урах тата мӗн пёлет вӑл? Тухса 
кайсан та, каллах ҫак пуранӑҫах тавранмал- 
ла пулмӗши? Ҫак пӳртех кӗмелле пулмӗши? 
Ҫапла шухашланӑ ҫемӗн, унӑн ^ёри тата
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ытларах ьтратна. Ҫакй ҫыи ад ли п р  пуранӑҫ- 
ра пурӑнас кплмест, йепле те пулсан, ма- 
лалла кайас килет.

Вулӗ;тӑ.вком ҫыруҫӗ Иван Микули Мус- 
кавран хӑй илекен хаҫат. кӗнекесене У.])У* 
нана вулама панӑ, тата сӑмахпа та лулӑш- 
нй. Ҫавӑнпа ана У^уна ырй ҫын вырӑпне 
хвсеплеиё, ырӑлах тӑвасшӑн пулё тесе шут- 
ланй; ан-ҫах вӑл пӑртак йанӑгпна пккен. Пёр- 
ре вулёҫтйвком пӳртӗн^е пӗр ҫын та йулман. 
Ҫыру<,ӑ алака ҫаклатрё те, пӑртак уткаласа 
ҫ$ресен, Ул)уна ҫумне нырса лар-дӗ.

— Ҫапла еппин! Вӗренес теппёри-ха? 
Ул)уна, вӑл мӗн шухашланнне сисмесӗр, ҫак 
ҫыруҫа хӗрарамсен пурӑнаҫӗ йепле йывар, 
вӗсене й шле ҫын вырӑнне те хисеплемеҫҫӗ, 
тата непле вӑл хай кат^а кайас шухаша пӑ- 
рахса, вёренме шухӑш тытиа, ҫакна пурне 
те калаеа кӑтартма пуҫларӗ.

Ҫыруҫӑ ҫака хитре, ҫигӗннӗ хӗр ҫине 
пӑхкаласа калаТ:

— Т]анах ан кай каэда. Е чӗ авланна ҫын 
пулсан та. арӑмпа уйӑралма тутлатӑп-ха, тет.

— Ыёншён тата?—тет Удуна.
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— Пёр ар&мтта пурӑноа йалахтараИ Ха^ 
ҫён сакҫун, ака есё те мана питӗ камӑла 
кплетен... тег лешӗ.

Ҫапла кала4 те, ҫыруҫӑ Ул,унана майён- 
цен ыталаса идее, выран ҫине тӗртсе ӳкере 
пуҫларӗ. -

— Т]аран, есё мён хытланатйв? теее 
кйшкӑрса йа-ҫӗ Ул,уна.

— Ара арймпа уйӑрлатӑп терӗмҫке са
на, т,анах уйӑрлатйп! тет ҫыруҫа шаппанрах.

Ҫыруҫа, кулкаласа, йна т;уптума хатлан- 
нине курсан. Ул,унан калама ҫук ҫиллп тул- 
са карё те, пӗтӗм тарласа кайна ҫыруҫа тёрт
ое йарса, унйн умне сиксе тӑт}ӗ:

— Татах тапйнатана мана? терӗ.
Ҫенлӗхе тухсан, йна претҫетатлӗ лӑп-

сӑркка мушик тӗл пул^ӗ те: тӑр, т}упкан, ӑҫ- 
та кайан? кампа ларна есё? тет.

— Микула пн^-ҫе, йарха! кайӑр ман па- 
тамран! терӗ Ул>уна. Микула ниэдӗш каллах 
ана аллпнцен йарса илет те:

— Епӗ ес ӑҫта пулнине пёлетёп... Асту. 
пурне те каласа катартам ак тет. У^уна аран 
ҫалӑнса урама тухса карё.

Киле тавӑрйнсан, ҫӗрёпе шухйшласа 
вырта!1.



— Ытла та йывӑрҫке нирӗн хёрарӑм 
лурӑнйҫё: лур арҫын та пусмйрлама тӑрӑ- 
ша1\  Вара кайран куластйн ан рх , тет. Ан- 
т;ах Ул,уна хӑйне пусмӑрлама памӗ. Ҫӗр на
дарен пк-виҫ хут вӑранса тӑрса ларса, уйӑх 
ҫутти'ҫине пйхса хай ӑшён^е:

— Тем тусан та, парӑнмап!.. тет.

V.

Ирхине ирех вӗсем патне уксах еалтак 
Ул,унана к а д а  илес текенни кшг§ё. Ул^уна 
^ӑланта кӑмака умӗн^е кашӑртатса, уксах 
салтак мӗнтён килнине пӗлмёш т к  пулса. 
■§ас ту.кман. Ӗҫрен нушансая, тухрё те:

— Михал>а, есё ман пата ахалех ҫӳрен, 
епё сана к а д а  пымастап! тет.

— Мёншӗн? тет лешӗ.
— Мӗнгаӗн тесен, есё мана камӑла кил- 

местӗн тет У^уна.
— Пыра]!—тет Ҫингиккат—ахал( пӑр- 

калана!’ вӑл... тет.
— Ҫук, каймастап!—тет Ул»уна.
Салтак ҫиленсе кайрӗ.
— Ман ерех укҫи ахалехи? Кам тӳлет 

уынйн? тет.

-  48 —



— Сирён ерехе епё ёҫмен, гетУгҫуна.
— Ҫавӑнпа манӑн ӗҫ те ҫук. Есӗр ат- 

тепе ӗҫнӗ те, аттеае татӑлар... тег Ул>уна.. 
Ҫинтиккат ури ҫине еиксе тӑрт^ё те, хёрё 
ҫине усал куҫӗсемпе шӑтарас пек пӑха1!'.

— Есӗ мана каллех намӑ,слантараешйни? 
Камран кулатӑв? тет. Ул,уна та ашшӗне 
хирӗҫ пйхса тӑра’1’: вӑл ашшӗ пекех тӳрмен- 
екер пулнй. Ашшӗ, ув ҫине пйхса, тӗрлӗ 
сймахсем калаеа кагпкӑрнӑ ^ух, вал ун ҫине, 
икӗ аллине хире хирӗҫ тытса, йӑваш лапка 
хёр пек, пёр сӑмах ,§ӗнмесӗр тӑна. Унтан 
сасартӑк хӑйуланса хыттӑв ҫапла каларӗ:

— Есё, атте, мава ан ирӗксӗрле, есӗ те, 
Михана, ан шан: епё сана кат^а пымастйп. 
Мён савӑнӑҫ маеа сана каэда пыма? А'§а- 
пӑ^а ҫуратма и? Сана а^ашлама-и? Тёттём- 
лёхре хамар не гни ҫитмест, арсене  те ҫа- 
ванта 'йикес-и? Питӗ тав таватӑн сана! А |и- 
сене тӑви^^ен малтан, пахма вёренес пула4- 
ха, ухмах пирёнсёр пуҫне те нумай. Хёр
арам пурйнаҫне курсан, манӑн -ҫӗре ырага'Г! 
Тага тав таватӑн сана, дакйн пек цыс туна- 
шан... терё.
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Унтан Ул>уна аштпёпе Миха^ана, а ела 
типёре ҫылйхран ӳкӗннӗ ^ух тайалнӑ пек, 
тайал$ӗ те, пӗр ҫаврйнса пӑхмасар, пӳртрен 
тухса кайрё.

Михана Ҫинтиккатран:
— Мӗскер пулӗ ку капла? тет. Ҫпнтик- 

кат таппӑнрах: зуп хыҫӗн^ен, тухса тыт, 
каларӑмёҫке епё сана, хал,хи саманара аш- 
шӗн ирӗк мар тесе, ^анахах та ҫапга... тет.

— Ерех укҫине мӗнле тумалла?
— А на пӗрле ҫурмаран ӗҫнӗ.
— Ҫук апла мар!— терё те, йӑваҫ урипе 

тӑрӑс тапса: Пирён ун пек тумаҫҫё. Мӗн 
манӑн пуҫа ҫавра^ вал, епӗ ҫынсен^ен мӗн- 
рен на^ар? терё.

Ҫапла вӗсем иккёшё зылайтэден тавлаш- 
са лар-дӗҫ. Ҫак вӑхйтра Ул>уна урам тарах 
ҫапла шухӑшласа пыраТ:

— Ех, мӗскӗн пуҫам! Капла пуранса 
пулмас!', арӑмсене вйратас пула!1; епӗ пё$§ен 
нимён те тӑваймӑп, пуранасса та кун пек 
пуранас килмест манӑн... тет.

Каҫхине Макаш Праски патён-ҫе пуху 
пулна: хӗрлӗ ҫарта вилнӗ салтак арамӗсем, 
упӑшкаллӑ арӑмсем пур те хайсен йӑвӑр пу-



ранӑҫёсем ҫине ӳпкелеспсе ыакараҫҫё. Теми- 
ҫе ҫултанпа ■ҫ&тса пурйннӑ йӑвӑрлаха кала- 
нипе анласа плмелле мар хурлаха аса шгдёҫ 
те, хӗрарам йывар пурйнаҫӗ хура пӗлӗт пек 
капланса тӑ^ӗ: ашшӗсем хӗрӗсене ҫӳа та- 
таккпшӗн пӑртакках хыпса йамаҫҫё, к а ^ а  
кайсан, упашкаеем ҫунгараҫҫӗ, тӑлӑха йул- 
сан, пӗтӗм ар?ын пусмӑрлаТ. Ҫитменнпне т}у- 
хапсен хутне кӗрес комнссарсем те пёр пек 
мар. Хут ҫин-ҫе комунпссем тесе шутла- 
наҫҫӗ, вӑрттӑн ҫӗрте самоконкине те тирке- 
ыеҫҫӗ, куэденеҫсем илеҫҫӗ. Ҫапла хӗрарам- 
сен хутве кӗрекен ҫын та ҫук. Вӗсене фай
лах ҫула катартса йаракан та ҫук. Ех, мӗс- 
кӗнсем! Ахар лайӑх комуипссём те пулӗ 
те ҫав, андах таҫтаха вӗсем! теҫҫӗ.

Ул,уиа пухура ^ылайоден пӗр 'ҫӗнмесӗр 
итлесе тӑ^ӗ. Ӑна иухура пур тесе те шут- 
ламан.

Унтан пуху варрине тухрӗ те, куҫӗсене 
^арса пӑрахса, партак шухӑшласа тӑ§ё те, 
ҫапла каларӗ:

— Арамеем, йарар-ха есир мана, унан 
йӗркпне шыраыа! Спре уиӑшкӑрсем йамӗҫ, 
пё |ёк  ат)арсене те пӑрахса кайаймӑр, епё
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пёцен, ман хыҫран т^упакан ҫук. Ҫитмении- 
не есир ҫыру тавраш те пӗлместӗр, епӗ да
нах пӑргак ӑнланатап, хутран хутран кирлё 
тӗлте хам та калӑп. Ҫаванпа мана йама ху- 
шатӑп. Ҫитӗ пире кун|ул куҫҫул тйкни! Ава 
хаҫатсем ҫинт)е йепле хаш йалсен^е хӗрарам- 
сем хӑйсем пуранӑҫне т^рлетеҫҫё тесе ҫы- 
раҫҫӗ.

Хал, хӗрарйм пайёсем пур; пӗр пёрне 
пулашакан комиттетсем суйлаҫҫӗ. Пӗр пӗ- 
рин хутне кӗреҫҫӗ, пирён мён туса ларас? 
Анцах хӑрама кирлӗ мар, хал, ӗлӗкхи сама- 
на мар, уратник, каоак килет тесси ҫук. 
Екерте аслараххисем пирӗн ыйгӑва итлесшён 
пулмасан, епир вӗсене те мӗн тумаллине пё- 
лӗпӗр.

— Ӑҫта кайа пӗлёнши есё, а^ам? терё 
Каур Ал^укӗ.

— Епӗ ӑҫта каймаллине пӗлетёп! терё 
Ул,уна.—Малтан хёрарӑм пайне пырап, ун
тан вара аҫта кайма хушаҫҫӗ.

— Мён калас тетӗнха есё унта?
— Хал, мӗн ҫин^ен йумахлатар, ҫаван 

ҫин^ен калан: пире пуранма та ҫук, ҫӗнӗ 
йёркене те пёлместпӗр. Пирӗн претҫетатли
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те самоконкӑста кйна аппалана!1. Павйл Ма!'- 
рунине пуҫӗнт,ен кам пене? кам Прокӑхйе 
Укахвинне йулашки кёрёкне сутна? Пурне 
те аса илсен, ҫаван пек вараландаклӑ ӗҫсем 
темён ■дул! терӗ Ул,уна.

Ҫапла вӑл хӗрарам пухӑвӗн^е калама 
ҫук паттӑр йумахлана, унӑн ҫамрйк еӑмахӗ- 
сем шанзаклӑ пулна.

Хёрарамсем тутларёҫ шутларӗҫ те:
— Кай еппин, У^уна, есӗ, урйх пӗри 

те кайас ҫук. Пирӗн мёскён пуранӑҫшӑн та- 
рашсам... терӗҫ.

VI.
Ҫил вӗрет.
Вайла ҫпл йура шӑлса вӗҫтерет. Хирӗҫ 

пыракан ҫын питне типӗ сивӗ йурпа хупӑр- 
лаГ. Кӗпе аркисене пӗр айкин|ен тепӗр ай- 
кинелле варкаштарау пилӗк таран тумтирӗ 
аркине тавра тавра йара^. Сивӗпе тутасем 
хускалайми пулаҫҫӗ. Ака шыранкӑ патӗн^е 
Ул»уна пӗлекен икӗ ҫул йуппи: пӗри Тӑвай- 
не, тенри МиТакана илсе кайа^. Ҫав ҫул 
йуппшгден пё’дёк |укун ҫул, стантсӑ патне 
ҫитсессён тата сакӑр ҫухрам, сивӗ ҫиле хи-

 т»йг, ып&ннй. ттял А м гтв  гтиатттгя.
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Улуна ута1г. Сивӗпе, куҫёнт;ен йухеа ана- 
кан куҫ ҫӳллисем, пи^е ҫинт;е вӗтӗ шӑрҫа пек 
шӑна шйна ларнӑ. Каҫхине машшин ҫине ларӗ 
те, нумайзден ^атна хӗрарам йывӑрлахӗсене, 
нийепле виҫепе те виҫме май ҫукскерсене, ху- 
лана илсе кайё. Лайӑх, тӳрӗ комуниссене шы- 
раса тупӗ те, вара хййӗн хыта ^ӗлхи ҫӑвар- 
не ҫавӑркаласа, хали'рен калаҫман сӑмахӗ- 
семпе хӑйеен йывар пурӑнадӗ ҫин§ен калӗ. 
Ҫапла вара йна айакран, сивӗ ҫил тӑман ви- 
тӗр куҫҫӳллисене йухтарса килнине пур те 
танласа илеҫ. Пур те йнланӗҫ, мёншӗн тесен, 
пурне те хӗрарам пуранаҫӗ палла. Вал да
вай ҫинтзен капа калӗ... Ёнер Ёеххём арам- 
не каллах хёненӗ. Налукне те хӗрлӗ ҫар 
салтакӗпе талах маткасем ҫине йӗркесӗр ху- 
на. Тӑлахсен тыррисемпе самаконка йухтар
са ӗҫеҫҫё те, ҫамрак тӑлӑх арамсене пусмар- 
лаҫҫӗ. Ун дин^ен калӗ вал. Екӗрте арамсем 
ҫыру пӗлмеҫҫӗ пулсассан, ана та каламасар 
хавармӗ. Кам айапла?.. Хуларисем йепле ды
ру пӗлменнисене ҫырава вӗрентесси дин^ен 
шутласа пат^ӑр.

Ҫилпе куҫҫуллисем йухаҫҫӗ, сивӗпе ту- 
тасем хытса кайаҫҫӗ. У луна ҫапах ута1\ Хир-



пе пына чух, пёр йур тёмескин^ен тёпёр 
йур тӗмески ҫине пысӑк ҫапатипе йара йа- 
ра пусса, пысӑк йёрсем хаварат. Ун хыҫӗн- 
|енех йёррисене тӑман шйлса пыра!1, ҫил 
питне ҫапа!', ҫын ҫӳремен ҫул ҫинт;ен тёрте 
тӗрте йарат, а н р х  Ул>уна ҫил-тамана парӑн- 
масТ, ыалаллах ута!1. Темӗнт;ул тути ҫӑварӗ 
шйнсассйн та, темӗн 'ҫул куҫҫулӗсем йухсас- 
сйн та, вӑл кэйалла тавӑранас ҫук. Хулари- 
сем мӗн каланине итлӗ, хӑй те калё. г1]ёлхи 
ҫӑварне ҫемҫетсе калаҫыан сӑмахсем тупса 
калӗ. Хӗрарам пурӑнӑҫне каласа парӗ; тата 
хӑйбн халӑхсар хӗр ирёкие, йепле вал йур- 
тӑман вигӗр килни ҫин$ен те калӗ.

Тёттӗм турашсем умение хамар йывар 
пуранӑҫшан текех пуҫҫапмапӑр...

— Атте?
— Вал харушах мар.
Ҫил те заранмае!’. Иур та, малтанхи пе- 

кех вӗҫтерсе, пёр ҫёртен тепӗр ҫӗре хыва 
хыва ларта^. Сивӗ ҫил Ул,уна пптне вӗрсе 
йурпа шала!1. Ҫапах та Ул>уна ҫак айакри 
йыхрава малашне авантарах пуласса шанса, 
ута1\  Ӑна темиҫе ҫӗр хӗрарӑм хайсем хуш- 
шин$ен суйласа йат)ёҫ: Кайха, мӗскӗн, кай-
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ха, урӑх пирён хушш&мӑртан пёри те кайас 
ҫук, терӗҫ. Вӗҫтер ҫилӗллӗ тӑман шалса

• о

пытарман йёрсене. Ана ашшӗ ҫилли те, хай 
хыҫӗн^е, нимӗн те мар. Пӗр тухнӑ ҫӗре ди
тетех вӑл...

Ытла вӑйла дилпе, вал хир варрин$е 
пёр хура пӑнца сулланнӑ пек ҫеҫ курӑна!’. 
Ҫинтиккат ҫак вахӑтра, урай варрин^е, пус- 
ма илсе пынӑ вйкӑр ҫӗҫӗ айӗнт>е тӑна пек! 
майне авса пуне усса тӑнӑ. Ӑ ш т ӗ  ирӗкӗ 
а^апа^а ҫинт;е ҫук мён хал,, ҫак хӗра^а та 
харамасЗг ӗҫке. Мёншӗн кун пек хӗр ҫурал- 
наши манан? Хушаматне те темскерле 
Ҫин-ти-иккат тесе хуна. Хӑваласа ҫитес^ӗ 
кӑна, аскӑна, йур ҫине тӑсса выртараодё те, 
кӗпине уҫса, ҫарамас дин^ен, ҫурамӗ кӑва- 
карса кайа^енех ҫаптарасҫӗ. Иепле-ха ӗн- 
тӗ, пӑрахса хӑварнӑ та, тухса тарна. Пӗтӗм- 
пех пӑрахна, нимӗн те кирлӗ мар ана. Ҫу- 
ман зӳлмеккисене, кӑмакине хутман, пӗтӗм- 
пех пӑрахса кайна.

Ҫаван пек хӗрпе пуранаҫ пулами? Ҫук. 
Авланмаллах пулӗ... Хал, хӗрӗх саккӑра кай
рам, килес дул тин хёрӗх тахӑр ҫула кайа- 
тӑп. Арйм мана йашка пёдерсе парӗ, ҫи-



пуҫйма ҫётёлсессӗн, сапласа парӗ, арампала 
пуравӑп епӗ. Арама вара епё: ух, шуйтансем! 
тесе ҫеҫ хӑратса ларӑп. Арам ман умра пӗр 
|ӗнмесӗр тӑрё. Урӑхла май тухмае!-ха!

Луккарин икӗ а^а—Ҫинтиккат ӑна ил- 
мест вйл: Ҫырла Ҫеркей арймён те виҫӗ а$а, 
йна та илмест: ҫын ат^ииӑрпе асапланни аха- 
лех, йепле те пулсасеӑн, ҫамрӑкки а^асӑрри 
тупма тӑрашас пула!. А рпа^а  хайӗн те пу
ла!’, тем вата ҫыиах мар Ҫинтиккат, хӗрӗх 
саккӑрта кёна халӗ вал. Ҫапла урай варрин- 
16 , ҫамки шӑнӑрӗсене хытарса, Ҫинтиккат 
^ылайцен хыта шухаша кайса тара!. Унан 
дурймӗсем. урисем ыратаҫҫӗ, пуҫӗ кашёлпа 
кӑшалланӑ пек ырата!. Камаки ҫш^еп, ка- 
вак куҫӗсемпе, кушакё пӑхса лара!. Сӗтел- 
ли ҫин^е пуҫтарман г§ашак тирӗкеем. Унӑн 
пӳртӗн1 е те пуша пек туйӑна!; усал ҫил 
вӗркет, ӑшӗ тулса ҫитнипе ҫӑварӗн1 ен усал 
сӑмахсем кйна тухаҫҫё, куҫӗ вут пек ҫуна!.

V I I .

Хулана Ул)уна ирех ҫитнӗ. Хулара -ҫы- 
лайёшӗ тӑман. Вал стансӑран тухсассанах, 
пӗр урампа йерипе утрӗ. Хулари ҫуртсене 
тёлёнсе ийхкаласа пыра!. Унтан пӗр ҫӳлё
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хӳме ҫумён|е нумай хутсем ҫыпӑҫтарса ху- 
нине кур^ӗ те, ҫавӑнта |аран§6. Вӑл, ҫура- 
мё ҫинҫи кутамккапах, ҫак хутсем ҫине ҫыр- 
нӑ самахсене, хйй анланаймасассан та, тры- 
лайт^ен вуласа тацӗ Темшён вал пшкленсе 
карӗ, кутӑн-пуҫан шухӑшла пуҫларӗ.

— Мӗн тума килтӗм-ха епӗ кунта?
Ӑҫта каймалла ши ӗнтё хал,? Ака, ун

патӗнт;енех, пӗр пал,тулла ҫын ун ҫине, йал- 
ти ула-^ала тутар ҫыхнӑскерне, сиввӗн пах- 
са иртсе карӗ. У^уна та ӑна хыҫан^ен пӑх- 
са йул^ё, унтан йерипе малалла утрё. Урам- 
ра нӗр хапха умне сак ҫине, хӑйӗн саланса 
кайна шухӑшне пуҫтарма, ӑш^иккиве лӑп- 
лантарма лар^ӗ. Ҫав хапхаран пӗр ҫёклемлё 
хёрарӑм тухрё. ВйЛ'Ул>уна сак ҫин^е лар- 
нипе кур^ӗ те: Иалтан килнӗи мён-ха есӗ? 
— Иалтан, терӗ Ул>уна.

— Есӗ мён? йапала шыратна мӗн?
— Ҫук, урах ӗҫпе епӗ, хӗрарам пайне.
— Ӑҫта тетён?—хӗрарам пайне тетӗн?
Мӗнле хёрарам пайё вал.
— Пӗлместӗни вара есӗ?
Арйм пуҫне сулларё:
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— Хал, а р м  ун пек пайсеч нумай, 
ҫ&кӑрпа тумтир ҫеҫ ҫук. Пайсене туса пё- 
тернё, пёлсе те ҫитереймӗн. Есё, ҫапах, мён 
ёҫпе унта?

У^уна хай мёншён килнине каласа па- 
т;ё. Хай арам кулса йат ё̂ те, куҫне ҫӳлелле 
пӑхса, урйх сӑмахласшан та мар пек пулс-а, 
вптрисене 'ҫӑнкартаттарса хапха умён^ен кай- 
ре. У^уна та сак ҫинт)ен тӑТ)ӗ. Ҫак арӑмпа 
тӗл пуни, кунне пӗтӗм йшҫиккине пасрӗ. 
Мӗнле-ха ку капла, тесе ҫул тарӑх ш^хаш- 
ласа пыра!1, ахар ку хӗрарӑм лайах пурана'!’ 
пу.4), ытла та пай йёркине пӗлесгаён мар. 
Темиҫе утӑм утсан, Ул,уна пёр арҫына т,ар- 
са: Иулташ йҫта-ши спрён хӗрарам пайӗ? 
терӗ.

— Хӗрарам пайӗ хӗрарамсен^е, терӗ леш 
машкаласа кулкаласа.

У^уна унӑн мӑшкӑлне тавҫйрса илейме- 
сёр: йепле ха, патне те пымалла мар кусе- 
не! тесе шухӑшларӗ Ҫаила вӑл ^ылай^ен 
ҫаваранкаласа ҫӳрерӗ, иртсе кайакансен^ен 
ыйтаЕ лзӳре^есен-ҫен пӑхкаласа ҫӳрет, кӑтартса 
йаманшӑп, унан ҫнлли те киле пуҫларӗ. Ҫак 
вйхйтра ана хирӗҫ пёр ҫамракрах аца, сйран
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тумтирлёскер, така тирё ҫёлӗкпе, хулхуш- 
шине такмак хӗстернӗ, ҫймаллан вӗтӗ уттипе 
пыраЕ Темле ҫак ҫын Ул,унана камӑла килсе, 
вал ытгисен^ен хёрарам пайӗ ҫин^ен ытла- 
рах пёлнё пек туйӑн^ӗ. У-адна йна ррса : 
Каласам мана. хёрарам пайне ӑҫтан каймал- 
ла? терё.

— Унта кайасси. йулташ, нимён те мар! 
терё хытйрах сасапа ҫак ҫын.—Епё хал  ̂ ун
та кайатӑп, манпа пёрле пыраййар, терё.

— Есё мӗвле ёдпе? ^ылай пулатн кил- 
ни? Пӗт^рнех килтёни? Ни йепле те тупай- 
марана? Тёлӗнмелле дав! тет,

Ҫак ҫыныан хытӑ уда сас пулна, хӑй сул- 
ланарах утна. Вал хӑварт калаҫна. Ул>уна- 
ран пёр май ыйтеа пына, Ул,уна арап ун 
хыдён§ен ёлкёрсе пына. Вёсем пёр икё хут- 
лӑ |у л  дурт патне дитсессён: Ака сана хёр
арам пайё! А'Га к^ртсех йарамдке, кун га кал
лах аташса дӳрён, терё.

Ҫӳлелле картлашкапа хйпар^ёд, варам 
делнёхпе пьг^ёд те, Ул>унана йертсе пыракан- 
ни, пёр пӳлём алӑкне удса, хыта сасапа:

— Марйе йулташ, ака йалтав теппут- 
тат килнё, ху патна кӳрЬха. Ҫынави йул-



таш ҫуки мён? Хйҫан килет вал? терё. Ул>у- 
на Марйе ҫине вйтанкаласа пахна. Марйе 
сара, хӗрлё ҫарти салтаксен кёпи йышши кё- 
пепе. пысак сётел хушшин^е ларна. Унан 
кёске, хура ҫӳҫёсем шарт пек тйратса тйнй, 
хура куҫӗсем ырран пйхса, ҫынна ҫивӗ^лет- 
се йарас пек, пйхнй. Хай вал ҫинҫерех хыт- 
канскер пулна. Вал, Ул,унана йштйн: Лар 
]ман ҫуммалла, калаҫӑпӑр... терё.—Мӗнле йал- 
ха есӗ? ^асах Марйе Ул>унан камйлне кил^ё. 
Вӑл хййӗн йшӑ сӑмаххисемпе унӑн '|ӗрине 
ҫемҫетрӗ. Вара У.гҫуна, хйй йшйн^е мӗн шу- 
хагаласа кплнпне пӗтӗмпех каласа пат>ӗ; вёсен 
йалӗн|И хӗрарамсен хӗн пурйнйҫӗ ҫин^ен, 
хӗрлӗ ҫарта вилнё салтак арймӗсене пулйшу 
ныҫтан кплменнпне те. пӗтӗмпех каласа па- 
'§ӗ. Палуксене те тӳрлӗхпе хумаҫҫӗ; хал, ар- 
ҫынпа хӗрарйм пёр танах тесе, пурнн^ен те 
пёр пекех плмелле теҫҫё. Пӗри пёрп сама- 
кункй ӗ(,терсеесён—унйнне ^акараҫҫӗ, ӗҫтер- 
меннине тыткалаҫҫӗ вара. Тӑлйх арймсем 
темӗн т>ухлӗ йӗреҫҫё, ха%ем хут пӗлмен- 
‘скерсем нимӗн те тума пӗлмеҫҫё, пухйва мӗ- 
не кайсассйн, сирӗн ёҫ ҫук кунта тесе, ар- 
ҫывсем вйрҫайеа парахаҫҫӗ. Ҫавйнпа та елё,
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пӑртак та пулин пулӑшу пулмёпти тесе кил- 
тӗм. Пӗрйн те авалхи йёркепе пурйнас кил- 
мест, ҫӗннин-ҫен ҫакланма хёнӗ терӗ.

Марйе Ул>унана сӑмаххисене каласса нӗ- 
теризденех, пёр пӳлмесёр, итлесе лар-ҫё. Ҫак 
вӑхйтрах Ҫынави йулташ та пырса ҫитрӗ. 
Вал Ул)уна арки ҫищ и кутамккана курсас- 
санах, йалтан килнӗ хӗрарӑм иккепне пӗлтД 
Вӑл йерипе айаккарах кайса лар^ӗ те, сён- 
кех пулса карё. Шутсем шутласа ҫырса Ҫы- 
нави ҫёрӗпе ҫывӑрман иккен. Упӑн пи^ё те 
ывӑннӑ пек пулна, вал хутран хутран куҫне 
уҫсассӑн, У^унапа Марйе ӑна тӗтре пек ҫеҫ 
куранна. Марйе Ул)унана итлеее пӗтерсессӗн, 
Ҫынави ҫинелле пахса:Ҫака йултага, йалтан 
килнӗскер, пиртен пулашу ыйта!", т^ре.

Ҫынави пуҫне сулласа ил^ё те, тӑрса ут- 
каласа ҫӳресен ҫӳресен, сӗтел умне 'ҫарӑнса 
та^ӗ те.

Мён йапала? терӗ,
Марйе Ул,уна самаххисене Ҫынавийе

кӗскен каласа па§ё.
Ҫынави вара У^унаран: ҫамраксепён со- 

йусён йат^ейкки пури, ҫуки? Хӗрарам кон- 
хверентсисем пулаҫҫи? Кам та пудсан „Хреҫ-,
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Т)рн хёрарамё“ йатла шурнал плети? тесе 
ыйта пуҫланӑ.

Пӗр ыйтйвё тепӗрин^ен ййвӑртарах пул
на, У^уна аран-аран тавҫӑрса илсе каласа 
пынӑ. „Хреоден хӗрарӑмӗ“ йатлӑ шурнал 
ҫинт^ен ҫеҫ лайӑх астуна. Ана пӗрре вулӗҫ- 
тавком претҫетаттёлӗ Н. Иван^ӑ хуларан 
илсе килнӗэдӗ. Ул,уна ӑна пуҫламӑшӗы^ен 
пуҫласа тепӗр хӗрне ҫитнренех, опйавлени- 
сене те хӑвармасар, вуласа тухна^ӗ. Ҫына- 
ви вара, вуласри орканвсаттӑрпа Тениссӑва 
^ӗнсе илсе, ҫакӑн ҫинт^ен калаҫса катартрӗ 
те, ҫавантах, ҫитес вырсарни кун, Ул,унасен 
йалне-пырса, хёрарӑм пуху туса, вулӑсри 
хӗрарӑм пухуне телекаткӑ суйлама, Сност;ен- 
ко йулташа хушрӗ. У^унана кӳршӗри хёр- 
арамсене пухава тухма калама хушрӗ.

У.^уна ҫывӑрма Ҫынави патне йул^ё. 
Ҫыварасси Увдна ҫывӑрман, ан^ах ҫыварма- 
сас^ӑн та, лайӑх тӗлӗксем курыа пек туйӑн- 
на, малтан пӗлмен хулана килсе кӗнӗ 'ҫухне 
ана хӑрушӑн туйана|Т)ӗ, халӗ Марйепе Ҫы- 
навпне хӑй хуйхине каласа парсассйн ана 
ҫамӑллйнах туйан'§ӗ.
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VIII.
Акӑ Синтиккат ^ирлерӗ. Урай тйрйх йй- 

вйррӑн утса ҫӳресе, вйл витререн сивё шы- 
ва курки куркипе курман пек ӗҫиё, вара 
вырӑн ҫине кӗрёк витӗнсе выртнй; унтан кй- 
мака ҫине хйпарса выртвй, Ан^ах сивӗ ^ир 
йна пур ҫӗртре те §ӗтретнӗ. Унӑн |ӗ р и  Ул>у- 
иа ҫине пӗ |ёк  пӳрте пушагеа хйварнӑшӑн 
ҫилленнӗ ҫилпе, вёресе тйнй. Унйн кймакине 
те хутас килмен, урама та, кӳрше те тухса 
ҫӳрес кймӑл пулман; ҫапла вйл сивӗ пӳртре 
птӑяве шаклаттарса каска пек выртнй.

Пилӗв кунтан Ул>уна та тавйрӗн|ӗ. Хйй- 
пе пёрле ҫак сивӗ хутман пӳрте йулташ 
Снош^енкйна илсе кв^ӗ. Вӑл вйрймскер, ҫӳҫ- 
не кастарнйскер, салтак ҫӗлӗкӗпе, сурйх ти- 
рӗн^ен ҫӗлеттернӗ кӗске кӗрӗкпе, 'ҫӗн пи- 
ҫ и х и  ҫыхнй. Синтиккат тйма хйтланса кйш- 
кйрса йараешйн^ё, ан^ах вййӗ ҫитеймерӗ. 
Ул>уна картатӗнт)ен киҫак (навусран тунй 
кирпёҫ йевёрлӗ вут вырйнне хутмалли) 
илсе кёт^ӗ те кймакине хутса йа^ӗ. Урайне 
ш&лса. йна кйна пуҫгарсан, шыва кайса кил- 
се, сймавар лартрӗ. Пёр ҫур сехетрен, У^уна 
тавйрйнни ҫин^ен, тата хййпе пёрле хӗрарйм
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ораттӑр в лее кнлни ҫинт,ен пӗтӗм йала хы- 
пар сарйлнӑ,

Вырсарни кун пуху пул^ӗ. Икё кун 
Ул,уна килрен киле '5 у пса ҫӳресе хӗрарӑм- 
сене хёрарйм ӗҫӗсем ҫинт}ен шутлама ^ӗнсе 
ҫӳренӗ.

Ҫинтиккат пӳртён^е пӗтём хӗрарӑм сас
си. Пӗр хёрёхе йахӑн пухйнна та, пщкери 
пулӑсем пек шап&лтатаҫҫӗ.

Ҫинтиккат кймака ҫин^е пуҫне ҫӗклесе 
хур майе иск авкаласа херарӑмсен гаавла- 
нине итлесе тётрелдё кӑтартакан куҫӗсемпе 
п&хса выртнй.

Ака Сношцвнка хытй, сассипе кала пуҫ- 
ларё; вӑя пётём пёвӗпе хумханса, хутран 
хутран алли 'рмйрккипе сӗтел ҫине шакка- 
на. Ҫаваншӑн Ҫннтиккат вӑл мён ҫин^ен 
каланине те тӑнланмасӑр, хайарланса:

— Ава шуйтансем мён хӑтланаҫҫӗ!... 
Ҫӗлёкне арҫын пеккинех таханса ҫӳрет... Хёр
арам иккенне пёлмелле те мар...

Снош^енка, хулари пухусен^е темиҫе 
пин халах умӗнҫе калама вӗреннӗскер, ҫак 
иё'ҫёк пӳртре те аелӑ вырансен^е калана

Хбрар2м кбяеки.
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пек хытӑ сассипе, пер сехег ытла йанйрат- 
тареа тӑтзӗ. Вал хӗрарӑмсене хӑйеен хушщин- 
^ен телекатсем суйлама хугарб.. Хӗрарӑмсе- 
не пер пӗрне пулӑшакан комиттет, тата йал- 
канашне еуйланӑ зух, пӗрикӗ хёрарам кӳрт- 
ме хутрӗ. Екерте ҫапла ӗҫлемесен, вӗеем 
бмёрне те хййеен хурлахла пурнаҫеен^ен. 
арҫынсем пуемӑрланин^ен хатйлас ҫук. Ҫа- 
ванпа вӑл ҫак пухурах хӗрарамсене хӑйсен 
хушшин'ден, пурин|ен лайӑхрах ҫыру пӗле- 
кеннине, хӗрарамеемшӗн тӑрашакана вулас 
телекатсен пуххине еуйласа йама хушрӗ.

— Ара, кама суйлапӑр ёнтӗ, Самуйла 
Ул,унине суйлас, вал паттар пирӗн! геҫҫӗ.

Ҫапла Ҫинтиккат ^ылаи^ен ҫак хӗр- 
ар&мсем ҫине камака ҫинрен пахса, итлеее 
выртрӗ. унтан пуҫне тусанлӑ аптйк ӑшне 
^иксе шӑлӗсене хытӑ ҫыртса выртрӗ.

Аштпёне пйханас йӗрке ҫук хал>, ытти- 
масар пӗри те пире ҫын вырание хумаҫҫӗ.

Ул^уна, хӗрарамсем ҫине пахса савӑнса. 
ӑшшӑн кулса тӑраЕ

Ҫапла пуҫлан^ӗ ҫӗнӗ пуранаҫ.
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