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Умӗнхи еӑмах.

Виктӑр Кӳко, хравтсуссен ^анла ниссаттӗлё, писсаттёл ан^ах 
вулман, Хрантсин поляттёк ӗҫӗн^е те активлӑ, тӑрӑшса ӗҫленё, 
рево^утсишён хытӑ ҫунвӑ. 1871-мӗш ҫулта, Париш Коммунё 
вӑхӑтӗн^е, Кӳко Париш хулин^е пулнӑ. Париш Коммунне ҫӗмӗрсе 
тӑксан, Виктӑр Кукон „ТӑхЯрвун виҫҫёмӗш ҫул“ йатлӑ, романӗ 

-ҫапӑнса тухвӑ (1К74-мӗш ҫулга). Ҫав романра ӗлёкхи, Парнш 
Коммунӗ пула-ревхи ӗҫстм ҫин^ен ҫырнӑ. Унта Кӳко хйй те „кӑ- 
ваккисем“ , рево.рутсионерсем майлӑ пулни пит палӑраЕ

„Тӑхӑрвун виҫҫёмёш ҫул-‘ йатлӑ романа Кӳао ҫитмӗл ҫулхи 
старик ’вух ҫырнӑ. Вӑл унӑн йуллшки р -манӗ пулнӑ. Кӳко 1885- 
мӗш ҫулта видвё. Сакӑрвун виҫё ҫул пурӑннӑ.

Кӳкоя „Тӑхӑрвун виҫҫӗмёш ҫул“ йатдӑ, романӗ хрантсуссен 
аслӑ, рево^утсийӗ ҫин^ен каласа парат. Ан^ах рево^утси вӑхӑтӗЕ-це 
пулнӑ ӗҫееве ҫак романра пит тӗрёс каласа кӑтартман.

Виктӑр Кӳко—истори ҫыракан ҫын мар, вӑл—хутошнӗк. Уя- 
шӑн '§и кирли— ревофутси вӑхӑтёнҫе пулнӑ ӗҫсем мар, Увшӑн 
пулсан—итейё, тӗа шухӑшӗ ант^ах кирлё. Ланттенак, Ҫимуртен^ 
Ковен—вӗсем пурте шухӑшласа кӑ гарвӑ керойсем анҫах. Вантейӑра 
{Хрантсин хӗвеланӑҫ йен^и провннтсийӗн^е) восстани нулни—вӑл 
шухӑшласа кӑларнӑ йапала мар. Вӑл ■ҫӑнах пулнй.

Ҫав восстанн ҫин^ен ҫырса Виктйр Кӳко ревоадтси итейӗпе 
монарххи итейё йепле кӗрешнине кӑтартнӑ. Ҫимуртен рево^утсишён 
тӑрат, Лангтенак— монарххишӗн. Ҫимуртен Ланттенакпа кӗрешни 
рево^утси моварххипе керенщине пӗлтерет.

1793-мёш ҫудта хрантсуссен аслӑ рево^утсийӗ ҫийеле тухса 
ҫитнӗ. Ҫавҫул Хрантсири ревоадтси совет»?— Конвент пулни иккё- 
мӗш ҫула кайнӑ. Ҫав ҫул Хрантсин коро^не, ХУ1-мёш Л)утовике 
вёлернё. Ун ывӑлве тӗрмене хунса лартвӑ. Конвентра (ревоадтси 

■ сове^бнце") тёрлӗ парттисем пӗрвёриипе пит хытӑ тавлашнй. Роиес- 
нйер, Танттон, Марат парттийёсем ыттисеве ҫӗнтерсе ныМ .



Ҫав вӑхӑтрах ревофутси пётӗм Еврозпӑпа, тага Хрантсирв 
восстанипе кӗрешнӗ. Восстани тӑвананёсем Хрантсири рево^утсине- 
хирёҫ тӑракан патшалӑхсемне пӗр канӑшлӑ, пулса вӑрҫнӑ, ревофутсв 
тӑвакансене пӗтересщӗн пулнӑ. Кӳко романӗн^е рево^утси пуҫлӑ- 
хёсене (Ропеспйере, Танттона, Марата) кӑшт ҫеҫ кӑтартса панӑ. 
Вӗсем пӗр-пёринпе тавлашса ларнине кӑтартнӑ. Ҫав тавлашуран 
вӗсем пӗтесси курӑнаЕ 1794-мӗш ҫулта Роаеспйер Танттона кял* 
йоттинӑ (пуҫ татмаллн машшин) ҫинце вӗлертгернё. Ҫав ҫултах,. 
иӳлӗн 27-мӗш ^ислин^е Ропеспйере хӑйне те вӗлерттернӗ. Марат- 
не 1793-мӗш ҫултах хӗрарӑм коитр-рево^утсионер Ш арлоттӑ 
Корте вӗлернӗ. Ант,ах Кӳкошӑт рево^утси шухӑшне Ропеспйер, 
Танттон, Маратсем кӑтартмаҫҫӗ. Ревофутси шухӑшне нит лайӑж 
кӑтартаканёеем— Ҫимуртенпе Ковен йатлӑ керойсем пулаҫҫӗ.



I.

„Клеймор“ йатлӑ карап.
Прийор тӗпутат,—Хрантси ҫыранӗ хӗрринце, 

Преттанире, Шерпурк хули патенте тйракан армийе 
комантировввйна йанӑскер,—вйрттӑн акӗнтран ҫакйн 
пек ҫыру нлнӗ:

«Краштанин тӗпттат... Иӳнӗн 1-мӗш 'рслин^е, 
тинӗе тулнӑ сехетре, «Клеймор» йатлй карап пытарса 
лартнӑ, тупйсемпе тпнӗсе туха1\ Вӑл Хрантси ҫыранне 
акӑ ҫакйн пек ҫын антарса хӑвармалла: старив, вӑ- 
рӑмскер, ҫӳҫӗ кӑвак, аллисем улпут&нни пек, хреоденле 
тумлаынӑ. ЬГгти ҫин^ен теплён ыран пӗлтерӗп. Вӑл 
иккёмёш: чрислара :ирпе анса йулаВ Пирӗн ескатрӑна 
пёлтерёр, карапне т ы т ӑ р .  Вӑл ҫынна килйоттинӑ, 
ҫин^е вёлерме хушӑр», тесе ҫырнй.

^&нах та, 1793-мӗш ҫулта иӳиӗн Бмӗшӗн^е, 
тинӗс тулнӑ сехетре, Тшерҫей утравён^и Боннӳи 
пухтинт]ен тинӗселле варап тухнӑ. Вӑл тавар туртта- 
ракан карап йевёрлӗ пули&, ан|ах вӑта ҫӗрти палупӗ 
*ҫище, тавар вырйнне, виҫё хут сӑн^йрпа вунвиҫ пысӑк 
тупӑ кӑкарса лартнӑ. Карапӗ Анклин пулнй, ан^ах 
ухвитсерӗсемпе матросӗсем пӗтӗмпех хрантсуссем, 
Хрантсирен тарнӑскерсем пулнӑ.

Камантупт$ин приккасӗпе, «Клеймор» карапа 
пӗр пыс&к, вйраха йама йураман ӗҫ тума хушнӑ. 
Самай ишсе кайас умён карап пӗр пассашир лартнӑ. 
В&рттӑн акӗнт ҫавӑн ҫин^ен: Вӑл рево^утси тӑпгманӗ, 
тесе рево^утси ҫарне ҫырса йанӑ. Вӑл пассашире 
карапсен камантупгрше Тпгерҫей угравӗ кӗпӗрнат- 
тйрё хӑйсем ӑсатса лартса йан&.



Лотсман карапа хайуллӑн илсв иынӑ, Тётгӗмпв'' 
тӗтрешӗи хӗпӗргееӗ. Тӗттӗм, тӗтре, тата ҫула май 
ҫил, пурте карапа пулӑтнӑ. Тул ҫутӑласпа карап 
Хрантси ҫыранӗсем палне ҫитет те, корол, влаҫне 
тепёр хут тӑвакан ҫынна ҫыран хёррине антарса 
хаваратг.

Лотсмӑнӗ те, ыттисем те корол,шӗн пвт хытӑ 
тӑнй. о

Иатне пӗтӗм камантипе иккӗн ан^ах—кӑпитанпа 
помошнӗкӗ ҫеҫ иёлекен пассашир, суллантарнине- 
сисмен пек, тинӗс ҫин^е ҫӳреме вёреннӗ ҫынла палупӑ 
тӑрӑх хыттӑн утса ҫӳренӗ. Ҫил ун пуҫӗ ҫинт;ен сарлака 
шлепие вӗҫтерее антарма хйтланва, хытӑ пиртен тунӑ. 
плапгҫине вӗҫтернё, старнкӗе ҫӳлӗ пӳне пӗрре п л а т 
и л а  хупланӑ, тепре плаш^нне сирсе пӑрахнӑ. Вара 
платой айён'ден Преттанири хресҫен тумтирё: сарлака 
йӗм. ҫӳлте сарӑлса тӑракан кунҫаллӑ ата, тата кацака 
ҫӑмӑн^ен туна курткӑ курйнкаласа илнё.

«Клеймор» каманти пассапшре «Мушик» тее^ 
жат пана. Ан'дах, ун ҫинт;ен ним те пӗлмесен те,, 
матроссем ҫав «Мугаик» мушик маррине пит лайӑх 
пӗлвӗ.

Ҫил уҫҫӑн вӗрме тытӑена, хум тухса кайнӑ. Ҫӗр 
аха^хинт^ее тӗтгӗм пулнӑ. Ҫӑ.мӑр нёлӗт>ӗсем пётӗм 
ҫанталӑка хунлаеа илсе уйӑха пытарса лартнй. Тинёс 
ҫие |е  палӑрмн тётре тӑна. Хумсом вӑйлӑ ну.та , ан-ҫах 
тйвӑлах пуҫланмаы-ха.

Варӑм пассашир тинӗс х а й а р р ӑ н  шавланине- 
мтлесе, кургки касйин^ен шакколат татакё кӑларна 
та, пӗр катӑк катса илсе ҫӑварне 'ркпӗ; ҫӳҫё кӑвак 
пулеан та, старикён шӑлӗ пурте пулнӑ.

Вал шакколат ҫисе кӗрленине иглеиӗ, —тинёс 
кёрленине мар, Хрантси кӗрленине, рево.^утси кӗр.те- 
нине итленӗ. Рево^утси ҫав ҫул хӗрришҫи парттисеш
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пуҫлӑхӗсене -РопеспйерпеТанттонавлаҫпанӑ, Марата 
т;апа кӑларнӑ. Ҫав ҫул рево^утси ҫийеле тухасси 
хӑратса тӑнӑ,.

Тинӗс кӗрленипе ҫил шӑхӑрнӑ, хушӑра старик 
^ун хавалӗпе каткареа йана сасй илтнӗ, тата капи
тан та помошнӗкё вата ҫёрти палупӑна анмалли хӑма 
натие ']]упса кайнине, унтав. ним тума пёлмен пек, 
йёр! -тавра пӑхкаласа кайалла шартах еикнине курна. 
Тупа таврашӗн^и ҫынсем пурте хӑраса ҫӳлелле ха- 
парпа, васканипе пёрпӗрне |ышна. Темӗскер, тавалран 
та усалтараххи иулна пулас.

Старик шакколат ^ӑмласа, анмалли хӑма иатнелле 
утса пына, кйпитана айаккалла тӗртсе тйратнӑ та. 
курах йанй: пёр тупа сӑн^ӑртан вӗҫерӗнее кайнӑ. 
Вун пин кёренкке туртакан тупа а^асем выл^амалли 
ҫамха некех сиккеленӗ. Вӑл йе пӗр вырӑнта ҫавӑранса 
танӑ, йе карап ^алӑшвӑ. йеннелле шуса кайса, карап 
ҫтенпсем ҫумне ҫаийннӑ. Ҫтенисене шатарса пӑрахас- 
ран хйрамалла'.пулеа. Тупй урса кайнй: малалла ^упан, 
кайалла т^акнӑ, мӗн тӗл пу лна, ун ҫумне пырса ҫапӑннӑ, 
хайён ҫулӗ ҫин^е тӗл пулкалаканне пурне те ҫӗмёрнӗ.

Вал пилӗк арттилерисе ӗвтӗ лап^ӑтеа пӑрахва, 
йунашар тупне вырӑнтан тапратна.

Ҫапла пулнагаае тупа пахакан пӗр салтакё айапла 
пул на. Вал сӑн^аран кайккине лайах хытарса лартман, 
тата тупа таркӑсёсене (кускӑҫӗсене) ^аракламан мён, 
ҫавӑнпа тупа пуҫелӗкӗ рамка ашӗн^е шуса тӑрса ик 
айккинцен хӑмине те пушатса пӑрахна, унтан тупа 
шалгӑрми те вырантая сиксе тухна. Ҫитменниее тата 
капарё татйлса кайнӑ, ҫаванпа тупа хай вырӑн^е ҫирӗи 
ларман. Пысӑк хум карап айккине пырса ҫапӑнна. 
Лайӑх какарса лартман тупӑ вырӑнтан куҫса кайса 
сӑн^арне татса пӑрахиа та, карап урайӗн^е Т)упса 
ҫӳре пуҫланӑ.



Вӑрйм пассашир пысӑк тупа кӗмсӗртеттерсе ҫӳ- 
рекен палупӑ ҫиве аннӑ. Тупа хӑй вӗлернӗ ҫынсен 
ӳҫӗсене пӗтӗмиех тураса тӑкнӑ, матроссем ҫӳлтеп 
пйрахакан йапалаеене: тӳшексене, койккйсене, саппас 
наруссене, канат г|ӑркисене, матроссен кӗпе-йӗм ху- 
нӑ мӑйӗхӗсене пурне те турант;йк тунӑ.—Ҫав йапала- 
сене пӑрахса урса каЗнӑ туппа 'ҫарма пула!1 пулё, 
тесе шухӑшланӑ матроссем.

Старик-пассашир тупӑ хӑй йӗри-тавра пит хйру- 
шӑн ҫаваранса ҫӳренине вырантан тапранмасӑр пах- 
са тӑна.

Хӑй пирки инкек пулнӑ арттилерис те, хулам 
тимёр патак тытса айала анна. Вал пӗр кӗтесре ури- 
сене ^арса тӗреклӗн пусса, ҫурӑмӗпе ҫтена ҫумне 
тайанса, тупа хӑй ҫумӗпе иртсе кайасса кётсе тӑва. 
Ан^ах тупй инҫетри кӗтесре ҫавӑрӑнса ҫӳренӗ.

Хӑрлатакан йыттине хуҫи пушапа хӗртсе лӑп- 
лантарас тесе йахйрна пек, арттилерис тупа: кун- 
талла... кунталла..,— тесе йӑхӑрнӑ.

Тупӑ варт ^арӑнна та, сасартӑк арттилерис пат- 
нелле тапранса пынӑ. Леш айаккалла тапса сикнӗ. 
Тёттӗм ҫӗрте тупапа ҫын кӗреше пуҫланӑ. Ҫӳлтен 
вӗсем кӗрешаине карап каманти пахса тӑнӑ.

Старик-пассашир тупӑ-па ҫын кёрешнине пит 
асархаса пйхса тӑнӑ. Унан та арттилерис пекех ха- 
рамалла пулнй. Акӑ тупӑ арттилерис ҫииелле сикки- 
пе вӗҫтерсе пына. Лешӗ айаккалла тапса сикнё. Тупа 
каллех ун патнелле ^упса кайий. Вӑл каллех тапса 
снкнӗ. Тупӑ ^ӗрӗ пек, куҫлй пек, касма сулса йанӑ 
пуртӑ йёвӗрлех, ҫын патнелле кутӑн пит хыта ^упса 
кайна. Карап айккипе пусма хушшине пӑтрӑртса ларт- 
на арттилерисӗн вилмеллех пулна.

Ант;ах старик—пассаширё тупӑ урла пит хӑвйрт 
т>упса кайнӑ. Хйй лап^анса кайасран та харамасар,
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дул ҫин1>е вал укҫа |ӑ,рки йарса илсе ана тӳрех тупӑ 
таркӑсӑеем айне пенӗ. Тупӑ такӑнса кайнӑ пек пул- 
■ца. Вара арттилерис хӑйӗн тимӗр патакне хӑвӑртрах 
кайри ҫывӑхрах тӑркас шӑлӗсем хушшине 'ҫиксе 
лартнӑ. Туппа ҫӗннӗ.

— Хаспотин, есӗр мана ҫйлтйр, тенӗ арттилерис.
Вӑрӑм пассаширӗ хирӗҫ ним те |ӗнмен.
Туппа ҫӗннё, ант;ах карап пит аманна. Тйшмам

сисессине те манмалла пулна. Карап айвкисене адта 
кирлӗ унта хунарсем дакса палупана ҫутатмалла 
пулвӑ.

Тупиа ҫӗннӗ, ант;ах карап хйй ҫ-улӗнцен сулӑиса 
кӑнтӑр йеннерех кайса йана.

Туппа ҫӗннӗ, ан'рх ҫил карапа вы^аса-хумханса 
тӑракан тинӗс тӑрах хаваласа ҫӳренӗ. Пысак хумсем 
аманна карапа ҫулана. Тинӗс ҫинт;е тавйл вайлаиса 
пьшӑ.

Ант^ах ҫапах та туппа дӗннё, ҫӗнекен ҫынне нак- 
рата памалла пулнӑ.

Капитан старик умне арттилерисе илсе пынӑ. 
Дрттилерисӗн тумтирӗ ҫӗтӗк пулнӑ, ҫӳҫӗ арпашса 
пётнё, куҫӗсен ҫунса тйнӑ.

— Кенерал,—тенё капитан,—ака карапа ҫӑлна 
ҫын. Сирӗн шухӑшна йна накратӑ иама кирлӗ мар-и? 
тенё.

— Ирӗк сирӗрте, манта мар. Есӗр капитанӗ, те
нё старик.

— А и р х  есӗр кенерал.
Старик артгилерис йеннелле пахнӑ.
— Кил кунта, тенӗ.
Арттилерис ун патнелле ура йарса пусна.
Старик капитанйн какарён'ди ҫветтуй Д)утовнк 

ортӗние вӗҫертсе илнӗ те, арттилерис куртки ҫумие 
ҫыпаҫтарнӑ.

— 9 —
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— Ура! тесе к&шк&реа йана матросёсем.
Еӑпитан „кенерал“ тесе 'ҫённӗ ҫын. хӗпӗртеннипе

ним тума пёлмен арттилерис ҫине. пӳрнипе кйтартната:
— Хал, ана персе вёлерёр! тенё.
Морексен хӗпӗртесе кӑшкарна сасси ҫавантах 

■ҫарӑнса ларнӑ, пӗр пӗлӗтпе тинӗсе ҫуракан тӑвӑл 
кёрлени ан^ах уҫҫйн илтӗннё.

— Ҫав ҫын ӗҫе лайахтуманни карапа т,утах пӗ- 
терсе лартмарё, тенё кенерал.—Тавӑл карапа пӗтер- 
мешкён сыхласа тарат. Тӑвӑл паре сыхласа тарат. 
Тӑшман ҫывахра Т)ух кашни йӑпӑшгаӑнах вӗлермелле. 
Паттарлахшан накрата памалла, ӗҫе лайах туманшӑн 
хытӑ айапламалла.

Старик татах каланӑ:
— Персе вёлерёр! тенё.
Ҫӗтӗк куртки ҫине ҫветтуй . })утовпк хӗресне- 

ҫакнӑ арттилерис пуҫне усса йана.
Икӗ матрос айала аннӑ та, саван г) илсе таврӑн-

нӑ. Ҫершант -) вуникӗ салтак уййрса илнё те, вёсе-
не икӗ рет тйратса тухнй, кашнинт^е ултшар ҫын.

Вёлермелле туна салтакӗ ним т>ёнмесёр вӗсем
хушшине пырса тӑнӑ. Па^ӑшки хӗрес тытса малалла
утса тухнӑ та, ун патне пынӑ.

— Марга! тенӗ ҫершант.
Свот карап сӑмси патнелле утса кайиа. Савӑн 

тытна матроссем хыҫалтан пынӑ. Ҫутӑ йӑлтйртатса 
илнӗ, пӑшал сассиеем ахлатна та, арттилерис тинӗ- 
селле анса ӳкнӗ.

Пассашир арттилерисе персе вӗлернине ҫавӑрӑн- 
са та пӑхман.

— Вӑл Т)ӑн-^ан кенерал ҫав, тенё капитан по- 
мошнӗкӗ.

1 ) Вилнб ҫы н сен е  пӳркем елли.

2) Унтёр-ухвнтсер.



— Вал лайах.
— Ҫынпа ним те хӗрхенмеет, тенӗ кйпитанё.
Помошнӗкӗ ун ҫинелле пӑхнй.
— Капитан, есӗр пит тёрёс сймах тупса кала- 

рӑр. Хӗрхенмест ҫав. Пире ёнтё лап ҫав кирлӗ. Пи- 
рӗн вӑл йурахсар ҫынсене, патшана вӗлерекенсене 
тӑвата татак туса тӑкмалла. Вӗсем корол, пуҫне тат- 
р ёҫ—пирӗн вӗсене каҫармалла мар... Мӗн пур вайпа 
пёгермелле, каеыалла, турамалла.

Корол, майлисем хӳтлӗх тупна карапа, ахал, те 
вайеарланеа ҫитнёскере, вал вӑхӑтра ҫил-тӑвӑл пӗтӗм 
вайна пётермо хатданиӑ.

— Ҫил хумсем хапартаВ тенё лотсмӑнӗ. Унӑн 
карап илсе пыма вӑйе иӗтсе ҫитнё.

Хайаррӑн кӗрлекен тинӗе тӗлёнт,е ҫӑмйр пёлӗ^ё- 
сем хуп-хура ушкӑнан ҫаканса тйнӑ, кӑвак шуҫӑмйн 
имшер ҫутти ҫамӑр иӗлёҫёсене айаккалла хӑвалаеа 
пӗлӗте тинёсрен уйӑрса тӑвӑ. Карапа нӗтерме пулта- 
ракан гаыв ҫин^и сакӑлталлӑ мӑн тусене теттёырен 
кӑларае тесе, хёвеланаҫён^е уйӑх хуп-хура тӗттӗм 
виттӗр хайён йулашки ҫуттине кӑларса йанй.

Хёвелтухӑҫӗнг§е, кӑвак шуҫӑм ҫутӑлса килнё тӗл- 
те еакӑр карап курӑнса кайнӑ— хрантсус карапёсем.

Хӗвеланаҫёнҫе тинӗс тёпне путса вилмелли кӗт- 
нӗ, хёвелтухӑҫӗн^е—вӑрҫса вилмелли.

—• Икӗ йен^е те пӗтмелли, тенё те капитан по- 
мошнӗкӗ, кулса йанӑ.

— Кёрешее пйх&пӑр, генӗ кӑпитанӗ.
Лотсмӑнпа калаҫса илсен, хӑй помошнӗкне та

та ҫапла каланй:
— Сакар карап ҫинт,е виҫҫӗр сакарвуна тупа, 

тенё.—Пирӗн варҫма йурӑхли тӑхар тупа, тенӗ.
Унтан вӑл вӑрҫма хатӗрленме хушнӑ та, старик 

пассашир патне кайнй.

— И  —



— Кенерал. тенё вӑл, -  епӗр карапсемпе гаыв 
айӗнци ^улсем хушшине капкӑна лекрӗмӗр. Хумсем 
ӑшӗн^е вилнрен, ҫапӑҫса вилес пӗрех хут. Антах 
вилесси—пирӗн ӗҫвӑл, сирӗн ӗҫ мар. Епӗ сире лут
ка, тата ишмешкён ҫын паратӑп. Хумсем пыобк, тинёс 
ҫив^е тӗттӗы. есӗр ишсе кайнине никам та сисмӗ, 
тенӗ.

Старик ун сӑмаххипе килӗшнё.
Кӑпитан ыттисене каланӑ:
— Ҫак ҫын—короЛ) претставиттӗлӗ. Ӑна пирӗп 

хӳтлӗхе нанӑ, нирӗн ӑва сыхлас пулат. Вйл Хрантси 
натши пнтересӗеемшӗн кирлӗ. В&л Вантсйёри тру- 
шинйсен пуҫӗ пулмалла. Вал ҫапӑҫма пёлекен палла 
кенерал. Вӑл Хрантси ҫыранне пирёнпе пӗрлех ҫит- 
мелле^ӗ. Мӗн тӑвас-ха, халӗ ӗнтӗ пирӗнсӗрех ҫитет. 
Ун пуҫне ҫ-ӑлни—нурне те ҫӑлни пулаг. Кам кене- 
рала ҫыран хӗряе ҫитерес тет? тенӗ.

Тёттӗм регсен|ен иӗр ҫын тухна та, каланӑ:
— Епӗ, тенӗ.
Ҫавӑнтах карапран пӗ^ӗк ким уйӑрӑлса кайнӑ.
Капитан трупа виттӗр шгг хыгтӑн кйшк^рса йанӑ:
— Аслй корол, морекӗсем! Вӑта ҫӗрти матуга 

тӑррине шура хлак ҫакеа йарӑр: епӗр шурӑмпуҫа 
йулашки хут куратпӑр, тенӗ.

Карап ҫин;(;ен тунӑ персе йана.
— Сыва пултӑр короЛ)! тесе кйшкарна каманта.
Инҫетри карапсем ҫин^ен тата:
— Геснуилӗк сывй пултӑр! тесе кӑшкӑрни хул- 

лен илтӗнсе кайнӑ.
Виҫҫёр туиа сасси харӑс кёмсӗртетни тинӗсе 

кисрентерсе илнё.
Пушар ҫутти иёлӗте ҫутатса йана. Ҫия хӗрлё 

тӗтӗмӗн мӑн ункисемпе выдана. Карапсем куҫа ку- 
рйнакан мӗлкесем пек пӗрре курӑннӑ, тепре каллех
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куҫран ҫухалнӑ. 'Вӑрҫӑ нумайа пыман. «Клеймор» 
карап пӗтнӗ.

Вӑрҫӑран инҫетри ким ҫинце, ним ҫынсӑр тинёс 
варрин^е ншекенӗ кӗсменсене (кӗреҫисене) вӑрахнӑ 
та, ларса пыраканне куҫран тӗллесе пӑхса ҫапла 
калана:

— Есӗр те-Ланттенак марккис, те-Хонтене вик- 
конт. Есӗр ман улпут, тенё.—Есӗр пирён патран 
тарна та, хал, кайалла тавранаттӑр. Хӑт те мён ху- 
шар—пурне те тӑватап. Пирӗн турӑпа короле пӑхӑн- 
малла (коро./5 вӑл пирӗншӗн ҫёр ҫин^и тура), унтан 
хамйр улпута, вал пирӗншӗн корол,пе пӗрех. Епӗ 
сире тӳрех, есӗр карап ҫине кӗреенех палларам,—епӗ 
еире а^аранпах аставатӑп,—ан^ах сирӗн йата никама 
та каламарӑм. Епӗ Кал,мало йатлӑ, тенӗ.

Унтан вал каллех ишме тытӑнаа.

I I .

Ланттенак.
Ун щухне пӗтём тинӗс хӗррвн^и халӑх, пӗтӗм 

Преттани ҫӗрӗ пӑлханса тӑнӑ. Хрес^енсем револ,утси 
ҫарӗсене хирӗҫ ушкӑн-ушкйн пуханса варҫна.

Пӑлханакан Вантейӗ ҫӗрне пуеарма йанй ҫынсене 
Иариш Коммунё апрелӗн 28-мӗшӗн'зе ҫакан пек 
прикас панй: Ниме те ан хӗрхенёр, никама та ан 
каҫарар, тенӗ.

о

Иунӗн иккӗмӗшыелле, Ланттенак марккис Хран
тси ҫёрне тухнӑ куналла, Паришрен пынӑ вуникӗ' 
пин салтакран сакёр пинне пӗтернӗ.

Паришрен хайсем ирӗкӗпе иына салтаксен пат- 
тал,йонӗ пӗрре Сотрей вӑрманӗн^е виҫ а^алла хӗра- 
рйма тӗл пулна. Паттал,йон пуҫлахӗ ҫершант Ратуп 
хёрарймран:



— Есӗ кам майлӑ тӑратӑи: кӑваккисем майлӑ-и, 
йе шуррисем майлӑ? тесе ыйтна.

Хёрарӑмё каланӑ:
-— Епӗ... а^асем майлӑ, тенӗ.
— Сан уггашку мӗн тӑва1? тесе тӗггценӗ ҫершанг.
— Ӑна вӗлернӗ. Вӑл корол» майла, хӑй улпуҫбне 

па^ӑшки майлӑ варҫнӑт^ё.
— Есӗ ху мён тӑватӑн?
— Арсемпе кайатӑп.
— Аҫта кайатан?
— Аҫталла куҫ кураЕ унталла.
— Аҫта ҫывӑратйв?
— Ҫӗр ҫин^е.
— Мӗн ҫисе пурнатӑн?
— Ҫырла ҫийетпёр — йӗплё хула ҫырли, хура 

ҫырла, тата упа сарри*) иапаккисем ҫийетаёр.
Икӗ а |и —арҫын а 'рпа х ё р а р  ҫершанта пахеа 

тӑва. Хӗрарӑм кӑкӑрӗ патён^е алӑ ат>и выртнӑ. Хӗра- 
рамӗ ним вӑтанма пӗлмесӗр ҫара кӑкӑрне кӑтартса 
тӑнӑ. Ун урисент>е пушмак та, $ӑлха та пулмае; 
урисем йунланса пӗтнӗ.

Ҫершант каланӑ:
— Пӗлетӗн-и есӗ—епӗр Париш ҫыннисем вӗт, саж 

упӑшку пире хирӗҫ варҫьа, тенӗ.
Хӗрарӑм аллисене кӗл туна ^ухнехи иекех 

тытмӑ та:
— Ей Исус турӑ... тесе йанашса йанӑ.
— Суйа ёненӳ кирлӗ мар, тенё те ҫершант, 

хёрарӑм кӑкӑрне ӗмекен а р  тӗлне пёшкӗннӗ. Хӗрат,а 
кӑкӑра ҫӑвартан кӑлареа йанӑ та, хуллен иуҫне ҫа- 
вӑрса ҫершантан ҫӑмлӑ пи§ӗ ҫинелле пӑхса илнӗ.

Ҫершаит тӳрленсе тӑна та:
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— Иулташеем, тен ӗ .— Епӗр ҫаксене тӗл пул- 
тӑмйр, ҫаванпа пирӗн паттаЛ)йонӑн ҫак виҫӗ атҫана 
хӑйӗн аллине илсе, вёсен ашшӗ пулас пулаЕ Есер 
килёшеттӗр-и? тенё.

— Респуплӗк сыва пулгар! тесе кашкйрса йана 
салтаксем.

— Ҫапла пултӑр еппин, тенӗ ҫершант.
«Хёрлӗ Ҫёлӗк» патта^ойнӗн арюем вара амйшӗпе 
пӗрле ҫула кайма тухнӑ.

Салтаксем сыхланкаласа малалла утна.
Ҫӳлте, штик тйррисем телёнке кайӑксем йурланӑ. 

Варианта хурама, хуран, тата йуман пулнй. Вӑрмацӗ 
тӳрем ҫёрте ӳссе ларна. Макпа ҫара курӑк ҫын ури 
сассине илтӗнтермен. Ҫул та, сукмак тавраш та пул- 
ман Упа саррисем, ҫӳлӗ йӗплӗ хула тӗммисем кар- 
таланса тӑнипе ҫын пӗр вунӑ утймранах паляа пулман. 
Хӑш 'ҫух тёмёсем хушшин^е шурта пурнакан кайак- 
сем куранкаланй.

Vо , «>/

«Хӗрлӗ Ҫӗлӗк» паттал,йонӗ, тӑшман пытанса сых- 
лаеа ларасран хӑраса варман тйрах малалла хуллен 
утна Т)ух, Кал,мало те-Ланттенак марккисе тинӗс хӗр- 
риые антарна.

Те-Ланттенак марккнс матроса калаий:
— Есӗ ху матрос пулви ҫин^ен ман. Хрес§ен 

пул, тенӗ.
— Матрос пулат^ен малтан епё хрес§ен пулаӑ, 

тснӗ КаЛ)Мало.
— Еиёр уйаралса кайатпар. тенӗ марккис —Есӗ 

Ҫент-Опен варманне каййн. Унта, вар хӗрринҫе, 
Ҫен-Рийелпе Плетелйа1|' хушшинт^е пысак йавйҫ курйн. 
«Хамйран» тесе виҫё хут кашкӑр. Виҫҫӗмӗшӗн^е ҫёр 
айӗн^ен ҫын тухӗ.
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— Пӗлетӗп. Мӑваҫ тьшарӗсем айӗнтд ҫӗр айӗнт}» 
ҫулпа.

Марккис хӑйӗн симӗс пурҫан панттине КаЛ)Ма- 
лона тыттарна.

— Акӑ манӑн коккарта, тенӗ.—Ил ӑна. Манйн 
йата халё вахӑтлӑха никама та ан пӗлтер. Ҫак кок- 
каргӑна кӑтартсанах ҫитет. Ун ҫйн^и ^е^екне аелӑ. 
королева тӗрмере тӗрленӗ, тенё.

Кал,мало хӑрах 'ҫаркуҫҫи ҫине тӑрса тутипе 
ылтӑн ^ е к е  сӗртӗнсе илнӗ.

— Ҫак коккартава вар патӗн^и ҫынна катартатйн, 
тенё марккис.—Вӑл танласа илӗ. Ҫав ҫын Плаашекко 
йатла, урӑхла ӑна «Корол> ^ӗри» тесе те ^ӗнеҫҫё,

Ка^мало лайӑх итленӗ. Хай курмалли ҫын йа- 
^ӗееве те, марккис кайма хушнӑ ҫӗр-шыв йа^ӗсене 
те лайӑк хӑлхана ^икнӗ. Марккис хӑйӗн Ла-Турк 
йатла самӑкне асансан ҫеҫ, вӑл марккисе пӳлсе сӑмах 
хушнӑ.

— Унта ҫӗр айӗн^ен кайакан ҫул пур, тенӗ.—Атте 
ӑна пӗлет^ё те, мана катартрӗ.Ҫав ҫула авал, Ла-Турка 
^ас-'дасах тӑшмансем хупарланӑ вахӑтра туеа хаварнӑ. 
Хупӑрлана ҫынӗсем кирек хаҫан та ҫав ҫулна самӑк- 
ран тухса кайма пултарнӑ, мӗншӗн тесен, вал ҫул 
варманалла пырса тухаЕ

— Е пӗ  вӑл ҫула пӗдместёп, тенё марккис.
— Вӑл дур, хӑспотие, тенё Кал,мало.—Лур. Епӗ 

лайах пӗлетӗп. Ҫтена ^улне ан-ҫах ҫавӑрмалла...
Марккис ӑна каласа пӗтерме намап.
— Вахӑт иртерес мар. Т)И малтан ёҫне тумалла, 

тенё вал.
Унтан тата ҫапла каланӑ:
— Королевӑн тщекне катартсап сана вур ҫӗрте 

те лайӑх пӑхӗҫ. Санӑн мушиксемпе ту ҫинтуи халӑх 
ан^ах пурнакан вырӑнсемпе ҫӳреыелле пулат, ҫавнаан
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ман. Санӑн ур&хла тумланмалла. Респуплӗкшӗн тӑ- 
ракансем вёсем пит ухмах,—кавак камсолпа*) виҫ 
тӗслӗ кокартӑллӑ шлеп тахӑнсан, пур ҫӗре те кайма 
пулаЕ Хал, полккасем те, еалтак хормисем те ҫук вӗт. 
Епӗ аеӑннӑ ҫынсене пурне те кала. Харйс икӗ вӑрҫй 
тума—пысӑккине те, пё^еккине те пуҫлама вӑхат 
ҫитрё, тесе кала. Епӗ вармансен^е варҫнине уҫа уйра 
варҫнин^ен маларах хуратӑп. Ҫак уйӑх пӗтнӗ ҫӗре 
ман иилӗк ҫӗр пин салтак вармансен^е пытанса тама 
кирлӗ. Респуплӗкшӗн таракансен ҫарӗ епӗ тытмалли 
кайак пула!1. Еиӗр вӑрттае пытанеа вӑрҫӑпӑр. «Ника- 
ма та хёрхенмелле мар», «пур ҫӗрте те пытанса сых
ласа лармалла»,—епӗ ҫавӑн пек варҫасшӑн. Акӑл^ан- 
сем пирӗншӗн тараҫҫӗ. Европпӑ пире пулӑш&Т. Ре- 
во.$утсине пӗтерес пула!. Ҫаксене пурне те каласа пар.

— Ан^ах епӗ сире ӑҫта курӑп-ха, хӑспотив?
— Акӑ пёр ерне те иртмӗ—ман ҫин^ен калаҫа 

пуҫлӗҫ. Епӗ хам пуррине ӗҫсемпе кйтартӑп. Епӗ ко- 
ролрте тӗншӗн таваратӑп. Кайах.

Кол,малона йареассӑн, те-Ланттенак марккис 
пё’̂ енех  тарса йулнӑ. Иӗри-тавра пахмашкан вӑл 
ҫӳлӗ хайӑр ту ҫине хӑпарса такӑ. Ту ҫин^е султан 
туна ҫухрам йупи ларнӑ. Марккис йупа ҫумне тӗр- 
шӗнсе инҫетелле, тӗттӗмелле пахнӗ. Акӑ, йулашкин- 
^ен, вӑл мӗн шырани тупан^ӗ: карта тытса ҫавӑрна 
ҫуртсемпе йӑваҫсем—херма курӑнса карӗ.

Тӳремре тӗт.гӗмленнӗ, варманӗн^е каҫ пулсах 
ҫитнӗ. Пёлӗт ҫин^е ҫалтӑрсем тухна. Тинёсрен ҫил 
вёрнӗ. Ҫӗр ҫин^е шӑп пулна. Пӗр ҫил варкашни ан- 
т}ах илтӗынӗ.

Те-Ланттенак марккис ним те тапранман. Вӑл 
нёрзенех пулнӑ. Никам та пёлмен ӑна, пикам щухаш- 
ламан ун ^ин'ден. Сасартӑк вӑл тӳрем пӗтнё 1ҫӗрте,

]) Шилет невӗрло авалхи тумтпр.

93-мӗт ҫул. » 7
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инҫетри циркӳ тӑрриице акӑ мӗн курса йана: цан 
цӳреци пӗрре тӗттӗмленсе илнӗ, тепре ҫуттӑн курӑн- 
на; пӗрре цӳР0Ци витгӗр пӗлёт курӑннӑ, тепре мӗлке 
ӳкнӗ. Мӗлви те, ҫутти те ыйлатук сунтала ҫ-апнӑ пекех 
улшйнса тӑнӑ.

Ҫӳлё хӑййр ту ҫинцен вунпӗр йал курӑвиӑ. 
Те-Ланттенак марккис пур циркӳ таррисене те 

пӑхса илнӗ: пурин те цан цӳрецисем пӗрре тӗттӗм- 
леннӗ, пёрре ҫуттӑн курённӑ. Ланттеыак марккис 
цухласа илнӗ: пур циркӳсенце те пушар цухнехи пек 
цан ҫапаҫҫӗ куранат.

Ҫил тинёс йенцен вӗрнӗ те, цан сассине айак- 
калла илсе кайнӑ. Те-Ланттенак марккис цан сассине 
илтмен. Вӑл ҫапнине курнӑ,

— ^ӑнах-им? тенё марккис.— Анцах епё кунтине 
никам та пӗлмест-ҫке.

Вал каштӑрт-каштӑрт тунисене пурнете итленӗ.. 
Ҫавйатах вӑл тата вуна хут хытарах асӑрханма пуҫ- 
ланӑ. Пёр ик-виҫ минут хушпти ӗнтё ҫӳлте, ун пуҫё 
тӗлӗнце, ҫулҫӑ кӑштӑртатна пек сасй илтӗннё. Вӑл 
ҫавранса пӑхна та, хут татӑккиые курах кайнй: ҫух- 
рӑм йупи ҫумне ҫыпӑҫтарна хута ҫил вёлкёштернӗ.

Пёлӗт тап-тӑра. Айалта ту вӗҫёнце тӗттӗм пул- 
нӑ, ҫӳлте ҫутёрах пулна. Шултӑра саспаллисемие хут 
ҫине ҫапла ҫырса хуна:

Хрантсуссен уйӑралми пӗр респуплӗкӗ.
Епӗр, тинӗс хёрринце, Шерггуркра таракан 

ҫар ҫумӗнци халӑх уполномоцаннийӗ, Мариӑн 
прийорё, ҫак хутпа ҫапла хушатнар: Ӗлӗкхи- те- 
Ланттенак марккиса, викконг Хонтене, хӑйне 
хӑй Преттани принтов тийекенсере, Хрантси ҫы- 
ранӗ ҫине Кранвил патӗнце вӑрттӑн аннӑскере1 
саккун тулашӗнце шутламалла. Ун пуҫве хак 
хунӑ. Кам та кам ана влаҫеене йе цӗрёи, йе



вилӗн тытҫа парат, ҫавна утмӑл пин ливр х) укҫа 
иараҫҫё. Хут укҫа мар, ылт&н параҫҫӗ. Хал, асӑн- 
нӑ те-Ланттенак марккиса шырама халех пӗр 
паттаЛ)йон тухса кайаУ

Йалти оп^асене ҫара пулӑшма ^ёнетпӗр.
1793-мёш ҫулта иӳнӗн 2-мӗшӗнт}е Кранвилте 

§ырна.
«Марнӑ, нрийорӗ» тесе алӑ пуснӑ.

Увтан айалта тата вӗт пуквӑпа ҫапла ҫырнӑ.
«Те-Ланттевак марккиса палласа илсенех, 

ӑна персе вӗлереҫҫӗ». «Ковен» тесе ала пуснӑ.
— Ковен... тенӗ ■ҫӑтаймасӑр марккис.
Вал пит хыта шухаша кайна та, нумайрён куҫне 

'Ҫут ҫин^ен илмесӗр пахса тӑнӑ.
— Ковен.. тенӗ вӑл каллех.
Унтан, шлепяе куҫӗсем ҫинелле антарса, тинӗс 

ҫин^е ҫӳремелли плаш^ин пашликне йанаххи айён- 
^енех тӳмеленӗ те, хайар ту ҫин^ен васкаса утса 
анна. Вӑл малтанах тёлленӗ ҫулпа хермӑналла уттар- 
нӑ. Унта вӑл харамалла мар хӳтлёх тупма шутланӑ.

Вал йӗплё хула пусса илаӗ ҫӳлӗ те, т;йнкӑ сӑрт 
ҫумӗие иртсе пына. Ака ӗнтӗ хермӑ та инҫе мар.

Сасартӑк шутсар пысӑк тӗтӗм йупи ҫӳлелле йа- 
ванса хӑпарса кайна. Ана шупка вут ^ӗлхисем ҫулаеа 
тӑна. Херма йен^е пашал пенисем, кашкарнӑ сасасем 
илтӗнсе кайыӑ.

Мӗн пулнипе пӗлес тесе, марккис хӑрассине те 
пйрахса, сӑрт тӑррине хапарса тӑна.

г§анах та. Херма патён'р пӑшалсем переҫҫӗ. Хер - 
ми ҫунаг. Ҫавӑнтах тата пашал сассисем илтёнми 
пул^ӗҫ.

Марккис сартран анма тӑрат, ан^ах вӑл ӗлкёрей- 
мев. Хермйна ҫёмӗрсе такаканӗсем 'ҫатлахӗпех саланса
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кайна. Таврари тӗмсем хушшин^е весен еасеиеем 
илтӗннё. 'Еас-'расат хытӑран хыта пӗр йат асана-аса
на кашкӑрнӑ:

— Ланттенак... Лангтенак.. Те-Ланттенак марк
кис, тенӗ.

Марккиеа курнӑ пулас. Марккие пётрӗ иккен.
Ун тавра пӗтӗм -$атлахёнех штикеем, пашал кӗп- 

ҫисем, шашкӑсем ййлтартатеа карӗҫ. Марккис патён$ех 
«Ланттенак» тени илтӗн^ӗ те, айалта, ун урисем 
натӗн^е. йӗплӗ хулӑ тӗмыисем хушшин'зе, хайар ҫынсем 
куранса карӗҫ.

Марккис п ӗ^ен ех  пулна. Вӑл ҫӳлӗ выранта пур 
йеннелле куранса танӑ. Вал шлепке хывса хйрах 
хёррине хӑпартна. Йӗплӗ хулӑ тёмён^ен пёр вӑрам 
тинӗ йёп хуҫса илнӗ. Кйсйин^ен шурӑ коккартине 
туртса кӑларна. Иӗплӗ хулӑ йӗппипе ана шлеп ҫумве 
тнрсе лартнӑ та, пуҫне тахӑнна. Увтан нӗтӗм вармаы 
йеннелле п&хса хытӑ еасӑпа калана:

— Есӗр шыраканни—епё вӑл. Е пӗ—те-Ланттенак 
марккис, те-Хонтене виккоет, Преттанири принте, 
корол) ҫарӗсен кенерал-лейттенан'рё. Перӗр... Пяи!тенё.

Икӗ аллипе те вӑл саран куртки аркисене сарса 
йареа кӑкрине ҫан-ҫара туна.

Хӑйне пашал кӗпҫисем тӗллеҫҫё пуле тесе, вӑл 
ҫёрелле иахыа та, хӑй йӗри-тавра ҫынсем ^аркуҫҫи 
ҫин^е танине курах кайна. Варман тӑрах темиҫе пин 
ҫын еасси йанарса кайнй:

— Лантгенак кенерал, пирён хаспогин сыва пул- 
тйр! тенӗ.

Сывдашалла шленсем вёҫсе хӑпарна.
Илемлӗ ҫамрӑк ҫын сӑрт ҫине 'ҫупса ухна та, 

шледне ҫӗре пӑрахна. Урлӑ ҫыхнипо шашкине вӗ- 
ҫертнӗ, хӑрах ури ҫине ^ӑркуҫланса урла ҫыхнипе 
шашкине марккиоа тыттарпӑ та, калана:
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— Акӑ аслӑ камаптушрш шашки. Ҫак ҫынсем 
сирӗн пулаҫҫӗ. Приккас парӑр, кенерал, тенӗ.

Вӑл аллипе сулвй та, тӗмсем хушшинтден пӗр 
ик-виҫ ҫын виҫӗ тӗслӗ йалав тытса тухнй. Йалавне 
вбсем марккис ури натне хунӑ.

— Кенерал, тенё ҫамрйк ҫынӗ,—ҫак йалава епёр 
хермёеа йышйнса илнё «кӑваккисент>ен» туртса илтӗ- 
мбр. Ҫав хермӑра епир сире тупмаллат>т;ӗ, тееё.

Марккис пер хыпалапмасӑр, хуллен х&й ҫине 
шашкй ҫакса йанӑ. Унтан шатикине йӗннин'§ен туртса 
кӑларнӑ та, пуҫ тӗлӗн^е сулса:

— Тйрӑр!.. Корол, сыва пултӑр! тесе кӑшка]са 
йанӑ.

Ҫав вӑхӑтра хермӑ ҫӗмрёкёсом х у тти н у в^ Х ӗр л ё  
Ҫёлӗк» патта^йонён'уи еалтак виллисем выртнй. Пурте 
ҫара уран пулнй: аттисене хывса илнӗ. Шшалёсене 
те туртса илнё.

Виллисем йунаптар выртнӑ... Вёсене и е р е е  
вёлернё.

Т&пра ҫинт,е пысӑк луггашка йӑсӑрланеа тӑвӑ. 
Вӑл йуп лупашки. пулнӑ.

Вутран йулна лутра ҫтена хысён'ден урасем ку
ранса тӑнӑ. Вӑл урасем ыттисен^ен пурин^ен то 
пё'§ёккё пулнӑ. Вӗсем херарӑм урвсем. Ҫав&нпа 
та вӗсем ҫара нулман: кама кирлӗ-ха вӑрҫӑра хёрарӑм 
пушмакӗсем?

Хӗрарӑмё ҫтепа хыҫӗн^е хускалмасӑр выргн&. 
Пицӗ унӑн вплнӗ ҫынӑвни пек шурса кайиӑ, ҫӑварё 
уҫах, куҫӗсем хупӑннӑ. Кйкӑрӗ ҫара пулнӑ. Хулпуҫҫи 
ҫйнт,е йун хытса ларнӑ. Хулпуҫҫи тӑммийӗ хуҫӑлиӑ. 
Вӑл хёрарӑма та персе вёлернё.

Ҫӗмрӗкссм хушшин^ен, пӗр шӑтӑкран етемпуҫё 
сикое тухнӑ, ун хыҫҫӑн тепри. Ку хермӑ хуҫисем,



х р е с ҫ е н с е м  пулна. Пӗри аллипе хӗрарӑм кйкӑрне 
сёртӗннӗ те, ^ӗри хуллен тапнине сиснё.

— Т)ёрӗ, тенё вал. •
- -  А/§исене илсе карёҫ, тенё тепри.—Виҫҫӗн^ё- 

вӗтвӗеем? Хай пит макар§ӗ-ҫке, аргсем аит ҫухар^ёҫ.л
Уытан ^ышкипе йунаса:
— Ҫверсем, тенӗ.
Илсе кайна а^асем «Хӗрлӗ Ҫӗлёк» патгал,йонӗн 

ат^исем пулна, тапра ҫив §е пёр танеӑр выртакан хӗр- 
арӑм—вёсен амӑшё пулнӑ.

Пёр ик-виҫ минутран вӑл тана кӗнӗ. Хресҫенсем 
нуҫӗеене усса вал йӗнине итленӗ.

— А^асем! Аҫта ман а^асем? тесе ҫухарнӑ вал.
Унтан лӑпланна. Хрее^енеем патенте сывалса

пураннӑ 'ҫух ним те шарламан. Сывалса ҫитеймесёрехг. 
нӗрре вал хрес^енсене пуҫҫапна та:

— Кайас пула!4, тенё.
— Аҫта?
— А^асене шырама.

III.
Ҫимуртен.

Хура халах хугашин^ен нарахса кайтар тесег 
ашшӗ-амӑшӗсем, хресцен ҫыннисем, Ҫимуртена па- 
т,ашкана кӑларнӑ, ант^ах вӑл каллех хӗн-хур тӳеекен 
халӑх хушшинех кайна.

Ҫимуртен нӗтём Европпӑри ^ ӗ л х е с е н е ,  тата 
урӑххисене те хӑшне пӗлнё. Вал ёмӗрех, иӗр |арӑн- 
масӑр вӗренеӗ. Ҫав ӑна хӑйне хай таса тытса иуранма 
иулӑшнӑ. Науккӑ турра ӗненессине те пӗтернӗ. Унран 
ҫемйине туртса илнё,—уншӑн хӑй ҫуралнӑ натшалахе 
ҫемйе пулса ларна, ана арам паман, — вӑл пӗтём 
#гемлӗхпе ҫыханнӑ. Ана йуратма ирёк паман,— вӑл
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курайми пулна. Вӑл суйнине, патгпа йёркине, хайён 
парашка тумтирне курайман. Вӑл хӑй мӗн тӑвас 
тепине нихаҫан та тумасӑр хӑвармае, йна хӑй ҫулӗн^ен 
парса йама пулман. Вйл малалла мён пулассине пит 
кётнр: малалла мён пулассине вал малтанах курса 
сиссе танӑ, таваракан ҫын килессӗн туййнна ӑна, 
ҫав ҫынах ҫынсен пур хурлйхне пӗтерсе. пурне те 
хатарасеӑн туййннй:

1793-мӗш ҫулта Ҫимуртен алл& пӗр ҫула кайнй-
1793-мӗш ҫултаревоЛ)ут(иллё Хрантсиветӑщман- 

сем хупӑрласа тана. Монарххиллё Европпа Хрантсипе 
в&рҫнй. Рево^утсине пӗр ҫав кӑна анцах харатса 
тӑман. Хрантсире тата краштан варҫи пуҫланса кай
на. Унта кунта палханусем тухса танӑ. Револ,утси 
хӳтлёхё П арит  пулна. Унӑн йут ташмансемпе те, 
патталӑхри ташмансемпе те вӑрҫмалла пулн&.

93-мёш ҫулта Европпа Хрантсипе вӑрҫнӑ, Хрант- 
си Паритпеле. Револ,утси вал—Хрантси Европпана, 
Париш Хрантсине ҫӗнни пула*.

93-мӗпт ҫулта Паришре парксемпе сатсен-ҫе ма- 
неврасем тунӑ; хёҫпӑшалсем т&вакан маҫтерскуйоем 
пёр т,арӑнмасар ёҫденё; иртен-ҫӳрекен ҫынсен шле- 
пёсем ҫин^е пурин те виҫё тӗслё коккартӑсем пулнӑ. 
Хёрарӑмсем: Пире хёрлё ҫӗлӗк килӗшет, тесе ҫӳренӗ. 
Урамсен^е револ,утси ташшине (кармон,йола) ташла- 
нӑ. Ташлана ^ух пӗрне пӗра: „кӑвалер‘, „тамӑ“ те- 
мен, „краштанин:‘, ,,краттанкка“ тесе ҫбннё. ^ир- 
кӳсемпе мӑнастирсене ҫаратса, ҫӗмӗрсе пётернё. Мӑ- 
насгпрсен^е алтгарта ҫунакан сймала ҫуттипе таиипа 
йана. Ҫакар ҫитмен. Выҫлӑх пулнӑ. Таварсем хакланса 
кайнӑ. Лапкасем умӗнҫе ҫынсем хӳреленсе тана. х ӑ т  
т,ух хӳри урам тӑрӑх таҫта ҫити^енех ^ӑсӑлнӑ. Улпут 
хӗртрймёсем, хёрарӑм манахсем сутӑ тума тытӑннӑ, 
ремеслепе хӑтланна... Хупахеен^е 'виркӳсенуен ҫаратса
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тухвӑ куркаеемпе ерех ӗҫнӗ. Хаҫат сутса ҫӳрекен- 
сем: Хыпарсем... Ҫёнӗ хьшарсем! тесе кӑшвӑрса
ҫӳреее.

Кашни ҫын пуҫӗ тӗлӗн'§ех кил,йоттинӑ мӗлкн 
вёҫсе ҫӳренӗ, Нимӗҫсем те Париш патнех ҫитсе тӑнӑ.

Ҫапах та, халӑх хуйха ӳкни пӗртте курӑвмав.— 
Патша таврашне пётертёмӗр-ха, тесе хёпӗртенӗ кӑна. 
Хййсем ирӗккён ҫара кайакансем ушкӑнан-ушкӑнан 
пухӑвса пынӑ. Пё^ӗк а^асем. револ>утси йуррисем 
йурлавй...

— Тӳеес пулат: хал, рево.^утси.—тевӗ Париш 
ҫыннисем.

Пӗр т,ирлӗ ҫыы. пыр шыҫҫи сывлама паманрае, 
вилее патне ҫитнё. Шыҫҫийӗ пит йӗрӗымелле, усал 
шаршла пулвӑ, тен ҫынна та йерме пултарвӑ пулё; 
вилекене ҫӑлмашкӑн ҫӗрӗкве йухтарса калармалла 
пулна. Ҫимуртен лап ҫав ^ирлӗ ҫын патенте пулна. 
Нал шыҫнӑ вырантан пӗтём ҫӗрёкне тутипе ёмсе 
кӑларна, ҫаварё тулнйҫемӗн сура-еура пӑрахнӑ. Ҫапла 
вал ҫынна вилӗмрен хатарна. Ҫавӑнта ттулнӑ ҫынсев- 
^он пёри унтан ыйтыӑ:

— Есӗр коро.^шан ҫавӑн пек тйваттӑрри? тенё.
— Ҫук, тенё Ҫимуртен. — Королрпйи тавас ҫук- 

%$, тевё.
Ҫаила туни, тата ҫапла калани аиа Паришри 

т)ухйн ҫынеем пурнакан квартгалсен^е р п а  к&ларна.
9о-мёш ҫулта вӑл Париш ^ухавӗсене йертсе 

пыракан, Т)И паллӑ ҫын пулна.
Пахмашкӑн Ҫимуртен ахал, :§ухӑн ҫын пекех 

пулвӑ: мён тёл пулнӑ, апла тумланна. Ҫамрӑкла пуҫ 
тӳпине хырна. Ватӑласпа ҫӳҫӗ йухса кайнӑ, пуҫ ҫин- 

йулна сайра ҫӳҫ пӗр^исем те кӑвакарса кайнӑ. 
Ҫамки унан сарлака нулнӑ. Калаҫасса вӑл ^апл&н, 
впрлёв, шутсар хӗрсе кайса калаҫнӑ.



Тён'рпе те пӗр ҫынна ан^ах Ҫимуртеи ахая  ̂
-ҫынна йуратна пек мар, хай ывӑлне йуратна пек 
йуратна.

Ҫамрйк 'ҫухне вӑл пӗр улпут килӗн^е у^птлере 
нурйннӑ. Вал ҫав килхуҫпп ывалне вӗрентнӗ. Ҫав 
ацана вӑл йуратна. А^ана йуратма пит ҫӑмӑл. А^ана 
темшёя те каҫаратан.

Ҫимуртен хай вӗренгнӗ ат}ана '§ӗререн йуратнй 
Вал ана пӗрпӗр йапала тӑвакан хай тунй йапалжн* 
йуратна пек йуратна. Улпут а^ине вал ҫын туна, 
пёлмеллн ҫук,—тен асла ҫын тунӑ? Хӑй ӑшӗн^е вал 
апла шухӑшланӑ. Вал ҫамрйк творене хай ашӗн^е мён 
пуррине пурне те павӑ, хӑй ыра ӗҫсем тума йурат- 
нине, хӑйне хӑй хмтӑ тытнине, ҫынтан ватаннине— 
нурне те ун ҫумне еыпнӑ, ун тымарӗеем ӑшне хайӗн 
шухашӗсене, хӑй шан^акёсене йухтарса кӳртнӗ; ул- 
путла пуҫ мимж ашне вал халах Т|унне вӗрсе кӳртнӗ.

Вёрентес ӗ ;  нӗтсе ҫитнӗ, а^а пысйкланса кайна 
та, Ҫимуртенан унтан уйӑралмалла пулна. Ан'уах 
Гимуртен ун ҫинт;ен йаланах астуна, унпа тӗл пулас- 
са кӗтсе пураннӑ.

РевоЛ)утси ҫигнӗ. Ҫимуртен хай вёрентнӗ а^а 
ӑҫтине пёлмен. Хай вал халахӑн |и  йуратна йергсе 
пыраканӗ пулса ларнӑ.

Хал, Ҫимуртен йатне манва. Ант,ах 93-мёш ҫул- 
та ӑна Роаеспйерпе Танттон хисепленӗ, ун т5грӗлӗ- 
хӗн^ен, ӑсӗн^ен хӑрана. Марат та ун умение апгара- 
са тана.

Ланттенакпа варҫакан ҫар камиссарне Ҫимуртена 
ака ҫапла кӳртнё: те-Ланттенак маркпе Вантейари 
палхав пуҫӗ пулсан виҫӗ ернерен, Паришре Ропес- 
пйер, Танттон, тата Марат тӳ-Г1аон урамӗмтрт хупа- 
ха канашлама пуханна. Тӳрех пӗр-пӗринпе килёштер- 
-мевни иаларса кайва: Ропеспйерӗ — нумай ҫар
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Вавтейапа вӑрҫма йамалла, тесе тӑна, Танттонё: 
хйрушӑ тӑшман—патшала* тулагаен^и тӑшман, тенё.

Ропеспйерпе Танттоншӑн Европпӑйа провинт- 
еи—тӑшман пулна. Марат вёеем тавлашнмне итлеее 
кулса ларнӑ.

— Оирӗн кашнин харпӑр хайӗн л а т и  пур, тенё 
вӑл йулашкин'щен.—Танттонӑн — Пруҫҫи, Ропеспйе- 
рӗн—Вантейӑ. Ан§ах тата тенӗр шикленмелли йапала 
пур. Ана епӗ анцах куратӑп. Вӑл— Парншри хупах- 
еем. Ҫапла ҫав, Паригарисем. Унта корол, майлис-ем 
пуханаҫҫӗ. Унта ним тума йуратман укҫ-а хур^ӗсем 
пухйнаҫҫӗ. Ун^ган пур инкеке вӗрсе пысӑклатса йа- 
раҫҫӗ: выҫлӑха, таварсем хакланнине. Пёр хуиах 
тенрипе тавлашат; унта хӗнешнисем, сканталсем...

• — Есӗр пиртен кулаттӑр-и мён, Марат? т< ее 
с-ӑмах пӳлнӗ Танттон.

Маратӑн кӗлетки, пё^ёк кӗлетки шутсар ҫилен- 
нипе туртӑнса илнӗ, вӑл кулма парахнӑ.

— Шикленмелли Паришре, тенё вӑл каллех,— 
пёр каварла пулманнин^ен шикленмелле, сиртен ик- 
сёртен жуҫласа, каптеи харпар хай йеннеллетуртма 
йуратаЕ..

— Есӗр тата? тесе кйшкарса йана Танттон.— 
Есӗр хӑвӑр йеннелле туртмастӑр-и мӗн?

— Пире тиктаттар кирлӗ! теее хыттӑн кӑшкар- 
#а илнӗ Марат.

— Ҫапла, тенё Ропеспйер.—Ееӗр, йе епё.
— Енӗ, йе есӗр, тенё Мара^ё.
— Тиктаттурӑ тавае кил^и? Туеа нӑхӑр-ха! тенӗ 

Танттовё.
Унтан пёр-пӗрне йунаса пит хыттӑн тавлашма 

нуҫласа йаиа; ҫав тавлашура ревоЛ)утсишён |и  ншк- 
ленмелли йаиала: нуҫлахсем пӗр-пӗринпе килёштер- 
менни лайӑх паларна. Сасйсем хытаран хыта йантраеа
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пынӑ, ӑгара пит ҫиленнине палйртакан сӑмахсем 
ҫилентермеллерен ҫилентермеллерех пулнй; патшал&х 
тулашён’ди тӑшмансене те, пагшалӑ,х йшётрг тӑшман- 
сене те пӗгӗмпех маиса кайнӑ,—ревоЛ)утсин ви§ӗ 
пуҫлйхӗ: Ропеспйер, Танттон, тата Марат пӗр-пӗрне 
тӑшман вырйнне шутлама тытаннӑ,.

Марат г1)И малтан, т;йтаймаеӑ,р:
— Рево.%утепшӗн Танттон та, Ропеспйер те кир- 

лё мар! тесе кӑшкӑрса йанй.
Ҫав вахатра алйк кйрик тупа та, такам сасси:
—- Марат, есӗ тёрёс каламастӑн, тенё. . Пӳлёме 

Ҫимуртен пырса кёпё.
— Есё тёрёс каламастан, Марат, тенё в&л кал- 

лет. -Е с ё  усӑлла, Ропеспйерне Танттон кирлё. Мён- 
шён вӗсене йунамалла? Пёр каварлӑ пулмалла, краш- 
тӑнсем... Халӑх пёр каварла пулма хушат, тенё те 
Ҫимуртен, сётел патне утса пынй.

Пурне те йёркипе тума йуратакан Ропеспйер 
унтан ҫапла ыйтнй:

— Кран1танин, есёр кунтайенлекилсекётёрРтенё.
Марат ним ^ёнмесӗр
— Е-е, краштанин Ҫимуртен кунга ыглашши 

ҫын мар, тенё вӑл.—Хоспота, краштанин Ҫимуртене 
ӗҫ мёнлине каласа парӑр.

— Епӗр Вантейӑ ҫинт,ен калаҫатпӑр, терё Ро
песпйер.

— Вантейа ҫин^ен? тенё те Ҫимуртен, хӑйӗн^ен 
хушва каланй:

— Ҫапла ҫав, вйд пит шикленмелле йанала. Ре- 
во.^утси вилет пулсан, Вантейӑ. пирки вплет. Хран- 
тсине пурӑнтармашк&н Вантейе вёлерес пулат, тенӗ.

— Вантейӑ, пуҫлӑх туснӑ. Вӑл хӑрушйланса пы- 
раЕ тенё Ропеспйер.

— Краштанин Ропейспер, кам в&л пуҫ«?
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— Лавттенак йатлӑ. ҫын, елёк марккис пулиӑ- 
скер, хӑйне хӑй Преттани принтсӗ тийекеи.

Ҫимуртен хавасланнӑ пек пулнӑ.
— Епё ӑна пӗлстёп. Епӗ уе прихутӗпт>е па^&ш- 

кара пурӑвнй^ӗ, тенӗ вӑл.
— Вӑл пит усал, тенё Ропеспйер.—Вӑл йалсеие 

вут тивретсе ҫунтарат, аманнисеве вӗлерсе пӗтврет, 
тыткӑна лекниеене вёлерет, херарӑмсене пере-нере 
вӗлерет.

— Хӗрарӑмсене?
— Ара. Вӑл хушнипеле ыттисемпе пӗрле виҫё 

а |а  амӑшне персе вёлернё. А'рсемпе мён пулнине 
пӗлместпӗр... Вӑл пит лайӑх ҫар пуҫлӑхӗ, вӑрҫӑ, 6ҫ- 
не пӗлет.

— Нумайранпа вӑл Вантейӑра-и? тесе ыйтвӑ 
•Ҫимуртен.

— Виҫӗ ерне.
— Ана саккун хӳтлёхӗн^ен кӑлармалла.
— Кӑларнӑ.
— Ун пуҫне хак хумалла.
— Хупй.
— Ана тытса паракана пит нумай укҫа паыа 

пулмалла.
— Тунӑ.
— Хут укҫа мар, ылтӑн.
— Тунӑ..
=  Ак& кил,йоттинӑ ҫине йамалла.
— Ӑна т&ватп&р.
— Кам-ха тӑват ава?
— Есёр.
— Епӗ-и?..
— Халӑха Ҫйлакан комиттет сире пит нумай 

нрӗк парса Вавтейӑна телеката йарӗ.
— Иурат, теиӗ Ҫимуртен.



— Ропеспйер ҫынеем суйласа илес ^ух нумай 
шухйшласа тӑман— патшалӑх тытса тйма пӗлекен ҫын- 
сем пур те ҫавйн пек. Хйй умеете выртакан хут ку
пи ашӗнҫен вйл: «Хрантеуесен уйӑрӑлми пёр рее- 
пуплӗкё. Халйха Ҫйлакан Комиттет», тесе ҫырнӑ 
планккй туртса кйларнӑ.

— Епё кам ҫумӗнт^п телекат пулатйп? тесе ыйт- 
нй Ҫимуртен.

— Ланттевака хирӗҫ йанӑ експетитси колоннин 
пуҫяйхӗ ,ҫумӗн|и. Ант,ах сире малтанах калас пулат: 
вал1), ёлёк творен, улпут пулнӑ, тенё Ропеспйер.

— Халӑх творевсене шанмаст, вӑл тёрёссипе 
шанмаст, тенё Ҫимуртен.—Епе ёлёк парашка пулнӑ. 
Патфшкана творене астуса тйма хушаҫҫӗ пулсан, ун 
ҫин$е икё хут пысйк ӗҫ тйраЕ ун пек |у х  па-ҫйшкан 
ипг хытӑ тймалла.

— Тёрёс! тенё Ропеспйер.
— Тархасланине те итлемелле мар, тенё Ҫи- 

муртен.
Ропеспйер каланӑ:
— Ҫ а в  творен ха.угерех ан^ах патшалйх тршкин- 

т;ен пынӑ, унта вал хай йсёпе те паттӑрлйхёпе па- 
лйрма ӗлкӗрнӗ. Вал хайӗн експетитеири ҫарне пит 
аван йертсе пырат. Ака икё ерне хушяш ёнтё вал 
Ланттенак старике хӗссе хйваласа ҫӳрет.

— Анцах ун пёр аййп пур, тенё Марат.
— Мёнле аййп? тенё Ҫимуртен.
— Ырй кймйлё, тенё Марат.—Вйрҫӑра ун ■ҫӗрп 

хытй, вйрҫй хыҫҫйн ҫемҫе. Вйл ытла та каҫарма, шел-
' леме йуратат. Вйл хёрарйм манахсен хутне кёрет, 
творсе арамссемпе хёрёсене хйтараЕ тыткйна и л н и -  

семпе пупсене ирёке кйларса йараЕ
— Вйл пысйк ййнйга, тенё шйппйн Ҫимуртен.
— Вйл саккуна хирӗҫ кайни пула г, тенё Марат.
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1) Екс-петитси колоннин пуҫлӑхӗ.



— Кала-ха, краштанин Ҫимуртен, реепуплӗк тӑ- 
ратнӑ, пуҫл&х рево.^утсин т&гпманне ирӗке каларса 
йареан, есӗ ӑна мӗн тӑваттӑн?

— Ецё ӑна персе вӗлерме хушйтт&м,
— Йе ки^йоттинӑ ҫине йама, тенё Марат.
— Апла та, канла та йура!1, тенӗ Ҫимуртен.
— Апла пулсан, епӗ Ропенснйер шухӑшӗпе ки- 

лӗшетӗп, тенё Марат.—Халӑха Ҫйлакан Комиттетӑн 
краштанин Ҫимуртена пит нумай ирёк парса, експе- 
титси колоннин комантирне астуса тӑма телеката па- 
рас пула!1. Ҫав комантар мёи йатл&т^ӗ-ха?

— Ковен, тенё Ропеспйер.
Ҫимуртен шуралса кайнӑ.
— Ковен!., тесе йанӑ вал ^&таймас&р.

Марат ун ҫинт,ен куҫне илмесёр иӑхса т&нӑ.
— Краштанин Ҫимуртен, есёр камантушг|и  Ко

вен ҫумӗн-ҫе, хал, каланӑ пек, уполномот^&нни пулса 
тӑма килӗшеттӗр и? Апла пултар-и? тенё вӑл.

— Апла пултӑр-и, тенё Ҫимуртен. Хӑй шурална 
ҫемӗи хытӑрах шуралнӑ.

Ропеспйер хӑй умение выртакан перине илнӗ те, 
хатӗрлесе хунӑ планккӑ ҫине хайён таса аллипе тй- 
ватӑ, йӗрке ҫырса, хутпа перине Танттона панй. Тант
тон та алӑ пуснӑ, шап-шура шуралса кайна Ҫимурген 
ҫин$ен куҫне илмен. Марат та ун хыҫҫӑн алӑ пуснӑ.

Ропеспйер каллех хута илнӗ те, |исла лартса 
Ҫимуртена панӑ.

Ҫиыуртен вуласа пӑхнӑ,.
„Респуплӗкӗн П-мёш ҫулталӑкӗ.
Ҫак хут ҫакна ӗнентерет: краштанин Ҫимур- 

тена, Халаха Ҫӑлакан Комиттет хушнипе, тинӗс 
х ёр р и н р  ҫарта, експетитси колоннин каманту- 
ш'ди ҫумӗн^е комиссарта тӑраканскере, пит пысйк 
ирӗк павӑ.
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Ропеспйер. Танттон. Марат.
1793-мӗш ҫул йӳнӗн 29-мёшё“, тесе ҫырнӑ,.

— Есӗр Ковена т;и аслӑ камантуш^и тума пул- 
тараттӑр, вӗлерттерме те пулттараттар. Хӑвар ҫин^ен 
ҫырнй приккасне ыран виҫ сехетре илетӗр. Хаҫац 
есӗр кайаттар? тенё Ропеспйер.

— Ыран тӑват сехетре. тенӗ Ҫимуртеи.
Ҫаканта вёсем уйарӑлнӑ.

I V .
Ҫул еӳрекен.

Иӳн, уйӑхӗнт;и пӗр тӑрӑ, уйар куе, хӗвел аннӑ 
т̂ ух. Круа-Праншар ханакилӗ тӗлӗн^е йуланутла ҫын 
^араннӑ.

Трактир хуҫи хунарпа тухнӑ та, ҫул ҫӳрекене 
иӑхкаланӑ: унан сарлака плаппдне, хулпуҫҫийӗ ҫин- 
т̂ ен лаши ҫ-ине усӑнса анн&скерне, тата унӑн па^ашка 
сана пек, лӑпка та спвё питне пахкаланй. Палламан 
ҫыннӑн сарлака шлепӗ айӗн^ен кавак ҫӳҫӗ тухса тана, 
шлепё ҫине тата виҫӗ тӗслӗ коккартӑ ҫыпйҫтарна, 
Тӑшмансем сыхласа тӑракан ҫӗрте ҫавйн пек коккар- 
тӑ ҫыпӑҫгарма хӑйна вӑл! Мӑйё патӗн^е тӳмелесе 
лартна плаш^ӑ аркисем, аллиеене ирӗке хӑварса, ик 
йеннелле еаралса тӑнӑ; ҫавӑнпа виҫӗ тӗсла пиҫиххи 
хушшине 'рксе  лартна икё пистолет аврисене те 
курма пулнӑ. ПлагщД арки айён'ден шашкӑ вӗҫӗ 
тухса тӑна.

Трактир хуҫи:
— Краштанин, есӗр кунта т;аранас теттӗр и? тесе 

ыйтна.
— Ҫук-
— Аҫталла кайаттӑр-ха?
— Тол,а.
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— Тол,ра вӑрҫӑ тӑра!-ҫке.
— Ман латпана сӗлё парӑр-ха, тенӗ ҫул ҫӳрекен. 
Хуҫи такана илсе пына та, ун ӑшне нӗр майӑх

сёлӗ йарса лашин ҫӑварлахне вӗҫертсе йанӑ. Унтаи 
иӗр витре шыв илее пына.

— Краштанин, т;ар&нӑр кунта, тенё вӑл.
— Есӗр ывӑннӑ. Лашӑра пахӑр-ха!вӑл пвт тар- 

ланӑ.
— Лашан ывӑнма йураЕ ҫыннйн йурамасЕ
— Есёр йепле анла ҫав вырансемпе пё'рен ҫӳ- 

реме хӑрамастӑр?
— Ман канвуй пур.
— Мёнле?
— Шашкӑпа пистолетсем.
— Ан^ах Тол>ра вӑ/рҫаҫҫӗ вӗт. Вӑрмансент;е пйл- 

ханакансем туллийех. Килсе пахӑр-ха.
Трактир хуҫи хунарне алӑкӑн хйрах хӗррине 

ҫыпӑҫтарса лартна хут патне илсе пынӑ та, йуданутлӑ 
ҫын лаши ҫин^ен анмасйрах акӑ ыӗн вуласа пйхнӑ: 

«Те-Ланттенак марккис хайён хуранташве 
Ковен викконта малтанах лёлтерет: викконта 
йар®а илмешкӗн марккисан телей пулсан, вӑл ана 
ним шухӑшласа тамасӑр персе вёяерме хуша^», 
тесе ҫырнӑ.
— Акйтата хирӗҫ ҫырни те пур, тенё трактир хуҫи.. 
Вал тепӗр хутне, алакӑн тепёр хёррине ҫыиӑҫ-

тарнӑекерне ҫутатса йана:
«Ковен Лаеттенака пӗлтерет: вал, Ланттенак, 

тыткӑна лексессӗн, ана персе вӗлереҫҫӗ», тесе 
ҫырнӑ.
— Енер малтанхи хутне алак ҫине ҫыпӑҫтарса 

хӑварма май тупнӑ, пайан ир—иккӗмёшне. Вёсем 
То^ра вӑрҫаҫҫӗ. Пӗр тӑванӗ шуррисен камантирё, 
тепри— к&ваккисен.



— Вйл ахал, вӑрҫй пек тс мар, тенӗ ҫул ҫӳрекен 
— Вал ҫемйерл вӑрҫа. Вал апла пултӑр-ха. Халӑхсеве 
тӗппипех ҫӗнстесси йӳнех лармаст вӑл,— тенё те. 
иккемӗш хутне т,еҫ панӑ.

— Енӗр, хулари ҫынеемпе пысӑк йалеен^и ҫын- 
сем, револ,утсишӗи тӑратпӑр, хрес^енсем хирӗҫ вар- 
ҫаҫҫё. тенё трактир хуҫи.

Трактир хуҫи тӗрӗс каланӑ: Преттанири хрее- 
^ен хӑйне ирӗксӗр ирёкс кӑларниие хирӗҫ тӑвӑ, вӑл 
ана пусмӑр выранне шутланӑ; 'дурасем ҫавйн пек 
йӑнӑшма иултараҫҫӗ. Преттани хрес^енӗ хӑйӗн уйӗ 
ҫумне, хӑйӗн килӗ ҫумне, улӑм витвӗ пӳр^ӗ ҫумне 
ҫыханса ларна. Вӑл хӑйӗи вӑкӑрӗееие хӑвалама, ҫа- 
ва туптама, тырӑ пулӑ тума, тата хуратул пашалу 
пӗҫерме ант,ах пӗлет. Вӑл кашни $ассан,аках сахсӑ- 
ха^ таса хӗре хиееилет. Вӑл Хрантси револ,утси- 
йӗн аслӑлӑхне тйнланеа илеймен. Улпутсен йаланхи 
пусмӑрён^ен пӗр револ,утси ан^ах хатарма пултар- 
нине т&нланса илеймен.

ГГӗрре ака мӗн пулнӑ: пӗр па^ӑшка вӑрҫӑ умён 
хӑйӗн мййне ҫинҫе кантарапа туртса пӑвса лартнӑ; 
кантарине вӗҫертсее мӑйӗн^е хӗрлӗ йун пулса йул- 
нӑ. Тепӗр па^ӑшки ҫарсене ҫав хӗрлё йӗре кӑтарт- 
са: Акӑ кил}йоттинӑ ҫин^е вӗлериӗскер т^рӗлсе тӑнӑ! 
тесе кӑшкӑрса йанӑ. Хрее^енсем ӗненнӗ. Е-ех! Мён 
таран тӗттём!

— Творенсемпе па^ӑшкасем Ланттенакна пёрле. 
тенӗ ҫул ҫӳрекене трактир хуҫи.—Ковен хал, Лант- 
тееака ҫӗнтерсе пыраЕ Вёсем иккӗш те Ковен рат- 
тисем, кунти творенсем. Аслӑ туратан пуҫӗ—те- 
Ланттенак марккис, кӗҫӗн тура^ӗн— Ковен викконт. 
Ҫав Лантгенак хресҫенсем куҫёнт^е пуйае кӗнеҫ. Вал 
кунта килнӗ килменех, ун патве сакар пин ҫын пуҫ- 
таран^ӗ. Тепӗр ернерен виҫҫӗр прихут ура ҫине
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т ӑ р .  Хал, вйл тинбс хӗрнелле тухма хӑтланат. Тухма 
пултарсассан. акйлрнсем тинӗс хёррине дар кйда- 
раҫҫӗ. А н р х  Ковен м урш не р р с а  лартнй. Тепре 
тата, ҫав Ланттенака (йна каҫпа асйнас та мар-рё) 
тыткйна илнисене пит нумай вёлерсе пётервё. вё- 
семпе пёрле пёр хӗрарйма вӗлерттервӗ- Хёрарӑмӑн 
виҫё а р  пулнй, вёеене Паришрен килнё пёр патал,- 
йон у срама илнӗ. Халё ҫав патал}йои шуррисене 
сехре хйптарат: никама та хёрхенмест. Вал „Хӗрлӗ 
Ҫёлӗк“ паттал,йонё. Вйл пысйках мар, а н р х  париш- 
еем—усал халйх вёт. Вёсем хӗрарймшӑн Iе тавӑрма, 
а р се н е  ҫйлса кйларма шут тытнй. Лаыттевак а р се -  
не таҫта пытарнй—никам та пёлмест; дав ёвтё па- 
ришсене пушшех тарйхтарат. „Хёрлё Ҫӗлӗк“ пат- 
таЛ)йонё Ковен отретёнр тӑрат.

Кйшт рнмесёр тйрсан, трактир худи татах ка- 
ланй:

— Ланттенак Т о р  илсе хйй паттарейве Тол, 
тӑвӗ дине майлаштарса лартастйк, тинёс хёррин пёр 
пайӗ ун аллине кёрее ӳкет, акӑлрнсене тухма та 
дймал пулат. Вара ёд пётёмпех пётсе лара4.

— Манйн тйма йурамаст, манйн каймалла. тенё 
дул ҫӳрекен, каладма йуратакан трактир худине 
р р с а .

— Вйл йевнелле кайма пит хӑрушӑ; а н р х  си
рен пит дывйх дын пирки кайас пулсан... сймахран. 
ывйлйр пирки пулсан...

— Ҫавйн йышширех пирки дав, тенё дул ҫӳ- 
рекен.

Трактир худи лантана ҫйварлӑхланӑ та, сёлёшён 
панй укдине илнё. А н р х  дав вйхйтра каладма пй- 
рахман. « >

— Ҫак дул вёдне дитсен, есёр хёреслё дул ку- 
ратйр—унта дул йупленет: сулахайё Т о р  кайа4,



ҫав ҫулпа кайсан, есӗр тамӑках кайса кӗретӗр. Ку- 
кӑртарах ҫ^лёпе кайӑр, лашине сылтӑмалла тытӑр- 
сулахайалла мар, тенё.

Ҫул ҫӳрекен лапшне урипе тапнӑ та. тапранса 
кайнй. Лаши ура т;ӗрнисемае тусан вӗҫтерсе ан^ах 
пынӑ. Акӑ хӗреслё ҫулё...

Трактир хуҫи:
— Сылтӑмалла тытӑр! тесе кйшкйрни илтӗннӗ.
Ҫул ҫӳрекен сулахайалла, вӑрманалла пӑрӑнса 

кайнӑ.
Прсттани вӑрманӗсем—ҫщр вӑрман ҫав вӑхатра 

х&рушӑ, пулнӑ, те-Лшттенак марккис, Ховтене вик- 
коет, Преттани принтсё вёсен хуҫи пулнй. Вйрманпа 
пыратӑн—пит хӑрушӑ, тискер, ҫын тавраш курӑн- 
мас^. Симӗс турат ант;ах сана шлепрен, йе питрен 
ҫапса илет, йе лаша Т)ӗрни 'ҫула шаклаттарса илет.

Тискер, хӑрушӑ. Ант,ах ҫын ҫук мар. Вйрман- 
сев^е, ҫӗр айӗн^е ҫулсем алтса тултарнӑ, арлансем 
пек ҫёр айён^е, гс&тйксен^е ҫынсем пурйнаҫҫӗ. Ви- 
ҫӗ тӗслё коккартӑ ҫыпӑҫтарнй ҫул ҫӳрекене курӑнми 
натталЛонсем сыхласа тӑраҫҫӗ. Виҫӗ тӗслӗ коккартӑ. 
вӑл—Хрантсири рево^утсин палли. Ҫӗр айне кӗрсе 
ларнӑ Проттани хрес^енӗсем шлеп ҫине виҫӗ 
тӗсле коккартӑ, ҫыпӑҫтарнӑ. ҫынна ним шеллемесӗрех 
вёлереҫҫё. Ҫӗр айӗн^е куҫа курӑнман ҫарсем ҫӳреҫҫӗ. 
Вёеем ҫёр айӗнг§ен сиксе тухса вёлереҫҫё те, каллех 
ҫёр айне кӗрсе кайаҫҫӗ.

Ҫӗр айӗщ д ҫарсен сйнӑсем, ухутник пйшалӗсем 
пулнй. Весом пур кӗперсене те ҫӗмӗрсе пӗтернё, 
ант}ах ҫанах та мён пулни ҫинтзен пӗр пёрне пӗлтер- 
се тйма май тупнӑ. Пӗтӗм Преттани ҫӗрӗпех вӑр- 
мантан вӑрмана, йалтан йала, пӳртрен пӳрте, тӗмӗ- 
рен темме ҫынсем тӑратса тухнӑ. Ним те шиклен- 
мелле мар, тӑмсайтарах сйнлӑ пӗр-пӗр мушикех
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х&в&ллӑ туйа ӑшӗа^е тепешшёсем (хутсем) идее ҫӳре~ 
нӗ. Тӑватҫёр пин ҫын ытла пёлнӗ йапаласене пит 
хытӑ пытарса усранӑ.

Вйрмансен хупшшн'§е пур ҫӗрте те аташса кап- 
малла вӗтлӗхсем сапаланса выртнй. Елӗк креппйҫ 
пулна авалхи еамӑксем хал, ҫирӗп лакёрсем пудса 
т&нӑ; йӗри-тавра ҫӳлӗ картасем тытса ҫавӑрнӑ хер- 
мӑсем пырса ҫакданма аван пулнӑ, —ҫавсем пурте 
реепуплӗк еарӗсем кӗрсе ӳкмелли ҫип уикисем 
лулнӑ.•I

Рево^утеи ҫарӗеем ҫав Преттанири вӑрмаыеене 
кӗме хӑранӑ.

Шлеп ҫине виҫӗ тӗслӗ коккартӑ ҫьшӑҫтарнӑ, ҫуд 
ҫӳрекен вӑрманпа вынӑ т.ух лашине хытӑ хӑваланӑ, 
Инҫетре тупӑсем кӗмсӗртетни хытт&нтарах илгённё 
ҫемӗн вал тата хытӑрах васканӑ,

Ывйнса ҫитнӗ лаша пит йӑвӑр еывлавй, ан^ах 
ҫынӗ ыв&нни пӗртте палӑрмап. Ташман тулли хӑру- 
шӑ вӑрман та ӑна хйратман.

Ака вӑрман пётнӗ. Хӑйне те, лашине те канма 
памасарах вӑл малаллах 'зуптарнӑ.

Ийшал сассиеем ҫывӑхрах илтӗннӗ. То.;, хули 
те ҫывӑхрах. Ака вал. Хула мар, урам, авалхи пысӑк 
урам. Колонналлӑ ҫуртсем пёр тан лармаҫҫӗ: хашёеем 
маларах тухса тӑраҫҫё, хӑшёсем кайалла 'ркеа ларнӑ. 
Ҫаванпа урамё таршшипех картлашкаланса тӑрат. 
Ҫав урамсар пуҫне хулара ҫит;ӗ пе^ӗк урам. Ҫтеыасем 
те, хапха та ҫук—тйпшансене тапӑнма хула уҫах 
выртат. Ант^ах аслй урамра кашни ҫур^ех хреипӑҫ 
пек ларат. Аслй урамри ҫуртсене кашнинех уйрӑм 
вӑрҫса илмелле.

Ҫул ҫӳрекен хулана кӗмелли ҫӗрте р рӑнса  тйнӑ. 
Унтан лашине шпорӗсемпе тапса аслӑ урампа йурт- 
тарса кайнӑ: кӑваккисем ҫӗнтернӗ пулмалла... ;Акӑ
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Ковен. Вӑл аманнӑ. Вантейл ҫьшнине алӑ, парат. Ан'рх 
Мён-ха ку? Рево^утсишӗн хӑрушӑл&х ҫитеӗ! Ковен 
хӑрушӑ ҫӗрте!

Шлепӗ ҫине виҫӗ тёслӗ коккартӑ. ҫыпӑҫтарна 
ҫул ҫӳрекеп трсрах Ковен натнелле зуптарвӑ: шпо- 
рӑсемпе тапса латпа айаккисене пӗтӗмпех йунлантареа 
-пӗтернӗ.

V -
К о в е н.

. [авттенака хирӗҫ- йанӑ респуплӗк отречён пуҫ- 
гӑхё пулса тӑнӑ г̂ ух Ковен вйтар ҫулта пулнӑ. Унӑн 

хӑй пуҫтарнӑ отретӗн^е ҫуран еарпа утла ҫар пулнӑ; 
вӑл отретре расвегрксем те, ҫӗр ^авакавӗсем те, 
кӗнер тӑвакан саппереем те пулна. Лашасемне турт- 
таракан виҫӗ тупа отрете вйй парса тйна, пӗр 
вырӑнтан тепер вырӑна куҫса ҫӳреме те ^ӑрмаитарман. 
. 1анттенак Ковена кураймн пулнӑ,—хӑйне лешё вар
вара ҫӗннӗшӗн, тата хурӑнташ пулнӑшӑн. Ҫав «у;ӗт,ӗ 
агр »  йейле-ха рсводутсионер пулма хййнӑ? Ҫав пӗ^ӗк 
ат,а, унӑн тӑваеён а 'р ,  унӑн пурлӑхно илмеллескер— 
рево.^утснонер пулса тана! Марккисаи хайӗн агр-пӑт,а 
пулман.

Старик варҫма лаййхрах нёлнӗ пулин те, ҫапах 
«1)ӗ'р а 'р .  ӑна ҫбнсе пьтнӑ. Вӑрҫӑ телейӗ йатсене 
ауашлама йуратат.

Вӑрҫа йаланах пуринрн малтае кёре-кӗре кайнӑ 
Ттулин те, Еовен пӗре те аманман. Унӑн ҫемҫе сасси 
камантӑ, сӑмаххисене хыттӑн кӑшкарса каланӑ. Сал- 
таксем хайӗн^ен курса вёренэдёр тесе, вӑл хайӗн 
плаогрие ^йрканса, илемлӗ иуҫне ^ул ҫине хурса 
йалавах ҫӗр ҫине выртса ҫыварна,—ҫиле те, ҫӑмйра 
та, йура та пӑхмаи. Вал ерех ӗҫмен, тапак туртман,



йатлаҫман, тупа туман. Вӑрҫа кайна ^ух вал х&йпе 
пёрле пуҫтури, супӑ.11, тавраш усрамалли пё’дёк арца 
илнӗ: вал хӑйӗн ^ӗрнисене, шйлӗеене, хайӗн хура 
ҫйра ҫӳҫне таеа тытма йуратна;'канма т/арӑнсан, вал 
хӑйӗн мунтирне, пул,ӑсем шатареа та тусан шуратса 
пӗтернӗскерне, хайех силлонё. Вал темле хӗрарӑмла- 
рах пулеа, ан |ах вӑрҫӑра хайарланнӑ.

Ланттенак аллин^е пилӗкҫӗр пин Преттани хрес- 
т,ене тӑна. Ан^ах ҫав еалтаксем хушшинт;е хёрарӑм- 
сем, а^асем те пулнй. Хрее^ен пулккисем тата пӗт;ёк- 
кӗн вӑрҫна ҫӗрте ан^ах йуранӑ. Ланттенак вӑрмантн 
тиккарсен ҫарне т,ан салтаксем тупеа вайлӑлатасшӑн 
пулна. Вара Вантейӑна ыикам та ҫӗнес ҫук. Вара, 
К-овен айала пулат^ӗ.

Ан^ах 'ҫӑн ҫарӗсене ӑҫтан тупмалла-ха? Салтакӗ- 
сене аҫта пухмалла? Ҫавӑн пек сапалан^ӑк вӑрҫа 
валли ҫирӗп ҫар йепле тумалла?—Анклире!

Ланттенак вара ҫапла шухаш тытнӑ: Хрантсин 
тиеӗс хӗррин^и хӑш-хаш ҫёрне йареа илес те, акӑл,- 
'ҫансене парас, тенӗ. Вал хӑйпе пӗрле ултӑ пин ытла 
т)илайаххресг5енеалтакӗ,татахӑйен мӗн пур туппиеене 
илнӗ те, Тол, патнелле кайнӑ. Вал тинёс хёррин'р 
Мон-Тол, йатла ҫӳлӗ вырӑна илсе, унта тупӑсем лартса 
тинёс хӗррине акӑл,т}ан ҫарӗсем валли тасатасшӑн пулна.

Тол,а ним вӑрҫӑсӑрах илнё.
Вантейа трушинё То^а пырса кёнё те, хула тӑрӑх 

саланса кайна. Хайсен тунписене, пашал-тар усра
малли йепгркёсене кивё пасар лупаеайёсем айне 
пуҫтарса лартсан, ывӑннӑ хрес^енсем ҫиме, ӗҫме 
тытӑнна; унтан урам сарлакӗшёне урлӑ-пирлӗ сарӑлса 
выргна та, урама картласа тартнӑ, сыхланасси ҫие^ен 
иӗртте шухашламан.

Ланттенак «Мон-Тол,» тийекен ҫӳлӗ вцр&напӑхма 
кайнӑ.
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Вӑл ҫук вдх, ун выранне помошнӗкӗ йулна. 
Револ,утеионерсене пит а с а п л а н т а р с а  вӗлернӗшӗн 
ана «каваккисене хӑратакан» тенё, тата «Иманус» 
тенё—ҫын йӗрӗнмелле сӑн-еӑпа^ӗшӗн. Иманус тени 
пит уеал, ирсӗр йапалана, арҫури йе шуйттан пек- 
кине пёлтерет.

Иманус ^ассовойсем т ӑ р а т с а тухна та, асла 
урамра пӗр иӳрт патӗпҫи сдк ҫине ларса тёлёрсе 
кайнӑ.

Вал нумайах тёлёрмеи. Ан’дах вал варанса тӑна 
кӗрсен, ун ҫинелле урам вёҫӗщ,ен виҫӗ тупӑ ҫӑварё 
пӑхса танӑ. Ҫӑлтарсем вӑйсӑрран йӑлтӑртатнипе вӗсем 
кӑшт ан^ах паллӑ пулнӑ.

Иманус сиксе тӑна.
— Кам?тесе кӑшкарна та, пашал персе йанӑ.
Ӑна хирӗҫ туиа сасси илтӗннӗ. Ҫывӑракан хрес-

т̂ ен ушкӑнӗ Рхарасах вӑранна. Хайеем мӗн тунине 
пӗлмесёр ’ мушиксем хййсеннисеиех пенӗ. Пашал 
сассисен^ен хйранипе сӗм пӗлми пулна дынсем пӳрт- 
сен^ен еике-сике тухнӑ, кайаллах Таунса кӗиӗ, унтан 
каллех сыке-сике тухнӑ та, ним тума пӗлмесӗр ҫын 
патти ӑшӗн^е тёртӗнкелесе дӳренё. Пурте патранса, 
йаванса пӗтнӗ. ПуЛ)йс^м шӑхӑра-шахӑра тӗгтӗме дур
на. Пӑшал, тупа сассисем, тӗтӗм, лашасем кӗҫенни, 
аыаннисем кӑшкарнипе ййнӑпшиеем.—ҫавсем виттӗр 
тата:

—■ Каваккпсем! Наваккисем! тесе кашкарни ил- 
тӗннӗ.

— г|)ӑнах. Ковен хула патне сисӗнкӗсӗр пырса •дас- 
совойӗсене выранӗсен^ен илнӗ, ун колоннин пуҫӗ ас
ла урамӑн пӗр вӗҫне йышаннй.

Пӑщал сассисем илтсенех, Ланттенак хула пат- 
нелле^уптарвӑ. Кйваккисем? Ант,ах Ковенӑн пин ҫура 
салтак ан^ах-дке—Ланттенак ана лайӑх пӗлнё. Ҫав
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ӑесӑрскер хййӗн1]ен тӑват хут вӑйларах тӑшмана та- 
пӑнма хӑй^ӗ-ши?

Вӑл вӑхйтра Иманус хрес^енсене насар ҫур§ӗ 
патне, капмар (пысӑк) ^ул ҫурт патне ггухса лартнӑ; 
ҫуртӑн ҫӳлё колоенисем вӑрман пекех курӑннӑ. ^ӗрӗк 
сехегрен насар вырӑнӗ патне пымалла мар кренпаҫ 
пулса тӑна: урапасем, тавар ^ӑркисем, йеш^ёксем, 
пи^кесем, пасар ҫуртёв ^е мён пурри пурте паррикатӑ 
тунӑ ҫӗре кайпӑ,. Паррикатӑ хыҫӗнҫен пул,ӑсем вӗҫме 
пуҫланӑ. Вӑрсӑ пуҫланса кайнӑ. Ланттенак хулана 
хресденсем паррикатй тупа йен^ен ^уптарса кёнё.

Лаша ҫинцен сиксе анса вӑл Иманус рапортне 
ним з;ӗемесёр итлёнӗ те, тупӑсем патне кайнй.

Тупа урлӑ карӑнса шӑтак виттёр тӑшмана пӑх- 
нӑ г§ух, вӑл Ковена курса йанӑ.

Ковен аллиеене хӗреслесе тытса тӗттӗмелле иӑх- 
са тӑнӑ. Унӑн тупӑсем патӗн^е ҫунакан факкёл вӑрйм, 
сарлака кӗлеткине ҫутатна. Ака вал кулеа йара!1 ан- 
цах, Ланттенак пӗлекен кулӑна—а^алла-хаваслӑн кул- 
са йарат.

Ланттенак хӑйех тупа таснтмаллине илнё, тупне 
авйрланй та. тӗллесе персе йанй. Тупа йетри ҫӳлте, 
Ковен пуҫё тӗлӗн^ех пӳрт. ҫтениие шӑтарса пӑ,- 
рахнӑ.

Ланттенак тенӗр йетре персе йана. Вӑл Ковен- 
ран икӗ утймра ҫтенаыа кӗрсе ларна. Виҫҫёмӗш йет
ри Ковен шлспкине вёҫтерсе ӳкернё.

Ковен пӗшкёнсе шлепкнне илнё.
— Тарӑхмалла, тесе мӑкӑртатнӑ Ланттенак.—Кӑшт 

айаларах пулна нулсанах, епӗ ун пуҫне татса ӳке- 
ретӗп^ё, тенё.

Ковен паттерейёБт,и арттилерис факкёла сӳнтер- 
се лартнӑ. Тӗттёмре Ковен кур&нми пулий.

— Картет,! тесе каманта панӑ Ланттенак.
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Ковен паттерейй патентен анса ӗҫмӗнли ҫинтҫен 
шухӑшлаеа тйнӑ. Аманнисене, вйлвисене, тарвисене 
шутламасӑр ӑна хирёҫ пилӗк пин ҫын вйрҫнй, унӑн 
хӑйӗн нин те икҫёртен ытла мар тйрса йулна. Пӑлха- 
накансем вӑрҫма сиксе тухса отрет пё^ёнкипе кур- 
•саесӑн, вара ӗҫ нӗтрё.

Ковен ҫав таврагпри ҫын пулнӑ. Бал 'Гол, хулине 
лайӑх пӗлнё.

Вал атйуттантне хӑлхаран шӑппан пёр ик-вио 
сймах каланӑ та:

— .Д ӗрлӗ Ҫёлӗк:‘ паттал,йонӗ—ман паталла! те
се кашкӑрнӑ.

Салтаксем хушшин^ен вуникӗ ҫын тухса тӑнӑ. 
Вӗсем хушшинт)е, персе вёлернё арӑмӑн а^исене ус- 
рама илес, тенӗ хал,хи ҫершант Ратуп та пулнй. Вӑл 
вплӗмрен хӑтйлса йулнй.

Тӑхйр царапангауйкран ҫщ^ӗшне илсе, тата еа- 
сй пулаеран салтаксене пашалӗсене улймпа рйркаеа 
ҫыхма хушса, Ковен вӗееве хйй хыҫҫйн йертсе кайнй.

Вёсем ним сассӑр хулан кукйр-макӑр урамӗсемпе 
пынӑ. 1)ӳрёт|в хупписене нур ҫёрте те хупса лартвй, 
алйксене питӗрнӗ. Ҫынӗсем нӳхрепсене кёрсе ларнӑ. 
Арпашса пӗтнё пӗцёк урамсент,е тёттём пулнй, ҫын 
тавраш пулман. Ковен салтаксене ҫав урамеемпе хй- 
йуллйн йертсе пынй.

Ҫав ҫирём ҫын Ланттенакӑн пилёк пинлӗ ҫарӗ 
хыҫне нырса тухнй.

Пйшал Т)йрканӑ улймёсене сӳтнё. Вунике салтак 
урам кётесси патӗе^е ретён-ретӗн тӑреа тухнй. Ҫн'цё 
парапанш^йк хййсен патакёсене ҫӳлелле тытса ка- 
мантй нарасса кӗтнё.

Тупӑсем харйс пени умлй-хыҫлӑ пекех илтёнсе 
тӑнӑ, хушши нумай та пулман. Пӗрре ҫавйн пеккйшт



лӑп пулнй хушйра Ковен шашкипе еулласа илнё те, 
йантйракан сассипӗ ҫапла кйшкйрса йанӑ:

— Икдӗр ҫын сылтймалла, икҫӗр сулахайалла, 
ыттиеем тӳрех малалла, тенё.

Вуникӗ пйшал саеси харӑс йантратса кайнй. ҫи- 
:§6 параппан аттаккй пуҫлама кёпӗртеттерсе йавӑ.

- А рсем , штикле! Тирӗр! тенё Ковен.
Респупликкантсӑсем ҫапла кӑшкӑрни шуррвее» 

сехрине йаланах хапартнй.
Хӑйсем хыҫне тйшман пырса тйнине снесен, 

хрее^ен кӗтӗвӗ: тата ҫёнӗ ҫар кил|ё пулӗ, тесе шу- 
хйшланӑ. Ҫав вйхйтрах тата аслй урам вӗҫне йышӑн- 
са тӑракан респупликкантсӑсен колонии те, Ковен 
атйуттант;ёпе йулнйскер, аттаккй тума параппан ҫап- 
нй та, паррикатй патнелле ^уптарнӑ.

Хреоденсем пит хйраеа ӳкнӗ. Ала виттёр вӗҫе- 
кен ҫйнйх пек ҫав хрест,ен кӗтёвё уҫӑ уйалла вӗҫтер- 
нё, хула урамёсемпе вал ҫил-тӑвйл хӑвалакан пёлӗт 
пекех пывй. Иманус таракансеве ^арма тӑрашни те 
ахалех пулнй.

Ланттенак марккис хай тупй йусанй та, йулащ- 
кинтрн пйрахса кайнй, — ним васкамасйр йерипен ут- 
тарнӑ.

— Ҫатла ҫав хресҫенсемпе ним тумалли те ҫук. 
Пире акйл'рнеем кирлӗ, тенӗ вйл.

Ковен ҫарӗ пӗтӗмпех ҫӗнтерсе илнё.
Ковен „Хӗрлӗ Ҫӗлёк“ паттал>йоненТ)И сдлтаксеие 

ҫаила каланй:
— Есӗр вуниккӗн анрах, ҫапах темнҫе пин сал- 

такран та вййлй, тенӗ.
Вантейа ҫыннисен^ен харсйртараххисем пёр нк- 

кёш-виҫҫӗш вйрҫсах тйнй, вӗсене кӑваккисем хупӑр- 
ласа шшӗ. Ака вӗсем те тарнй. Пӗри ант^ах тарой 
Йулна. Йупташӗсене тарма дулйшса вӑл вйрҫса тӑнй^
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ан^ах хӑй тарма шухӑшламав. Ш шалӗ унӑн саланса 
пӗтнӗ. Хӑрах аллин^е вӑл пистолет тытса тйн&, теп- 
ринт;е шашкй. Ан§ах ак& вӑл сулӑнса кайа!’ те, йупа 
ҫумне тӗртпёнет: ана пул,й пырса лекнӗ. Ҫапах та в&л 
шашкипе пистолетне аллинцен йаман.

— Пар&н! тенё Ковен ун патне пырса.
Аманнйскерӗн куртка айёщ,ен йун йухнй, урисем

патӗн^е йун кӳлленсе ларнӑ,.
— Есӗ тыткӑва лекрӗн. Есё мён йатлй? тесе 

ыйтнӑ Ковен.
— Епё Вилём Ташши йатлӑ, тенё аманнӑскер,
— Есё маттур, тенё те Ковен, ана ала пама тӑна,
Вантейа ҫынни:
— Корол, сывӑ пултӑр! тесе кашкарса йана та. 

йулашки вайне пухеа хӑрах аллипе Ковена писто- 
летна пенё, тепӗр аллине Ковен пуҫӗ тӗлӗн^е шаш- 
кӑла хӑмсарса йанӑ.

*Круа-Прашпар трактире патён^е ^арйнса тӑнй 
йуланутлӑ ҫын—виҫӗ тӗслё коккартӑллй ҫул ҫӳрекев 
Ковенпа Вантейӑ ҫынни хушшине вӗҫтерсе кӗмен 
пулсан, Ковен вилнё пулё’р ё .

Иул,ӑ лашнне тӗл пулнй, шашкапа касни—сын-- 
нине, иккёшӗ те—лапш те, ҫынӗ те анса ӳкнӗ.

Вантейӑ ҫынни вайеарланса ҫитнипе ҫӗр ҫине 
кукленсе анеӑ.

Ковен хайне ҫӑлакан ҫынна пёшкӗнсе пӑхнӑ. 
Шашкӑ ҫав палламан ҫын питне ҫурса пӑрахна. Пи- 
т,ӗ хӗп хёрлё йун пулна. Кйвак ҫӳҫӗ андах кураннӑ. 
Вйл ним сёмсёр выртна. Лаши вшшӗ.

Тухтар пынӑ та, касна вырйна пӑхса каланӑ:
— Н им те мар: тарӑн каснӑ та, хӑрамалла мар: 

Епӗр ӑна ҫӗлесе лартатпӑр та, пӗр ернерен вйл ура, 
ҫине тйраЕ тенӗ.
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— Ан^ах нам-ха вал? тесе ыйтнӑ Ковен, палла- 
ман ҫынна тёллесе нӑхса.

-— Камантир, тенё пёр салтаке,— ҫа,в ҫын хал, 
англах хулана кшгт,ё. Епӗ ӑна Понторсон йен^ен кил- 
нине куртам, тенё.

Тухтйр аманнй ҫынӑн айа.ккинт,и кйейпне хыпапт- 
лаеа пӑхна та. хут -дивмеллине туртса каларса Кове
на тыттарнӑ.

— Кунта хутеем ашёнт,е есёр ун патне тунатт&р 
нуле, тенё.

Сивӗ шывна пӗрёхнӗрен аманна ҫын тӑна кӗре 
нуҫланӑ: куҫ хупанкисеа хуллен танранкаланӑ. Вал 
Ковен ҫине пит ҫемҫен, йуратса пахнӑ. Ковен хуг 
т,и1,мелли ӑшӗнде тават т$так туса хуҫлатнӑ хут туп- 
са вуланӑ:

«Халӑха Ҫӑлакан Комиттет. Краштанин Ҫи- 
муртен»...

— Ҫвмуртен? Ееӗр-и... Ееӗр мана ҫйлтӑр-и? 
тенё вал. •

Ҫимуртен Ковен ҫинелле пйхнй. Унйн йунланса 
шӗтнӗ пидӗ калама ҫук телейлён курапна

Ковен ун умне т,аркуҫданса анна.
— Манӑн удитлӗ! тенё вӑл.
— Сан аҫу, тенӗ Ҫимуртеп.
Ҫимуртене хула тумин ҫуртӗнде тунӑ лаеарете 

ҫӗклеее кайна. Унта вӑл Ковен ҫии^ен шухашласа 
выртна.

Вӑл, Ҫимуртен, реводутси валли Ковена ӳетерсе 
пана. Вал вёрентнё ҫын халӗ ӗнтӗ керой пулса тӑ^ӗ; 
малашее тен, нумай та иртмё. ӑна ҫуратна ҫӗр-шывӑн 
унпа мухтанмалла пулё... Ковен даплй ҫарпуҫё пулат. 
Вйл иётём Хрантеи ҫарён пуҫё пулат. Вал айаи- 
лисене таваракан харуша ҫын, пётерекен анкёл 
пула!’,..



Аманнӑ пирки шӑнтса, пӗҫертсе п&рахеи Ҫимур- 
тене ҫыварма паман. Саеартӑк в&л йунашар пӳлӗмрен 
Ковен сассине илтсе йанӑ.

— Сав-и?
Тахйшӗ, саниттар пулмалла, хирӗҫ ҫапла каланй:
— Ҫав сире перекен ҫын вйл. Вал нӳхрепе пы- 

танса ларнӑ/рӗ те, ан^ах епӗр йна тупр&мӑр, тенӗ.
Ҫимуртен вара тыткӑна илнё еалтакран Ковен 

ҫапла ыйтнине илтнӗ:
— Есӗ аманни?
— Мана пӗрсе вӗлериешкӗн ман вӑй ҫнтелӗклӗ.
— Ун суранне ҫыхӑр та, ана емеллӗр.
— Епё вилесшӗн.
— Есё вилместӗн. Ееё мана корол, йа^ёпе вӗле- 

ресшӗн^ӗ, епӗ еана реепуплӗк йа^ӗпе пурнӑҫ паратӑп.
Хайӗн. шухйшӗеентзен вӑранна та, Оимуртен 

салхулланеа кайна. Пусӑранна сассипе: Вӑл тфнах 
та ҫынна хӗрхенекенекер ҫав, теее мӑкӑртатса илнӗ,

VI.

Турк еамӑкӗ.
Иалтан йала, фермӑран херма аран-араа пӗр 

хёрарӑм сёнклеттерее пыма. ТумтиРв Унӑн пӗтӗмпех 
ҫӗтӗк-ҫатӑк пулса пӗтнӗ. Хӑш т,ух йна геил хуҫисем 
пӳрте кӳртнӗ, хӑш ^ух хавалаеа йанӑ. Кӳщмесеесӗи 
вал вӑрмаиа кайна.

Вал варҫа хирёоемпе, пӑшал пенӗ вырӑнсемпе 
пына. IIур ҫӗрте те дӑлхав хыпса илнӗ; шантареем, 
мереем, нал влаҫӗсем ниҫта та пулман. Ун&н иртен- 
ҫӳрекенсемпе ан^ах калаҫмалла йулнӑ. Кашни иртен 
ҫӳрентенех вӑл ҫанла ыйтнӑ,:

— Ееӗр ӑҫта та пулин виҫӗ пё^ӗк ат}а курман-и? 
Иккёшӗ арҫын ат;а—Рене-Шанпа Кро-Аллен, тата
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х ё р а р  Шоршеттӑ. Вал ман а|асем. Асли нилёк ҫула 
кайна, кӗҫӗнни—хӗр а^и ҫул та сакйр уйахра, тенӗ.

Иртен - ҫӳрен йаланах пуҫне сулла-сулла хӑй 
'ҫулёпе утнӑ. А^асен аыйшӗ вёсене куҫпа асатса ка- 
лалла ланӑстатна.

Ана вӗлерме тӑнисем ун а^исене илсе кайна. 
Вйл халӑх пӑлханакан вырансемпе ҫӳресе хӑй а^исе- 
пе шыранй.

П ӗрре^ен  вӑл хййӗн йаланах ^влхе вӗҫӗн^е тара
кан еӑмахӗсене хирӗҫ ҫапла таварса каланине плтнӗ.

— Епӗ пӗр ҫак таврашри улнут вӑрҫӑра виҫё 
а^а илнб те, хайпе пӗрле илсе кайнй, тенине илтнӗг§- 
т}ё. Тен вёсем сирӗн арсемех, тенӗ. *

— Аҫта вйл ҫын? Аҫта ман ат;асем? тесе кӑшкйр- 
са ланӑ а^асен амйшӗ.

— Турка кайӑр, тенё хреоден.
— Турк мён вал?
Хрсст}ен мӗнле ҫулиа каймалляне тӑнлаптарса 

нанӑ—вйл каласа пӗтернё нӗтерменех хёрар&м уттара 
та панӑ.

Хӗрарйы атрюене шыраса ҫӳренӗ ҫӗр-шывра 
пйлханакансемпе реснупликкантсасем, Лангтенакпа 
Ковш ҫанлах в&рҫн&. Респупликкантсӑсем Вантейа 
ҫыннисене ҫӗнсе пыыӑ.

Тянӗс хӗррине тухасса шанма пӑрахса Ланттенак 
иӗ^ӗккӗн-пӗ^ӗккӗн вйрҫнӑ. Ҫапла варҫмашкан вӑл ха- 
йӗн йӑхрай ййха пыракан Турк самӑкӗн^е хӳтлёх тунӑ.

Авкуст уйахӗн^е Турк самӑкне Ковен отрезе 
хуп-ӑрласа илнӗ. Тол,ра вӑрҫва хыҫҫан кунта Ковенна 
Ланттенакан иккӗмӗш хут в&рҫмалла пулна.

Ковен шӗвёр тйрйлла ту ҫин^е ларакан самЯк 
ҫине, Ковсы раттин самӑкё ҫине, унӑн тискер наш- 
нисем ҫине, тата пашгт,а ҫумне ныреа тӗкӗнекеи, виҫӗ 
аркка ҫ-ин^е тйракан г̂ ул кӗпер ҫине пӑхса тйна.
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Ҫимуртен ун иатне пынӑ.
— Ҫак оам&ка илетпӗр, тенӗ.
— Ланттенакне персе вӗлеретпёр, тесе хушса 

каланӑ Ковен.
— Ӑеа кил>йоттина ҫин^е вӗлермелле.
— Епӗ ҫар ҫынни, ҫар саккунӗпе вӗлересшӗн,
— Епё тата револ,утспонер, револ^утси саккунёпе 

вӗлересшӗн.
Унтан Ковеыа куҫӗн^ен тӗллесе Ҫимуртен ҫапла 

каланӑ:
— Каллех хӗрхенесшӗн. Епӗ тахҫантанпах сана 

сӑнатан. Меншӗн-ха есӗ ҫветтуй Марк манастирён^и 
хёрарӑм манахсене ирёке кӑларса йатан?

— Епӗ хӗрарамсемпе варҫмастӑп, тенё Ковен.
— Вал хӗрарӑмсем халаха кураймаҫҫё вӗт. Тата 

вата пупсем—меншӗн-ха есё вӗсене револ,утсн три- 
пуналне йамарӑн?

— Епӗ старн-ксемпе варҫмастӑн.
— Вёсем ҫамрӑксен^ен харушӑрах. Сийен тӑва- 

кана хӗрхенни кирлӗ мар, Ковен: патшана вӗлере- 
кенсем—халаха ирӗке каларакансем.

— Ирӗк манра пулсан, епӗ коро.т> ывӑлне ирёкека- 
ларса йараттӑм^ё. Епё а^асемпе вйрҫмастан, тенӗ 
Ковен.

Ҫимуртен салхуллаинӑ.
— Хайне Вилӗм Тагашн тейекенскере есӗ каҫар- 

тӑи, тенё вал.
Ковен ӑпа п^лсе:
— Вал аманиӑрзӗ-ҫке. Вӑд вӑйсӑрт^ӗ, тенӗ.
— Есӗ апа каҫарнипе респуплӗк валли тйшман 

туса патан, тенё Оимуртеп.— Вал т а р г])ӗ те, хал, 
шайккӑ пуҫлахё пулса тӑна. Есӗ Ланттенака тытсаи, 
&на та каҫаратаи.

— ‘ Ҫук. Хресг1;енсем вӗсем тӗттӗм ҫынсем. Лант
тенак хай мӗн тунине пӗлсе тӑваТ.
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— А н|ах Ланттенак санйн аратне.
— Хрантси машпйн анне пула!1.
— Ланттенак ватй старик.
— Ланттенакйн ҫулё ҫук. Вил пирёншӗн йут 

ҫын, вйл пире акӑл^ансене сутат. Вӑл тӑван патша- 
лӑхйн тйшманӗ. Вал епё хёрхенесснне ан кёттер.

— Ковен, есё хал, ху мён калан мне астуса тар.
— Астуса тйрйп.
— Сёнтермешкён револ,утсине пит хайар ҫынсем 

кнрлё, тенё Ҫимуртен. Вӑл нихҫан ывӑнман ҫынеене 
ангҫах шанат. Акӑ вйхӑт ҫитӗ, ун $ух револ,утсин 
усси террор тунпне тасана кӑларӗ.

Ковен йна хирӗҫ каланӑ:
— Ирек, танлйх, тата тйванлйх—мёншён вёсеее 

хйратмалла сйн иамалла? Ырй йапалана усалпа тума 
пулмает. Рево^утсин хӑрушй пулмалла мзр, пёр- 
пёрне кнлётптерттерекен напала пулмалла. Сын ^ёл- 
хипе каланй сймахсен^ен '511 лаййххи—амниҫти. Епё 
даква авт;ах пёлетёп: кадарма пулмает1 пулсан ҫӗнмв 
те кирлё мар, Вӑрдйра 'ҫух ху тйнтманусен тйшманё 
■пул, ҫӗнсессӗн—весен тйванё пул.

— А н'рх хал, мар, хал, пӗр-пӗринпе кёрешнӗ ^ух
мар.

Кагат т}арйноа тйрсан, Симуртен татах хушса 
каланй:

— Хал,хи пек вйхйтра дынна шеллени рево^утсине 
сутнп пулса тйма пултараС Сыхлан, Ковен! тенё.

Унган нккёшё те — .Симуртенпе Ковен ним шар- 
ламаейр тйнй. Ҫав нкӗ ҫын—хытӑ ^ёреллипе хёрхе- 
некен кӑмӑлли иёр-пёршше т у с л й п у л н й .  Вёсен 
шухйшёсем пёр-пёрмнпе кплёштермен. Сёнмедлн дул 
Симуртене лаййх курйннй: вйл—террор. Ковене те 
дав дул лаййх курйннй: вйл—ырй кймйллй пулни. 
Хашё тёрёс шухйшланй?
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Пӗлӗт ҫин^е ҫӑлтӑреем тӗкеӗмён йалтӑртатнй. 
И14п пулнй: вйрманта ҫулҫӑ кӑштартатн и те, улӑхра 
курӑк вӗлкӗшни те илтӗнмен.

Самйк иӗри-тавра хура ҫын мӗлкиеем ййтйлтатнӑ. 
Варианта йӑвӑҫсем айён^е, улйхра пё^ӗк тёмӗсем 
хушшин^е вут ҫутисем ҫутӑла пуҫланӑ: вӑл Ковен 
салтакӗеем хунӑ вутсем пулнӑ. Ҫар лакёрӗ улӑх пуҫлан- 
иӑ ҫӗре ҫитш^енех ^ӑсалса кайнй, тата вӑрмана т^ӑтла- 
халла кӗнӗ. Турк самӑкне йӗри-таврах хупӑрласа тӑнӑ.

Акӑ ҫуллахи ним сассйр ҫутӑ каҫа трупа сасси 
ҫурса пйрахнӑ. Вал сасй ҫӳлтен, пашн,а тӑрён^еи 
илтӗнвӗ. Трупа сассине хнрӗҫ тӳттӳрӳт кйшк&ртнӑ

Т1ашн,а ҫин^е хёҫ-пӑшалла ҫын тӑна. Вӑл тепӗр' 
хут труиапа кӑткартна та, калаҫма тытӑннй. Сама ка 
хупйрласа тйракан салгаксем ӑна итленӗ.'

— Епё, Иманус, кӑваккисене хӑратакав, еире 
монҫеейор КовенЛанттенак марккис, Преттани вик- 
конт}ӗ Хонтене, ҫит^ӗ вӑрман хуҫи, ман улпут йа^ёпе 
калатӑп. Пирӗн алӑра тыткӑнра виҫё а’5а. Ҫав ат)асене 
сирӗн иӗр патал,йонӗ усрама илвӗт^ё: вал сирӗн а^а- 
еем. Епӗр сире виҫҫёшне те паратпӑр, ан^ах уншӑн 
пире иага11,аран тухса кайма ирӗк памалла. Есёр епир 
сёнвине йышӑнмастӑр вулеан, итлёр: кӗпер ҫур^ӗ 
виҫӗ хутлӑ. Айалти хутне епӗ хушнипе ултӑ пи§ке 
тикӗт лартна, тата типӗ ҫапӑ кӳртсе тултарна. Ҫӳлги 
хутне улӑм тултареа ларгий; вӑта ҫёрти хутӗнҫе 
кӗнекесеапе токкумӗнтсем тӑраҫҫё. Баш ^ӑпа кӗпер 
хушшин'ди тимӗр алака ҫйрапа питёрсе лартна, уҫҫи 
монҫенйор аллин^е. Ҫав злак айён^е, епё хушниаех, 
шатӑк шатарнӑ та. гпйтак виттӗр, кӗкёрт туртса 
•партий хайу йанӑ. Хӑйун пӗр вёҫие тикӗт подки ӑшне 
антарса йана, тепӗр вӗҫё купта, папщӑра; вӑл май 
алӑ айӗн^е пула4, кирлӗ пулсассӑнах епё ӑна •дёртсе 
йама пултаратап. Есӗр пире кӑларса йама пулмастӑр

93-мӗш ҫул. 4
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пудсаи, епӗр ащасене кёпер ҫур^ӗн иккӗмӗш хутне 
хупатпйр та, тимёр ала кие питёрсе лартатпӑр. Кёпере 
тапйнатӑр пулсан, есӗр хйвйрах самйка тивертсе йа- 
ратйр; паши,й ҫурӑкӗ виттёр тапйнатйр пулсан. епёр 
йна хамӑр ^ӗртсе йаратпйр; пёр вйхйтрах икё йен^ен 
те танйнма шухӑш тытатйр пулеассӑн, епёр пурте 
пӗрле самйка ҫуптарса йарӑпйр. Ху!1 те мёнле пул
сан та. атасен пётмеллех. Епё есёр мён калаеса 
кётетёп: епёр сёнгшне йышйнатйр-и, йытпйнмастйр-и?

Ҫимуртен айалтан хирӗҫ каланй:
— Епёр йышӑнмаетпйр, тенё.
Ковене тата хушеа каланй:
— Епёр сире шухӑоаласа пӑхмашкйы ҫпрём тй- 

ватй сехет паратпйр, а н р х  ним условисёрех парйн- 
малла. Есёр парйнмасасеӑн, епёр ыран ҫак сехетре 
самйка тапйнатпйр, тенё.

— Ун ^ух вара хёрхенессе ан кётёр, тенё йулаш- 
яин'ден Ҫимуртен.

ПашИ)й тйррпн^е Имануспа йунашар Ланттенак 
марккисйн мёлки тухса тана.

— Есё-и вал, па^йшка? тесе кйшкӑрнй Ланттенак.
— Епё ҫав, ултавҫй! тенё Ҫимуртен.

Турк самйкне хупса лартна атасен амашё самйк 
патне ҫывхарсах ҫитнӗ. Вал васканӑ, ^упнй пекех 
пынй.

Пёр йалта вйл хрес^енсемпе пуршуй ушкйнё 
ҫумне пырса ҫыпӑҫнй. Вёсем мери пӳртумён^еп 
вуласа паракан ҫыпиа итлесе тйна.

Вулакан йат хыҫҫйн йат асйннй, каганп йат ҫум- 
нех „варй-хурах“ тесе хушса пынй. Гав йатсем хуш- 
шин'де хёрарйм пёр Ланттенак йатне ан^ах пёлнё.

Вулакан вунтйхйр йат асйннй.



„Ҫав хал, асйннй ҫынсене, кирек ӑҫта тыт- 
сан та, йалласассан тӳрех вӗлереҫҫӗ, вӗсене хйй- 
сем патне кӳртекенсене, йе тарма пулйшакансене 
пурне те ҫар сутне параҫҫӗ, йе вӗлереҫҫё. Алй 
пуснй: Халйха ҫйлакан Комиттет телекат,ё Си- 
муртен“.

Вӳласа кйтартакан малалла ҫапла вуланӑ:
„Ҫав пйлхатса ҫӳрекен вунтӑхйр ҫыныа, хал,- 

хи вӑхӑтра Турк самйкне хупса лартнйскерсене, 
ннкамйн та пулйшу намалла мар. Ҫакна пт- 
леменнисене, правиттёлствй хушнй тйрйх, асап- 
лантарса вӗлереҫҫӗ.
„Ковен“, тесе алй пуснй.
— Турк! тесе кйшкйрса йанй атасен амйшё. 
Ҫынсем ун ҫннелле ҫаврйнса пйхнй. Вйл хййён

ҫётӗк-ҫатӑк тумтирёпе, ухмаха тухнй пек пёр ҫӗрел- 
ле пйхакан куҫёсемпе тпскеррён курйннй.

Вйл ухмах пек каллех: Турк! тенё те, айаккалла 
утнй.

— Ухмаха кайнйскер! тенё пёр пуршуйё.
— Т)йнах пулас, тенё иккёмёш.
— Тен шпион, тенё виҫҫӗмӗш.
— Апла пулмалла, тенё иккёмёш.
— Тёрмерен тарнй хёрарйм вйрй, тенё тйват- 

тймёш.
— Епё те апла шутлатйп, тенё иккёмёш.
— Ун пеккисене персе вёлермелле. Мён вӑрттйн 

сйнаса птлесе ҫӳреҫҫӗ, тенё виҫҫӗмёш ҫиленее.
—-ЛГйп тйрйр... Хамйра персе ан вёлер'щйр. 
Тйватгйшё те шйп нулнй.
Оынеене ҫавйн пек ҫилентерсе калаҫтараканӗ 

Зухлакаласа вйрман урлй утнй. Ывйннипе унйв ӳ^ё 
кйна мар, шйммпсем те ыратнй. Вйл 'рю -'рсах ' ларса 
канкаланй, тйрса утнй, унтан каллех ларнй. Хёвел
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анса лара пуҫланй, вйрманта тӗтхӗмлеесе кайнй, да
ра курӑк йшён'де еукмакеем те палӑрман. Аҫталла 
каймалла? Тёрёс пырат-ши вйл?

Сасартӑк вал .вӑрман хёррине ҫитсе тухнӑ. Ун 
умӗн^в вёт тёмӗсем шӑтса дарнӑ тӳрем вырӑн сарйл- 
са выртна.

— Кам та пулин пур-и кунта? Хирӗҫ -ҫӗн! тесе 
кйшкӑрса йанй хӗрарӑм.

Ӑеа хирӗҫ иеҫетре тупӑ сасси йанраса кайна.
Хӗрарам ҫав вӑйла сасӑ илтӗннё йеннелле утна. 

Акӑ пӗлётпе ҫӗр пӗрлешнё тӗлтен еӳлё наш%й сикее 
тухна, анса ларакан хӗвел ҫуттине вӑл хӗп-хӗрлӗн 
курӑнна. Ун хыҫӗн^е вӑрман хуралса тйнй.

Вӑл Турк самйкӗ пулнй, тупа сасси Ковенпа Лант
тенак ҫарӗеем вӑрҫма пуҫласа йанине пӗлтернӗ.

V I I .
В ӑ р ҫ н и .

Варҫй пуҫланас умён Ҫимуртен трупапа кйшкӑ- 
ракан патне пынй та:

— Папщй дпнелле кйшкйрт, тенӗ.
Трупапа кашкаракан кашкӑртса нлнӗ. Папщй 

ҫин^ен тӳттӳрӳт кашкартнӑ.
Ковеи папщй тйрршще тӑракап Иманусиа Ҫимур- 

тен пӗр-пёрннпе калаҫхшне тӗлёпсе кайса итленӗ.
— Енӗ сирён алла лексен, есёр хӗпёртеттӗр-и? 

тесе ыйтиа Оимуртен.
— Епӗр кашпийех сан пудушӑн хамӑр пуҫапа- 

ратпӑр, тесе кйткйрпй пманусё.
— Апла пулсан, нёлёр: епё сирён алла пыратӑп.
Ҫӳлте тискеррӗн ахӑлтатса кулса йани илтӗнее

кайнӑ. Айалта шӑп пулнӑ. Ҫимуртен татах каланй:
— Есёр май тйвапсем. Ксёр аташса кайнй мӗс- 

кӗн ҫынеем. Епё сирӗн тус. Епӗ снре тархаслатӑп—



мана вёлерёр те, хӑвӑра ҫӑлӑр. Вӑхӑт иртмен ^ух 
§арӑнӑр. Тепӗр минутранах пӗр-пӗрне турамалла пу- 
лат1. Мёншӗн ҫавӑн ^ул халӑх вёлерес, икӗ ҫынна 
вӗлереенех ҫитет. Икӗ ҫынна: маиа, тата Ланттенака. 
Епӗ еире калат&п: Ланттенака пире парӑр та, ун вы- 
рйнне ыана илӗр. тенӗ.

Лере, ҫӳлте, пашн,& тйррннт^е . [анттенак ним те 
шарламан, Имануеӗ хыттӑн кӑшкӑрса йанӑ.

— Сан тиррӳ ун пуҫпе тӑ.масЕ Пире апла кир- 
лӗ мар. Калйр-ха: ееӗр епӗр оённине йышӑнатӑр-и? 
Епӗр сире еамӑка хупеа лартнӑ виҫӗ а-ҫана паратпӑр. 
есёр пире самӑкраи тухса кайма ирӗк пар&р.

— Пурне те^-Ланттепаксар пуҫне.
— Монҫенйора сире памалла-и? Нихҫан та па- 

рае ҫук. Пуҫлӑр вйрҫма!
Пурте харӑс пйшал иерсе йанӑ, та, вӑрҫӑ пуҫ- 

ланеа кайна. Ҫимуртен самӑк ҫине салхуллӑн пйхнӑ. 
1’апла Ковенйн атгаккӑра пуҫарса п ы м а л л а  пулом 
лар^ӗ. Ҫапла вӑл вилме те пултарна. Ан вёлер^ёртр 
?ӗ ӑна! Ана. Ковена, вӑл вӗрентнӗ ҫынна. ҫук, вӗ- 
рентнё ҫынна мар,— Ҫимуртен ывӑлне...

Самӑк ҫтенин^и ҫурӑка тӗллесе аттаккӑ тунӑ. 
Ҫав ҫурӑк ҫак вӑрҫӑ^ен тахҫан малтанах пулнӑ. 
Рево^утсицеи тахсан малтан Турк самӑ,кӗн|и пашн,а 
ҫтени пӗр хӗрӗх фут ҫӳллӗш ытла икё йеннелле сарӑл- 
са ларнӑ, Хупӑрласа илекенеем умӗн§е хуп-хура ҫӑвар 
карӑдса тӑнӑ. Сиктертсе пӑсса пӗтернё ҫтенаран ҫав 
ҫӑваралла ҫӳлте те, айалта та. айаккисен^е те ^ул 
ш&лсем тухса т&нй.

Ҫурак витгӗр пул,ӑеем шӑхӑрса тӑнӑ. Айалти 
хутӑн пӳлӗмён^е паррикатӑ пулнӑ, Паррикатӑ ҫин^е 
алла-аллӑе йарса илсе тӳпелешнӗ.

Малалла тухӑр! тесе кйшкӑрнӑ. Ковен.
— Ҫирёпрах тӑрӑр, туссем! Тенё Ланттенак.
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Ҫтена ҫунӗн^е ҫунакан факкёл пӗр-пёрне вӗле- 
рекен ҫынсене ҫутатса тӑнӑ. Вёсем—ҫынсем—тётӗм- 
пе суккӑрланна, пӑшал сасеисемпе хӑлхасйр пулнӑ. 
Ан^ах вёсем кёмсӗртетекен сасйпа тӗтём виттӗр 
тухса тӑпшансене ҫӗнтерестён ҫуннй. Пӗрисемшӗн 
Ҫёнтерни ревоЛ)утеи ҫийеле тухассине пёлтернё, тен* 
рисемшӗн—моварххи ҫийеле тухассине.

Вант;йксем хутш ин^е аманнисем ййваланса вырт- 
нӑ; ҫапӑҫаканёсем вилӗсем урла ута-ута каҫнй, ^ӗрё 
сурансем ҫине пусвй, хуҫйлса пӗтнё шӑмӑсене ури- 
семпе таптанӑ; аманнисем ыратнипе уланӑ, хӑйсене 
таптакансеие урисен^ен ҫыртна.

Хйш ^ухне кӗмсӗртетни т3арӑнса пӗр минутлйх 
лӑп пулнӑ, вара ҫапйҫакансем ййвйррӑн сывланисем. 
шӑл шйтӑртатниеем, ылханнисем, хӑрлаттарнисем 
татах тискерӗн туйӑннӑ. Ҫурӑк виттёр пашн,ӑран 
т;ӗрӗ йун йухса тйна. Вйл курйк ҫинелле сарӑлса кай
са йӑеӑрланакан сарлака лупаптка пулса тӑнӑ.—Пань 
л,и хӑй аманнӑ та, йун йухса тйрат, темелле пулнӑ.

Ҫапӑҫаканеем хушшин^е, варрин^е, Ковев 
приккас парса тйнӑ. Пӑшал пенӗ ҫутӑпа вӑл хӑйпе 
йунашар паллакан ҫын тӑнине курса йанӑ.

— Ҫимуртен! Сире кунта вӗлереҫҫӗ. Еаййр кун- 
тан! тӗнӗ вӑл.

—  Сана та вӗлерме пултаррҫҫӗ вӗт.
— Енӗ кунтакирлё, ҫаванпа ман та куита пул

малла, тенё те Ҫимуртен, Ковеи патён^ех йулнӑ.
— Хупӑрласа илнисем, парӑнйр! тенёвӑл.— Шу- 

хатплӑр-ха: есӗр пиртен сахал вёт, тепӗ.
— Мӗне кирлӗ апла лӑп&ртатни? Пирён сама к 

пур, тенӗ ӑна хирӗҫ Ланттенак.
Паррикатӑ ҫин^ен каллех пулфием вёҫ-ме пуҫ-лана.
—• Малалла! Паррикатӑ ҫинелле! тенё Ковеи.— 

Кам паррикатйна йлесшӗн?
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— Еиё! теме ҫершант Ратуп.
Малалла 'ҫупас вырӑнне вӑл кайалла 'ркпӑ та 

тапаканӗсен уриеем хушшипе уналеинӗ пек пӗшкён- 
се тухнӑ, унтан пашн,а ҫурӑкӗ виттӗр тухса курӑнми 
пулнӑ. Ку тар^ӗ-ши капла?..

Ратуи ҫурак виттӗр тухнӑ, та, ҫӑлтйр ҫуттипе- 
папШ)ӑна пйхма танратпӑ.

1]анах та: иккёмёш хутри пӑшал пемелли $ӳре- 
т,е сиктертнипе пит ваннӑ та. ҫын кӗмелӗх шагйк 
иулса йулна. Упта хӑнарса кёме ваштак, шутсӑр 
ваштак ҫын кирлё пулнӑ. Ратуп лап ҫаван пек ҫ-ын 
нулнӑ.

Вӑл, упӗте пек, пысӑк ура пӳрписемпе тухса 
тӑракан '^улсейе '^ӑрмакласа илнӗ, рркуҫҫийӗсемпе 
рвсисене, тата т,ышкисепе ҫурӑк ҫтеиисем ҫиие пус- 
нӑ. Ҫапла вал ҫёртен хӗрӗх фут ҫӳллӗш хӑпарнӑ,.

Унтан аллисем ҫин^е вйрт ҫёкденсе илсе, пӑшал 
пемелли тӳре^е карнисӗ ҫине ^арвуҫланнӑ. Икӗ ал- 
липе те решоткаран йарса тытна та, нӗтӗм пӗвӗпе 
15 ӳре§е виттӗр карапса, ҫӑварне шашкӑ ҫыртса, ҫёр- 
тен хӗрӗх фут ҫӳмяёшре ҫакӑнса ларпа.

Сасартӑк Ратуп хай умӗн^ен теиӗр ҫын питне 
курса йанӑ. Ҫынӗн йапах шӑмми саланса пӗтнё, куҫӗ 
шӑтса тухна. Вал Иманус пулна. Хыта аманнӑскер 
вал, уҫа сывлӑшпа вай илес тесе, умта аран упален- 
ее ҫитнӗ.

Иманус Ратупӑн пиҫҫаххи хушшин^ен пиетоле- 
'ҫӗсене каларса илнӗ, шалӗсемпе ҫыртса лартнӑ шаш 
кине туртса каларпа та, хулнуҫҫин^ен каснӑ. Ратуп 
пӳлӗмелле сиксе кӗнӗ. Иманус шашка пӑрахса ^ӑр- 
куҫланса ларна. Икё аллип^е те унӑп пёрер писто
лет пулна. Вал Ратупа пеме тёлленӗ.

— Ах, йӗрӗн^ёк пит! тенё Ратуп.—Еу мён сан— 
нит вътрӑнне ^ёрё катлет-и лгён? тенё те. Имапуеа
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•^ышса йарса, аманна йанах шӑммийён^ен йарса илнё. 
Иманус ыратнипе уласа йана та. семрен тухса кайсв 
ӳкнӗ.

— Выртах, задах, ан тапран. Епё сана каҫара- 
тӑп: вилех, тенё Ратуп.

Вӑл нулём варринелле кайпа. Такӑнса илнё. 
Урайнелле пӑхна та, сӗрте темӗн '1,ухлё н ӑтал  вырт- 
нине курах кайнӑ.: пистолетсем, карапиисем, муш- 
кетсем пулна.

— Кунта арҫеиал пекех-ҫке! тенё Ратуп.
Унтан кашни алдипех ик кӗпҫеллӗ пашал илнё

те, айалти хута анмалли пусма ҫине тухса, ик па- 
шалёпе те харйс пусма тарах айалалла персе йанӑ. 
Унтан карапин йарса илнё те, персе йаий; ун хыҫ- 
ҫӑн мушкетпе пеме тытйпнӑ.

— РевоЛ)утси сыва пултӑр! тесе кншкарна хӑй
— Вёсем ҫӳлте! тесе кӑшкарса йанӑ марккис. 
Паррикатӑ ҫавӑитах тасалса кайпӑ, Унта варҫа-

канёсем пусма патнелле т^упна.
— Виҫҫёмӗш хуталла т,упар! тесе кӑшкӑрнӑ 

Ланттенак.
Ратуп иккёмёш хутра, пусма айӗн^е туупакансе- 

не сыхласа тӑнӑ.
Сам&ка сыхлакансен^ен улттӑшӗ ан 'рх ҫӳлелл*1 

■];упса хӑпарма ёлкёрнё. Вёсемпе пёрле Ланттенак та 
пулнӑ.

Ковенпа унан салтакёсем парриката урлӑ сикс<' 
каҫнӑ та, тйшман хыҫ-ҫан т*упса кайнӑ. Иккёмёш хут
ра вёсем Ратупа тёл пулна.

— Камантир. тенё Ратуп, епё есёр Тол, патён 
т,е тунӑ пекех турам. Епё ташман хыҫне кайса 
кётём, тенё.

— Есё лайах вёренекен, тенё Ковен йал кулса.— 
Ан-дах есё аманнй-ҫке.



— Ним те мар, кӑмантир.
Иккёмёш хутра Ковенпа Ҫимуртен малалла мён 

тӑ.васси ҫив^ен канашланӑ ^ух, виҫҫӗмӗш хутӗнце 
паррикатӑ тунй. Даррикатиее ӗҫ ӑнасеа ним ёнен- 
мееӗр, ним тума аптӑранӑран тун&.

Сам&ка сыхлакансен'ден ҫирзӗщӗ антдх тӑрса 
йулнӑ. Ҫи|§ёмӗшӗ Иманус пулнӑ. В&л, ван^&к йанах 
шӑммиллӗскер те, шӑтса тухнӑ ' куҫлйскер, Ратуп 
туртён тйрса айалалла пӑшал пенӗ ^ух, ҫӳлелле упа- 
ленее хӑпарнӑ.

Айалта аттакка иуҫласа йарсан, Ланттенак каланӑ:
- Иулташеем, пётрӗмёр! тенё.

Пурте ■ҫаркуҫланса ларнӑ. Пӑшал кущёсем пусма 
картлашкисем ҫумне ҫапӑннӑ сасӑ. ҫывхарса пынӑ.

Ҫапӑҫаканеен|ен нӗри, па^ӑшка, ура ҫине тӑнӑ 
та, хёрес тыгнӑ еылт&м аялине ҫӳлелле ҫӗклесе ҫап- 
ла каланӑ:

— Сиртен кашпийех хӑй ҫылӑхӗсеие пурин 
умӗн§е каласа кӑтарттӑр, тенӗ.

Пӑлхав тӑвакансем кашнийех:
— Епё ҫын вёлернё. тенё.
— Ҫветтуй тройтсӑ йа^ёпе сирӗн ҫылӑхӑрсене 

каҫаратӑп. Сирӗн цунйрсем канлён тухса кайт^ёр, 
теиё па^ӑшка.

— Амин! теиӗ ӑна хирӗҫ ултӑ сасӑ.
— Хал> вилме вӑхӑт ҫитрӗ, тенё Ланттенак ура 

. <ҫиме тӑреа.
— Вӗлерме те, тенё йманусё.
Кӗмелли ҫёре й&вйр ар |апа картласа лартнӑ. Ху- 

пӑрлакансем ҫапнӑран арта шӑтйр-шатӑр! тутарнӑ.
Сасартйк пӳлёмре ҫит,ӗ ҫын мар, сакӑр ҫын пул- 

са танй. Ҫав саккӑрмӗше хавассӑп ҫапла каланӑ:
— Ееёр ӗневмеетёртэдӗ. Епё сире каларам вёт, 

монҫенйор. Ҫёр айён'де ҫул...ҫавӑрнакап ^ул, теиё.
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Ҫтенара вӑрттӑн ҫӳремелли ҫул пулнӑ, Пёр т;улӗ 
ҫавӑрӑнса кайнӑ та, тйтйк пулса танӑ. Шӑтйкӗ вйт- 
тӗр пусман ҫӳлти картлашкнсем курӑнна. Ҫав саккар- 
мёш ҫынӗ ҫав&нтан килсе кӗнӗ. Вал Калдоало пулпӑ

— ^асрах! теее васкатнӑ вӑл,—^аерах айалаллг. 
пусма тйрӑх анӑр. Епё сире вармана илсе тухӑтт 
'^асрах! тенӗ.

Ап'§ах ҫьшӗсене васкатма кирлё те пулман.
Вӗеем аманнисене малтан йарса ансйр пусма 

тӑрӑх умлӑ-хыҫлӑн аннӑ. Марккис ҫавӑрнакан ^уд 
ҫине пӗр ик-виҫ сӑмах еырнӑ та, ыттисем хыҫҫӑн утнй.

Иманус ҫӳле тарса йулва. Вал пит амавнӑ. Унӑн 
ҫапах вилмелле пулна. Вал хупӑрлаеа т^арса тӑмаиг- 
кйп йулнӑ.

Картласа таракан ар'р. тёпве пӑшал куҫӗсемпе 
ҫапса шӑтарса парахнй, хупалрше штиксемпе тирсе 
шӑтарса пӗтернё.

Иманус ҫав шатӑксем виттӗр иӑшалпа персе 
тӑнӑ. Вӑл пусма тӑрӑх айалалла ненӗ т>ух, пӗр шӑ- 
такӗ виттӗр штик тухнӑ та, Иманус тискеррён кйиг- 
кйреа йанӑ. Ш тик ун хырамне тнрӗнсе ларнӑ,

Иманус:
— йурӗ-ха! тесе макӑртатса илнё.о
Иулашки вайне пухса вал тимӗр алйк патенте 

ҫунса тйракан факкӗл патне сӗтёрёесе ҫитнё те, ӑна 
вӗҫертсе илсе кӳкёртлӗ хӑйуне тивертсе йаиа..

Хайу тивсе кайеа, Иманус вӗре-вӗре хыгарах 
цӗртиӗ. Ҫулӑмӗ хӑйу тӑрӑх тимӗр адак айнелле кёр- 
се кайна та, кӗпер ҫинҫи самӑка ҫитнӗ.

Хӑй еийео тунине мухтанса Иманус йӑл ку.тса 
йана. Шаппӑн:

— Епё хамар арш ӑн , тёрмере асапланакан пё- 
|ё к  королрпӗн, вёсен а^исене тавартӑм-ха, тенё те, 
вилсе кайнӑ.
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Ҫав вйхӑтрах Ратуп аркана тӳнтерсе пйрахнй та, 
пӳлёме ^упеа кӗнӗ. Ун хыҫҫӑн Ковен, тата ыттисем 
те 'ҫупса Еӗнё. Пӳлӗмре никам та пулман. Ковен 
хунар ҫуттипе вйрттйн ҫӳремелли ҫул тӗлён^и $уд 
ҫиве ҫырнине вулаеа пӑхнӑ:

.,Сыв пул, хйспотин викковт.
Ланттенак", тесе ҫырнӑ.

Вйрттйн ҫӳремелли ҫул еамйкран варалЛа тухнӑ 
Ҫав варта ҫӑп ҫйра курӑкна ййвйҫ тӗммиеем шӑтеа. 
ларнӑ. Унта пытанса ларнӑ ҫынна тупма пулман.

Марккиспа Калртало вара ҫитсе тухсан, унта 
ыттисем нихӑш те пулман.

— Есё те вёсем пек ту, Кал>мало, тенё Лантте
н ак ,—ыран кйнтйрла Ковен |улё патенте тӗл пулӑ- 
нйр. Есё выҫӑ-и? тенё.

Ланттенак кйсйин^ен шйкколат татйкки кйларпй 
та, ӑна вӑта ҫӗртен хуҫса ҫуррине Кал,малона панӑ, 
ҫуррине хйй ҫиме пуҫлана.

— Хал, кай, тенӗ вӑл.
ЕаЛ)Мало тӗмӗсем хумгпшне кӗрсе кайса курӑныц 

пулна. Ланттенак марккис п ӗрен ех  тӑрса йулнӑ, 
Ҫапӑҫусем, йун, ҫын вёлернисем... Ҫук, нимӗн те 
пулман. Вал каллех, Хрантси ҫыранне тухнй ^ухне- 
хи пекех ^ёт^ен.

Сасартйк пит хйрушӑп кйшкйрни уе хйлхине 
пырса ҫапӑнвй. Ана хӗрарйм кйшкйрнӑ.

— Ат,асем! Ман ат,асем! тесе кйшкйрни те и ,ь 
тённӗ.

VIII.
В и е ӗ  а^а.

Малтанхн тупӑ сасси вйрҫй пуҫланнине пӗлтер- 
сен, ҫывӑракан Шоршеттй пуҫне кйшт хйпартласа 
пӳрнине тӑснӑ та, ййхй тг лёшпе:



— Пум... тенё.
Унтан пуҫне Кро-Аллен худпуҫҫийё ҫине хуреа 

жалллех ҫывйрса кайнй.
Рене Шанйн ҫӳҫӗ хура пулнй. Кро-Алленӑн ҫы- 

рй, Шоршеттйн сап-сарй. Рене-Ш ан пё^ёк паттйр 
пекех пулнй. Вйл питне ^ышкисем ҫине хурса ӳп- 
пӗн выртеа ҫывйрнй. Кро-Алленйн урисем карҫинккй 
хӗрринелле усӑнса аннӑ.

Вӗеем виҫҫӗш те ҫӗп-ҫӗтӗк тумтирне пулнй. 
..Хёрлӗ Ҫӗлӗк“ патта^йонӗ панӑ тумтирёсем тахҫа- 
нах ҫӗтӗлсе пӗтнӗ. Арҫын ат)иеем ҫара иакартан 
пекех пулнӑ, Шоршеттй ҫнн^е ӗлёкхн сараниан ҫӗтӗк- 
кн ант;ах усӑнса тйнй.

Рене-П1ан тӑватй ҫул тултарнй, Кро-Аллен виҫ- 
уӗ. Шоршеттй нӗр ҫул та сакӑр уйӑх. Амйшӗн^ен * 
уийрса кайнй ■ҫух вёсем макйрнӑ. Самӑка хупса ларт- 
сан, макйрнӑ. Ан’р х  кйнтйрлапа каҫна ҫиме илсе 
нырса наниеене пит лайӑх ҫинӗ. Пур ҫёрте те вӗеем 
хӑйсем таврашӗн^е хаваеланмалли. кулмалли. вы^а- 
малли тупнй.

Внлӗм ҫин^ен шухйшламан. Ҫывйрса тӑрса т$- 
реце виттӗр инт тӗлёнмелле хӗп -хӗрлӗ ҫутй курсан 
вӗеем хӗнӗртесе хытса кайнй.

— Хитре, тенӗ Рене-Шан.
— Асй. тенӗ Шоршетти.
— Ара-а, й-йша, тенё Кро-Аллен йерипен.
Турк самйкё, Иманус тивертсе йанӑскер. ҫуннӑ.

Вут ҫулймё пёрре тулалла сиксе тухнй, тенре ункйн 
ункӑн ҫаврйнса, кукйр-макӑр кайса тӗтём йшне пы
тан нӑ.

Тӗтём пӗлёте хунласа нлнё те, тӳрем тӑрӑх 
сарӑлнй. Ҫунакан самйкран инҫе мар РенеЛПанпа 
Кро-Аллеиӑн, тата Шоршеттӑн амӑщё Мишшел 
Флешшар тйнй. Вйл пушар ҫнне пӑхнӑ.—Ку хайхн
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Турк самйкё пулмалла-ха, тесе шухйшланӑ вйл. Ае~ 
т)ах ун а^исем ӑҫта-гаи? Вёсем самйкра пулас ҫук-ҫке, 
—самйк ҫунат вӗт. Ӑҫта вӗсене шырамалла? Аҫта 
кайас?

Ҫил тӗтӗм эуаршавне сирее йанй та. ҫаралеа 
йулнй крепнйҫ сасартйк хӑйӗн-кӗперӗ, самйкё, пашни 
мӗнӗпех курӑнса кайнй,—хёп-хёрлӗн ййлтйртатеа 
хӑрушӑн курӑнса кайнӑ.

Иккёмёш хутри 'ҫӳре^е тӗлён^е амӗш хйй щя-  
сен нуҫӗсене курса йанй.

Вара вӑл пит хайарйн, Ланттенака $арса тйрат- 
малла сасйиа кйшкйрса йанй:

— Ей, турй... Ман а^асем! Пулйшйр... Ман а^а- 
сем ҫунса кайаҫҫӗ! Кам ман а^аеене унта хупса 
лартнй? Тйшмансем... Сйлйр вёсене!..

О-апла кйшкӑрннсене Ланттенак вйрттйн ҫӳре- 
меллн ҫулпа пырса тухнӑ варта итлесе тйнӑ. Ал- 
лин|е вйл а^асене питӗрсе лартнй пӳлӗм уҫҫнне 
пӑ^йртса тйнӑ.

Амӗш кйшкӑрса тархаслаий хушӑра ҫакйн пек, 
сймахсем илтённӗ:

— Пусма парйр!
— Пусмн ҫук.
— Шыв!
— Шыв ҫук.
Ана Ковен салтакӗсем кйшкйрнӑ.
Ковепё хай ҫирӗм саппер илнё те, папщён виҫҫӗ- 

мӗш хутне, вӑрттйн ҫӳремеллп ҫул пур сала, а^асене 
хупса лартнй твмӗр алӑк патне кайнй.

Пӗр алйка ҫӗмёрмелди кӑна йулнй.
Аггҫах тнмӗре ҫаппине пуртйсем хуҫйла-хуҫйла 

кайпй. Ҫулймпа тӗтӗм Ковепа алйк п&тӗнцен хйваланӑ. 
Ковен вйрттӑи ҫӳремелли ҫулйн уҫа ҫйварне пйхса, 
аптӑраса ҫнтнипе:



— Сак ҫулпа Латтенак тухса кайнӑ. тенӗ.
— Ҫав ҫулпах кайалла таврйпатйп! тенӗ сасй 

йлтённӗ те, вйрттйн ҫӳремелли ҫулӑн, т,ул рамӗ йшӗн- 
т,е марккис пуҫӗ курйнеа кайнй.

Ковен йпа нумайранпа курман. Вал кайала шар- 
тах сикнӗ.

Марккис аллин^е пӗ^ёк уҫҫи тытса тӳрех тимӗр 
алйк патнелле утса кайнй та, ӑна уҫса йанй. Унтан 
ҫунса тӑракан тинӗс ӑшпе кӗнё те, унпа Ковен хуш- 
гаин^е тётӗмпе вут ҫтени пулса тӑнӑ,

Салтаксем хупӑрласа илнӗ Мишшел Флешшар:
— Ат|асем, ман аҫасем... Ҫунаҫоӗ! тесе кӑшкарна.
Ратуп ун патне иырса пйхнӑ та, тӗлӗнсе кайнй.
— Ха. персе вӗлернёскер ^ӗрӗлсе тӑнӑ. Ан§ах ‘ 

халё тёлӗнсе тӑма вйхӑт ҫук. Лӑплан. Вӑл „Хёрлӗ 
Ҫӗлӗк“ паттаЛ)йонӗн атщсем. Ҫав паттал,йонрисен|ен 
опӗ ан^ах сыва йултӑм. Ацасене епӗ ҫӑлатӑп, тенӗ 
те, кӗпер ҫине хапарас тесе тапаланма тана. Ант,ах 
ннса ӳкнӗ. Пушар пит хытй асса кайнӑ.

Вара Ратуп ^ышкипе пӗлӗте йунанӑ та:
— Санап тӗрӗслӗхӳ ҫаван пек иккен, пултара- 

кан тура! тенӗ.
Амӑшё кйшкйрнине хирёҫ ҫулӑм, тӗтӗм ӑшӗн^ен 

ат,а сассисем!
—Анне... Анне! тени илтӗннё.
Сасартйк -ҫӳре^ере а^асемпе йунашар Ланттенак 

кёлетки курӑнса кайиӑ. Старикӗн аллинэ-е вӑрам 
пусма пулна. вал йна хуллен айалалла антарнй.

Айалта тйракан Ратуп аллисене ^йсса пусмана 
йарса илнё те:

— Респуплӗккй сывй пултӑр! тесе кйшкӑрса 
йанй.

— Корол, сывй пултйр! тенӗ йпа хирӗҫ марккис.
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— Ху1' те мӗи тесе кӑгакйр, хут те мён авйрт та. 
ҫапах епё сапатурра пуҫҫапнй пекех пуҫҫапма хатёр, 
тенё Ратуп.

Пусмине тйратпӑ; ҫунакан самӑкпа ҫёр хушшин- 
%е ҫӳреме май пулей. Ҫынсем ҫупса пынй. Ратуп- 
пала ҫирём ҫын пусман кашнп картлашкпнех пёре- 
рӗн тйрса тухнй.—Ратуп |И ҫӳле тӑнй.

Марккис курӑнме пулнй та, тепёр ҫеккуетранах 
а р  ййтса тухнй. Вйл Кро-Аллен пулнй. Кро-Аллен:

—Хӑратйп! Хйратӑп! тесе кйшкӑрнй.
Марккпс йна Ратупа тыттарнй, унтае а р  алй- 

ран алла куҫ-са амёш аллине кӗрсе ӳкнӗ. Кро-Аллеп 
хыҫҫан Рене-Шан куҫнй. унтан Шоршеттй.

Марккис ӑна тытсан, вйл йӑл кулса йапӑ,
— , Есӗ мӗн йатлй? тенё Ланттенак
— Оҫетт. тепӗ вйл.
Ратупа тыттарас умён марккис хӗрацана ^уп 

туса илнӗ.
Ҫунакан самӑкра пӗщен тӑрса йулсап, марккис 

^уре’ре патенте темиҫе ҫеккунт хушгпи шухйша кай
са тйнй. Унтан ним васкамасӑр. пуҫне мйн кймйллйн 
ҫӗклеее '§ӳрет;е сулли урла ура йарса пуснй та, ури 
айёнтщ хура, тарйн ҫыран йенне ҫавйрйнса пйхса. 
^ӗнмееёр йерипен пусма тйрӑх анма пуҫланй,—темле 
хйватпа курнакап пысйк мёлке пек, ҫӳлӗ кёлеткппе 
тӳп-тӳрё тытса мйн кпмаллйн утса аннй.

Ҫав ҫӳлтен анааан ҫын ҫине пурте т)ётресе пйх
са тӑнй.

Вйл ҫӗре анса ҫитееаех, урине айалти картлаш- 
ка ҫин^ен ҫӗре йарса яусеанах, ун хулпуҫҫийё ҫине 
такам алй хунй. Вйл ҫавйрӑнса пйхнй.

— Епё сана хупса лартатйн, тенё Ҫпмуртен.
— Тёрёс тйватйн, тенё Ланттенак.



I X .
Ковен айӑпа кӗни.
»

Ҫавӑнтах папщйн айалги хут айён$и термене 
уҫнй. Унта ламппӑ, пёр курка шыв лартнй, пёр сал- 
так ҫйкйрӗ хунй та, урайне пёр ытам улйм пйрахнй,

Ййвӑр алйк шалт хупйннй та, Ланттенак тёрме- 
ре пё'ренех тйрса йулнй.

Спмуртен Ковена каланй:
—  Ыран аслй ҫар сут,ё пухйнат. А н р х  ееё сут- 

йе пулмастйн. Есё те, Ланттенак та—Ковен ратти- 
сем. Есё ун еутйи пулмашкйн пит ҫывйх хурйнташ. 
Сутра впҫӗ ҫын пулаҫҫӗ: пёр ухвптсер—капитан 
Кешшар, пёр унтер-ухвптсер—ҫершаит Ратуп, тата 
епё претҫетаттӗлӗ пулап. Унта сап ӗҫ пулмаст. * 
Ы ран—сут,виҫмине—ки^йоттинй. Вантейй вилцё, тенё.

Ковен йна хпрӗҫ ним те шарламан. Инҫетри 
Т)Пркӳ 'р н ё  вунпӗр сехет ҫапнй. Ҫпмуртен вёлермел- 
лп вырйн хатӗрлеттерме, хйҫан вӗлерессп ҫпн^ен 
калама, гата пур кпрлё ӗҫсепе тума хушмашкйн капнй.

Ковен вйрҫйра вплиӗ ҫынсен йупӗпе йунланнӑ 
улах тйрйх хуллен уткаласа ҫӳренӗ; пашн,ана ҫав 
улйх Ёен^ен тапӑннй. Самйк ҫунса пӗте пуҫланй. 
Ратуп Мпщшел Флешшарпа ҫйлнй а'цаеем тавра 
§уякаланй. Салтаксем шӑтйксем алтса вплнисене пы- 
тарнӑ, аманнпсен суранӗсене ҫыхнӑ, паррпкатине 
ҫӗмӗрнӗ, пашнЛри пӳлӗмсене, пусмасене вплӗеев^ен 
тасатнй, вйрҫй вырйнне тпрпейленё.

Ковен ҫавна пёрнете асӑрхаман. Нлаш^ипе^ёр- 
кенсе, вйл улйх тӑрӑх утса ҫӳренӗ. Унйн плаш-ри 
хӗррисене ахал> пир хӑйупа тавйрса саптарса лартнӑ; 
ҫавйн пек хййу отрет нат)ал,нӗкӗсен палли пулнй. 
Ковен тем ҫпн^ен шухйшласа хутран-сптрен папггҫй 
«угенин ҫурйкӗ йеннеле пйхнй. Ҫимуртен хушнип^
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ҫав ҫурӑк патне икӗ хут пумай хурал таратнӑ. Хӑш 
1ух тата Ковен аллисене ҫӳлелле тӑратса пӳриисене 
пӗр-пёрин|ен ҫеклентерсе лартнӑ та, плашка пашлы- 
кӗ тӑханнӑ пуҫӗ хыҫнелле тытнӑ. Вал шухӑгаа кайнӑ.

Ана пӗр шухӑш аптӑратеа ҫитереӗ. Ковен Лант
тенак хайне хӑй йуратакан, уеал ҫын пулнине пӗлнӗ. 
Сын мӗнле усал пулма пултарат, Ланттенакра ҫав 
пурте лулыӑ: вйл уеал |ӗреллӗ, мӑн кӑмӑлда, йанӑш 
ҫулпа кайакан, кутӑп ҫын пулнӑ, ХаЛ) ҫав ҫынах 
Ковен куҫӗ умейте урйхла пулса тйнӑ. Ланттенак 
хӑйяе хай пӗтерсе а^асене вутран ҫӑлна.

Саккун х|тлёхӗнт;ен каларна Ланттенак вӗҫерӗн- 
се тарнӑ. Вӑл вӑрмана кӗрсе кайса ҫухалнй. Вӑл кал
лех хӑрушӑ, ҫын пулса тӑма пултарна, ҫӗр айӗн|и 
ҫарсене йертсе пыракан ҫын, пуринне те сехрисене 
хӑпартакан вӑрман хуҫи пулса тӑма пултарнӑ. Ан'.§ах 
вал хйй ирёгҫёнех ирӗклӗ, шиксӗр пурнӑҫа пӑрахса 
вилӗме хирёҫ кайнй, — малтаи вут ҫине кӗрсе кайна. 
унтан пурне те ҫӑлакан, хайне пӗтерекен пусма тӑрах 
сӗре анна.

Ҫавпа вал, виҫӗ арана ҫӑлас тесе, ан$ах тунӑ, 
Халӗ ӗнтӗ йыа хайне мён таваҫҫё?

Пуҫне таттараҫҫӗ.
Ҫав ёнтё паттӑрлӑхшӑн, ыра ӗҫ тунӑшйн тӳлесе 

татни пула'!’.,. Ҫав ёнтӗ ун умӗн^е, Ковен умӗн^е 
пула!’.,. Ҫавна тума парат-ши вал?

Ан-рх Ковен Ҫимуртене: Ланттенака хёрхенес 
ҫук, тесе 'ҫаплан калана вӗт.

Вал ҫапла. А н рх  Ланттенак урӑх ҫын пулса 
тана. Вал х щ  ёлӗкхи пек тискер мар, ҫынна ним 
хӗрхенмесӗр вёлерекен палат; та мар.

Ланттенак керой пулса тӑнӑ. Ланттенак у апла 
иулнинце Ковен сасартӑк Ланттенакпа иккёгаин 
йун6 пёр тӑваннине курпӑ. Ланттенак уншӑн йут

93-мРш ҫул. 5
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ҫын мар,—йунёпе те. шухйнтӗпе те ҫывӑх тӑван пулса 
тйнй.

Ҫавӑнпа та Лннттенака ҫӑлас нулат.
Револ,утсин т,и хӑрушй тйшманне, виҫӗ уйӑх хуш- 

ши алла кӗмесёр ҫӳренё ҫынна. йулашкин^ен, халё 
ан^ах тытпйскере. ҫӑлмалла! Рег;ол,утсине иусарасшйн 
Хрантсийе Анклнне сутма тпухйшланй ҫынна ҫйлмал- 
ла! Ҫав ҫыина ҫӑлни патшалйхри вӑрҫа пӗтерни иулат.

Ӑна ирӗке кйлареа йарсан, вӑл хййӗн усал ӗҫно 
каллех мӗнле хйрушӑн тытӑнё-ши?! Каллех йалсем, 
пӳртсем ҫунма пуҫлӗҫ, каллех тыткӑна плнисене, 
аманнисене вӗлерме тытӑнӗҫ, хёрарӑмсене персе вё- 
лерӗҫ. ХаЛ) ҫав усал ҫын тытйннй. Вйл вилет те, увпа 
пӗрле пӑлхану та, тӑвана тӑван вӗлерекен тискер 
вйрҫй та вилет.

Мӗн пи-рки, мӗншён Ланттенака ирӗке кӑларса 
йамалла? Виҫӗ ат}ана ҫйлнатйн-н?

А н р х  вйлах ҫав ат,асене пётересшӗн пулнй вӗт. 
Вӑл вёсен сйпкисене ҫунса каймалла пӳлӗме пырса 
лартнй. Вал—вут тнвертекен, ҫын вӗлерекен. Иу- 
лашкин^ен, ^ӑнах, вйл хййӗн|ен хӑй хйраса ӳкнӗ. 
Тпскеррипех Йулман—унӑн ырӑ ёҫӗ те ҫавй ҫеҫ.

.Танттенакйн усал ӗҫӗсемпе танаштарсаи, нпме 
те тӑмает вёт ҫав ырй ёҫ!

Ковен пккӗленсе тӑнй. Вйл ппт аеанланнӑ.
Ҫур ҫӗр ҫапнй, унтан пёр сехет. Пашн>й ҫурйке 

патне пӗр мк-виҫ утйма пырса тӑннне Ковен хйй те 
с п смей.

Сӳнсе пыракан пушар йӗри-тавра вййсӑр, са- 
пйнтфк ҫутй анэ>ах сарса танй. Тӗттӗм ҫӗрте вут 
ҫуттн вйЛ)Т-ва.1,т туса тйнп пур йаиаланата плт пысйк- 
кӑп кйтартнй.

Ковен вутпа тӗтӗм тавлашнине лаййххйн, тёлле- 
сех пйхман.



Саеартйк пушар йшёнт,ен вут пуҫҫи вӗҫсе тухнй 
та. самйк умение ҫӳлӗ вырӑн ҫинҫе т&ракан темле 
йапалана ҫап-ҫутй ҫутатса йанӑ.

Вал кнароттинй дулнӑ. Ун патенте икӗ ҫын тӑнй.
Икӗ сехет ҫнпнӑ. Ковен уриееие вӑраххйн, ни 

утас, ни утас мар пек пусса пашн/й ҫурйкӗ патнелле 
утса кайнй. кассовой йна т,еҫ панӑ. Ковен панщДн 
айалти хутне, хуралсем тӑракан ҫӗре кӗрсе кайнй. 
Матда ҫин$е хунар ҫакйнса тӑнӑ. Ҫав хунар ҫутти 
пӳлӗме ҫывйракан хуралҫӑсене таптамасӑр иртсе кай- 
маллйх ан^ах ҫутатнй.

Кӑмантир кёнӗ |ух . выртаканӗсем хйшӗ сиксе 
тӑнй, хурал пуҫлӑхё ухвптсер те тӑнӑ.

Ковен йна аллнпе кйтартса:
— Уҫӑр, тенӗ.
Урлуҫҫнсене нлнӗ. Ковен тӗрмене кӗрсе кайнӑ 

та, ун хыҫҫйн алйк хупйнса ларнӑ.
Ланттенак камӗр тӑрйх кӗтесрен кӗтесе утса 

ҫӳренӗ. Алйк кӑрпклетннне илтсен, вӑл пуҫне ҫӗкленӗ 
те, урайӗн^е, Еовенпа ун хушшин-ҫе ларакан хунар 
иккёшин пиҫӗееие те ҫутатса йанй. Вӗсем пёр-пӗрне 
пӑхса п. шӗ те, иккӗшӗ те хййсен вырйнӗн^ен тап- 
ранман.

— Сывй-и-ха есёр?тенё марккис.—Есёр ырй кӑмйл- 
лй пулса мана курма килтёр-и-ха? Уншйн тав тйватйи 
снре. Епё снрӗнпе калаҫмашкӑн пнт хавас, мана кщдм 
пулма та пуҫланйт^ӗ, тенӗ.

Ковен Ланттенак ҫнне ппм ^ёнмееёр пйхса тйнй.
 Епё есёр кунта килнёшӗн хӗпӗртетёп, тенӗ

малалла Ланттенак.—Лаййхрах пйхйр: сирӗн умра 
творен тйрат. Творен вйл, хйвйрах пӗлетёр, турра 
ёненет, ҫемйнне ӗненет. Вйл авалхнсене пйрахмасТ, 
хййӗн аслашшӗсепе хисеплет, ашшӗ мӗн тунине тй- 
ваТ. Вйл хйн сймахне тӗрёс тытса пыраТ, саккуна,



патшана йепле хисеи памаллине пёлет. Вйл саккун- 
сене, ырй ӗҫ туннне, тёрёс сут тунине хнсеплет. Вйл 
сире пит хаваслансах иерее вёлерёт^ё. Ант;ах есёр 
мён тйраттӑр-ха? Ларйр-ха у рай не. Кунта пукансе» 
дук, ПыЛ)7;йк йшӗн^е пурӑыакана урайне ларма та 
йурат, тенё.

Ковен ним те -дёнмен.
— Пылдак тесе епё есёр халйх тейекен йапалана 

калатйп, тенё Ланттенак. Ак ҫакйнта, ҫак пӳлӗме 
ёлӗкхп вйхйтра улпутсем мушнксене хупса лартат^ёҫ. 
Хал, мушиксем улпутсене лартаҫҫӗ. Ҫав лйпйр-лаайра, 
револ^утсн, теҫҫӗ.

Марккие кулса илпӗ.
—• Вйтӑр ултӑ сехетрен мам пуҫа касса татаҫҫё* 

Вӑл ннмех те март^ӗ те, ан^ах тапаксйр лайӑх мар. 
Тапак кирккине епӗ ҫӳле ианеа хйварнй. Йурё-ҫке. 
Епё сире акӑ мӗн каласшйн; есёр манпа пӗр хурӑн- 
ташах, есёр творен, есёр—Ковен тавраш. Ҫапах йу- 
рйхсӑр ҫын пу.тса тӑтӑр. Тӑшмансем сире усал ҫын 
шутне хурадҫё, тусусем ухмах щутне. Есӗр тӑрй ух- 

* мах, тене те Ланттенак, Ковене мйшкӑласа пуҫ тайнӑ. 
Унтан пуҫ пӳрнисене ти л ет  кйейине |иксе ҫапла 
каланй:

— Сирӗншён пӗтӗм т}ап та манйн лаша тарҫыпе 
танашнинт)е ан^ах. Есӗр ат;а ^ухах, епё старик нулнй. 
епӗ сирӗн сӑмсупа шӑлнй. хал> те тпӑлатӑп. Есӗр 
ҫнтӗнсе ҫитнӗ пулне те, ҫапах ат̂ а пекех, ҫнтӗннё 
ҫемёп есёр пӗ^ӗклеесе пынй. Енё|> пӗр-пӗрин^еп 
уййрйлнйрннпа пнрӗн ҫулсем уййрйлса карёҫ: епе таса 
хнсеп ҫулёпе кайрйм, есӗр йӗрёпмелле, йурйхсӑр 
ҫынсемпе туслашрйр, тенё.

Старик ним нйшӑрханмасӑр калаҫвй, хӑш ^ух 
кйна кулкаласа илнё. Ковен ӑна пёр т,армасйр итле- 
се тӑнй.
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— Сывй пул, Хрантси рнлйхё, тенё старик. 
— Сирӗн йышши ҫынсем тйван ҫӗр-шыва пётерсе ху- 
'дӗҫ. Есёр ҫёнӗ ҫынсем пулаешйн-и? Ҫӗнӗ майлй нур- 
нйрах, ҫынсен^ен карлёксем пулса тйрйр, вётелёр. 
Ан§ах пире ҫынсемех пулма ирёк парйр. Корол,сене 
вёлерёр, патфшкасене вёлерӗр, иӗтерӗр, ҫӗмӗрӗр, са- 
латӑр, кивӗ саккунсене, кивӗ ййласене урусемпе тап- 
тйр, алтарсене варлӑр, турра пйрахйҫа кӑларйр, ҫём- 
рёксем ҫпнт;е ташлйр, — вйл еирӗн ӗҫ. Есёр пат- 
шалйха сутакансем. паттйр ӗҫ тума пултарайман 
хйравҫйсем.

Кйшт "дарӑнса тйрсан, Ланттенак татах каланй:
— Епё хал, сире пит йӳҫӗк т,йн самахсем нумай 

каласа тйкрӑм. Лицах ман лимрен те хйрамалли ҫук- 
дке! Епё вилё, тепё,

— Есёр- ирӗклӗ ҫып, тенё Ковен.
Вйл марккис патне пынй та, хййён нлашцине 

хывса Ланттенак хулпуҫҫийӗ ҫине хунй, платой паш- 
лакне куҫӗсем ҫине антарса лартнй. Вёсем нккёшё 
те пёр тан пулнй.

— Есё мён тйватйн? тенё марккис.
Ковен йна хнрёд ним цёнмесёрех:
—  Доруъцёк, удйр! тесе кйткйреа йанй.
Алйк удй.тнй.
— Ман хыддйн питёрёрех! тесе каллех ьйшкйр- 

нй та, тёлёнсе хытса кайнй мпрккнса алйк' сул.ш урлй 
цышса кйларса йанй.

Хурал тйракан пӳлӗмрн хунар лаййххйн дутатман. 
Ҫывйрман салтакӗсем хӑйсем ҫумӗн пӗр ҫӳлӗҫыналйк 
патне тле утса иртсе кайнине курнй. Ун ҫинце камаи- 
тпреем: тӑхӑнакан. платой пулнй. Вёсем йна цедпанй 
та, дыне тухса кайпй.

кассовой Ланттенака курсам, Ковен, тесе шутла- 
нй. Марккис ирёке тухса кайнй.
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Ун ури курӑк ҫине пуссан, ӑна вӑрманпа уй сыв- 
лйшӗ цӗргсе йареан, вӑл царйнса тӑнӑ та, пёр минут 
хушши вырӑнтан тапранман. Унтан еылтӑм аллине 
тйратса нӳрнисене шаклаттарнӑ.—Ап. 1а иккен! тесе 
мйкӑртатса илнё те, малалла уттарна.

Ковенӗ ҫӗр айӗнци тёрмере ларса йулнӑ.

X .

Сут туни.
1798-мӗш ҫулта ҫар трипуналӗн претҫетаттё.тё 

хӑй нёццен еутри темиҫе ҫын вырӑнне пулнӑ. Вӑл 
сутӑн ытти цленӗеене суйланӑ, еаеӑ памалли йӗркенв 
кйтартса панӑ, хӑйех тӗпценӗ: вйл еутра сутйе те. 
хуҫа та пулнӑ.

Ҫимуртен паштцйн айал хутӗнци пӳлӗмӗнце, хал> 
хурал тӑракан ҫӗрте сут тумалла тунӑ. Вал сут ӗҫне 
кӗскетее, еут туса вёлерес ӗҫе цасрах нӗтерсе хурае- 
шйн пулнӑ.

Вӑл хушнипе сут шйп кйнтӑрла пуҫланнӑ.
Сутйисем хырӑ еӗтел хушшинце виҫё улӑм пукан 

ҫмнце лареӑ. Сӗтел ҫинце ларакан икӗ ҫурта пӳлӗме 
ҫутатса танй. Сӗтел ҫинце икё цернил кӗленци, хӗр^ 
лӗ с&ркйц татӑкки, пйхйр пицет, таса хут листисеч 
пулнй, тата икӗ плаккат сарса хунй: пӗринце еаккун 
хӳтлӗхӗнцен кйларнй ҫынеен йацӗсем нулей, тепри— 
Конвент текрецӗ.

Паришри рево^утсиллӗ Советйн (Копвентӑв) тек- 
рецӗ пит тӑнланмалла пулнӑ: пйлхав тӑвакан ҫынна, 
тыткйна лекнӗскере тартнӑш&н кашни ҫар пуҫнех 
вӗлермелле, тенӗ.

Ҫав текрет Ҫимуртене ҫара йаррицценех тухнӑ 
мён, анцах Марат: Ҫимуртене Ковен ҫыв&х ҫынсеч 
пулӗ, теее ҫав текрете тепӗр хут ҫирёплетсе кӑларт- 
тарнй.
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Варрипуп пукам ҫин$е Ҫимуртем ларнӑ, сылтйм 
йен^е сутӑи асла ^ленӗ, Ковен атйуттан^ӗ капитан 
Кеплпап, сулахайра кӗҫӗн т,ленё ҫершаит Ратуп ларнӑ,

Тата нкё хыҫсӑр пукан ҫин^е, сӗтел пуҫӗсен-ҫе 
ироккурорпа ҫекреттар ларнӑ. Гимуртен ларакан пу
кам хыҫне вид тӗслӗ йалавсем тӑратнӑ. Сут тунине 
пйхса тӑраканӗсем салтаксем пулмӑ.

Ҫимуртен тёрме ал&кме хмрӗҫех ларнй. Вӑл хур- 
мӑллӑ, тум тӑхӑннӑ: виҫ тӗслӗ коккартӑллй шлеппе 
пулна, айакким?е таш кӑ, пиҫҫи хунппинҫе икё пис
толет пулна. Ун пм^ё ҫимҫе Ковена вплёмрен ҫалма 

ух шашкапа кнснӑ йӗр хӗп-хӗрлӗн 1.урйиса тӑна.
Ҫимуртем хатёрлесе хунӑ хута канверт ашне ^ик

се ҫыпйҫтарса. лартна та. Лури йаракан ҫынна тыт- 
тармӑ. Лешӗ тухса кайнй та, лаша ҫиме утлансасик- 
кипе вӗҫтернӗ.

Хут ҫине акй ҫапла ҫырна:
„Краттансем. Халйха ҫӑлакан Коммттет цленӗсем!
Ланттенака тытна, ыран вёлереҫҫё“, тенӗ.
Умтам Ҫимуртен:
— Тӗрмене уҫар! тенё.
Шантарсем урлуҫҫи йанмсене илнё те, алакне 

уҫса тӗрмеве кёрсе каймӑ.
Ҫимуртен пуҫне ҫӗкленӗ, а л лисе не кӑкӑрӗ ҫине 

хӗреслесе тытна та. алӑк ҫинцен куҫне илмесӗр: Ри
стание нлсе кёрӗр, тесе кйшк&рса йанӑ.

Уҫй'алйк телёнке икӗ шантар курйнса кайнӑ. 
Вӗсем хушшин^е ристан пулна. Вал Ланттенак мар. 
Ковен пулмӑ.

С и му рте м шартах смкнё те:
— р]сё-м вйл? тенё.
Унтан гаерах васкаса:
— Епё ристана илсе килме хуш нӑрӗ, тенё.
— Ристанё—епё, тенё Ковен.



— Йепле? Ланттенак йҫта?
— Ланттенак ирӗкре.
— Тарнӑ-и?

Тарнӑ.
— Пёлетӗп, пӗлетӗп, тенӗ Вимуртен §ӗтрекен 

еасӑпа,—вйл самӑк хуҫи вӗт, вӑл пур шӑтйк-ҫурйкееве 
те пёлет. Тӗрмерен вӑрттӑн тухмалли ҫул пур пулё. 
Ана никам та пулӑшман. никам та пулӑшман ҫав. тенё.

— Ана пулйшнй, тенё Ковен.
— Кам пулйшнй? Рук, анла пулас ҫук!
— Епё.
— Есё аташатнп мён?
— Епё ун патне тёрмене кётём. Епё йна хам 

плашка патйм, вйл тухса каре, епё йултйм.
— Есё ун П'-к тума пултарас ҫук!
— Турӑм.
— Апла пулас ҫук!
— 'Цйиах та апла.
— Ланттенакне илсе кплёр!
— Епё сире: вйл аар^ё, тесе каларйм вёт.
-— Есё... есё ухмаха кайнй!
— Епё а]йн калатйп.
Ҫнмуртен '§ӗлхннё аран ҫавйрса ҫапла каланй:
— Апла пулсан есё...
— Вилме тивӗҫлё, тенё Ковен.
Гимуртен, шуралса кайса, ним тапранмасйр лар- 

нй. Уи ҫамкин^е тар тухса кайнй.
— Щантарсем, апйплй ҫынпа хйй вырйнё патне 

илсе пырйр, тенё вйл.
Ковен хыҫсӑр пукан ҫпие ларнй.
— Шантарсем, шашкйрсоне туртса кйларйр, тенё 

Ҫпмуртен.
Айӑплй ҫынна вӗлермелле тумалла '§ух, ҫар супе

сен ун пек ййла пулнй.



Шантарсем шашкисене туртса кӑларнӑ.
Ҫимуртен сасси каллех хытнӑ. Вӑл Ковен йен- 

иелле пӑхса ҫапла каланӑ:
— Айӑплӑ, ҫын, ура ҫнне тӑрӑр, тенӗ.
Вӑл ӑна урӑх „ееӗ“ тесе 'ҫӗнмен.
Ковеп тӑна.
Сймуртен тёптрме пуҫланй.

- Мён патла?
— Ковен.
— Сирен 'рш?
— Ҫурсӗр йентр (.ырансем п атӗн р  експетнтси 

колоннин камантуигрйӗ.
— Есӗр оаз тарнӑ, усал еыннӑи хурйпташё пу 

латар-и?
Епӗ ун тӑванён ывалӗ.

— Есёр Конвент текретне пёлетӗр-и?
— Ҫав сирён патра сётел ҫинце выртаканскер-

не-и? Пёлетӗп.
— Ҫав текрет пирки есёр мён калама пултаратӑр.
— Епе ун ҫине хам алӑ пуснӑ. вӑл хушнине 

пурне те туса тӑма хушнӑ. тата айала. ман. йат ла- 
ракан ҫёре хам хушса ҫырса хунӑ..,

— Х&вӑра валли ваккат суйлӑр.
Енӗ хамшӑп хамах тарӑн.
— Калӑр.
— Ака мёнле. тесе пусласа йанӑ. Ковен.—Ман 

куг умён^е ыра ӗ<: тунп Ланттенакӑн нур усал ӗҫӗ- 
еене.те маптап хупласа ил^ё. Старик... сӑлнй а-рсем.., 
гавсем пурте ман ума пырса тӑрса. мама хам мён! 
тумалли гин^ен мантар^ёе. Епё сунакан йаяеемҫип- 
|еш, таптаса пётернё уйеем спилен, тыткӑна лекни- 
семпе аманнисепе вёлерни ҫшгҫен. персе вёлернё хё~ 
рарӑмсем сиит}еи маиса карам, Храп теине акӑлтрнссме 
сутнипе мантам та, тӑван сӗр-ншва вёлерекеие ирёкё
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кӑларса йатйм. Епӗ аййплӑ. Епӗ ҫакна кӑна хушса 
калама иултарагйп: ман на^авднёк пулса хамйн ытти- 
сене пример кӑтартса пымалла пулнй, сирӗн те сут- 
йесем пек пулса хӑвӑрйп пример кйтартса памалла.

— Мӗнле пример?
— Мана вӗлермелле тӑвӑр.
— Вӑл тёрёс пула!1 теттӗр-и?
— Тӗрёсрен те ытларах: вӑя кирлё.
— Ларйр.
Про ккурор кӗске сӑмах каласа текрет вуласа 

к&тартсан, Ҫимуртен кйпитан Кегашана сӑмах панӑ.
— Саккунта пит тйнланмалла каласа панӑ, тенё 

Ковен атйутан^ё,— Ҫыпна шеллени вӑл хӑш т;ухне 
саккуна хирӗҫ туни пула!'. Ковен кӑмантир пӑлхав 
тӑвакана, Ланттенака тарма пулйшнй. Ковен аййплӑ. 
Епё йна вӗлермелле тумалла тесе сасй паратйп. тенӗ.

Ҫекреттарё: кӑнитан Кешшан вёлермелле тйвас- 
шӑн, тесе ҫырса хунӑ.

Ковен каланӑ:
— Кйпитан, ееӗр тӗрӗс тйваешйн. Тав тйватйп 

сире, тенӗ.
Ратупйн сӑмах каламалла пулнӑ.
Вйл ура ҫине тӑрса, сут умне таратнй ҫынна 

■ҫеҫ панй та. ҫапла каланй:
— Мана та унпа нёрле кплйоттинй син^е вӗле- 

рӗр. Старик аг§асене еӑл^ӗ. Кӑмантир савйншйн ста
рике ирӗке кӑларса йана. Ырй ӗссемшӗн еынсене 
вёлерме йурамасЕ ЙурамасТ! Ҫитменнине тата Кове» 
сав нӑлхав тйвакаи сынсене тӑватй уййх хушши хӑ- 
валаса гӳрерё. респуплӗкшӗн вйрҫрё... Ҫук, йна кил
йоттинй ҫине йарас пулсан,---епё нимне те тйнлан- 
мастйп, тенё те Ратуп, вырйнне ларнй.

Ҫимуртев ун йеннелле ҫаврйнса пйхнй.



— Есер сут умно тӑратнй еынна таеана к&ла- 
расшӑн-и? тоне.

Епё ана кенерала кёрттересшён, тенё Ратуп.
— Тёрёсрех калар.
— Епё ана респумлёкре ди аслӑ сын тутарасшӑн.
— Ыйтпине хнрёд тёрёс калар.
— Епё ун нусе выранне май пуда таттарасшап.
— Апла пулсан, есёр ана тасана кӑлараешӑн 

курӑнаЕ тенё Ҫимуртен.
Ҫет.реттарӗ: Ҫершант Ратуп тасана кйларасшӑн, 

тесе дырса хунӑ. Унтан:
Пор сасӑ вӗлермелле тӑвасшан, тепёр еаееи 

тасана кӑларасшӑн. Саеӑсем уйарӑлса карӗҫ, тенё.
Еде пепле тӑвассп Ҫимуртентен кнлнё.
Бал вырӑнта н тана та, шлепне хывеа сёл ел 

сине хуна. Хал, ун санӗ шурӑ та мар, танра тёслех 
пулса кайна.

Иӳлёмре птап пулна: каладни те, каштартатни те 
илтёнмев.

Ҫимуриен ним васкамаеАр хытӑ сасӑпа дапла 
каланӑ:

— Ҫут умне тӑратпа дын Ковен, епёр сирён ёде 
пахса тухрӑмӑр. Реепуплёк йадёпе дар еудё икё е§- 
сӑпа пёр сасса хирёд...

Кунта вӑл дарӑнса тйна. Ковенан пурнасси, йе 
вилесси Ҫиму ртен сассинден к илнё. Пурте сывлаыа 
даранса итлесе тӑнӑ.

— ... сире вёлермелле тйват, тесе пётерсе хунй 
Ҫимуртен.

Ратуп сём реи тухса анса ӳкнӗ; ана дёклесе тух
са кайнӑ.

Ҫимуртен шлепне тӑхӑнна та, дапла каланӑ:
— Ковен, ыран хёвел тухаспа сире вёлереддё.. 

теыё.
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Ковен тӑна та, суха пуҫ тайна.
— Сутйесене тав тӑватӑп. тенё.
— Айаплӑ ҫынна илсе кайӑр! гене ,Ҫимуртен.
Ковен тӗрмене кӗрее кайсан. алӑкё хупӑнса ларнӑ.

X I .
У^итлӗпе вӗренекенӗ.

Ҫимуртен Ковен рево^утсишӗн йурӑхсар ёҫ ту- 
нине курнӑ. Хӑ1’ те мӗн пултӑр та. ҫанах Ковен Ван- 
тей&ра пйлхав пуҫлакан т,и айӑплй ҫынна ирӗке кӑ- 
лареа йанӑ. Револ,утси саккунё тйрӑх ӑна уншӑн 
вӗлермелле нулнӑ. Ҫав револ,утсин тӳрё ҫулён^ен 
нисталла те парӑнма йурамасЕ Ҫавӑнпа та Ҫимурте- 
нӑн хӑйӗн йуратнӑ вӗренекенне вёлермеллех. Хӑ1' те 
мӗнле пулсан та, Ҫимуртенӗн еавна тавасах пула*.

Ан^ах вёлерес умён Ковена кайса курма йурат. 
Унпа калаҫма йураР уяпа калаҫнинт,е револ,утсине 
хнрӗҫ кайни сук. Ҫимуртен дын вӗт. Ҫимуртен Ковена 
й.урата*.

Ҫурҫӗр тӗлнелле Ҫимуртен Ковеп ҫыварпӑ кулё
ме яёнё. Ун патне пырса пӑхнӑ та, а реем  мак&рнй. 
т,ухнехи пек ^ӑмӑрёсемпе куҫёсене хуплавӑ.. Ҫапла 
тапранмасӑр нӗр минут хушши пек тӑнӑ. Унтае т^ӑр- 
куеланса ларса ҫывраканӑн аллине хуллен тытнӑ та, 
хӑй тути натнелле и лее пына. Хал, вйл сутйе пул
ман. Ахал,, йуратакан сын пулнй.

Ковен кусне удса Йанй.
— Ах, есёр, уйитлё!
— Епё саепа каҫхн анат <;име килтем. тевё те 

Ҫиыуртен, хйй вӗрентнӗ ҫын ҫумне улйм дине пыр
са ларнй.

Ковеи ҫӑкӑр сӑмсине ватаран хуҫнй та. еуррине 
Ҫимуртене тыттарнй. унтан шыв курки нана.

— Малтан ееӗ ӗҫ, тенӗ Ҫимуртен.
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Ковен пёр ҫ&вар а н р х  сыпнӑ. Ҫимуртенӗ канма 
пёлмесӗр ӗҫнӗ. В&л пит пӑшӑрханни калаҫвӑ т;ух 
пӗрмай шыв ӗҫнёрен ав |ах  гталлӑ пулнӑ.

— Ут;итлӗ, епё сире курма пит хавае, тенё Ко
вен.— Есёр мана, пёр есер ав^ах краштанин туса 
йатӑр. Есёр мар пулин енӗ улпутах нулеа йулмал- 
лаэдӗ, карлӗк пулмалла/рӗ, тенё.

Вара вёсем калаҫма тытӑннӑ,. Калаҫма та, мар. 
тупйгама. Кйнгӑрла мён пулни ҫинт^ен. ыран ир 
тата мӗн пулассн синҫен ним те ас&нман. Унта, 
сутра сутйепе сут умне тӑратнӑ, ҫын пулнй, кунта 
у§итлӗпе хирӗҫ ка лакан вӗренекенӗ.

— Пурне те пур тӗлӗшрен те пёр тантуникир-  
лё. пурин тёлёшён'ден тӗп-тӳрё саккун пулмалла, тенё 
Ҫимуртен.

— Ах. ут,итлё! тенӗ ӑна хирӗҫ Ковен. — Апла 
пулсан, есёр хйв&рӑн респуплёкре ҫын хӑй ҫиш]ен 
манса, урйх ҫынсемгаӗн ыра ӗҫ тӑвассине, ҫынна йу- 
ратассине мёнле вырӑн паратӑр? Пурне пӗр тан ви- 
селлё туни лайӑх, илемлӗ туни тата лайӑхрах, тенӗ.

— Есӗ пӗлёт еынт;е вӗҫсе ҫӳретӗн. Ҫёр ҫине ан. 
Епёр мён тума май килнине ан^ах тӑваешӑн, тенӗ 
Ҫимуртен.

— Епё калаиине тума пулаг. Ҫыннӑн йаланах 
ййвӑр йапаласем ҫӗклесе ҫӳреме кирлё мар. Ҫынна 
сан^арсем еӗтӗрсе ҫӳреме туман, ҫӳлтен вёҫсе ҫӳреме 
тунӑ. Епё пурин ^ӗрисене те танаштарса $унӗсене 
пёр тӑван тӑвасшӑн.

Есё каллех тума пулманни ҫинчрен калат&н 
Калаха: хал, сана мён кирлё?

— Хал, мён пур, сав.
— Апла пулсан, есё: хал» мён пулса иртни пур- 

те кирлё, тетни?
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— Ара, тенё Ковен.—Меншён тесен хал, сил-тӑ- 
вал. Тӑвӑл хай мён тӑвассине хут те хӑеан та нёлет. 
Рввол,утси тӑвӑлӗ 'рр-'рёре вӗҫтерсе йа^ё — Усалпа 
пёрле вӑл хӑш 'рух лайӑххине те вӗетерсе кайатпулӗ. 
Ан$ах урӑхла тумалли ҫук. Пурне те тёпнипех та- 
сатмалла вӗт. Епӗ хал,хи вӑхатӑн хӑрушӑлӑхёсем 
внттёр киввин'ден тасална ҫӗнӗ 'р р к ӳ  куратӑн, тенӗ.

Ҫапла Ҫимуртенпе Ковен инҫетри параппан 
■еассисем хййсене каласма царитэден калаҫса ларнӑ. 
Тӳттӳрӳт калани илтённӗ.

хп.
Пуҫ татни.

Турк самӑкё тӗлӗн^е, ҫӳлӗ ҫӗрте тӑватӑ тунката 
ҫине кёнер пекки туса лартнӑ. Кёперӗн пӗр вӗҫӗн^е 
та та нкӗ йупа тӑратса лартнӑ. йупасем ҫмне урлӑ 
кашта хунӑ. Катпта ҫин^ен виҫ кӗтеслёскер ҫакӑнеа 
гӑнӑ. Ҫав виҫкётеслӗ йапала ирхи кӑвак пёлӗт гёлӗн- 
1, ■ хуран курӑнна. Кӗперӗн тепӗр вёҫне пусма тӑрат- 
пӑ, Икӗ йутга хушшин^е. виҫ кӗтеслё йапала айӗще 
рамӑ, пеккискер кураннӑ. Ҫав рамӑ пеккискер ҫурма- 
раи икӗ йенелле уйӑрӑлма пултарнӑ, вёсём пёрлешсе 
ларсан, вӑтам ҫын мӑйё сарлакшӗ ҫаврака шӑтӑк 
пулса т&нӑ. Рамӑн ҫӳл йент}и ҫуррнйё айалалла та. 
ҫӳлелле те шунӑ. Хал, рамӗ уҫӑ пулпй. Виҫё кӗтеслё 
папала ҫакӑнса таракан йупасем кутёнке хӑма курӑн- 
са тйнй. Хӑмн -ду'^у хймпсем некех пулна. Хӑмапа 
йунашар вӑрӑм карҫинккӑ ларнӑ, унтан малтарахра 
кӗпер вӗҫӗн^е тенӗр тӑвата кӗтеслӗ карҫинккӑ пулнӑ. 
Пурне те хёрлё сӑрпа сӑрланӑ. Виҫӗ кӗтеслӗ тпмӗр 
йапаласӑр нуҫне, ыттнсене пурне те йӑв&ҫран тунӑ.

Вӑл килйоттина иулна.
Ҫапла айала пулнй Турк самӑкӗпе ана ҫённё 

килйоттина пёр-пӗрне хнрёҫ ним 'рнмесӗр пйхса тӑнӑ. 
К и л й о т т и н и  ҫёнтернӗ те. шеллессе пёлмен.
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Ашй ҫил нереск хунавӗсене хумхатнӑ; тул ҫутӑ- 
лас умӗнхп тӗтрен йулашкн татӑкӗсем курӑк ҫийӗпе 
тунӑ. шурӑм пуҫ киле пуҫланӑ.

Сам4к патенте тӑвата пин салтака вӑрҫа кайас 
пек таратеа тухна. Вӗсем килпотгинӑна виҫӗ йен'ден 
хупйрласа тӑнӑ. Гав салтаксем вйрҫа кайас пек ви- 
ҫӗ шеренки килйоттннӑна •ҫӗрӗ ҫтена пекех картла- 
са илнӗ. Хӗвел ҫӳлелле хӑпариа ҫемӗн килйоттинӑи 
курӑк ҫине укнӗ мёлки кӗекелсё пынӑ.

Пашн,а тӑррине сутйе сӗтелне куҫарса пынй. 
Хёвел пашн^ тӗлнелле хйпарса, сӗтел хупишмгҫе 
виҫё тӗслё йалавсем айӗн^е ларакап Симуртен кӗлет- 
кине ҫутатнӑ. Ҫимуртен аллисене хёреслесе тытеа 
ним тапранмасйр ларнй. Вйл малтанхи кунӗн^и пекех 
краштӑи телека^ӗн хурмипе пулнӑ: виҫё тӗслӗ коккар- 
талла шлепне, айаккгш^е шашкӑ, тата пнҫҫнххи хуш- 
шин^е икё пистолет пулна.

Пурте шӑп тапа. Салтакӗсем иӑшалӗсене уриеем 
ҫумӗн^е тытса айалалда пӑхса тйна. Акӑ парапан 
сассисем илтӗпее кайна. Салтак ре^ӗсем сирӗлнӗ; 
1)ӗрӗ карта ӑшне пӗр ушкӑн пырса кӗнӗ те. вӗлер- 
мелли выран иатнелле утнӑ.

Малтаи хура параппансем куранса кайнй; вӗсем 
хыҫҫан пйшалсене уснй кренатер ротти; унтан шан- 
тар сво|ӗ; унтан Ковен. Шантарсен тепӗр сво^ӗ хы- 
ҫалтан пынӑ.

Ковен вӑрҫа кайакан хурмйпа пулнӑ, шашкапа. 
Аллшще те. уринце те унан ейн^ар тавраш пулман. 
Вӑл ирӗккӗн утса пынӑ. Вӗлермеллп вырйн патне 
ҫитсен, в&л паш ^а тӑрнелле пахса илнӗ, кӗпер ҫи- 
нелле хӑпарна §ух вара Гимуртенӗн вилӗ пек шу- 
ралса кайна пит;ӗ ҫинт^ен куҫне те илмен.

Кренатер роттин кймантнрё Ковен хыдҫйн хӑ- 
парнй. Ковен хӑйӗн гтгашкнне вӗҫертсе илнё те.



ухвмтсере панӑ; унтан калетухне вӗҫертнӗ те. палата 
павӑ. Вӗлермелли ҫынна ҫыхса лартмалла пулнӑ. Палат, 
кантра тытса ун патне утса гтынӑ.

Авт>ах еалтаксем, х&йсен ҫамрйк камаитирне ҫа- 
вӑнтах кплйоттина ҫӗҫҫи айне хурасса кура: Каҫарӑр!! 
Каҫарӑр! тесе кӑшкӑреа йанӑ. Ҫимуртен кйшкӑрнисе- 
пе итленӗ, а н р х  нна тархаслаеа ҫавӑрма пулман.

Палат} ним тума пӗлмесӗр аптраса тӑнӑ.
Вара Ҫамуртен:
— сут пултӑр! тенӗ.
Палат} урйх иккёленсе т&ман.
Вӑл хӑйӗн каитрине тьггнӑ.
— Тӑхтӑр ха, тене ӑна Ковен.
Папина йеннелле ҫавӑрӑнса. вӑл у'дитлине аллипо 

сулнӑ, та, унтан хӑйие ҫыхтарнй, Ҫыхса лартсан, вӑл 
налами е:

— Каҫарӑр, тата тенӗр минут кётӗр-ха, тенё те:
— Респуолёк еывӑ пултӑр! теее кашкйрса йанӑ.
Ӑна хӑма ҫине хунй, пуҫне ыӑй валли шйт&к

ӑшне гр к в ӗ . Палат; ун ӗпеи ҫшгди.ҫӳҫне хуллен ҫӳ- 
лелле хӑсартнй, унтан прушин ҫине пуснӑ. Виҫё 
квтеслӗ ҫӗҫё вырӑнтан тапраныа та, шава пуҫланӑ. 
малтан хуллен, унтан хыгтӑнтарах. Ковен пуҫӗ хӗрлё 
корҫииккӑ ашне кӗрсе те ^кнӗ.

Ҫав вӑхӑтрах Ҫимуртен ниҫиххи хушшин^еи ыӗ^ 
нистолетне тургеа кӑларна та, хайне ^ӗрёрсн тӗллесе 
иерсе йанӑ. Ҫйварён^еи йун тапса тухнӑ. Вӑл вилсе 
кайнӑ.

Н«60ЧҪ*ҪЫ



I



Х а к ӗ  4 2  пуе.


