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ЭЛКЕЙ

КИЛЙЫШЁ

Пирён умра «Элкей таврашё» роман-эпопейӑн пёрремӗш кёнеки. Вёсен авторӗ чӑвашсен паллӑ писателӗ Петр Николаевич Осипов кунта хӑй ҫуралса ӳснӗ
Куславкка районёнчи Кутемер ялӗн, ҫав ялти Элкей
тавра1яӗн вуншар ҫулсем хушши пынӑ вӑрӑм историне
каласа кӑтартма тӑрӑшнӑ. Хӑй вӑл ҫав темиҫе кӗнекерен тӑракан романа сага тесе ят панӑ, ахӑртнех, Элкей
килйыш историне питё анлӑн, тёпӗ-йӗрӗпех каласа парас тӗллев тытнӑ. М^щщ1хи кӗнекинчи событисем
хронологи тӗлёшӗнчен XX ёмёрӗн пуҫламӑш ҫулёсенче
тапранаҫҫё те 1917 ҫулхи кёрХи кунсемпе вёҫленеҫҫё.
Историшӗн ку чӑннииех те питӗ паллӑ тапхӑр:
1905—1907 ҫулсенчи революци, пёрремёш тёнче вӑрҫи,
1917 ҫулхи февральти революци, аслӑ Октябрь умёнхи
пӑтрашуллӑ та иккёленчёк кунсем. Ҫак питех те кисренӳллё вӑхӑт, пысӑк пёлтерёшлё событисемпе пуян
тапхӑр Чӑваш ҫӗршывне те пырса перӗнмесӗр хӑварман, кунта пурӑнакан мёнпур ҫынсен кунҫулёнче палӑрса юлнӑ, пётём пурнӑҫ йёркиНе, авалтан пыракан
йӑласене — пӗтёмпех те тӗппипёх улӑш.тарнӑ. Пӗтём
ҫёршывёпе, пур ҫӗрте пулса иртекен ҫав улшӑнусем
уйрӑм |ҫынсен, сӑмахран, Элкей килйышӗн пурнӑҫёнче
те палӑрмасӑр юлмаҫҫё, вёсем ҫав килйыш ҫыннисене,
хӑшёсене вӑхӑтсӑр ҫере кёртеҫҫё, пёр-пёринчен уйӑраҫҫӗ, тӗнче тӑрӑх сапалаҫҫё, аслӑ пӑтрашура такампа
та тёл пулма лекет-вёоене, тёрлё партисемпе союзсен
программисен чӑн ту тине те астивее пӑхма тивет, каярахпа тин вӗсем, нурнӑҫ шкулӗн хаяр та йывӑр ҫулне
утса тухса, кам чӑн туе, кам суя юлташ пулнине ӑнланма тытӑнаҫҫё.
Пёччен ҫын, ^йрӑм килйыш шӑпи пӗтём халӑх шӑпин пӗр пӗчӗк тепренчёкӗ ҫеҫ пулин те, унта чӑн
^
5

пурнӑҫӑн, пулни-иртнин тӗрӗс те ҫухалми йёрӗсем
ӳкерёнсе юлаҫҫӗ. Элкей килйышӗн историйӗ те, автор
хӑй пурӑнса, куҫӗпе курса ҫырнӑскер, ҫӳлерех каланӑ
паллӑ событисем чӑваш хушшииче мӗнлерех пулса
иртни ҫинчен каласа парать те.
Аня_ яптпбипгря Филлс ромаг^ ҫемье романе теме .хе
юрать п у л ^ мёншӗн тесен мӗнпур ӗҫсем пӗр килйышра
е вӗсем хутшӑннипе пулса иртеҫҫё. Унашкал романсем
илемлӗ литературӑра халиччен пулман мар: «Головлев
хуҫасем», «Тибо килйышӗ», «Артамоновсем» тата ыт.
те. Ҫемье хроники пёр общество йӗрки йӑшса, юхӑнса
пынӑ, ҫӗнӗ йёрюе ҫывхарса килнё вӑхӑта кӑтартса пама
уйрӑмах меллӗ. Чӑваш литературинче ку жанр юлашки вӑхатсенче ҫеҫ вӑй иле пуҫларё-ха, мӗншён тесен
пӗр ҫирём ҫул каялла чӑвашла романсенс хӑйсене
пӳрнепе шутласа тухма пулатчё. Анчах халё ун ҫинчен
мар-ха сӑмах. Темиҫе томлӑ романра яланхи пекех
нумай персонажсем, тёрлё халӑх ҫыннисем, пурлӑхпа
культура тӗлӗшӗнчен тёрлё шайра тӑракан сийсем,
расна сюжет йёрёоем, шалти та:та тулашри плансем,
ҫав тери анлӑ географи — пёр сӑмахпа каласан, романа тёплён тишкерсе тухма пайтах вӑхӑт та, вырӑн та
кирлӗ. Ҫавӑнпа та ку умсӑмахра «Элкей таврашё»
романӑн чи паллӑрах уйрӑмлӑхёсемне енӗоем ҫинче ҫеҫ
чарӑнса тӑрасшӑн, произведение пётёмӗшле илсе хак
пама халӗ тата иртерех те, авторё ӑна вӗҫлссе те ҫитермен; ҫырнӑҫемён, пёрремёш кёнекисене вулакан
мёнле кӗтсе илнине кура, вӑл унта улшӑнусемпе тӳрлетӳсем те кёртме пултарать.
Ваттнсем каланӑ тӑрӑх, тесе пёлтерет пире автор,
Кутемер ялё виҫё тёп йӑхран — ^Эл^ей, Паймук, Тенюк
йӑхёсенчен — пуҫланса кайнӑ. Каярахпа таркӑн вырас
салтакё Мясников тимӗрҫё пырса вырнаҫнӑ. Ку вӑл
Пӑкачав пӑлхавне нус^рнӑ хыҫҫӑн пулнӑ. Чылайччен
ял пурнӑҫё пёр тикёссӗн те тӳлеккён юхнӑ пек, унта
куҫа курӑнакан пысӑк улшӑнусем пулса та ирггмен пек
туйӑнать, пурте лӑпкӑ, канлё пек курӑнать. Анчах ҫиелтен пӑхма ҫеҫ ҫавнашкал патрнархаллӑ идилли,
чӑннипе вара ял тахҫанах пурлӑх тёлёшёнчен сийленсе пайланма пуҫланӑ.
Раҫҫейре иртнӗ ӗмӗр вёҫёнче капитализм вӑйлах
эталанма тытӑннӑ май, чӑваш ялёнче те укҫа-тавар
хутшӑнӑвёсем сарӑлнӑ, тёрлё йышши хуҫасем нумайланнӑ: тырӑ, хӑмла, ҫӑмарта хуҫиоем, арман, лавкка
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тытакансем, тир, ҫӑм, шӑрт пуҫтаракансем тата ытти
усламҫӑсем мулшӑн хапсӑинӑ. Элкейсем ҫӑмарта пухса, Паймук хӑмла сутса пуйма тӑрӑшнӑ, хӑйсен аслашшӗсемпе пёр вӑхӑтра куҫса килнӗ Тенюкаене тара
тытса ӗҫлеттернӗ. Кутемертен тавара тата вӑйлӑрах
хуҫасем патне, ун чухие Раҫҫейре сӗмсӗррӗн хуҫаланнӑ
Ревер, Небенцаль нимёҫсем евӗр коммерсантсем урлӑ
Мускава, Петербурга, Хусана, Аҫтӑрхана, Европӑри
пысӑк хулаоене те леҫеҫҫӗ.
Услам курма шутлакан хуҫаоем ҫынсен сывлӑхне
те хёрхенае тӑмаҫҫӗ. Паймук патӗыче ӗҫлекенсем, авӑ,
уйрӑмах кӳкӗрт кӑмаки умӗнче ларакансем, часах чахоткӑна ереҫҫӗ. Элкей кӗлетӗнче ёҫлекенсем те тӑраниччен апат ҫисе курмаҫҫӗ: вӗсене пӑсӑлнӑ, сутма
пачах юрӑхсӑр ҫӑмартана та тӳлевсӗр памаҫҫӗ, вӗсене
ятран ҫеҫ чӗнеҫҫӗ, ашшӗ ячӗпе никам та чӗнмест. Укҫапа тавар хутшӑнӑвӗсем чӑвашсен ӗлӗкхи йӑли-йӗркисене ишмеллипех ишсе ватаҫҫӗ, авалхи тӑванлӑхпа
ратнелёх те пётсе пырать, пурне те укҫапа виҫсе пӑхса
хаклама тытӑнаҫҫё. Ҫӑмарта хуҫин Элкей Микулин
ашшӗ — Уҫӑп Тимахвейчӑ — авалхи асаттесенчеч юлнӑ йӑлаоем пӑрахӑҫа тухса пынӑшӑн, ҫамрӑксем халӗ
хӑйсем мёнле пӗлнӗ ҫапла тунӑшӑн пӑшӑрханмаллипех пӑшӑрханать, вӑрҫать те ӳпкелешег: «пирӗн вӑхӑтра ун пек мар пулнӑ», тет, анчах нимӗн те тӑваймасть,
пурнӑҫ урапи хӑй ҫулӗпех чупать.
Юрату, ҫемье ыйтӑвӗоене те нырса ҫулӑхать ҫав
мул тени. Элюей Сашипе земски управа членён Тоскинеевӑн хёрё Елюк тахҫанах пӗр-пӗрне саваҫҫё, пёрлешсе ҫемье тума хатёрленеҫҫӗ. Анчах вёсем шутланӑ пек
пулмасть. Елюка хӑмла хуҫин Паймукӑн тёпе юлакан
кёҫён ывӑлё Микихвер ҫураҫнӑ-мён, х?ёр ашшё те ӑна
Сашӑна мар, тата чаплӑрах, вӑйлӑрах пуяна качча
парасшӑн. Ҫак хӑйне самаях либерал шутлакан ҫын
хӗр кӑмӑлне ыйтса та тӑмасть, ашшӗ ирӗкӗнчен тухаймё, тет. Ҫапла ҫамрӑксен ҫутӑ ёмётне пёр хёрхенмесёрех таптать, кайран Сашипе Елюкӗ иккӗшӗ те вӑхат(сӑр ҫӗре кӗреҫҫӗ.
^Капитализм йёркисем чӑваш хушшине к&рсе пынипире писатель ытти нумай витёмлё детальсем урлӑ,
рлё вак-тӗвексем урлӑ кӑтартса парать, вара ӗҫсем
ннипех ҫапла пулса иртнине ёненмеллипех ёне^иетён. Романри ҫыноен чӗлхи те мӗнле улшӑнпӑ халӗ:
/унта чӑваш сӑмаххисемпе хутӑш вырӑсла сӑмахсем те
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йлтенкелеҫҫӗ. Рапатник, иӑрахут, вакун, саклат, вексель, приговор, прошени, ваккат йышши сӑмахсем чӗлхене ҫирӗп кӗнӗ ӗнтӗ. Унашкал сӑмахсене яла Сормовӑра рабочи пулнӑ Мӑкки Козловский, Питӗрте ӗҫлесе
пурӑннӑ Александр Мясников, тӗрӗксемпе ҫапӑ|ҫнӑ
Сарт Ҫеменӗ, тӗрлӗ хуҫасен приказчикӗсем, учительсем, ытти иртен-ҫӳренсем илсе иыраҫҫӗ. Суту-илӳ тӑвакан пысӑк хуласене —• Хусанпа Чулхулана — ҫывӑхрах ялсенче вырӑсла сӑмахсемпе усӑ курни уйрӑмах
сисӗнет. Калаҫӑвӗ ҫеҫ мар, апат-ҫимӗҫӗ те, ҫипуҫ-тумт
ирӗ те ҫӗнелсе, улшӑнса пырать. Осип Тимофеевич,
авӑ, хӑй ӗмӗрӗнче ҫӑлкуҫ шывёсор пуҫне урӑх шыв
ӗҫменскер, ҫамрӑксене чей ёҫнёшёп, пылака вёреннӗшӗн, сахӑр-кӑнахвета юратнӑшӑн вӑрҫать. Хуласенче
пулса курнӑ ҫамрӑксем текех ӗнтӗ килте тёртсе тупа
кӗне-йём тӑхӑнса ҫӳремеҫҫӗ, вӗсем фабрикӑра тӗртне
пустав пиншаксемпе шӑлаварсем, ҫутӑ кӑсуруклӑ
карттуссем, пӗрмечеллӗ атӑсем тӑхӑнса янӑ, хӑшёсем
ҫӑва1рӗсене пирус та хыпнӑ, хурал пӳртне пухӑнса
укҫалла картла та выляҫҫӗ вӗсем. Хулааенче ҫӳрекелесе курнӑ ҫамрӑксемпе пёрлех хӗрарӑм ҫине ҫӑмӑлттайла пӑхасси, чӑваш хушшинче упччен нихҫан пулман
юрӑхсӑр йӑла та пирӗн яла пырса ҫаклаичӗ. Ҫакна та
асӑрхамасӑр хӑвармасть писатель. Мӗн тӑвӑн, мул
тӗнчин ырри-усалӗ яланах пӗрле ҫӳрет, чӑваш ялне те
ҫаплипех пырса кёрет.
Малтанлӑха мул пухнин историне хӗҫпе тата юнпа
ҫырнӑ, тенӗ К. Маркс. Пуҫласа мул пухасси нумай
преступленисемпе, вӗлернипе, ҫаратнипе, вӑрланипе
тата ытти киревсӗр ӗҫсемпе ҫыхӑннӑ. Чӑваш хушшинче
ку ӗҫ мӗнле пулса иртнине пнтех уҫса памасть автор.
Тен, хӑй йӑвашлӑхне пула чӑваш ытларах «законлӑ»
майпа пуйма тӑрӑшнӑ? Элкей Микулайӗ, акӑ, ашшӗнчен чылай нумайрах ҫӑмарта туянма пуҫланӑ, ӑна усрама кӗлетсем туса лартнӑ, ҫӑмарта суйлама, ещӗке
хума ҫынсем тара тыггнӑ. Хальхи пек каласан, нроизводствӑна ӳстернӗ, ҫавна май унӑи таварҫаврӑнӑшё
пе пысӑкланнӑ, укҫа нумайрах кирлӗ пула пуҫланӑ,
вара вӑл ҫичӗ процентшар тӳлесе кивҫ^ен укҫа илнӗ.
Ыттисем мӗнле пуйнӑ-ши?
Автор пире Эливановсен выҫлӑхлӑхӗ, Паймук хуҫан ҫӑткӑнлӑхӗ |ҫинчен ҫырса кӑтартать. Паймук хӑй
тарҫисене ӑшӑ сӑмах каламан, час-часах хӗненӗ, ӗҫрен
кӑлара-кӑлара янӑ, ытти майпа та хӗсӗрленӗ. Элкей
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Микули вара урӑхларах ҫын, унӑн чыспа совесть тени
пуҫёпех пӗтое ларман-ха. Вӑл ҫакӑн пирки хӑй те часчасах шухӑша кайса ларать: мӗншӗн-ха вӑл Паймук- •
оемех укҫа ҫумне укҫа хушса пыраҫҫӗ, мана вара тур(РИ ҫырман пулё пысӑк укҫаллӑ пулма, тет. Ҫурма шу^ ӑ ш л ӑ ҫынран тӗнчере вӑйлӑ этем пулас ҫуках пулӗ,
Гтесе те шутлать Николай Осипович. Пӗрне-пӗри е
^утарса, е юратса пурӑнмалла тӗнчере: кашкӑрла
^пурӑнса^ — вӑйлӑ хуҫа пулӑн, укҫасӑр ҫыноемпе тус, лашсан — сӑваплӑ пулӑн, анчах телейне ҫапах курай^мӑн. Самаии ҫапла-ҫке, тет Эльгеев.
Хӑйне ни унталла, ни кунталла тыткаланипех, ҫап<ла иккӗлле шухӑшланипех Элкей Микули нихӑш
(^ыраиа та пырса тухаймасть: халӑх еннете татӑклӑнах
куҫаймасть, пуяноем хушшинче хӑйне кирлӗ пек, вы'^рӑнта ларнӑ пек туймасть.
Хуҫапа хуҫа, паллах, пӗр мар, вӗсем хушшинче те
расна ҫыисем тӗл пулаҫҫӗ: пӗрисем йӑвашрах, теприсем хаяртарах. Вӗсем тата халлӗхе халӑхран та пӗтӗмпех уйрӑлса кайман-ха. Маяковский калашле, малтанах буржуй ытла япӑх ача пулман, кӗпе ҫухави тарпа
хураласран та питех хӑраман. Шур сухалоем каласа
панине астӑватӑр пулӗ: Ехрем хуҫа та сӑхманпа ҫӑпата сырса ҫӳренё, тет, перекетлӗ чӑваш йӑлипе укҫана
кирлӗ-кирлӗ мар ҫӗре тӑккаламан.
Тарҫӑ вырӑнне-ӗҫлесе пурӑнакан, килти ҫын пекех
шутланакан Хёветӗр те хӑйӗн хуҫи ҫинчен акӑ мӗскер
каласа парать: эпё ырӑ хуҫа аллине лекрӗм ҫав, Микулай Уҫӑпӑч мана нихҫан та кӳрентермест, манпа пӗрле
апат ҫиме те йёрӗимест, хӗрёнкӗ чухне мана шӑллӑм
тесе чёнет. Кунта, тен, Элкей Микулине ытлашши хитрелетое-якатса кӑтартни, идеализацилени. те пур-тӑр,
мӗншём тесен автор такам ют ҫынсем ҫинчен мар, хӑй
лайӑх пёлекен, ҫывӑх ҫынсем ҫннчен ҫырать. Апчах ӗҫӗ
унта ҫеҫ мар-ха, ҫак «лакейла философи» мён патне
илсе пырать-ха? Хёветёр хӑйён хуҫипе ҫав терм тача
ҫыхӑннаран ёнтё урӑхла пурнӑҫ пулма пултарасси ҫипчеп тӗлленмест те, мёнпур пеккипе пӗтёмпех килӗшет,
киревсёр йёркесене. хирёҫлес шухӑш та ҫук унӑн. Ялан
пӑхӑнса пурӑнма вӗреннӗ ҫынран урӑх мёнех-ха кӗтён,
темёнле урӑхла йёркеоем ҫинчен вӑл итлесшӗн те мар:
«Вулама-ҫырма пӗлмен халӑх ӑҫтан патшалӑх ёҫне
тума пёлтёр? Аташаҫҫё кирлё мара. Пар пире патша
туприне, ӑна виҫӗ кунта аркатса пётеретпёр, тепӗр
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кунне нимӗҫсен аллине лекетпӗр» («Элкей таврашӗ»,
пӗрремӗш кӗнеки, 116 стр.).
Ку ёнтӗ чӑн-чан чура философийё, пусмӑра хирӗҫ
вӑйпа тӑма хӑрани, пур хурлӑхшӑн та пусмӑрҫасене
христосла-толстойла каҫарни. Владимир Ильич Ленин,
1905—1907 ҫулсенчи революци мӗншӗн ҫӗнтерейменнин
сӑлтавӗсене тӗпчесе, шӑпах миллионшар хресченаен
айванлӑхӗ, вёсен патриархаллӑ шухӑш-кӑмӑлӗ, йӗркелӗхпе организацилӗх ҫитменни, хуласенчи рабочисемпе ҫыхӑнманни, унталла-кунталла сулӑнкалани поражени патне нлсе пынӑ та, тесе кӑтартса панӑ.
Кантрак Евленё вара, Хёветёр пекех Элкей патӗнче
ё|ҫлекенскер, пачах урэхла шухӑшлать ҫеҫ мар, пусмӑоа хирёҫ хастаррӑн кёрешет те. Ёсмёлти демонстраци
вӑхӑтӗнче вӑл пуринчен малта хӗрлӗ ялав йӑтса пырать. Анчах ун пеккисем ^аллёхе питё сахал-ха.
Элкей Микулине ёнтё хӑйне майлӑ демократ та,
либерал та теме юрать. Вӑл ун чухнехи чӑваш ялёнче
самаях вёреннё, культурӑллӑ ҫын, унта-кунта тухса
курнӑ, хаҫат-журналсем ҫырӑнса илет, кӗнекесем вулать, ӑслӑлахпа вӗрен^ пёлтерёшне те лайӑхах ӑнланать, ачисене пурне те вёрентме тӑрӑшать. Ачисем
темӗнле вӑрттӑн кёнекесем вуланине, хёҫпӑшал усранине курмӑш пулать, чӑвашра ун чухне паллӑ пулнӑ
социалист-революционера Тимофей Николаева стражниксенчен тарса пытанма та пулӑшать, унӑн чӑматанне хӑй патёнче усранӑшӑн кёске вӑхӑтлӑх тёрмене те
лексе тухать.
Ҫапах та ҫак ҫын революци, рабочисем ҫинчен мёнле калаҫать-ха?
— Мнокӑль рабочи пирён? Ку тёрёс мар. Патшине
улӑштарас пулсан та, влаҫа хресченсене памалла.
Улпутсенчен ҫёре туртса илсе хресченсене памалла.
Укҫасӑр мар, паллах, хыспа тӳлемелле тӑвас пулать.
Рабочий мён пур ун: шалу илет — ӑна урӑх ннмён те
кирлё мар. Хуҫине хирёҫ пытӑр-и? Хуҫи пулмасан
унӑн ҫемни выҫӑ вилё,— хирӗҫлет хӑй ывӑлне Михалана та Элкей Микулайӗ.
Лешё ӑна эсерсемпе большевикаен протраммисем
хушшинче мёнле уйрӑмлӑхоем пуррине кӑштах ӑнлантарса пама тытӑннӑ та, ашшё ҫав тери хӗрсе кайнӑ.
Хапрӑк-савӑтсене рабочисене хӑйсене пама сёнеҫҫё
большевиксем, тесе каласан та, Эльгеев ёненмест^
— А укҫи?! Укҫине кам патӑр вёсене — машинӑсем
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туянма, тавар илме... Пӗр уйӑхра юхха ярӗҫ вёсем
хуҫин ӗҫне пӗлменскерсем. Калаҫҫӗ кирлӗ мара!
(129 стр.)
* .
Вак харпӑрлӑх идеологийӗ витӗрех ҫапнӑ ҫак ҫыннӑн демократизмӗ нумайлӑха пымасть, тепӗр чухне
пачах тепӗр майлӑ, ҫёр сакӑрвунӑ градус хирӗҫле те
ҫаврӑнса ларать.
— Сӳнчӗ, эппин, чаваш нуши ҫинчен пӗлтерекен
пӗртен-пӗр хаҫат. Юратса вулаттӑмӑр пурте: чухӑнни
те, пуянни те — кашнин валли хӑйне кирлӗ статья
тупӑнатчё. Мӗншӗн пирӗн халӑх ҫугга тухасран ҫав
тери хӑраҫҫӗ-ши гтирӗи чиновниксем?— тулхӑрчӗ Эльгеев. (129 стр.)
Ку сӑмахсене вӑл «Хыпар» хаҫат пирки калать.
Анчах ҫав хаҫатах малалла вуланӑҫемӗн унӑн шухӑшӗ
хӑвӑрт улшӑнать: ытла та тӳрӗ ҫыраҫҫӗ, тет.
— Ха! Мӗн ҫыраҫҫӗ... «Кам хӑй аллипе ҫӗр ӗҫлет —
ҫавӑн пулмалла?!» Эсир, ав, сухапуҫне тытасшӑн
м а р — у ч и т е л е тухнӑ, Хам эпё чирлӗ, Кольӑпа Павлушӑн ҫулӗсем ҫитмен, аннӳ те варпа аптраса пурӑнать — вара ман хамӑн Хӗветӗре те сухалаттарае
мар-и? Тӑватӑ ят ҫӗре мӑян пустӑр-и? (130 стр.)
Ывӑлӗ ӑнлантарса пама тарӑшнине нимӗн вырӑнне
те хумасть Элкей Микулайё: апла пулсан, «Хыпара»
хупниоем питӗ тӗрӗс тунӑ, тет кӑна. Ҫавӑнтах хӑйён
«программные» каласа пама тытӑнать. Пёр улпут та
хресчене хӑйӗн >ҫӗрне тӳлевсёр памӗ, тет. П а т ш а л ӑ х
хресченсене ҫӗр илме укҫа уйӑрса памалла, унсӑрӑн
юн тӑкса ҫапӑҫма та тивӗ, тет. Чи малтан халӑха вулама-ҫырма вӗрентес пулать. ( П а т ш а л ӑ х а тытса пыма
пултараяс ҫукран шикленет ёнтӗ.) Пӗр-пӗр Ваҫҫа пеккисем е хамӑрӑн Сашша пеккисемех ҫёрне илнӗ-илмен
картла выляса ярӗҫ е сутса эрех ӗҫсе кӳпӗҫ. Мана хама, тен, сирӗнтен те ытларах патша йёрки килӗшмест,
эпӗ хам та хура халӑхшӑн (ҫапла пулмасӑр, пурте
халӑхшӑн ӗнтё, пӗтӗмпех х а л ӑ х ш ӑ н ) . Анчах мӗн чул
пулӑшан вӗсене, ҫавӑн чул усалланса пыраҫҫӗ. Кантрак пиччӳне, ӗнеллӗ пултӑр тесе, ҫурма хакпах ҫурхн
пӑрӑва пиллесе патӑм, укҫине ӗҫлесе татӗ, терӗм. «Тем
чул та сӑпаҫҫипах, терӗ, виличчен саншӑн турра кӗлтуса п у р ӑ н ӑ п » , — т е р ё . — Х ё л е кёрсен, пулас ӗнене пусрӗ те сутрӗ. Халь ӗнтӗ ни ӗни, ни укҫи ҫук. Курао
килмест ман ӑна ҫавӑнтанпа... Тьфу! А парӑмне тавӑрасси ҫинчен тапратмасть те.
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Кантрак пеккиаемшӗн кирек мёнле йӗрке пулсан
та—пурпӗр! Наяншӑн кирек мӗнле самана та пӗрех,—
вӗҫлет хӑйён сӑмахне ҫӑмарта хуҫи Эльгеев. Унран
урӑх сӑмах кӗтни кӑлӑхах пулӗччё, пуян хӑй вӑл яланах ӗҫлет, чухӑн ҫеҫ иӗҫҫе тӑратса вырггать.
— Э, атте! Эсӗ пётӗмпех эсер пулса кайнӑ-ҫке!—
тет Михала ывӑлӗ. Питӗ тӗрёс калать. Пӗлместёп, тен,
Элкей таврашӗ автора тахӑш енчен тӑван та лекет
пулӗ, анчах чӑн-чӑн писатель истори чӑнлӑхне хирёҫ
каймасть, автор юратакан латинсем пек каласан: Платон маншӑн тус, анчах чӑнлӑх мана тата хаклӑрах.
Хамӑр ҫумма хытӑ ҫыпӑ<ҫакан субъективлӑхран хӑтӑлса, чӑннине, тӗрӗссине калама чылай пысӑк хӑюлӑх
кирлӗ, П. Н. Осипов вара чӑнахах та ҫапла тума хӑюлах ҫитернӗ.
Ун чухнехи чӑваш ялӗнче, автор ҫырса кӑтартнӑ
пеюех, эоероен влнянийё вӑйлӑрах пулнӑ. Социал-демократсем гё чӑваш тӑрӑхне манӑ,ҫа хӑварман, Хусантан, Чёмпӗртен, Чулхуларан
большевик-агитаторсем
киле-киле кайнӑ, чӑваш хушшинче пе болыневиксем
майлиоем пулнӑ. Ун пек тӗслӗхсене П. Н. Осипов та
хӑйён кӗнекинче илсе кӑтартать, анчах йышлӑн пулман
вӗсем, темиҫен кӑна. Тата пурте пёлеҫҫё, чӑвашра вӑл
вӑхӑтра промышленность ҫав тери вӑйсӑр пулнӑ, рабочи класс тени пулманпа пӗрех. Хресченсевде вара эсерсен программи, вӗаем ҫӗре хресченсене памалла тесе
кӑшкӑрашни ытларах кӑмӑла кайнӑ. Кирек мӗнле харпӑрлӑх хуҫи те вара пролетарие, хӑйӗн аллисемсёр
пуҫне урӑх нимӗнле пурлӑх та ҫук ҫынна шансах кайман, вӑл влаҫа ярса илсе патшалӑха ҫирӗп тытса тӑма
пулггарасса ӗненмен. Хресченсемпе рабочисем хушшинче ҫирӗп ҫыхӑну, чӑн-чӑн союз >ҫирӗпленсе ҫитиччен
чылай вӑхӑт иртмелле-ха.
] Элюей Микули те, унӑн хӗрӗсемпе ывӑлӗсенчен те
хӑшпӗрисем тёрлё сӑлтавсене пула ҫӗре кӗнӗ ӗнтӗ, ҫӗр
ҫинч-и пӑтрашуллӑ кунсем текех вӗсене хумхаитармаҫҫӗ. Элкей килйышӗнчен пурӗ те иккёп — Михалапа
Павлуш ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Кусем — Элкейсен иккёмӗш
ӑрӑвӗ. Вёсен малашнехи ҫул-йӗрӗ мӗнле пулса тухӗши? Элкей Михали, ҫулӗпе ватах мар пулин те, пурнӑҫра нумай курнӑ, вӑрҫӑра та пулнӑ, аманнӑ, терле
халӑх ҫыннисемпе, тӗрлӗ политикӑлла ю х ӑ м ҫыншюемпе тӗл пулма тивнӗ ӑна. Анчах вӑл та хӑйӗн пурпаҫ
ҫулне тёп-тёрӗс суйласа илнӗ теме ҫук. Пёр вахагра
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ӑна чаплӑ ҫынсемпе пӗрлешсе, «ҫӳлти обществӑна»
кӗрес шухӑш та ютах мар пулас, вӑл Слюсарев полковник хӗрне качча илме шутлать, кайран, ч ӑ н а х а х т а ,
вӗсем мӑшӑрлӑ пулса тӑраҫҫӗ. «Чӑваш ачи полковник
хёрне, дворян таврашне качча илет! Мӗнле пек?!»*=•
ҫак вӗҫкӗнле шухӑш ӑна пӗр вӑхӑтра самаях йӑпатать,
чунне ӑшӑтать те пулас, анчах нумайлӑха мар. Эльгеев Михаилпа Соня Слюсарева, Баратынский графпа
хурӑнташлӑскер, пӗр шухӑшлӑ ҫыноем марри часах
палӑрать.
Ҫӗнӗ мӑшӑр часах Михалац тӑван ялне кайса килет, хӑна пулать. «Шырдан, толдармыш..,»— йӗрӗнчӗклӗн калаҫать каялла таврӑннӑ чухне амӑшӗ енчен дворянка шутланакан Соня. «Ҫак тискер чӑваша мӗншӗн
тухрӑм-ши, манӑн ачам та текех дворян пулайрас
ҫук»,— тесе пӑшӑрханать пике. Асламӑшӗ те Соньӑна:
дворян таса юнне пасмалла мар, ҫылӑх пулать тесе
хӑратать, хырӑм пӑрахма ӳкӗтлет. Ҫапла, хӑй ҫамрӑкла юратнӑ Антонина Павловна чӑваш учительницине
пӑрахса, Михала полковник хӗрне качча илни ӑнӑҫлӑ
пулаймасть, вёсен часах ҫемьере харкашусем пуҫланаҫҫё.
Ҫав вӑхӑтрах Хусанти типолрафире
наборщикре
ёҫлекен Карпов ҫемйинче Михала хӑйне тӑван килти
пекех туять, хуҫисем те ӑна питё тарават, никам та ӑна
эсё чӑваш тесе кӳрентермест.
Фронтра, госпитальте, Хусанта, гарнизон штабӗнче,
социал-демократсем пухнӑ маевкӑра Михала ҫавнашкал политикӑллӑ воспитани урокӗсем сахал мар илет,
ерипен унӑн куҫӗсем уҫӑлса пыраҫҫё, национализм,
суя патриотизм сёрёмё те сирёлет. Ҫапах вӑл пккёленме пӑрахман-ха. Акӑ ӑна эпяр Хусанти чӑвашсен пухӑвёнче тёл пулатпӑр.
Ҫиелтен пӑхма ҫак пуху чӑваш халӑхён пӗрлёхне
пёлтерсе тӑрать теме те пулать: кунта халӑхӑн тӗрлӗ
сийӗсен ҫыннисем пур. Пуянсем, чухӑнсем, салтаксемпе офицерсем, учительсемпе студентсем. Эсерсем, социал-демократсем. Анчах ҫиелтен пӑхма ҫеҫ ҫав. Вёсен
сӑмаххиоене итлесенех, вёсен хӑйсен кашнин интересё
пурри курӑнать. Михаил Эльгеев та пухура тухса калакан ораторсене тимлён итлет, хӑшӗ тӗрӗсне татӑклӑнах
уйӑрса илеймест-ха.
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Акӑ трибуна умне чӑваш эсерӗсен пуҫлӑхӗ, хипре те
япшар калаҫма пултаракан Алюнов тухать. Вӑл Элкей
Михали тухса калаҫнине хирӗҫ акӑ мӗнле тавӑрать:
— Эльгеев Маркс кӗнекипе кӑшт паллашнӑ курӑнать, капиталистсем рабочисене
эксплуатацилеҫҫӗ
тенине илтнё. Анчах вал манна: Маркс пысӑк промышленниксем ҫинчен калать, темиҫе пин рабочи тытса
ӗҫлеттерекен фабрикантсем ҫинчен ҫырать... Пирӗн,
чӑвашсен,— ҫавӑн пекех ытти вак халӑхсен те—рабочи класс текенни ҫӗршерӗн кӑна шутланать. Епле вара
вӗсем, хресченсене шута илмесӗр, социализм тума
пултарӗҫ?
Чӑвашра рабочи класс аталанайман, вырӑнти условиоене шута илмслле, наци туйӑмне хиоеплес пулать
текен шухӑшоемпе чеен витӗнсе, Алюнов тин ҫеҫ политика юхӑмне хутшӑнма пуҫланӑ ҫынсене, пуху ытларахӑшне хӑй майлӑ ҫавӑрать, эсерсене юрӑхлӑ р-езолюцисем йышӑнтарать. Михала та иккӗленме пуҫлать,
тӗрӗс каларӗ вӗт, тесе шутлать.
Юлашки хут эпир Элкей Михалине Хусанти большевиксен заданине пурнӑҫланӑ вӑхӑтра, Кремле юниерсенчен тасатнӑ чухне куратпӑр. Халӗ ӗнтӗ тинех
Михала тӗрёс ҫул ҫине тухрӗ курӑиать, ҫак ҫулпа вӑл
вӗҫне ҫити малалла пырӗ тесе шанас килегг. Унӑн малашнехи кунҫулӗ ҫинчен пулас кӗнекере каласа парӗ
пире автор.
Ип. ИВАНОВ.

ПӖРРЕМӖШ

ПАЙӖ

«...Без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917 как буржуазная,
февральская, так и пролетарская, Октябрьская, были Сы
невозможны».
Крестьяне действовали слишком распыленно, неорганизованно, недостаточно
наступательно, и в этом заключается
одна из коренных причин поражения революции».
В. И.

Л е н и н.

ТУХМАН ҪЫН ТУХСАН, ТАМАН ТУХАТЬ

1
Хёветёр тислёк урапине ҫиелтен тимӗр сенӗкпе ҫапка
ласа турлеткелерё те тӗлӗрсе тӑнӑ тур лашине гилхешшчен туртса варатрё.
— Ну-у, Айван, хуҫа умёнче намӑса кёрер мар — каҫчен ҫиччӗ хутласахчё... Атя, атя!— урапине хыҫалтан тёксе пулӑшрё вӑл лашине.
Те урана кустӑрмисем кӑпӑш тислёке хускатнипе, те
Айван хӑйён вӑрӑм хӳригае ҫумрн шӑнасене хӳтернипе,
лёп-пылак тислёк шӑрши Хёветёршён ӑшӑ чуста шӑрши
пекех туйӑнса кайрё.
— Поти, пирӗн хуҫа паян пасар кулачисёр килмест
пулё-ха, Айван... Эх, шӑрши ҫавӑн пит паха-ҫке вара,—
ёмёре пёрле ирттернӗ лашипе кӑмӑллӑн калаҫса илчӗ
Хӗветӗр. — Саараска валли вырӑн кирлӗ пулать, атя-ха,
Айван, лупас айёнчен тухар — сана сарай умёнче тӑрсан
та юрё,—тесе тислёк урапине хӳттелле вырнаҫтарчӗ. Айван ӗҫре васкакан лаша мар, анчах темёнле йывӑр тиесен
те, лавне кирлӗ ҫӗре илсе ҫитеретех. Вунӑ ҫул кая ҫав лаша (ун чухне ӑйӑр пулнӑскер) ҫӗр пӑт тырӑ тиенӗ лава
вырӑнтан тапратнӑ, тет.
Халӑха тӗлӗниерме юратнӑ вара хуҫи те. Ҫаванпата-и, тен, тутарсем лайӑх хак панӑ пулсан та, ватӑлса
кайнӑ тур лашине сутман Элкей Микули.
— Ман лаша — таврара пёрре: ҫёр пӑт туртакан Айвана ҫӗр тенкё парсан та сутмастӑп. Пурӑнтӑр виличчен.
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Оёлё ҫиеймест пулсан, кулач ҫитӗр. Ячё паха!—тесе,
чӑнах та, пасарсенчен таврӑнсан лашине вӑл шур кулач
сӑмси хуҫа-хуҫа панӑ.
Хӗветӗре ун чухне хӑйне пасар кулачи ҫитернӗ пекех
туйӑннӑ.
Тарҫӑ вырӑнӗнче шутлас килмен унӑн хӑйне.
— Рапатникре пурӑнатӑп, мён хушнине тӑватӑп, хирӗҫ сӑмах чёнместӗп. Юратаҫҫё мана ҫавӑншӑн хама
та,— тенӗ йӑваш Хёветёр.
Хуҫа пасартан таврӑнасса кётсе, вӑл паҫӑрах пӗр ҫӗклем шыв ӑсса килнӗ, выльӑх валашкине те ҫуса тасатнӑ,
аслӑк ҫинчен тип утӑ та антарса хатӗрленӗ. Анчах хуҫи
паян, темшён, час таврӑнман пирки, вӑхӑт ахаль ан ирттёр тесе, каҫчен уя тепӗр лав тислӗк кайса тӑкам, тенӗ
Элкей Микулин тарҫийё.
— Савраска — пӑхма хӳхём лаша, анчах пит чӑрсӑр...
Аяккарах лартас ку шыв витрисене: умра шыв пулсан,
хуҫа тытса чарас ҫук ӑна, пырса та ӗҫӗ,— тесе шыв витрисене лупас айӗнчен илсе кайрӗ Хӗветӗр.—Вырӑнта тӑма
пӗлмен лаша — мӗне кирлӗ пулнӑ-ши? — шухӑшлагь Хёветӗр.— Михал Иванч та ҫав — хӗрессӗр ҫын пекех —
ҫав тери чӑрсӑр лашашӑн ҫитмёл виҫ тенкё ыйтнӑ. Виҫӗ
уйӑх хушшинче 'ӗрӗхсе кайса, урапа тёнёлне виҫӗ хут
хуҫрё ёнтё — тӳлек выльӑх пулаймарё... Пёринче кӑшт
кӑна урапа айне пулмарӑм: тилхепе вӗҫҫён сётёрёнсе
пырса, аран чартӑм йӗксёке. Хам пулсан, пёр кун та усрамӑттӑм ун пек лашана, сутнӑ та янӑ пулӑттӑм пёр-пёр
улшуҫа, — ҫапла шухӑшсемпе кӗтет Хёветёр хуҫине, Элкей Микулине, ҫутӑлнӑ-ҫутӑлман таҫта хӑй пёччен тухса
кайнӑскере.
— Паян эрнекун — пасар кунё, анчах унта ямшӑксӑр
каякаи марччё... Мӗн ёҫпе кайрё-ши? Ҫӑмарта ӗҫёпех-ши
е урӑххипе?.. Ямшӑк кирлё мар терё те уя тислӗк тӑкм^
хушса хӑварчё... Савраскӑпа пёччен ҫӳреме юратмастчёҫке ҫав?— ҫак шухӑшсем паян Хёветёре канӑҫ памарёҫ.
Мён ачаранах Уҫӑп пичче патӗнче пурӑнса ӳснӗскер,
Хёветёр хӑйне тарҫӑ шутӗнче мар, хуҫин тӑванӗ^ пекех
шутланӑ. Ҫитменнине тата, Хёветёр ашшё те Уҫӑп ятлӑ
пулнӑ. Анчах хӑйне ӑна Хёветёр Уҫӑпӑч тесе нихҫан та
никам та чӗнмен. «Акчурасем эп, юнашарти ялсемех. .
Тӑлӑхра ӳснё... Атте Уҫӑп ятлӑ пулнӑ теҫҫё, анне ятн»е
илтмеи... Куккаоен ялёнче — Ч а ш л а м а р а — кётӳ кётсе
пурӑнаттӑм, Уҫӑп Тимахвич ҫавантан мана хӑй патне ӗҫе
илчё. Халь ав — ун ывӑлӗ те, Микулай Уҫӑпӑч, упишать
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тумасть. Тепӗр чухне, кӑшт хӗрӗнкӗрех чухне, эс ман
шӑллӑм вӗт, тет: санӑн та а'ҫу Уҫӑп ятлӑ пулнӑ, манӑн
та... Ҫапла-и?-- тесе култарать вара килйышне пирён
хуҫа, кӑмӑлё уҫӑ чухне»,— текелесе мухтанкаланӑ вара
Хёветёр ҫӑмарта складӗнче ӗҫлекенсем умӗнче.
— Ҫапли ҫапла та, укҫи пирён ӑрасна-ҫке,— хуравла
нӑ пулать вара ун чухне складра ӗҫлекенсем.
Хура пӳртре пурӑнсах ёмёр иртннпе тарӑхман Хёветёр: ҫёр мунчасем хушшинче, Кӑд<анзр ҫырмн хӗрринче
пёр чӳречёллӗ пёчёк пӳрт лартса арӑм та туяннӑ. Мӑшӑрне Укҫнне аппа, Элкей Микулнн арӑмё, тупса панӑ
пулать вара. Татюк ятлӑ Хӗветӗр арӑмӗ — упӑшми пеке?
ёҫченскер, ятлӑ ҫынсенчен пит вӑтанаканскер ӑшӑ кӑмӑллӑ та сӑпайлӑскер.
Укҫине аппапа пёрле тыр вырма тухмасӑр юлман
вара Татюк та, упӑшкине кёлте тиеме те пулӑшнӑ.
Хӗветӗрӗн хёрачи ҫуралсан, Укҫине аппа хӗреснамӑш
пулма та кӑмӑл тунӑ.
Ҫӑкӑр-тӑвар — хире-хирёҫ. Ырӑ ҫыноемшён ырӑ тӑвас теее, ҫемьеленнё Хёветёре Микулай Уҫӑпӑч та шур
пӳрт лартмашкӑн, кивҫенле тенё пек, ҫирӗм пӑт тырӑ
панӑ. Кивсенле пулать-и. ё^лесе татё-и.-— ун г.инчен Хёветёр шӳхашласа тӑман: печек ачапа тӗтӗмлӗ хура пӳртре
пурӑнни килёшмест, ял кулӗ — пуян ҫынсем патёнче ҫавӑн чухлё пурӑнеа та пӳрт лартмалӑх укҫа тӑвайман
тейёҫ.
«Пехил турра, пурӑна киле ман чипер Татюк ывӑл га
ҫуратса парӗ-ха. Хуҫа пулӑшма пулнӑ чух, кӑҫалах макласа лартасчё пӳртне. Вырӑнне виҫём ҫулах кастарса
нлнё те-ха, Хатлӑх ҫырми хёрринче, анчах пурине ҫармӑс
енчен илсе килеймен-ха».
Вӗлкӗшеҫҫӗ Хёветёр пуҫёнче тӗрлё шухӑшсем. Хӑш
чухне ун тутисем ним сӑлтавсӑрах йӑл! кулса илеҫҫё те,
юратнӑ тур лашине аллисем ӑнсӑртран ачашласа илеҫҫё.
Ҫавӑнпа пулӗ ватӑлнӑ Айван та, Хёветёр сассине нлтоен,
аякранах кёҫенсе илет.
о и
Хёветёр пурнӑҫне кура, чылайӑшё, пускилсем, кевеҫме те хатёр. Пуянг.рм, сӑмах тухиӑраи. тёрлё пулаҫҫс_иккен: пӗрисем хӑйсен тарҫисенс^сыи вырӑннете шутламаҫ,геГтӗгТрисёыГапатне тё~тӑрҫийёсемпе пёрле пер сётел
хунГшинчех пёр тирӗкрен_2ие££|!_Хӑймине ҫех хуҫн хаи
патне ярать.
Б л к ё Г М и к у л и ҫинчен уесёпех ырӑ самах ҫурет: мухтанма юратмасть вал, эрехпе иртёхмест, чёлём те турт2. П. Осипов. Элкей таврашё.
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масть — пёрре те ытти хуҫаоем пек мар. Тӳлек каҫсенче
хапха умне тухса ларать те кёсле калама тытӑнать. Ун
чухне вара ватти-вётти ялёпех пуҫтарӑнаҫҫӗ ун тавра.
Хӑйне асла хуман чӑнах та ҫӑмарта хуҫи: ялйышран
уйрӑлман, пайтине ҫеҫ пайласшӑн пулман. Халӑх каларӑшӗнчен иртме ҫук: табакне пӗрлех турт та укҫине
уйрӑм шутла, теҫҫӗ вырӑссем.
2

Ун пек ырӑ ҫынпа кам хурӑнташлӑ пулас темӗ?
Ҫавӑнпа пулӗ, земоки управин членӗ — Чӗнертн Тоскин,ей тавраш, Александр Павлович, Элкей Микулин тӑххӑрмӗш ачи ҫуралсан, кум пулма кӑмӑл тунӑ. Ачи ятне
те вӑлах тупса панӑ.
— Павӑл пултӑр. Апостол Павел пек ӑслӑ пултӑр.
Вӑл Христос тӗнӗшён пуҫне хывнӑ, хӑй ӗмӗрӗнче вунтӑватӑ послани ҫырнӑ, пурнӑҫ йӗрки мӗнле пулмаллине
вёрентнӗ, сывлӑха епле упрамаллиие те кӑтартнӑ... Тен,
ман хреснай ывӑл та ҫав апостол пек ӑслӑ пулӗ? Тен,
тараватлӑ туйне те тӑвӑпӑр, ҫулё ҫитсен,— пӑ-чӑн-тӑӑр-р-р, хе-хе-хе!— пӗчӗк ачасен вӑййине аса илсе, хӗпӗртенӗ Александр Павлович.
«Пӑчӑнтӑр-ӑр-р-р» тенӗ чух хӑйне хӑй вӑл чӗкеҫ пулса
вӗҫсе каяссӑнах туйнӑ: аллисемпе ҫав тери ҫӑмӑллӑн хӑлаҫланса, пӳрнисемпе пулӑс хреснай ывӑлӗ умӗнче илемлӗн-илемлён вылятса илнӗ.
Кӑмӑлё тулли чух Александр Павлович, хӑй земски
управа членӗ пулнине аса илсе, чинлӑн ҫӑра суха пне ал
лаппипе янах айӗнчен ҫемҫен-ҫемҫен ик еннелле икшер
хут якаткаласа илнӗ. Пуҫхӗрлӗ ӳпӗнтернӗ сӗт чӳлмекӗ
пек ҫӑра ҫӳҫлӗ пуҫне те ун чухне вӑл ятарласа ҫӳлелле
ка^ҫӑртнӑ.
Куна вӑл земски начальникран вёреннё пулмалла. Ун
патне вӑл кашни ҫулах, аслӑ мункун кунёнче; ирхи кёлё
хыҫҫӑн визит тума ҫӳренӗ. Ирхи кёлле ҫитес тесе, инҫе
ҫула пӑхман Александр Павлович: ҫӗр хута чуптарнӑ
урхамах пек утне. Ардальон Петрович, чӑнах та ёнтё,
мӑйӗ ҫинчи «Анна хёрес» лайӑхрах курӑнтӑр тесе, часчасах хӑйне пӑхӑнса тӑракан ҫынсемпе калаҫас умён хёрлё сухалне ал лаппи хыҫёпе лӑп виҫё хутчен шӑлса илме
хӑнӑхнӑ. Сухалё, тӳррипе каласан, йёпхён хёрлёскерех
шӑрт пек таракан ҫӳҫёнчен хитререх пулнӑ. Ҫавӑнпа та
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пулӗ ӑна вӑл Хусанти парикмахерсене ҫеҫ кастарса тӳрлеттерме шаннӑ.
— Салам, салам, Александр Павлович,— кӑмӑллӑн
чӗннӗ Тоскинеева земски начальник. Вара, ятне тукаласа, виҫӗ хутчен чуптунӑ, сӗтел патне чӗннӗ, пӗр черкке
эрех тыттарнӑ. Александр Павлович та, сума суса, килтен ятарласа илое килнӗ хёрлё ҫӑмартана панӑ.
Киле таврӑнсан, хӑйне земски начальник чуптуни ҫинчен Тоскинеев пускилсене савӑнсах каласа кӑтартнӑ
вара.
— Ытла та кӑмӑллӑ ҫын ҫав — Ардальон Петрович:
пирӗнтен — чӑвашсенчен те — йёрёнмест, «салам», тесе
ал парать,— тенё.
Ардальон Петрович, чанах та, Тоскинеева хисепленё:
хӑнара та ун патёнче сайра хутра пулкаланӑ. Кӑҫал часчасах та кёрсе ҫӳренӗ. Кӗмелли сӑлтавӗ те пулнӑ иккен.
Тоскинеевӑн пит илемлё кӗлеткеллӗ ҫамрӑк ӑйӑр пулнӑ. Ана вӑл виҫём ҫул Кармӑш пасарёнче — пёр ҫулхи
тихана — ватӑ кӗсрепе улӑштарса тутартан туяннӑ пулнӑ. Ҫав хитре ӑйӑра — Орлика — кёрсе курмасан Ардальон Петровичӑн ӑшё канман.
Чӑнах ёнтё, чӑваш лашиоемпе танлаштарсан, ку йёпхён хура тӑватӑ ҫулхи ӑйӑр — юмахри ҫил-тӑвӑлпа тан
урхамах пекех. Ҫав ӑйӑра земски начальник Тоскинеевран каярахпа ҫур хакпах илнё теҫҫӗ. Хӑшӗ тата калаҫҫӗ:
земски управа членӗ пулма пулӑшнӑшӑн Александр Павлович ӑна кӑмӑлласа парнеленё теҫҫё.
Тулӑх пурнӑҫлӑ Тоскинеевшӑн ку парне пысӑк марҫке, ун вырӑнне — «ҫӑкӑр-тӑвар — хире-хирӗҫ».
«Тоскиней Сантӑрӗ» теме те маннӑ ҫынсем. «Александр Павлович» тесе чӗнеҫҫӗ-ҫке халь. Ҫав ӑйӑра парнеленипех Александр Павлович ҫука юлмӗ — чысӗ хаклӑ
тӑрать. Пуян хуҫасем хушшинче ятлӑ ҫын пулма тивёҫ.
Сӑмахран: Александр Павлович пек ырӑ ҫын ҫамрӑк
ҫӑмарта хуҫи Эльгеевшӑн тӗлӗкре те курӑнас ҫук. Кум
кӑна мар, хӑталлӑ пуласси те пуҫра пур та, анчах кун
ҫинчен халё тапратмасан та юрё. Александр Павловичӑн
херӗ, Елюк ятлӑскер, калама ҫук чипер, анчах ҫулё ҫитеймен-ха.
Эльгеев хӑй те тин ҫех ҫӑмарта хуҫи шутне кӗме пуҫланӑ, мухтанмалӑх укҫи пулман. Элкей Микули вырӑнне
Микулай Уҫӑпӑч теме те ҫынсем юлашки ҫулоенче кӑна
пуҫланӑ. Ҫӑмарта ӗҫне вӑл мӗн пӗчӗкренех юратнӑ. Ашшӗ
те унӑн, Уҫӑп Тимахвейч, ҫӑмарта пуҫтарса Хусаналла
2*
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тухса ҫӳренӗ. Микулине те — пӗртен-пӗр ывӑлне — хӑш
чухне хӑйпе пӗрле илсе кайкаланӑ пулнӑ. Нҫе хӑнӑхтӑр
тенӗ' пулас ӗнтӗ.
Анчах Уҫӑп Тимахвейч, вулама-ҫырма пӗлменскер,
пысӑк суту-илӳ тума шухӑш тытман. Ҫӑмарта сутса тупнӑ укҫа тӑрлавӗпе типӗтнӗ пулӑ киле илсе таврӑннӑ. Тип
пулӑ — пӑсӑлмасть, ӑна кирек хӑҫан та ҫӑмарталла
улӑштарма пулать (пехил турра — тип пулла чӑваш ҫынни ӗмӗртенпе юратса ҫинӗ, ҫавӑнпа та хӑй те типшӗм
ӳснӗ).
Ҫак ёҫе Уҫӑп Тимахвейч Кармӑш тутарӗсенчен вёреннӗ, тет. Анчах унӑн ывӑлӗ, Микула, ашшӗ пек пурӑнасшӑн пулман. Вӑл Шӗнерпуҫӗнче икӗ класлӑ шкулта вӗренсе тухнӑ (ултӑ ҫул вӗреннӗ-ҫке!), процентсем шутлама
ӑста пӗлнӗ, ҫырас тӗлӗшӗнчен те кантур тиекёсенчюн
юлман.
Ашшӗ пек пештӗр ҫакса ҫӑмарта пуҫтарса ҫӳриччен,
паллах, ҫӑмарта склачӗ уҫсан, мӗн каласси пур, самаях
аванччӗ. Ячӗ те, хушамачӗ те пуян ҫыноен пек пулӗҫ:
Эльгеев Николай Осипович — ҫӑмарта хуҫи. Хушаматне
вӑл хӑй шухӑшласа кӑларнӑ: йӑхӗнче ӗлӗк тӗне кӗмен
Элкей пулнӑ пирки Уҫӑп Тимахвейча Элкей таврашӗ тенё
ялйыш; унӑн ывӑлне те — М и к у л и н е — Э л к е й Микули
тесе чӗннӗ. Пысӑк шухӑшсем пуҫа пырса кӗнӗренпе Уҫӑп
Микули ыйӑха ҫухатнӑ. Малтанлӑха икӗ хутлӑ кӗлет
лартнӑ. Ҫӑмарта сутма пыракансен шучё кунран-кун нумайланса пынӑ, чылайӑшӗ ҫӗр выртмаллах пынӑ. Пысӑк
ӗҫре — тӑкакӗ те пысӑк. Ҫӑмарта шутлакан-суйлакансем
те кирлӗ, ещӗксем валли рейка-хӑма та, пӑти те, сава
турпасси те, ҫӑмарта ҫёресрен сапмалли имҫам та кирлё
тата ытти те.
Ҫавӑнпа Эльгеев укҫаллӑрах ҫынсенчен ҫичшер процент парса кивҫенле укҫа илме шут тытнӑ.
Александр Павлович пёр иккёленмесӗрех п а н ӑ : —
«Паян эсӗ манӑн хӑна — ырӑ ҫынна ырӑ кӑмӑлпа!—тенё,
хӑй патне хӑнана пынӑ Микула кумне.— Хреснай ывӑлӑмшӑн — пулас хуҫа Павел Николаевичшӑн!—тесе, ал
•ҫапсах майра пуҫлӑ ҫёр тенкӗлёх хут укҫасене сётел
ҫине кӑлара-кӑлара хунӑ. «Вексель тавраш ҫырма кирлё
мар — шанатӑп»,— тенӗ. Кӑшт тӑрсан тата сӑмах хушнӑ:
«Проценчӗсене ху шутласа пырӑн»—тенӗ.
Эльгеев шалт тӗлӗнсе кайнӑ: ҫавӑн чухлё укҫа паракан ҫын ку таранччен, вӑл астӑвасса, пулман. Пин ҫурӑ?!
— Чӑнах та, тӗлӗнмелле ырӑ ҫын-ҫке ку, пирӗн Павӑл
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хреснашшӗ,— арӑмӗпе иккӗш юлсан, сӑмах уҫнӑ ҫӑмарта
>:уҫи.
Укҫине аппан тӑххӑрмӗш ачи ҫуралнӑранпа пилӗк ҫул
иртнӗ, кашни ҫулах Александр Павлович хреснай ывӑлне
менельник кунӗнче кучченеҫ пыра пыра паиӑ. Эльгеев та
Петрав таки пуссах хӑналанӑ вара тараватлӑ кумне.
Кӑмӑлӗ ыррипех пулӗ Александр Павлович кӑҫал та,
мункун эрнинче, хреснай ывӑлне хаклӑ кучченеҫ панӑ:
пёр курупка конфет. Курупкине шур шуҫран тунӑ, пӗчӗк
арча майлӑскер, йӗс хӑлӑплӑ, ҫийӗнчен темен тӗрлӗ чечек
ӳкерчӗкӗсемпе илемлетнӗ, хупӑлчи ҫине урлӑ каҫа ылтӑн
саспаллисемпе «Дюшес» тесе ҫырпӑ. Ку кучченеҫе Александр Павлович Хусантан пӗчёк Павлуш валли ятарласах илсе килнё иккен.
«Дюшес» тенй_теме пӗлтернӗ — никам та ӑнлантарса
парайман Павлуша.
— Акӑ тыт, хреснай ывӑлӑм. Сана валли Хусантан
илсе килтём, чи тутлине,— терё те Павлуша христослай)
чуптурё, унтан хёрлё ҫ.ӑмарта тыттарчё.— Аҫу пек пуд.
ӑслӑ пул, мул ҫумне мул хушса пурӑнмалла ӳс,— терё,
Кӑшт тӑрсан,— пире кивҫен панин проценчё те ҫитё,—
терё те, Эльгеев еннелле пӑхса кӑтра сухалне пёркеленчёк ывӑҫипе якатса илчӗ. Ун хыҫҫӑн Микула кума, вара
Укҫинене «Христос чёрёлнё» тесе ыталарӗ./
~
Эльгеев хуҫан ҫӑмарта ёҫё ҫулран ҫул ӑнса пынӑ. Кивҫен илнӗ парӑмсене тавӑрса панӑ пурне те. Анчах Александр Павлович хӑй укҫине каялла илесшён пулман.
Ана кӳрентерес мар тесе ҫичё процент шучёпе ҫулталӑкра
хутшӑнса пынӑ укҫана Эльгеев малашне те вӑхӑтра парса пынӑ. Аҫта пӗлен, тен, пурӑна киле ун пек ҫын кирлё
те пулӗ. Сахал-и Шупашкарта ёҫ: аслӑ ывӑлӗ Михал^а
кӑҫал Хусантан таврӑнать, учительски семинарирен вёренсе тухнӑ ёнтё, шкула вырнаҫтармалла пулать, тен,
ӑна хӑйӗн ялнех — Кутемере ямалла туса парӗ. Шкулне
уҫман та-ха, уҫӑлмалла теҫҫё.
Александр Павлович ҫине тӑнипе земски начальник
шкул уҫма сӑмах панӑ, тет. Суккӑрлаинӑ Карачӑм Иванӗ
хӑй пӳртёнче шкул ачисене вырнаҫтарма та кӑмӑл туна,
тет, иккен. Ҫитес ҫул земство шкул ҫуртне пурама тытӑнас хыпар та илтӗннӗ. Куна Александр Павлович хай
ёнентерсе каланӑ пулать вара.
Аван пулёччё ҫав ялта шкул уҫсан: ачасене виҫё ҫухрӑм кашни кун Щёнерпуҫне.ҫӳресси марччё. Сашши, Эльгеевӑн вӑтам ывӑлё, икё класлӑ шкултан вёренсе тухна,
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халь иккёмёш ҫул Чёмпёрте Иван Яковлевич патёнче
вёренет. Коли, Сашӑран кёҫёнтереххи, Шӗнерпуҫӗнчех
вӗрентӗр ёнтӗ, пёлтёр ҫеҫ кӗнӗ. П а в л у ш ӗ — ялтах вёрентӗрччӗ: сывлӑхё те унӑн ҫирёпех мар, хӗллехи сивёре ҫул
ҫинче шӑнса чирлесси те часах. Хӗрачисен вӗренесси ҫулӗ
пртнӗ ӗнтӗ, качча кайса пӗтнӗ. Виҫ хӗрачи пӗчӗклех темӗнле вӗри чирпе вилнӗ.
Эльлеев ывӑл ачисене хӑйне пулӑшма часрах ҫул ҫине
тӑратасшӑн тӑрӑшнӑ. Ёҫё те пысӑк ҫав унӑн. Ҫӑмарта
ӑҫне пӗлекен ҫынсем таврара сахал: вӑхӑтра шутласа
ҫырса пымасан, парӑма кӗрсе ӳкесси те инҫе мар — укҫа
тытса курнӑ ҫынсем пӗр-пӗрне епле те пулсан чееленсе
улталасшӑн кӑна.
Ҫавӑнпа Эльгеев аслӑ ывӑлне ялах илсе килесшӗн,
ҫӑмарта ёҫне вёрентесшён пулнӑ, шкулта ачасене хут
вёрентнё хушӑра хӑйне пулӑшасса та шаннӑ. Иртнё ҫул,
каникул вӑхӑтёнче, ҫак ёҫе вӗрентес тесе, вӑл икё хутчен
юратнӑ ы в ӑ л н е — М и х а л а н а — ҫӑмартапа Питёре ярса
пӑхнӑччё. Еҫё ӑнӑҫлӑ тухнӑччё, ашшёне Михала чӑннипех хёпёртеттернёччё: кашни вакун ҫӑмартаран икшер
ҫёр тенкё пайта пулнӑччё. Хёпёртенипе Эльгеев ывӑлне
граммофон туянма та чарман. Халё ку граммофон ачапӑчасене тем тёрлё савӑнтарать: «Кантӑка уҫ-ха, Коля,
крамахвун
каласа
кӑтарт!»— час-часах
кӑшкӑраҫҫё
урамран шӑкӑр-макӑрсем. Коля, малти пӳртре никам та
ҫук чухне, граммофона кантӑк умне лартса трубине урамалла пӑрать те юрлаттарать. Унӑн ш ӑ л л ё — юнтарчӑк
Павлушё тата: «Эн хам пӑрап, эп хам!— тесе ҫут-кӗмёл
труби ӑшне хӑй кӗрсе л а р м а та хатӗр. Ҫав тери илемлё
юрлать вара пёр майри труба витӗр — «Пой, ласточка,
пой, сердце успокой» — тет. Коля . вулама пёлнёскер,
}рамри ачасене — «куна Вяльцева юрлать» — т е с е ӑнлантарать. Кам-ши вӑл Вяльцева — никам та пёлмест.
Унтан Мефистофель арине юрлаттарса кӑтартать те
каллех ӑнлантарать: куна Федор Шаляпин юрлать, тет.
«Хёветёр мар, вырӑс юрлать ӑна» — пӳлсе илет Павлуш. — «Култар-ха тата, култар!»—кӑшкӑраҫҫё ҫамрӑк
ачасем урамран. Вара Коля мембранӑна тепёр ҫёре
сикте1рое лартать. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! — Мефистофель арийён вёҫӗ илтёнсе каять. Шаляпин хыҫҫӑн
урамрисем пурте ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ.
Пит те тёлёнмелле япала вара ҫав «крамахвун» текенни; ещёкё нимёнех те мар — ун пеккине хӑмаран ҫапса тума та пулать, саваласа сӑрласан тата хитререх пуле,
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анчах трубине тӑваяс ҫук. Пӳртре ҫынсем ҫук чухне,
Павлуш патне юлташӗсем пуҫтарӑнаҫҫӗ, кашни труба
ӑшне пуҫне чике-чике кӑшкӑрса пӑхаҫҫӗ. Ҫав тери тӗлӗнмелле янӑрать — кӑшкӑрни урам леш енченех илтӗнет.
Труби пысӑк, ҫаврашкаскер; унӑн тул енӗ — ҫап-ҫутӑ,
ӑшӗ хӗп-хӗрлӗ. «Камсем юрлаҫҫӗ вара ҫав трубара?» —
ыйтаҫҫӗ Павлушран пӗчӗк ачааем. •— «Майрасемпе
вырӑссем»,— ӑнлантарать Павлуш.— «Вӗсем ещӗк ӑшне
пытанса л.арнӑ, пӗчӗк вырӑссем. Юрланӑ чух урисемпе
ҫапла тӑваҫҫӗ»,— тет Павлуш.
Хӑй вара — «Кик-кирик, кик-шрик», тесе «Под двуглавым орлом» марш кӗввине сылтӑм урине тапа-тапа
юрласа кӑтартать. Ененменни ҫук — чӑнах калать пулӗ
Павлуш. Ещёкне хӑй уҫма пёлмест пулин те, пиччӗшӗ
уҫса кӑтартнӑ пек ӗнентерет. Чӑнах пӗчӗк вырӑссем пуртӑр унта — урӑх кам юрлатӑр вырӑсла. Чӑвашсем чӑвашла юрлӗччӗҫ. Михала пиччӗшӗ те сӗрме купӑс каланӑ
чух сылтӑм урипе тапса тӑрать-ҫке, вӑл та ҫав вырӑссенченех вӗреннӗ пулмалла, ӗненсе шухӑшлать Павлуш.
Михала пиччӗшӗ, Павлушшӑн пулсан, ашшӗнчен те
ӑслӑрах: Хусанта вёренет, учителе тухать, ники купӑспа
ташлаттарма пёлет.
— Атте пирӗн кӗслепе ҫеҫ калама пӗлет, Михала пичче хуткупӑспа, палалайкӑпа, китарӑпа, алтӑр пеккипе
тата ники купӑспа юрлаттарма пӗлет— вӑт!— мухтанса
и лет вара юлташёсем умӗнче пӗчёк Павлуш. Хирӗҫ пулаканни ҫук — ч ӑ н сӑмахӑн суйи ҫук: Михала пиччӗшӗ, чӑнах та, питӗ ӑста музыкҫӑ. Ҫавӑнпа вӑл ҫак граммофона
туяннӑ та. Ун пек ӑсти ялта никам та ҫук Павлушшӑн.
Халь вал каллех Питӗре кайнӑ, тем илсе килет — пурте
кӗтеҫҫӗ.
3
Тӑватӑ ывӑл Эльгеевӑн, анчах ашшӗне пулӑшма пӗр
Михали ҫеҫ ӳссе ҫитнӗ. Хӗрӗсене — Марьепе С а н ю к а —
качча панӑ, килте хёрарӑм ӗҫне тӑваканӗсем арӑмӗпе
амӑшё кӑна юлнӑ. Арҫын ача-пӑчасенчен килти ӗҫре
тулкки ҫук: ахаль мар пулӗ вӗсене аслашшё тул ҫутӑлнӑҫутӑлман тыр вырма хӑйӗн туратлӑ туйипе тӗрте-тёрте
вӑратнӑ. Уҫӑп Тимахвейч чирлесе ӳкнӗренпе хйстекен
ҫук: ашшё ачисене ачашлама юратать, тыррине тара
тытса выртарать. Тислӗк тӑкма та Хӗветӗре хушма пуҫларӗ: халиччен ку ёҫе пӗтӗм килйышӗпе тӑватчӗҫ.
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Уюҫине аппа ҫырма-вулама пёлмест те, анчах унӑн
та ӗҫӗ ҫителӗклӗ: картари выльӑха пӑхасои Уҫӑп Тимахвейч килёнче мён ӗлӗкренпех хёрарӑм ӗҫӗ пулса пынӑ,
вӑл йӑла халӗ те улшӑнман. Пахчаҫимӗҫӗ те чылай, сачӗ
пысӑк: ҫӑмарта складӗнче ӗҫлекенӗсене апат пӗҫерсе ҫитаресси те — пурте Укҫине ҫине юлчёҫ.
Марине кинемей ёҫлейми пулиӑ, пӳртри ҫӳп-ҫапа пуҫтаркалани те, чӑх-чӗпсене кӗрпе сапса пани те паха.
Хӗллехи вӑхӑтра вӗсене лаша каяшӗпе пӑтратса ҫитермелле пулать-ҫке-ха тата, ӑҫтан ҫав ӗҫсене Укҫине аппа
пӗччен туса ҫитертӗр!
Кайри пӳртре йӳтенӗ старик — Уҫӑп Тимахвейч кунён-ҫӗрӗн ал ҫупса ларать, тёллӗн-тёллӗн темӗскер нӗрлет — вӑл мӗн ыйтнине никам та пӗлмест. Хӑлхи унӑн
илтмест, каланине ӑнланмасть. Апатне тата выльӑх пек
ҫиет, ним тулккисёр: йывӑҫ чашӑюран яшкапа ҫемҫетнӗ
ҫӑкӑр турамне хыпа-хыпа чӑмлать. Ҫӑкӑр турамӗсем ҫӑварӗнчен туха-туха ӳкеҫҫӗ, анчах вӗсене урайӗнчен пуҫтарса илмеллине вӑл пӗлмест. Шур йӗмми вара унӑн,
пулӑ сӗрнё чухнехи пекех, апат хыҫҫӑн йӗпеное ӳчӗ ҫумне
ҫыпҫӑнать. Аптранӑ унпа Марине кннемей те: лӑпӑрлапӑрне тасатса ҫитермелле мар.
Аллӑ виҫӗ ҫул шӑп та шай пӗрле пурӑнса ирттернӗ
хыҫҫӑн, ҫав старике тем пулнӑ: ҫава туптаса ларнӑ ҫӗртех тӑнсӑр пулса ӳкнӗ. Раман Раманч хвершӑл калаоӑнь
ватӑлнипе Уҫӑп Тимахвейчӑн тӑнӗ те улшӑнсах кайнӑ
иккен.
Ваҫинкке карчӑкӗ юмӑҫ ярса пӑхнӑ та, шӑпах пӗлнӗмӗн ун чирне: йӑран ҫинче выртма юраман иккен, ие
пырса чӑмланӑ, тет. Тен, чӑн та пуле: пӑрҫа хуралне кайсан, Уҫӑп Тимахвейч йӑран лакӑмне выртнӑ та утмӑлтуратсем хушшинче ҫывӑрах кайнӑ, чирлесси те — ҫавӑнтанах пулнӑ пулӗ. Тӗлӗнмелле: ҫав тери тӗреклӗ арҫынна, тӑват-пилӗк пӑтлӑ тыр миххисене хул айне хӗстерсе
йӑтма пултарнӑ ҫынна та темескерле анкӑ-минкё ҫапса
ӳкернӗ.
„ „
Старикки пит ӗҫченччӗ теҫҫӗ. Суха т-уна 'ҫерте Уҫап
пичче ҫынна шанман. Пусӑра шӑйрӑксене курсан —
«Шуйттан кипекки» темесӗр иртсе кайман, ҫиллине шанараймасӑр темиҫе хутчен тыр шӑтман вырӑнсене туйипе
тӗке-тӗке илнӗ. «Турра маинӑ, ҫӑкӑр ӑҫта ӳснине пелмеҫҫӗ ку чухнехи ҫамрӑксем. Ы-ых, шуйттан ^кипеккисем.
Хуҫа апатне ҫиме вёрентнӗ вӗсене хальхи ҫӑмарта хуҫисем! Укҫа хакне пӗлми пулчӗҫ: тыр акса мар, ҫын ҫакри24

Не ҫисе пуранӑсшан ку чухнехи ҫамрӑксем»— хай тӗллӗнех хыттӑн вӑрҫнӑ Уҫӑп Тимахвейч.
«Шуйттан кипекки» тесе, ҫилленнӗ чух кирек кама
та пирӗн ват асатте, тӗне кӗмен Элкей, ҫапла вӑрҫма
юратнӑ. «Эпир — Элкей тавраш!» — мухтаннӑ вӑл часчасах.
«Шуйттан кипеккисем» тесе, Элкей хӑйне тӗне кӳртнӗ
чух, пупсем ҫинч|ен каланӑ пулать вара. Ятне ӑна -Ваҫлей
тесе хунӑ, тет. Вилсе выртсан, хӑйне ҫапах та хӗрессӗрех
пытарнӑ, тет, ывӑлӗ. Унтанпа Элкей шӑмми — кив ҫӑвара выртать (палли ҫук — тахӑш тӗлте), ун ывӑлӗн, Кнрле ятлӑскерӗн, тӑпри — ҫӗн ҫӑвара. Ҫав Кирле мучи
тӑпрн ҫинче халё Хусантан ятарласа илсе кнлнӗ тнмӗр
хӗрес ларать. Манман мӑнукӗсем: Кирле мучи — пирӗн
йӑх тӗпӗ пулнӑ тесе, Элкее ҫав хӗресе ларттарнӑ иккен.
Тӑкакӗ сахалах пулман пулӗ те, уншӑн Уҫӑп 'Гимахвейч
вӑрҫман: ваттиаеве хисеплекенсене— хӑйсене сӑвап пулӗ
ҫӑтмахра, тенӗ. Те час вилӗм ҫитессине туйса, те авалхи
йӑла шучӗпе — Уҫӑп Тимахвейч пӗлтӗрех хӑй валли тупӑк тума хӑма хатӗрленӗ. Вилсен хӑш тӗле пытармаллине те ывӑлне (Микулай унӑн пӗртен-пӗр ывӑлӗ
пулнӑ) кӑтартса панӑ: шӑп хӑйӗн ашшӗпе — Тимахвипе
юнашар, Кирле тӑпри 'ҫумӗнче. «Ҫимёке пырсан, мана ҫех
мар, пурне те асӑнӑр вар», — тенӗ. — Пирӗн йӑх усал
йӑх мар, ҫынна кӳрентерсе пурӑнман эпир, ӗҫе кӑна вӗрентнӗ»,—сӑпайлӑн каланӑ Уҫӑп Тимахвейч, хурӑнташӗсемпе сётел хушшинче ларнӑ чух.
Чӑнах та ӗнтё, ялга Уҫӑп пичче пек ӗҫчен ҫын пулман, теҫҫӗ ялйышсем: вӑл акнӑ пусӑсенче ырашӗ
те, урпийе те ҫав тери тикёс шӑтса ӳснӗ. Тиркемест иккен
чир ҫавӑн пек ҫынна та.
Марине кинемей, ҫаплах иртрӗ-шим пирӗн пурнӑҫ,
тесе хуйхӑрса макӑрса та пӑхать тепӗр чух, стариккин
шур ҫӳҫне е унӑн кӗреҫе сухалне йывӑҫ турапа якатнӑ
хушӑра. «Эй, шуйттан кипекки, правар, правар пул!»—
тенине илтейресчӗ халӗ ҫав старикрен, епле савӑннӑ пулӗччӗ-ши Марине кинемейӗн чӗрийӗ.
Тулхӑрса мар, ҫилленсе те мар — ахалыпӗнех Уҫӑп
пичче ҫапла сӑмахсемпе хӑйӗн юратнӑ арӑмне ятланӑ ун
пек чухне.
Марине вара: «Юрӗ-ҫке, ват супнӑ»,— текелесе хирӗҫ
калакаланӑ хӑш чухне. «Правар» пулас тесе, Уҫӑп пичче
кӑмака ҫинчен анса ҫӑпата сырса пӗтернё ҫӗре^ Марине
чашӑк-тирӗкне сӗтел ҫине хатӗрлесе лартма та ӗлкӗрнӗ.
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Чей ӗҫмен Уҫӑп Тимахвейч, чӑваш хырӑмне китай
чейӗ килӗшмест, тенё, ачаша вёреитет пылак шыв, тенӗ.
Сив сӑра е ҫӑл шывӗ—вӗсенчен ырри ҫук, тенӗ.
— Ман ывӑл Микула та ҫав чее ӗҫсех ӳпкесӗр пулса
ларчӗ. Тарлаттарать вӑл — шуйттан кипекки, кайран
вара «персуткӑ» та часах лекет, — тарӑхса каланӑ вара,
мӑнукӗсем чей ӗҫме вӗреннине кура. Анчах итлекенсем
пулман ваттине: ҫамрӑксен хӑйсен йӑли — ваттисене хирӗҫ пырасси. Китай чейне ӗҫменни халӗ ёнтӗ ҫур ял та
юлман пулӗ. Мӗн тӑвас тейӗн, самани ҫавӑн пек: яппун
вӑрҫинчен таврӑннӑ салтаксем халӑха чей вӗретсе ӗҫме
вӗрентнӗ, ҫитменнине — сахӑрсӑрах, хӑшӗ-пёри сахӑр вырӑнне пӑрӑҫ та ярса ӗҫнӗ. Сахӑрё хаклӑ-ҫке-ха: 14 пус
кӗренки, ик теҫетке ҫӑмарта вӗт вӑл! Аҫта ун чухлӗ тӳлесе чей ӗҫсе пурӑнӑн. Ача-пӑча пылака юратать, пӗр вӗренсен — вӗсене сахӑр парса ҫитереймӗн. Ёҫчӗрех ҫӑл
шывӗ: тӗреклӗрех пулӗҫ, Уҫӑп пичче каларӑшле. Хальхи
хуҫасем ҫӑмарта сутти туни те Уҫӑп кӑмӑлне кайман:
час ванакан-пӑсӑлакан япала вӑл ҫӑмарта, таҫта ҫӑва
патне яма ун валли темӗн чухлӗ ещӗк хатӗрлес пулать,
ҫӑмартине сийён-оийӗн сармашкӑн Ефремов хуҫаран
ятарласа хатӗрленӗ сава гурпасё илое килес пулать, пӑти
те кирлӗ: краҫҫынё те, ҫамарта суйланӑ ҫӗрте, тӗттём
пӳлӗмре, пички-пичкипе пӗтет. Ҫӑмартине хамӑр халах
ҫиес пулсан, пырёччӗ хуть: нимӗҫсем -патне яраҫҫӗ, хамӑр
валли вара тип пулӑ кӑна юлать. Куҫ умӗнчи ҫӑмартана
ҫисе курайман чӑвашсем тип пулӑ ҫисех типсе пыраҫҫӗ:
пурлӑ-ҫуклӑ укҫипе ҫав пулӑран тӑварлӑ яшка пеҫереҫҫӗ, шӑлё пуррисем — пуллине типӗллех кӑшлаҫҫӗ. Уҫӑп
Тимахвейч хӑй те час-часах тутарсене ҫӑмарта сутса тип
пулӑ, йӳнӗреххине, чӑвашсем валли илсе килсе сутнӑ.
Аҫтан пулса кайнӑ-ши ҫавӑн пек йӑла? Ҫак ыйту ҫине
сӑмах тупайман Уҫӑп пичче. «Шуйттан кипекки» тесе те
хӑй шухӑшне никама каласа пама пултарайман пиркиех
тулхӑрман-ши ҫав?
— Ют патшалӑха яма — хамӑр эпир пит тутӑ-ши?
Тӗп тӑваҫҫё ку ҫамрӑк хуҫаоем халӑха: ҫӑмартине^те мункун кунӗсенче ҫех ҫиекен пулчӗҫ ялоенче,— пӑшӑрханнӑ
Уҫӑп пичче.
Пурӑнатчӗ Уҫӑп кив пӳртре те аван, анчах ун ывӑлне,
ҫӗнёлле ҫӑмарта сутти тӑвакана, кантур валли уйрам
пӳлӗм кирлӗ пулчё.
Пёртен-пёр ывӑлӗ Микула итлемерӗ ашшӗне: ҫӑмарта
хуҫи шутне кӗроен, кив пӳрте каялла сиктерсе лартрӗ
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(ӑна вара кайри пӳрт тенӗ), малпи пӳрчӗ валли ятарласа
ҫармӑс енчен шултра хыр пӗренесем турттарса килчё,
кайри пӳртпе малти пӳрт хушшине ҫичӗ картлашкаллӑ
ҫенӗк умӗ тутарчё, икӗ пӳрчӗн никӗсне те кирпӗчпе ҫирёплетрӗ, тӗренче вырӑнне хӑмапа виттерсе пӳрчӗсен ҫивиттисене <ҫиелтен сӑмалапа сӑрлаттарчӗ. Хапхине те, ҫумӑр
ан тивтӗр тесе, хӑма виттерчӗ; ӑна та, час ан ҫӗртӗр тесе,
сӑмалапа сӑрлаттарчӗ.
Кусемсӗр пуҫне икё кӗлет лартрӗ, иккӗшӗ те икӗ хутлӑ (ах, турӑ, мӗн чухлӗ тӑкак, Уҫӑп Тимахвейча пӑшӑрхантараканё!).
Кӗлечӗоем кирлех пулнӑ ӗнтӗ: пӗринче вӑрӑм ещӗксем
хатӗрлеҫҫӗ, тепринче — пысӑкраххинче — ҫӑмарта тиеҫҫӗ; ҫӳлти хутлӑхра сава турпасӗ ҫыххисем купаланса выртаҫҫё, хӗвел пӗҫертое пӑхнӑ кунсенче вӗоене умри аслӑк
ҫине йӑтса тухса салатаҫҫӗ, тавӑра-тавӑра типӗтеҫҫӗ.
Складра ӗҫлекенсем кашни ҫӑмартине тимӗр трубаллӑ лампӑсем умёнче ҫавра-ҫавра ҫутатса пӑхаҫҫӗ, ^вара
уйрӑм ещӗксене сортласа хураҫҫӗ. Пӗрремӗшпе иккӗмёш
сортлӑ ҫӑмартана Гамбурга — Ревер иимёҫ хуҫа патне
яраҫҫё, виҫҫӗмӗш сортлиоене — Питӗре е Мускава ^ илсе
кайса сутаҫҫӗ. Ыттине — брак текеннине — ялти чӑвашсем ҫиеҫҫӗ: хытӑрах пӗҫерсен — чӗпӗллӗ мар пулсан —
ҫиме пырать «тумак» та (ҫутатса пӑхсан хуп-хура ҫӑмартана «тумак» тенӗ ӗҫлекенсем).
— Шӑршӑллӑ пулсан та, пӑсӑк ҫӑмарта пирӗн хырӑма пӑсмасть, ун вьирӑнне хакӗ йӳнӗ,— тенӗ ҫиекен
чӑвашсем.
Чӑх-чӗпсене тураса ҫитерме те пит усӑллӑ ун пек ҫӑмарта. «Пӑсӑк ҫӑмарта ҫук ши сутлӑх?— текенсем кунсеренех склад умӗнче пулнӑ. «Пӑсӑлайман-ха, ҫанталӑк
сивӗ», — кула-кула хуравланӑ вӗсене.
Чӑнах та ӗнтӗ, ҫанталӑк пит шӑрӑх тӑнӑ чух ҫӑмарта
час пӑсӑлать: иртнӗ уйӑхра Вӑрмар станцинче вӑхӑтра
вагон тупса парайман пирки Ревер патне ямалли ҫӑмарта Мускава та ҫитеймен — тепӗр хут пӑхса тухса ҫуррине
яхӑн килтех йӳнё хакпа сутса ямалла пулнӑ. Маларах
сиснӗ чӑвашсем ун пек чух витри-витрипех йӑтаҫҫӗ вара
ҫав пӑсӑк ҫӑмартана ачисене ҫитерме.
Чеерех тутарсем,
ӑпӑр-тапӑрпа сутӑ тӑвакансем
станцӑран пырса лавёпе те туяннӑ. Пӑсӑк ҫӑмарта Аҫтӑрханта пит хакла кайнӑ, тет. Калмӑксенчен ҫӑмарталла
арпус улӑштарса илсе Хусаналла танрӑннӑ, тет, вара ҫав
вак хуҫасем. Ҫулӗ вӑрӑм пулсан та, усламӗ юлнах ӗнтё.
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Ма илес мар, чӑнах, ҫав хуралсах кайман пӑсӑк ҫӑмартана? Тӑваттӑмӗш сорт чиперрисенчен виҫӗ хут йӳнӗрех-ҫке? Пёр чипер ҫӑмарташӑн — виҫҫӗ пӑсӑлнине улӑштарса параҫҫӗ ҫӑмарта хуҫисем. «Тумак» текеннине умҫасӑрах параҫҫӗ: пурпӗр тислёк купи ҫине кайса тӑкмалла
вӗоене.
Кун пек япала Эльгеев хуҫана пит кӳрентернӗ те —
ним тума та ҫук. Анчах чӑваш ачиоем ун пек чух ҫӑмарта кукли ҫисе савӑннӑ.
— Ыхрутипе хутӑштарса пӗҫерсен — пӑсӑк ҫӑмарта
кукли калама ҫук тутлӑ — ун пеккине патша та ҫисе
курайман пулӗ, — тетчӗ вара Кутемерти кӗтӳҫ Маркка
пичче.
Маркка пичче кукӑль тутине чӑнахах та пӗлмелле ёнтӗ: вӑл кӗрсе тухман кил ҫук пулӗ таврари ялсенче —
ёмёртенпе кётӳҫре ҫӳренӗ.
— Пӑсӑк ҫӑмартана хуранпа мар, кӑвар ҫинче хӗртсе пёҫермелле,— вёрентнӗ пулать Маркка пичче.— Вара
ним шӑрши те юлмасть, — ӗнентернӗ ҫынсене ҫав.
Те чӑнах каланӑ вӑл, те ҫавӑн пек туйӑннӑ ӑна.
Марине кинеми те, вӑл каларӑшле, пӑсӑк ҫӑмартана
кӑвар ҫинче хёртое пӗҫернё. Анчах ҫиме мар — чӗпӗсене
ьалли тӳсе пама хыттӑр тесе.
Ку тёрёс те пуле. Ҫапах та, >ҫӑмарта пӑсӑлни складра
ӗҫлекенсемшён кулӑш ҫех, йӳне 'илекенсемшӗн — хӗпӗртӳ,
хуҫишён — сиен.
— Пӗр вакун ҫӑмартана шыва кайса янӑпа пёрех
пулчё ку! Вӑрмар станцине вӑхӑтра вакун паман пирки,—
хуйхӑрнӑ Эльгеев. Самани те ун чухне пӑтрашса кайнӑ
пулнӑ: 1905-мӗш ҫулта Хусанти чугун ҫул ҫинче ёҫлекен
рабочисем пӑлханнӑ иккен. Хуҫасеычен шалу ӳстерме
ыйтнӑ, тет. Те ӳстернӗ вёсен шалӑвёсене, те ӳстермен, анчах вёсем пӑлханни Эльгеевшӑн кётмен ҫёртенех инкеклё
пулнӑ.— Таварне пёр эрне маларах килтен кӑларса янӑ
пулсан — икҫӗр сакӑрвун сакӑр тенкё тупӑш илнӗ пулӑттӑм, ҫёр ҫӑтасшё! — тарӑхса каланӑ вара Эльгеев хӑй
арӑмне.— Кёрӳ пиркиех, мӗштӗркке Ваҫлей пиркиех
пулчё ҫак ял кулли... Эх, ку кёрӳсемпе!—тесе, пёр ^хут
ҫех мар тертленсе илнӗ вара Марьепе Санюк хёрёсем
умӗнче, хӑйне айӑплӑн шутланӑ пек пулса: Ваҫлейпе
Матви кёрёвёсене вёсем валли хӑй суйласа тупнӑ-ҫке-ха!
Кӗрёвёсем ҫине кӳренмелли пулнах •ҫав Эльгеевӑн.
Ваҫлейё — Санюк упӑшки — чееленсе ӗҫлени паллӑ^пулнӑ: кӑшт та пулсан хӑй ҫумне хӑварать; Матвийӗ —
28

Марье упӑшки, Эливан таврашӗ,— укҫа шутне пӗлмест,
вӗҫкӗн, пётёмиех приказчиксене шанса пурӑнать.
— Улпут пулма ир халӗ, капитал ту малтан,— кӳренсе каланӑ вара ӑна хуняшшӗ.— Ьиҫе пине яхӑн кивҫенле
тесе илтӗн, каялла тавӑрса парасси курӑнмасть — ӗҫкёҫикёрех пӗтеретӗн укҫуна... Тек памастӑп, кирек мӗнле
пулсан та!— ҫилленоех каланӑ Эльгеев вӑйсӑрланнӑ кӗрӳшне, анчах, хӑйён юратнӑ хӗрне хӗрхенсе, ҫӗр тенкёлӗх хут укҫа тыттарса хӑварнӑ ҫапах.
4
Матвей Григорьевич Эливан хуҫа гаврашӗ пулнӑ пулсан та, ҫӑмарта ӗҫне йӗркеллӗн пӗлмен. Ҫапах та уйрӑм
склад тытса пуяноен шутне кёме тӑрӑшнӑ.
Григорий Дормидонтӑч, Эливан таврашӗн тӗп хуҫи,
ҫӑмӑлттай ывӑлне, Матвие, юратман ҫавӑншӑн. Авлантарсанах тулӑксӑр ывӑлне хӑй килёнчен уйӑрса янӑ, пӗр
пус укҫа паман, пӳрт лартма та пулӑшман. Ҫавӑнпа ирӗксӗрех Матвей Григорьевич хӑй арӑмё урлӑ хуньӑшӗнчеи
кивҫенле пек виҫё пин тенкӗ ыйтса илнӗ. Тӑванӗсенчен
юлас мар тесе, Матвей Григорьевич ҫӑмарта суттине тытӑннӑ, анчах ӗҫне пётӗмпех хӑйӗн приказчикӗ урлӑ туса
пынӑ. Пётӗм ӗҫӗ те Матвей Григорьевичӑн — укҫа парасси те илесси ҫех юлнӑ. Кирлӗ-кирлӗ мар сӑлтавпах Хусана ҫӳреме юратнӑ, «сӑлтавӗ» ҫамрӑк арӑм валли кӑна!
Пысӑк хуласенче, паллах, ӗҫки те майлӑ, майрисем
те, пехил турра, пит ҫавра.
Ятлӑ Эливановсемпе хурӑнтдшланса паллӑ ҫӑмарта
хуҫи шутне кӗме ӗмӗтленни ахалех пулчӗ Эльгеевшӑн.
Пуян Эливан йӑхёнчен тухнӑ-ха та — ҫавах путлӗ кӗрӳ
пулаймарӗ Матвийӗ. Ик-виҫ ҫултанах, ёҫкӗпе япӑхса ҫӳреиӗ хыҫҫӑн, чирлеое ӳкрё, халь вырӑн ҫинчен те тӑраймасть.
— Чӑрлап, хуньӑм, чӑрлап. Услёк чарӑнчё. Вӑй кӑна
ҫук,—тёсё выртать хӑй ҫапах.— Харламов
приказчик
ман ҫӑмарта ёҫне ӑста пӗлет, укҫа пулать, тупата... Унччен кёт,— тет хуньӑшнс. Сасси, таҫтан ҫёр тёпёнчен
илтӗннӗ пек, хӑрлатса тухать; ҫапах вилес шухӑш ҫук
хӑйён.
Вилме выртнӑ ҫынтан парӑм ыйтма темёнле сив чёреллӗ этем те хӑяс ҫук, анчах Матви кёрёвӗ хӑй ун ҫинчен аса илтерчӗ. Эльгеева халь укҫа пит кирлӗ, ун ҫинчен
Матвей Григорьевич пӗлнӗ. Пёр вакун ҫӑмарта пӑсӑлни
29

пысӑк ӗҫр.е иимӗиех те мар та, сывлӑх начарланса пынӑ
пирки Эльгеевӑн хӑйӗн те, Матви пек, ҫынсене шанса ӗҫлеме тивнӗ. Ваҫлей кӗрӳшне Мускава ҫӑмарта сутма икӗ
хутчен яма тивнӗ (халиччен вӑл ӗҫпе хӑй ҫӳренӗ пулнӑ),
анчах иккӗшӗнче те пайти юлман — «хакӗ ӳкнӗ», тег,
кккен Мускавра. Ушкӑнпа илекен тупӑнман, тет, пасарга
ваккӑн сутма тивнӗ, тет. Ҫавӑнпа тӑкакӗ нумай пулна,
тет, иккен.
Хакӗ чӑнах та ӳкнё-мӗн — Мускавра ҫеҫ мар, ют патшалӑхра та. Ревер фирми, халиччен ҫитмёлпе илнӗскер,
сасартӑк Гамбургран халӗ ҫапла пӗлтернӗ: аллӑран мала
памастӑп. Ак тамаша! Кам ӳкернӗ ку хака? Конкуренчӗ
кам пулнӑ? Ҫӗр ҫӑмартана аллӑ пуспа сутсан, ҫӑмарта
пуҫтараканаене мён парса татас? Хӑй те ҫитмӗлпе пуҫтарнӑ-ҫке? Ревертан телеграмма килсен, Микулай Уҫӑпӑч ҫӗрӗпе ҫывӑраймарӗ. Укҫинепе те сӑмах хушса пӑхрё,
анчах куҫҫульрен урӑх нимӗн те курмарӗ. Никамран кан а т ыйтма. Ывӑлӗ тата, Михали, виҫҫӗмӗш хут Питӗре
кайнӑскер, пёр хыпар та пӗлтермест. Мӗн пулнӑ тӗнчере?
Мӗн тӑвас?.. Ытти хуҫасенчен ыйтса пёлес, хулара пӑллӑ
пулӗ.
Ҫак шухӑшпа вӑранса, Эльгеев автансем авӑтнине
илтсенех, вырӑн ҫинчен сиксе тӑчё. Никама пӗр сӑмах
каламасӑр, Савраскӑна кӳлтерсе, Шупашкара тӗрлеттерчӗ.
Анчах Шупашкарне ҫитесси пулаймарӗ: Ворнӑй арманӗ патнелле анас умён ыраш пуссинчен пӗр хура сухаллӑ ,ҫын сиксе тухрӗ.
— Стой, Эльгеев, ҫавӑр каялла лашуна!— терӗ те
тӑрантас ҫине сиксе ларчӗ.
— Чим, мӗнле апла?! Кам пултӑн эс?—хӑраса ыйтрӗ Эльгеев.
Хирӗҫ калас вырӑнне, палламан ҫын тилхепене хӑй
аллине туртса илчӗ те сасартӑк Савраскӑна каялла пӑрчӗ, унтан тилхепе вёҫӗпе лашана ҫапса илчӗ. Леш вара,
тӑвалла пулсан та, ҫавраҫил пек вӗҫтерчё аслӑ ҫулпа.
Мён пулса иртнине Эльгеев ӑнланаймарӗ.
— Ан ҫап, ан ҫап, ӗрӗхсе кайӗ, вӑл ман путлӗ лаша
мар,— текелесе, Эльгеев тилхепене каялла туртса илчӗ.
Вара хыҫалалла ҫаврӑнса пӑхрӗ.
— Ах, турӑ, мӗнле юланутсем ҫав лапӑра, Ҫавал урла
каҫаҫҫӗ.
— Стражниксем!.. Хусантан килнӗ. Кӗпӗрнаттӑр яна.
Хӑвала, хӑвала лашуна!.. Урхас Кушкӑ вӑрманне ҫитерое
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яр мана, Минула пичче,— терё те хайхи сухаллӑ ҫын,
карттусне хывса ҫамки ҫинчен тарне шӑлса илчӗ.
— Чим?!. Эс... Тимофей Николаевич пулмарӑн-и?—
тинкерсе пӑхса каларӗ Эльгеев.— Сухал ҫукчӗ-ҫке сан?
— Сухалё вӑл — патша тронё пекех: паян пур, ыран
ҫук,— терё те Тимофей Николаевич ҫыпӑҫтарнӑ сухалне
хӑйпӑтса илсе кӗсйине чикрё.
— Ҫак сукмакпа, ыраш хӑмӑлӗпе тыт, сылтӑмалла!—
хушрё.
Тимофей Николаевича жандармсем тахҫантанпах
шыранине Эльгеев лайӑх пӗлнӗ. Ывӑлӗ урлӑ темиҫе хутчен
Хусантан вӑл вӑрттӑн хутсем учительсем патне янине те
пӗлнӗ. Пёринче Тимофей Николаевич хӑй патӗнче ҫӗр
выртса кайни те куҫ умӗнчех...
Темшӗн ҫав ҫын патне кӑмӑл туртнӑ, Эльгеев ҫавна
хӑй те пӗлмен. Вӗсем вӗрентнинче— халӑха ырлӑх кӳресси кӑна-ҫке-ха, мӗншён вӗсем майлӑ пулас мар?
— Э-эй, Савраска, вперед!— терё хайхи Эльгеев савӑнсах, тилхепине хытарса тытса.
— Вӑрман хыҫне пӑр, унтан — Ҫичпӳрт еннелле!
— Юлчӗҫ пулӗ вӗсем, курӑнмаҫҫӗ.
— Вӗсем ҫырмапа — ҫулсӑр кайрёҫ. Пӳлме шут тьпнӑ. Пӑр сылтӑмалла, тата пӑр, улӑх еннелле!— хушрё
Николаев.
Савраска лачкам тара ӳкнӗ пулсан та, хуҫа тилхепине итлет. Тарантас ҫатанё тёл-тёл тӳнсе каяссӑнах туйӑнать. Ларса пыраканёсем пёр енчен тепёр еннелле ывтӑнса пыраҫҫӗ, анчах лӑкӑм-лакӑмлӑ йӑран тӑприсенчен
пӑрӑнса кайма ҫук.
Мён пулсан — мён килет: ҫак икӗ ҫыннӑн шухӑшӗсем,
пӗрне-пёри шансах каймаҫҫӗ пулсан та, малалла та малаллах чёнеҫҫё.
Ҫур сехет те иртмерё пулё, юлаиутлӑ стражникоем
Урхас Кушкӑ вӑрманё патне — хурӑнлӑ ҫул ҫине —
сиксе те тухрёҫ. Анчах...
5
— Аҫта ҫухалчёҫ вёсем?!. Нивушлё вӑрмана ҫитме
ёлкӗрнӗ?!
— За мной!— терё те симӗс мундирлё исправник,
хӑйӗн тёпёртетсе тӑнӑ улма чӑпар ӑйӑрне вёр-ҫӗн атӑ
ҫумёнчи шпорисемпе хёстерсе чуптарчӗ малалла. Ун
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хыҫҫӑн хӗҫпе пӑшалӗсене хӗреслӗ ҫакнӑ стражниксем те
умнелле ӳпӗнсе чуптарчӗҫ учӗсене. Вулӑс кантурне.
— Шемшерте пулайманни Шёнерпуҫӗнче тапранма
пултарё,— тавҫӑрса лашине хӑвалать исправник.— «Тюмеров — арман хуҫи?! Мӗн ҫитмен ӑна?! Шӑллӗне, Викторне, пытарса усрать, Николаевпа ҫыхӑну тытать.-.
Тӗлӗнмелле... Анчах мӗнле-ха Николаев куҫ кӗретех
ҫухалчё? Ворнӑйтан тухса тарма ӑна, паллах, Андрей
Тюмеров пулӑшнӑ... А леш, лартса каяканӗ?.. Нивушлё
ҫӑмарта хуҫи?!. Унӑн лаши оекки таврара ҫук, тенӗ сас
пур... Анчах «тет»пе кёпӗрнаттӑра ӗнентерес ҫук... Халӑхӗ, тата ҫӑвара шыв сыпнӑ пек: «бельмес, бельмес — пёр
сӑмах». Ҫак шухӑшсем канӑҫ памаҫҫӗ Санников исправника.
Чим, кам ку?!. Аслӑ ҫулпа пӗр хура сухаллӑ лавҫӑ,
лашине хӗрхенмесӗр, чӑпӑрккапа хырӑм айӗнчен ҫапаҫапа, шакӑртаттарса килет.
Аҫта васкатъ ку ҫын? Урапи ҫипче иӗр михӗ ҫӑнӑх
пур. Ворнӑй сӑртне хӑпарса ҫитсен, урапа ҫине хӑпарса
тӑрсах, куҫне хӗвел ҫуттинчен сулахай аллипе хӳтӗлесе,
Урхас Кушкӑ вӑрманӗ еннелле пӑхса илчӗ. Стражниксем
аслӑ ҫулпа малалла чупгарса кайнине курчӗ те тулхӑрса
аллипе сулчӗ, унтан вара васкамасӑр чӗлӗм чӗртсе ячӗ.
Мӗнле ҫын вара ку? Аҫта васкаканскер? Тюмеров
арманёнчен тыр авӑртса килекенскер пулсан, ун пекех
чуптарма кирлӗ мар, урапа ҫине тӑрсах вӑрман еннелле
пӑхни те сӑлтавсӑр.
Пӑхма ку 'ҫын — вӑрӑм пӳллӗ чӑваш, хытканскер. Ик
хура куҫӗсем тарӑн лакӑмсенче, ҫӑмламас куҫ харшийӗсем айӗнче хёсёнсе вырнаҫнӑ. Тутиоем пёрӗнчӗк (ҫӑварне
уй улми хыпнӑ тейён) , сухалӗ — хура качада сухалё^ пек,
мӑйӑхӗсем урлӑ-пирлё сапаланчӑк (ҫавӑнпа пулё, чӗлёмне хыпас умён сухал пёрчисене ёмкёчёпе ик еннелле
уйӑрса сирчё).
Ҫак ҫын, хайхи, урапа хыҫне пычё те тунката пек ним
сикмесёр чылайччен пёр вырӑнта тӑчё. Вӑхӑчё-вӑхӑчёпе
чӗлӗмне паккать, ун хыҫҫӑн, ассӑн сывласа, «ёх-хём-м»
тесе илет; те ӳсӗрни пулать вара ҫав, те анаслани.
Аякран пӑхсан, пуртӑпа чутласа тунӑ кӳлепе майлах
ку ҫын: хулпуҫҫийёсем урлӑ кашта хунӑ тейён, ҫанҫурӑмӗ — тӳп-тӳрӗ ше£т§. пек. Сӑхманё унӑн — хура пусмаран тунӑскер: хура^чунлӑ этеме хура тӗс килӗшет пулё.
Ҫавӑнпа ыраш пусси хушшинче этем кӳлепи мар, хура
юпа тӑнӑ пекех туйӑиать. Патша юпи! Хурлӑх юпи!
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Урапи ҫине ларса лашине хӑвалама тытӑнайнӑччё,
сасартӑк ҫак ҫын умне ыраш хӑмӑлӗпе кӗрсе кайнӑ тӑрантас йёрри курӑнчӗ. Нумайранна ҫын хьгҫҫӑн йёрл/есе
ҫӳреме вӗреннӗскер, ҫак ҫын йӑнӑшмасӑр тавҫӑрса илчӗ:
«Лешсен йӗрӗ ку — кайса пӑхас».
Телейӗ пур-мӗн ку ҫыннӑн: Урхас Кушкӑ вӑрманён
кӑнтӑр енне — шӑпах Ҫичпӳрт сӑртне илое тухрӗ ҫак
ьираш пуссине пӑрӑнса кӗнӗ ҫул.
Ҫырма леш енче тӑрантаспа икӗ ҫын каяҫҫӗ.
Пӑхӑр-ха ӗнтӗ: Элкей Микулин пулмасан, камӑн пултӑр ҫав лаша? Чупнинченех паллӑ — Савраска!— палласа 1илчӗ хайхи хура лавҫӑ, Константин Федорович,— Кутемерти тыр хуҫи.
Ялта ӑна ҫамрӑксем «Истукан» тесе ят нанӑ, вӑл —
тӗрӗс те пулӗ.
Лашине Шӗнерпуҫ еннелле пӑрчӗ те ҫак ҫын, васкамасӑр уттарчӗ: хӑй, вырӑнтан сикмен тунката пулса,
урисене усса урапа ҫине ларчё.
Шӗнерпуҫне кӗнӗ ҫӗртех, уй хапхи сылтӑм енче, вулӑс
кантурӗ ларать. Ана хирӗҫ симӗс карта ӑшёнче шупка
кӗрен сӑрӑллӑн йывӑҫ чиркӳ выриаҫнӑ, йӗри-тавра —
кӑтра хурӑн йывӑҫҫисем. Юнашарах—ҫырма хӗрринче —
икӗ хутлӑ шкул.
Мӗн-мён курман пулӗ ҫак ҫуртсем! Шӗнерпуҫӗнчи икё
класлӑ шкултан вӗренсе тухакансем Чӗмпӗре е Хусана
кайса ҫутӑ пурнӑҫ тутине туйса илеҫҫӗ те патша саманине хирӗҫле шухӑшоемие каялла таврӑнаҫҫӗ. Хӑшӗ Николаев евӗрлӗ те пулса каяҫҫӗ. Вара вӗсене касамат та
хӑрушӑ мар — халӑха ирӗюе кӑларасси кӑна пуҫра.
Шкула хирӗҫ ларакан Воскресенски вулӑс кантурӗ
хресченсемшён хурлӑх ҫурчӗ пулса тӑнӑ. Ирӗк мӗнле
пулмалли шухӑшлӑ учительсемшӗн — вӑл касамат ҫурчё
пулнӑ, тиексемшӗн — суя хут ҫырасси те хресченсенчен
укҫа сӑтӑрасси. Ахаль мар пулӗ: «Тиек йытти тилӗ тытать, пуп кушакки пул тытать»,—тесе юрланӑ чӑвашсем.
Яла илем кӳрекен ылтӑн хӗреслё чиркӗвӗ — чанне
ҫапмассерен: мёскӗн кӑмӑллиаем телейлӗ, вӗсене ҫӳлти
патшалӑх пулё тесе выҫӑ халӑха йӑпатнӑ. Анчах йӑпатнипех хырӑм тӑранмасть-ҫке-ха? Ҫавӑнпа хресченсем
кантурти 'Ҫынсемпе килӗшсе пурӑнайман: куланай пирки
те, ҫӗр ҫитмен пирки те — патша йыттисене юратман,
ӑсла вӗрентекенсене ытларах килӗштернӗ. Тимофей Николаевич хыҫҫӑн кайнисенчен хӑшӗ-пӗри — беляевсем,
тюмеровсем, мясниковсем, алексеевсем, кондратьевсем
3. П. Осипов. Элкей таврашӗ.

33

т. ыт — иӑшал купчекки те ҫиое куриа, анчах самана вёсем тапӑннипех улшӑнман: куланайӗ те, патша йӗркийӗ
те пушшех хытса пынӑ кӑна.
Вулама пӗлмен чӑваш хресченёсем патне Ленинӑн
«Хёлхемё» ҫнтеймен пулсан та, чан сасси хӑш чухне вёсен
чёринче саманана хирёҫ янӑранӑ. Хурал пӳрчёсенче «Хыпар» хаҫатри статьясем, уйрӑмах «Хальхи самана» ятлӑ
пёчёк кёнеке хура халӑх чёрн патне пынӑ. Хӑш чухне
чиркӳ чанё патша саманине сирпётме те чённё, ун чухне
Шёнерпуҫёнче вӑйлӑ пухуоем те пулса иртнё.
Кунран-кун хресченсем пёрлешсе кёрешнинче кӑна
вӑй пуррине туйса пына.
«Истукансем» нумай ;ҫынсем хыҫҫӑн йёрлеое ҫӳренё
пулсан та, вӗсем пӗчченшерӗн «ёҫленё», кантурсем ҫине
кӑна шанса пурӑннӑ. «Халӑх сурсан — кӳлё пулать» тенине чӑваш хресченёсем урӑхла ӑнлана пуҫланӑ. Мён хӑраса тӑмалли пур ҫав пӗчченҫи уретниксенчен — хирӗҫ
тапӑнас, «истукан» таврашёсем ҫине пёр харӑс сурас —
путчӑр, пётчӗр!— хӑйса кӑшкӑрнӑ тгрӑхса ҫитнё чухӑнсем.
Тыр хуҫи Константин Федоров кантур ҫыннисем хушшинче хисеплӗ ҫын шутланнӑ. Тимофей Николаевича
Ворнӑйра хӑй куҫӗпе пёрре ҫех мар курнӑ пулсан та, ун
патне пёччен пырса тухма вӑл хӑранӑ — стражниксене
чёнтернё. Хурал пӳртӗнче Хусантан янӑ Исмук Павӑлӗ
халӑха ҫёнё самана епле пулмаллине ӑнлантарса панине
те вӑл лайӑх иёлнё, анчах хӑй кёрсе итлеме хӑранӑ. Тимофей Николаевича Элкей Микули пёррехинче хӑй патёнче пытарса усранине те вӑл сиснё, ун ҫинчен Макар Григорьевич старшинана та систернӗ пулнӑ, анчах леш тухса
тарма ёлкёрнё.
Аҫта кайӑн, чӑнах, кама калӑн, кама чӗнӗн хӑв майлӑ
пулма, кампа пёрле пулса пӑлхавҫӑсене хирӗҫ тухӑн?
Ним тума! Ҫавӑнпа паян та Константин Федоров исправника ҫитсе систереймен пирки, тиек патне — Шӗнерпуҫне
ҫул тытнӑ. Ворнӑйра Николаевпа тӗл пулни ҫинчен тата
Элкей Микули ӑна хӑй лаши |ҫине лартса тартни ҫинчен
те пулин каласа парас хуть: тен, исправник арман хуҫипе
ҫӑмарта хуҫине тӑна кёртӗ.
Калас пулать: тыр сутш тӑваканёсемпе ҫӑмарта сутти тӑваканёсем темшён пёр-пӗринпе килёшсе пурӑнман.
Сӑмахран, ҫӑмарта хуҫнне Николай Осипович тесе чӗнмен вӑл, хӑйсем хушшинчи ҫын тесе шутламан ӑна:
Элкей Микули кӑна тенӗ.
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Анчах Элкей Микули тахҫанах ятлӑ ҫын иулнӑ: Эльгеев Николай Осипович — паллӑ ҫӑмарта хуҫи. Юратманни кёвӗҫнинчен килмен-ши? Ёлӗк таврари чӑвашсем
пурлӑ-ҫуклӑ тыррине сутса, куланай укҫи тӳлетчёҫ,
халь — чӑх-чӗп ӳстерсе, ытларах ҫӑмарта сутма пуҫларӗҫ, тыр хакӗ те ӳссе кайрӗ.
Ыраш кӗркуннепе пӑчӗ хӗрӗх пусран мала пулакан
марччӗ, халӗ — аллӑ пуса ҫитрё, халӑх пӑри акса чӑх-чёп
ралли кӗрпе тӑва пуҫларӗ.
Константин Федоров, ҫавӑнпа та пулӗ, Элкей Микулине курайми пулчӗ.
Кӗркуннепе тыр илсе хуки тупӑш паманнине кура,
Константин Федоров кирпӗч сарайӗ лартса пӑхрӗ, анчах
тулкки пулмарё: кирпёч ҫапаканнисем темшӗн «Истукан»
патне каясшӑн пулмарӗҫ, ҫӑмарта ӗҫне юратарах параҫҫӗ. Мӑйӑр авӑнӗ те лартса пӑхрӗ, анчах мӑйӑр суттипе
нумай пайта кураймарё.
Юлашки вӑхӑтра, тата, ялта хӑмла ӗҫӗ сарӑлчӗ. Паймук хуҫа хӑмла пресласа сутма пуҫларӗ, ятарласа брикетланӑ хӑмлана Кутемертен Хусана сӑра завочӗ валли
турттарма пуҫларӗ.
Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, ытти хуласене те Паймук
хӑмли йӑтӑнса кая пуҫларӗ. Ватӑлнӑ Ҫытӑр Энтрейч
пуйса та кайрӗ.
— Мана виличчен пурӑнма ҫитет, хуть те кашни кун
ӗҫкӗ ту,— мухтаннӑ хӑмла хуҫи, ҫӑмарта хуҫисенчен тӑрӑхласа кулса. — Пӑсӑк ҫӑмарта шӑрши лӗклентерет.
пурҫӑн хӑмла шӑрши пуйтарать, — тенӗ.
— Эй, ҫӑмарташник, миҫе вагон ҫӗртсе сутрӑн-ха ҫу
каҫа!—тӑрӑхланӑ Паймук хуҫа, кӑвакарнӑ кӗреҫе сухал
витӗр кула-кула.— Ман икҫӗр пинтен иртнӗ банкра, сан
банкрот патне ҫывхарнӑ теҫҫӗ мар-и?— мухтаннӑ ҫав,
Элкей Микулинчен кулса. Вӗоен пӗр-пӗринпе тавлашмалли ҫук — таварӗсем конкурентлӑ мар, ҫапах темшӗн кӗвӗҫнӗ. Паймук хӑвӑрт пуйса кайнӑ (хӑмла ҫине вӗлтрен
вӑрри нумай хутӑштарса сутать, тетчёҫ ун патӗнче ӗҫлекенсемЧ, ывӑлӗсене уйӑрса уйрӑм хӑмла авӑнӗ лартса
панӑ. Паймук ятне асӑнман ҫын голман таврара. Саванпах пулӗ, Элкей йӑхёнчи ратнесем Паймук таврашёпе
пӗрлешме пӑрахнӑ, чиркӳ праҫникӗсенче те пӗр-пӗрин
патне ҫӳреми пулнӑ.
Тӗлӗнмелле: Константин Федоров Паймукпа тепӗр
чух сӑмах та уҫать, чиркӗве те пӗрле ҫӳрет, анчах Элкей
таврашне кураймасть. Мӗнле савӑннӑ пулӗччё-ши вӑл
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ҫав Тимофей Николаевич ӗҫӗпе Элкей Микулине ҫыпӑстарса хунӑ пулсан.
Каясах кантура, систерес исправнике, ан тив, уесри
нолици начальникне пёлтерччёр.
Кантурта Константин Федорова пӗлмен ҫын ҫук. Патшашӑн пулсан — вал чунне сутма та хатеррине такам та
пёлнё. Ахальшён мар ӑна ялти ҫамрӑксем «Истукан»
тенё. Теприсем, тата, ӑна Артур тесе ят панӑ. Ку ята
Порт-Артур крепоҫӗ таврашӗнче яппунсемпе ҫапӑҫнӑ
салтакоем тупса панӑ пулмалла, мёншёи тесен Константин Федоровӑн ҫурт-йӗрӗ — чӑн та крепость пекех.
Ике хутлӑ ҫурма чул ҫурчён икӗ енӗпе — икӗ хутла
тыр кӗлечӗсем тем ҫӳллӗш кармашса лараҫҫӗ. Хапхи
урлӑ ниепле чӑх-чӗп те вӗҫсе каҫас ҫук. Анкартинче тата
тепӗр икӗ хутлӑ тыр кӗлечӗ ларать, алса пек пысӑк ҫӑрисене ниепле вӑрӑ та уҫас ҫук.
Сад пахчийё ҫав Артурӑн ытти ҫынсенчен икӗ хут асларах, килкартнйӗнче выльӑх шӑварма уйрӑм тараса
чавнӑ. Пахчинче те, кил картишӗнче те пыл хурчӗ вӗллисем вуншарӑн лараҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, хапхисене тул енчен ҫӑрапа питӗрсе лартас пулсан — ҫулталӑк хушши урама тухмасӑр пурӑнсан та, Артур килйышӗ
выҫӑ вилес ҫук. Выльӑх апачӗ те туллиех.
Пурӑнтӑрах пулӗччӗ тыр сутти туса Константин Федоров,— уншӑн мар ӑна халӑх юратман,— кирлӗ мар ҫёре
ӑсла вӗрентекен ырӑ ҫынсем ҫинчен снстерсе пурӑннӑшӑн курайман.
Ялта пуян ҫынсем татах та пур-ҫие: ҫӑмарта хуҫи —
Николай Осипович, Ҫытӑр Энтрейч, — анчах вӗсене ҫыисем «Микула пичче», «Ҫитӑр пичче» тесе чӗне1аҫӗ. Ачисем те вёсен — хӑшӗ учителе тухнӑ, хӑшӗ ашшӗсене сут
тӑвас ҫёрте пулӑшаҫҫё. халӑхран уйрӑлман.
Анчах Константин Федорова никам та Кёҫтенкки пичче тесе чӗнмест, пурте ӑна «Артур таврашё» теҫҫё.
Порт-Артур крепость тепле ҫирӗп пулнӑ пулсан та,
ӑна патша адмиралӗсем яппунсенчен ҫӑлайман. Нивушлё
ҫак Кутемерти пёчӗк крепоҫа та халӑх ишӗлтереймӗ-и?
Яппун вӑрҫинчен таврӑнииоем иртнӗ ҫул, студентсем
хнстенипе, уретнике хӑйне кантур ҫуртне хупса лартнӑччӗ, ҫапла вара Тимофей Николаевича арестлесрен хӑтарнӑччё. Унтанпа самани чылай хытрӗ. 1905 ҫулхи пӑлхавсем хыҫҫӑн ялсене стражниксене ярса халӑха хӑратса
пётерчёҫ. Анчах Шупашкар уесёнчи хресченсем 1906-мёш
ҫулта та лӑпланасшӑн пулман.
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Ҫав ҫул, мункун эрнинче, Питӗрте ӗҫлесе пурӑннӑ
Александр Мясников Кутемере — х ӑ й ӗ н тӑван ялне таврӑннӑ пулнӑ. Халӑх, паллах, мункун ӗҫниаем хыҫҫӑн харсӑрланнӑ — нимӗнрен те хӑрами пулнӑ. Ҫав Мясников
пуҫарса янипе, Артур крепоҫне ҫӗмӗрме тытӑннӑ: ҫӳлти
хутлӑхӑн кантӑкӗоене чулпа персе ватнӑ (унта кантур
ҫыннисем ӗҫкӗре пулнӑ иккен), мӑйӑр авӑнне Кайри ҫырмана йӑванта:рса янӑ, пахча юписене тӑпӑлтарса кӑларнӑ, шӗтӗрнекӗсене ывӑтса пӗтернӗ. Артур патӗнче пулнӑ
ҫынсем урама тухма хӑранӑ, хапхисене шалтан питӗрсе
ларнӑ.
Анчах кун пек сӑтӑр туни Артуршӑн сӑпса сӑхнӑ чухлӗ те пулман, мёншӗн тесен ку хыпар часах Хусанти
кӗпӗрнаттӑр патне ҫитнӗ.
Пуҫараканӗсене, хӑшне-пӗрне, хупса лартнӑ, теприсене пӑшал кӳпчеккипе хӗнесе тӑнран янӑ. Артур крепоҫӗ
пӗчӗкпӑлхав хыҫҫӑн тата хытӑрах хӳтӗленнӗ, анчах «Истуканӑн» чунӗ халӑхран шикленнӗ — чылайччен хапх1ине
вӑл хупӑ тытса пурӑннӑ. Ачисем те килтен тухми пулнӑ,
тухсан та вӗоемпе никам та пӗр сӑмах уҫман.
Каярахпа пурнӑҫ лапланнӑ пек туйӑннӑ. Пурӑна киле
Константин Федоров чиркӗве те, пасара та ачисемпе ҫӳреме хӑя пуҫланӑ. Мӑшкӑлласа чӗнни те илтӗнми пулнӑ
(хӑрушӑ-ҫке!).
Чӑнахах лӑпкӑ пурнӑҫ ҫитрӗ-шим? — «Аван» та-ҫке
патша^самани: часах усалгене тпяплантараиь.— хӗпертене пуле тыр хуҫи. Таҫта ҫухалчӗ Мясников Сантӑрӗ те —
пер хыпар та ҫук. Аслатиллӗ ҫумӑр пулас умӗнхи пекех —
лӑп та шӑп.
6
Ҫапах, мӗнле-ха ку капла: паян Шемшерте патша
йӗркине хирӗҫ каллех пӑлхав тапранмалла пулнӑ, тет.
Виҫ-тӑват уйӑха та ҫитеймерӗ пуль-и самана лӑпланни?!
Каллех усал ҫил вёрме пуҫланине Артур пуринчен
малтан сиснӗ. Исправник Санников та шӑп паян ҫитсе
тухнӑ Шемшере. Артурӑн Шемшере каймалли сӑлгавё те
пулман, анчах ӑш вӑрканине тӳсеймен. Тюмеров арман
хуҫи патёнче унӑн «пит усал» шӑллё Виктор час-часах
пытанннне вӑл пӗлнӗ. Ҫавӑн йёрне шӑршласа пӗлме п у л мӗ-ши тесе, вӑл ҫёр выртмаллах, ыран пасар пулас кунӗнче, армана ҫул тытнӑ, урапи ҫине, ятне тума, пӗр михӗ
ыраш тиенӗ.
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Шемшерте, унтан вара Сӗмӗлте патшана хирӗҫ палхав тапранмалли ҫинчен вӑл ӑҫтан илтнине никам та
каласа парас ҫук, анчах хыпарё пит тӗрёс пулнӑ иккен.
Хусана ҫырса систерни ахаль пулман: Санников исправник шӑп вӑхӑтра килсе ҫитнӗ.
Телейё пурах ҫав Артурӑн. Тюмеров Викторне тыттарас вырӑнне, Шупашкар уесӗнче революци юхӑмне саракан Тимофей Николаевича — хӑйне! — тӗл пулма тур
телей янӑ. Арман хуҫи Энтрей Васильч Тюмеров, темшӗн патша йӗркине юратсах кайманскер, Тимофей Николаевича утӑ купи айӗнче ҫӗр каҫма чарман. Артур армана килнине пӗлсенех, вал Николаева вӑхӑтра систернӗ.
Ҫапла вара Артур сӑмси айӗнченех Тимофей Николаевич тухса тарма ӗлкӗрнӗ.
Мӗншӗн пит кирлӗ пулнӑ вара Артура ҫав студент?
Чылай халапсем ҫӳренӗ халэх хушшинче Аслӑ Кӑршка ҫынни Тимофей Николаев ҫинчен. Вӑл ун чухне Хусанти ветеринари институтӗнче виҫҫӗмӗш ҫул вӗреннӗ
пулнӑ. Пӗринче ҫав Хусан кӗпӗрнаттӑрне Кобекона, вӑл
ларса пынӑ карета умне бомба пӑрахса, кӑшт кӑна
вёлермен, тет.
Хӑйне тытма пынӑ уретнике, халӑх
пулӑшнипе, кантур ҫуртне хупса лартнӑ, тет. Виле вырӑнне тупӑка выртса вӑл тӗрмерен тухса тарнӑ, тенӗ сас та
пулнӑ. Мӗн-мӗн каламан пулӗ ун ҫинчен пӗлекенсем?
Хресченсен чунне хавхатса патшана хирӗҫ халӑха пӑлхатакансем чӑвашсем хушшинче татах пулкаланӑ, анчах
Николаев пекки пулман та-и, тен. «Патша мар, хамӑр
суйласа лартнӑ ҫынсем пулмалла тӳре-шарара»,—тенӗ ку
ҫын, анчах ку шухӑшсене епле пурнӑҫламаллине вӑл тӗплӗн хӑй те лайӑх пёлмен. Патшана улӑштарнипех е тата
кӗпӗрнаттӑрсене пётернипех ҫӑмӑллӑх пулаяс ҫуккине
интеллигенци хыҫҫӑн кайнӑ «хура халӑх» чухлайман. Хулари рабочисем 1905-мӗш ҫулсенче Ленин вӗрентнипе рабочисемпе хресченсен совечӗсене тума тытӑннӑ сас та
илтӗннӗ хӑш чухне, анчах Николаев вӗрентнӗ тӑрӑх ырӑ
ҫынсенчен ҫӗнё старшинапа старостӑсене суйланнпех ҫырлахмалла иккен. Вӗсем вара халӑх ирӗкне пурнӑҫлама
тивӗҫлён тытӑнмалла пулнӑ имӗш. Патши кӑна ан
пултӑр!
Нушара пурӑннӑ хресченсем — «ҫёрпе ирӗк» халӑхӑн
пулмалла, куланай тӳлемелли йӗркене пӗтермелле,— тенине илтсен, патша саманине ишӗлтермешкӗн хӑйоен
чунӗсене те хёрхенмен: Тимофей Николаевич мӗн каланӑ — ҫавна тума хатӗр пулнӑ.
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Николай Осипович та патша саманине юратсах кайман. Либераллӑ шухӑшлӑскер, вӑл чухӑн халӑх выҫӑ ларнине, вӗоем ӗнесӗр-лашасӑр асапланса пурӑннине, ҫёршӗн куланай тӳлеме те уюҫа тупайманнине, ачисене вӗрентме шкулсем те ялоенче ҫуккине, чахоткӑпа трахома
чирӗ халӑха хупласа илнине тата ыттине те лайӑх курнӑ.
Ҫавӑнпа аслӑ ывӑлӗ Хусантан илсе килнӗ ҫӗнӗ хыпарсене тимлесех итленӗ, Тимофей Николаевич ҫинчен илтнине
хӑй те халӑх хушшинче сарма юратнӑ. Чӑнах та, патша
вырӑнче халӑх суйласа лартнӑ ҫынсем пулсан, ют патшалӑхоенчи пек парламент туса хурсан,— тен «хура халах» та ҫӑмӑллӑх курё? Мӗнле республика пулӗ-ши, мӗнле ҫынсем «суйланса» ларӗччӗҫ-ши унта, патша саманине
улӑштарса пӑрахсан,— ӑна никам та путлӗн ӑнланман.
Паллах ӗнтӗ, вулама-ҫырма пӗлмен чӑваш хресченӗ патшалӑх ӗҫне йӗрюелеме ларас ҫук, ӑна никам та суйласа
та лартас ҫук. Пурё-пёрех, парламент пулсан та, пуян
помещикоемпе дворянсем кӑна суйланса ларма тивӗҫлӗ
пулёҫ.
Эльгеев ҫак шухӑша пӗтӗмпех ӑнланса ҫитереймен
пулсан та, ывӑлне, Михалине, Николаев майлӑ пулма
чарман, хӗрлӗ хуплашкаллӑ кӗнекесем пӳрт тӳпинчи тёпрас айӗнче выртнине те вӑл пӗлое тӑнӑ. Ҫӑмӑллӑхсем
кирли ҫинчен хӑй те хӗллехи каҫсенче пускилсене чӗнсе
калаҫса ларма юратнӑ. Хресчен нуши ҫинчен ҫырнӑ Некрасовӑн сӑввисене чӑвашла куҫарса вуланӑ. Чӑвашла
тухакан «Хыпар», ҫутҫанталӑк ҫинчен пӗлтерекен «Вестник знания», «Нива» тата «Народный университет» —
Николай Осиповичӑн юратнӑ хаҫат-журналӗсем пулнӑ.
Тӗнче хыпарне пёлес текенсем Николай Осипович патне
час-часах пуҫтарӑнкаланӑ, учительсенчен мӗн-мӗн илтни
ҫинчен пасарсенче хыпар сарнӑ (пурте пӗлеҫҫӗ: чӑваш
ҫынни паса|ра япала туянма е пурри-ҫуккине сутма кӑна
мар, пуринчен ытла ҫӗнё хыпар илтме ҫӳренӗ). Ҫавӑнпа
та Тимофей Николаевича Кӑршкара ҫех мар, чылай таврари ялсенче те пёлнё.
Ҫичпӳрт ялне кӗмерӗҫ Эльгеевпа Николаев. Ял хыҫӗпе кайса кӑнтӑр еннелле тытрӗҫ лашине: чылай кайсан,
Туҫа вӑрманне пырса ҫитрӗҫ, унтан Тимофей Николаевич
Савраскӑна ҫӑва еннелле ҫавӑрма хушрӗ.
Ҫичпӳрт ҫырминче шӑварман лаша (васкамалла-ҫке
ха!) кӑпӑкланса тара ӳкнӗ, анчах чупни-юртни—хуть
сӑрталла, хуть анаталла — пӗрмаях: хӳтерме кирлё мар
Савраскӑна, тилхепене хытарса туртни те ҫителӗклё.
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— Аван сан лашу,— сӑмах хушрӗ Николаев,— исправник хуса ҫитес ҫук.
— Тытма пӗлсен, ман Савраска пекки танрара та ҫук.
Хёветёр, ман рапатник, килёштермест вара ку лашана,
чармалла мар хытӑ чупать, тет. Аттепе хуллен ҫӳренёскер, хӑрать кун пек лашаран.
— Вӑхӑчӗ урӑхла халь, Микула пичче: халиччен ҫуран ҫӳренипе те ҫырлахнӑ пулсан, халь ҫӗнӗ истори
урапи пурне те васкатать. Социализм умра курӑнать —
унта кайма сан Савраска та юрӑхлӑ пулмё, машинӑсем
кирлё пулӗҫ.
— Юг патшалӑхра нумай теҫҫӗ ун пек машинӑсем.
Ҫавӑн пек машина мана Питёрте тёл пулма тӳр килчё —
пёр аслӑ княҫӑн автомобилӗ, терёҫ.
— Вӑл автомо'бильсем ҫине пирён чӑваш утланса лариччен пайтах вӑхӑт кирлӗ-ха. Ку саманапа халӑх ҫутӑ
пурнӑҫ курас :ҫук — улӑштармалла патша йӗркине. Республика туса лартмалла, вара пирён чӑвашӑн та хӑйӗн
историйӗ пулё,— вёҫлерё Николаев, аякран
курӑнакан
масар пуҫлӑхён тӑпри ҫинчи чассавни ҫине тинкерсе
пӑхса.
Ҫӑва ҫулё такӑр мар, ҫӑва ҫине каясси — пасара ҫӳресси мар ёнтё: пёр ҫын каять — йёр юлать, ҫӗр ҫын
ҫӳрет — ҫул пулать. Тёл-тӗл утмӑлтурат пуснӑ лӑкӑмлакӑмлӑ урапа йёррисенче лачакаллӑ вырӑнсем те пур,
ҫавӑнпа хӑш чухне ҫёпре пек пылчӑк ик-виҫ аршӑна ҫити
ик айккинелле сирпёнет. Тепёр чухне ларса пыракансене
такансенчи пылчӑк та кӗтмен ҫёртен лаплаттарса илет.
Ун чухне вара Эльгеев: «Ерипен, Савраска!» тесе, ҫӑварлӑх панӑ лашана пёпём вӑйпа туртса хуллентерех чуптарать.
\
— Ҫав тимёр хёрес патне илсе пыр лашуна, эп кунта
тӑрса юлатӑп,— терё Николаев.
— Тимӗр хёрес — вӑл пирён йӑх-тӗп Кирле тӑпри.
Пёлтёр Хусантан чугун хӗрес илсе кцлсе лартрӑм,—
карттусне хывса сӑхсӑхса илчё Эльгеев.
— й ӑ х тӗпне хисеплени — аван япала, Микула пичче, анчах чӑваш халӑхӗн йӑх-тёпё ҫук, ёне ҫулланӑ.
— Епле апла?
— Уйрӑм пуянсем, сан пеккисем, тимёр хӗрес лартса
хӑйсен йӑхне паллӑ тӑваҫҫӗ, анчах чухӑнсен йӑхё йывӑҫ
хӗресӗ ҫёрсе ӳкиччен кӑна пырать. Акӑ пӑх: кам тӗмески
ҫак?
— Ку пирӗн ялти Танлен пулмалла! Ҫавна ҫак тёле
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пытарнӑ пек астӑватӑп. Вилсе пётрӗҫ ҫавӑн ачисем, чахоткӑпа пӗтрӗҫ. Халь ун тӑпрн ҫине ҫимӗк чухне те ҫӳреиен ҫук. Лайӑх мужикчё. Паймук хӑмла хуҫи патӗнче
кӳкӗрт кӑмаки умӗнче тӑрсах ӳслӗке ерое кайрӗ. Шӑп
типсе-хӑрса вилчӗ. Ҫӳлти патшалӑх пултӑрах ӑна!— сӑхсӑхса каларӗ Эльгеев.
— Сан патӑнта та ёҫлеҫҫӗ-ҫке ҫынсем, мӗнрен лайӑхрах пулӗ ҫӑмарта ёҫӗ: кунӗпе тусан вӗҫет.
— О-ой, ҫӑмарта ӗҫӗ — таса ӗҫ, тусанӗ вӑл кирек
ӑҫта та нумай. Ман рапатниксем ҫӑмарта ҫиое сывалаҫҫӗ.
Апатне ҫиме чармастӑп эпӗ: диччӗр те ӗҫне лайӑхрах
туччдр.
Микуля пичче- яг пуян та

пуласшӑн, тзабочисене те тутӑ усрасшӑн. Сисе яраҫҫё
сана ак астуТ_рабочиоем- тавтап.ус та темӗҫ.
— Рапатниксенчен ытла пире приказчиксем пӗтереҫҫӗ: вӑрлаҫҫӗ, чипер ҫӑмартанах ҫӗртсе пӗтереҫҫӗ.
— Ҫӗрӗк ҫӑмартаран пайта ытларах юлмасть-ши вӗсене? Ҫавӑн ҫинчен шухӑшласа пӑхман-и эс? Эс хӑв аякри ҫула ҫӳреме пӑрахнӑ теҫҫӗ пулас?
— Сывлӑх начарлана пуҫларӗ, юнлӑ суракан пултӑм.
Ывӑла, Михалана ятӑм-ха Питӗре ҫӑмартапа. Икӗ хут
а.Еан кайса нилнӗччӗ. Хальхинчен таврӑнаймарӗ-ха. Хыпар та ҫук.
— Питӗре ҫитейнӗ-и вара вӑл? Унта халь забастовка.
Чугун ҫулсем ӗҫлемеҫҫӗ.
— Нивушлё?!. Апла пулсан, вӗри ҫанталӑка тӳсес ҫук
ҫӑмарта. Унпа пулӗ-ҫке ман ывӑл нимӗн те систер1мест
пире.
— Калатӑп сана, Микула пичче, ҫӑмарта сутти — сан
ӗҫ мар вӑл. Пётетён эс. Итле-ха, эпир сана староста туса
лартасшӑн, унтан — старшина. Сирӗн Артур пек старостӑсемпе ырлӑх пулас ҫук. Ҫапла-и? Сана халӑх юратать.
Мӗнле пек?
— Мӗн калатӑн эс?! Староста пулма ман пекки мар,
хытӑ характерлӑ ҫын кирлӗ. Манран куланай пуҫтарасси
те пулаймӗ.
— Куланай пулмасть, пӗтеретпӗр. Пире сан пекки,
рулама-ҫырма пӗлекенни, тата халӑх килӗштерекен ҫын
кнрлӗ. Патша йӗрки нумая пымасть, пӗтет. Илтрён-н?^
— Нивушлӗ пӗтет? Кам пулать вара патша вырӑн- ^ Р е с п у б л и к а — халӑх суйласа лартнӑ ҫынсем пулаҫҫӗ. Вӗсенчен пёрине, тен, сана суйласа лартӑпӑр!
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— Тем те каласа тӗлӗнтерӗр эсир, студентсем,—терё
те Эльгеев, сасартак пырёнчен юн тапса аннипе пулёное
ларчё. Тимофей Николаевич, ним тума аптраса, ҫумри
сӑмса тутрине кӑларса тыттарчё, унтан вара ӑна хуллен
тӑрантас ҫине вырнаҫтарса лартрӗ.
— Ҫук иккен, чӑнах та эс староста пулаймӑн, Микула
пичче... Кай ёнтё хуллен килелле,— терё те Николаев
Эльпеева кӑшт ӑсатса ячё. Те хуҫи чирленине туйса, те
ырнипе — Савраска хуллен кӑна тапранса утрё кйлнелле.
Тимофей Николаевич пёр-икё хут Эльгеев еннелле аллипе сулса илчё, вара ҫӑва варринче ларакан чассавни
патнелле утрё. Ана хирёҫ иртенпех ҫӑва ҫинче пытанса
тӑнӑ Исмук Павӑлё хыпаланса утса пычё. Унтан Туҫа
вӑрманё еннелле пӑхса, аллипе сулса илчё. Вӑрман енчен
виҫӗ хутчен «йытӑ вёрни» илтёнчё. Таҫтан, вил шӑтӑкёсенчен тухнӑ пекех, сасартӑк ҫынсем чассавни тавра
пуҫтарӑнчёҫ.
— Вӑхӑта ирттерес мар, тӑвансем. Исправник Хусантан килсе ҫитнё. Мёнле: хӑрушӑ мар-н?—ыйтрё Николаев.
— Хӑраса тӑрсан, ӗҫ пулас ҫук, атьсемӗр,— юлташӗсем ҫине пӑхса каларӗ Исмук Павӑлё.
— Ҫапӑҫмалла пулсан — ҫапӑҫатпӑр! Халӑх пирён
майлӑ,—терё те Хура Сантӑр ҫумри револьверне кӑларса тытрё.— Питёрти рабочисем пёлтёр баррикада туса
ҫапӑҫрёҫ. Эп хам та пулнӑччӗ унта. Парӑнмастпӑр. Ҫӗнтеретпӗр.
— Ҫёнтеретпӗр, пирёнпе пёрле пётӗм хура халӑх,—
ҫивёччён хушса хучё Тюмер Виктӑрӗ.
— Апла пулсан — тытӑр ҫакна, хӑйпӑтӑр,—чассавнин чугун плитти ҫине кӑтартрӗ Тимофей Николаевич.
Темӗскерле «тайнӑй советник» хӑми айӗнче чӑмах
та «вӑрттӑн» ещӗк пулнӑ иккен. Вӑл ещёкре^ револьверсем тата хӑмач пир пытарса усранӑ пулнӑ. Хёрлё ялавне
Кантрак Евленё тытрё, ыттисем пӑшалӗсене илое ҫумма
чикрёҫ.
„
„ „
— Чим, эп сана таҫта курна пек аставатап, — ыитре
Тимофей Николаевич.
— Пирён ялсем вал, Евгений Кондратьев, Эльгеевсем
патёнче ёҫлет,— ӑнлантарчӗ Исмук П а в ӑ л ё — Шанчӑклӑ ҫын.
— Эльгеев хуҫа пёлсен, ак кӑтартӗ сана, Кондратьев, — илтӗнчӗҫ сасӑсем.
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— Мана ялта Ёвлен тесе чёнеҫҫӗ... Шанатчӗҫ ку
таранччен, халӑха хирӗҫ пулман. Микулай Уҫӑпӑч ун пек
ҫын мар,— шантарчё Кантрак Евленё.
Пӗрле ларса килнӗ хыҫҫӑн, Тимофей Николаевич Эльгеев ҫӑмарта хуҫине хӑй ;те килӗштернӗ. Ҫавӑнпа Евлене
хирӗҫ сӑмах уҫмарё. Тен, малашне хӑш чухне ун склачёсенче прокламацилле хутсем те усрама пулӗ, теое лӑп<
ланчӗ.
— Пӗрерӗн саланӑр. Сӗмӗл пасарне ҫитоен, кулач сутти тӑвакан Юрусов ҫурчӗ хыҫӗнче, такӑрлӑкра пуҫтарӑнӑр. Унтан—урам варрине «Марсельеза» юрласа утӑпӑр.
Эс, Кондратьев, ялава ҫӳлерех ҫӗклесе пыр, пурте курччӑр! Ну, кайрӑмӑр, тӑвансем!— вӗҫлерӗ Николаев хӑйӗн
сӑмахне.

ИНКЕК Ҫ И Н Е С И Н К Е К

1
Паян, темшӗн, ватӑлнӑ Улай иртенпех вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе улать — ырра мар пулӗ...
— Анне, ҫав йытта апат паманччӗ пулас, ҫак ҫӑкӑр
таткисене те пулсан кайса ывӑт-ха, улама пӑрахтӑр,—
терӗ Укҫине аппа хӑйӗн хунямӑшне, вӗри кӑмака умёнче
ӑшаланса.
— Кӳр, кин, кайса парам. Ҫак шӑмӑсене те ывӑтас
пулӗ, кӑшлатӑр,— тесе Марине кинемей кӑмака умӗнче
ларнӑ тӑм чашӑка илсе, пӳртрен тухса кайрӗ.
Кайри пӳртре паян мунчари пекех ӑшӑ. Тин ҫеҫ пӗҫерсе кӑларнӑ улма куклисене Укҫине аппа таса пирпе
витрӗ те, ҫийӗнчен кӑшт шывпа пӗрӗхсе йӗпетрӗ (ҫапла
тусан, кукӑль тулӗ калама ҫук ҫемҫе пулать, ҫу сӗрме те кирлӗ мар вара
ыраш
чустинчен
тунӑскере).
Спас кунӗ ҫитмесӗр панулми ҫиме хушмаҫҫӗ те ваттисем, анчах Элкей Микули ӑна-кӑна тиркесех кайман: ачасене улма кукли пёҫерсе пама хушса хӑварнӑ. Улмине
спасчен ҫиме ҫылӑх, теҫҫӗ. Анчах пиҫнӗ улман — шӑрши
теме тӑрать, шӑршлани — ҫини мар пулӗ.
Шӑнасем те, ҫавӑн шӑршипе савӑннипе пулӗ, вӗллв
хурчӗсем пекех сӗрлеҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗри пӗҫерекен кукӑль
ҫнне лараҫҫё те вӗрине тӳсеймесӗр часах аяккалла вӗҫсе
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каяҫҫӗ, хӑшӗ — нӳрлё пир ҫинче тӗлӗрое лараҫҫӗ, тепӗр
чухне тата ҫавӑнтах мӑшӑрланса та илеҫҫӗ.
Кантӑк умёнче шӑна эмелӗ те пур, анчах кукӑль шӑрши тутлӑрах иккен. Кушак аҫишӗн пулсан, улма кукли
спас кунӗ ҫитсен те кирлӗ мар—выртать месерле, намӑссӑрскер, ка^йри паҫҫисене сарса, шӑп тӳшек варринче.
Пёр Уҫӑп Тимахвейч кӑна ни шӑна нумаййине, ни
кукӑль шӑршине туймасть — аллисемпе хӑмсарса ларать.
— Ман килес-ха, кин... ий-я!—уҫӑ тӑнӑ алӑкран карчӑк сасси илтёнчӗ.
— Килех, килех, кинемей,— алӑк патнелле пырса,
Ваҫинкке карчӑкне сума суса чӗнчё Укҫине.
— Чӗнтернӗ, терёҫ... ий-я!.. Ат-ту пулсан килместём;
Элкей Микулин кёҫён ачи чирленӗ, терӗҫ, ий-я... Ҫаплаши, ий-я? — пуҫ тутрине хӑлха хыҫне тавӑрса, хирӗҫ чӗнессе кӗтсе итлет вӑхӑтсӑр килнё юмӑҫ карчӑк
— Санюк хӗрёмрен каласа янӑччӗ, кинемей, сӑпаҫҫипах, сӑпаҫҫипах килиёшён. Ашшё килте ҫук чух тӗшмёшне тӑвасах пулӗ, терӗм те...
— Апай туру-у, ытла та тутлӑ шӑршӑ тапса тухнӑ-ҫке
кӑмакаран... Тем пӗҫернё, кин?
— Улма кукли пёҫертӗм те-ха, хамӑр валли мар —
ачаоем валли. Квас чӗрес юлашкинчен, ыраш ҫӑнӑхӗнчен
туса пӗҫеркелерӗм те...
— Апай туру-у!.. Улми пылак пулсан, ыраш ҫӑнӑх
чустинчен ырри ҫук, ий-я... Паян кӗҫӗн Спас, пӗҫеретчеҫ
куклине пирӗн ялта та, ий-я.
— Спас ҫитмесёр ҫисен ҫылӑх, теҫҫӗ те, ку таранччен
ҫименччӗ-ха улмине... Ачасем пит ыйтнӑран ҫеҫ пӗҫеркелерӗм.
— Мана ҫитерчӗҫ паян ирех... Тытамак тытакан хӗ;рача патне илсе кайрёҫ те кӳршӗсем, тутанса пӑхрӑм улмине. Пырать, ий-я, ҫимелӗх пулнӑ.
— Килйышра вилнисем пулман пулсан, кӗҫӗн Спасра
ҫини ҫылӑх мар теҫҫё те...
— Улми пур чух — ҫылӑх мар, ,ий-я... Улми ҫук чух —
ҫылах: укҫалла илес пулать-ҫме вара, ий-я...
Те чӑн каларӗ ку сӑмахаене Ваҫинкюе карчӑкӗ, те тӑрӑхласа, анчах хӑй вӗри кукӑльсем выртнӑ еннелле
ӑмсанса пӑхса илче те сар ҫыххи ҫумӗнчи чӗлӗмне вӗҫертрӗ. Авринчен шутласан, ку чӗлӗм Ваҫинкке карчӑкне
туртма ҫех мар, туяланма та юрӗ тейӗн (ӑҫтан тупса
туяннӑ-ши вӑл ӑна?!)
Ваҫинккесен йӑхӗнче ӗлӗк-авал асамӑҫ та пулнӑ теҫ44

ҫӗ, ҫав асамаҫ чёлём ҫине утланса мӑрье витёр те тухса
кайма пултарнӑ, теҫҫё ваттисем.
Пуҫӗ — пӑхӑр ҫав чёлӗмӗн, хупӑлчи — тимӗр, аври —
шӑмӑ. Чӑнах шӑмӑ! Вилӗ шӑмминчен тунӑ теҫҫӗ пӗлекеноем. Ҫавӑнпа вӑл ҫиелтен шӑратнӑ ҫу сӗрнӗ пек шупка хӑмӑр курӑнать.
Кам пӗлет: вӑл чӗлӗме ҫынсем алла тытса курман,
тен, чӑна^ та ҫапла.
Укҫине аппа вӑл чёлӗме курсан, ним майлӑ пулса кайрӗ, чёлхи те ҫыхланса ларнӑ пек пулчӗ.
— Сӑра, тӑхлач... сӑра ӗҫм^н-ши?— ним калама аптранӑ енне, тытӑнса сӑмах уҫрӗ.
ч
— Сӑри пулсан, чармӗ, ий-я.
— Алӑк умёнчехчӗ-ха, ӑсса кӑларниех пурччӗ,— тесе,
Укҫине васкаса пӳртрен тухрӗ.
Ваҫннкке карчӑкӗ чӗлӗмӗн тимӗр хуплашкине уҫса
кӗл хуранне пралукпа йӗркеллӗн чавса илчё те кукӑр
пуҫне сак хӗррине ик-виҫӗ хутчен шаккарӗ.
Тин ҫех ҫуса тасатнӑ сак ҫумне чӗлӗм каяшё сӑмала
пекех ҫыпӑҫрӗ. Ана вӑл мӑкӑлтаннӑ ывӑҫмпе хуллен шӑлса илчё те сурпан вӗҫне ҫыхса хучӗ. Ун хыҫҫӑн хӗвӗнчен
табак енчёккине кӑларса чӗлӗм аврарӗ, чылайччен вутчульне ҫухӑпа шаккаса ӑвӑ чӗртрӗ, вара чӗлӗмне мӑкӑрлантарма тытӑнчӗ. Кӑшт тӑрсан, чӗлӗмне Уҫӑп Тимахвейча ӗмтерсе пӑхрё. Леш ёмсе туртма пёлмерӗ, чӗлӗмне
ҫӗре ӳкерчӗ.
— Ҫук, ий-я-а, пӗтнӗ ку ҫын, пумелкке тумалли кӑна
юлнӑ,— мӑкӑртатрё карчӑк, чӗлёмне пӗшкӗнсе, илнӗ чух.
Укҫине аппа пӗр витре сӑра илсе кӗчӗ.
Кёнӗ-кӗмен, чёлём шӑршине тӳсеймен пирки, каҫӑхсах
ӳоӗре пуҫларё.
— Усӑллӑ вӑл, ий-я, чёлӗм шӑрши пит усӑлла, кинем.
Услӗкпе пӗрле ӳпкерен усал чир тухать,— паккаса каларӗ
Ваҫинкке карчӑкӗ.
„
' "ггТГнрӗн килте чӗлӗм туртакан ҫук та, усалла-усалла
маррине пӗлмен ку таранччен,— текелесе Укҫине сӗтел
ҫине кукӑль касса лартрӗ — Кил-ха, кинемей, иртсе лар
сӗтел хушшине. Сӑрине те ӗҫсе пӑх,—терӗ. Ваҫннкке
карчӑкӗ мӑкӑрланакан чӗлӗмне сӳнтермесӗрех оӗтел хушшине пырса ларчё. Апат ҫиес умён сӑхсӑхас вырание вал
темӗскерле: те шӑнасене хӳтертнё пек, те хул айӗсене
хыҫнӑ пек тукаларё те, чӗлӗмне тимӗр хупӑлчипе хупларе.
— Ы-ых, каттӑршнӑйсем!.. Улма куклн шӑршине таҫтанах туяҫҫӗ вара ҫав шӑнаоем. Симӗссиоем пушшех
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усал. Кш-ш! Кш-ш! Ха ларса тулнӑ! — терё те Укҫиые,
Ваҫинкке карчӑкне сӑра ӗҫтернё хушӑра, кӑвак кипкерен тунӑ алшӑллипе шӑнасене чӳречерен вӗҫтерсе ячё.
— Ун пекех ан хӑвала ҫавоене, кин. Чёрчун вӗт шӑна
та, ий-я, турӑ тунӑ япала... Ҫиччӗрех куклине, тутӑ пулччӑр, ий-я, эсир уншӑн ҫука юлас ҫук,— текелесе, Ваҫинкке карчӑкё сӑра куркине йӑвантарнӑ хушӑра хыттӑн
ыйтрӗ:
— Мунчи хатӗр-и, кин?
— Хатӗр, хатӗр, армути те хатӗрлерӗм, юман милӗк
те кастартӑм.
— Апла пулсан, вӑхӑта ирттерес мар, ий-я. Хӑймине
илсе пыма ан ман, ик-виҫ турпас кирлӗ пулать. Чӗлём
каяшӗ хамӑн пур, ҫавӑнпа туртатӑп та, ий-я. Сирӗн валли имҫам хатӗрлеме туртатӑп,— терӗ Ваҫинкке карчӑкӗ,
«сирён» сӑмаха илтёнмеллерех каласа.
Ҫак сӑмахсемпе Ваҫинкке карчӑкӗ сӗтел хушшинчен
тухрӗ. Сӑхсӑхнӑ хушӑра, ҫёре ӳкнӗ чӗлӗмне илме пӗшкӗннӗ чух, кӗпе айёнче темӗнскер «лӑтӑрт» турӗ.
— Ах, тур, :ҫав чарусӑр пырша: турра кӗлтума та
памасть... Пӳлӗхҫём, ҫырлахсам,
ий-я!— мӑкӑртатрӗ
карчӑк.
^ Те ал-урисем мӑкӑлтанса хуҫланнӑ пирки, те ҫурӑм
шӑмми кӗвенте пек кукӑрӑлнӑ пирки, Ваҫинкке карчӑкё
хӑй те кукӑр пуҫлӑ чӗлӗм пекех. Сӑхсӑхнӑ чух сулахай
аллипе чӗркуҫҫи ҫине ӳпӗнсе тӑрать, сылтӑммипе урлӑпирлӗ кармашать.
— Ннтӗ ҫитрӗ, каяр, ий-я,—текелесе Ваҫинкке карчӑкӗ Укҫинене мунчана кайма васкатрӗ.
Элкейсен мунчи Ваҫинкке карчӑкне килӗшсех каймарӗ: ни ӑшши, ни мунча тути. Хура мунчарах аван: армутине йӗпететён те вёри чул ҫине хуратӑн; унтан илетӗн
те алтӑр ҫине чикетӗн — пурте куҫ умӗнче. Ку шур мунчара — чулё те курӑнмасть, таҫта ҫӑва шӑтӑкёнче,
Тарӑхсах тарӑхрӗ вара Ваҫинкке карчӑкӗ. Имҫамне
хатӗрленӗ хушӑра хӑй те шӑршӑ лекнипе аптраса кайрӗ,
ҫавӑнпа тулхӑрсах каларӗ:
— Кӳр часрах ачуна, халь шӑп лайӑх, ий-я: милёкӗ
те ҫемҫелчӗ, имҫамӗ те тутланчӗ. Ашшине пар тепӗр алтӑр!— хушрӗ карчӑк.
Укҫине инкен ачине — Павлуша — тем пулнӑ: чипер
ҫӳренӗ ҫӗртех кӗоенленсе пӗтрӗ. Малтан пичӗ-куҫӗсем
шыҫӑнчӗҫ, куҫ хупанкисем те ҫыпӑҫсах ларчӗҫ, каярахпа
пётём ӳт-пёвё суранлаиса кайрё. Ача-пӑчасем урамра:
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«Кукша Павӑл» тесе кулаҫҫӗ. Иртнӗ эрнере Раман Раманч, хӗрлӗ сухаллӑ фельдшер, килое кайнӑччӗ яла, хывӑнгарса та пӑхнӑччӗ, сӗрмелли те парса хӑварнӑччӗ —
усси пулмарӗ. Пуҫ тӳпи — ним латти ҫук, эмел сӗрнӗ хыҫҫӑн пушшех ироӗрленсе кайнӑ. Укҫине аппа тахҫанах ачи
патне Ваҫинкке карчӑкне чӗнтересшӗн пулнӑ, анчах ашшӗ ӗненмест тӗшмӗш таврашне. Паян, хуҫи килте ҫук чух,
Укҫине ятарласах Ваҫинкке карчӑкне Чӗнер ялӗнчен
чӗнтернӗ: ултӑ ҫула ҫити ӳстернӗ ачана амӑшӗнчен ытла
кам хӗрхентӗр. Ахаль те* ку ача чи кӗҫӗнни-ҫке,— йӑх
тӗпӗ, ҫынсем ӑна
«Микулай Уҫӑпӑчӑн наследнике»
теҫҫӗ.
Юратать Павлуша Укҫине аппа, пуринчен ытла юратать: ытти ачисем ураланнӑ ӗнтӗ, шкула ҫӳреҫҫӗ, сывлӑх
енчен те начар мар. Ҫак Павлуш вара халь вилессӗнех
туйӑнать. Куҫ ӳкнӗ, теҫҫӗ ҫынсем, хура куҫ тӗлне пулнӑ,
теҫҫӗ. Хура куҫ тенёрен, юнашар пурӑнакан Сарт Ҫеменех мар-ши: таҫта сӑртсемие тӗрӗксем хушшинче ҫирӗм
ҫул салтакра пурӑннӑскер тупса килме те пултарнӑ усал
куҫ. Ваҫинкке карчӑкӗ те ҫавнах калать. Хывӑнтарчӗ
хайхи хыткан Павлуша ҫаппа-ҫарамас, пӑшӑлтатса илчё
пӗрӗнчӗк тутипе темӗнскер, сентре ҫине вырттарчӗ те
юман милӗкпе ӑшаларӗ ачана. Хутран-ситрен армути
шывӗпе пӗрӗхсе сӑтӑркаларӗ. Юлашкинчен, тата, ҫав
шывах чӗлӗм каяшёпе хутӑштарса ёҫтерчӗ.
Укҫине ачи малтан макӑрма та тытӑннӑччӗ, анчах
выртсан-выртсан йӑлтах лӑпланчӗ, каярахпа ним пӗлми
ҫывӑрса кайрӗ.
Ваҫинкке карчӑкё Павлуш пуҫне хӑймапа оӗрчӗ, унтан ҫӳҫӗсем ҫумӗнчен исленсе .ҫемҫелнӗ кӗоен-сурана турпаспа хырса илчё те анкартинелле тухса утрё. Ват хурама тӗлне ҫитсессӗн, чарӑнса тӑчӗ, хӗвелтухӑҫ еннелле
тӑрса темскер пӑшӑлтатрӗ, вара турпас ҫине пӑхса ҫапла каларӗ:
«Ип пултӑр, сип пултӑр,
Вӗрни-сурни ҫак пултӑр.
Кӗсен-суран тӳрлентӗр.
Тьху, тьху, тьху!
Куҫ ӳкнӗ пулсан — куҫ тухтӑр,
Хура куҫ тӗлне пулнӑ пулсан,
Хура куҫне хӑйне пултӑр,
Павӑл куҫӗ тӳрлентӗр!
Тьху-тьху, тьху-у!
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Виҫӗ хутчен сурса илнӗ хыҫҫӑн, Ваҫинкке карчӑкӗ
хаймаллӑ турпаса юнашарти Сарт Ҫеменӗн анкартийӗ
еннелле ҫатан урлӑ ывӑтрӗ.
^ Павлуш, ним ггуйми пулса, сентре ҫинче выртать. Вӑл
шӑрш тивнипе анраса кайни Укҫинен асра та пулман.
Ҫывракан ачине кёпе-йӗм тӑхӑнтармасӑрах, хӑйӗн кипкипе чӗрюесе, малти пӳрте йӑтса кайрӗ. Ашӑрах пултӑр
тесе, ачине кӑмака хыҫне кӗҫҫе сарса вырттарчӗ, ҫийӗнчен кив кӗрёкпе витрӗ. Ваҫинкке карчӑюӗ: виҫ ' кунтан
тӳрленмеоен, татах чӗнтер, тепӗр хуг сиплемелле пулӗ
тесе, паракансенчен тивеҫлине илсе, килелле васкарӗ.
Чураш ялӗнчен пырса чӗннӗ имӗш, тытамаклӑ ача пур,
тет. Ҫавӑнпа васкамалла. Ёҫӗ нумай Ваҫинкке карчӑкӑн та.
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— Анне, анне! Пичче Питӗртен таврӑннӑ, Вӑрмартан
ямшӑк тытса килнӗ. Курӑр — мӗн илсе килнӗ вӑл пирӗн
валли!— Коля сасси янраса кайрӗ малти пӳртре.
Коля, халиччен курман — пёр енче хӗрлӗ, тепӗр енче
кӑвак тӗслё пысӑк мечӗкпе вылякаласа, Павлуш патне
чупса пычӗ.
— Ан тив ӑна, Коля, ҫывӑртӑр муича хыҫҫӑн... Эппин,
Михала пиччӳ ҫавӑрӑнса ҫитрӗ пулать, ашшӗ пит кӗтетчӗ,— хавхаланчё амӑшӗ.
— Стена ҫумне ҫакмалли пысӑк сехет илсе килнӗ,
вӑт!— тесе хыпаланса чупрӗ Коля пиччӗш патне.
Укҫине аппа хирӗҫ тухма хатӗрленейнӗччӗ, Михалапа
Хӗветӗр ӑна хирӗҫ Питӗ^тен илсе килнӗ япаласене пӳрте
йӑтса кӗчӗҫ.
— Сывӑ-и, анне!— савӑнса ыталарӗ амӑшне яштак
ывӑл, ҫӳҫне шӑрт пек кастарса килнӗскер.
— Ҫӳрекелетпёр ерипен. Аҫу пит кӗтетчӗ сана — телеграм та ямасть, тем пулнӑ, тетчӗ.
— Халь ӑҫта вӑл?
— Пӗлместёп, гаҫта ирех Савраскӑна кӳлсе тухса
кайрӗ. Ҫӑмарта хакӗ ӳкнипе пит пӑшӑрханать.
— Укнӗ ҫав. Ну, ун ҫинчен кайран калаҫӑпӑр. Халь
акӑ — сан валли кёпелӗх, асанне валли — чӑпар тутӑр,
атте валли — «Киндер бальзам», туберкулезпа чирлисене
вӑл питӗ усӑллӑ эмел. Тата — сехет. Тахҫанах пысӑк сехет туянас, теттӗр... Хӗветӗр, йӑтса кил-ха кунта ҫав
ещӗке!
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Хёветёрпе Коля сехет валли ятарласа тунӑ ещёке
алӑк патӗнчен тёпелелле куҫараҫҫӗ, вара Михала илемлӗ янраса ҫапакан сехете стена ҫумпе пӑта ҫапса ҫакать.
Кольӑна пуринчен ытла сехет тукмаккисем кӑмӑла кайнӑ: сар ылтӑн пек ҫутӑскерсене йӗс сӑнчӑрпа ҫаклатнӑ,
хӑрах алпа ҫёклеме ҫук — ҫав тери йывӑрскерсем. Каллё-маллё сулланакан ҫаврашка, тата, уйӑх пекех пысӑк.
•— Вӑт ку — сехет-тӗк сехет!—хӗгиёртерӗ Коля.—
Пирӗн шкулти сехетрен те пысӑк!— тесе мухтанса илчё те
сиккипе х'апха умне пуҫтарӑннӑ ача-пӑчасем патнелле
чупрӗ.
|
Михала киле таврӑнсан, яланах савӑнӑҫлӑ вара: пёринпе ӑнсӑртран калаҫса илет, теприне йӑпатса савӑнтарать — тёнчере вара ним хуйхи-суйхи те ҫук пекех.
— Анӑҫлӑ пулчӗ-и Питёре кайса килни?— ыйтрё
амӑшӗ.
— Анӑҫлӑ пулмасӑр, куратӑн — кучченеҫ мӗн чухлё
илсе килтӗм, ха-ха-ха! Ку — Сашша валли, тек сарлака
пиҫиххишӗн ҫунатчӗ. Пӗчченех кайрӗ-и вӑл Чӗмпӗре?
— Пӗчченех. Ашшӗ кайса леҫесшӗнччӗ те, сывлӑхӗ начарланчӗ-ҫке.
— Ничево. Хусах пулнӑ. Пёччен те ҫулне тупать.
— Тупмасӑр, ара. Ҫуран мар вӗт, пӑрахутпа кайрӗ.
Хам лартса ятӑм,— сӑмах хушрё Хёветёр.
— А ку — сан ачу валли, Хёветёр. Тыт!
Михала сар ҫӳҫлӗ пуканине хӑй карҫинккинчен кӑларса кӑтартсан, пурте хёпёртесе кулса ячӗҫ. Хёветёр ним
калама аптраса тӑрать, ҫынсемпе пёрле кулкалать. Шӑп
ҫав вӑхӑтра Коля каялла чупса кёрет, тата мён те пулин
юлташёсене каласа памалли ҫук-ши, тесе. Сасартӑк печек пуканине курать те чупса пырса ыталать.
— Ай, ҫивёчёсем епле кӑтра! Пирёи учительницӑн
пекех... Павлуш, пӑх-ха, мен илсе килнё пирён пичче!—
чупса пычё Коля ҫывракан Павлуш патне. Анчах Павлуш
ним те чёнмеот.
— Чирлемен пулё-ҫке пирён Павлуш?— ыйтрё Михала.
— Куҫ ӳкнё ӑна, кёвёҫекенсем нумай ялта,— терё
амӑшё.
— Ха-ха-ха-ха! Куҫ ӳкнё, эппин?!. Эх, анне, хӑҫан эс
ҫав кирлӗ мара ӗненме пӑрахӑн?.. Мён вӑл вӑхӑтсӑр ҫывӑратъ, вӑратас.
Укҫине аппа ҫӑварне уҫма та ӗлкӗреймерӗ, Павлуша
вырӑн ҫинчен Михала ал вӗҫҫӗн ҫёклерӗ.
4. П. Осипов. Элкей таврашё.
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— Чим, мён пулнӑ ӑна?! Вал аран сывлать... Павлуш!
Павлуш!.. Вӑл йывӑр чирлӗ, тӑнсӑр... Пуҫне мён сӗрнӗ
унӑнве?— пӑлханать Михала.
— Пичче, ма чӗнмесг вара вӑл?— хӑраса ыйтать
Коля.
— Мён тунӑ эсир ӑна, анне? Мён сӗрнӗ пуҫне? Мӗнле
курӑк ку — мӑйё ҫумне ҫыпӑҫни?.. Павлик! Павлик, варан!— вӑратасшӑн тӑрӑшса тӗрткелет Павлуша аслӑ
пиччӗшӗ.
— Ах, туру-у, нилчех пулӗ-ши ывӑлӑ-ӑм!.. Аннӳне ылханмаллах пулчё-ши-им, ак тамаша-а!— чӗрене ҫуракан
сасӑпа ачине ыталаса йёрсе ячӗ Укҫине аппа.
Хӗвегӗр, ним тума аптраса, Укҫине аппа патне пырать, хӑйне тахӑш енчен айӑплӑн шутланӑ пек пуҫне чиксе тӑрать.
Михала. амӑшне хӗрхенсе пулӗ, тек нимӗн те ыйтмарӗ (ахаль те паллӑ!). Пӳртре самант хушши шӑпӑрт
пулчӗ.
— Хёветёр, лаша кӳл!.. Тухтӑр патне хам каятӑп.
Анне, эс Павлуша таса кӗпе тӑхӑнтарса вырттар,— тӳлеккӗн каларё Михала.
3
Павлуш чирлени ҫинчен Хӗветӗр Укҫине хунямӑшне
пёлтернӗ. Мён пулса иртнине Марине кинемей те пӗлмен.
Тӗшмӗш таврашне улаххӑн тӑваҫҫӗ иккен, Укҫине аппа
ӑна, ҫавӑнпа та пулӗ, пёлггермен.
Павлуш хӑйён асламӑшне пуринчен ытла юратнӑ. Асламӑшӗ те пёчӗк Павлуша ачашлама юратнӑ: «Эп вилсен, кам сана ура сырса ярӗ-ши?»—тенӗ айван мӑнукне.
Кинӗнчен вӑрттӑн, тепӗр чухне, лавккаран хура мӑйрака
та илсе ҫитернӗ мӑнукёсене.
Павлуш йывӑррӑн сывласа выртнине курсан, Марине
кинемей тӳсеймерӗ — сурпан вёҫӗпе куҫҫульне шӑлса илчӗ. Ыйтмарё кинӗнчен нимӗн те (ваттисене хӑш япалана
пӗлмесен те юрать).
Ммхала ҫири тумтирне хӑвӑрт улӑштарчӗ, вара пӳртрен васкаса тухса кайрӗ. Унтан часах каялла ҫавӑрӑнса
килчӗ те, темшӗн, шӑппӑн сасӑпа асламӑшне каларӗ:
— Асанне, чей вӗретсе ӗҫтерӗр Павлуша. Кирпӗч
чейӗ, ҫӑрарах вёретое парӑр. Эп кайрӑм.
— Юрӗ, юрӗ. Вӗри чей пулӑшаканччӗ чирлӗ ҫынна...
Хӑмла ҫырлипе туса парар мар-и, кин?—ыйтрӗ Укҫине
кинӗнчен хунямӑшӗ.
Укҫине те илтмерӗ каланине — чӗнмерӗ.
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— Урисем ӑшӑ-ҫке, иртё-ха, кинём,— чёнчё пӑртак
тӑрсан Марине кинемей. Вара кайри пӳрте чей вёретме
тухса кайрё. Укҫине аппа, тӑнран кайнӑ пек пулса, ачи
ҫине, вилнё ҫын ҫине пӑхнӑ пекех, пӑхса ларать. Вӑхӑтвӑхӑтпа юратнӑ ачин урисене тытса пӑхать. Ури ӑшӑ
пулсан, ҫын вилмест, тенёрен — Укҫине макӑрма чарӑнчё. Кӑмака хы-ҫёнчен кёҫҫе илсе килсе, сак ҫине вырӑн
хатёрлерё. Вара ҫав вырӑн ҫине ачине ҫёклесе илсе
вырттарчё.
Те вырӑнтан вырӑна ҫёклесе вырттарнӑ пирки, Павлуша темӗнскер чётрете пуҫларё — ик аллипе тытса та
Укҫине аппа чараймасть. Унтан кайран кӑшт лӑпланнӑ
пек пулчӗ, хӑсма тапратрё. Каярахпа, тӑна кӗнӗ пекех,
ик-виҫё хутчен вӑрӑммӑн йынӑшса илчӗ. Укҫине аппа
темиҫе хутчен те Павлуша ятран чёнчё, анчах хирёҫ калани пулмарӗ. Вара вӑл ачин хӑсӑкне шӑлса тасатрӗ те
ёнтёркенёскерне шур кёпе тӑхӑнтарчӗ.
Пӳртре пӑчӑ пек туйӑнчӗ Укҫине аппана, ачана уҫӑ
сывлӑш кирлӗ. Шӑнасем пӳрте ан кӗччӗр тесе, малти
пӳртри кантӑксене ку таранччен уҫманччё. Ҫапах та,
Павлуша сывлама ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, урам енчи
чӳречине — варринчине — кайса уҫрӗ Укҫине.
— Кам ку?— Ашшё мар-и ҫав?!— ӑнсӑртран курах
кайрё хапха умёнче Савраска тӑнине. Унтан Улай та
ачашшӑн вёрни илтёнчё.
— Пӗтерет ёнтё мана ку ачашӑн ашшё. Ах, тур, мён
тейӗм-ши? Хамах айӑплӑ-ҫке, ма ҫыхлантӑм ҫав вилём
тупман карчӑкпа! — х ӑ й н е хӑй ӳпкелесе туллашать
Укҫине.
Пӳрте хунямӑш кӗчё. Аллинче чей чашӑкки.
— Кӳр, кин, ёҫтерер. Чейӗ вӗретниех пулнӑ, кӑшт
хӑмла ҫырли ярса квасаклантартӑм,— йӑвашшӑн каларӗ
хунямӑш хӑйӗн кинне.
Еҫтерни-мённи пулмарӗ, вӑл Павлушӑнне ҫӑварне те
уҫаймарӗ. Чётретет ачана, тытамак тытать тейӗн. Килкартинчен Коля чупса кёчё.
— Анне, вырӑн хатёрле часрах: атте чирленё, юнлӑ
сурать,— терё те каялла чупса тухса кайрё.
— Ах, тур! Микулай ывӑлӑм, эсё те чирлесе ӳкрӗним?—хӑраса укрё Марине.— Кинём, тухса пулӑш ҫавна.
Чейне хам та ёҫтерӗп.
— Чылай пулать-ҫке вӑл юнлӑ сурманнн, ҫул ҫинче
чӗтренипе пулчё-ши? Савраскӑпа каймалла марччё, вал
ытла майсӑр чупать. Ҫул халь, ҫумӑр хыҫҫӑн, йӗркеллӗ
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мар,— текелесе Укҫине аппа васкаса упӑшки патне тухса
кайрӗ.
— Кин! Вырӑнне ун валли пахчара сарса парсан ла
йӑхрах пулмё-ши — ӳплере! Пӳртре пӑчӑ, шӑнасем те
канӑҫ памёҫ,— алӑка уҫса кинӗ хыҫҫӑн каларё Марине
кинемей.
Пахчара сарса парсан авантарах пуле тесен, темёншӗн, Укҫине кӑшт ҫӑмӑллӑн сывласа илчӗ (сывлӑшӗ,
паллах, пахчара уҫӑрах, пӳртре Павлуш чирлесе ӳкни те
ашшӗне курӑнмё).
Николай Осипович хирӗҫ тӑмарё, пуҫӗнче унӑн пӗр
шухӑш кӑна: фельдшера чӗнтересчӗ часрах, юна юхма
чарасчӗ.
— Эс ун ҫинчен ан шухӑшла, ашшӗ. Михала Питӗртен таврӑннӑ, хвершӑл илсе килӗ,—текелерӗ Укҫине.—
Эс вырт, ан пупле. Пёркун та сана тухтӑр вырӑн ҫинче
вырттарнӑччё, калаҫма хушманччӗ.
— Михала ҫаврӑнса килнӗ, эппин? Еҫӗ ӑнӑҫлӑ пулнӑ-ши?— ыйтрё упӑшки.
— Пит ӑнӑҫлӑ, хуҫа, ман ача валли те кучченеҫ илсе
килнӗ,— хуҫине савӑнтарас тесе сӑмах хушрё Хӗветёр.
— Пирӗн валли те мечӗк илсе килнӗ, сан валли, атте,
пысӑк сехет туяннӑ Михала пичче,— ура ҫинче тӑма пёлмесӗр, сике-сике пёлтерчӗ Коля.
Эльгеев хӗпӗртенипе кулма хӑтланчӗ, анчах ӳслёк
капланса килнипе калаҫма чарӑнмалла пулчӗ.
Ҫӑва тухнӑранпа вӑл улма пахчинчех ҫывӑрса пурӑннӑ, шӑналӑк карса тунӑ ӳплере кӗҫҫе ҫинче выртнӑ.
Марине кинемей, чирлё ывӑлне ҫывӑрма ҫемҫерех пултӑр
тесе, кӗҫҫе вырӑнне тӳшек кайса сарчӗ, минтер питне те
улӑштарчё.
Ҫул ҫинчен килсен ун ывӑлӗ сив квас е сӑра ӗҫме
юратнӑ. Ҫавӑнпа Марине кинемей пёр кӑкшӑм сӑра нӳхрепри пичкерен юхтарса килсе ӳпле патӗнчи каска ҫине
пырса лартрӗ.
Улма-ҫырла пиҫнёренпе Эльгеев пӳртре ҫывӑрса курман, ялан садра вӑл. Пурёпёр кам та пулин хурал тӑрас
пулать, тенӗ пулӗ. Анчах йёксёк ачисем хуралҫӑ пахчара
ӳсёрсе ларнӑ чух пушшех хӑрамасӑр кёре-кёре татнӑ улмине (ҫитменнине чи тутлине!)
— Ашшӗ, кинтёр-пальсам чейпе туса парас мар-и,
Михала Питёртен илсе килнё — сана валли, ятарласах.
Юрататтӑн-ҫке эс ҫав эмеле?— ыйтрё Укҫине, юрасшӑн
пулса.
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— Аванччё, аванччё... Манман каланине. Спаҫҫипӑ.
Ывӑл ӳссе ҫитрё пирен, Питӗруе те пӗччен каякан пулчӗ.
Вӗренсе тухрё, учитель пулать. Сашшине шансах каймастӑп — улах тӑрӑх чупма юратать, ҫ а м р ӑ к л а х картла выляма вӗреннӗ — ухмахла кӑна мар — укҫалла,
мур
илесшӗ! Шанмастап юлхавскере: Иван Яковлевич уменче
намӑса кӗрес марччё. Такам пек пулнӑ.
— Амӑш пек ухмах пулнӑ пулё, кам пек пултӑр
тата,— текёлесе, Укҫине эмел патне кайрӗ. Ашӗ вӑркать
хӑйӗн. Юрать, Павлуш ҫинчен нимӗн те ыйтмарӗ. Хверш ӑ л а кайса илни юрё-ха, ашшӗне те эмел ҫырса парӗ.
Ахаль пулас ҫук.
— Т ӑ в а р илсе кил, амӑш... Сив шыв.-. тата...— каласа
пӗтереймерӗ Николай Осипович, ӳсёрме пуҫларӗ. Укҫмне
ӑнланчӗ ӑна: юнлӑ сурнӑ чух Кушников тухтӑр т ӑ в а р л ӑ
шыв ӗҫме каланӑччӗ.
Михалан телейӗ пур ҫав: Шӗнерпуҫӗнчен похвальнӑй
листпа~вӗрвдое тухрӗ, семинаринче те Бобровников директора кӑмӑла кайнӑ. Ытти ҫынсене шанмалла мар ҫырусене Бобровников, хӑш чухне, Михаил Эльгеева ҫыртарать. Пёринче ч<Марсельеза» кӗввине те директор Михалана цифрӑллӑ нотӑсемпе ҫыртарнӑ, тет.
Питӗре ҫӑмарта ӗҫӗшӗн ҫунса мар, пӗр ҫынпа тӗл пулмашкӑн «хусантисем» хушнипе кайнӑ тет Михала. Унтан
вӑл кашнинчех Гимофей Николаевич валли интереслӗ
кӗнекесем илое килнё, анчах ун ҫинчен ашшӗ пӗлмен.
Пӗлсен те пӗлмӗш пулнӑ пуль: ҫӑмарта хуҫи-ҫке-ха вӑл,
патша йӗркине епле хирӗҫ пытӑр?
Хӑйне Элкей Микули тенӗ ҫулсенче Николай Осипович мӗнпурӗ те ултӑ ҫул ҫех вӗреннё (Шӗнерпуҫӗнчи икӗ
класлӑ шкулта), ҫапах та вулама-ҫырма вӑл пит ӑота
пӗлнӗ. М а л а л л а вёренме ҫулӗ пулмаи. Михала валли —
ҫул уҫӑ: хулара усрамалӑх укҫа ҫителёклӗ, вӗрентӗр, ҫын
пултӑр, ыттисене те ӑса вёренттӗр учителе тухсан, тӗттӗм
халӑха пӗлӳ кирлӗ.
Пӗр шухӑш хыҫҫӑн тепӗри канӑҫ паман Эльгеева:
епле-ха, чӑнах, Тимофей Николаевич пеккисем халӑх
ырлӑяёшӗн хӑйсен чунне хёрхенмеҫҫӗ. Михалана вёсен
ҫулӗпе ярас нилмен. «Шалу ҫинче пурӑнтӑр, халӑха усӑ
кӳтӗр, мана та ӗҫре пулӑшса пытӑрччё», — тенӗ.
Михала та ашшене пит юратать. «Ппрсн_ атте ыттц:
сем пек мар»,—тет вара складра ёҫлекенсенё, патшасӑр
самана пуласси ^инчен калана чух,— Тавайӑр, ачасем,
атте юратакан юрра в ё р е н е р т е т те складра ӗҫлекенсе53

не, сӗр.ме купӑспа каласа, «Марсельеза» кёввнне Ю р Л а т тарать.
Лешсем вара, ҫуррине ӑнланнӑ-ӑнланман, вырӑсла
юрланӑ:
«Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с н а ш и х ног!
Н а м не н у ж н о з л а т о г о кумира,
Ненавистен нам царский чертог!»

«Кумира» тата «чертог» сӑмахсене, ӑнланман пирки.
юрлаканӗсем пушшех хытӑ кӑшкӑрнӑ, вара Эльгеев чупса пыра-пыра чарнӑ: «Тем курас пулё — ерипентерех
юрлӑр»,—тенё. Хӑй вара тӑкӑрлӑкри хапха патнекайса
асӑрхаса тӑнӑ.
Ку юрӑ иртнӗ хӗлле раштав умён пӗрре янӑранӑччӗ.
Шӗнерпуҫӗнче пысӑк пуху пулса иртнӗччӗ, приговор та
йышӑннӑччӗ ун чухне: патшана сирпётмелле, улпутсен
ҫӗрӗсене хресченсене памалла, куланай тӳлемелли закона улӑштармалла,— тесе ҫынсем хытӑ кӑшкӑрнӑччӗ. Пухӑвне Тимофей Николаевич, Беляев учитель тата ытти
студентсем ертсе пынӑ пулнӑ.
Уретник Тимофей Николаевича ун чухне тытса каясшӑн пулнӑ, анчах халӑх стражниксенчен пӑшалӗсене
тыта-тыта илсе, уретнике хӑйне кантур ҫуртне хупса
лартнӑ. Ҫапла вара хресченсем Николаева тёрмерен
хӑтарнӑ.
Тёрме те, чӗн пушӑ та, пӑшал кӳпчекки те ӗҫхалӑх ирёкёшён кёрешекенсене тепёр хут пуҫтарӑнса манифестаци
тума чарайман. Шӑп тепёр вунӑ уйӑхран, кёркунне, уйри
тырпула пуҫтарса пётерсен, хресченсем Сёмёл ялёнче
пушшех нумаййӑн пуҫтарӑннӑ.

ТУЛАКСАР

ҪИЛ-ТАВАЛ

I
Эрнекун — яланх)и пасар кунё Сёмёлте. Август уйӑхёнче уяр ҫанталӑк тӑнӑ. Ҫамрӑксем пасара уяв чухнехи
пекех юсанса пынӑ. Мён пулса иртессине чылайӑшё пёлнё, анчах стражниксем пырса тухассине кётмен. Ҫавӑнпа
пурте вёсем савӑнӑҫлӑн юрласа пасара ҫул тытнӑ.
Сёмёл пасарёнче вӑл кун халӑх нихҫанхинчен нумай
пуҫтарӑннӑ. Тимофей Николаевич ятарласа купаланӑ
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ещӗкоем ҫине хӑпарса тӑнӑ, унӑн кашни сӑмахне ҫынсем
тимлӗн итлеҫҫӗ:
— Патша йӗрки пётмелле! Ҫӗр улпучӗсен, мӑнастырсен ҫӗрне пурне те ӗҫлесе пурӑнакан хресченсен аллине
укҫасӑрах памалла! Патшана сирпӗтсе кӑларса, часрах
учредительнӑй собрани тумалла, унта хамӑр хушӑран
суйласа ҫынсем ямалла. Шкулсенче пурин те нимӗн
укҫасӑр вӗренмелле. Куланайсене пӗтермелле!
Сасартӑк Тимофей Николаевич ҫумне Беляев учитель
хӑпарса тӑчӗ:
— Ял хушшисенче чиновниксем, земски начальниксем, станавайсем, уретниксем, стражниксем иулмалла
мар! — хӑлхана витӗр касакан саспа кӑшкӑрса илчё те
сиксе анчӗ.
Тимофей Николаевич малалла татах хӗрсе калать:
— Ҫаксене пурне те эпир, хамӑр ҫине тӑрсан, тума
пултаратпӑр! Тӑвансем! Ан парӑнӑр уретниксене! Хирӗҫ
тӑрӑр!
— Долой самодержавие!.. Долой царя!— пухӑннӑ
ҫынсем хушшинчен вырӑсла кӑшкӑрнӑ. сасӑсем илтӗнчӗҫ.
Куна Александр Мясниковпа Мӑкки Козловски кӑшкӑрса янӑ пулнӑ.
Шӑп хӗрсе шавланӑ хушӑра аякран:
«Отречемся от старого ми-и-ра,
Отряхнем его прах с наших ног!»—

юрлани илтӗнчӗ. Таҫта тепӗр тӗлте — шӑп пасар варринчех — малалли сӑмахсем вӑйлӑн янраса кайрӗҫ:
«Нам не нужно златого кумн-и-ра,
Ненавистен нам царский чертог!»

Тапранса кайнӑ ҫурхи шыв пёренесене юхтарса кайнӑ
пек, ҫак юрӑ пасара пынӑ ҫынсене пёрлештерсе янӑ.
Хӑҫан тата кам илтнё пулё чӑваш халӑхё паянхи пек
юрланине! Еҫкёре хурӑнташсем пухӑнса юрлани пек мар,
туйра юрласа-ташлани пек те мар,— тарӑхса ҫитнӗ чунчёререн тухакан саспа юрласа янӑ ҫав кун чӑваш ҫынни
вырӑссемпе пёрле ирёклӗх юррине.
Разин Ҫтаппанӗ е Пугачев Емельки хӑйсем тавра пӗтӗҫтернӗ чухне юрлакаланӑ пулинех пирӗн хресченсем
пёр-пёр юрӑ. Анчах паян Шупашкар уесёнчи чӑваш ҫыннисем ирёклё самана пулассине чӑн-чӑн ёненнӗ, ӗнентерекенӗоем те хӑйсем хушшинчи студентсемех пулнӑ. Чӑваш
чӑваша ма ӗненес мар!
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Вахаче пиҫсе ҫитейменнине вӗсем пӗлмен, хулари пабочисемпе перлешмеллине те чухлайман — хӑйсем телленех патша саманине ишӗлтерме пултарассине ӗненнӗ
Весене верентекенсем те самана улӑштарас пирки хресчен вайӗ .ҫине хытӑ шаннӑ.
Анчах чаплӑ ӗ^ӗн хурлӑхлӑ вӗҫӗ те часах килсе тухнӑ.
Палхав пулмалли ҫинчен Артур пеккисем исправника
систерме елкернӗ. Шӑп манифестант тапраннӑ вӑхӑтра
Санников отрячӗ Сӗмӗле пырса ҫитнӗ.
„ Эльгеев патёнче ӗҫлекенсенчен пёри — Кантрак Евленӗ ятлӑскер — хӗрлё ялав ҫӗклесе малта пынӑ, ун хыҫҫӑн
манифестантсем «Марсельеза» юрласа утнӑ.
Пасар лавккисем патнелле ҫитнӗ ҫӗре вӗсене юланутлӑ стражникоем хупӑрласа илнӗ, пухӑннӑ халӑха ним
хёрхенмесёр саламатпа хӗне-хӗне лашисемпе таптанӑ.
Тимофей Николаевич стражниксене хирӗҫ тӑма чӗннӗ.
Кантрак Евленӗ пӗр хуралтӑ тӑррине хӑпарса — «Долой
царя!»— тесе кӑшкӑрнӑ. Ана исправник револьверпе хӑй
тӗллесе пенӗ, анчах лектереймен. Леш часах сиксе аннӑ.
П ӑ ш а л сассине илтсен, халӑх урса кайса сгражниксем
ҫине чулсемпе, вут пуленкисемпе пеме пуҫланӑ.
Пёр стражникне лаша ҫинчен чукмарпа ҫапса ӳкернӗ.
Ана вара Кантрак Евленӗ, май килнӗ чух, тӑнсӑр пуличченех тӳпкенӗ. Анчах хӑйсене те стражниксем ним шеллемесёр пӑшал кӳпчеккисемпе хӗненӗ.
Тан мар кёрешӳре пӗр хресчен вилнӗ, пӗри йывӑр
аманнӑ, ыттисем саламат вӗҫёпе пит-куҫсене суранлатса
киле таврӑннӑ.
Ҫирӗм пилӗк ҫынна Хусан термине
ӑсатнӑ. Тимофей Николаевич, старик пек пулса, хӑтӑлма
ӗлкӗрнӗ, анчах ун сӑмаххисем хыҫҫӑн кайнисене, хӑшнепӗрне, Ҫӗпӗре каторгӑна ямалла тунӑ.
Нумай-и, сахал-и вӑхӑт иртнӗ — Тимофей Николаевича хӑйне те каярахпа Ҫӗпӗре янӑ.
2

Сӗмӗлте, пасар кунёнче, пӑлхав пуласси динчен Эльгеев пӗлмен мар. Анчах пӗлтӗр хӗлле Шӗнерпуҫӗнче пулса иртнӗ пысӑк пуху хыҫҫӑн хӑшне-пӗрне тытса илсе кайнине вӑл аора тытнӑ.
Иккӗленнӗ. Сывлӑхӗ те пасара кайма паман. Ҫитменнине тата, ҫав иртнӗ ҫулхи пӑлхав хыҫҫӑн вӑл Тимофей
Николаевича хӑй патёнче пытарса усранӑ, ҫавӑн пирки
ун патёнче ухтару та пулнӑ. Нимӗн те тупайман пулсан
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та, кил хуҫин сехрине хӑпартнӑ уретник. Хальхинче каллех унӑн Тимофей Николаевича Шемшертен лартса килме тӳр килнӗ, юрать, ун ҫинчен «никам та пӗлмен».
Ҫавӑнпа, киле ҫитсе ӳплене кӗрсе выртсанах, вӑл лӑпланнӑ. Пыртан юн тапса анни чӗре хытӑ сикнинчен килет
пуле тесе, Эльгеев хӑйне ҫӑмӑллӑн туйнӑ.
Чӑнах, кӗтмен ҫёртенех инкек: пуҫтах студентсенчен
тарса пытанас вырӑнне вёсен пуҫлӑхне лартса килмелле пулнӑ. Ара, епле сехри хӑпмӗ?
Эльгеев киндер бальзам ярса пёр стакан чей ӗҫрӗ те
хӑйне ыйхӑ пуснӑн туйрӗ. Шӑнасем ан ҫыпӑҫчӑр тесе,
ӳпле шӑналӑкне антарчӗ, пӗр-икӗ хутчен анасласа илчӗ,
вара, Кушников тухтӑр хушнине асра тытса, сылтӑм енне ҫаврӑнса выртрӗ. Нумай та тӗлӗрмерӗ — ҫывӑрса
кайрӗ.
Ӑмӑшӗ, ватӑ Марине, Павлуш .ҫинчен пӗлтерес тесе,
ятарласа ывӑлӗ патне пынӑччӗ, анчах темӗскерле юланутсем ял тӑрӑх сиккипе чуптарса аннине курчӗ те мён
каламаллине мансах кайрӗ. «Ыйхи тутлӑ пултӑр, ывӑлӑм»,— терӗ кӑна, ӳпле шӑналӑкне кӑшт сирсе пӑхса.
Чимӗр-ха, ку юланутлӑ стражниксем Эльгеевсен ҫурчӗ умӗнче чарӑнчёҫ мар-и?.. Улай та ним майсӑр вӗрет...
Йытӑ сассине илтсен, Эльгеев вӑранчӗ, шӑналӑка уҫса
пӑхрӗ.
Кайри алӑкран питӗ васкаса Коля чупса тухрӗ:
— Атте, казаксем!—ӳпле умне пырса систерчӗ ашшӗне.
— Ы-ых, эсрелсем, сиснӗ!—хӑрӑлтагрӗ
Николай
Осипович.— Коля, чуп малти пӳрте, унта — турӑш хыҫёнче пёр япала пур...
— Пӗлеп, вальвер выртать унта,— эпир ӑна Павлушпа тытса курнӑ.
— Ме кӑкшӑм, ҫавӑнта ярса илсе кил, сӑрине ан так.
Никама та ан кӑтарт — асту! Тупсан — пӗтереҫҫӗ. Чуп!
Нумай кёттермерё Коля, хушнине часах турё. Эльгеев юнашар ларакан хурт вёллине уҫрё те пёчёк пӑшалне
алшӑллнпе типӗткелесе шаларах чиксе пытарчё.
Мён тума кирлё пулнӑ-ши ӑна ҫав Смит Вессон револьверё — хӑй те пёлмен. Аслӑ ывӑлё, Михала, таҫтан
тупса килнё те ҫавна — сехре хӑпартса усрас пулать.
Исправник вал вӑхӑтра хӑйён отрядне Эльгеевӑн
ҫуртне хупӑрлама хушнӑ, лаҫ умне те пёр стражникне
тӑратнӑ. Анчах кайри алӑкран пахчана тухмаллине вӑл
асӑрхаман. Ҫавӑнпа Коля пурте кӗрсе тухса кайнине
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никам та курман. К а я р а х п а кана, пунеттейсем систерсен,
пёр стражникне кайри алӑк умне т ӑ р а т н ӑ .
Укҫине аппа, ачи патёнче хытӑ кулянса ларнӑскер,
йытӑ вёрнине те илтмен. Староста пӳрте кёрсе сӑхсӑхса
тӑнине курсан тин: «Килёрех, Кёҫтенкки пичче, тёпелерех
иртёр»,— терё.
-— Ах, тур, нихҫан пирён пата ура ярса пусман ҫын
мёнле ёҫпе килсе тухрё-ши?— Артур ҫине пӑхмасӑр шух ӑ ш л а с а илчё Укҫине. Хӑйӗнчен чылай аслине шута илсе,
Укҫине аппа, чӑваш йӑлине хисеплекенскер, старостйна
«Кёҫтенкки пичче» тесе чёнчё.
Утлй стражниксем Кутемере милее ҫитни ҫинчен Укҫине аппа старостӑран пуҫласа илтрё. Хёветёр пӳрте кёме
тӑнӑччӗ, анчах ӑна исправник пӳлчё.
Укҫине хунямӑшён хӑй стариккин л ӑ н ӑ р - л а п ӑ р н е васкавлӑн т а с а т м а л л и килсе тухнӑ иккен, ҫавӑнпа вӑл кайри
пӳртре пулнӑ. С к л а д р а паян ёҫлемеҫҫё — пурте ҫутӑлнӑҫутӑлман пасара тухса кайнӑ.
Вӗсене Мӑкки Козловски, Сормовӑра рабочи пулнйскер, ертсе кайнӑ иккен. Вӑл ыран-паян патша тронне
ҫапса с а л а т м а л л и ҫинчен чылай илтнё. Тимёр-тймӑр заводёнче нумай ҫул хушши ӗҫлесе пурӑннӑ хыҫҫӑн унӑн
сывлӑхё начарланнӑ, ҫавӑнпа вӑл киле таврӑннӑ. «Козловский» тесе ӑна Чулхулари рабочисем качака пек
кулнӑран ят панӑ, ялтисем ӑна, мӑк сухаллӑскере, «Мӑкки» тенё. Сасси унӑн ытла та уҫӑ пулнӑ, ҫинҫе саспа юрл а м а л л а чухне шӑхличё пек ш ӑ р а н т а р н ӑ . Ялти маттурсене вӑл х а в х а л а н т а р с а х Сёмёл пасарне ертсе кайнӑ, ҫул
ҫинче те «Отречемся от старого ми-ира» тесе юрлаттарнӑ.
Артур хьиҫҫӑн малти пӳрте исправник кёрсе тйнй.
Кёнё-кёмен хай ҫыннисене: «Обыскать!»— тенё.
Укҫине аппа, х ӑ р а с а ӳкнипе, чӗлх1есёр ҫын пекех пулнй. Сймаххинчен ытла исправник ҫумӗнчи вйрӑм хёҫе
курсан, унйн сехри хӑпсах тухнӑ.
— Ашшӗне чёнес, епле ку капла... Ах, тур!—пыртан
тухман саспа пйкйлтатса, пӳртрен чупса тухса кайрё
Укҫине.
Алӑкран кёрсенех, кайри чӳречеумёнчевёр-ҫён чйматан сак ҫинче выртнй. Ана Михала Питёртен илсе^килнё.
Кучченеҫсене валеҫнё хыҫҫйн, йна вӑл уҫах хӑварнӑ (тухтйр патне васкаса тухса к а й м а л л а пулнй-ҫке-ха).
Исправник, шухӑшласа тймасйрах, чйматана пырса
уҫрё. Ҫиелтен йёркеллён вырнастарса хунӑ кёпе-йёмсене
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пёрерён-пёрерён силлесе а я к к а л л а ывӑтрӗ, ҫыру таврашӗсене пӑхкаласа сӗтел ҫине хучӗ. Кӗҫех чӑматан тӗпӗнче
кёнекесем пуррине асӑрхарӗ.
«Былое и думы»— Герценӑн, Писемский романӗсем,
«Воскресение» — Толстойӑн, Михаил Федоровӑн «Арҫури» алҫырӑвӗ тата Тайӑр Тимккин «Хальхи самана»
брошюра исправник аллине лекрӗҫ.
— О-го, ҫӑмарта хуҫи кун пек кӗнекесем те вулать
иккен?— пирусне ҫырта-ҫырта, тупнӑ кӗнекисене хӑйӗн
помощникне пачё исправник.
С а с а р т ӑ к чӑматан тӗпӗнче хӗрлӗ хуплашкаллӑ пӗчӗк
брошюрӑсем куҫ умне тухрӗҫ. Исправник хӗпӗртенипе
тӳсеймерӗ — хаяррӑн кулса ячӗ: «Земля и_воля!>>.. Ха-хаха-ха! Ак ӑҫта, иккен, эсерсен вучахӗ? Ш а н ч ӑ к л ӑ вырӑнФантасмагория, черт возьми!..
т а — пуян ҫын патӗнче!
Аҫта хӑй — Эльгеев ӑҫта?— хаяррӑн т а к а м р а н ыйтрӗ
Санников исправник.
— Эп кунта, господин исправник,— хуллен сас пачӗ
Эльгеев, тин ҫех кӗрсе тӑнӑскер — Кун пекех^тустарма
кам ирӗк панӑ аире?— ӳсӗре-ӳсӗре хӑйса к а л а р ӗ вӑл хайхи исправника.
— Молчать! Аҫта Тимофей Николаев? Кала!— Эльгеев патне ҫывхарса, куҫран пӑхса ыйтрё исправник.—
Е арестлетӗп халех, господин Эльгеев!
— Мӗн пирки?!—тӗлӗнчӗ кил хуҫи.
— Кам кӗнекисем ҫаксем?— тулхӑрса чӑматана силлерӗ исправник; урайне хӗрлӗ хуплашкаллӑ брошюрӑсем
пачки-пачкипе тухса ӳкрӗҫ.— Николаев чӑматанӗ святой
сывлӑшпа сирӗн пӳрте кӗрсе ӳкмен пулӗ-ҫке!— хӗҫне йӗннинчен к ӑ ш т туртса к ӑ л а р ч ӗ те к а я л л а ҫатлаттарса чикрӗ.
Эльгеев сасартӑк тавҫӑрса илчё: ку чӑматан, паллах,
аслӑ ывӑлӑн, Михалан, анчах... Ҫук, калас мар, Тимофей
Николавичӑнах пултӑр...
— Каллех сирӗн патӑрта вӑл ҫӗр выртнӑ, ҫапла вӗт,
ҫӑмарта хуҫи? Епле намӑс мар сире ҫавӑн пек бун-тарь
тавпашне хӑвӑр патӑрта пытарса усрама! Вал патшана
хирӗҫ пырать — эсир ӑна л а й ӑ х пӗлетӗр. Апла пулсан,
эсир унпа пӗр к а в а р л ӑ ! — каллех йӗннинчи хӗҫне ҫатлаттарса илчӗ.
— Ҫӗр выртман, тур умӗнче калатӑп, пытарса та усраман,— ӗнентересшӗн пулчӗ Николай Осипович.
— Сире пёрле килнине курнӑ хӑвӑр ялсемех, тунатӑн... Тунать вёт, староста?— Артур еннелле пӑхса ыйтрё
исправник.
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— Так точно, господин исправник, пӗр тӑрантаспа
килчӗҫ, чӑнах, хам куҫпа куртӑм... Курниве курман теме
пултараймастӑп,— мӑкӑртатрӗ Артур.
— Именем его величества государя Императора
Вы арестованы, господин Эльгеев!— татса каларё исправник. Утлӑ стражниксем, пӑшалӗсене хулпуҫҫи урлӑ ҫакса,
хӗҫ йӗннисене ҫӑтрах пёҫҫисем ҫумне сыпӑҫтарса, лашисем ҫине ҫӑмӑллӑн утланса ларчӗҫ. Урамра пӗр ҫын та
ҫук — чӳречесем витӗр кӑна хире-хирӗҫҫисем шикленсе
пӑхса^тӑраҫҫё. Ачи-пӑчисем те хапха айӗнчен ним чёнмесӗр пӑхса выртаҫҫӗ.
Халиччен ют ҫын ҫине хаяррӑн вӗрекен Улай та хӑй
йӑвинчен пӗр сикмесёр пӑхса выртать.
Мӗне пӗлтерет-ши ку? Хресченсем патша тарҫисенчен
хӑранин-е-ши е ним тума пӗлменнипе шӑнӑрӗсене хытарнине-ши? Ирхине хавасланса «Марсельеза» юрланӑ ҫынсем те шӑпӑрт пулчӗҫ-ши ҫак вун-вуник утлӑ стражниксене курсанах?
Эльпеева, сывлӑхӗ начаррине кура, исправник Шӗнерпуҫне ҫитиччен хӑйӗн лашипе пыма чармарё, анчах тӑрантаспа мар — урапапа. Ҫав урапа ҫинех леш «телейсӗр»
чӑматана та хучӗҫ. Леҫме Хӗветӗре пыма чармарӗҫ, анчах лав ҫине пёр стражнике лартрӗҫ.
Пӳртрен тухса каяс умён Эльгеев макӑрса тӑнӑ арӑмне шӑппӑн ҫапла каласа хӑварчӗ: «Кирек мӗнле пулсан
та, Михала ку ӗҫе ан ҫыхлантӑр. Ан пӑшӑрханӑр — куншӑн мана хупса лартас ҫук».
Санников отрячӗ епле килнӗ ҫавӑн пекех, тусан кӑларса, ял витёр сиккипе чуптарса тухса кайрё. Вёсем
хыҫҫӑн тёрлё пурнӑҫ курнӑ Хёветёр те хӑйён юратнӑ тур
лашине хуллен чуптарчё.
Урапа ҫинче пёр сӑмах чёнмесёр виҫҫён ларса пыраҫҫё: хуҫипе тарҫи тата вёсен хуралҫи. Пурте вёсем — патша ҫыннисем, анчах пёри те йёркеллён пёлмеҫҫё: мӗн
кирлё пулнӑ-ши ҫав пӑлхавҫӑсене?
3
Час таврӑнаимарӗ Михала больницӑран. Сёмёл пасарне ниҫтан пырса кӗме пулман—уй хапхисем патёнче
пӑшаллӑ ҫынсем тӑнӑ, лашапа пыма ан та шухӑшла.
Мён пулса иртни ҫинчен вӑл ҫул ҫинче тёл пулнӑ ҫынсенчен илткеленё. Паллах, яла пырса кӗме шикленнё.
Ҫавӑнпа лашине арман хуҫи патёнче хӑварса, анкарти
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хыҫёпе больница патне хӑпарнӑ. Почта ҫурчӗ тӗлӗнче
юланутлӑ стражниксем ҫӳренине асӑрханӑ та, вӗсене
курӑнас мар тесе, часовня хыҫёпе больница картишне
пырса кӗнӗ.
Сӗнтёрвӑрринчен ятарласа янӑ тухтӑрпа калаҫасси
пулман: вӑл, ирхи ҫапӑҫура аманнӑ ҫынсене васкавлӑ пулӑшу памалла пулнӑ пирки, операци тумалли пӳлӗмрен
тухайман. Перевязочнӑйра та суранланнӑ ҫынсем туллиех: аяк пӗрчи хуҫӑлнисем, пичӗ-куҫӗ юнланнисем, алура аманнисем — сахал мар пулнӑ. Больницӑра пурте
пёр тан: ҫамки шӑтнӑ Кантрак Евленӗпе вӑл тӳпкенӗ
стражник пӗр палатӑрах выртнӑ, иккӗш те тӑн ҫухатнӑ.
Кантрак Евленне, каярахпа, аслӑ ҫулпа Шупашкара
конвойпа ӑсатнӑ. Тен, конвоирӗ те хӑйпе юнашар выртнӑ
стражникех пулман-ши? Кирек мӗнле пулсан та, патша
йӗркине хирӗҫ тухнӑ хресченсен чылайӑшӗн Ҫӗпӗре ҫитичченех кайма тивнё.
Пулса иртни ҫинчен тӗплӗн пӗлсен, шухӑша ӳкрӗ Мих а л а : — Нивушлӗ юн юхтармасӑр саманана улӑштарма
ҫук? Кантрак Евленӗ — вулама пӗлмен ҫын, епле революци юхӑмне хутшӑнма пултарнӑ-ха? Кил-ҫурт таврашӗ
ҫук унӑн, атте патӗнче кӑна тӑранса пурӑнать... Мӗн кирлё ӑна? Ҫемье ҫук, лаша-ӗне ҫук, пӗр ятлӑ ҫӗрне те Артура тара парса пурӑннӑ. Мӗнле шухӑшпа «Долой царя!»—
тесе кӑшкӑрнӑ-ха? Пире Николаевсем, Алексеевсем,
Беляевсем социализм тума чӗнеҫҫӗ. Эпир капитализм
вырӑнне социализм пулмаллине кӗнеке тӑрӑх ӑнланатпӑр, анчах Евлен пеккисем вулама-ҫырма та пӗлмеҫҫӗҫке, пёрех мар-и вёсене кирек мёнле строй та? Маркс вёрентнине вёсем пурпёр ӑнланас ҫук-ҫке? — тавҫӑрса
илеймесӗр тарӑхать Михала.
Сасартӑк ун пуҫне Маркс сӑмахӗсем пырса кёчёҫ:
«Бытие определяет сознание». Ку сӑмахсене вӑл халиччен ниепле те ӑнланайманччӗ, анчах халь сасартӑк уҫҫӑн
ӑнланса илчё. Евлен — батрак, хуҫасем патёнче темён
чул ёҫлесе пурӑнсан та, вӑл лаша-ӗне туянас ҫук, хӑйён
пёр ятлӑ ҫёрёпе пулас ҫемйине тӑрантарса усрас ҫук.
Улӑштармалла, чӑнах, ку патша йёркине, ҫӗнӗ общество
тумалла, пурте пёр тан пурӑнмалла. Тупӑш ҫине тупӑш
хушса услам илеюенсем пулмалла мар, вёсен усламӗ —
ҫук ҫынсен аллинче пулмалла. Ҫапла вёрентеҫҫӗ хӑш-хӑш
революционерсем. Анчах епле тумалла ҫак ӗҫе — ниепле
те ӑнланмалла мар. Пёлекенӗ те никам та ҫук: никампа
та канашлаймӑн.
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Евлен пеккисемшён пурте паллӑ: куланай кирлё мар,
улпутсен ҫӗрӗсене туртса илмелле те хресченсене памалла, уретниксем пулмалла мар — ҫапла тусан, ҫӑмӑллӑх
хӑех килет иккен.
Ыйтуоем нумай пуҫра, анчах пёри те ӑнлануллӑ мар.
Хут пӗлмен халӑхпа ниепле ҫӗнӗ йӗрке те тӑвас ҫук, ҫавӑнпа пирӗн умра халё пӗр задача ҫеҫ пулмалла — халӑха тӗттӗмлӗхрен хӑтарасси.
Учительсен пӗрлешмелле, халӑх хушшине тухса, Николай Беляев пек пӗлӳ ёҫне сармалла, вулама-ҫырма пётӗм ачасене вӗрентмелле — ҫакиа тумасан, ниепле ҫӗнӗ
йӗрке те пурнӑҫланас ҫук. Апла пулсан, паянхи пӑлхав
та пирӗн халӑха ырлӑх кӳрес ҫук.
Ҫапла вӗҫленчёҫ ҫамрӑк учителӗн шухӑшёсем, ним
уссисӗр пусарӑннӑ пӑлхав куҫ умне курӑнсан.
Кун пирки Кушников тухтӑрпа та калаҫса пӑхас шухӑш пурччӗ Михалан, анчах вӑл час пушанасси паллӑ
мар пирки фельдшера чӗнмелле пулчӗ.
Романов фельдшерӑн характерӗ хаяр, чӗлхи вӗҫӗнчен
«шайттан» сӑмах вӗҫерӗнмеоӗр вӑл никампа та калаҫмасть, анчах кӑмӑлӗ ырӑ унӑн, сывмар ҫынна мӗнпе те
пулин пулӑшатех. «Раман Раманч» тесе чӗнеҫҫӗ ӑна
ватти-вӗттипех, пурте паллаҫҫӗ. Вӑрҫса калаҫма салтакра пурӑннӑ чух вӗреннӗ тет ҫав. Унӑн медицина ӗҫне вӗренни те тӑватӑ уйӑх кӑна пулнӑ, тет, ҫапах та хӑйне
«ротнӑй фельдшер» тесен, пит савӑнать,— ӑна вӑл «ваше
благородие» вырӑнне хурать. Ҫынсене сиплеме вӑл пӗлнӗ,
Кушников тухтӑртан нумай вӗреннӗ.
— Ну, мӗн шайттанӗ пырса ҫыпӑҫнӑ тата вӑл ачана?—терё Раман Раманч Михала ыйтӑвне хирӗҫ.
Хӑй, туртӑнса тӑмасӑрах, пӗртен-пӗр инструментне —
кивелсе кайнӑ йывӑҫ стетоскопне* пиншак кӗсйине чикрӗ
те Михалапа пӗрле арман еннелле васкаса утрӗ.
4
Те вӑхӑт нумай иртнӗрен, те ҫӑра чей оҫнӗрен — Павлуш тӑна кёчӗ. Ура ҫине тӑчӗ, пӗр-ик утӑм ярса пусрӗ,
анчах сасартӑк ӳкрӗ.
— Анне!., анне!..— кӑкӑра кайнӑ саспа аран чёнчӗ
вӑл. Пӳртре никам та ҫук.
* Чӗрепе ӳпке ӗҫленине нтлемелли трубка.
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Упӑшкине термене илсе кайсан, Укҫинен чёрные тем
пулчӗ: ни сывлама, ни вырӑнтан сикме — тӳсмелле мар
ыратать. Макӑрса та пӑхрӗ — куҫҫулӗ ҫук, типнӗ. Кайри пӳрте кайса ларчё, хунямӑшпе пӗр ик сӑмах калаҫрӗ — ӑш канмарӗ.
Уҫӑп Тимахвейчӗ те — ялан аллиоемпе хӑмсарса лараканскер—паян вӑйсӑрланнӑ. Тен, тӑнӗ пур унӑн? Тен,
халь мӗн пулни-иртнине вӑл туйнӑ? Темшӗн старик паян
йынӑшма тытӑнчӗ. Чӗрес ҫине тумаллине гурӗ те, каялла
тӑраймарӗ. Вара ӑна Марине кинемейпе Укҫине аппа стена ҫумӗнчи тимӗр ункӑран вӗҫертрӗҫ те вырӑн ҫине вырттарчӗҫ, кӗпи-йёмне улӑштарса тӑхӑнтарчёҫ. Ни хӗрхенсе,
ни макӑрса сӑмах уҫни пулмарӗ — ҫав тери пысӑк хуйхӑ
пырса ӳкни ик хӗрарӑмӑн ӑш вӑркавне пӗрлештернӗ:
«Михала мӗн час ҫаврӑнса килеймерӗ ҫак»,—терӗҫ кӑна
иккӗш те.
— Кин, хапха сасси пулмарӗ-и ҫав?— тесе, Марине
кинемей чӳрече уҫса пӑхрӗ.
Килкартине, чӑнах та, лаша тӗрлеттерсе кӗчӗ. Р а м а н
Раманч, тӑрантас ҫинчен аннӑ чух, темиҫе хутчен:
— Ну, ӑҫта чирлисем? Вӑхӑт ирттерес мар,— тесе,
хыпаланса пӳртелле утрӗ. Эльгеевсен килӗнче темиҫе хут
та пулнаскер, тӳрех малти пӳрте кӗчӗ, Михала лашана
кӑкарасса та кӗтмерӗ.
Укҫине аппа килӗрех! теме те ӗлкӗреймерӗ, малти
пӳрте Раман Раманч унтан малтан кӗрсе тачӗ.
— Ку мӗнле япала, шайттан сире ҫиесшӗ! Кравать
илмелӗх укҫи ҫук-и ҫӑмарта хуҫин? Мӗншӗн ачана урайне вырттарнӑ?— пӑскӑртрӗ Укҫине аппана хаяр фельдшер.
— Ах, тур, халь вырӑн ,ҫинчеччӗ-ҫке ҫав Павлуш,
мӗнле алӑк патне килсе выртнӑ в ӑ л ? — т е с е , вырӑн ҫине
ҫӗклесе вырттарчё амӑшӗ ачине. Павлуш аран-аран:
«Анне, шыв... шыв пар-ха», — терё те чыхӑнсах хӑса
пуҫларӗ.
— Ёҫтер, ӗҫтер, ытларах ӗҫтер! — хушса каларӗ
фельдшер.
Шыв ӗҫтернӗ хыҫҫӑн Павлуш татах хӑсрӗ. Симӗс хӑсӑк шывёнче Раман Раманч армути ҫулҫиоене курах
кайрё.
— Аҫтан армути шӑрши перет тетӗп. Ха, шайттан
карчӑкё, ҫӑмарта хуҫи патне те ҫитме ёлкёрнё... Мӗн ёҫтернё эс ку ачана, инке, кам сӑмахёпе?— тёпчесе ыйтрё
хайхи ротнӑй фельдшер Укҫине аппаран.
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- - Ёҫтересси мён... чӑнах та... армути шывӗ панӑччё...
— Леш — вилме пёлмен Чёнер карчӑкки пулӗ?.. «Армути, чӗлӗм пӑхӗ»— ун мелӗ хыҫҫӑн пире ҫӳреме тивет!
Мӗн ӗҫтернӗ?
— Мунча хутса армути шывӗпе ҫурӑмӑр... Темӗнскерле имҫам туса ӗҫтерчё.
— Ачу вилсе кайнӑ пулсан, ҫылӑхӗ кам ҫине ӳкнӗ
пулӗччӗ?.. Кӳр часрах, оӗт ӗҫтер, сӗт!.. Чӗр ҫӑмарта!..
Часрах... Шайттан карчӑкне хӑйне ку имҫама ӗҫтересчё...
Вилме пӗлменскер!..— Павлуша сӗт ӗҫтернӗ чух мӑкӑртатрӗ ротнӑй фельдшер.
Сӗт панӑ хыҫҫӑн Раман Раманч тимӗр калекпе Павлуш пырне кӑчӑклантарчӗ те леш вара каллех хӑсрӗ. Каярахпа Раман Раманч Павлуша ик ҫӑмарта шурри
сахӑрпа хутӑштарса лӑкаса ӗҫтерчӗ.
— Ут-тирне маҫ, нинкӑвӑй маҫ сӗрмелле... Ҫак хутпа
ыран больницӑран пырса илӗр,— терё те экзема чирӗ
•ҫинчен Укҫине аппана кӗскен ӑнлантарса паЧӗг-Ӳт-тире
йӗпетме юраманни ҫинчен хытарсах ӑнлантарчӗ, ҫӑмарта
та, пыл та пама хушмарӗ. Ваҫинкке карчӑкӗ пеккисене
ҫывӑха та ан янӑ пултӑр, терӗ.
Унтан Эльгеев сывлӑхӗ ҫинчен ыйтрӗ, анчах Укҫине
аппа, темшӗн, пулса иртни ҫинчен каласа пама хӑймарӗ — сас сарӑласран хӑрарӗ пулмалла.
— Сывлӑхӗ ашшӗн... Чаплах мар та, таҫталла лашапах тухса каймалли килсе тухрӗ пулас,— терӗ.
— Салам кала Николай Осиповича. Ирхи сёт, шайттан, ытларах ӗҫтёр тата турӑх. К р е о з о ^ - г ш р с а илтёр,
халь вӑл эмел пирён пур — Германинчен илсе килнё.
Аван эмел,. Леш, шайттан чахоткин хурчёсене хунама
" памжггь креозот.-»Ну, сыв пулӑр, ман васкамалла,— тесе,
тулалла утрё.
Раман Раманч пӳртре пулиӑ вӑхӑтра, Михала пёр
пӑта ещёкне ма1Ь1аштгуз1ш._1^хи^Ми-С1ИЙӗц. вӗт ҫункав сарса ҫӗр штук ҫӑмарта хатёрлерё; ӑна тӑрантас ларчӑкё айне утӑ витое вырнаҫтарчё, вара пӳрте кӗчӗ.
Кайри пӳртре Марине кинемей фельдшера ӗҫтерме
чей вёретнё, сӑрине те ӑсса кёнё, анчах Раман Раманчӑн
паянхи кун хӑналанма, чӑнах та, вӑхӑт пулман. Ана
пёлсе, Михала та, кӑмӑл туса килнёшён, васкасах кучченеҫ хатёрленё.
— Мёнле капла, Раман Раманч чей ӗҫмесӗрех каять-и?—- кайри пӳртрен тухса кинёнчен ыйтрё Марине
кинемей.
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— Вӑхӑт ҫук, кинемей, в а с к а т ӑ п ! — с а с паче фельдшер.
— Пёр курка сӑрине те пулсан ӗҫсемччӗ ҫул ҫине,—
тесе васкавлӑн пуртрен сӑра кӑкшӑмӗ илсе тухрӗ Марине карчӑк.
Раман Раманч сӑра тесен тӳсеймерӗ, ик курка тӗппипех ӗҫрӗ. Епле тӳсӗн: хӑмлаллӑ, кӑпӑклӑ, пыллӑ сӑра —
тур каларӑш, виҫ курка ӗҫмесӗр ӑш канас ҫук.
Тӑрантас ҫине кайса ларнӑскер, виҫҫӗмӗш куркине
Раман Раманч хӑех ыйтса ӗҫрӗ, «ҫул курки пултӑр!»
терӗ.
Тулта Марине кинемей фельдшера сӑра ӗҫтернӗ вӑхӑтра Михала пӳртре амӑшёнчен хӑй ашшӗ ҫинчен пӗтӗмпех ыйтса пӗлчё.
— Ман айӑпа хӑй ҫине >илнӗ атте. Ахаль мар ӑна ялйыш хисеплет.... Анчах мӗнле хӑтарас ӑна?— хӑйӗнчен
хӑй
ыйтнӑ пек, пӑшӑрханса каларё Михала.
— Аҫу ку ӗҫе хутшӑнма хушмарӗ сана, пит хытарса
каларӗ... Староста эс килнине пӗлмест, ҫын умне курӑнас марччё,— тилмёрчё Укҫине аппа.
— Анне, эп Раман Раманча кайса леҫетӗп те
ҫула
майлӑн Александр Павлович патне кӗрсе тухатӑп, унӑн
хреснай ывӑлё чирлесе ӳкни ҫинчен каласа пӗлтеретӗп.
Вӑл хреснай ывӑлне курма килетех. Ун чухне калаҫса
пӑхӑр, мёнле канаш парӗ. Тен, становой пристав патне
вӑл хӑй кайса килё?
— Ку Хусантан килнӗ ҫӗнӗ исправник ытла та хаяр
теҫҫӗ. Нивушлӗ аҫуна хупсах лартӗҫ, ывӑлӑм?— терё те
Укҫине, куҫҫульне шӑла-шӑла тур кётессинелле утрё.
Тур ҫырлахтӑрах! — тесе сӑхсӑхса илчё.
— Э эй, ямщик!.. Поехали!—Уҫӑ кантӑкран Раман
Раманч сасси пӳрте янраса кёчё.
— Эс лӑплан, анне. Эп кайрам.
Ҫак сӑмахсемпе Михала пӳртрен васкаса тухса
кайрё.
5

Нумай тӑратман Эльгеева Шёнерпуҫёнче. Тимофей
Николаевича Шемшертен вал лартса килни ҫинчен исправника Артур _калдса_ларсан, Эльгеев тунман: чӑнах
та, ҫула май Ҫичёпӳрте ҫитиччей лартса килнё, тенё. Унта
вӑл анса юлнӑ, чӑматанне илсе кайма хушнӑ — пасартан
5. П. Осипов. Элкей таврашё.
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таврансан, пырса илмелле пулнӑ иккен. Куна Эльгеев
уретнике хӗрес чуптусах ӗнентернӗ.
Уретник Эльгеева ёненнё (ах, тур, ма шанас мар
ҫынна: сахал мар улма-ҫырла тата ҫӑмарта Кутемертен
пёр пуссӑрах турттарнӑ-ҫке). Анчах Санников исправник
никама та итлемен, никама та ёнеямен: «Шупашкара,
тӗрмене!.. Эсерсемпе ҫыхланнӑ ҫын — патша тӑшманӗ!»—
тенӗ кӑна.
Эльгеев Хӗветӗртен темскер каласа ярасшӑн пулнӑ,
энчах конвоирсем ӑна ҫӑвар уҫма паман. «Чипер ҫавӑрӑнса килмелле пултӑр, хуҫа»,— теме кӑна ёлкёрнӗ Хёветёр, куҫҫульне шӑла-шӑла.
Хёветёр те, Укҫине аппа та, Марине кинемей те, кантурти ҫынсем Эльгеева пурте лайӑх палланине шанса,
усал тумӗҫ тесе, хӑйсене хӑйсем йӑпатнӑ. Анчах Сёмёлти
пӑлхав ҫинчен Хусанти кӗпӗрнеттӑра пӗлтерсен, пӑлхавҫӑоене пёр самант та Шёнерпуҫёнче тытса тӑма хушман — тӳрех Шупашкарти тёрмене ямалла тунӑ.
ё ҫ ҫавӑн пек ҫаврӑнасса Эльгеев пуҫра та тытман.
Александр Павлович пулӑшасса та шаннӑ. Леш, чӑнах
та, ҫийӗнчех становой пристав патне кайса килнё, анчах...
Эльгеев ҫӑмарта хуҫи те эсерсемпе ҫыхланса кайни ҫинчен илтсен, пристав, хута кёрес вырӑнне, Кутемерпе Аслӑ
Кӑршка ҫыннисене тата хытӑрах хёстерме хушнӑ. «Унӑн
ызӑлӗ, Михаил Эльгеев, учитель, Хусанти вӑрттӑн пухусене ҫӳрени .ҫинчен хыпар пур пирён. Сӑнас пулать, яла
килсе тухман-ши вал ҫав пӑлхав вӑхӑтёнче»,— тенё.
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Александр Павлович хирӗҫ ним
чёнме аптранӑ. Каялла таврӑннӑ чух ҫул тӑршшипех тулхӑрса килнё.
— Пулаҫҫё иккен тёнчере икё питлё ҫынсем — пёр
пус укҫасӑр ӑратлӑ ӑйӑр туянни те шутра мар ҫав чул
чӗреллё ҫынсемшён. Аҫтан эсер пулма пултартӑр ҫӑмарта хуҫи? Мӗнле пуҫпа ӑна арестлеме хӑйнӑ ҫав Санников
исправник?!.
— Микула кум та эсер пулсан, эпё те ҫавах пуль,—
тесе шухӑша ӳкрё Александр Павлович. Сӑнас вырӑнне,
вал киле таврӑнсанах, Михалаиа килтен тухса кайма
хушрё: пёлме ҫук, Артур тавраш пеккисем тыттарса та
ярёҫ... Чим халё, пристав пеккисем ӑна, тен, юри калана?!— хӑш чухне ҫавӑн пек шухӑш та пуҫа пырса кёнё
(ку таранччен ырӑ кӑмӑллӑ пулнӑ улпут чёринче шуйттан чунӗ епле вырнаҫма пултарнӑ пулё, чӑнах?!).
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Михала вӑхӑта ирттермен, ҫав кунах Хусана тухса
кайнӑ. Вӑл вӑхӑтра «Хыпар» редакцинче Кутемер ҫынни — Павел Алексеев ӗҫленӗ. Вӑл нуҫарнипе Хусанти чӑваш студенчёсем, Эльгеевшӑн хута кӗрсе, кӗпӗрнаттӑр
патне петиципе кайнӑ. Унӑн айӑпӗ пулманни ҫинчен вёсене Михала тёплён каласа панӑ. Хӑй вёреннё учительсен
семинари пуҫлӑхё патне те — Николай Алексеевич Бобровников патне кайса пёлтернё Михала ашшё айӑплӑ
марри ҫинчен. Бобровников дворянин хута кёни ку ёҫре
пуринчен ытла пулӑшма пултарнӑ.
Ҫав вӑхӑтрах студентсем ку ӗҫ ҫинчен Тимофей Николаевича та систерме ёлкёрнё. Леш, тӗрмери допросра,
чӑнах та Эльгеев ҫӑмарта хуҫи патёнче унӑн чӑматанӗ
пулни ҫинчен шантарса каланӑ.
Исправник илсе кайнӑ кӗнекесем Питёрте ҫапӑнса
тухнисем пулнӑ, цензура ирёк панӑ палли те пулнӑ. Чӑвашла ҫырнӑ брошюрӑсем ҫинчен те нимёнех те калайман — вёсем «Хыпарта» пичетленнё.
Тёрёсленё хыҫҫӑн Эльгеева тӗрмерен к ӑ л а р с а я м а л л а
тунӑ.
Сёмёлти пӑлхав пек хумханусем чылай .ҫёрте пулсг
иртнё. Хресченсем лӑпланман. Кутемере ятарласа пёр
стражника янӑ. Ана Артур хӑй патне хваттере кёртнё,
анчах ку япала халӑха тата ытларах ҫиллентернё. Пирвайхи ҫӗрех 'ҫамрӑксем унӑн ҫӳлти хутлӑмри пӳлӗмсен
кантӑкёсене чулпа пере-пере ҫёмёрнӗ, хурт вёллисене те
сада кёрсе аркатнӑ — ним тума аптранӑ тыр хуҫи.
Артур килне пёр ҫын та кӗрекен-тухакан пулман: урам
урлӑ л а р а к а н Хура Сантӑрӑн пӳрт умёнчи пёчёк садёнче
чулпа перекен ҫамрӑксем ятарласах хурал тӑнӑ.
Стражник Артурӑн ҫӳлти хутлӑмӗнче пурӑннӑ. Пёррехинче ҫавна «пуҫтах ачасем» пёр талӑк хушши урама
тухма паман. Леш вара, пӑшалпа персе хӑратса, хапхаран тухнӑ, анчах такамӑн чул муклашкийё ӑна шӑп ҫамкинченех пырса тивнӗ.
П а л л а х , куна ашшӗ-амӑшёсене итлеменнисем тунӑ.
Ҫавӑнпа ялти хисеплӗ ҫынсем — хӑмла хуҫи Паймук,
Сарт Ҫеменӗ (тёрёксемпе ҫапӑҫса курнӑ салтак!), сысна
шӑрчё пуҫтаракан Карачӑм Кавӑрли стражникрен каҫару ыйтнӑ, анчах леш «пёчёк пӑлхав» ҫинчен ҫапах уретнике систернё.
Уретник часах яла утлӑ етражниксемпе тёрлеттерсе
ҫитнё, унпа пӗрле старшина та пынӑ. Халӑх пуҫтарнӑ.
5*
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«Бӑйӑран вӑкӑр тухать,— тенӗ ваттисем.— Кантрак Евленӗпе Мясников Александра тытса кайнипе ҫитӗ, пурӑнтӑр пулать стражникӗ — ҫиллентерес мар. Пуҫтах ачаоене ашшӗ-амӑшӗсем иртӗхме чармалла. Кутемер ялён
ятне текех пӑсас мар»,— тенӗ.
Калани ҫирӗпрех пултӑр тесе виҫё пуҫтах ачана, староста кӑтартса ианипе, уретник халӑх умӗнче чӗн пушӑг;а пӗҫертсе хӑварнӑ.
Кун хыҫҫӑн Кутемерте чылайччен шӑп пулнӑ. Анчах
чиркӳ праҫник каҫ, ыран «Воздвижени» тенӗ кун, такам
Артур хапхи ҫине «Истукан» тесе тикӗтпе ҫырса хӑварнӑ—кам ҫырнине йӗрлесе тупасси пулайман,— «пуҫтах»
ача сахал-и ялта!
Еҫне кирек мёнле майлаштарнӑ пулсан та, Кутемер
ялӗ шанчӑксӑра тухнӑ. Вӑхӑтлӑха килнё стражнике
нумайлӑхах хӑварнӑ. Артурӑн кил-ҫурчӗ ҫавӑнтанпа чӑнчӑнах крепость пулса ларнӑ.
6
Инкек пӗччен ҫӳремест. Пёрин инкекӗ — теприншӗн
хӗпӗрту. Кумӗ те, тусё те ун чухне аяккарах пӑрӑна пуҫлаҫҫӗ вара.
Эльгеев хуҫана тытса кайни ҫинчен илтсенех, Укҫине
патне ҫӑмарта пуҫтараканӗсем килсе тухрёҫ: хӗрхенсе
м а р — у к ҫ а патне.
Вӗсем халиччен ытларах сутасчӗ тесе, ҫӑмартине хӑш
чухне укҫасӑрах шанса паркаланӑ пулсан, халӗ пурте
парӑмӗсене илме васкаса килсе тухнӑ. Укҫине аппа ку
таранччен пысӑк укҫа тытса курман, вулама-ҫырма пӗлменскер, суту-илӳ еҫне хутшӑнман. Ҫавӑнпа ним тума та
ггӗлмен — макӑрнӑ кӑна.
Аслӑ ывӑлӗ тарса пурӑнать, ашшӗ тӗрмере. Александр
Павлович та, халиччен пит кӑмӑллӑ ҫын пек пулнӑскер,
пин ҫур укҫана,—хӑй ирӗкӗпе кивҫенле панӑскере,—пӗррехинче каялла илесси ҫинчен ӑнсӑртран пек сӑмах тапратрӗ.
— Укҫи пур, ан кӳренӗр, ашшӗсӗр ним тума та иӗлместӗп-ҫке-ха,—тенё вара Укҫине вексельпе пынӑ ҫыноене.— Михала ывӑлӑм халь кӑна Питӗртен ҫӑмарта сутса килчӗ. Вӑрӑм ҫул хыҫҫӑн чирлесе ӳкрӗ-ҫке-ха, Хусана
прохвессӑрсем патне тухса кайрӗ... Килӗ, нумаях пурӑнмӗ, хамӑр та пит кётетпӗр,— тенӗ ҫынсене. Сӑмахӗсем витӗмлӗрех пулччӑр тесе, граммофонпа калаттарса кӑтартнӑ. Ку ӗнтӗ, паллах, Кольӑпа Павлуш ӗҫӗ пулнӑ.
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— Питере кайсан ҫӑмарта ӑнӑҫлӑ сутнӑ хыҫҫӑн илнӗ
япала ку, тесе ёнентернӗ кредиторсене. В а р а ҫ ӑ м а р т а
пуҫтараканӗсем лӑпланнӑ. Марине кинемей Еӗсене с ӑ р а
та ӗҫтернӗ.
Питӗре кайса ҫука юлни ҫинчен Михала амӑшне каламан, ӗҫ начар пулса иртни ҫинчен никам та ан пӗлтёр
тесе, вӑл кучченеҫсем те илсе килнё пулнӑ.
Питӗрте вӑйлӑ забастовка пулса иртнӗ пирки пёр вагон ҫ ӑ м а р т а виҫ эрне хушши тупикре — вӗри хӗвел хӗртнӗ вырӑнта тӑнӑ. Каярахпа, пушатма ирӗк илсен, санитар у надзорӗ пырса тухнӑ. Мӗнпур ҫӑмарта ещёкёсене
шӑршланса пӗтнӗ пирки ҫунтарса яма хушнӑ (хулара ун
чухне вар тифӗпе чирлекенсем нумай пулнӑ).
Эльгеев, ку хыпара илтсен, хытӑ куляннӑ, анчах ывӑлӗ
патне сивӗ сӑмах ҫырман, амӑшне те пӗлтерме хушман:
хӗрарӑмӑн чӗри ҫемҫе — ч ё л х и хавшак.
Анчах темӗнле пытарсан та, ҫын инкекӗ витӗр курӑнать. Пуринчен малтан ӑна кредиторсем сиснӗ: ним айӑпсӑрскере, чӑнах, ҫак т а р а н а ҫитиччен Ш у п а ш к а р тӗрминче тытмӗҫех.
Склада ҫ ӑ м а р т а килми пулчӗ. Эльгеев кӗрӳшӗ Василий Иванович, приказчик вырӑнӗнче пулнӑсюер, аптраса ҫитрӗ. Вал юлашки ҫӗр ещӗк ҫӑмартана Мускава илсе
кайма шут тунӑ.
Никамран ыйтмасӑр сутса килет те, укҫа туса, Бирск
хулине тухса каять: Мускавра вӑл илтнӗ — ҫӑмарта хакё
пушкӑртсем патёнче чӑвашсенчен икӗ хут йунӗрех, тет.
Пёр пӗчӗк с к л а д тупса, Эльгеев кёрӳшё .хӑй тёллён
ҫӑмарта суттп пуҫлать, анчах суту-илӳ йёркине л а й ӑ х а х
пӗлмея пирки темӗскерле шулёксемпё ҫыхланса каять.
Пуяс вырӑнне пӗр пус укҫасӑр тӑрса юлать, Эльгеева
п а м а л л а пулнӑ виҫё пин укҫа .та ҫавӑнтах пӗтет.
7
Эльгеев, Шупашкарти тёрмерен тухсан, киле ҫуран
утрё. Пёр енчен — хурӑнлӑ ҫулпа утма та илемлӗ, тепёр
енчен — пӗр уйӑх хушши чӗрӗ сывлӑшра ӳсӗрсе пурӑннӑ
хыҫҫӑн кӗрхи хӗвел ҫутипе те пулсан савӑнас килнё. Алла ҫухрӑм — в ӑ р ӑ м ураллӑ ҫынна нимёнех те мар, юнлӑ
сурасси юлашки ик эрне хушши пулманччӗ-ха. Аста тухтӑр Петров ҫул ҫине темӗскерле ҫён эмел панӑ (гваякол,
чахотка чирёнчен чӑн та тӳрлетекен меслет иккен, Германирен илсе килнё). Шупашкарта нумай чарӑнса т ӑ м а н
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Эльгеев: хӑйне ҫывӑх ҫынсем пулман унта — кама шанса
сӑмах уҫса калӑн.
«Ворнӑй арманӗ Шупашкартан вӑтӑр нкӗ ҫухрӑмра,
унта выртса ҫӗр каҫмалла пулать пулӗ, ҫӗнӗ хыпарсем
ҫинчен те ыйтса пӗлӗп»,— тесе шухӑшланӑ айӑпсӑр айӑпланнӑ ҫӑмарта хуҫи.
Уйра пӗр сас-чёвё ҫук, хӗвел ҫутатса пӑхать пулсан
та, ӑшши сахал. Хурӑн ҫулҫисем сар ылтӑн укҫа пек туйӑнса кайрӗҫ Эльгеева, анчах ҫилпе тӑкӑннӑ чух вёсем
вӗлкӗшое анаҫҫӗ те умри сукмака ҫемҫетме кӑна юрӑхлӑ
пулса юлаҫҫӗ. Хӑйӗн ёмёрӗнче Эльгеев уиҫа тытса курман
мар, анчах патша пуҫлӑ ылтӑн укҫа — вун тенкӗлӗххи е
пилӗк тенкӗлӗххи — кирек камшӑн та калама ҫук хитре,
шӑлпа ҫыртсан та ҫемҫен, пылаклӑн туйӑнать.
«Ах, мӑнтарӑн сар ылтӑн, мӗншӗн тунӑ-ши сана? Канӑҫ та, ыйхӑ та сан пирки ҫухалать ҫыннӑн, сывлӑхӑма
та эсех ҫиетӗн,— хуйхӑрса пырать ҫӑмарта хуҫи.— Пӗчӗк
ачасене сӑпкана чӗркесе вырттарнӑ пек сана ҫӗршер тенкӗн шур хутпа чӗркесе тимӗр арча тёпне ачашшӑн вырттаратпӑр, эс ҫанлах пире час-часах макӑрттаратӑн. Алран вӗҫерӗнсен, каялла таврӑнасшӑн мар.
Кӑҫалхи
ҫулччен ӗҫ чипер пынӑччӗ, халь ӗнтӗ...»—куҫҫулленсе илчё ҫӑмарта хуҫи.
Темӗнле манасчё тесен те, виҫӗ пин ҫурӑлӑх кивҫенле
илнӗ тавар пуҫа ҫ и е т — к ӑ л а р с а ывӑтма ҫук пу,ҫран. Небенцаль хуҫа, нимӗҫ, ҫӑмарта склачӗсене нкӗ ҫуллӑха гарй пама ыйтнӑччӗ, виҫӗ пин кивҫен пама та пулнӑччё...
Килӗшмеллех пулать пулӗ, кӗрӳ ҫине шанса укҫа тӑваймӑн,— тесе хӑй тёллён шухӑшласа утать пӗччен ҫулҫӳревҫӗ.
Сасартӑк сылтӑм енчен, лапӑра, шур чиркӳ хӗрессисем ялтӑртатса курӑнчёҫ. Каҫхи хӗвел ҫутинче вӗсем вучахри кӑвар пек йӗпхӗн хӗрлӗн ҫунаҫҫӗ. Акӑ чан ҫапни
те сайра хутран илтёне пуҫларӗ. Эльгеев темшӗн ассӑн
сывласа илчё те, карттусне хывса виҫӗ хутчен сӑхсӑхрӗ.
— Мӗн турӑм эп?— тытрӗ хайхи хӑйне хӑй.— Ҫур дула яхӑн, аслӑ ывӑл хыҫҫӑн кайса, хӗрес хывманччӗ-ҫке—
хам та сисмерӗм, сӑхсӑхса илтём. Тен, чӑнах, турра маннӑран инкек хыҫҫӑн синкек ман ҫиие килсе тухмарӗ-ши?
Тен, каҫхи кӗлле кайса чуна ҫӑмӑллатас мар-и?—шухӑшларӗ Эльгеев.
Шемшер чанӗ урӑхла та янраса пӑхрӗ кӑҫал. Халӑх
ирӗке хӑй аллине илме танӑннӑ чухне унӑн сасси мункун чухнехи пек те янрарӗ.
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Ун чухне турра ӗненсе мар, ирӗке тухнӑн туйса, халӑх
<:ан ҫапрӗ. Анчах хальхи чан сасен — темшён виде чанё
пекех туййиса кайрё Эльгеева.
Те каҫхи еывлӑм ҫӗр ҫине ӳкнӗ майӑн, те чун ҫӳҫеннёрен варӑм ҫӳҫне вӑл ик аллипе якаткаларӗ те карттусне тарӑнрах антарса тӑхӑнчӗ; сӑхман тӳмисене те тёрёслесе пӑхрӗ: тӳмелеменни юлман-ши?
— Ларса канас пуль ҫак тёмеске ҫине, Шемшере кёрсе вахата ирттерес мар. Тепёр тапхӑр утсан тёттём
пуличчен Ворнӑя ҫитме пулать,—тесе вёҫлерё хӑйён шухашне кая юлнӑ ҫулҫӳревҫё. Вӑл пӗр тапхӑр ӳсёрсе сывлашне ҫавӑрчё те аслӑ ҫулӑн икё енёпе икё ретлён ӳсекен
шур хурӑн йывӑҫҫисем ҫнне пӑхса савӑнчӗ.
Кӑтра^хурӑн йываҫҫнсем каҫхи хёвел ҫутинче ҫав терн нлемлён ялкӑшаҫҫё пулсан та, Эльгеевӑн чунё лӑпланма пёлмерё. Аҫта-шн Михала, Сашши тата Чёмпёрте
епле вырнаҫрё-ши... Павлушӑн кёсен-суран чирё вӑраха
каймё-ши?.. Укҫине макӑрсах хӑрса кайрё пулё... Кӗрӳ
ҫине шанмалла пулчё, тулкки пулас ҫук... Парам... парам... ӗмӗр курман намӑса кёрсе ӳкрём... Парса татайӑпши виличчен, ял кулли пулмӑп-ши?..
Темён тёрлё шухаш та пуҫа пыра-пыра кёрет, пёр
Уҫӑп Тимахвейч кӑна аса килмест... Нумайччен асапланса выртакан ҫын, тӑван ашшӗ пулсан та, тахҫаяа.ч
вилнён туйӑнать. Пёр Марине кинемейшён ' ҫеҫ вӑл —
виличчен те, вилсен те — чи ҫывӑх ҫын.
Мӗн ку? Шӑнкӑрав сасси мар-и? Халь кӑна каҫса килнё ҫырмаран, чӑнах та, вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн кантур шӑнкӑравё янрани илтӗнет.
Ҫинҫе янравлӑ ҫӑварни шӑнкӑравё мар, каҫа юлнӑ
тиха^ҫумёнчи хӑнкӑрма сасси те мар — кантур шӑнкӑравё уйрӑмах паллӑ. Кёмёл укҫа пек илемлӗн янрать пулсан та, чуна ҫӳҫентерет ун сасси.
Эльгеев халнччен ӑна-кӑна уйӑрсах кайманччӗ, анчах
пулса иртнё инкек хыҫҫӑн кантур ҫыннисен шӑнкӑравӗ
кӑмӑла килми пулчё.
Васкавлӑн тӑрса сӑхман ҫумне ҫыпӑҫнӑ ҫӳп-ҫапа силлекелерё те малалла утрё. Шемшер айлӑмне ҫитнӗ ҫёре
хайхи кантур лаши хуса та ҫитрӗ.
— Микула кум?! Вӑт тӗлӗнтермёш!.. Тпру, стой!
текелесе лашине чарчё тӑрантас ҫинчи ҫын,— Нивушлё
Микула кум тетӗп: утти те — я р ӑ н т а р с а пусаканскерён,
атти те — хуткупӑс евёрлёскер, хыҫалтан пӑхсан та —
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ҫав ҫӑмарта хуҫи пекех-ҫке, тетӗп. Турри пурах, Микула
кум, ҫапла вӗт? Аҫтан шлетӗн тесе ыйтмастӑп. Кӑларса
янӑ тенине Шупашкартах илтрӗм... Кил, лар,— лашине
чарса чӗнчӗ Тоскинеев.
Эльпеев, хирӗҫ чёнес вырӑнне, карттусне хывса пуҫне
кӑна тайрӗ.
Ҫав тери кётмен ҫынна курсан, камӑн чӗлхи ҫухалме.
«Кум» тесе чӗнчӗ-ҫке Тоскинеев, земски управӑ членӗ,
тӗрмере пулнӑ ҫынран йёрӗнмерӗ. Ҫапах та Эльгеев
«Сантӑр кум» теое хирёҫ чӗнме хӑймарӗ:
— Сирӗн ӗҫ пур пулӗ, Александр Павлович, васкатӑр
пулӗ,-^ терӗ.
— Эк-кей, кум, ан калаҫса тӑр, лар юнашар... Тпру,
тпру-у, Буян, ӑҫта васкатӑн!—тилхепине ик аллипе карурах тытса, Александр Павлович лашине чарса тӑратре.
Эльгеев сулахай енчен пырса тӑрантас ҫине вырнаҫса
ларчё. Тин ҫеҫ кастарнӑ ҫамрӑк ӑйӑр, хуҫин шухӑшне
чӗн тилхепе купарчана кӑшт тивнинченех^ ӑнланаканскер, вӗҫнӗ пекех ярӑнтарчӗ Шемшер улӑхӗпе.
Мӗн ҫамрӑкран пӗрле выляса ӳснӗ, икӗ класлӑ Шӗнерпуҫ шкул'ёнчен пёрле вӗренсе тухнӑ Сантӑрпа Микулай —
халь Александр Павловичпа Николай Осипович — пёр
вӑхӑт пӗр-пёрне ним чёнм!е аптрарёҫ. Александр Павловича земски управӑ члене пулма ҫӑмарта хуҫи Эльгеев
сӗннипе суйланӑ, ӑна Тоскинеев асран ҫухатман, нархатарлӑ пулнӑ. Эльгеевӑн наследникё ҫуралсан, вӑл хёпёртесех ывӑлён хреснашшё пулма килёшнё. Пайтах пыллӑ
сӑра та пёрле ӗҫнӗ — «виличчен пёрле, ай, пулар» —
тесе те, пёрне-пёри алран тытса, сахал мар юрланӑ. Анчах
халь Эльгеев хӑйне Тоскинеев умӗнче айӑплӑн шутланӑ.
Пин ҫурӑ!.. Алра укҫа пур чухне ҫав кивҫенле илнё укҫана каялла илесшӗн пулмарё: ҫулталӑкра ҫ н ч ё процент ӳстерсе пыни, паллах, паха пулнӑ ӑна. «Ҫулталӑкра ҫёр те
пилӗк тенкё пуҫтарӑнсан та юрё, пин ҫурӑшӗ вырггар
сан патӑнтах — тавар ҫинче вырттӑр»,—тенё те Тоскинеев, Эльгеев унпа килӗшнӗ. Земски управӑн членё пулна
пулсан та, кум-ҫке-ха вӑл.
„
Анчах ҫӑмарта сутти тӑвиччен — хӑмл^а хуҫи Паимук
каларӑшле—«йём тёп сутти» ту. Ун сӑмахне итлесе,
Эльгеев кёрӳшё, Ваҫлей Иванчӑ, ҫӑмарта ёҫӗпе пёр уйӑх
хушшинчех банкрота тухнӑ хыҫҫӑн киле пырса кӗме намӑсланнӑ пирки пушкӑртсем хушшинче ҫётёк пуҫтарса
ҫӳреме тытӑннӑ теҫҫӗ.
Тен, ку ёҫ чӑнах та усӑллӑрах: пӑсӑлакан тавар мар,
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конкурентсем те ҫук—пӑсӑлманскере йӳнӗрех хакпа
пуҫтарса хаклӑрах сутма пит нумай ӑс кирлӗ мар. Ахальшӗн мар пулӗ, тутарсем ку »ӗҫе ҫав тери юратаҫҫӗ:
— Вӑт, тёлӗнтермӗш темерён!.. Хе-хе-хе! Кум, эс илтмен пулӗ-ха... Сан Ваҫлей кӗрӗвӳ «йӗм тӗп хуҫи» пулма
шут тытнӑ, тет, ҫӑмарта ӗҫӗпе ҫуннӑ хыҫҫӑн, х1е-хе-хе!—
утӑпа сӗлӗ каяшне пушатас тӗлӗшпе хӳрине хӑпартнӑ
лашине тилхеиепе ҫапа-ҫапа сӑмах хушрӗ Тоскинеев.
Пӗлӗтсӗр ҫанталӑкра аслати авӑтса илнӗ пекех туйӑнчӗ ку хыпар Эльгеева.
— Ах, тур, чим. Епле апла?.. Вал Мускава тухса каймаллаччӗ-ҫке? Пӗр вакунлӑх ҫӑмарта складра пуҫтарӑннӑччӗ?.. Пӗтрӗ пуҫ!.. Пётр...— ӳсӗрес килмен ҫӗртенех
ӳсӗрнӗ пек туса, ҫӑварне ал тупанӗпе хупларӗ вӑл. Сасартӑк пыра тем капланчӗ, сывлаш та .ҫитмен пек туйӑнчӗ...
— Эй, унтанпа вӑл Бирск хулине те ҫитсе пӑхнӑ. Мускавра темёскерле аферистсемпе ҫыхланса пушкӑртсем
патне кайнӑ, тет. Ҫӑмартине, чӑнах та, йӳнӗ хакпах пуҫтарнӑ, тет, анчах ҫӗр ещӗк ҫӑмарта вырӑнне сан кӗрёвӳ
пуш вагон кӑна илсе пынӑ, тет, Питӗре. Хе-хе-хе!.. Ахальшӗп мар: ҫапма пёлмен пушӑ хуҫине тивнӗ, тет, хе-хе-хе.
— Пӗтерчӗҫ... петерчӗҫ мана ҫав кӗрӳсемех: пёри,
Эливан таврашӗ, Матвей Григорьевичӗ, хӑйне кура мар
вӗҫкӗнсиер, ӗҫкӗпех чахутка ерсе кайрӗ; тепри... Ёҫлесчӗ
вырӑн панӑ чух — хуҫинчен иртме шут тытнӑ!.. Ах, тур^
тур, татах нумай-ши намӑс курмалли!— пӑшӑрханчӗ
Эльгеев.
— Сывлӑху самайлансан, тӳрленӗ-ха ӗҫӳ, кум. Ман
хамӑн та пин ҫурӑ ытларах та санра...
— Сантӑр кум!—чунтан тилмӗрчӗ Эльгеев.— Кирек
мӗнле пулсан та - ку парӑма сана тавӑрӑпах. Пурлӑх
ҫитмесен—аслӑ ывӑл тӳлесе татӗ. Ан тапратсам, кум,
кӗт пӑртак. Михала кӑҫал киле таврӑнать, ху пӗлетӗн,
самана лӑпланса ҫитсенех учитель ӗҫне тытӑнать.
— Пӑшӑрхантарас теменччӗ эпӗ, кум, сӑмах тухнӑран
кӑна... Михала ҫинчен тапратрӑн пулсан, ҫакна пӗлтерем.
Эпӗ земства пухӑвӗнчен таврӑнап. Унта шкул уҫас пирки
калаҫрӑмӑр. Кутемер, Акчура, Чӗнер ялёсенчен Шӗнерпуҫне ҫӳреме аякра — вёсем валли уйрӑм шкул кирлӗ.
Ҫавӑн ҫинчен сӑмах тапратрӑм пухура. Кутсм1ер ялёнче
шкул валли малтанлӑха хваттер яракансем те пур, терём.
— Аванччӗ, пит аванччӗ пирӗн ялта шкул уҫсан,—
сӑмах тепёр май ҫаврӑннипе сапӑрланчӗ Эльгеев.—Ҫитес
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ҫул сан хреснай ывӑлун та вӗренме каймалла,— хёпёртесе каларӗ хайхи.—Килёшрӗҫ-и?
— Пухура Санников исправник пулчё. Ман ҫине пит
тинкерее пӑхса ларчё, кайраи хирӗҫ тухса каларё. Шкул
мар, касамат туса лартмалла Кутемерте, терё. Унти халӑх ахаль те ытла ӑсланса кайнӑ, терё. Патша йёркине
хёрлё ялавпа тухнӑ халӑха чён пушӑ, кёнеке мар — чён
пушӑ!—кирлё, терё.
— Ҫаплах каларё-и? Хӑйнеччё чён пушӑ, вуламаҫырма пёлмен Евлен пеккисене каторгӑна янӑшӑн.
— Эп ӑна хирёҫ ҫапла каларӑм: тӗттӗм пиркн, кёнеке
тавраш вулама пёлмен пирки пӑлхавё те пулнӑ, иерём.
Ачасене шкулта вёрентсе ҫамрӑклах ӑстӑна кӳртнӗ пулсан, ҫав усал япала та пулман пулёччё, терӗм. Ман хыҫҫӑн пирён благочиннӑй та сӑмах илчё. Кёнеке вулама
пёлмен чӑваш турӑ вёрентнине ӑнланас ҫук, терё. «Несть
бо власти, аще не от бога»— ҫак турӑ сӑмахӗсеме мён
ачаранах хура халӑха вёрентмелле, анчах вӑл ун ҫинчен
никамран та илтмест те, ҫавӑнпа пёлмест те... Ытларах
шкул уҫмалла, турӑ законне чӑвашла вӗрентмелле... Чӑваш — йӑваш: ӑнлантарса вёрентсен, патша йёркине
хирӗҫ пёр ҫын та пырас ҫук... Калани витёмлёрех пултар тесе: «Ашшийён, ывӑлийён, святой сывлӑшийён ячӗпе
пултӑр ку ӗҫ, аминь!— сӑхсӑхса вёҫлерё. Земски начальникё благочиннӑй каланине тимлесех итлерё. Исправник
майлисем сахал пулчёҫ пухура. Ҫапла вара сирӗн ялта
шкул уҫмалла турӑмӑр.
— Ку аван, пит аван... Ахаль мар, Александр Павлович, сана ялйышсем «ҫутӑ ҫамка» теҫҫӗ...
— Хе! Куна мана ача чухне мӑшкӑлласа ят панӑ вёт:
«кукша ҫамка — чӳлмек пуҫ»,— тетчёҫ мана пёчёк чухне.
Виҫӗ ҫула ҫитиччен, тёлёнтермёш, ура ҫине тӑрайман,
пуҫ купташки чӳлмек пек пулнӑ, чылайччен ҫӳҫ те шӑтман, тетчё анне.
— Ун вырӑнне халь епле кӑтра ҫӳҫ, кум, пӗр пӗрчи те
шуралман. Аллӑ ҫула ҫитнӗ тесе кам калӗ?
— Ҫӳҫёсем пирӗн иксёмёрён те
аптрамаҫҫё-ҫке,
кум... Хе-хе-хе! Ахальшён мар пулё иксёмёре те пире
Анук юрататчё...
— Иксӗмӗре те, йёксёк, чике тӑршшё лартрё. Кёсле
ялне качча тухрё... Хи-хи-хи!— хуйхи-суйхине самантлӑха
манса, кулса ячӗ Микула кум та..
— Ну-у, лёмсёркке, мён ҫӑм кайӑк пек йӑраланса чупатӑн. Вперед, Буян!—тилхепиие ҫапса илчё лашине
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Сантӑр кум,— Чике тӑршшӗ лартрӗ ҫав Анук, чӑнах, улшу.ҫ матки пулчӗ. Таси паха, турри пурах — пётеттёмер
эпир унпа иксӗмӗр те: упӑшкипе ҫирӗм ҫул пурӑнса та,
пӗр ача туса параймарё «хӗсӗр сурӑх».
— «Хӗсӗр» тет ҫав... Илтнӗччӗ эпё те... Улшуҫӗ хӑй
айӑплӑ пулман-ши? Пурнас ёмёрёнче Сала майрисем
патне сахал ҫӳремен, тетчӗҫ.
— Ҫӳресе-ҫӳресе эс каларӑш, пӑнтӑхнӑ та пулё, тӗлӗнтермӗш, хе-хе-хе! Тур каҫартӑрах улшуҫ ҫылӑхне,
хе-хе-хе!
Пӗр вӑхӑт иккӗш те каҫса кайсах кулчёҫ. «Тиркекене — тирӗк тёпӗ!» — кӑшт тулхӑрса вӗҫлерӗ Тоскинеев.
Чӑнах та, кӳренмелли пулнах Сантӑр кумӑн. Темиҫе
хутчен хӑтана кайса та: «Ҫулӗ ҫите.ймен-ҫке, айван-ха,
кӑшт тӑхтатӑр»,— тенё Анук ашшёсем.
Пёр-пӗр пуяна качча тухнӑ пулсан амакаччӗ, ҫав чармак улшуҫ Михутине Анук хӑйёнчен мала хунине Тоскинеев нихӑҫан та манас ҫук. Земски управӑ членён халь,
чӑнах та, ӳпкелемелли пулнӑ ҫав: ним мар ҫӑмламас
улшуҫ Михути Тоскиней таврашӗнчен мала тухнӑ. Чӑнах
ҫав, хӗр чӗри — чие ҫырли: пиҫсе ҫитессе кётнё ҫёре —
пӗр-пӗр ҫерҫи тавраш пырса та сӑхать.
Эльгеевӑн ун пекех кӳренмелли пулман: хитреччё хёрё, чӑнахах та, килёшетчё__унӑн ҫепёҫ чёлхи те... Пӗррехинче ӑна килнех ӑсатса янӑччӗ, анкарти хапхи патнех
ҫитернӗччё, чылайччен ачашланса та тӑнӑччё, анчах хӑтана ҫӳресе намӑса кёмен (качча илесшӗнех те пулман
пулё). Анук ҫинчен аса илаен, ҫапах унӑн та чёри хавхаланса сике пуҫларё, хӑйне те ҫамрӑкланнӑн туйрё хлншанӑ ҫын.
Тоскинеев, куреннё май, сӑлтавсӑрах лашине тилхепепе ҫапса илет, леш вара хӑлхисене вырттарса тата
хӑвӑртрах юртать. Эльгеев, кӑмӑлӗ ҫемҫелнӗ майӑн, шёвек сухалне ачашшӑн якаткаласа кулса пырать.
— О-о, Сантйр кум!.. Шӗнерпуҫ ялё мар-и ҫав? Ав,
краҫҫын ҫутисем курӑнаҫҫё.
•— И-и, тёлёнтермёш, ҫитрёмӗр-иҫ?
— Ав! чиркӳ тӑрри те курӑнать.
Ял ҫывхарнине туйса, пёҫё хушшисем кӑпӑкланнӑ
пулсан та, Буян анаталла хёрсе чупать.
Шӑнкрав сассине илтсен, ӗне ҫитерме тухнӑ шӑкӑрмакӑр ачасем Шёнер катинчен хусканса тухрёҫ.
— Старшина иртсе кайрё, старшина!
— Старшина маржу,уретник! Старшина хыт чуптарса
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ҫӳремест, уретник ку! Ав, иккен л а р н ӑ : уретник ялаН
стражникпа ҫӳрет, — ӗнентерет аслӑраххи.
Кая юлнӑ ҫулҫӳревҫӗсем куҫ умӗнчен часах ҫухалчёҫ.
Л ӑ п л а н м а пӗлмен шӑнкрав кӑна тӗллён-тӗллӗн чуна хурлантарса янӑрать.
Ҫамрӑк ачасем киле кайма шухӑшламаҫҫӗ-ха.
Акӑ
хӗрачасен вӑйӑ сассисем татах тепӗр хут илтӗне пуҫларёҫ:
Пӗчӗкҫеҫ путенс
Сарӑ тулла юратать.
Юратать, юратать,
Ч ӑ н а х а х та юратать.
Ай-хай ача Ванюк пур,
Ҫав Санюка юратать...

Хӗрачасем хыҫҫӑн сасартӑк арҫын ачасем сатурланса
пӗр харӑссӑн юрласа яраҫҫӗ:
Юратать, юратать,
Ч ӑ н а х а х та юратать...

Акӑ вулӑс правлении ҫурчӗ те куҫ умне курӑна пуҫларӗ. Уй хапхинчен кёрсе с ы л т ӑ м а л л а пӑрӑннӑ чух Тоскинеева такамсем ҫӗлёкёсене хывса пуҫ тайрӗҫ.
Буяи тилхедане сылтӑмалла туртаееа
кӗтмерё—тӳрех кантур хапхи умне чупрӗ. й ӗ р и - т а в р а йывӑҫ хӑма
хӳмипе хупӑрланнӑ пулсан та, кантур ҫурчӗн пысӑк чӳречисем л а й ӑ х курӑнаҫҫӗ.
Урам еннелле тухакан кантӑксенче .ҫутӑ ҫук. Крыльца
умӗнче хунар ҫунать. Пуҫ тайса юлнӑ ҫынсенчен пӗри
хуса ҫитрӗ те Тоскинеевӑн лашште йӗвенрен иырса тытрӗ,
унтан ҫӑварлӑхне хывса лашине ачашларӗ.
— Кӗрес тетӗр-и, Александр Павлович, е?.. — ыйтрӗ
л а ш а пӑхаканё.
— Л а ш и пӑртак кантӑр, т ӑ в а р м а кирлӗ мар... Кум,
ӑ ш ӑ н м а л л а шкула кӗрсе тухас мар-и? Феопемпт Онисимӑча ҫӗн хыпар к а л а с а парар, — сӗнчӗ Сантӑр кум.
Шкул пуҫлӑхён ячӗ ытла та йывӑр: Феопемпт. Ҫавӑнпа
ку ятӑн иккӗмёш сыпӑкне Александр Павлович уйрӑмах
ударенипе калать.
— М а н васкамалли ҫук, ӗнтӗ киле ҫитнӗпе пӗрех, виҫ
ҫухрӑма ҫуран та утма пултарӑп.
— Леҫсех яратӑп, тепӗр ик-виҫ ҫухрӑма кайса килни
Б у я н ш ӑ н аллӑ ҫухрӑм чупни мар. Микихвер, эс лашине
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килкартине кёрт те кӑшт утӑ пар. ЭпИр нумай тамастпар.
Ан шӑвар, смотри!
— Пӗлетпӗр-ҫке, Александр Павлович.
— Пёлетёр те, казеннӑй кёсрене эсирех ир шыв ӗҫтерсе урасӑр тунӑ, тёлӗнтермӗш. Айта-ха, кум, наччаслӑха кантура кёрсе тухар, ҫак сумкӑна шкапа кёрсе хурам.
Сарлака крыльца умёпе хӑпарнӑ чух, сылтӑм енчи
кантӑкра хӑй ҫути пуррине астурё Тоскинеев.
— Микула кум, уретник пӳлёмёнче ҫутӑ пур... Тен,
курӑнмасан луччӑ мар-и?
— Курас килми пулчё ман вёсене: мён чул ҫӑмарта
пёр пуссӑр йӑтрёҫ,— тёр мене ячёҫ ҫапах, йёксёксем. Эп
кёместёп.
— Апла пулсан, эпё те кёместёп. Таси паха. Айта
шкула.
Тоскинеев папка евёрлё сумкине хул айне хёстерчё те
Эльгеевпа пӗрле чиркӳ хыҫӗнче вырнаҫнӑ икё хутлӑ ҫурт
еннелле утрё.
7
«Бичуринское двухклассное училище Министерства
просвещения»—ҫак вывеска крыльца тӑррине илемлетсе ҫакӑнса танине астумасӑр пёр ҫын та шкул умёнчен
иртсе каяс ҫук. Ҫутӑ-кӑвак тимёр листа ҫине йёпкён хура
саспаллисемпе букварьти пек пёр тикёс ҫырни каҫхи дутара та аван курӑнать. Икё пуҫлӑ ӑмӑрткайӑк кукӑр сӑмсисем те халь сӑхса илессёнех туйӑнаҫҫё. Чиркӗве килекен ҫын та ку вывескӑна курмасӑр нртсе каяс ҫук: ачӑрсене вёренме ярӑр, патша законне пӑхӑнӑр, тени пулать
ӗнтӗ ку. Анчах вулӑсӗпе те пёр шкул кӑна-ҫке, гимназипе
танлаштарсан кунта вёренни икё класс шутне анчах
юрать. Чӑваш ачиоем вёренме пит юратаҫҫӗ. Ку шкултан
вёренсе тухниоем чылайӑшё Чёмпёрти чӑвашсен семинарине кайса кёнӗ, нумайӑшё учителе тухяӑ. Иван Яковлевич Яковлева ырӑ ятпа асӑнман пёр чӑваш учителё те
тупӑнас ҫук.
Хусанти учительсен семинарии директорё Николай
Алексеевич Бобровников та Шёнерпуҫёнчен вёренсе тухнӑ ачасене юратса хӑй патне вӗренме илет. Акӑ халь
Эльгеевӑн аслӑ ывӑлё те вӑл пулӑшнипе ӑста учитель
пулса тухрӗ. Яковлев та, Бобровников та шкул ачисене
ҫуралса ӳснӗ ҫёршыва, тӑван халӑха, унӑн чӗлхине, унӑн
кёввисене юратма вёрентеҫҫӗ. Кашни ачаран каникулсем
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ХЫҫҫӑн Бобровников халах юррйсем, халапсем ҫЫрса илнине пухать.
Сӗрме купӑспа выляма пӗлмен ҫын ялти учитель пулма пултараймасть, тенё Бобровников: халӑхпа пёрле пулас тесен — унпа пёрле юрлама та, выляма та пёлмелле,
тенё вӑл. Чӑнах та, Яковлев та, Бобровников та юрӑпа
музыка ӗҫне вёренӳ программинче шутлӑ вырӑна хунӑ.
Анчах юрӑ ёҫне духовенство та юратнӑ.
Чиркӳре икё хор юрланӑ: пӗрисем, уҫӑрах сасӑллисем, сылтӑм клнросра е ҫӳлти ярусра, теприсем, тин
юрлама вёренекенёсем — сулахай клиросра. Ачасене
чиркӳре юрлаттарнӑшӑн учителе уйӑхра пилӗк тенкё
шалу ҫумне хушса панӑ. Ҫапла вара учительсем ялта
ачасене вёрентме те, вёсен ашшё-амӑшёсене чиркёве ҫӳреме хӑнӑхтарма та кирлӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа пупсем учительсемгге туслӑ пулма тӑрӑшнӑ. Ҫитменнине тата вулӑсра пётём интеллигеницийё те — учитель, пуп тата почта
начальникё кӑна пулнӑ.
П а я н шӑматкун. Учительсем каҫхи кёлёрен тухсан
час-часах пёр-пёрин патне хӑнана кёрсе л а р м а юратнӑ.
Акӑ паян та Феопемпт Анисимович патне Федоров учитель, пуштӑ начальникё Кардин тата пачӑшкӑ пуҫтарӑннӑ. Ыран валли уроксем хатёрлемелли ҫук, ҫавӑнпа вӑхӑта преферансла выляса нрттерсен те ҫылӑх мар. Савӑнӑҫ кӑна.
Гурий атте хӑйён проповечёсенче: картла
выляни
ҫылӑха кӗни пулать, тенё, пӗр-пӗрне у л т а л а м а вёрентекен
япала вӑл, тенё. Анчах учительсем хушшинче: преферанс—чыслӑ вӑйӑ, пӗр-пӗрне шанма вӗрентет, тенё. Типё
кунаенче кӑна преферанс турра килӗшмест иккен. Паян—шӑматкун, мунча кунӗ. Таса пӳрнесемпе карт валеҫни — турра кӳрентермест, чир-чёр те пӗр-пӗрне лекмест.
Паллах, ку сӑмахсене вӑл хӑйӗн санне пула каланӑ.
Турӑ телей паман Гурий аттене: матушкӑпа ҫирём
ҫул пёр-пёрне чунтан-вартан юратса пурӑннӑ хыҫҫӑн тӑлӑха юлма тивнӗ ӑна. Тӑваттӑмӗш ҫул ӗнтӗ ик хӗрачипе
пурӑнать. Вӗсем те ҫулла кӑна киле таврӑнаҫҫӗ, хӗлле
Хусанта епархи училищинче вёренаҫҫё.
Кӗрхи каҫсенче ытла та кичем килте л а р м а . Ҫавӑнпа
юлашки вӑхӑтра картпа та, тепёр чух—ытларах сыпсан—
просвир пёҫерекен Лукарьепе те вӑрттӑн тёл пулкалать
Гурий атте (турӑ законне хирёҫ пыма ҫук: авланасчё
тепёр хут — тӗн йӗрки ч а р а т ь ) . Тур каҫартӑрах, вӑйпитти арҫыннӑн тымарёсенче хӗрӳлӗх пётмен вӗт-ха.
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Картла п у л с а н — к а р т л а пултӑр: пуҫтарӑннӑ тусоем
паян та, шӑп сакӑр сехетре ломберлӑ сӗтел тавра вырнаҫса ларнӑ тӑватӑ партнер. Пуштӑ начальнике, преферанс тесен, ҫёр ҫывӑрмасӑр та выляса ларма хатӗр: ҫав
тери лайӑх-ҫке картла вылянӑ хушӑра пёчёкшер черккен
эрех сыпса лармашкӑн. Тӑваттӑмёш партнерё паян —
Александр Федорович учитель пулать, вал шкул коллективёнче пит йӗркеллӗ ҫын вырӑнӗнче шутланать. Ҫавӑнпа
паян, ялан кая юлакан Гурий атте те Феопемпт Анисимович патне шӑп сакӑр сехетре ҫитнӗ — каҫхи кӗлӗ хыҫҫӑн килне кӗрсе ватӑ хунямӑшне систерме те ёлкӗреймен.
Пулкалать-ҫке ун пекки час-часах. Пуп ӗҫё ҫавнашкал —
апат ҫиме те вӑхӑт ҫук: ҫӗрле те, хӑш чухне, вилме выртнӑ ҫынсем патне требӑпа чӗнеҫҫӗ. Пупа алли тӑрантарать, тесе ахаль каламан пуль ҫав.
Икё сехет иртрё — преферанс вӗҫӗ курӑнмасть—иккӗмӗш графин ҫуррине яхӑн пушаннӑ, Софья Ильинична
та касса лартнӑ кукӑльне тепёр хут ҫу сӗрсе плашкапа
хупласа кӑмакана лартрӗ.
— Пас-с!.. П-ики!.. Трефи!.. Вистую! — вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн пёр-пӗринпе ӑмӑртса калани илтёнет.
Стена ҫумёнчи вӑрӑм маятниклё сехет янравлӑн вуннӑ ҫапрӗ. Пысӑк краҫҫын лампи, маччаран ҫакнӑскер,
сётел_тавра вырнаҫса ларнӑ хӑнасене уйрӑмах аван ҫутатать.
Феопемпт Анисимовичӑн сухалё муталанчӑк пулин
те — вӑрӑм. Ҫавӑнпа янаха ывӑнтарать: ялан пуҫа каҫӑртса ларма тивет. Ун пирки вӑл кӗрнеклӗн курӑнать;
кӑшт кӑвакарнӑ сухал пӗрчисем ӑна татах илемлетеҫҫё.
Гурий атте хӑйён шёвек сухалне вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн хыпалакаласа кёвёҫет: «Маначчё унӑн сухалӗ»,—тесе шухӑшлать хӑй ӑшёнче.
— Без двух при семерной, батюшка! — сасартӑк Феопемпт Анисимовичӑн кӑмӑллӑ сасси илтёнчӗ.
— Епле иулчё ку?!—ыйхӑран вӑраннӑ пек каларё
пачӑшкӑ.
1
— Король ҫине ытлашши шаиатӑр, Ваше священс х в о _ Ф е д о р о в ӑ н хулӑн сасси пуп еннелле янраса кайрё.
— Ҫ-ҫырӑр, ҫ-ырӑр ҫуле!.. Ҫӳлёк ҫине!.. Ха-ха-ха-ха!
Вунсаккӑр ҫырӑр! — урлӑ-пирлё ҫырса пётернӗ кёлеткеллӗ хут ҫине шӗвӗр пӳрнипе тӗллесе кӑтартрё пуштӑ
начальнике.
— Ҫурма пусӑн шутласан—ку тӑхӑрвунӑ пус ҫунса
кайннне пёлтерет вёт, ырӑ тӑвансем,—кӑкӑр ҫумёнчп ке79

мел хӗресне сулахай аллипе ывӑҫласа, сылтӑммипе сыра-ҫыра калать Гурий атте.
Пуштӑ начальникё карт хутӑштарнӑ вӑхӑтра юнашарти нулемрен Феопемпт Анисимович майри тухать
перер стакан^чей ӗҫме сётел патне чёнет.
— Ч-чей ӗҫесси, в-в-вутӑ татасси мар,—тесе Петр
1 аврилович Кардан к а р т колодине хёпёртесех сётел ҫине
ҫапса хучӗ: каҫӗпе ларса та ырӑ карт килмерё, ӑнмасть
паян пушта начальникӗн.
— Унччен тепёр черкке й ӑ в а н т а р а с мар-и, Гурий атте? — сенче Федоров учитель. — Ҫылӑх мар пек туйӑнать.
— Ёҫме пёлсен, эрех чуна тасатать. Христос та галилейсен Канна хулинче шывран эрех туса ӗҫтернё туй халӑхне. По единой, господа! — уйрӑм сётел ҫине лартнӑ пӗчёк
графин умне пырса ёҫмелли-ҫыртмаллине сылтӑм аллипе хӗреслесе пиллерё пачӑшкӑ.
Пёчёк^татӑкӑн касса хунӑ селедка эрех хыҫҫӑн уйрӑмах тутлӑ. Феопемпт Анисимович майри ахаль те селедкине оёт ҫине ярса ҫёр каҫа ҫемҫетнё пулнӑ, пёр ш ӑ м ӑ
пӗрчи хӑварми иртсе тасатнӑ тинёс пуллине. Кайран тата
уксуспа, горчицӑпа, сахӑриа тутлантарнӑ. Гурий атте
кашни хыпмассерен тинёс пуллине ёме-ёме ҫиет те ункӑн-ункӑн касса хунӑ суханне качӑртаттарать, ҫ а в вӑхӑтрах Софья Ильинична маҫтӑрлӑхне ырлать.— Сывлӑха
пултӑр, батюшка. Халё ёнтё пӗрер татӑк кукӑль тутанса
пӑхӑр. Иртсемёр тепёр пӳлӗме!— хиоеплён чёнет Софья
Ильинична.
Хӑнасем тепӗр пӳлёме куҫнӑ вӑхӑтра, Тоскинеевпа
Эльгеев алӑкран кёреҫҫё. Феопемпт Анисимович ку ханасене кӗтмен, паллах, ҫавӑнпа, вёсене курсан, иртёр теме
те астуман. Тоскинеев, хӑнасем пуррине курса, алӑк патёнченех к а л а р ё :
— К а ҫ а р ӑ р , тархасшӑн, Фепент Онисимӑч, — вырӑсл а р а х пултӑр тесе «А» вырӑнне «О» м а й л ӑ р а х каларё. —
Эпир Николай Осиповичпа сире хёпёртемелли хыпар
пёлтерме ҫула майӑн кётёмёр!
— Чимёр, чимёр. Мён ура ҫинче т ӑ р а т ӑ р , иртёр. Николай Осипович!..
— Сирён хӑнасем пур пулас. Ч ӑ р м а н т а р а с мар. Чёнмен хӑна пулас мар,—сӑмах хушрё Эльгеев.
Феопемпт Анисимович, тепёр пӳлёмри ҫынсем еннелле
пӑхса, хыттӑн каларё: «Господа, Николай Осипович таврӑннӑ! Александр Павлович та кунта»,
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„ Хӑнасем, ку самахсене илтсен, хыпаланса хирӗҫ тухрӗҫ. Пёр Федоров ҫеҫ вырӑнтан сикмерё. Пачӑшкӑ Николай Осиповича пиллесе аллине чуптутарчё. Вара, Софья
Ильиничнӑна кӳрентерес мар тесе, пурте пысӑк сётел
хушшине кёрсе ларчӗҫ.
— Ыран, Николай Осипович, ятарласа пархатарлӑ
молебен туса^ирттерёп. Сан пирки эпё уретникпе шалт
хирӗҫсе ^кайрӑм. Манран килмест — исправникрен, тет.
Ну, халё мухтав турра, тасалса килнё.
— Турри пурах, Гурий Яковлевич,—савӑнса каларё
Александр Павлович. — Земство пухӑвӗнче Кутемерте
шкул уҫмалли решени йышӑнчёҫ.
— Шкул?! Тӑватӑ ҫул вӗренмелли шкулсем уҫсан —
пирён икё класлӑ шкул хальхинчен виҫё хут ытларах вёрентсе кӑларма пултарать вӗт, ырӑ ҫынсем!—чӑннипех
савӑнчё Феопемпт Анисимович. Хӑй чӑваш мар пулин те,
тёттём халӑх ырлӑхӗшён чунё ҫуннӑ ҫак учителён. Шкул
сумӗнчи пахчара вал ачасене панулми, чие ҫырли, слива
йывӑҫҫисем епле лартса ӳстермеллине вёрентет: этемён
пурнӑҫӗ тулӑх пултӑр малашне. Гурий атте ҫён хыпар
илтсен, кётмен ҫӗртенех сӑхсӑхса илчё: «Слава в вышних
богу и на земли мир, в человецех благоволение!»
— Эппин, сирён шутпа, ку—пуҫламӑшӗ. Земски шкулсем хыҫҫӑн гимназисем, институтсем,
университетсем
уҫа-уҫа парёҫ ҫӑпаталлӑ хресченсем валли. Куланайё ҫав
хура пӳртре пурӑнакансенченех пултӑр: вёрен, чӑваш,
ҫири йёме хывса илнччен! А вӗт тӑватӑ ҫул вӗреннӗ х-лҫҫӑн ачасен татах малалла каяс килет? Аҫта кайёҫ? Гимназие?! Унта укҫасӑр вёрентмеҫҫё, унта Ефремов, Эливанов, Эльгеев хуҫасен ачисем кӑна вёренме пултарёҫ. Земство шкул уҫма тытӑнни—халӑха тата ытларах кӳрентерни кӑна, господа! — стаканри сахӑра чей калеккипе
хутӑштара-хутӑштара каласа хучӗ Федоров учитель.
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн ним майӑн пулчӗҫ итлекеннисем.
«Ну, куна эсир ирттерсе каларӑр, Александр Федорович»,—кӳренчӗ Феопемпт Анисимович.
— Шкулсем уҫма килӗшнӗ пулсан, саманине те улӑштармалла. Патша манифесчё пурпёр халӑха лӑплантарас
ҫук — тепёр хут пӑлхав пулатех!—сётел хушшинчен тухса, Федоров пирус чёртнё хьгҫҫӑн шӑрпӑкне ыватса
каларӗ.
— Тур ҫырлахтӑрах! Каллех Тимофей Николаевич
хыҫҫӑн каймалла-и? Изыди сатана!—сӑхсӑхса илчё пачашка!
Ҫ. П. Осипов. Элкей тавращб.
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Ун хыҫҫӑн Тоскинеев тӳсеймерӗ:
— Благочиннӑй та пирӗн майлӑ пулчӗ. Кирлӗ, тет,
шкул, пит кирлӗ, тет. Турӑ вёрентнине тӗттӗм халӑх пёлмесен, йӗркелёх пулас ҫук, тет. А лешне—пуҫтах студентне, Тимофей Николаева, хупса лартнӑ теҫҫӗ. Иртнӗ ҫулхинчи гаек яла килсе пӑтратакансем тек ҫук ёнтӗ.
— Тен, пур!—пёчёк сётел ҫинчи эрех кёленчине тытса каларё Федоров.
Ку сӑмахоем пурне те шарт сиктерчӗҫ.
— Кёпёрнаттӑрсем ҫине бомбӑсем ывӑтса саманана
улӑштарас ҫук. Николаев — террорист, ун пек хӑтланнипех самана тепёр май ҫаврӑнса ӳкеймӗ! Ҫӳлтиаене те,
аялтисене те — пурне те пёр харӑс пётём халӑхпа ҫине
тӑрса улӑштармалла. Влаҫа рабочисемпе чухӑн хресченсен аллине памалла. Ёҫхалӑхён хӑйён, пёр шухӑшлӑ пулса, ҫӗнӗ йӗрке тума гытӑнмалла. Куна тума социал-демократсем кӑна пултарёҫ, эсерсем мар, сирӗн пек октябристсем те мар, Феопемпт Анисимович!—хӗрсе каларё
Федоров. Феопемпт Анисимович ку сӑмахсене Федоровран кётмен пулнӑ.
Александр Федоров, виҫинчен тухнӑскер, ун сӑмахне
итлемерӗ.
— Шкул уҫма килёшни кирек кама та усӑллӑ:
«хамӑрӑн интеллигенци ытларах пултӑр, вара ҫёнё йёрке
хӑех килсе тухё». Ҫавна каласшӑн-и эсир, хисеплё директор? Ку сӑмаха сахал мар илтиё халӑх сирёнтен^хаха-ха-ха! Помешиксем, ҫёрме пуянсем хӑйсен пурлӑхне
чухӑнсене пиллесе парасса кётмелле иккен. Ҫук! Ку япала нихҫан та пулас ҫук! Вӑкӑра мӑйракинчен пётёрсе
ӳкермесёр вӑл парӑнас ҫук. Власть халӑх аллинче^ пулсан вёренесси те, тырпул акса тӑвасси те, хапрӑк-савӑтсем лартасси те — пурте ёҫхалӑх ирёкёнчен килё. Ку
ёҫре те эпир пуян-куштансемпе пёр ҫул ҫинче мар. Ҫапла
вӗт, Николай Осипович? Эсир хуть Ефремов, Эливанов,
Курбатов пеккисемех мар та, ҫапах укҫа шутне пёлетёр:
хӑвӑр ирёкёрпе ҫӑмарта склачёсене рабочисене пиллссе
парайрӑр-н? А? Ха-ха-ха-ха!.. Святой атте, тыт, пулас
саманашӑн ёҫер!—пачӑшкӑна эрех тултарса парать Федоров.
— Александр Федорович! Александр
Федорович!..
Эсир ӳсёр... Ыглашши ёҫнё, тӑна кёрёр!—черккине каялла лартса, Гурий атте ӑна чарма тӑрӑшрё.
— К черту всех!.. И земских начальников, и становых, и жандармов, и всех, иже с ними!—витёмлёрех пул82

тар тесе пулё, Федоров ёвангели чӗлхипе вӗҫлерё хӑйён
шухӑшне.
— Чимӗр-ха, чимёр! — пӳлме тӑрӑшрӗ Тоскинеев,—
Николай Осипович хӑй те пӑлхавҫӑсем шутне кёрсе ӳкнё, паян кӑна тёрмерен тухна.
— Пёлетӗп. Ансӑртран — ӑншӑрт! Паян вёсем халахпа пӗрле, ыран,—ҫил тепёр май ҫаврӑнсан,—ӑна хирёҫ
те пыма хатёр. Укҫа тытса курнӑ ҫын — чухӑнпа туслӑ
пулас ҫук. Ҫапла-и, ҫамарта хуҫи? Ха-ха-ха-ха!
Гурий. атте, ёҫ капла ҫавранасса кётменскер1, Софья
Ильиничнӑна тав туса, килелле кайма васкать.
Пуштӑ начальникӗ Александр Федорович «ёрёхсе
кайнинчен» шикленсе ӳкнё. Ахӑртнех, уретник те килсэ
тухё?!. Сӑхсӑхса сётел хушшинчен тухрё те кайма йӑпшӑнчӗ. Анчах ҫав вӑхӑтра ӑна Федоров ыталаса илет те
хыттӑн юрласа ярать: «Отречемся от старого ми-ра!..»
Феопемпт Анисимович чупса пырса ун ҫӑварне сылтӑм ал тупанёпе хуплать. Эльгеев, тин ҫех допроссенчен
хӑтӑлнӑскер, курман япалана курнипе чёлхине ҫухатнӑ
пекех ларать. Унтан тӑрать те, ҫынсем хусканнӑ вӑхӑтра Тоскинеева васкатса ҫавӑтса тухса каять.
Пуп каяс умён Софья Ильиничнӑна пиллесе —• «мир
дому сему!»—терё. Федоров, ку самахсене илтсен, сасартӑк алӑка пӳлсе хӑрӑлчӑк саспа юрласа ячё:
«Да воскреснет бог и расточатся врази-и его!..» —
Юрла, пуштӑ йёкехӳрийё, юрла тенорпа. Сан сас—пирёшти сасси!
Кардин юрласшӑн пулманиине курса, Федоров ӑна
кёпе ҫухинчен ярса илчё:
— Юрла тетёп, Кардин... Юрла!.. Турӑ юррине те юрласшӑн мар-и эс, антихрист!
Ниҫта кёрсе кайма аптранӑ пирки, Кардин ҫинҫе саспа пуҫларӗ, ун ҫумне Федоров хулӑн саспа хутшӑнчӗ:
«Да воскреснет бог и расточатся врази-и его и да бежат от лице его ненавидящие его!»
Сасартӑк Федоров алӑка яр уҫрё те кӑшкӑрчё:
— Халь ёнтё—уретнике кайса систер: шкул пуҫлӑхӗ,
Феопемпт Анисимович, хӑй хваттерёнче паян вӑрттӑн пуху пуҫтарнӑ те — ку ёҫ саншӑн ҫёнё мар. Чуп, сутӑнчӑк!
— М-мён, эсир!? М-мён к-к-калатӑр, Александр Федорович!? Эп-эп к-к-кӳренме пултаратӑп,—тата ытларах
тытӑнса каларё пуштӑ пуҫлӑхе. Федоров каллех Кардина тепёр хут сулахай аллипе ҫухаран ярса тытрё те пиншак кёсйинчен пёр конверт тургса кӑларчё.
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— Ҫак ҫырӑва вуланӑ-и эс, вуламан-и? — лампа ҫути
умнерех илсе кайса, конверт ҫиичи адрес ҫине тёллесе
кӑтартрӗ Федоров.
— Пӗлместӗп... ҫ-ҫ-ҫыруоене ватса вулама п-п-пире
закон хушмасть,—айккннелле пӑхса пакӑлтатрё Кардин.
— Законне пуриншён те ҫырман. Лайӑхрах пӑх: адтан килнё ку ҫыру?
— Санкт-Петербургран пулас.
— Кам патне?
— Сирён пата пулё.
— Мён ҫинчен ҫырнӑ вӑл ҫырура?
— Ана пӗлме п-п-пултараймастӑп.
— Аҫтан, апла пулсан, уретник вӑл ҫырура мён ҫинчен ҫырнине пӗлнӗ? Кала тӳррипе?
— Уретнике?!. Тупа тӑвам, у у-уретнике курманни
чылай пулать, а ҫыру ку иртнё эрнере к-к-килнӗ.
— Тёрёс. Анчах Петербургра ман «пичче» йывӑр чирлеае выртни ҫинчен уретнике кам пёлтернё? Вӑл мана
хӑй патне чӗнсе тӗпчерӗ: хӑш «пиччӳ» чирленё,—заводра
ёҫлекенни-и е урӑххи, тет. Хӑҫан каласа пама ӗлкӗрнӗ
эс ӑна?
«Аптӑранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ»,— теҫҫё ваттисем,
анчах пуштӑ начальникӗ кӑвакал мар, мён тӑвас?.. Чанах, епле ку ҫыру ҫинчен уретник пёлнё?!. Тӑна илеймерё
Кардин.
Сасартӑк, пёчёк ача пек ӳлесе, Кардин пачӑшкӑ умне
чупса пычё, ун хыҫҫӑн — каллех Александр Федорович
патне:
— Ну, ҫылӑхлӑ эп, ч-ч-чӑнах ҫ-ҫ-ҫылӑхлӑ... Хытӑ ҫыпӑҫтарман ҫырусене хӑйпӑткаласа вулатӑп... Анчах уретник таврашёпе эп ҫыхланман, эп вёсенчен хӑратӑп. Вёсем мана х-х-ха-ма та шансах каймаҫҫӗ, улӑштарас теое
те шутлаҫҫӗ. Каҫарӑр, Александр Федорович, тархасшӑн
каҫарӑр! Эп сирӗн ҫ-ҫ-ҫинчен тёплёрех пёлесчё тесе кӑна
вуласа пӑхрӑм. Столицӑра п-п-пирён пек пёчёк ҫынсем
пурӑнма.ҫҫё, ҫ-ҫ-ҫавӑнпа кӑна вуласа пӑхрӑм. П-п-пиччӳ
йывӑр чирлени ҫинчен... хёрхеисе, Гурий аттепе кӑна
калаҫнӑччё...
Хӑйён ятне асӑннине илтсен, пачӑшкӑ ним майлӑ
пулчӗ, алӑк еннелле пӑхса илчё.
— Чим, чим, ваше преподобие! Эппин, эсир ман пичче чирлени ҫинчен манран малтаи пёлнё, уретнике каласа пама та ӗлкӗрнё!?—шӑтарса пӑхрё ун ҫине Федоров
учитель.
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— Эп сирён ҫырӑвӑра курман, вуламан, нимён те
пӗлместӗп. Уретник манран ыйтрӗ, тунмастӑп:
Александр Федорович чиркӗве ҫӳрет-и, терӗ... Ҫӳрет, кашни
кӗлӗрех куратӑп, терём. Ы р л а р ӑ м сире. Пиччӗш йывӑр
чирленипе пулӗ, терӗм, юлашки кунсенче... темл-е... салхуллӑн |Ҫ|ӳрет, терём... Тунмастӑп... Эп куна эсир хӑвӑр
Петр Гавриловича каласа панӑ тесе,— м ӑ к ӑ р т а т р ӗ пуп,
аллисене с а р к а л а с а .
— Ха-ха-ха-ха!.. Курӑр халӗ, епле пурте хӗрхенеҫҫӗ
мана паян! Пнчче чирлени вӗоене хурлантарнӑ... «Возлюби ближнего своего, как самого себя»—чӑн-чӑн Христос вёрентни пек пулса тухрё ку, а эп... эп, ухмах, СанктПетербургра ман тӑван пичче пуррине те ку таранччеи
пёлмен... Пёр уретник кӑна ун ҫинчен пӗлнӗ!.. Ха-хаха-ха!
Кардин йёри-тавра пӑхкаласа илчё те а л ӑ к еннелле
шурё, тумтирне тӑхӑнчё. Васканӑ май, хӑйён карттусне
илнӗ чух, пачӑшкӑ ш л ш к и н е л ӑлан мӑйраки ҫинчен ӳкерчё. Анчах, ҫынсем сисиччен тухса вёҫес тесе, каялла^ҫаврӑнмарё, чупрӗ. Федоров хуса ҫитсе, алӑкран к ӑ ш к ӑ р м а
ёлкёрчё ҫапах: «Тытӑр ӑна, тытӑр!.. Ха-ха-ха-ха!..»
Пёр самантлӑха пӳртре ним майлӑ пулчӗ.
— Тӳррипе каласан, сирён пуштӑ начальникё намӑса
вуҫех ҫухатман: лайӑх мар туйрё хӑйне,—лӑпланса кал а р ё Федоров.
— Ку таранччен йӗркеллех пек туйӑнатче... Ҫын ҫырӑвёсене уҫса вулани—аван мар, ҫылӑх, чӑнах,—Федорова юрас тесе сӑмах хушрё пуп. Анчах хӑй сӑмахепе
Гурий атте Федорова ҫиллентерчӗ кӑна.
— Вуланинчен ытла — сас сарни киревсёр, святой
атте. Ҫак таса ряса айёнче тасалӑхпа путсёрлӗх юнашар
вырнаҫма пултарни — тата хӑрушӑрах. Ун пек хӑтланни —Моиоей законне пӑсни кӑна мар! — т ӑ р ӑ х л а с а кулчё Федоров.
„
д
— Мёнле Моисей законё ҫинчен к а л а т а р эсир, Александр Федоров?!—кӳренчё пуп.
— Саккӑрмӗш заповедь ҫинчен: «Не прелюбы сотвори» Ха-ха-ха-ха!.. Пӗлнӗ-пӗлмен хыпарсем ҫинчен жандармсене систерни—просвир пёҫерекен матка патне варттӑн ҫӳренинчен хӑрушӑрах. Ку ҫылӑха турӑ каҫаре, анчах халӑх к а ҫ а р а с ҫук.
„
и
и
Ку сӑмахсене илтсен, Гурий атте херле
хамач пек
пулса кайрё, шӗвӗр сухалё те чётре пуҫларе.
^
— Виҫине иёл, господин Федоров... Пелне-пелменни
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ҫинчен шкул директоре умӗнче калани — элек сарни пулать, господин эс-ер! — васкаса тухса кайма тӑчӗ пуп
анчах шлепкине тупаймасӑр хӑшкӑлчӗ.
— Хӗрарӑмсенчен вӑтанасчӗ хуть—ним калама аптрана енне такама тилмёрчё Феопемпт Анисимович, унтан Гурий аттене шлепке тупса пачё. Вара пачӑшкӑпа
кил хуҫи пӳртрен тухса кайрӗҫ.
Просвир пӗҫерекен Лукарье ҫинчен тапратни, чӑнах
та енте, ытлашши пулнӑ: пуп, тем тесен те, ҫынах-ҫке.
Вӑл енчен каласан, Александр Федорович хӑй те, пёччен
ҫын, хӗрарӑмсӑрах пурӑнман пулё.
Ссылкӑран таврансан ӗҫлеме Шёнерпуҫ шкулне янӑранпа икё ҫул ҫитнё ёнтё. Шемшерти Вера Гавриловна
учительница патне ахалех ҫӳремен-и, тен. Ун ҫинчен Софья Ильинична хӑйён упӑшкинчен лайӑхрах пӗлет: мӑшӑрланма вӑхӑт ҫитмен-ши, тесе те каласа пӑхнӑ.
^ Александр Федорович, Софья Ильиничнӑпа куҫа-куҫӑн юлнӑскер, хӑйне айӑплӑн туйрё.
— Каҫарӑр,—тесе ҫех каларё. Пулса иртни хыҫҫан
ал пама тивёҫлё мар пек туйса: «01x1, зес! а ш т а т п о п
1еуау1»*,^—латинла афоризма тӳнтерле каларё. Чуна ҫӑмӑллатрӑм» теес вырӑнне — «ҫӑмӑллатаймарӑм» терё.
Ҫав каҫ хыҫҫӑн Федоров хӑйне пушшех пӗчченҫи юлнӑн туйрё. Мёншӗн-ха, чӑнах, ҫак пёртен-пёр интеллигенци ушкӑнне вӑл тулӑксӑр хускатрё? Ҫитменнине, кёвёҫекен арҫын пек, просвир пӗҫерекен тӑлӑх арӑма пуп ҫумне
ҫыпӑҫтарса, Софья Ильинична умёнче хӑйён ятне ӳкерчё.
Намӑс. Политика ыйтӑвне ниме кирлӗ мар ялти «тет»оемпе хутшӑнтарни килёшмест историке. Ҫавӑнпа пулё,
Александр Федорович ал пама хӑймарё, сӳннё пирусне
алӑк патёнче ларакан таз еннелле ывӑтре те васкаса тухса кайрё.
Софья Ильинична та ӑна сӑмах тупса калаймарё,
юлашкн хут пёр-пёрин ҫине ӳкёнсе пӑхса кӑна уйрӑлчёҫ.
САМАНА САККИ

САРЛАКА

1
Кайри ҫырма урлӑ каҫсассӑн, Эльгеев тӑрантас ҫинчен анса юлчё. Ял витӗр каймарё: мӑкаҫей кёлечё енчен
шакӑрча сасси илтёнчё, курӑнас мар ҫав Маркка мучие,
терё. Пёр-ик ҫул каярах ял витёр лашине тӗрлеттерсе
* Каларӑм, анчах чуна ҫӑмӑллатаймарӑм.
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чуптарса кайма юратнӑ ҫӑмарта хуҫин чунӗ халь мёскёнленнё. Шӗнерпуҫӗнче киревсӗр сӑмахоем илтнӗ хыҫҫӑн
вӑл ҫул тӑршшипех пӑшӑрханса килнӗ: «Мӗнпе кӳрентернӗ эп ҫав Федоров учителе, мёншӗн вӑл мана «ҫынсем
умёнче ҫа»в тери намӑ1сшантарчӗ?» — хӑйӗнчеи хӑй ыйтнӑ
Эльпеев.
Тоскинеев та ӑнланайман Федоров сӑмаххисене. Ҫул
тӑршшипе ун ҫинчен сӑмах пынӑ пулин те, пӗр шухӑшлӑ
пулаймарёҫ земство управин членӗпе ҫӑмарта хуҫи.
Пӗр-пӗрне ырӑ сунса уйрӑлчёҫ вара ҫулҫӳревҫӗсем:
л а ш а л л и Чёнер ялё еннелле чуптарчӗ, анса юлни — Кайри ҫырма хӗррипе анаталла утрӗ.
Тоскинеев чылай сӳсленнӗ лашине юлашки хут тилхепипе ҫапса илчё те кӑшт тӗлӗрчӗ. Л а ш и вара, шӑп
Чӗнер уй хапхи патне ҫитичченех, ҫурри юртса, ҫурри
лёмсёртетсе пычӗ. Ҫынсен ыйхине хускатас мар тесе, Тоскинеев икё шӑнкравне те чён вӗҫӗпе пӗкӗ ҫумне хытарса
ҫыхнӑ пулнӑ, ҫавӑнпа киле пырса ҫитнине никам та туйман. Лашине тӑварса витене ячӗ те вӑл, пёчӗк пӳрт еннелле утрё.
«Мӗн ҫитмеет ҫав ҫынна, тӗлёнмелле: шкул уҫмалл^а
мар, тет. Столицӑра, гимназире учительте ӗҫленӗ, Ҫёпӗр(е те ҫитсе курнӑ, кунта та ссылка шучӗпе кӑна янӑ —
ҫапах патша йӗркине хирӗҫ. Хамӑр ҫине тӑмасан, чӑваш
ачисем валли кам шкул уҫса патӑр?.. Земство хура халӑха кирлех, ӑна вӑл ахаль хурлать».
Юлашки сӑмахсене Тоскинеев пёчӗк пӳрте кӗрсен,
анасланӑ майӑн ҫӑварне хӗрес хывса каларё. Вара ҫекёл
ҫинче ҫакӑнса тӑнӑ кив кӗрёке урайне сарса выртрӗ те
часах ҫывӑрса кайрё.
Тоскинеевӑн ку пёчёк пӳртсӗр пуҫне пилёк стеналла
пӳрт те пур, ҫумма-ҫумах, тата, икё хутлӑ кӗлет купаласа лартнӑ. К а л а с пулать, кил-ҫурт таврашё земство управин членён пуян ҫынсенчен кая мар: м^алти пӳртне хама
ҫапса хӳтёленё, кӗтессисене ярӑмӑн-ярӑмӑн кӗске хамапа витсе хитрелетнё, ҫиелтен ҫутӑ кӑвак сӑрӑпа^илемлетнё; пӳрт ҫийё — хӗҫтимӗр; мӑрйи тӑррииче авӑнчӑк хуреллё автан кӳлепи (ку автанӗ вара шак та ҫиле хиреҫ
ҫаврӑна-ҫаврӑна халь авӑтса ярас пек пуҫне каҫартса
ларать).
Ялйыш Тоскиней Сантӑрие еҫчен ҫын, терекле ҫын
тенё ытла пуян тесе шутламан. Ч ӑ н а х та ӗнте, халь ана
Александр Павлович тесе чӗнеҫҫӗ пулсан та, вӑл ҫер^еҫне
пӑрахман. Тырпул туса, пахчаҫимёҫ ӳстерсе, хурт-хамар
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хунаттарса, уйрӑмах ӑ р а т л ӑ тихасем ӳстерсе пурӑнма
пелне. Виҫ ят ҫерпе пиллӗкён пурӑннӑ, тара тытса ӗҫлеттермен^пурте ёҫчен пулнӑ, кӗҫӗн ывӑлӗ кӑна урам т ӑ р ӑ х
чупса ҫурене. Вал та ҫитес ҫул шкула к а й м а л л а Пӗр вӑхатра Госкинеев та ҫӑмарта п у ҫ т а р к а л а с а суткаланӑччӗ
Ольгеева. Халь гтарахнӑ: вӑхӑчё те ҫук, усси те с а х а л —
земство управин членне ку ӗҫ килӗшсех те каймасть пулӗ
тепер тесен, Ш у п а ш к а р а ҫӳреме инҫерех — аллӑ ҫухрӑм'
Укҫине те земство членне уйӑхра 25 тенкӗ кӑна нараҫҫӗ
Анчах Шупашкар ҫыннисем валли е ныл, е услам ҫу
илсе кайнинчен ҫапах нӑртак тупӑшӗ пур. Укҫашӑн пит
ҫунмасть Александр Павлович, ҫавӑнпа ӑна ялйыш та
хисеплет, кантур ҫыннисем те килӗштереҫҫӗ. Хисепленӗренех пулӗ, ҫӗнӗ ҫурт л а р т м а тытӑнсан, виҫӗмҫул, нимене
ҫынсем ялепех пычӗҫ, тем пысӑкӑш пӗренесене икӗ кунтах
турттарса килсе пачӗҫ. Александр Павлович та эрехсарине хёрхенмерӗ вара, пӗр такийе пусса пысӑк хуранпах пёҫерсе ҫитерчӗ. Халӗ те асӑнаҫҫӗ вара ҫав кунсене
ваттисем: пыллӑ сӑра ӗҫтерчӗ вӗт х а л ӑ х а ҫавӑн чухне
Александр Павлович, тӑватӑ четвӗрт эрех лартса пачӗ'—
тртчӗҫ нумайччен. Халӑха пӗр ырӑ ӗҫ туса парсан, в ӑ л
саншӑн чунне пама та хатӗр.
П а я н та.^ав, халӑх ӗҫӗпех Ш у п а ш к а р а кайса килнӗскер, ывӑннӑ хыҫҫӑн ҫывӑрать кив кӗрӗк ҫинче земство
управин членӗ. Ҫак пӗчӗк пӳртне те вӑл ' халӑх ӗҫёпе
ҫӳренӗ хыҫҫӑн, ҫӗрлехи вӑхӑтсенче килсе ҫитсен кёрсе
выртма я т а р л а с а х л а р т а с ш ӑ н пулнӑ. Ч ӑ н а х та ӗнтӗ:
никама та чӑрмантармастӑн — кӗретӗн те
выртатӑн,
вахӑтра л а ш а н а ш ӑ в а р м а та, утӑ-сёлӗ пама та ансат.'
Хӗллехи кунсенче ку пӳртре путексем те, пӑрусем те
ӑ ш ӑ р а ӳсеҫҫӗ, хӗрсемпе каччӑсене улах л а р м а та килӗшӳллӗ.
Ҫывӑрать земство управин членӗ тӳшексӗр вырӑн
ҫинче. Мёнле^тӗлӗк курать-ши ҫак ҫын Шӗнерпуҫӗнче
кӳренмелли сӑмахсем илтнӗ хыҫҫӑн? Ыр тӗлӗк мар пулӗ:
тӗл-тӗл хӑйие хӑй калаҫса илет, пёр енчен тепёр еннелле
час-часах ҫаврӑнкаласэ выртать...
Эльгеев килне ҫитсе выртайман-ха. Ун хӑлхииче ҫул
тӑршшипех Александр Федорович сасси илтӗнсе пычӗ:
«Укҫа тытса курнӑ ҫын — чухӑнпа туслӑ пулас ҫук. Ҫапла вӗт, ҫӑмарта хуҫи?.. Ха-ха-ха-ха!».. Кӑшлать, касать
ҫав ҫыннӑн сӑмахӗ телейсӗр ҫӑмарта хуҫин чӗрине.
«Мӗншӗн-ха ҫав Паймуксемех ман пек мар — укҫа
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ҫумйе укҫа Хушса кана пурӑнаҫҫё, еҫкё тесен —ӗҫкӗ тӑваҫҫӗ: юрлаҫҫӗ те, ташлаҫҫӗ те. Эс — кӗслеҫӗ пулсан та,
кӗсле хӗлӗхне янратми пултӑн: кӑмӑл та туртмасгь кӗвӗ
каламашкӑн,— пӑшӑрханать Эльгеев.— Ялан шухӑш та
хуйхӑ пуҫра, хӑҫан ӗҫкӗ ӗҫнине астумастӑп. Турри ҫырман пулё мана пысӑк укҫаллӑ пулма, е ӑстӑнӗ ҫитмест
пнрӗн... Тен, тӗрӗс те пулё ҫав Федоров учитель калани:
ҫурма шухӑшлӑ ҫынран тӗнчере вӑйлӑ этем пулас ҫук,
тени. Пёрне-нӗри е путарса, е юратса пурӑнмалла: кашкӑрла пурӑнсан — вӑйлӑ хуҫа пулӑн, укҫасӑр ҫынсемпе
туслашсан — сӑваплӑ пулӑн, анчах телейне ҫапах кураймӑн. Самани ҫапла пулӗ», — хӑй те сисмерӗ Эльгеев, самана ҫинчен аса илчё. Ку сӑмах чан сасси пекех пуҫӗнче
янраса кайрё. Кам тупса кӑларнӑ ку сӑмаха? Кутемер
ялё тёнчере пурри ҫинчен чугун ҫул урлӑ ҫех каҫсан та,
Атӑл хӗрне кӑна ҫитсен те — пёр ҫын та пӗлмест, анчах
«самана» тенине пурте пёлеҫҫё: пӗрисем ӑна юратаҫҫё,
теприсем кураймаҫҫё. Кураймаҫҫё ҫех мар, пёр-пёрне пётерсе тӑкма хатёр. Аҫтан тухнӑ ҫакӑн пек самана? Ытлашши пуян ҫынна — хура халӑх юратмасть, пуян ҫын
пӗтсе ларсан — савӑнать; унӑн куҫҫулё вара тепришӗн
тумлам шыв хакне те тӑмасть.
Кутемер ялё пысӑк мар: иртнӗ ҫулсенче уйри каса
куҫса ларнисене шута илсен те (пурисене халь кӑна туҫа
пётернё), хёрёх килрен ытла мар. Ваттисем каланӑ тӑрӑх — вёсем астӑвасса Кӑканар ҫырми хёрринче мёнпурё
те вуник кил ҫеҫ пулнӑ, тет. Тӗне кӗмен ятсенчен шутласан чи малтан куҫса ларнӑ ҫынсем ҫаксем пулнӑ: Элкей,
Паймук тата Тенюк. Ёлӗкхи халапа ёненес пулсан, вёсем — таркӑн ҫынсем пулнӑ, тет. Пугачев ҫарне Михельсон полковник ҫӗмӗрсе тӑкнӑ хыҫҫӑн, чӑнах ӗнтӗ, чылай
чӑвашсем вӑрмансене тарса пытаннӑ, теҫҫё. Апла та,
капла та пулма пултарнӑ: историе кӗрсе ӳкмелли сӑлтавах мар ку. Хӑшӗ: ҫаксем виҫҫёш те Сентиер ачисем пулнӑ теҫҫё,— чӑвашран тухнӑ улпута — хаяр Айтара вёлернё хыҫҫӑн, хастар Сентиер хӑйён юратнӑ Пинерпийёпе
чӑтлӑх хӳтлёхёнче нумай ҫулччен пытанса пурӑннӑ, теҫҫӗ.
Пурӑннӑ та пулё, ачисем те ҫуралнӑ пулё,— кам пёлет.
' Анчах Кутемер ялёнче чылай ҫулччен, чӑнах та, зиҫӗ
йӑх кӑна пулнӑ: Элкей, Паймук, Тенюк тавраш. Каярахпа вёссм патне пёр вырӑс, таркӑн салтак пырса вырнаҫн ӑ — хёрлё сухаллӑ тимёрҫё, Мясников ятлӑскер. Ҫапла
вара ҫак тӑватӑ ҫынран тӑватӑ йӑх пулса кайнӑ. Пурӑн89

сан-пурӑнсан вӗсем вырнаҫнӑ вырӑнта пӗчӗк ял та чӑмӑртаннӑ, чӑвашӗпе вырӑсӗ те ратнеленме пуҫланӑ.
Ахӑртнех, вӗсемпе пӗрле Мясников ҫемйи Христос
тӗнне ӗненни те йӗрӗнтермен пулӗ чӑвашсене, пӗр-пӗринпе килӗшсе пурӑннӑ.
Ҫавӑнпа та-и тен, Кӗтерин патша тӗне кӗмен чӑвашсене шыва кӗртсе христианла ятсем пама хушсан, тарса
шлтанакансемех пулман Кутемер таврашӗнче: ку ял
ҫыннисене пёр кунтах Энӗш шывӗнче тӗне кӗртнӗ теҫҫӗ.
Эльгеев лайӑх астӑвать хӑйӗн йӑх тӗпне. «Сентиер
ачи — Элкей, Элкей а«и—Кирле, Кирле ачи—Тимахви, Тимахви ачи — Уҫӑп, Уҫӑп ачи — эпӗ. Ман хыҫҫӑн — т ӑ в а т
ывӑл ӳсет— акӑ епле ӑратлӑ пирӗн Элкей йӑхӗ»,— тесе
мухтаннӑ хӑш чухне ҫамрӑк ҫӑмарта хуҫи.
Ҫавӑнпа вара ӑна хӑйне те Элкей Микули тесе чылайччен чӗннӗ кӳршӗсем. Халӗ, ятлӑ ҫӑмарта хуҫи пула
пуҫланӑранпа, ялйыш ӑна Микулай Уҫӑпӑч тесе "хисеплет.
Турра шӗкӗр: тӑватӑ ывӑл та тӑватӑ хӗр пулнӑччӗ
Микулай Уҫӑпӑчӑн (пӗр хӗрачи ҫуралнӑ кунах вилнӗ,
ӑна шутламасан та юрӗ) — т ӑ в а т ӑ кинпе тӑватӑ кӗрӳ
пулассине пӗлтернӗ-ҫке ҫак япала. Вёсен те тулӑх пурнӑҫ пуласса шаннӑччё ҫамрӑк ҫӑмарта хуҫи. Кулянмалли те пулса иртрё пурнӑҫ пуҫламӑшёнче: ик хӗрачи
пёчёклех вилсе выртрёҫ темӗскерле вёри чир хыҫҫӑн.
Анчах пурӑннӑ пулсан та, тур каҫартӑр, вёсене ҫёр касса
парас ҫукчё — хальхи ӗмӗрте ывӑл ячё хаклӑрах.
-— Михала, Сашша, Микула, Павӑл — пехил турра!— ҫӗр касса илнӗ, ӳсёҫ, ҫын та пулӗҫ, ашшёне вёсемшён намӑса кёмелле пулмё,— тесе савӑннӑччё Элкей
Микули, пурнӑҫ ӑнса пынӑ ҫулсенче.
Паймук хуҫа та мухтанмасӑр ёҫкё ирттермен: «Эпир—
Паймук тавраш, ҫын айне пулас ҫук. Пирён йӑх — пагтӑр салтак йӑхӗ. Ун аллинче тимёр чукмар кӑна пулнӑ
пулсан, пирӗн аллӑмӑрта — ылтӑн укҫа».
^ «Укҫаран асли мён пур — кам пӗлет?»— кула-кула
ыйтать вара хӑш чухне Ҫытӑр Энтрейч хӑйӗн ачисенчен.
Каялла каласса кётмесёрех: «Укҫаран асли —ҫыи ӑсӗ, тет.— Укҫа хӑй тӗллӗн пулмасть: ӑна пуҫтарма тӑм пуҫ
мар, тӑнпуҫ кирлӗ»—тет вара, чылай ҫуталнӑ пуҫ тӳпине ик аллипе якаткаласа.
Тӑм пуҫ вырӑнне тӑнпуҫ сӑмах ҫав тери йёркеллён
вырнаҫнипе пит савӑннӑ вара ватӑ хӑмла хуҫи.
й ӑ х тёпӗ тёне кёмен салтак Паймук пулнӑоан, хуша90

матне хӑмла хуҫи ҫаплах хӑварнӑ. Ялйыш ӗлӗк ӑна
Ҫытӑр пичче тесе чӗннӗ, х а л ӗ — Паймук хуҫа теҫҫӗ хӑмлапа килекенсем. Сӑн-сӑпачӗ китӗмлӗрех пултӑр тесе,
шур сухалне виҫҫӗмӗш Александр патша пек вырттарма
чылайччен тӑрӑшнӑ
Паймук хуҫа, анчах
чӑваш
сухалӗ сарлака пулсан та, йӗркеллӗ выртма пӗлмен —
кив алса тулӗ пек кӑна туйӑннӑ.
Пуясси — сухалран килмест иккен: Эливановсене ҫитесси аякря та, ҫапах пилӗкҫӗр пин тенкӗ патнелле пур
та пулӗ паян ҫав час пуйса кайнӑ Паймук хуҫан.
Кирек мӗнле пулсан та — халӗ вӑл таврара пӗртен
пӗр вӑйлӑ хӑмла хуҫи.
Тенюксен пурнӑҫӗ — ҫынсем валли ӗҫлесех иртрӗ: пӗрисем — Паймукӑн хӑмла прессовкинче ӗҫлеҫҫӗ, теприсем — Элкей Микули патӗнче ҫӑмарта шутлаҫҫӗ, ыттисем — ҫӗр ӗҫлекелесе пурӑнаҫҫӗ, тислӗксӗр ҫӗр ҫинче тыр
начар пулнипе тарӑхаҫҫӗ. Ёне вырӑнне вӗсем качака усраҫҫӗ (ахальшӗн мар пулӗ, качакана — ҫук ҫын ӗни, тенё
ваттисем), суха тума — сӗлӗ курман наян лаша усраҫҫӗ.
Хӑйсен патгӑр йӑх тӗпне вӗсем тахҫанах маннӑ: пӗрне-пӗри Маркка пичче, Прамун пичче, Кантрак пичче
тесе чӗнеҫҫӗ — хушамачӗ ҫук. 'Генюк таврашӗнчи ӗҫченсем те ырӑ вӑхӑт килессе шанаҫҫӗ. Мункун эрнинче ясмӑк кукли те пӗҫерсе ҫикелеҫҫӗ, сӗтел ҫине, хӑшӗ-пӗри,
сӑрӑхтарнӑ тӑпӑрч та ларткалаҫҫӗ.
Суту-илӳ тума пӗлмеҫҫӗ вӗсем, ӑстӑнӗ те ӑна валли
ҫитес ҫук — вулама-ҫырма пӗлмеҫҫӗ.
Иртет ҫапла Кутемерти ҫынсен пурнӑҫӗ.
2

Чӑваш ҫыннисем мӗн ӗлӗкренпех хӑмла ӳстерме
юратнӑ, сӑра юхтарма та ӑста пулнӑ. Ҫавна пӗлсе, аякри
хуласенчен тӗрлӗ хӑмла хуҫисем Кутемере ҫӳреме
пуҫланӑ.
Ҫытӑр пичче, ыттисенчен маларах вулама-ҫырма
вёреннӗскер, ачисене те Шӗнерпуҫ шкулӗнче вӗрентнё:
пысӑк ӗҫ пуласса туйнӑ.
— Ҫав еврей-хуҫасем пире, чӑвашсене, шӑвараҫҫӗ.
Нимӗҫ Петсольд хӑйӗн сӑра завочӗ валлп пирӗн хӑмлана икӗ хак тӳлесе илет. Хам ыйтса пӗлтӗм, — терӗ пӗррехинче кӳршӗсене Ҫытӑр пичче.
— Апла пулсан, еврей-хуҫасене парас мар, тӳрех
Хусана — сӑра заводне кайса сутас,— ырларӗҫ пускилсем.
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Эс, Ҫытӑр кум, пирёнтен ытларах чухлатӑн — илсе
кейса сут ҫав нимӗҫе пирӗн хӑмлана, тӑкакне тӳсёпёр,—
терӗҫ хайхи хӑмла ӳстерекен чӑвашсем.
Ҫытӑр пичче малтанлӑха хӑйӗн тӑванӗсен хӑмлиие
виҫ шӑналӑк тултарса Хусана илсе кайса сутрӗ. Виҫ
лав — виҫ шӑналӑк хӑмла. Хуеана пӗр кунра ҫитме ҫук,
ҫавӑнпа^Сӗве хулинче ҫӗр каҫас пулать: ҫул ҫинче мӗн пуласса пӗлме ҫук — ҫ а в ӑ н п а ик аслӑ ывӑлёсене — Энтрипе Ваҫлейне хӑйпе пӗрле илсе кайрӗ. Еврей-хуҫасем Хусана мар, Мускав еннелле турттараҫҫӗ, чугун ҫулпа илсе
каяҫҫӗ. Унта, тен, тата хаклӑрах пулӗ те, йӗркине пёлмесӗр ку ӗҫе тытӑнма хӗн. Петсольд хуҫа икӗ хакпах
мар та, ҫапах еврейсенчен нумай хаклӑрах тӳлесе илчӗ,
кирек хӑҫан илсе пырсан та — хакӗ ҫавах пулать, тени
нитӗ савӑнтарнӑ Паймук Ҫытӑрне.
Тӑванӗсене кӳрентермерӗ Ҫытӑр пичче: ҫул ҫинчи
хваттер укҫи тӑкакне кӑна катса юлчӗ. Улталасси шухӑшра пулма та пултарйман — лавҫисем хӑйсем тӑванӗсемех-ҫке-ха.
«Лиха беда — начало»,— теҫҫӗ вырӑссем. Хуҫине тупнӑ — ҫулӗ такӑр, хӑмлине ытларах пуҫтарса илсе каясси
кӑна. Виҫӗ лавран вунӑ лава та ҫитрӗҫ хӑмла шӑналӑкӗсем: тӑванӗсем кӑна мар, юнашарти ялсенчен те турттарса пыра пуҫларӗҫ Кутемере хӑмла. Акӑ склад та
уҫма тиврӗ, пӗррс ҫеҫ м а р — у й р ӑ л с а тухнӑ Ваҫлейпе
Энтрей патёнче те. Йӑтӑнать хӑмла — турра пехил!
Ывӑлӗсем ӳссе ҫитрёҫ, суту-илӳ йёркине часах вёренчёҫ: лашапа мар — вакун ҫине тиесе яма пуҫларёҫ чӑваш
хӑмлине унталла та, кунталла та. Чӑваш хӑмли начарах
мар та, анчах Волынск енчи хӑмлан пучахӗсем шултрарах — пёрремёш сортпа илеҫҫё унти хӑмлана. Ана
Ҫытӑр пиччен ачисем Мускавра, сӑра завочёсенче курнӑ.
Апла пулсан, ма вӑл сорта хамӑр патӑрта ӳстерсе
пӑхас мар. Ш у х ӑ ш л а н ӑ — т у н ӑ . Нумай та вӑхӑт иртмен Волынски хӑмла Кутемерте те, юнашарти ялсенче те ӑнӑҫлӑн сарӑлнӑ. Ҫав тери час укҫаллӑ ҫын пулассине Паймук Ҫытӑрӗ тӗлӗкре те курман: виҫӗ хӑмла
авӑнё лартрё, виҫ ывӑлӗпе пӗрле хӑмла сутти пуҫларё.
Халӗ Паймук хуҫана ялйыш «Ҫытӑр Энтрейч» тесе
чёнме пуҫларё, таврари ялсенче ӑна «Паймук хуҫа»
теҫҫё. Тенюк йӑхӗнчен пулнӑскерсем — хӑмла типӗтнӗ
ҫёрте ёҫленёскерсем — те тарӑхнипе, те кёвёҫнипе Паймука «укҫа хурчӗ» тенё.
Тарӑхмалли кунран-кун хушӑнса пынӑ Паймук ху92

ҫан та. Пирвайхи уйӑхӗсенче хӑмла типӗтесси нимӗнех
те мар пекчӗ: симӗс хӑмлине стеллаж ҫине сапаласа
парах та кӑмакине хутса яр — ытлашши ан типӗтсе яр
кӑна.
Анчах хӑмла типӗтес ӗҫ ҫулран-ҫул йывӑрланса пыра
пуҫларӗ: типӗтни сахал — пучаххисене шуратма тытӑнчёҫ — тавар хитре пултӑр. Ш у р а т м а ш к ӑ н — кӳкӗрт ҫунт а р м а л л а . Ах, ӳсӗрттерет-ҫке ун тӗтӗмӗ хӑнӑхман ҫынна! Табак туртса курман ҫын — ан та тытӑн ку ёҫе.
Тенюк Макҫӑмӗ икӗ ҫул ӗҫлесех чахотка тупрӗ, нумай
та п у р ӑ н а й м а р ё — вилсе выртрӗ. Арӑмӗ те халь юнлӑ
сурса ҫӳрет. Мӗкӗтен килйьгшне те ҫав чир пырса ҫыпӑҫрӗ. Аннипе Саньккин качча кайма ҫулӗсем ҫитнӗ — хӑтана пыракансем ҫук: «йӑхӗ начар, чахоткӑллӑ», теҫҫӗ.
Халран ӳксех ҫын патӗнче ӗҫлеҫҫӗ хӑйсем: каҫхине вӗриленнипе имшӗнеҫҫӗ, ҫӗрле ӳслӗк аптӑратать, ирпе
лачкам сивӗ тар ҫӳҫентерет. Пускилсем ӑна курмаҫҫӗ,
вёсен чирне пёлмеҫҫё, ҫапах йӑхё вёсен усал теҫҫё, ашшё
ҫулёнчен иртес ҫук теҫҫё. «Йӑхё вёсен чахуткӑллӑ» тесе,
ҫынсем ёҫке те чӗнми пулчӗҫ ҫавсене, каччӑсем те Мӗкӗте
хёрёсенчен йёрёне пуҫларёҫ. Анни, каярахпа, ют яла
качча кайрё пулсан та, ача ҫуратнӑ хыҫҫӑн ҫур ҫултанах
вилсе выртрё.
3
Виле ҫӑви никама та тиркемест те, анчах хура пӳртлӗ
хресченсене юратарах парать. Пёр куркаран ӗҫесси, пёр
чашӑкран апат ҫиесси — ирёксёртен пулнӑ чухӑнсен
йӑли, мён тӑвас тен. Пуян ҫынсен те йӑли халӑхӑннинчен
иртмен: пёр куркаран сӑра ёҫесси — ёмёртен ёмёре
пынӑ йӑла.
Пёлме ҫу.к, тен ҫав йӑла пиркиех Элкей Микули те
тахҫанах ҫав чире ерсе кайнӑ пулё. Укҫине аппа та
кӑҫалхи ҫул час~-часах вӑйран ӳкнипе аптӑра пуҫларё,
вар-хырӑм' ыратнипе больницӑна ҫӳрет. Анчах хёрарӑма
вырӑн ҫинче выртни килӗшмест — у р а р а н ӳхиччен
ёҫле.
— Ах, ывӑлӑм, вар ыратать-ҫке,—тет вара ҫывӑрма
выртсан Укҫине аппа.— Ҫуммарах выртсам: ӑшӑпа
кӑшт лӑпланаканччӗ, — тесе пёчёк Павӑлне ҫуммарах
вырттарса ыталать вара ним тума аптӑранӑ пирки.
Лешё, ҫурӑмёпе амӑш хырӑмӗ ҫумне ҫат ҫыпӑҫса, кушак
ҫури пёк ачашлана-ачашлана ҫывӑрса каять... Хырӑмё
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пит ыратнӑ чух Укҫине аппа хӑш чухне пӗчӗк хӑмӑр кёленчерен темскерле шӑршлӑ эмел те тумлатса ӗҫсе
пӑхать.
— Ытларах ӗҫсен пулӑшать те ку эмелӗ,
анчах
хвершӗл ҫичӗ тумламран ытла ӗҫме юрамасть, терӗ
ҫав,—ҫак сӑмахсене хунямӑшне каланӑ хушӑра, хӑй
вара, ӑнсӑртран пек, ҫиччӗ вырӑнне вун-вуниккӗ те
тумлатать.
— Раман Раманчӗ те ҫав, ытла ҫӑткӑн: мӗн чул ҫӑмарта леҫнӗ ун патне, ҫав шӑршлӑ эмелне пӳрнеске пек
кёленче тӗпне кӑна ярса парать,— кӳренсе сӑмах хушать
вара хунямӑшӗ, кинӗ майлӑ пулса.
— Ҫитменнине вӑрҫса илет: эс каллех «опий» патне
килнӗ пулать, уйӑха пымалла эмеле пӗр эрнерех ӗҫсе
янӑ, шуйттан матки, тет...
— Ан ҫилленсемӗр, Раман Раманч, эмелӗ усӑллӑ,
пит пулӑшать тесен, кӑмӑлӗ ҫемҫелет вара ҫавӑн.
— Кушников тухтӑр аван: хӑй вырӑс пулсан та, пётӗмпе ӑнлантарать. Ҫӑмарта леҫсе парсан та, укҫа тӳлег.
Ку — ч ӑ в а ш та, ҫавах йӗркеллӗ калаҫмасть.
Ҫакӑн пек пёр-пёринпе сӑмах хушса ирттереҫҫӗ ёмёрне Элкей Микулин арӑмӗпе амӑшӗ.
Чиркӳ праҫник кунӗнче Михала киле килсе кайнӑччӗ,
адвокат патёнче пулнӑ терё, ашшӗне тёрмерен кӑлармалла тӑваҫҫех тетчё, анчах унтанпа ёнтё ик эрне
иртнӗ — ниепле хыпар та ҫук.
Михала ахаль пурӑнман Хусанта: ашшён ҫӑмарти
ёҫне Ревер фирми аллине пама калаҫса татӑлнӑ. Цезарь
Фридрих Ревер — пуян хуҫа, унӑн тёп фирми Гамбургра
пулнӑ, Российӑра чылай ҫёрте унӑн ҫӑмарта пухмалли
складсем пулнӑ. Ашшён парӑмёсем пысӑккине пёлсе
тӑнӑскер, инкек килсе тухасса Михала пёлнё: суд урлӑ
ҫӑмарта склачӗсене сутса ярнччҫн, аренда шучӗпе вёсене Ревер хуҫана пани аванрах.
Ку шухӑш Михала ашшӗне килӗшнӗ пулнӑ: намӑса
кёресси те пӗтӗ, сборщиксем те тепёр хут Кутемере ҫӑмарта турттарма пуҫлӗҫ. Ҫитменнине тата, Шупашкарти
тёрмере ларнӑ чух Эльгеев пит ӑслӑ ҫынсемпе курса калаҫнӑ: пурте ӑна самана улшӑнатех тенё, хуҫасем пулмалла мар тенӗ.
— Тӗлӗнмелле: мёншён-ха Виктор
Васильевичпа
пёрле унӑн тӑванӗ Энтрей Тюмеров та пёр камерӑра
ларнӑ? Мён кирлё пулнӑ арман хуҫи Энтрей Тюмерова,
мӗншӗн вӑл Тимофей Николаевича хӑй патёнче пытарса
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усрана? Халь, ав, ун пирки хӑйне те тёрмене илсе килнё.
Мёншён-ха манӑн ывӑл Михала та (хуҫа ывӑлӗ-ҫке вӑл
та!) революци хумӗпе явкаланса кайнӑ, патша йёркине
хирёҫле кёнекесем Питёртен илсе килнё?
Юлашкинчен, тата, хам эпё — ҫӑмарта хуҫи шутёнче
пулнӑ пулсан та, ывӑл йӑнӑшне хам ҫине илтӗм-ҫке, Тимофей Николаевича та тӑрантас ҫине лартса кайрӑм,
жандармсенчен хӑтартӑм...—канӑҫ паман ҫак шухӑшсем
Элкей Микулине. Темскер, ҫав революци хёлхемё хӑй
еннелле туртатех: пурте пёр тан, туслӑ, ирёклё пурнӑҫпа
пурӑнасси — ҫавӑ кӑмӑла килнё пулё йӑваш чӗреллӗ Элкей Микулине
— Ҫук, тек «ҫӑмарташник» иулмастӑп: ман ёҫ мар
вӑл. Ачасене вёрентсе ӳстерсе ҫын тӑвасчё — халӑха ҫутта тухма пулӑшчӑр,—тесе, тӑкӑрлӑка ҫаврӑнса кёнёчух,
хӑйӗн шухӑшне вӗҫлерӗ Эльгеев.
Склад умёнче, тӑкӑрлӑкра, пуш ещӗксем выртаҫҫё.
Нкё еннелле уҫӑлса хупӑнакан сарлака алӑк тӑпси ҫине
алса пысӑкӑш ҫӑра ҫакнӑ. Ун пек ҫӑра таврара та тупас
ҫук: ӑна 1900-мӗш ҫулта Питёртен илсе килнёччё. Павӑл
ҫуралнӑ ятпа туяннӑччё. Пуян хуҫан тимёр хуралҫи
те яхӑнне яман сӑнчӑрти йытӑ пек пултӑр тенӗччӗ. Чӑнах
та ӗнтӗ: ҫак ҫӑран уҫӑ чикмелли шӑтӑк нихӑш енче те
ҫук. Кам аса илтӗр-ха лаптак тимёр хупӑлчана сирсе
тимӗр кнопкӑна пуссан тин ҫӑра шӑтӑкё уҫӑлассине?
Ҫӑрине те Эльгеев пёр Хёветёре кӑна шаннӑ: Хёветёрсёр
пуҫне никам та ҫӑра уҫҫине тытса курман (ҫапла шухӑшланӑ ҫӑмарта хуҫи, анчах складра ёҫлекенсем ҫав
ҫӑрана мёнле уҫмаллине тахҫанах пурте пӗлнӗ: хуҫа ирӗкӗ, кӳрентерес мар — пӗлмен пек пулнӑ вара пурте).
' Анчах мӗне кирлӗ халь ку ҫӑра? Камран сыхлать вӑл
пушӑ склада? Тутӑхать кӑна... Кӳренсе аллипе сулчё те
анкарти вёҫнелле утрё Эльгеев. Унтан ҫӑл сукмакё дине тухрё.
— Аттепе иккён тунӑччё ку сукмакне те, лаша шаварма лайӑх пултӑр тесе ҫӑл валашки умне Хӗветӗрпе иккӗн
чул та сарнӑччӗ. Халё ку ҫӑл шывёпе ҫур ял усӑ курать.
Кушников тухтӑр ырлатчё ку ҫӑл щывне, туберкулезпа
чирлё ҫынсене ятарласах ӗҫме хушагчӗ: известь нумаи
вӑл шывра, тетчӗ. Чир-чёртен упранма пёрер стакан выҫварла пурне те ёҫме х у ш а т ч ё , т шухӑш хыҫҫӑн шухаш
вёлкёшеҫҫё пуҫра киле таврӑннӑ хуҫан.
Ҫутӑлас умӗнхи вӑхӑтра кирек мёнле сас-чёв те илемлён илтёнет. Ак халӗ те, ятарласа итлесе тӑрсан, чулсем
95

хушшипе шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхни илтӗнет, ирӗксӗрех
ҫын кӑмӑлне хӑй еннелле туртать. Кил еннелле утас
вырӑнне Эльгеев, хӑй те сисмерӗ, шӗрлетсе юхакан ҫӑл
шывӗ патне анчӗ. Унтан, карттусне ҫӑл валашки ҫине
хывса хучӗ те питне ҫурӗ, вара валакран йӑр юхса выртакан шыва ӳпӗнсе ӗҫрӗ. Киндер бальзам ӗҫсен те, кун
пек уҫӑлнине туйманччӗ ҫӑмарта хуҫи.
— Кушников калани тӗрӗсех пулӗ ҫав. Сывӑ чух чир
ҫинчен шухӑшламастпӑр, ҫак ҫӑл шывне анса ӗҫме те
вӑхӑт тупаймастпӑр. Халь ав...— хӑй чирӗ ҫинчен каласшӑнччӗ, пӳлӗнчӗ. Ун вырӑнне, йӗпеннӗ кӑтра ҫӳҫне ик
аллипе якаткаласа, ассӑн сывЛаса илчӗ кӑна.
Ак хӑйсен хӗрлӗ автанӗ авӑтса яни те илтӗнсе кайрӗ:
ун сассине вӑл ҫӗр автан хушшинчен те уйӑрса илет.
К.ӑшт тӑрсан тытӑнчӑк сасӑллӑ ҫамрӑк автансен ҫинҫе
сассисем янра пуҫларӗҫ. Тул ҫутӑласси палӑра пуҫларӗ.
— Пӳртех кӗрсе выртам-ши
е пӑлтӑра...— чарӑнса
тӑчӗ кил хуҫи. Ыйхӑри ҫынсене тепле вӑратас мар тесен
те, кайри пӳртре ҫывӑракан Хӗветёре вӑратма тиврех:
тулта сивӗ.
Хуҫи килсе ҫитнине Улай тахҫанах сиснӗ. Йӑвинчен
сиксе тухнӑ та сӑнчӑрне чанкӑртаттарать, пахча калинкки еннелле сике-сике йынӑшать. Хӳри вырӑнта тӑма пӗлмест — вӗлтӗртетет кӑна.
Чи ҫывӑх тӑвана курса ыталанӑ пекех, калинккерен
кёнӗ-кӗмен йыттине ыталаса ачашларӗ кил хуҫи. Улай
савӑннипе вӗре-вӗре йынӑша пуҫларӗ. Ун сассине илтсе,
пӳртрен Хӗветӗр ҫара уранах хыпаланса тухрӗ.
—Хуҫамӑр!.. Ак тамаша!.. Ҫӗрле!.. Ямшӑкпа-и?
— Ҫуран та, ямшӑмпа та,.. Кӳр, ыталам пӗрех хутчон,
Хёветӗр...— каласа пӗтереймерӗ хуҫи, куҫҫулленчӗ, сасси
капланчӗ...
— Япалусем ӑҫта сан, хуҫамӑр? Чӑматанпа кайнӑччё-ҫке?— куҫҫулыге шӑла-шӑла ыйтрӗ Хӗ-ветӗр.
— Хӑвартӑм... Лере хӑвартӑм, Ҫӗпӗре каякансене вӑл
кирлӗрех пулӗ.
Ҫав тери хурлӑхлӑ туйампа киле нихҫан та таврӑнса
курманччӗ Эльгеев. Ачисем валли кашнинчех мӗн те пулин илсе килекенччӗ хуларан, анчах тӑван кил-ҫурт,
кирек мӗнле пулсан та, ӑшӑ кӑмӑллӑ: хуйхи-суйхи те,
ташши-кӗвви те —кашниншӗн хӑйӗн вӑхӑчӗ пур, пурне
те йышӑнать вӑл, пуриншӗн те тарӑхать.
— Хӗветӗр, уҫӑ сывлӑшра кӑшт ларса канас килчӗ,
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лар-ха эс те манпала,— лупас айӗнче ещӗк куписем патнелле утса каларё Эльгеев.
— Выртса канмаллаччё пуль, хуҫамӑр, час тул ҫутӑлать. Автансем авӑтрӗҫ паҫӑрах,— хуҫине юрасшӑн
кӑмӑллӑн каларӗ Хӗветӗр. Эльгеев пир ҫапмалли каска
ҫине урисене усса ларчӗ. Хӗветӗр хӗреслесе хунӑ ещӗк
купинчен пӗрне илсе ӳпӗнтерчӗ те «ҫакӑнта лармӑн-ши,
хуҫа?» терӗ.
— Пырать капла та, пир ҫапакан ҫук,— тесе кулкаласа^ илчӗ хуҫи. Вара леш ещӗк ҫине Хӗветӗр хӑй выриаҫрӗ. Пёр самант иккӗш те ним чӗнмесӗр ларчӗҫ. Урамра шӑп. Тӳпере шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ пӗлӗт айӗнчен тухрӗ,
ытти ҫӑлтӑрсем хушшинче вӑл уйрӑмах
йӑлтӑртатса
ҫуннӑн курӑнчӗ. Ак тепӗр ҫӑлтӑрӗ, варӑм йӗр хӑварса,
Киремет вӑрманӗ еннелле ӳкрӗ.
— Камӑн чунӗ татӑлчӗ-ши ҫак ҫӗр, — ирӗксёрех
хӑйӗнчен хӑй ыйтна ПСК, кал"ӑре кил хуҫи.
— Пирӗн калаҫҫӗ, кашни чунӑн хӑйӗн ҫӑлтӑрӗ пур.
теҫҫӗ. Тӗрӗс-ши ҫав?— ыйтрӗ Хӗветӗр.
— Эс, Хӗветӗр, хӑвӑн ҫӑлтӑр тӗлне пӗлетӗн-и?
— И-и, ӑҫта пӗлен ӑна: ав ҫав, аякри, кӑшт кӑна
мӑчи куҫӗ пек курӑнаканскер-и тен?
— Ӑв ҫав тата, ҫап-ҫутӑ йӑлтӑртатаканни, камӑн,
сан шутпа?—шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ ҫине тӗллесе кӑтартрё
Эльгеев.
•— Вӑл пӗр-пӗр пысӑк улпут чунӗн пулӗ е патша таврашӗн... Мӗскӗн чӑваш чунне кӑшт хӗсӗнсе лармалӑх
вырӑн пулсан та ҫитӗ.
— Эппин, сан шутпа, пӗлӗт ҫинче те пурнӑҫ пёр пек
мар, унта та пуянсем лайӑхрах вырнаҫнӑ?
— Ара, атьсемӗр, пурте пёр тан пулсан, ӗҫлекенӗ кам
пултӑр? Сӑмахран, патша ҫуртне пире ярсан, мӗн тума
пӗлӗпӗр эпир унта, укҫасӑр ҫынсем, яшка пӗҫерме те
вучах тупаймӑпӑр.
— Тӗнчере хуҫасем кирлӗ-и сан шутпа?
— Ара, кирлӗ пулмасӑр, атьсемӗр: сирӗнсӗр эпир аптратпӑр, пирӗнсӗр — эсир.
— Эсӗ, эппин, ҫавӑнпа кӑна ман патӑмра пурӑнатӑн
мар-н?
— Ара. эп пулмасан, сирӗн выльӑх-чӗрлӗхне кам
пӑхтӑр, тислӗк тӑкма кам кайтӑр? Сан хӑвӑн кайса
ҫӳремелли ӗҫ нумай, ик ывӑлу вӗренеҫҫӗ, учитель пулаҫҫӗ, тата иккӗшӗ ӳссе ҫитеймен-ха. Ватӑ аннӳпе
арӑму кӑна килте. Уҫӑп пичче ҫын шутӗнчен тухнӑ, те7. П. Осипов. Элкей таврашӗ.
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мелле. Вӑт ҫапла килсе тухать те: эс, хуҫа, мансӑр пуҫне
пӗтетӗн — тӳрех калатӑп. Эпӗ те, сансӑр пуҫне, пӗр ятлӑ
тислӗк курман ҫӗр ҫинче ҫемьене тӑрантармалӑх ҫӑкӑр
туса илеймӗп. Ирӗксӗрех пуянпа чухӑна пӗрле пурӑнма
тивет.
— Анчах... вӑт... хӑшӗ-пӗрисем калаҫҫӗ: патша йӗркине улӑштармалла теҫҫӗ, ун вырӑнне пӗр-пӗр рабочие е
хресчен ҫыннине суйласа лартмалла теҫҫӗ, пуянеен тислӗк ҫӗрӗсене чухӑнсене туртса илсе памалла теҫҫӗ.
— Э-эй, куна эс тӗрмерен илтсе килнӗ ӗнтӗ: Тенюк
Сантӑрӗ те — Хура Сантӑр текенни — Хусанти тӗрмерен
килнӗскер, ҫавӑн пек аташать... Вулама-ҫырма пӗлмен
хура халӑх патшалӑх ӗҫне тума ӑҫтан пӗлтӗр? Аташаҫҫӗ
кирлӗ мара. Пар пире патша туприне, эпир ӑна виҫ кунта аркатса пӗтеретпӗр, тепӗр кунне нимӗҫсен аллине
лекетпӗр. Халӗте, ав, нимӗҫ хуҫасем унта-кунта ҫӑмарта
склачӗсем уҫа-уҫа пӗтернӗ теҫҫӗ.
— Тем те пӗлетӗн ҫак эс, Хӗветӗр: вулама-ҫырма пӗлместӗп, терӗн, анчах...
— Ара, атьсемӗр, вӗрентекен пулман та, тӗттӗмре
юлнӑ ҫав... Ачасем те хам пек ухмах пулӗҫ...
— Пирӗн ялта кӑҫал шкул уҫмалла теҫҫӗ, кирлӗ-ши
ҫав шкул пире валли?
— И, шкулӗ вӑл сире валли те, пире валли те пит кирлё япала. Сап кӗҫӗн ывӑлу та, манӑн та ҫӳрӗччӗҫ
Кутемерте шкул уҫас пулсан.
— Эппин, шкул кирлё сан шутпа...
— Кирлё, кирлё, хуҫа.
— Хм-м... Мёншён эс мана паян «хуҫа» тесе час чёнетён, Хёветёр?
— Пёр уйӑх-ҫке уйрӑлни, хуҫа: тунсӑхларӑмӑр та,
кулянтӑмӑр та, хӗрарӑмсемпе пёрле куҫҫуль те тӑкрӑмӑр.
Эс тухса кайнӑранпа ҫӑмарта ёҫӗ те чарӑнса ларчӗ.
Кёрёвӳ сан, мён тухса кайнӑранпа халё те таврӑнмарё,
таҫта ҫухалчӗ... Кичем сансӑр пуҫне, хуҫамӑр, кичем.
Ҫӑмарти те килми пулчё, илекенӗсем те ҫук — пурте ӗҫсёр лараҫҫё. Тытӑнсам тепёр хут хӑвӑн ӗҫне, килкартине
курӑк шӑтма ан парах, хуҫа.
— Спаҫҫипӑ сана, Хёветёр, ыр сӑмахшӑн, кӑмӑла
ҫавӑртӑн. Ёнтӗ кёрсе выртма та ҫылӑх мар.
Ҫапла вара хуҫи — малти
пӳрте,
тарҫи кайри
пӳрте хуллен кӗрсе выртрёҫ. «Килкартине курӑк шӑтма
ан парах» тени Эльгеевӑн чӗрине ыраттарсах кайрё.
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Хӑйӗн работнике ку сӑмахсене ӑна ырӑ сунса каларӗ-ҫке.
Апла пулсан, Александр Федорович сӑмахӗсене — «Укҫа
тытса курнӑ ҫын чухӑнпа туслӑ пулас ҫук» — тенине
епле ӑнланмалла? Хӗветӗртен чухӑнни тата кам пур?..
Хӑй ӗмӗрне ҫын патӗнче ӗҫлесе пурӑнса ирттернӗ ҫын,
халиччен те ҫемйи валли ҫӗнӗ пӳрт туса лартайманскер,
тарҫӑ вырӑнче шутланаканскер, хуҫине юратать пулсан,— мӗншӗн вӑл унпа туслӑ пулаймӗ?
Анчах ҫак шухӑшсемпе пӗрле Эльгеев сасартӑк хӑйне-хӑй тытрӗ: вунпилӗк ҫул хушши ҫын патӗнче ӗҫлесе
пурӑнса та, пӗр пуралӑх укҫа пуҫтарайман ҫын ӑҫтан,
чӑнах, хуҫин тусӗ пулма пултартӑр? Иленни кӑна пулмасть-и ку? Вӑл пире юратать, эпир те ӑна хамӑр ҫемьери ҫын пекех шутлатпӑр, анчах — ман ачасем шӑлаварпа
ҫӳреҫҫӗ, унӑн ачисем — ашшӗ пекех — килтн пиртен ҫӗленӗ кӑвак йӗмпе. Хӗветӗр ачисем нихҫан та ман ачасемпе тан пулас ҫук, вӗсене вӑл ӗмӗрне те гимназие вӗренме
ярае ҫук... Гимнази вӑл пурлӑхлӑ ашшӗсен ачисем
валли кӑна... Александр Федорович калани тӗрӗсех: ачасене вӗрентесси халӑх аллинче пулмалла. Ҫӗрпе усӑ
курас йӗркене те улӑштармалла пулӗ. Евлен та ман
патӑмрах ёҫлесе пурӑнчӗ, анчах вӑл хӗрлӗ ялав ҫёклесе
Тимофей Николаевич хыҫҫӑн кайрӗ, пурӑнасса та ҫӗрне
Артура тара парса кӑна пурӑнать, ҫемйи те ҫук унӑн,
пулма та пултараймасть: пӗр кантӑклӑ хура пӳртре ачапӑчасемпе ҫӑкӑрсӑр-мӗнсӗр пурӑнаймӑн. Пурнӑҫ тӗрӗсмарлӑхне кура, пуянсемпе чухӑнсем хушшинчи тӗрӗсмарлӑха кура, вӑл революционерсемпе пӗрле патша йӗркине хирӗҫ тухма пӗр хӑрамасӑр хӑйнӑ, халӗ ав ӑна
Ҫӗпӗре, каторгӑна Николаевсемпе пӗрле янӑ.
Ҫук, Александр Федорович тӗрӗс, пит тӗрӗс каларё:
ҫурма шухӑшлӑ ҫынран тӗнчере вӑйлӑ ҫын пулас ҫук.
Мӗн эпӗ? Кам эпӗ? Ачасем камсем пулӗҫ: ашшӗне пӑхсан — ҫурма шухӑшлӑ пулӗҫ, ашшӗне пӑхмасан — кашни хӑй ҫулӗпе кайӗ. Пурнӑҫ сакки сарлака — хӑш вырӑна кайса ларасса пӗлме ҫук.
— Ах, йывӑр-ҫке пуҫа, чӗре те хӗссе ыратать... Камран ӑс ыйтас?.. Михала ывӑлӑмпа калаҫса кӑмӑла ҫаврасчӗ —вӑл та ҫук... Кам ылханни ҫитрӗ-ши ман пуҫа?—
шухӑш хыҫҫӑн шухӑшне сирсе, ҫунса выртать иккӗленнӗ
ҫӑмарта хуҫи.
Кӑмака айӗнче шӑрчӑк чӗриклетет, малти пӳлӗмри
стена ҫумӗнчи илемлӗ чан сассиллӗ сехет пиллӗк ҫапрӗ,
7*
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кӑмака хыҫӗнче ҫывӑракан Павлуш: «Анне! Анне!»,—
тесе ыйхӑ витӗр чёнчё. Амӑшӗ вӑранчӗ те тимӗр кравать
ҫинче ҫын пуррине асӑрхарё.
— Турӑҫӑм, ашшё килсе выртнӑ мар-и?—,тӑрса пӑхрё
Укҫнне аппа,— Килсе ҫитрён пулать, мухтав турра!—
пӑшӑрханса макӑрчё вӑл.
^— Ячёҫ, айӑп ҫук терёҫ,— тӑрса ыталарё арӑмне
упӑшкн,—Лӑплан, ачана вӑратан, нрхнне калаҫӑпӑр,
ҫывӑрах,— терё те тепӗр хут выртрӗ кил хуҫи.
Укҫине аппа пӑшӑрханса пӳртрен тухса кайрё.
Ыйхӑ пусманнипе чылайччен аптрарё Эльгеев. Куҫне
хупса выртнӑ чух пушшех тӗрлӗ шухӑш пуҫне ҫиет.
Мёнле куҫпа ҫӑмарта пухакансемпе тёл пулас? Укҫа...
укҫа... Аҫтан тупас укҫа? Александр Павлович та парӑм
ҫинчен тапратрё, анчах...
Сасартӑк пуҫне темёскерле шухӑш пырса кӗчӗ: вексель тавраш ҫырман-ҫке, кам пёлет эи ӑна парӑмлине,
суд урлӑ та шыраса илес ҫук вёт вӑл... Кун пек киревсёр
шухӑш пуҫа пырса кӗнинчен Эльгеев шартах сикрё, хӑрама тытӑнчё.
Кай, кун пек май ҫук, кирек мёнле пулсан та, ку
парӑма татмаллах. Сантӑр кум сахал мар пулӑшнӑ.
Кам пёлет, тен, вӑл малашне тата ытларах кирлё пулӗ.
Михала учителе тухнӑ, ӑҫта ёҫлесси паллӑ мар-ха.
Самани лӑплансан, ывӑлне Кутемере илсе килме ёмётленет Эльгеев. Анчах Сантӑр кумё сӑмах хушмасан, ку
ӗҫ пурнӑҫланас ҫук. Халь вӑл Ревер патне вӑхӑтлӑха ӗҫлеме кёнё, тет. Ку аван та, анчах учитель ӗҫӗ чыслӑрах
ӗптӗ. Ашшёне манман Михала. Ун сывлӑхӗ кунран-кун
нгчарланса пынине курса, вӑл Кутемерти ҫӑмарта склачёсене Ревер хуҫана аренда шучёпе парас пирки те
сӑмах уҫса пӑхнӑ. Ун ҫинчен ашшёне ҫырса пёлтернё.
Хӑйӗн довереннӑйӗ пулса ёҫлесен, Эльгеева ҫӗр тенкё
шалу та пама пулнӑ ҫав нимӗҫ. Аванччё ку, уйӑхне ҫӗр
тенкӗ илсе тӑреан, ӗҫне тума пулӗччӗ. Михала хӑйсен
ялёнчех ёҫлес пулсан — ашшёне пулӑшма та пултарӗччӗ
ҫуллахи каникул кунӗсенче. Приказчиксене шанса текех
ҫӑмарта сутти тӑвас ҫуккине Эльгеев лайӑх ӑнланнӑ.
Ревер тёреклё хуҫа тенине вӑл илтнӗ, Гамбургра унӑн
пысӑк фирма пуррине те пӗлнӗ. Ҫӑмарта пуҫтарасси ҫех
мар, хур чёртмелли пункт та уҫма палӑртнӑ тет вӑл хуҫа.
Аванччё ку ӗҫ, пит аванччё..,
Ҫак шухӑшсемпе хӑйне йӑпатса, стена ҫумнелле ҫаврӑнса выртрӗ ҫӑмарта хуҫи.
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Халиччен Эльгеев патӗнче кӗрхи каҫсенче кашни вырсарникун, хӑй ҫути ҫутсан, ҫӗнӗ хыпарсем пӗлме, хаҫат
вуланиме итлеме ҫынсем пуҫтарӑнкаланӑ. Пуринченытла
вӑл пускилсене чӑвашла ҫырнӑ брошюрӑсем вуласа
пама юратнӑ. «Арҫури» сӑввине илтнисем, ҫамрӑкраххисем, «Ирпе тухать Хӗветӗр — эсир ӑна пӗлетӗр» тесе,
Хӗветӗртен тӑрӑхласа та кулкаланӑ. Хӗветӗр кӳренмен
ҫапла каланӑшӑн: манран ир тухакан чӑнах ҫук пуль
ялта, тенӗ вӑл ирхине Кайри ҫырмака лаша шӑваома
кайнӑ чух хирӗҫ пулнӑ ҫамрӑксене.
Анчах яла «казак» пырса вырнаҫнӑранпа
Эльгеев
паггне ҫынсем пыми пулчӗҫ. Вӗсем вырӑнне ун патне часчасах Якименко стражник (ялтисем ӑна «казак» тенӗ)
ҫӳреме юратнӑ — те ҫӑмарта укҫасӑр ҫиес килнӗрен, те
кая-кая сӑнама хушнӑран.
Чӗлхе енчен шутласан — калама ҫук лайӑх ҫын пулнӑ
ку стражник. Хӑйӗн хӗрлӗ уссине пӗчӗк Павӑла пётёрсе
пӑхма та чарман, ун чухне вара вӑл ахӑлтатсах кулнӑ.
Чиркӳ праҫникӗ кунӗнче — авӑн ҫапнӑ вӑхӑтра — анкар7ине пырсах Павӑлна Кольӑна пӗрер канфет панӑ. Пит
тӗлӗннӗ вара ачасем ҫав канфетран:вӑрӑмӑшӗ—пёр шит,
яраписем — пӗрер вершук, тути — шерпет, тейӗн. Анчах
ку ҫын тепле кӑмӑллӑ пулнӑ пулсан та, Эльгеев ӑна шансах кайман.
Унӑн аслӑ ывӑлӗ валли учитель вырӑнӗ те пулнӑ, анчах тин уҫнӑ К уте мер шкулне Михала вырӑнне кай енчи
чӑваш хӗрне вӑхӑтлӑха янӑ. «Чирленё» пирки Хусантан
тухса килеймен имёш Михаил Эльгеев (чӑн сӑлтавне
ашшӗ кӑна пёлнё). Стражник унпа питӗ паллашасшӑн
пулнӑ иккен, вёреннё ҫынсене вӑл пит хисепленё иккен, анчах...
Эльгеев ывӑлӗ раштав иртсен тин таврӑннӑ.
Якименко^ унччен Кутемертен кайнӑ, ялйыш лӑпланнӑ,
малалла ӑна Кутемерте тытса тӑма сӑлтавё пулман.
Ҫапла вара Эльгеев чухлаймасӑрах юлнӑ: чӑнах лайӑх ҫын пулнӑ-ши ҫав охранка агенчё е... пурте ҫавӑн
пек-ши вёсем?
ХУРЛАХЛА КУНСЕМ

1
^Кӑҫалхи кёр тумё чӑн-чӑн ылтӑн тӗслех: сарӑ та йӑмхёрлё вёрене ҫулҫисем калама -ҫук илемлён ҫёр ҫине пёрерён-пёрерён вёлкёшсе ӳкеҫҫё, ӑвӑс ҫулҫисем те ылтӑн
101

укҫа пек ушкӑнӑн-ушкӑнӑн вӗлтӗртетсе тӑкӑнаҫҫӗ, эрешмен картисем халӗ те пурҫӑн ҫип пек унталла-кунталла
вӗҫеҫҫё, улмуҫҫи ҫулҫисем кӑна шухӑша ӳксе вӑхӑтӑнвӑхӑтӑн чӑштӑртатаҫҫӗ. Улми-ҫырли садра юлман, палан тата пилеш сапакисем кӑна йӗпхӗн хӗрлӗн ярапаланса сад илемне кӗртеҫҫӗ. Пилеш кайӑкӗшӗн пилеш ҫырли—тутлӑ ҫимӗҫ. Чӑваш ҫыннишӗн—палан кукли тутлӑ
кукӑль: унтан ырри хӗллехи кунсенче мён пур? Анах тата ыраш салачӗпе пӗҫерсе ҫисен—хӑш чӑвашӑн шӑршине туйсанах сӗлехи юхмӗ? Иӳҫӗ хӑмлаллӑ сӑра хыҫҫӑн
пылак палан кукли камӑн ҫиес килмӗ?
Ҫавӑнпа та пулӗ, кашни кӗлетрех чӑвашсен хӗл каҫа
кашта ҫинче палан ҫыххиоем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. Хӑшӗ калаҫҫӗ — чун пӑшӑрханнӑ чух палан ҫисен аван, теҫҫё.
Кушников тухтӑр та ҫаплах шутлатчӗ: паланне те, пилешне те хӗл ка^а ҫимелёх пуҫггарса хума сӗнетчӗ, тӗрлё чироенчен — пуринчен ытла сикекен чирсенчен — упранма
пулӑшать, тетчӗ.
Ҫавӑнпа пулӗ, паян Укҫиие аппа ачасене палан татма
хушрӗ.
— Кайӑк-кӗшӗкоем ҫисе яриччен, кайса татӑр-ха ҫав
паланне, Коля,—хистерӗ Укҫине.—Пукравччен пуҫтарасчӗ. Павлуш татаймӗ, сапакисене пуҫтарма пулӑшё,—тесе
тимӗр хачӑ тыттарчӗ ачине. Кольӑшӑн пулсан йывӑҫ ҫине
хӑпарассп нпмӗн те мар. Палан йывӑҫҫи ҫӳллех мар пулсан та, ҫӳлти сапакисене ал вёҫҫён татма ҫук — пусма тӑратса кармашма тивет.
— Эпё те, пичче, эпё те, пусма ҫинчен тататӑп,—терё
те Павлуш Коля хыҫҫӑн хӑпарчӗ. Ик алли те йӗпе кӗсенлӗ
пулнӑ пирки, Раман Раманч унӑн икё ал лаппине те цинковӑй маҫпа сёрсе марльӑпа ҫыхса янӑ.
— Аҫта хӑпаратӑн эс, ӳкетён! — теме те ӗлкӗреймерӗ
Коля, Павлуш, пилеш туратне авма хӑтланнӑскер, шурё
ӳкрӗ пусма ҫинчен.
— Каларӑм сана, тӑмпай, эпё те кӑшт анчах ӳкмерем
сан пирки,—ҫилленсе кӑшкӑрчё Коля хӑйён шӑллёне. Анчах пиччӗшӗн сӑмахне илтмерё Павлуш, макӑрса яра
пачё.
Вӑл ӳкнӗ вырӑнта пёлтӗр каснӑ ҫӑка тункати пулнӑ.
Сылтӑм урипе ҫав тунката ҫине ӳкнипе ура тупанне вӑл
хыт амантнӑ. Малтанах ыратнине туйман Павлуш, анчах
ура ҫине пусма тӑрсан, тӳсме ҫук ыратнипе макӑрса янӑ.
Микула ӑна киле ҫавӑтса кайма тӑнӑ, анчах шӑллё пёр
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утӑм та ярса пусайманнине курсан, амӑшне пӗлтерме
чупнӑ. Часах Укҫине ҫитнӗ.
— Ах, тур, ку ача, ҫакна шырама улӑхса кайрӑн-и
пусма ҫине? Кур, кӑҫаттине хывар!
Кӑҫаттине хывасси пулмарё, ура тупанӗ ыратнӑ пирки
Павлуш хӑй патне яхӑна та ямарё амӑшне.
— Ах, тур, инкек ҫине синкек, ялан ашшӗ килте ҫук
чух пулса пырать ҫакӑн пек япала,—терӗ те ачине ал
вӗҫҫӗн ҫӗклесе кайрӗ малти пӳрте.
— Ай, няням, ури сикнӗ пулӗ, кӑҫаттине хачӑпа касас,
унсӑрӑн хывас ҫук ӗнтӗ ӑна,—терӗ те Павлуш асламӑшӗ
сурӑх ҫӑм касмалли пысӑк хачӑ пырса пачӗ. — Кас-ха
ҫакӑнпа, кин, ик еннелле уйӑр кунчине,—терӗ.
Укҫине хунямӑш кӑтартса панӑ пек касса уйӑрчӗ те
кӑҫат кунчине вара ерипен Павлуш уринчен хывса илчё.
— Пульница кайма лаша ҫук, Хӗветӗр Вӑрмара
ашшӗне леҫме кайнӑ... Палюк пиччене кайса чӗнес марши, аннем?—ыйтрӗ Укҫине.
— Ура мӑкӑлтансан, сыпӑран сиксен, юсама ӑста теҫҫӗ ҫав Палюка, чӑнах. Хамӑр ӗнтӗ майне пӗлеймёпӗр—
чёнсе килем-ха ҫавна, чӑнах,—текелесе Марине кинемей
тухса утрӗ Шупашкар Сӗмӗлне.
Палюк мучи хакӗ-мӗнӗ ҫинчен калаҫса тӑмарӗ (Раман Раманч пек килмессерен ҫӑмарта ыйтакан ҫын мар
вӑл), Марине кинемейпе пӗрлех килсе ҫитрӗ Кутем-ере.
— И-и, хыт аманнӑ, хыт аманнӑ, шӑнкӑрчӑм... Сыппинчен сикнӗ ури, вырнаҫтарас пулать... Ха, инке, епле
шыҫнӑ ура тупанӗ, ӳт тнрӗ те хӗрелсе кайнӑ,—хӑйӗн маҫтӑрлӑхне ӑнсӑртран пӗлтернӗ пек каласа ӗнентернё хисеплӗ мучи.
Аллипе кашӑк тытайман ача палан татма хӑпарса
кайнӑ-ҫке, пусми те ҫумӑр хыҫҫӑн лӑймакаллӑ пулнӑ
та-а — шуса ӳкнӗ-ҫке, апӑрша,—ачишён хута кӗрсе пек,
ӑнлантарчӗ Укҫине Палюк мучине.
Палюк мучи юмӑҫ ярса суякан ҫын мар, ура мӑкӑлтаннине юсама ашшӗнчен вӗренсе юлнӑ, ашшӗ—аслашшӗнчен: пӗр сӑмахпа каласан, ку ӗҫе пӗлни йӑхран йӑха
пынӑ.
^Ырӑ ҫынсем калани тӗрӗс пулсан, Кушников тухтӑр
хӑй^ун чухлӗ юсама пултарайман. Палюк куҫӗ — тур
куҫӗ, Палюк алли — ӑста ал,— тесе ахаль каламан пулӗ
халӑх.
Чӑнах та, пӗрре пӑхсах ача чирне пӗлчӗ Палюк мучи.
Павлуш кӑшкӑрса илме те ӗлкӗреймерӗ, ура тупанне
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вырнаҫтарса лартрӗ. Алли, чӑнах, пит ҫӑмӑл-мӗн ҫав старикӗн. Ёҫне пӗтерсен, ҫапах та виҫӗ хутчен «тьфу» тесе
ура тупанӗ ҫине сурнӑ пек турӗ.
— Тиркеместӗн пулсан, ҫак чӗресе тыт-ха, Палюк
пичче... Пылӗ кӑҫал юхтарни те, шӗвекрех-ха... Кӑмӑл
тусам,— терӗ Укҫине, Палюк пиччене алкумӗнчен ӑсатса
янӑ чух.
— Ыттисем пек мар эпӗ, инке, ыйтса ҫӳреместӗп, паракантан пӑрӑнмастӑп, ҫук п у л с а н — т у р каҫартӑр. Ачин
шыҫҫи часрах чактӑр тесен, вӗри милӗкпе, ҫӑка милӗкӗпе
сӑтӑрӑр... Ҫӑка милӗкӗ сиплӗрех, хурӑн пек мар. Ну, тайма пуҫӑм сире, ӑсатма кирлё мар.
— Сӑпаҫҫипех сана, ырӑ ҫыннӑм, сӑпаҫҫипех килсе
пулӑшнӑшӑн,— тесе хапхаран ӑсатрӗ Палюк мучие Павлуш амӑшӗ.
Коля Шёнерпуҫ шкулне улттӑмӗш ҫул ҫӳрет, Сашша
та Чӗмпӗрте вӗренет, Михала учителе тухнӑ, вырӑн парасса кӗтсе пурӑнать. Халӗ Хусанта, Ревер патӗнче,
ҫӑмарта сезонӗ вӑхӑтӗнче приказчик шутӗнче ӗҫлет. Революци хумӗпе ҫыхланнӑ шухӑш ун пуҫӗнчен тухман,
студентсен вӑрттӑн пухӑвӗсене ҫӳреме пӑрахман, ялти
учительсем хушшинче прокламаци сарас тӗлёшпе ӑна
шаннӑ. Семинаринче вӗреннӗ чух, ку ӗҫе вӑл студентсем
ыйтнипе кӑна хӑш чухне тукаланӑ, анчах халё, ирӗклӗ
пурнӑҫ тӑвассишӗн хӑшӗ-пӗри чунне хӗрхенменнине курсан, ку ӗҫ ӑна ҫурхи хӗвел пекех хӑй патне илӗртнӗ.
Пӗррехинче вӑл студентсен пухӑвӗнче Федоров учителе тӗл пулнӑ. Ана жандармсем шыранине вӑл пӗлнӗ,
ҫапах та пухури ҫынсем умне ним хӑрамасӑр тухса каланине илтсен, Михала пит тӗлӗннӗ. Ҫавӑн пек ҫирӗп ҫынсене камсем ҫуратнӑ-ши? Ун пек пулма вӗсене кам вӗрентнӗ-ши? Тӑван халӑха юратни, унӑн ҫутӑ малашлӑхӗ
пулассине ӗненни тутлӑран та тутлӑ туйӑм пулса
пынине Михала та сисе пуҫларӗ.
— Николаевсен, федоровсен ӗмӗчӗсем кашни харпӑрхӑйлӑхлӑ пулсан та — ӗненмелле шухӑшсем: «общественное бытие определяет сознание»— чӑн та тӗрӗс ҫав
Маркс сӑмахӗсем... Ҫӳретӗп! Эпӗ те ҫӳретӗп марксистсен
кружокне,—хӑйне хӑй сӑмах парса таврӑнать вара кашнинчех Михала вӑрттӑн пухусенчен. Ашшӗ ним айӑпсӑрах пӗр уйӑх хушши тӗрмере пулни ӑна пушшех кӳрентернӗ.
Ашшӗ ӑна хирӗҫле пулман, анчах хӑйӗн ӗҫӗпе революци шухӑшне ниепле те ҫыхӑнтарайманнипе аптранӑ:
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ҫӑмарта ӗҫӗпе пурӑннӑскер, ҫавнах ывӑлне те вӗрентесшӗн ҫуннӑ. Ҫав ӗҫпех вӑл халӗ те Хусана ывӑлӗ патне
килнӗ. Пӗррехинче вӗсем хушшинче ҫапла калаҫу пулса
!
1!
иртнӗ:
И[
— Асту, ывӑлӑм, лешсем патне сыхланарах ҫӳре...
Самани хытса пырать, Артур пеккисем те нумайланчӗҫ.
Хамӑр пуп та преферансне учительсемпе пӗрле вылять,
анчах жандармсене систерме те вӑхӑт тупать. Сыхлан,
ывӑлӑм, Кушников тухтӑра та шур кулачпа сут тӑвакан
Юрусов тыттарнӑ теҫҫӗ, вырсарникунсенче прокламацилле хутсем вуласа парса патша йӗркине хирӗҫ шухӑшсем
1
сарнӑ тесе.
^ :: 1
— Ачасене вулама-ҫырма вӗрентесси, тӗттӗм халӑха
ҫутта кӑларасси вӑл аван. Анчах трахомӑпа куҫсӑрланса пыни е чахоткӑпа халӑх начарланса пыни хальхи
йывӑр саманаран килсе пымасть-и? Ҫавӑн ҫинчен Кушников тухтӑр епле каламасӑр тӳсме пултарнӑ? Патша
чиновникӗсем ҫавна курмаҫҫӗ-им, атте? Хӑраҫҫӗ вӗсем
чӑваш пек вак халӑхсем вырӑссемпе тан пуласран: гимназире кам ывӑлӗсем вӗренеҫҫӗ?
— Эливановсен хӑшпӗр ачи вӗренме кӗнӗ теҫҫӗ. Вӗрентме укҫа нумай кирлӗ.
Ҫӗр ӗҫлесе кӑна пурнакан хресченшӗн ачине хулара
вёрентсе усрасси йывӑр ҫав.
— Камсем вӗсем — Эливановеем?— Миллионер тавраш. Эсӗ те ҫӑмарта хуҫи, анчах пирӗн валли семинари
кӑна уҫӑ. Александр Федорович калать: укҫа тӳлемесӗр
пупне те вӗрентмелли закон кӑлармалла, тет. Хуларя
рабочисен еакӑр сехет кӑна ӗҫлемелле, тет, ҫыннӑн чӗри
те кунне сакӑр сехет кӑна сиенсӗр ӗҫлеме пултарать, тет.
Канмасӑр кунсерен вуник сехет ӗҫлесен — чӗре те, пуҫ
мими те час хавшакланать, тет, ҫын ӗмӗрӗ те икӗ хут
чакать, тет. Ҫавна пӗлсе тӑрса та пирӗн интеллигенции
ал усса лармалла-и, атте?.. Сакайсенче пытанса ларса
кӑна шӑппӑн калаҫса лармалла-и? Чӑваш ҫыннин ӗмӗчӗ
ҫук-им, атте? Тӗрӗс калать Федоров: власть ӗҫхалӑх аллинче пулмалла, тет, рабочисемпе хресченсенчен суйласа
лартнӑ ҫынсем патшалӑха тытса тӑмалла, тет.
— Маншӑн патши те юрӗччӗ — законне кӑна урӑхлатасчӗ, халӑха ырлӑх ьттларах кӳрекен закон кӑларасчӗ...
Астӑн параканӗсене улӑштармалла пулӗ, усал ҫынсем
кӗпӗрнаттӑр вырӑнӗсене йышӑнса ларнӑ. Вӑт ҫавсене
улӑштармалла, ӑслӑраххисене ^суйласа лартмалла ман
шутпа,— ӗненмелле каларӗ ывӑлне ашшӗ.
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Ашшӗн шухӑшӗсене илтсен, Михала ахӑлтатсах кулса ячӗ:
— Эх, атте, нумайӑшӗ ҫапла шутлаҫҫӗ: кӗтӳҫӗсӗр епле кӗтӳ ҫӳретӗр, теҫҫӗ. Патши лартӑр хӑй вырӑнчех,
теҫҫӗ. Патши вырӑнтах ларсан, ӑҫтан йӗрки улшӑнӗ: вӑл
хӑй пысӑк ҫӗр улпучӗ-ҫке, унӑн вырӑнти чиновникӗсем
те е вӑрман, е ҫӗр хуҫисем, е промышленниксем,— вӗсене
пурне те йӳнӗ ёҫ вӑйӗ кирлё. Вёсем пурте эксплуататорсем!—татса каларӗ ҫамрӑк учитель хӑйӗн ашшӗне —
ҫӑмарта хуҫине.
— Ой, Михала, эс кун пекех аякка каясса шухӑшламанччё эпё. Пит хӑрушӑ сӑмахсем каларӑн. Эсир калана
пек пулаймӗ, ывӑлӑм.
Кирек мёнле пулсан та — пирён ёмёрте пулас ҫук ку
япала. Сана вёрентме ман ӑс ҫитес ҫук — эс хӑв учитель...
Калаҫар-ха, хуть, ман ӗҫ ҫинчен. Мён тӑвас, Михала, ӑс
пар: кӗрӳсем мана пӗтерчӗҫ, парӑмсене тӳлеме те укҫа
ҫук, сывлӑх та начарланса пырать... Паян ирхине Орловский профессор патёнче пултӑм, пӗрре пӑхса янӑшӑнах
пилӗк тенкӗ илет... Вӑл каларё: сан ик ӳпки те пӑсӑк
тет, хӑвӑлланса пётнё тет... юнлӑ сурасси, юн юхасси малашне те пулма пултарать тет... Ак ҫак эмеле икшер
пилюль кунне виҫӗ хутчен ёҫме хушрӗ. Шӑршласа пӑхха, таса тикӗт шӑрши пекех.
Михала рецептне вуласа пӑхрё.
— Тёрёс... Таса тикӗт, камфара, кальций тата морфий пур ку пилюльӑсенче... Пулӑшмалла.
— Чахотка хурчёсем вилеҫҫё теҫҫӗ, ҫак эмеле ӗҫсен...
Аванччё пулӑшсан... Нумаях пурӑнаймӑп, парӑмсене тӳлесе татаймасӑр вилсе каяс марччё. Вилмеллех пулсан,
сирён ҫине шанас килет: тен, хамах татӑп-и те-ха,
сӑмах тухнӑран сана, аслӑ ывӑла, каламасан, кама калас ман? Вӑт ҫапла, ачам... Мёнле-ши... леш... эс пӗррехинче ҫырса пёлтернёччё. Резер фирмиие калаҫса татӑлас мар-ши? Уҫтӑр вӑл пирён патӑрта ҫӑмарта пуҫтармалли, хур усрамалли пункт.
— Эп унпа калаҫнӑ, атте. Вӑл килӗшет. Аренда шучёпе склаасене илме пулчё.
— Аренда шучӗпе мар — пуҫёпех илтӗр, мана хӑйӗн
довереннӑйӗ шутӗнче кӑна хӑвартӑр... Сана Кутемере
чёнес теҫҫё, Александр Павлович тӑрӑшнипе пирён ялта
земство шкулӗ уҫӑлнӑ.
— Уҫӑлнӑ, эппин?
— Ҫавӑнпа килтӗм те сан пата. Реверпа калаҫса та106

тӑлӑпӑр та ҫӑмарта сутнине Ревер ячёпе тӑвӑпӑр... Эсӗ
мана пулӑшма та пултарӑттӑн... Пулӑшаймасан — вара
тытӑнма та кирлӗ мар... Эх, намӑс-ҫке, Михала. ытти хуҫасем умӗнче намӑс: ҫаплах пӗтмелле пулӗ-ши...
Юлашки еӑмахсене Эльгеев куҫҫулӗ витӗр каларё те
ывӑлӗ ҫине пит хурлӑхлӑн тилмӗрсе пӑхеа илчӗ.
Михала ашшӗн кӑмӑлне хуҫасшӑн пулмарӗ: килӗшрӗ
унпа. Довереннӑй шутӗнче Эльгеев ҫӑмарта хуҫи майлах
пулать-ҫке-ха: тавар илет — т а в а р ярать, ӗлӗкхи пекех,
укҫи кӑна хӑйӗн мар. Тен, алра укҫа ытларах пулнӑ чух
хӑш-хӑш сборщиксене парӑм укҫине те парса татма пулё.
Тепӗр кунӗнче Эльгеев Ревер хуҫапа тёл пулиӑ; леш
килӗшнӗ, пин тенкӗ укҫа ӗҫе пуҫласа яма панӑ. Ун чухлӗ
укҫа тытса курманни нумай вӑхӑт иртнӗ пирки, Эльгеев
савӑнчё. Киле тухса каяс умён ачисем валли пёр коробка печени, ик кёренке канфет, арӑмӗ валли кӑвак сатин
кёпелёх, амӑшё валли чалма евёрлё шур тутӑр тата хӑй
валли чейпе ёҫме, киндер бальзам тата ытти япалгсем
туянчё. Чунё савӑнчё вара ҫӑмарта хуҫи пулнӑ ҫыннӑн:
ёҫё майлашрё, ывӑлӗ чиперех вёренсе тухрё семинаринчен, учитель пулать — ма хӗпӗртес мар.
Пӑрахут ҫине ларнӑ чух Эльгеев, ҫынсенчен аяккарах
кайса, вӑрттӑн каларё:
— Ывӑлӑм, ҫав... хӑрушӑ ӗҫпе тек ан ҫыхӑнсам: хаҫат кӑларасси, тен, аван япала пулё те, анчах... ӗнер эп
Павел Алексеевич патне кёрсе тухрӑм... «Хыпар» редакцине пырса тустарнӑ, тет.
— Пёлетёп. Анчах «Хыпар» ҫапах тухать, редакторне кӑна улӑштарнӑ. Ытларах ял тӑрӑх салатас пулать
хамӑр хаҫата: унсӑрӑн халӑх ӗмӗрхи пусмӑртан мёнле
хӑтӑлмаллине ӑнланас ҫук.
— Сире, ҫамрӑксене, ӳкӗтлесен те чарас ҫук ҫав.
— Атте, ҫак арчана Павловӑна пар. Унта учительсен
кружок уставӗ кӑна, тата Чернышевский кёнекисем.
Цензура чарнӑ кӗнекесем ҫук.
— Антонина Павловна?!. Вӑл та сирӗн ӗҫе хутшӑннӑ,
эппин. Учительницӑна тухни те ик ҫул кӑна пулас-ха
унӑн?
— Вӑл пире Хусанта чухне те нумай пулӑшнӑ. Шанчӑклӑ ҫын. Тыт.
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн ашшӗпе ывӑлё уйрӑлчёҫ.
Пӑрахут ҫине ларсан, тӳсеймерӗ Эльгеев: пӗчӗк арчаиа уҫса пӑхрё—евангели тата хура хуплашкаллӑ пысӑк тетрадь курчӗ. Анчах евангели хуплашки ӑшӗнче
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Чернышевскин «Мӗн тумалла?» кӗнеки пулнӑ иккен.
Мӗншӗн апла хуплашкаллӑ пулнӑ ку кӗнеке, вӑл тавҫӑрса илеймерӗ. Вара пысӑк тетраде уҫса пӑхрӗ. Унта
ӑраскалсӑр чӑваш хӗрӗ ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем курчӗ.
Ирӗксӗрех тӗплӗн вулама тытӑнчӗ.
— Кам ҫырнӑ-ши кӑна? Ҫав тери тӗрӗс каланӑ-ҫке
хӗрарӑм пурнӑҫӗ ҫинчен,—•тӗлӗнчӗ Эльгеев, тетрадьрен
хӑпма пӗлмесӗр.— Шел, ҫырса пӗтереймен курӑнать,—
терӗ те шывланнӑ куҫне шӑлса илчӗ вӑл.
Киле таврӑнсан Николай Осипович хӑш-хӑш сӑвӑсене ҫырсах илчӗ. Каярахпа ҫав сӑвӑсем ялти ҫамрӑксем
хушшинче сарӑлчӗҫ.
2

Арча пырса парсан, пит савӑнчӗ Антонина Павловна,
хӗпӗртесе Мишӑран илнӗ ҫырӑвне хӑвӑрт вуларӗ те:
«Ларсамӑр, Николай Осипович, ура ҫинче чӑнлӑх ҫук!—
терӗ.— Килӗр-ха, пӗрер стакан чей ӗҫӗр».
Ҫав тери правур учительница вӗресе ларнӑ сӑмавара
часах сӗтел ҫине илсе пырса лартрӗ, халь кӑна кӑмакаран кӑларнӑ панулми куклине те касрӗ. Эльгеев тилмӗрттермерё хӑйне, кӑмӑл турӗ.
— Спаҫҫипӑ Сире ку хутсемшӗн, тахҫанах кӗтеттӗмӗр... — терӗ Антонина Павловна, хут чӗркевӗсене пуҫтарса.
— Чимӗр, Антонина Павловна, арчара хут тавраш
ҫукчӗ-ҫке?—тӗлӗнсе ыйтрӗ Эльгеев.
Антонина Павловна кулса ячӗ.
— Арчи ҫапласкер, Николай Осипович. Унта кирек
мӗн те вырнаҫать — курӑнаканни те, курӑнманни те...
Ёҫӗр-ха чейне, куклине те ҫыртӑр... Эп халех!— арчине
йӑтса хӑвӑрт пӳртрен тухса кайрӗ. Эльгеев сӗтел хушшинчен тухса сӑхсӑхма та ӗлкӗреймерӗ, Антонина Павловна кӗчӗ.
!
— Ывӑл ача каларӗ: унта «Устав» текенни пур, терӗ.
Эп ӑна чикме астуман пуль тесе шутланӑччё... Мӗн ҫырнӑ вара «Устав» ҫинче, Антонина Павловна?
— Акӑ вӑл, пӑхсамӑр: патша йӗркине хирӗҫ унта
нимӗн те ҫырман.
Эльгеев куҫлӑх тӑхӑнса вуларӗ:
«1906 ҫулӗнче, августӑн 1—2-шӗнче Чӗмпӗр^ хулинче
пулса иртнӗ учредительнӑй пухйвӗнче йышӑннӑ Устав...
«Чӑвашеен ҫугта кӑларас ӗҫпе ӗҫлекенсен кружокӗ...»
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Пумаи ҫырнӑ кунта, Пире ӑнланмаЛла япала Мйр
пуле ку,—тесе к а я л л а пачӗ вуласа пӑхма илнӗ хутне.
—• Шкулсем пирён сахал, Николай Осипович. Земствӑн ытларах уҫмалла ҫавсене. Ачасене укҫасӑр вӗрентмелле — пуҫламӑш ҫулсенче кӑна мар, вӑтам шкулсенче
те, аслӑ шкулсенче те...
— Ку кирлӗ ӗнтӗ, пит кирлё, анчах кам уҫса парӗ вёсене? Ку сӑмахсене эпӗ такамран пӗрре илтнӗччӗ...
— Камран?
— Федоровран,- халь вӑл таҫта пытанса ҫӳрет, тет,
пулас... Ы в ӑ л каларӗ, Хусанта курнӑ терӗ...
— Хусанта?! Николай Осипович, ун ҫинчен...
— Ҫук. Ҫук, курман, илтмен. Сире анчах к а л а р ӑ м .
Эппин, эсир чӑнах та халӑхшӑн т ӑ р ӑ ш а т ӑ р , ҫутта кӑларас тетӗр, кӗнекесем саратӑр... Ку кирлӗ я п а л а .
— Вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ е ч ӑ в а ш л а ҫырнӑ
кӗнекеаем ытларах кирлӗ халӑха: вулама пӗлнисем вулаччӑр, пӗлменнисем итлеччӗр. Ҫавӑнпа эпир шкулта тӗрлӗ кӗнеке-журналаем ҫынсене вуласа пама т ӑ р ӑ ш а т п ӑ р .
— Юрусов патӗнче, ав, Кушников тухтӑр кашни вырсарникунах халӑх пуҫтаратчӗ, ырлаггчӗҫ пурте, анчах кулач сутти тӑвакан лавочнике килёшмен иккен ку я п а л а :
Хусанти ж а н д а р м управленине систернӗ, тет. Кушников
патша йӗркине хирӗҫ каланӑ, тет, иккен. Халь, ав, пирӗн
лайӑх тухтӑра урӑх ҫӗре куҫармалла тунӑ, тет,—хӗрхенсе аса илчё Эльгеев хӑйне темиҫе ҫул хушши эмеллесе
пурӑннӑ ҫынна.
— Халӑха кӗнеке вулама вӗрентни, ӑ н л а н т а р с а пани — патша йӗркине хирӗҫ пынине пёлтермест, Николай
Осипович. Пирӗншӗн, ҫамрӑк учительсемшӗн^ ку ёҫрен
пархатарли ҫук: пин-пин ҫын пире кайран ырӑ ятпа
асӑнӗ.
— Ман килес!—илтӗнсе кайрӗ сасартӑк а л ӑ к патӗнчен.
— О-о, Александр Павлович!.. Иртсемӗр!—хирёҫ пырса чӗнчӗ Антонина Павловна.
— Кум та кунта-ҫке, вӑт тӗлӗнтермӗш!
— Чиркӳ хыҫҫӑн кӗрсе тухас терём П а в ӑ л Иванӑч
хӗрӗ патне—палламан ҫын мар. Елёк эпир, астӑватӑн-и,
ҫак шкулта Антонина Павловна ашшӗпе пӗрле вӗреннӗччӗ... Халь, ав, унӑн хӗрӗ те учительница,—ал тытса кал а р ё Эльгеев.
— Аван учительница Антонина Павловна, пит ырлаҫҫӗ ачасем: двойка лартмасть, пеҫҫӗ,—чеен кулса илчс
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земство управин членё.—А эп, Антонина Павловна, сире
пёр хыпар пёлтерме килтём: сирён шкул валли земство
кӑҫалах пура лартса пама йышӑнчӗ. Ҫак шкултан анатарах — ҫырма хёрне лартса парӑпӑр.
— Ой, питё аван пулӗччӗ! — савӑнчӗ учительница.
— Сан валли те ҫӗнӗ хыпар пур, кум: Михала валли
Кутемертех вырӑн пулать, ҫирӗплетрёҫ ёнер.
— Пуриншён те тӑрӑшатӑн ҫак эс, кум. Ыр хыпар
ку, ырӑ хыпар.
— Ларӑр-ха чей ёҫме,—чӗнчӗ учительница Александо
Павловича.
—
Ҫук, ҫук, чӑрмантарас мар. Ман васкамалла...
— Эпё те чӑрмантартӑм сире, Антонина Павловна.
Каяр пёрле, кум,—тесе сывпуллашрёҫ вёоем учительницӑпа.
3
Чун ҫёкленчё Эльгеевӑн: ывӑлӗ Кутемере килет, иквиҫ ҫултан шкул ҫуртне те пураса лартӗҫ, ҫӑмарта ӗҫӗ те
тепёр хут тапранса кайё.
^Еҫе пуҫарса яма Хусантан Ревер фирмин доверепнӑйё — п ё р хёрлӗ мӑйӑхлӑ нимӗҫ килсе кайрё. Склад алӑкӗ тӑрринче ятарласа Хусанта тутарнӑ илемлё вывеска
аякранах курӑна пуҫларӗ:
Ц. Ф. Р Е В Е Р Ъ .
Закупъ яицъ и птицъ.
Рабочисен шучё ёлёкхинчен икё хут ӳсрӗ. Приказчик
вырӑнне Яка Петёр текенни килсе тухрё. Вӑл Ревер патёнче Хусанта ӗҫленё чӑваш пулнӑ.
Шӑпланнӑ складра каллех юрӑсем янра пуҫларёҫ, анчах пурне те килёшмеллисем кӑна. Эльгеев тепёр хут аллине кёсле тытса пӑхрӗ, анчах пуҫа хурлӑхлӑ юрӑсем ҫеҫ
пырса кёчёҫ:
Сухой бы я корочкой питалась,
Холодну-у воду б я пила.
Тобой бы, мой милый, н а с л а ж д а л а с ь
И тем довольна бы была.

Хӑш чухне рабочисем ыйтнипе ташӑ кӗвви те калакаланӑ.
Пурнӑҫ хуллен-хуллен вӑй илчӗ. Елёкхи пек килкарти
тулли халӑх пуҫтарӑна пуҫларё: укҫа тёлёшӗнчен пулсан— мён чул тавар килет, ҫавӑн чухлӗ Ревер парса тӑнӑ.
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Ёлӗк, Эльгеев хӑй хуҫа пулнӑ чухне, таварне сутса укҫа
тӑвиччен ҫӑмарта пуҫтаракансемпе татӑлайман, ҫавӑнпа
час-часах парӑмланса пынӑ пулнӑ, халӗ — таварё кӑна
пултӑр.
Хур пуҫтарса чӗртес ӗҫ те тапранса кайрё, ҫывӑхри
ялсенче хур-кӑвакал усрама, Кутемере пырса лайӑх хакпа сутма пуҫларӗҫ. Ҫӑмартапа килекенсем Элкей Микулине каллех Микулай Уҫӑпӑч теме пуҫларӗҫ.
Халиччен чӑх тӗклӗ минтер ҫинче выртса ҫывӑрнӑ
пулсан. халё Микулай Уҫӑпӑч хӑй ҫывӑракан минтерёсене хур мамӑкё чыштарчё. Кӗҫҫе вырӑнне краватьоем ҫине
тӳшек сарма хушрӗ.
— Ҫын кӳлепиллӗ мар — «шекелет» пулса юлтӑм ку
ҫӑмарта суттипе,—тетчё хӑш чухне Эльгеев. Ҫавӑнпа та
пулё, аяк пӗрчи ан ыраттӑр тесе, кёҫҫе ҫинче выртма пӑрахрӗ вӑл — тӳшек ҫине куҫрӗ.
Пурнӑҫ лайӑхланнӑҫемӗн ырӑ хыпарсем те ытларах
киле пуҫларӗҫ: яла учительница килсе ҫитрӗ, ачасене
виҫ ялтан пуҫтарчӗҫ, шкул валли малтанлӑха хваттер те
тупрӗҫ. Вӗренме килнисем хушшинче ҫичӗ ҫултисем :ге,
каччӑсемпе хӗрсем те пулнӑ, анчах Эльгеевӑн Павлушне илмен: ҫулӗ ҫитмен тенӗ.
Кӳреннӗ пӗчӗк Павӑл: юлташӗсем шкула кайнӑ, вӑл
пӗчченех тӑрса юлнӑ.
— Мён пулнӑ сана, ачам?—ыйтнӑ Хёветёр, Иван Караҫӑмӑч хапхи умӗнче макӑрса тӑнӑ Павлуша курсан.
— Вёренме илмерёҫ, ҫул ҫитмен, терёҫ. Епле ҫитмен
пуль, Тимахвие ҫырчӗҫ хӑйсем, мана ҫырмарёҫ,—ӳлесе
макӑрчӗ Павлуш.
Эльгеев шкула пама шутламан а чине, вӑл хӑй ирёкёпе — юлташёсемпе пёрле кайнӑ пулнӑ иккен.
— Миҫе ҫулта эсё, Павлуш?—ыйтрё Хёветёр.
— Улттӑра, ҫапах илмерёҫ,—юнтарнӑ саспа каларё
Павлуш.
— Улттӑра мар, ҫиччёре темеллеччё—вара илетчёҫ
сана. Айта — хам кёрое калам учителышцӑна,—терё те
Хёветёр, Павлуша Иван Караҫӑмӑч ҫуртне ҫавӑтса
кайрё.
— Ҫулне пӗлмен: ҫиччёрескер — хӑйне улттӑра тенё.
Ҫырӑр, вёрентёр: Микулай Уҫӑпӑч ывӑлӗ вӑл.
Ҫӑмарта хуҫи ятне илтсен, Анна Гавриловна, вӑхӑтлӑха килнё учительница, пёр сӑмахсӑрах ёненчӗ. Хушамачёпе ятне: «Николаев Павел» тесе ҫырса хучӗ.
Ҫапла вара Эльгеевӑн килёнче хут вӗренмен ача пёрШ

ре те юлмарӗ. Урок пӗтсен, Павлуш сиккипе чупса килче
киле: ури унӑн тахҫанах тӳрленнӗ (никам та пӗл мест: те
чӑнах сикнӗ пулнӑ унӑн ури, те хирӗннӗ кӑна).
— Анне, пах, мён парса ячё учительница: куна тоска
теҫҫӗ, куна — крихвёль.
— Кам кайса кӳртнӗ сана шкула? — тӗлӗнчӗ амӑшӗ.
— Хӗветӗр пичче: эп миҫере, анне?
— Улттӑра.
— Эп улттӑра терем те, мана илмерӗҫ, Хӗветӗр пичче
калать: эп^ҫиччёре, тет. Учительницӑна та ҫаплах каларё.
^ — Юрё-ҫке: ҫулё ҫитмен пулсаи та, вӑрӑм пӳллё эс.
Верен. Чуп, аҫуна кайса пёлтер.
Павлуш грифельпе ҫырмалли доскине хул айне хёстерчё те чупрё ҫӑмарта складне.
Ашшё, ку хыпара илтсен, савӑнчё кӑна. Ҫулё ҫитменни нимёнех те мар вӑл, тӑнё ҫиттёр. Пирён йӑхра тӑнсӑррисем пулман—пурте вёренеҫҫё. Ну-ка, Павлуш, ташласа
кӑтарт хӗпёртенипе!.. Пухвир, ӑҫта сан тӑнкӑртаттармалли?
— Кунтах, Микулай Уҫӑпӑч!—балалайкине илсе чӑпаш ташшине калама тытӑнчё Пухвир. Ёҫлекегаёсем пурте склад умне чупса тухрёҫ, кула-кула ал ҫупрёҫ.
Павлуш, ташлама пит юратаканскер, ура хуҫса лапчӑна-лапчӑна ташласа илчё, аллисемпе хӗрарӑмсем майлӑ
илемлён выляткаласа куракансене тёлёнтерчӗ. Ташӑ
хыҫҫӑн Павлуш ашшӗпе перле киле утрӗ.
4
Ҫыннӑн телейё тепӗр чух услам ҫу вырӑнёнче кӑна:
час пӑсӑлать: кӑвакарать те, пӑнтӑхать те. Шӑратман
услам ҫу сар ҫу хакне тӑмасть.
Элкей Микули ҫамрӑклах услам укҫа туса пуян пулма ӗмӗтленнӗ. Пуян пулсан — ёмёр телейлё пу-пягҫ трнё.
Чӑнах та, пирвайхи ҫулсеиче унӑн ӗҫӗ ӑнса пынӑ: ҫёне
ҫурт, икӗ кӗлет туса лартнӑ, урхамах пек ӑйӑр туяннл,
хӑнасене савӑнтарма рессорлӑ тӑрантас Хусантан илсе
кнлнё. Телей куҫ умёнче: аслӑ ывӑлне кӗҫ «Михаил Николаевич» тесе чӗне пуҫлаҫҫё.
Вӑтам ывӑлё — Сашши — Чӗмпёрте вёренет, вал та,
чипер вёренсе тухсан, Александр Николаевич ятлӑ учитель пулё («Пӑртак пуҫтахраххи пур та ҫав ачан — тӑна
кёрё унччен»,—шухӑшланӑ ашшё). Самана улшӑнмасан, телейлӗ пулёҫ ачасем те. Ма хӗпӗртес мар турӑ
телей янӑ чух!
112

Анчах Эльгеев хушаматлӑ пулнӑранпа телейлӗн туйман вӑл хӑйне хӑй: пурнӑҫа шӑратма унӑн сывлӑх-чёрлехе ҫитмен. Чахотка чирӗ ҫулран-ҫул вӑйран ӳкерсе пына. Ашшӗ пек ҫирӗп ҫын пулайман Микулай хуҫа. Халь
шап хӗрсе ӗҫлеме вӑйпиттиллӗ этем пулас вырӑнне, вӑл'
ир типсе хӑриӑ йывӑҫ пекех шурса кайнӑ: куҫ хупанкисем ирӗкеӗр кӑна хупӑнаҫҫӗ, шӑммисем—ӳт витӗр курӑнса тӑраҫҫӗ, питҫӑмартисем—путӑк. Халиччен карланкӑ
мӑкӑлӗ питех палӑрманччӗ Эльгеевӑн, анчах тӗрме хыҫҫӑн ҫав мӑкӑль кӗпе ҫухи айне мар,—шӗвек сухал хыҫне
те пьгтанайми пулнӑ. Ҫинҫе аллисем, темшён, ӗлӗкхинчен
вӑрӑ^мраххӑн курӑнаҫҫё, пӳрнисем — хӑрӑк т'уратсем пек
шатӑртатса хуҫланакан пулнӑ. Аттиеем те, утнӑ чух, ҫын
уринчен хывса илсе тӑхӑннӑ пек лӑпӑш-лӑпӑш тӑваҫеё
чалӑш пусаҫҫӗ.
'
Пӗр сӑмахпа каласан — халиччен яштак шӑмшаклӑ
пулнӑ ҫӑмарта хуҫи хӗрӗх сакӑр ҫула ҫитсен типсе хӑрма пуҫларӗ. Кӑтраланса таракан хура вӑрӑм ҫӳҫӗ кӑна
хӑйӗн илемлӗхне ҫухатман.
Ҫав терн йӑлтӑркка куҫсем те, шурӑха пуҫланӑ куҫ
хупанкисем те ӗлёкхи пек вӗлт-вӗлт выляйман.
Сӳнет пурнӑҫ, сӳнет ӗмӗр — пӗр ҫын телейӗ вӑрӑма
пымасть иккен.
— Ҫисе куртӑмӑр ҫӑмартине те, услам ҫуне те, тул
Эльгеев. ^Пӳрт^тулшГТяТт!вӗрле пулаканччӗ вӑл кун ытти ҫулсенче, кӑҫал —килйышпа типӗтнӗ панулми кукли пӗҫерсе ҫинипех нртрӗ.
^Укҫине аппа та, темле, начарланса пыра пуҫларӗ: часчасах вар ыратнипе апгракан пулчӗ. Ҫапах та паян, сётел хушшинче ларнӑ чух, вӑл хӑй чирӗ ҫинчен нимӗн те
!
<аламарӗ — вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе кӑвапа тёлӗпчен сылгӑм
аллипе сӑтӑркаласа кӑна илчӗ.
Сасартӑк кайри пӳртрен Марине кинемей макӑрса
яни илтӗнчӗ. Ҫав самантрах Укҫине аппа ун патне васкаса тухса кайрӗ, в а р а — к а я л л а чупеа килчё.
— Ашшё! Аҫу вилет...—урӑх нимӗн те калаймарӗ.
Микулай Уҫӑпӑч халь тин ашшӗ ҫинчен аса илчӗ. Епле-ха, чӑнах, вал ун ҫинчен мансах кайнӑ...
Аван мар туйрӗ вӑл хӑйне хӑй: те вӑхӑт ҫукпа, те ашшё
ҫине кӑшт кӳренни пулнӑ пирки,—халиччен ватӑ старик
патне сайра хутра кӑна юӗркелесе тухнӑ ҫӑмарта хуҫи.
Пиллёкмёш заповедён сӑмахёсем сасартӑк чӗрене пӗ8. П. Осипов. Элкей таврашӗ.
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ҫертсе илчӗҫ: «Аҫу-аннӳне хисепле-.. сана уншӑн сӑвап
пулӗ... ӗмӗрӳ те вӑрӑм пулӗ»...
Ҫапла пӑшӑрханнӑ чунпа ывӑлӗ ашшӗ выртакан путмар патне пырса тӑчё. Кив пӳртӗн пӗчӗк кантӑк витӗр
ӳкеиен шупка ҫутӑ ;ҫитмёл виҫ ҫулхи старикӗн шупка сӑнсӑпатне татах шурӑхтарнӑ. Елӗк юман пек тӗреклӗ пулнӑ
ҫын та вилӗм вырӑнё ҫинче ыттисем пекех вӑй-халсар
иккен. Тахҫантанпа чирпе асапланнӑ пулсан та, Уҫӑп Тимахвейч тӑруках вилсе кайрӗ. Умра ларнӑ Марине кинемей шыв ӑсма тухайнӑччӗ, каялла кӗнӗ ҫӗре сайран пӗр-ик
хут сывласа илнине ҫех курса юлчӗ.
— Кая юлтӑм... Каҫар, атте, халӗ те пулин каҫар мана...—кӑкӑрти тытӑнкӑллӑ саспа аран каларӗ Микулайӗ.
Вара ашшӗн куҫ хупанкиоене икӗ пӳрнипе пӗрлештерсе
хуллен хупӑнтарчё.
Укҫине аппа, турӑш умӗнче унчченех ҫунса тӑнӑ лампадкӑна сӳнтерсе, темшӗн тепӗр хут чӗртрӗ, йывӑҫ ҫуне
те хӗррипе тан пуличченех тултарчӗ. Вара хурлӑхлӑн сӑхсӑхса: «Ҫӳлти патшалӑхра пултӑр»,—терӗ.
Марине кинемей, вилсе каяс умён кӗлтутарма ӗлкёрейменнипе пӑшӑрханса, ҫапла ҫех каларӗ:
— Ах, турӑ-ӑ, ҫылӑхне каҫарттараймасӑрах вилсе
кайрӗ-ҫке!—Тӳсеймерё, пӗчӗк ача сассиллӗ макӑрса ячӗ.
Тулта, тата, те ун сассине илтсе, йытӑ та йынӑшса илчӗ.
— Чӑнах калаҫҫё-мӗн, йытӑ улани ҫын вилессе пӗлтерет теҫҫӗ: паян иртенпех Улай йынӑшать,—сӑмах хушрё Хӗветер, вара хуҫи вырӑнё патне пырса тӑчӗ.
Уҫӑп Тимахвейча ҫӑва ҫине ӑсатма ҫынсем нумай пуҫтарӑнман. Михалана телеграммӑпа пӗлтернӗ, анчах «ӗҫ
нумай пирки» вӑл Хусантан килеймен имӗш.
Тупӑкне туыа чӑрмав пулман: хӑй ӗлӗкех хатӗрленӗ
тип урай хӑминчен тӑрӑхла ещӗк ӑсталанӑ, йывӑҫне
ҫиелтен саваласа шуратнӑ, тӗпне сава ҫункавӗ хунӑ,
ҫиелтен килти пир сарнӑ, пуҫелёкне сава ҫункавӗнченех
минтер пек тунӑ.
Вырнаҫтарнӑ вара ват кил хуҫине ҫав тупӑк ӑшне.
Килти пиртен ҫӗленё шур кӗпепе шур йӗм тӑхӑнтарнӑскер, урине хӑй тунӑ ҫӑпатине сырса вил тупа ҫыхса
вырттарнӑскер — чиркӗве кайма хатӗрленнӗ ҫын пекех
туйӑнать Уҫӑп Тимахвейч.
Выртать старик—пит канӑҫлӑ ыйхӑпа ҫывӑрнӑ пекех
выртатъ. Асӑнмаллине асӑнчӗҫ, сӑрине те ӗҫрӗҫ, ырӑ сӑмах каларӗҫ, юрларӗҫ пачӑшкӑпа пӗрле чӑвашла та, вы
рӑсла та — кӳренмелли пулмарӗ.
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Тимӗр хёреспе юнашар, Кирле мучи ҫумне тата тепёр
тӑван — Элкей тавраш — Уҫӑп ҫ ӑ м ӑ л тӑприпе витӗнсе
выртрӗ.
ПӖРИ П У Я Т Ь — Т Е П Р И

ПЁТЕТ,

Паймук хуҫа хӑйӗн пӳртне т а ш л а м а мар, ӗҫпе те кӳртмест рабочисене. «Кантурта рабочиоем валли вырӑн, унта ҫӳреччӗр кирлӗ пулсан; сӑрланӑ урайне таса мар урисемпе ан варалаччӑр,—ывӑлӗсене хытарса к а л а н ӑ вӑл.—
Рабочипе имении пулмалла мар: вӗсем, иртӗхсе кайсан,
хуҫи ҫине те утланса ларӗҫ. Апат таврашӗпе иртӗхтермелле мар ӗҫлекенсене, ӗҫленӗшӗн укҫан тӳлемелле. Кам
мен ҫиес тег, ҫавна ҫитӗр— хуть те ҫӗрулмипе кӑна пурӑнтӑр. Апат тутлӑ ҫисен—ӗҫлес килми пулать, ҫавна
пёлес пулать,— тенӗ ватӑлнӑ Паймук хӑйӗн наследникӗсене.
Ч ӑ н а х т а : прессовкӑра ӗҫлекеноем ӗҫкунне тепёр чух
пёр тенкӗрен те ирттеркеленӗ. Пӗрер кӗренке т а я к а н
хӑмла брикечӗсем пресласа пӗр пӑт туса кӑларсан, хуҫа
80 пус тӳленӗ. Ҫуршар, ч ё р ё к ш е р е в о с ь м у ш к ӑ ш а р брикетоемшӗн — тенкӗрен иртт,ерсе тӳленё.
Анчах ку ӗҫ пит кӑткӑс пулнӑ. Преспа ал вӗҫҫӗн ӗҫлеме нумай вӑй кирлӗ. Пӗр ҫын вуник сехет хушши, темӗнле вӑйлӑ пулсан та, пӗрех май пресс патӗнче тӑраймасть. Ҫавӑнпа тӑваттӑн улшӑна-улшӑна ӗҫленӗ. Пӗри
пӗчӗк т а р а с а п а виҫе-виҫе, кӳкӗрт ҫунтарса шуратнӑ хӑмлана тимӗрпе к ӑ ш ӑ л л а н ӑ т ӑ в а т к а л ещӗке пушатать, кашни внҫев хыҫҫӑн тимӗр плитка хурса кисӗппе шаккать.
Пӗрер кӗренке таякан брикет е унтан вӗтӗреххи туса
к ӑ л а р м а л л и х ӑ м л а форми тулсан, тепӗр рабочийӗ в ӑ л
ещӗке пресс айне кайса лартать. В а р а тимӗр винта
пӑра-пӑра кирлӗ таран пресласа хытарать. Ку ӗҫ ҫынна
пит ывӑнтарать, ҫавӑнпа бригадӑри рабонисем улшӑнаулшӑна ӗҫлеҫҫӗ.
Иккӗшӗ хӑмла брикечӗсене этикеткӑллӑ хутпа чӗркеҫҫӗ, сӗвем ҫиппе хытарса ҫыхаҫҫӗ. Юлашкинчен ҫав пачкӑсене икщер е тӑватшар пӑтӑн чӑптапа чӗркесе тюксем
тӑваҫҫӗ. Ҫ а п л а вара Паймук хуҫа т а в а р а тӗрлӗ хулана
з а к а з панӑ хуҫасем патне чугун ҫулпа ярать.
Кутемаре хӑмла чылай ҫӗртен йӑтӑнса киле пуҫларё.
Кӗрхи кунсенче килнӗ тавара усрама шӑналӑкоем те ҫитес
ҫук, складсенче те усрама вырӑн ҫитмест. Ҫавӑнпа Паймук хуся патёнче кӗокуннепе кунӗн-сӗоӗн хӑмла авӑнӗ8*
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оенче кӳкӗрт ҫунтараҫҫё, типнӗ хӑмлана часрах преслама
тӑрӑшаҫҫӗ. Кун пек чух ёҫлекенсене кун тӑрӑх тӳлесен,
нумаях тавар тӑваймӑн. Ёҫ тӑрӑх, хатӗрлесе панӑ тюксем тӑрӑх рабочиоене тӳлесе пырсан, тупӑшӗ ытларах.
Правур ёҫлекенсем, ир пырса тӗттӗм пуличченех ӗҫлекеноем, паллах, пёр пӑт мар—пӑ,т ҫурӑ та пресланӑ хӑмла. Анчах ун пек тар юхтарса ӗҫлеме пурте пултарайман:
тёреклӗ сывлӑх кирлӗ. Винтӑллӑ тимӗр авӑра пӑра-пӑра
антарса, кӑпӑш хӑмлана кирпёч пек хытарасси—вӑйпшти арҫын ёҫё.
Тенюк ачиоем пёр вӑхӑт кунне тенкӗ ҫуршар ӗҫлесе
тупкаланӑ пулнӑ, анчах часах сакӑрвунӑ пуслӑх та ӗҫлейми пулнӑ.
— Ҫо-ок!.. Кун пек рабочисем мана кирлӗ мар, ҫӑмарта шутлама кайӑр,—тенё Паймук хуҫа вӗсене. — Сирён
пек анкӑ-минкӗлле ӗҫлесен—ҫытма вӗҫҫӗн те тӑрса
юлӑн,—тесе ӗҫрен кӑларса янӑ вара Тенюк ачисене. Чанах та ёнтё, кунне пёр пӑт хӑмла пресласа панӑшӑн 80
пус илесси — ик алпа вуншар ҫӑмарта тытса шутласси
мар. Ҫавӑнпа хакё те Паймук патӗнче икё хут пысӑкрах
(ҫӑмарта хуҫисем рабочисене апатҫитернё, ун вырӑннеӗҫ
хакё те йӳнёрех пулнӑ).
Хӑмла ӗҫӗ ӳснӗҫемӗн ватӑ Паймук пёр кёренке таякан брикетсем вырӑнне ҫуршар, чёрёкшеф кӑна таяканннсене ытларах туса кӑларма пуҫларӗ: кун пек туса сутни хӑмла ӳстермен вырӑнсенче пушшех хакла кайнӑ. Симёс ҫулҫӑллӑ ҫут сарӑ хӑмла пучахӗсем питтенлёртмелле
курӑннӑ хӑмла этикеткнсем ҫинче (вӗоене ятарласа
Питёрте ҫаптарнӑ Паймук). Лавҫӑсем ёлёк Хусана шӑналӑкпа кӑна хӑмла турттарнӑ пулсан, халӗ вӗсене тӑватшар пӑт таякан чӑпта тюкёсемпе 'Гӗрлемес станцине
кайма калама ҫук ансат. Паймук хуҫа, Вӑрмара леҫме
ҫывӑхрах пулсан та, Тёрлемесе ӑсатнӑ. Пёр енчен, Вӑрмар урлӑ Эльгеев ҫӑмарта янӑ, ку кансӗрленӗ Паймука.
Тепёр енчен — Тёрлемесрен Хусана ҫывӑхрах, тавар
ярасси те кӑшт йӳнёрех: Паймук хуҫа шутласа пӑхнӑ:
Вӑрмарпа Тӗрлемес хушши тавара поездпа нлсе кайни,
Кутемертен Тёрлемесе ҫнтн лавпа илсе кайнннчен хаклӑрах пулнӑ иккен.
— ҪУР п у с ҫумне ҫур пус хушсан—пёр пус пулать,
ҫӗр пус ҫумне ҫӗр пус хушсан—икӗ сум пулать; укҫа шута юратать, пурлӑх укҫаран килет, — тесе виҫ ывӑлне
ӑса вёрентнё Ҫытӑр Энтрейч.
Аса вёрентни харама кайман. Аслӑ ывӑлё Энтрей уй(рӑлса тухрё те хӑй тёллӗн хӑмла сутти пуҫларё; вӑтам116

ми — Ваҫлейё—ашшӗ пулӑшнипе хӑй валли хӑмла аванӗ
лартрӗ; кӗҫӗнни — Микихверӗ, ашшӗн наследнике шучӗпе, тӗп килӗнчех юлчӗ (ӑна ватӑ Паймук пӗчӗкренпех:
«Микихвер—ман ачсенчен чи ӑсли»,—тенӗ).
Виҫ ывӑл виҫ тӗрлӗ ӗҫле пуҫларӗҫ: Энтрей Ҫытӑрчӗ
часах эрех ӗҫме вӗренчӗ; «Эп хам хуҫа, хам патша, кирлӗ
мар мана атте укҫи»,—теме пуҫларӗ. Тытма пӗлмесен, укҫа усала вӗрентет теҫҫӗ: чӑн та ҫаплах пулчӗ. Ашшӗпе
хирӗҫсе кайрё, пурлӑ-ҫуклӑ укҫине ӗҫсе пӗтерчӗ те ҫука
тӑрса юлчӗ. Ватӑ Паймукӑн ылханӑвӗ кӑна пулса юлчӗ.
Вӑтам ывӑлё эрех ӗҫсе питех аташман, анчах картла
выляма юратнӑ: выляса илессинчен ытларах выляса
ярасси пулнӑ, вара час-часах ашшӗнчен кивҫен илме ҫул
тытнӑ.
— П ӑ р а х ҫав усал карта, парах — турӑ ячӗпе ыйтатӑп. Ав, куран хӑвӑн шӑллуна — епле тӑрӑшса ӗҫлет в ӑ л :
ҫирӗм ҫулхи ачана Микихвер Ҫытӑрчӑ тесе чӗнеҫҫӗ, пурте хисеплеҫҫӗ. Сире —Энтюкпа иксӗре—ятран та чӗнмеҫҫӗ—«Паймук тавраш» кӑна теҫҫӗ. Намӑса кӗртрӗр эсир
мана, ман тупӑк умне пырса тӑма та тивӗҫлӗ пулаймӑр,
анкӑ-минкӗсем... Памастӑп, тек пёр пус та памастӑп —
пурӑнӑр хӑвӑр пӗлнё пек!—тесе килӗнчен кӑларса янӑ
каярахпа Ваҫлейне те Ҫытӑр Энтрейч.
Ҫамрӑк Паймукӗ, Шӗнерпуҫӗнчи икӗ класлӑ шкула
лайӑх вӗренсе пётернӗскер, ашшӗнчен ирттерчӗ: икӗ хӑмла авӑнӗ ҫӗнёрен туса лартрӗ, килкартинче чул сарчӗ,
пӳрт тӑррине виҫӗ хут хӑма сарса сӑмалаларӗ, кайри
пӳртпе малти пӳрт хушшинче кактур туса лартрӗ, ҫуртме тулашӗнчен хӑмапа витрӗ, тӑватӑ юпаллӑ хапха туса
лартрӗ, тӑррине хӑмапа витрӗ; кайран пӳртне те, хапхине
те сӑмала вӗретсе хӑмӑр сӑрӑпа хутӑштарса сӑрларӗ.
— Тимӗр — тутӑхать вӑл, сӑмалаллӑ хӑма ӗмӗрлӗхе
пырать — пӑр шӗмӗ те шӑтарас ҫук, ҫӗрес те ҫук. Фараонсене сӑмалапа сӗрсе пытарнӑ, ггет, ик-виҫӗ пин ҫул ытла
ҫӗр айӗнче выртнӑ пулин те—пӗри те ҫӗрмен, тет. Ав мӗн
вӑл сӑмала! — ӑнлантарса панӑ хӑйӗн наследникне ватӑ
Паймук (тен, хӑйне те сӑмалапа сӗрсе пытарттарас килнӗ
пулнӑ ҫавӑн — кам пӗлет). Ашшӗне хирӗҫ пулас мар тесе, Микихвер ҫурт-йӗр тӑррисене пӗтӗмпех сӑмалапа сӗрсе ҫирӗплетрӗ.
Кӗрлет анчах Паймук килкар,тийӗ кӗркунне: амбарсенче хӑмла виҫеҫҫӗ, чӑпталаҫҫӗ, тиеҫҫӗ ӑна лавсем ҫине
станцӑна ямашкӑн, авӑнсенче типӗтеҫҫӗ тутлӑ шӑршӑллӑ
хӑмла пучахӗсене, ҫёр айӗнчи кӑмакисенче кӳкёрт ҫун117

тараҫҫӗ. Ҫапла вара, пурҫӑн пек ҫемҫе пучахсем сӗткенне
ҫухатса хӑйсен симӗс сарӑ илемне ҫухатаҫҫӗ, шуралаҫҫё,
кӑштӑркаҫҫӗ. Ах, ытарайми пучахӑмсем! Аҫта ҫухалать сирӗн илем? Ҫӗркаҫа аслӑк ҫинче выртсах типсе ларатӑрҫке? Кӳкӗрт йӳҫҫиех сирӗн сӑнӑра илет-им? Е хаклӑрах
сутассишӗн ҫех сире илемсӗрлетеҫҫӗ-ши ҫак хӑмла авӑнёнче?
Е, тата, кӳкӗрт ҫунтарса лараканӗн те, симӗс ҫулӑм
ан сӳнтӗр тесе, чыхӑна-чыхӑна ҫавӑншӑнах ӳсӗрсе лармалла-ши ҫӗр айӗнчи тамӑкра?
Вӑйпитти Мавҫӑм, Маркка кӗтуҫ ывӑлӗ, икӗ ҫул ӗҫлесех юнлӑ суракан пулса кайрӗ мар-и? Ехрем пичче, нихҫан чӗлӗм туртман ҫын, халӗ, ав, кунӗн-ҫерӗн ӳслӗкие
аптраса выртать—ӗҫрен кӑларнӑ, пӗр ятлӑ ҫӗр ҫинче те
тырӑ акса тӑваймасть. Чирлӗ ҫын кирлё мар хуҫана.
Чирлесе выртнӑшӑн кам тӳлетӗр укҫа?
Анчах укҫа хӑй патнех туртать: хуҫан шухӑш—мул
ҫумне мул хушасси, ӗҫе кӗнин — ытларах ӗҫлесе тупса,
хырӑма тӑрантасси. Пёр ятлӑ ҫӗрпелен тӑват-пилӗк хӗрачаллӑ ҫемьене мӗн ҫитерсе тӑраитайӑн? Турри те мӑшкӑллатыҫке: ывӑл вырӑнне темӗнле ҫылӑхшӑн шак та
чухӑнсене хӗр ҫураттарать!
Прессовкӑра ӗҫлекенсемшӗн те ырри сахал: кӳкӗрт
шӑршисӗр хӑмла курмаҫҫё вӗсем, ҫитменнине тата мӗн
чухлӗ вӑй кирлӗ. йӗп-йёпе тара ӳксен те, чи вӑйлисем ӗҫ
кунне, вӑтам шутпа илсен, пӗр тенкӗрен ирттереймеҫҫӗ:
хӗвелпе тухаҫҫӗ ёҫе, хӗвел ансан киле таврӑнаҫҫӗ. Аҫта
унта кил ӗҫне тума. Ывӑннӑ. Уйран пулсан, ҫёрулмипе
сыпса ҫиес теиртерех выртса ҫывӑрасси кӑна килет. Анчах прессовкӑра ёҫлекенаем—йӑлт яш каччӑсем кӑна:
хӗрсемпе вӑййа тухса ларасси ҫапах пуҫа кӗрет.
— Ачасем, шалу шучӗпе пӗрер тенкӗ илер мар-и паян? Ыран вырсарникун, сыпас пӑртак — вӑй кёгёр!—
терё киле каяс умён Ваҫҫа, пӗлтӗр кӑна Питӗр хулинчен
таврӑннӑскер.—Мошнӗ!—хӗпӗртерӗ Мишунь, кӑҫал Паймук патне ӗҫе кӗнӗскер. Пуҫтарӑнаҫҫӗ вара, ӗҫрен тухсан, яш каччӑсем, хӗрсем умӗнче вӗҫкӗнленсе пирус туртаҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри (чылайрах укҫа ӗҫлесе тупнисем) ҫӗн
атӑ тӑхӑннӑ, ҫухине хӑрах енне туса ҫӗленӗ хура е кӑвак сатин кӗпе тӑхӑннӑ, пилӗкне ал лаппи сарлакӑш
чӗн пиҫиххи ҫыхнӑ—епле чипер хӗрсен чӗри сиксе тапмё
кун пек каччӑсемпе юнашар ларнӑ чух.
Мишунь хӗрсене ҫитерме яланах шӑлавар кӗсйинче
мӑйӑр чиксе ҫӳренӗ — пурне те пёр пек валеҫнӗ, уйрӑм
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савнӑ хӗрсем ун пулман-ха (яштак пӳллӗ пулсан та, вунҫиччӗре кӑна халӗ вӑл — хӗрсен шӑршине кӑшт кӑна
туйнӑ).
— Эй, ҫӑмарташникоем, пирус турттарӑр-ха пире!
— Ыран парҫник — ҫуттине илсе ӗҫтерёр-ха пире!
Ҫӑмарта складёнче ӗҫлекенсенчен ҫапла тӑрӑхласа
кулнӑ вара хӑмла ӗҫӗнче пурӑнса пирус туртмалӑх укҫа
тума пуҫланӑ хусахсем.
А Ш Ш Ё П Е ИК Ы В А Л Ё

I
Кутемер ялӗ пит аякран курӑнать. Вӑрмар станцинчен
тавар леҫсе таврӑнакан лавҫӑсем чиркӳлл1ӗ Сӗнтӗр сӑртӗнченех хӑйсен ялне палласа илеҫҫӗ: ав! пирӗн юман курӑнать, теҫҫӗ. Вунсакӑр ҫухрӑмранах курӑнакан лаштра
юман сахалтан икҫёр аллӑ ҫул Кутемере хураллать.
Пулнӑ пулӗ унӑн та ҫемйи, чылай хурлӑх-шурлӑх курнӑ
пулӗ — халӗ нимрен хӑраман хуралҫӑ пек кунӗн-ҫӗрӗн
ял пуҫӗнче чӑштӑртатса сас парать. Кам пӗлет, тен, вӑл
вырӑнта сӗм вӑрман кашланӑ ӗлӗк? Тен, Сентиерпе Пинерпи |ҫав вӑрманта пытанса пурӑннӑ? Тем пек тилмёрсе
ыйтсан та, ку юман хӑй ӗмӗрӗнче мӗн курнине каласа
кӑтартас ҫук. Тунсӑхланӑ пул1ӗ: аялти турачӗсем хӑшӗпӗри тнпсе шурса кайнӑ, ват ӗмпичей сухалӗ пек урлӑпирлӗ чармакланнӑ. Ҫав юман ҫинчен юрламан-ши салтак ачисем ӗлӗк вӑрӑм ҫула тухса кайнӑ чух:
Уй варринче—лаштра юман...
Атте тесе, ай, чӗнтӗм те:
Килех ывӑлӑм,
ай, те.мер!..
Чун хурланчӗ, макӑртӑм та...

Ҫав юмана хире-хирӗҫ, пӗр виҫҫӗр утӑмра, урама урлӑн
пӗчӗк ҫеҫ хурал пӳрчӗ ларать. Вӑл та, ял хуралҫи Маркка пичче тё сахал мар халӑх куҫҫулӗ юхнине курнӑ.
Пӳрчӗ, тултан пӑхсан, виҫ-тӑват хӑлаҫлӑ кӗлет пек
ҫеҫ, чӳречисем те — пӗри уй хапхи еннелле, тепри — урам
еннеллескерсем — хуралҫин куҫ лакӑмӗоем пекех хӗсӗк:
краҫҫын ҫути пӗч)ӗк кантӑксенчен мӑчи куҫ пек кӑна
курӑнать.
Анчах хурал пӳрчӗ — ялти каччӑсемшӗн калама ҫук
лайӑх вырӑн: юрласси-ташласси, куласси-вылясси, юптарасои е картла вылясси— пурте ҫавӑнта пулса иртет.
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— Пӗрре ҫапла Йӑлӑмран тавранаттӑмӑр.-. Хёлле...
Кунӗ ӑшӑччӗ, кӑшт ҫемҫе юр ҫукалатчӗ,—хуллен тапратрӗ Маркка пичче тӗтӗм витӗр хӑй патне пуҫтарӑннӑ ачапӑча еннелле чалӑшшӑн пӑхса. — Ав ҫемски начальник!
Куратӑн-и, Маркка пичче?— хыҫри Каврук мана кӑшкӑрчӗ. Шӑнкӑрав сасси еннелле ҫаврӑнса пӑхма та
ёлкӗреймерём, хирӗҫ иртсе каякан ҫара ҫуна ҫинчен пӗр
яш ҫын якӑлт! сиксе анчӗ те ман утӑ ҫуни ҫине вӑштвашт хӑпарса выртрӗ.
«Чуптар, чуптар лашуна, Маркка пичче»,—терё хайхи леш ҫын.
Пӑхатӑп — вӑл Тимахви стутенцӑ пулах кайнӑ. Ун
хыҫҫӑн уретникпе земски начальник йӗрлесе пынӑ иккен... Мӗн тӑвас, екконё манӗ! Хушнине тӑватӑп, чуптаратӑп Паймук лашине..'. Сисмерём те, хайхи ман пӑшашир лешоемпе тёл пулас ҫёрте, Атӑл ҫулё урлӑ каҫнӑ
чух, сылтӑм тилхеперен пӗтӗм вӑйпа карт! туртрё
шӑп сулӑнчӑк тёлёнче. Ман утӑ ҫуни мӑкӑлт! йӑванса
кайрё, хам сирпёнсе ӳкрӗм. Хайхи стутенцӑ таҫта ҫухалчӗ. Мӗн тӑвас, екконё манё?—ҫичё пушӑт ҫӑпати кёллине шӗшлӗ аврипе ҫапа-ҫапа сурса илчё Маркка пичче.—
Эй, ты, слепокласӑй! Не витишь кто етет!—терё те уретник мана хирёҫ сиксе анчё. Эп ҫемски начальник патне
чупатӑп: «Скаши-ка, сторона, шениться аль ӑрсориться?»—тетёп, ним калама аптранӑ енне. Ҫемски начальник кулса ячё: «Шенись, черт с топой!» — терё.
Ачасем ку сӑмахсем хыҫҫӑн ахӑрса ячёҫ.
— Анчах уретникӗ, екконё манё, нимшёнех чӗн пушӑпа мана аҫам витӗр ҫурӑмран пӗҫертсе илчё.
— Хӑйнеччӗ ӑна!—тулхӑрса кӑшкӑраҫҫё ачасем.—
Хӑйнеччё!
— Утӑ ҫунине тӑратса лартасси час пулас ҫук тесе,
ытти лавҫӑсемпе пуҫтарӑнса юр хырса ҫул туса патӑмӑр
ҫавсене. Вара чиперех иртсе кайрёҫ, йӗксӗксем... й ӑ л ӑ м
ути маншӑн ырлӑха пулмарӗ,— текелесе сӗтел ҫинчи
краҫҫын лампине ҫутрё Маркка пичче
— Тимофей Николаевичӗ ӑҫта ҫухалчё?— ыйтрё Виктӑр ачасем ахӑлтатнӑ хушӑра.
— Ниҫта та ҫухалман: утӑ ҫуни айне кӗрсе выртнӑ
пулнӑ кӑна. Уретник лашине Сёнтёрвӑрри еннелле чуптарчё, Тимахви пирёнпе пӗрле Шӗнерпуҫне тепёр хут
таврӑнчё. Уретник ҫуккине пёлсе, чан ҫаптарсах чиркӳ
умне халӑха пуҫтарчӗҫ.
« Патша манихвесчӗ — суя! Ан ӗненёр ӑна!»— терё
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Тимахви Микулайчӑ, каска ҫине хӑпарса. Тем ҫинчен
каларӗ—ӑнланаймарӑм. Суя пулсан—пӗлме те кирлӗ
мар, терёмӗр вара.
— Пултаракан этем ҫав Тимахви Микулайчӑ — нимӗнрен пе хӑрамасть,— илтӗнчӗ тӗттӗм кӗтесрен Чӑпаррин хулӑн сассийӗ.— Эп ун чухне хам та пулнӑччӗ унта,—
терӗ.
— Хура халӑхшӑн — пирӗншӗн тӑрӑшать вӑл,— хушрӗ каллех хулӑн саслӑ Краснов, пичӗ ҫинче чечче хыҫҫӑн
юлнӑ ҫӗвӗсем гшрки «Чӑпарри» тенӗскер.
— О-о, салам-алейкум, Маркка мучн!— хӑйӑлти сас
илггӗнчӗ алӑк енчен. Ваҫҫа сассине пурте пӗлеҫҫӗ: табакне
ҫӑвартан кӑларма пӗлмест, эрех ӗҫмесӗр пӗр праҫник
ирттермюст. Пурӑнать тёнчене мӑкӑрлантарса: вӑ;тӑртан
иртнӗ — ҫаплах авланман. Питӗре те Мӑкки Козловскипе кайса пӑхнӑ — иилӗшмен унти пурнӑҫ Ваҫҫана. «Нӳрлӗ хула вӑл — Питӗр текенни, пире, хресченаене, килӗшмест унти ҫӗрӗк сывлӑш»,—пӑшӑрханса калать вара вӑл
урӑ чух.
Тёрӗссипе каласан, вӑл унта «майраланса» та пӑхнӑ,
теҫҫӗ усал чӗлхесем, пурлӑ-ҫуклӑ укҫине ҫав хӗрарӑмиа
пурӑнсах пӗтерсе пынӑ, тет, пулаггь вара. Мӗн ӗҫлесе пурӑннине никам та пӗлмест: пӗрисем калаҫҫӗ — портра
грузчикра пулнӑ вӑл теҫҫӗ, теприоем — гграктирте ӗҫлесе
эрех ӗҫме вӗренае килнӗ теҫҫӗ. Унта та, кунта та ӗҫленех пулӗ. «Ҫӗр ӗҫлес кӑмӑл ҫук ман, тет, рабочи шутӗнче
пурӑнсан кирек хӑҫан та ҫимелӗх ҫӑкӑр пулаггъ», шет, хӑй.
Ҫав шутпах пулӗ Питӗртен таврӑнсан Паймук хуҫа патне ӗҫе кӗнӗ. Тӑлӑхра ӳснӗснер, кукашшӗне итлесшӗнех
пулман — ҫамрӑклах килтен тухса кайнӑ.
— Пардон, мучи!.. Ку шӗшлӗ-пушӑт таврашне сӗтел
ҫинчен пудтарсан аванрах пулӗ: пирӗн картла выляс
килч1ӗ. Компрэнэ? Эй, господа — «сюмардашники»! Банкра пӗр тенкӗ — кам выляса илес тет, ларӑр!
Ва1ҫҫа кӗсйинче ун чухлӗ укҫа тытӑнса тӑрас ҫуккине
шанса, Виктӑр, ахӑлтатса кулса, сӗтел хушшине кӗрое
ларчӗ:
— Тавай, хур укҫуна,—терӗ те кӗсйинче пулнӑ пӗтӗм
вак укҫана сӗтел ҫине силлерӗ. Ваҫҫа пӗр тенкӗлӗх хугг
укҫа кӑларса ҫапрӗ.
Ваҫҫа юлташӗсем: «Слабо! Слабо!» — тесе Виктӑра
хупӑрласа илчӗҫ.
Ҫ а з вӑхӑтра, таҫиан ҫӗр тӗпӗнчен сиксе тухнӑ пекех,
пӳрте Эльгсев ывӑлӗ Сашша кӗрсе тӑчӗ.
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— А ну-ка, хӑмла хуҫи тарҫисем, хам вылям Ваҫҫапа! Валеҫ картна! — терӗ г,е вунӑ тенкӗлӗх ылггӑн укҫа
кӑларса хучӗ. Ваҫҫа куҫӗсем сиксе тухас пекех пулчӗҫ.
— Аҫтан? Хӑҫан килнӗ эс, Сашша?—ыйтаҫҫё сасӑсем.
— Ун ҫинчен кайран... Халь ман ҫак ҫара ҫерҫие вӗренггес килет: хӑйне кура мар, мухтанчӑк. Виктӑр, ме сака кивҫен — выля!— тесе виҫ тенкӗлӗх хут укҫа кӑларса пачӗ.
— Эпё те ларатӑп: ман — пӗр тенкӗ пур,— терӗ
Валькка.
ц — Картла выляма сан ҫул ҫитмен халӗ. Кайса ҫывӑр,
ыйху тугглӑ пултӑр,— тесе Вальккана сётел патёнчен сирсе ячӗ Сашша.
Маркка пичче, вӑйӑран вӑкӑр тухасси те пулӗ тесе,
пӳртрен тухса вӗҫрӗ — тӳрех Эльгеевсем патне.
— Валет!.. Туз!.. Восьмерка!.. Ха-ха-ха! Очко!—терё
те Виктӑр банкра пухӑннӑ виҫ тенкӗ укҫана сӑтӑрса илчӗ.
— Ставлю три!—аллипе ҫапса сӗтел ҫине ҫумри
кӗмӗл оехетне жилет ҫумӗнчен вӗҫертсе хучӗ Ваҫҫа.
— Вуниккӗпе хам илнӗччё — «Омега».
— Идет!—терӗҫ ыттисем.— Пасар хакӗ!
— Ва банк!— терё Сашша, аллине курак туз килсен.
Ваҫҫа каллех банк хуҫи пулнӑ, банкра тӑхӑр тенкё
пуҫтарӑннӑ.
Пӳртре шӑп. Вӑхӑт-вӑхӑтӑн ҫёрлехи шӑрчӑк кӑмака
айӗнче чёриклатни кӑна илтёнет. Ача-пӑчасем куҫа хупмасӑр, сывламасӑр Сашша ҫине пӑхаҫҫё. Леш, пёрре шуралса, тепре хёрелсе кайса, туз хыҫҫӑн килекен карта пёр
кӗтессинчен хуллен-хуллен уҫса пӑхрё. Вара Ваҫҫа ҫине
куҫне хёсое пӑхса илчӗ те: «Ҫитет!» — терё. Мӗнле карт
илнӗ-ши? Никам та пӗлмеот. Халь ёнтё пурте Ваҫҫан миҫе пулассине чӑтӑмсӑр кёггеҫҫё. Ваҫҫан шестерка кӑна
пулнӑ; ун ҫумне валет, вара король, вара... каллех король тухрё. Мён тӑвас?.. Татах илем-ши?— шухӑшлать.
Пуҫларӗҫ шавлама. Пёрисем: «Уҫ тата!»—теҫҫӗ; теприсем: «Ҫитет!» — теҫҫӗ.
— Икё карт кӑна илнё ҫын вунулттӑпа ларать-и? Уҫ
тепёрне!— терё Чӑпарри. Ваҫҫа итлерё — уҫре тепӗрне.
Сётел тавра пуҫтарӑннисем, хайхи, кёрхи ҫил уланӑ пекех, харӑс «у-у-у!» тесе илчёҫ— Шеперка — шайттанӗ!— дилленсе печё Ваҫҫа илнё
картне. Сашшан мён пурё те тузпа король кӑна пулпӑ.
— Вунпиллӗк кӑна?!.. Ай шӑварнӑ та!— шавлаҫҫё
ҫынсем.
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— Тыт каялла тӑхӑр тенкӗ,— терӗ те Сашша кӗмӗл
чассине хӑй еннелле туртса илчӗ.
— Вӑт сана «сюмардашники»!— внтлесе каларӗ Сашша.— Пирӗн ачасенчен ггепӗр хут кулсан, йӗммуна та
хывса илӗпӗр.
— Пурӗпӗр тавӑратӑп, — теме кӑна ӗлкӗрчӗ Ваҫҫа
ача-пӑча ахӑлтатнӑ хушӑра.
Ҫав вӑхӑтра Сашша ашшӗпе Маркка пичче кӗрсе
тӑнине никам та курман пулнӑ. Сашша ашшӗ пӗр сӑмахсӑр сӗтел умне пычӗ те кӗмӗл сехетне Ваҫҫана тавӑрса
пачӗ. Ним сисмесӗр тӑнӑ Сашшана питҫӑмартинчен икӗ
енчен икшер хут ҫупкӑ пачӗ те: «Марш киле!»—ггерӗ.
Пӳртре шӑп пулчӗ. Сашша, намӑсне тӳссе, пӳртрен васкаса тухса кайрӗ.
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Ҫав ҫёр Эльгеев хӑй ывӑлӗпе пӗр сӑмах та калаҫмарӗ: ирхи тӑнпуҫ — каҫхинчен тараватлӑрах терӗ пуле.
Аҫтан, камран кун пек пуҫтах ача ҫуралма пӗлнӗ: ни
пирӗн йӑхра, ни амӑш енчен пулман укҫа шутне пӗлмен
ҫын. Кампа ҫыхланнӑ:
таҫта
хӑяматра
ҫапкаланса
ҫӳренӗ Ваҫҫапа пӗр сӗтел хушшинче укҫалла выляса
ларать, ҫӗр ҫӑтман ачи. Аҫтан ггупнӑ вӑл уюҫа: пӑхӑр
мар — ылтӑн укҫа кӑларса хунӑ сётел ҫине!
Тул ҫутӑлса кайрӗ — Эльгеев куҫне хупмасӑр ҫӗр
каҫрӗ.
Сашша та, пӳрте кӗмесӗрех, ҫӗр каҫа тӳпери ҫӑлтӑрсене шутласа ирттерчӗ.
Ун пуҫӗнче пӗр шухӑш кӑна: картла выляни мар, ашшӗ
ҫупкӑ пани те мар — шкултан кӑларса пӑрахни. Куна
каласа памасан — ашшӗ ӑна нихӑҫан та каҫарас ҫук.
— Каласа паратӑп, пӗтӗмпех каласа паратӑп — тен,
каҫарӗ. Пурпёр ман ӗмӗр татӑлнӑ,— вйҫлерӗ хӑйӗн шухӑшне ггӳр ҫул ҫинчен аташса сулӑннӑ ача.
Маркка пичче те пулса иртнӗ ӗҫ хыҫҫӑн пит пӑшӑрханнӑ: пысӑк укҫалла вылянине хӑй ӗмӗрӗнче курманскер, ҫапӑҫса кайса пӗр-пӗрне инкек тӑвасран шикленсе,
вӑл Эльгеева кайса систернӗ: сехет таврашне выляса яма
пуҫлани — пӗр-пӗрне хӗнесе тӑвасси патне те илсе пыма
пултарнӑ.
Ҫавӑнпа лӑпланнӑ вара мучи. Анасланӑ хушӑра, ҫӑварне хӗресле-хӗресле, хурал пӳртӗнчен тухнӑ та шакӑрчине шаккакаласа магазей кӗлечӗ еннелле утнӑ.
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Пӗр пӗчӗк Павлуш кӑна амӑшӗ ҫумне ҫӑт ҫыпӑҫса,
ӑшӑнса тахҫанах ҫывӑрса кайнӑ.
Эльпеев пуринчен ытла акӑ мӗншӗн кӳреннӗ. Хусантан килелле таврӑннӑ чух вӑл Якименкӑна тӗл пулнӑ.
«Мӗн ту с а пурӑнать сирӗн Сашша» —тесе ыйтнӑ леш.
«Хӗлле Чӗмпӗрте вӗренет, ҫулла — ӗ|ҫре» — тенӗ Эльгеев.
— Суйма кирлӗ мар, Николай Осипович. Эп сире хур
тӑвасшӑн мар, анчах... пит ҫамрӑкла пиччӗш хысҫӑн канна сир1ӗн ывӑлӑр,— тенё Якименко.
Вара Эльгеев ҫав кунах ывӑлӗ ҫмнчен ыйтса пёлме
Иван Яковлевич патне ҫыру янӑ.
Аслӑ ывӑлӗ Михала ку япала ҫинчен пёлнӗ пулнӑ
анчах, ашшёне кӳрентерес мар тесе, ӑна каласа паман'
Унтан та ытла: Ревер хуҫаран хут илсе, ӑна Михала Наровчата тин уҫнӑ ҫёнӗ ҫӑмарта складне ӗҫлеме янӑ пулна. Хале паллӑ ёнтӗ Сашша мёншён укҫаллӑ пулни!
Ҫ а ш ш а я ш к а ч ч ӑ с е м хушшинче чи сатурри пулнӑ
Хаиен катраланса тӑракан вӑрӑм ҫӳҫӗпе вӑл уйрӑмах
хнтрен^курӑннӑ (ашшӗ пек пулнӑ иккен). Ҫавӑнпа та
пуле хёрсем ум1ёнче вӑл хӑйне танлӑрах тытнӑ
Кам
ваиара пуринчен хитре ташлаканни?—Сашша,—Чушкӑлла е мечӗкле вылянӑ чухне кам пуринчен ирттерсе тӗл
перекенни? — Сашша. Лапталла вылянӑ чух юри хӑйне
аяккарах тарса мечкӑпа тивтерет те пӗрре сиксе ик чалӑш ытла ывтӑнать. Кам ҫӗнтертёр ун пек сикенене? Мён
пёчёкренпех арҫын ачасем хушшинче вӑл утаман пулнӑ
хусах ҫулне ҫитсен, картла выляс ҫӗрте Сашшаран хёрӳлли пулман: мӗнле карт хыҫҫӑн мӗнлескер килессине вӑл
витер пёлсе тӑнӑ. Картла выляс ҫӗрте Сашшапа ан та
ҫыхлан — лартатех.
„ Валькка та Сашша евӗрлех, анчах ҫамрӑк-ха: кӗв1ӗҫет
кана Сашша пек пуласшӑн. Ҫавӑнпа Сашша каланине
вал нихаҫан та хирӗҫ мар. «Ман асаттепе Сашша аслашше^пертаван пулнӑ»,—тесе мухтанма ахаль мар юратнӑ
Анчах ун пек ачана ваТтисем пуҫтах теҫҫё, ырлӑх пулас ҫук ку ачаран теҫҫё.
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Сашша киле ырӑ шухӑшпа пырса тухнӑ, мён пулса
иртни ҫинчен ашшёне пётёмпех каласа пама шутланӑ
анчах ашшё ҫӑмарта ёҫёпе Ревер хуҫа патне Хусана тух124

са кайнӑ-мӗн. Михала та, шкулта занятисем пуҫланиччен, ҫав ӗҫпех унпа пӗрле кайнӑ пулнӑ.
Киле килсен, яла тухмасӑр епле пурӑнӑн? Юлташсемпе тӗл пулмасӑр ӑҫтан тӳсӗн? Хурал пӳртӗнче ҫутӑ пуррине курнӑ та вӑл, утнӑ Маркка пичче патне ялти хыпарсем ҫинчен ыйтса пӗлме. Шӑп ҫав вӑхӑтра унӑн ашшӗ
пӑрахут ҫинчен анса Куславккаран лав тытса киле
килсе ҫитнӗ пулнӑ.
Сашща пӳртре ҫывӑрманнине пӗлое, ирхине ашшӗ ӑна
шыраса тупма Павлуша хушрӗ. Сашшине шырама нирлӗ
те пулман — вӑл килкартинче Улайпа выляса тӑнӑ.
— Пичче-е, сана атте чӗнет,— терӗ те Павлуш, амӑшӗ патне ӗне сунӑ ҫӗре чупрӗ (ӑш сӗт ытла та тутлӑ-ҫке
выҫварла!).
Эльгеев тин ҫеҫ курсе килнӗ ҫӑл шывӗпе ҫӑвӑнса
уҫӑлчӗ, вара малти пӳрте кӗчё. Стена ҫумӗнчи сехете вӑл
Хусана тухса кайнӑраниа никам та ҫӳретмен иккен. й ӗ с
сӑнчӑргган туртса сехет тукмаккисене хуллен хӑпартрӗ,
вара сехет ҫӳре пуҫларӗ. К у ӗҫе тума вӑл никама та шанман — тытма пӗлменнипе сехечӗ чарӑнса ларасран хӑранӑ.
Сашша пӳрте кӗрсе тӑнине вӑл туйрӗ, анчах ҫаврӑнса
пӑхмарё. Урам енчи пӗр кантӑкне уҫса ассӑн сывласа
илчӗ. Тултан ӗне мӗкӗрни илтӗнчӗ, унтан сурӑхсем тӗпӗртетсе хапхаран макӑра-макӑра тухса кайрӗҫ. Тутар
кӗтӳҫ ирхи уҫӑ сывлӑша янратса шӑхлич калани хурлӑхлӑн илтӗнсе кайрӗ.
,— Атте... эиӗ...эпӗ...— каласа иӗтереймерӗ, пӳлӗнчӗ
Сашша. Пӳртре шӑп пулчӗ.
Эльгеев пӗр сӑмах чӗнмесӗр ывӑлне ҫыру тыттарчӗ.
Сашша Иван Яковлевич ҫыру вӗҫнс ал пуснине аякранах
палласа илчӗ. Вуламарӗ.
— Вула, вула, намӑссӑр пӑлхавҫӑ! Якобинец пулса
кайнӑ ман ывӑл, ашшӗнчен иртнӗ! Сан пек сӑпка ачисем
халӑх умне хӗрлӗ ялавпа тухсан, хам эп первӑй сурап
сирӗн ҫине! Питӗрте, Мускавра ватӑ рабочисем патша
йӗркине хирӗҫ урама тухнӑ — ҫапах нимӗн те тӑвайман,
эсир — айвансем — шкулта «революци» тума тытӑннӑ.
«Кпрлӗ мар пире учительсем, эпир хамӑр хуҫа!». «Свобода» сире — шӑпӑрлансене! Чӗн пушӑпа, йӗммӗрсене антарса, ҫунтармалла пулнӑ кашнине!— революци ятне
вараланӑшӑн. Чӗмпӗрти шкула сирӗн пирки хупса лартнӑ пулнӑ пулсан, е Иван Яковлевича сирӗн пирки вырӑнтан кӑларса пӑрахнӑ пулсан,— ӑҫта кайса вӗреннӗ пу125

лӗччёҫ чӑваш ачисем? Шухӑшласа пӑхнӑ-и эсир ҫавна,
хӑяматсем?
— Атте, эп...
— Ан чӗн! Кала —чысна йӑлтах ҫухатман пулсан:
шкулгган кӑларса ывӑтсан, ӑҫта ҫапкаланса ҫӳренӗ эс ку
таранччен, ӑҫтан укҫа тупнӑ?
Сашша мён пулса иртни ҫинчен пӗр пытармасӑр каласа пачӗ.
— Ниепле пӑлхав та пулман пирён шкулта. Пёр учитель пур унта, вырӑс, Димитрий Иванович ятлӑскер. Вӑл
пире, чӑваш ачисене питӗ юратмастчӗ. Вара пирӗнпе
пӗрле вӗренекен Константин Иванов сӑвӑҫ тата ыттисем
забастовка турӗҫ—ҫав учителе вырӑнтан кӑлармасан, ун
урокне пымастпӑр, терӗҫ.
Пирён класс хут ҫырса па ни не шута илмерӗҫ. Виҫӗ
кун хушши эпир вӗренме тухман хыҫҫӑн — пире шкултан
кӑларса ячӗҫ. Мён тумалла пулнӑ-ха ман? Юлташсене
хирӗҫ пымаллаччё-и, атте?
Эльгеев ним чӗнмесӗр уҫӑ чӳрече патне кайса тӑчӗ.
Пӳртре шӑп. Стена ҫумӗнчи сехет ҫиччӗ ҫапнине иккёш те
тимлён итлесе тӑчӗҫ.
— Каҫар мана, атте. Киле килме хӑрарӑм эп, сана
хӑвна аван мар пулӗ, терӗм... Еҫе кӗтӗм — Ревер патне.
Ҫавӑн ҫинчен пӗлтерме кӑна килнӗччӗ эпё. Пенза кӗпӗрнинче, Наровчатра ӗҫлетёп.
^ — Хӑвӑн ӑсупах ӗҫе кӗнӗ пулсан — ҫын пулӑн,— кӑмӑлне пусарса каларё ашшё,— Вёренме ҫул иртмен: тепёр ҫултан Иван Яковлевич каялла илме пулчӗ, «ӳпке
пӑсӑлнӑран» пёр ҫул оптуск панӑ сана, ухмаха! Вула
ҫырӑвне! — пӳрнипе тӗртсе Яковлев ҫырӑвне вулаттарчё
Микулай Уҫӑпӑч.
Вҫе кёме пиччёшё пулӑшни ҫинчен шарламарё Сашша: капла аванрах пулё, ,терё. Сылтӑм ӳпке тӑрри Сашшан чӑнах та тапраннӑччӗ, анчах вӑл вырӑн ҫине выртман,— скипидар шывё ёҫсе пурӑнма хушнӑ Чёмпёрти
тухтӑр.
— Картпа, эрехпе, табакпа ан ҫыхлан: пӗтен ҫамрӑклах — М а т в и кёрӳ пекех. Кай, айван!—ӳсёре-ӳсёре пахчаналла тухса кайрӗ Эльгеев. Хумханни килёшмерё пулӗ — сурчӑкпа пёрле хӗп-х|ёрлӗ юн тухрӗ.
Сашша сиккипе чупса тухса кайрё те нӳхреп ҫине
амӑш патне пычё: «Каҫарчё, каҫарчё атте пӗтӗмпех!» —
тесе амӑшне ытакласа илчӗ, леш сёт витрине кӑшт кӑна
тӑкса ямарӗ.
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— Аҫу сйрён кӑмӑлЛӑ ҫын: вӑл каланине йтлес пулать, ывӑлӑм. Улахоене ҫӳрени килёшмест пирӗн ачасене,
ҫавна пӗлес пулать. Кӗрӗр пӳрте, чей ӗҫме вӑхӑт,— сӗт
юхтарма чӳлмек хатӗрленӗ хушӑра ӳкӗтлерӗ амӑшӗ хӑйӗн ывӑлне.
Сӗтел хушшине пӗрерӗн-пӗрерӗн пырса ларнине Эльгеев юратман. Ҫавӑнпа паян та: тур кӗтессинчен сылтӑм
енчи сак ҫине — ачисем вырнаҫнӑ. Сулахайра — Укҫине
аппапа хунямӑшӗ. Укҫине аппан час-часах кӑмака патне ггӑрса ҫӳремелле, ҫавӑнпа вӑл сӗтел кӗтессинерех ларнӑ. Эльгеев апат умён кӗлӗ тавраш вулама юратман, ҫапах та сӑхсӑхмасӑр ачисемпе пӗрле апат ҫиме ларман.
Кольӑпа Павлуш ку йӑлана хырӑм питӗ выҫӑ чух
манкаланӑ, ҫавӑнпа ашшён йывӑҫ кашӑкё вёсен ҫамкине
час-часах пыра-пыра тивнӗ.
— Турри пур-и, ҫук-и — пире пӗлме кирлӗ мар, анчах
аттеоен йӑлине тӑвас пулать,— тетчӗ вара вӑл аслӑ ывӑлне, Михалине, леш темӗнскерле «пысӑк матери» ҫинчен
тапратса ярсан.— Сӑхсӑхмасан — пит ҫуман пекех туйӑнать,— теггчӗ.
Ашшё кмлте ҫук чухне ачисем ку йӑла ҫинчен манкаланӑ, амӑшӗпе асламӑшё кӑна тем пӑшӑлтатса виҫё хутчен кӑкри ҫине хӗрес хывнӑ.
— Ваттисен йӑлине хисеплес пулать: чыканла пурӑнас мар,— текелесе ҫӑкӑр каснӑ та кашни ачи умне ашшё пӗрер татӑк сив какай тата хёрлё кӑшман каса-каса
хунӑ. Какай ҫук пулсан, амӑшне чӑкӑт касса лартма хушнӑ. Ҫӑмартине ачисем юратман пулнӑ: йӑлӑхтарнӑ вӑл
ггахҫанах. Ҫитменнине Кушников тухтӑр та, чир алхасать
тесе, Павлуша ҫӑмарта ҫитерме чарнӑ.
Килкартинчен йыт вӗрни илтӗнчӗ.
— Калап вёт, ҫын килет тесе: ик ҫыртӑк пулчӗ,—
сӑмах хушрё Укҫине.
— Аякран килекен хӑна пулё: ав, хӗвел ӑшшинче кушак пит ҫӑвать, лаппине шак та хӑлха урлӑ каҫарать,—
ёнентерчӗ Марине кинемей.
Павлуш сасартӑк сиксе тӑрса кӑшкӑрса ячё:
— Пичче килнӗ, пичче!— ав тӑранхас ҫинчен анать,—
аллине кӑнтарса кантӑкран кӑтартрӗ.
— Лар, йёкехӳре! Килнё пулсан — кӗрегг. Апата ларсан, вырӑнтан сикмеҫҫё,— ҫирёппён хушрӗ ашшӗ.— Ав,
урайне татӑк ӳкрӗ — ил, ахалӗн ҫылӑх пулать. Урайне
тёпренчёк ӳкерсен те ҫылӑх.
Михала япалисене малти пӳрте кӗрсе хучё. Вара шӑл127

лёсем валли пылак кучченеҫсем кӑларса илчё те кайри
пу'рте апат ҫинӗ ҫӗре кайрё.
Ирхи апата лармарӗ Михала: ҫул ҫинче ҫинӗ терӗ.
Апат хыҫҫӑн, малти пӳрте кайса, чылайччен ашшӗпе
ывӑлӗ тёрлӗ хыпар ҫннчен калаҫса ларчӗҫ. Политика тӗлӗшӗнчен калаҫнӑ чух Эльгеев хӑй патне никама та
кӗрггмест: самана хытса пырать — тем курмалли сиксе
тухӗ. Пӗр аслӑ ывӑлӗпе ҫех ним шикленмесӗр калаҫать.— Атте,— тапратрӗ Михала,— «Хыпар» хаҫата кӑларасси тек пулас ҫук. Ҫӗпӗрпе хӑратаҫҫё. Никольский
профессорпа пирӗн Бобровников директор ку ӗҫ пирки
темиҫе хут та кӗпӗрнаттӑр патне кӗрсе йӑлӑнасшӑн пулнӑ,
анчах леш йышӑнман. Ёлӗк редактор пулнӑ Игнатьева
Ҫӗпӗре янӑ теҫҫӗ. Ун хыҫҫӑнхи редакторсем те Иванов,
Кириллов тата пирён Павел Алексеевич та — тёрмерен
аран хӑтӑлнӑ.
— Исмук Павӑлӗ мён туса пурӑнать вара халь?—
пӑшӑрханса ыйтрё Михаларан ашшё.
— Вӑл халь урӑх хваттере куҫнӑ. Ана электростанцие
ӗҫе кӗртнӗ, монтер шучӗпе ӗҫлет.
— Пӑрахни ҫав революди шухӑшне? Е ҫаплах...
— Рабочисемпе ҫывӑхрах пулмашкӑн ӑна Федоров
электростанцие вырнаҫтарнӑ. Ху та пӗлен, атте, монтерӑн
ӗ ҫ ӗ — ҫуртран ҫурта, хватпертен хваттере ҫӳресси.
^ —^ Апла вӑл «сирӗн» связной шутӗнче?— тӗпченӗ пек
ыйтрӗ Эльгеев.— Эсӗ те вӗоемпе ҫыхӑнсах тӑратӑн-и?..
Ох, асту, ывӑлӑм!..
— Йӑнӑшнӑ эпир, атте. Федоров пирӗн ӗҫе ырламарӗ.
Рабочисенчен уйрӑлса патшана сирпӗтме хӑтланнн «революцилле выляни» кӑна терӗ. Анчах халӑха ытларах ӑс
парасси — кашни уч1ителӗн тӗп тӗллевӗ пулмалла терӗ.
— Хӑй вӑл мӗн туса пурӑнатъ Хусанта?
Унӑн хушамачӗ Федоров мар халӗ, Хусана та вӑл
сайра хутра ҫех пухусене пыра-пыра каятъ. «Саша» ггесе
чӗнеҫҫӗ. Социал-демократ вӑл.
— Мӗн тени пулать ку сӑмах?
— Эп хам та лайӑххӑн пӗлместёп вёсен программине.
Эсерсенчен уйрӑм вӗсем вӗрентни. Вӗсем патшалӑх
рабочисен аллинче пулмалла теҫҫӗ, эсерсем хресченсем ҫине ытларах шанаҫҫӗ.
Мнокӑль рабочи пирӗн? Ку тӗрёс мар. Патшине
улӑштарас пулсан та, влаҫа хресченсене памалла. Улпутсенчен ҫӗре туртса илсе хресченсене валеҫмелле. Укҫасӑр
мар, паллах. Хысна тӳлемелле тӑвас пулать. Рабочин
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мӗн: шалу илет — ӑна урӑх нимӗн те кирлӗ мар. Хуҫине
хирӗҫ пытӑр-и вӑл? Хуҫи
пулмасан унӑн ҫемйи
выҫӑ
вилӗ,— хӑй те сиемерӗ, хӗрсе кайрё Эльгеев.
- Х а - х а - х а ! Эс, атте, шӑп эсерех иккен. Федоров
сан пек мар калать: хапрӑк-савӑтсем рабочисен хӑйсен
аллинче пулмалла, тет.
— А укҫи?! Укҫине кам патӑр вӗсене — машинӑсем
туянма, тавар илме... Пӗр уйӑхра юхха ярӗҫ вӗсем хуҫин
ӗҫне, пӗлменскерсем. Калаҫҫӗ нирлӗ мара!
— Ак, атте, вуласа пӑх: мӗншӗн пирён «Хыпар» хаҫата пӗтерсе хунӑ.
— Ну, ну...— Питёртен туянса килнё ҫинҫе кӑшӑллӑ
куҫлӑхне тӑхӑнса вуларё Эльгеев: «Хыпар».., 1907 ҫул...
Майӑн 27-мӗшё... Эрнере пёрре тухакан хаҫат... Утмӑл
пиллӗкмӗш номер»— тӑсса вуларё хаҫатӑн номерне.—
Анланмастӑп, мён тума илсе килнё эс куна?
— Ырӑ шухӑшсем пур унта, ҫавӑнпа илсе килтём.
Павел Алексеевич аллӑ экземпляр пытарса усранӑ: ку
юлашки номере сутма чарнӑ, ҫавӑнпа вӑл аллӑшне типографинчен вӗҫертме ӗдкӗрнӗ. Халь самана кӑшт лӑпланчӗ тесе, учительсене вуласа пӑхма парса ячё.
— Сӳнчё, эппин, пӗртен-пӗр чӑваш нуши ҫинчен пёлтерекен хаҫат. Юратса вулаттӑмӑр пурте: чухӑнни те,
пуянни те — кашнин валли хӑйне кирлё статья тупӑнатчё. Мёншён пирён халӑх ҫутта тухасран ҫав тери хӑраҫҫӗ-ши пирӗн чиновниксем?— тулхӑрчё Эльгеев, пӑшӑрханчё, тарӑхрё.
— Павел Алексеевич агроном ӗҫне лайӑх пёлет: хресченсем валли пёчёк брошюра ҫырса хатӗрленӗ пулнӑ —
ҫичё пусӑллӑ уйсем ҫинчен, ют патшалӑхсенче тӗрлӗ
ӑратлӑ выльӑхсем пурри ҫинчен... Политика таврашӗ ҫинчен пёр сӑмах та пулман вӑл кёнекере... Ҫавна ҫаптарма
та Кёпёрнери земски управӑн пуҫлӑхё ирёк паман: «Чӑвашла кёнеке кӑларасси — патшалӑхшӑн сиенлӗ япала»,
тенё. «Чӑваш литератури пулман та пулас та ҫук, кирлӗ
те мар», тенё.
— Хе?!. — ура ҫине сиксе тӑчӗ Эльгеев. — Патша чиновникёсем ҫинчен те ҫырма хӑрамаҫҫё чӑвашсем: Гуркопа Лидваль выҫӑ халӑха тӑрантарма уйӑрнӑ умҫана
вӑрласа пуйнӑ иккен. Киревсёр ку ёҫ... Анчах ытла тӳрё
ҫырадҫё: «Выҫлӑх ҫулсем час-часах пулни Российӑри социаллӑ стройраи килет: патшалӑхри йёрке агрономи наукине тёпе хурса ӗҫлеме, ялхуҫалӑх машинисемпе усӑ
9. П. Осипов. Элкей таврашӗ.
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курма май памасть». Ку ӗнтӗ Ҫутпуҫ* Павӑлӗн хӑйӗн
шухӑшӗсем пулмалла. Ку сӑмахсемшӗн хаҫата хупни ҫеҫ
мар — Исмук Павӑлне хӑйне те Ҫӗпӗре ямалла. Редактор вӗт вӑл! , Пӗлмелле — терӗ.
— Патшалӑха пӗр ҫын тытса тӑрасси, паллах, хӑҫан
та пулин пӗтет, атте... Ҫӗре никам та алӑпа туман, ҫавӑнпа ӑна никам та «ман» тесе йышӑнма пултараймасгь,
атте.
— Ха! мӗн ҫыраҫҫӗ... «Кам хӑй аллипе ҫӗр ӗҫлет —
ҫавӑн ҫех пулмалла?!.» Эсир, ав, сухапуҫне тытасшӑн
мар — учитӗле тухнӑ. Хам эпӗ чирлӗ, Кольӑпа Павлушӑп
ҫулӗсем ҫитмен, аннӳ те варпа аптраса пурӑнать — вара
ман хамӑн Хӗветӗре те сухалаттарас мар-и? Тӑватӑ ятлӑ
ҫӗре мӑян пустӑр-и?
— Сан пеккисем ҫинчен мар ку, атте, харам пьтр улпутсем ҫинчен сӑмах пыратъ. Ҫӗршер теҫеттин хӑшӗпӗрин, ҫӗрне ӗҫлесе тӑваканӗсем — чухӑн хресченсем,
ҫурри выҫӑ ларакансем. Мӗншӗн пурин валли те пёр тан
валеҫес мар?
— Вӑт-вӑт, шӑп ҫаплах ҫырнӑ ку хаҫат ҫинче: кам
ҫӗре хӑй аллипе ӗҫлет— ҫӗр ҫавна пулмалла, тенӗ. Эс
ҫырман-и куна, Михала?
— Кирек кам ҫырнӑ пулсан та — шухӑшӗ тӗрӗс.
— Апла пулсан, «Хыпара» хупнисем пит тӗрӗс тунӑ.
Пӗр пус укҫа тӳлемесӗр мӗнле улпут хӑй ҫӑрне хресченсене парӗ? Туртса илес пулсан — патшалӑх хресченсем
валли кивҫенле укҫа уйӑрса памалла: унсӑрӑн — юн тӑкса ҫапӑҫмалли те килсе тухӗ. Вулама-ҫырма вӗрентес пулать тӗттӗм халӑха малтан, унсӑрӑн, пӗр-пӗр Ваҫҫа пеккисем, е хамӑрӑн Сашша пеккисемех ҫӗрне илнӗ-илмен
картла выляса ярӗҫ, е сутса ярса эрех ӗҫсе^ кӳпӗҫ. Мана хама, тен, сирӗнтен те ытларах патша йёрки килёшмест: эпё хам та хура халӑхшӑн, ман хамӑн та пурне те
пулӑшас килет. Анчах мён чул пулӑшан вёсене, ҫ а в ӑ н ч у л
усалланса пыраҫҫӗ. Кантрак пиччӳне, ӗнеллӗ пултӑр
тесе, Иӑлӑма утӑ ҫулма пынӑшӑн ҫурма хакпах^ҫур ҫулхи пӑрӑва пиллесе патӑм, укҫине ӗҫлесе татӗ, терӗм. «Тем
чул та сӑпаҫҫипах, терё, виличчен саншӑн турра кӗлтуса
пурӑнӑп,—терӗ. — Хӗле кӗрсен, пулас ӗнене пусрӗ те
сутрӗ. Халь ӗнтӗ — ни ӗни, ни укҫи ҫук. Курас килмест
ӑна ман ҫавӑнтанпа... Тьфу! А парӑмне тавӑрасси ҫинчен
тапратмасть те.
" * «Хыпар» редакторӗ пулса ӗҫленӗ П . А. Алексеев ҫурэлнӑранпах ҫӳҫсӗр пулнӑ, ҫавӑнпа ӑна Кутемерти самрӑксем «Ҫутпус» тене.
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— Пурте ун пек мар, атте: тен, пурӑна кпле, пёрле
ӗҫлемелли те пулӗ, темиҫе килпе пёрлешсе, тен, ггыр акмалли машинӑсем, плугсем туянӗҫ хресченсем. Малтан
патша вырӑнне ют патшалӑхсенчн пек парламент суйласа лартмалла, унта хура халӑх представптелёсем ытларах пулмалла.
— И р авӑтакан куккукӑн пуҫӗ ҫурӑлнӑ, тет, ачам. Ал
пусма пёлмен представительсем парламентра пулас ҫук,
вулама-ҫырма пӗлекенни пурпӗр хӑй майлах калать:
чавса пӗр майлӑ кӑна хуҫланать—кӗсъе еннелле. Пӑлханса пӑхрё халӑх—нимӗн те улшӑнмарӗ. Аслӑ ҫынсене
кӑна хупса лартса пӗтерчӗҫ. Кантрак пеккисемшӗн кирек мӗнле йӗрке пулсан та — пурӗпӗр! Наяншӑн кирек
мӗнле самана та пӗрех. Тӑхтас пулать, ывӑлӑм. Ҫамрӑкг
сене вулама-ҫырма вӗрент ытларах — вӗсем ӳссе ҫитчӗр,
вара курӑнӗ.
— Атте, яла казаксем килнё — Артур патӗнче чарӑнчӗҫ! — васкаса кӗрсе систерчӗҫ Кольӑпа Павлуш. Эльгеев алри хаҫата вӑр-вар ҫурса тӑкрӗ те: «Ме, ывӑт часрах кӑмакана»,—терӗ аслӑ ывӑлне. Михала, кӑмакана
ывӑтас вырӑнне, «Хыпар» таткисене кайрн алӑк умӗ хыҫне — ҫерҫи йӑвине чиксе пытарчӗ.
Эльгеев, пӗлтӗр пулса иртнӗ пӑлхава аса илсе, Михала чӑматанне уҫса пӑхрӗ — кирлӗ мар кӗнеке тавраш
курмарӗ. Яла уретник пырса тухнӑ иккен. Павел Алексеевич Кутемерте пурӑннине пӗлсе, ун патне кӗрсе тустарса тухнӑ: сарма чарнӑ «Хыпар» хаҫат пачки ҫухални
ҫинчен уретнике Хусантан систернӗ иккен. Анчах йӗрне
тупайман.
Майӑн 27-мӗшӗнче тухнӑ «Хыпар» хаҫат кирлӗ ҫӗре
ҫитнӗ, алран алла куҫса ҫӳресе, вӑл халӑх хушшинче сарӑлнӑ. Пӗрре акнӑ «Хыпар» чӗлхи хӑй вӑрлӑхне халӑх
хушшинче хӑвармасӑр пӗтме пултарайман.
САРМАНТЕЙЁН

САРА

ЧАХХИ

САР ҪАМАРТА ТУНА, ТЕТ

I
Караҫӑм пиччен ҫурчӗ хӗле кӗрсен шкул валли юрӑхлӑ пулмарӗ: кӑмаки ӑшӑ тытми пулчӗ. Вутне хутсан та,
тӗтӗм тухни аптратать. Пӳрт умӗнчи ватӑ йӑмрасем хупӑрланӑ пирки ҫутӑ та сахал хӗллехи кунсенче, ачасене
вулама-ҫырма хён, куҫӗсем те хӑш ачин пӑсӑлма пуҫла9*

131

рӗҫ. Кушнлков тухтӑр ачаоен куҫ хупанкисене тӗрӗслесе
пӑхнӑ хыҫҫӑн трахомлисем чылай палӑрнӑ.
— Юрамасть шкул валли ку пӳрт — хӗвел ҫути сахал,— ӑнлантарнӑ
Николай Дмитриевич.— Тӑватшар
ученик пёр парта хушшине ларни — ачасене пёр-пёрне
кӗҫӗ чирё тата трахом ертме пулӑшни кӑна. Шкул лартма укҫа ыйтас пулать земствӑран. Пёр парта хушшине
виҫ ачаран ытла лармалла мар. Унччен пёр-пёр тасарах
ҫурта куҫмалла,—хытарса каланӑ тухтӑр.
— Ку йҫпе пирён Эсир пулӑшасса шанас килет, Николай Дмитриевич.
— «СопсШо вше дна поп*»—ӑнлантӑр-и, Михаил
Николаевич?
— Анлантӑм.
— Анчах пире итлеми пулчӗҫ земствӑра. Тоскинеев
урлӑ йӑлӑнӑр, ун сӑмахне шута илекенччё Ардальон Петрович. Хам енчен кщ пё сведенисем ҫырса парӑп,— терё
те тухса каяс умён хуыса каларё: «Ку тупӑк пек партасене кӑларса ывӑтӑр. Кутемерге пуян ҫыпсем ҫителёклё — ы й т ӑ р Эльгеевран, Паймукран — пёчёк партӑсем
тутарччӑр столярсене».
— Калаҫса пӑхӑп,—терё Михаил Николаевич.
— Калаҫса пӑхнипех ёҫ пулас ҫук, хушас пулать,
халӑх ячёпе хушас пулать. Партӑсем туса панипех вёсем ҫука юлас ҫук, хӑйсен те ачисем вёренеҫҫӗ — ҫавна
та шута нлёр... Ну вӑт... Ҫёнё пурнӑҫ тӑвасси учительсенчен нумай килет. Сӑмахпа мар — ёҫпе, ӗҫпе киввине
пӗтермелле! — ик майлӑ ӑнланмалла каларӗ Кушников.
Вара Романов фельдшера чирлӗ ачасен куҫӗсене ешӗл
сенкерпе эмеллеме хушса хӑварчё.
Тухтӑр каланине шута илсе, Михаил Николаевич
Александр Павлович урлӑ земствӑран шкула тепӗр ҫурта
куҫма пулӑШу ыйтрӗ. Еҫӗ тухрё.
Халӑх шкула Кӗркури пиччен тин пураса лартнӑ пӳртне куҫарма йышӑнчё. Васкарах туса пӗтерме те ялти
платниксем пулӑшрӗҫ. Прамун Кёркурийё хёпёртесех килӗшнӗ хӑй пӳртне шкул валли вӑхӑтлӑха пама: вут хутас
енчен те, краҫҫын ламписем туянас тёлӗшӗнчен^те — шухӑшлама кирлё мар, земство тӳлет. Шкул пӳлёмёсене
тирпейлён ҫуса тасатнӑшӑн, тата, Кёркури арӑмё шалу
илнӗ.
* Унсӑрӑн пулас ҫук
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(латинла).

Халь енте, чан та, класс евёрл/ё пулнӑ Кёркури пиччен
пилек кантакла пӳрчё: пӗренисем шурӑ, мӑкӗ те таса
таракан-ханкӑла тавраш ҫук. Вёсем Иван Караҫӑмӑч
ҫуртенче кив перене хушӑкӗсенче чылайччё. Темное хутчен пуртне хӗлле шӑнтса пӑхсан та, таракансенчен хӑтӑлассн нулаиман. Малтанхн учнтельннцӑна та Михаил
Николаевича та ҫак япала пит тарӑхтарнӑ. Халь ёнтё
ачасем те хепёртесе вӗренеҫҫӗ: урайё шурӑ, пёр шӑрпӑк
ҫук, перемена чухне шак чулла выляма та аван.
Ҫ|ен учитель сёрме купӑспа каласа ачасене юрлаттарма пит юратнӑ. Ҫамрӑк шкул ачиоен сассисем уҫах мар
пулсан та, аслараххисен йёркеллех тухнӑ. Икё хёл вёрентне хыҫҫӑн Кутемертн шкулта тӑватӑ саслӑ хор йёру
келенне.
^
Ирхине занята умён — «Эй, ҫӳлти аттемёр», заняти
хыҫҫан — «Эй, турра ҫуратнӑ хёр»,— кёлё кёввисем чиркурп хор юрланӑ пекех янра пуҫланӑ.
Учениксем хушшинче пёр тӗреклё хусах пулнӑ —
Яковлев Иван ятлӑскер. Вал учительпе пёрле хулӑн саспа юрланӑ. Ҫавӑнпа ӑна учениксем «Пасси»'тесе чённё
Хёрачасем хушшинче Алтаттерен асли пулман, вал пит
ҫепеҫ саспа юрлама пӗлнё. Ҫавӑнпа ӑна «Тискӑнтти» тенё, каярахпа ӑнах, тата, «Сӑвтукки» тесе те чённё.
Ку ҫитённё хёрача тетрадь хуплашки ҫине хӑйён ятне
«Ьвдокия» вырӑнне «Свдукия» тесе ҫырнӑ, ҫавӑнпа вара
шкул ачисем ӑна «Сӑвтукки» тенё.
Мёнле-мёнле ят паман пулӗ шкул ачисем пёр-пёрне.
Хӑйсене вӗрентекен тияккӑна та «Хӑяккӑн» тесе чӗннӗ.
Учительрен ҫех кулман: юратнӑ ӑна ачасем. Икё ҫул
вё(ренни сисмесӗрех иртсе кайнӑ ачасемшён. Ҫурхи кунсем ҫитсен, пёррехннче Михаил Николаевич шкул ачисене Киремет сӑртне выляма илсе тухнӑ. Унта вара хёл
каҫа хатӗрленӗ юрӑсене вал тёрлё вӑйӑпа ҫыхӑнтарма тӑрӑшнӑ.
^Ачасем юрла-юрла вылянине курма Киремет сӑртне
ялйыш ватти-вёттипех пуҫтарӑнкӑ.
Ак ачасем икё пая уйрӑлнӑ, учитель сёрме купӑспа
вылять, унпа пёрле хёрачасем ҫепӗҫҫӗн юрласа яраҫҫё:
Эпир кӗҫӗр вир акнӑ, вир акнЛ,
Он, тит-лагӑ, вир акнӑ, вир акнӑ...

Хёрачасене хирёҫ тухса
юрлаҫҫё:

арҫын

ачасем

сатурланса
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Эпнр ӑна таптатпӑр, таптатпӑр,
Ой, тит-латӑ, таптатпӑр, таптатпӑр...

Хӗрачасене ертсе пыраканӗ «Тискӑнт Сӑвтукки»
пулнӑ. Унӑн шӑпчӑк евёрлё сасси Киремет вӑрманӗ тӑрӑх
темиҫе хутчен янӑра-янӑра каять.
— Апай-туру-у, ку Акчурари Ҫӑпала Михали хёрё
тесе кам калӗ? Пирён ялти Селисрен те ирттерет пулӗ
ку?— тесе тӗлӗнеҫҫӗ пӑхса таракан хӗрарӑмсем.
Селис ятлӑ хӗр пулнӑ, тет, Кутемерте. Ун пек юрӑсӑвӑ ӑстаҫӗ таврари ялсенче пулман, тет, вара. Качча
кайнӑ чух кӗрсе тухмасӑр пёр кил хӑварман, тет, кашни
кил хуҫине асӑнса ҫӗнӗ хӗр йӗрри сӑвӑланӑ, тет.
Селис йӗрри — шӑпчӑк юрри, Селис ташши — тилӗ
юртти,— тенё ун ггуйӗнче пулнӑ ҫынсем. Алтатте сассине
Селисӗнпе танлаштарма чӑнахах тивӗҫӗ пулнӑ пулё.
Ахальшӗн мар ӗнтӗ ҫав Алтатте шкула вӗренсе пӗтереймен. Иван-Пасси, хӑй те юрлама юратнӑскер, хӑлха
таранах юратса пӑрахнӑ Алтаттене: виҫҫӗмӗш класа пӗтеричченех ӑна качча илнӗ.
Чылайччен асӑнатчёҫ вара вӗсене шкул ачисём.
— Эх, пирён Пасси пулсан,— паратчӗ сире!—тетчӗҫ
арҫын ачасем пӗр-пӗринпе тӳпелешнӗ чухне.
— Пирӗн Сӑвтуккин сасси Селисӑнчен ҫӗр хут ирттерет,— тетчёҫ тата мухтанса Алтаттепе пёрле вёреннё
хёрачасем.
Виҫҫёмёш класа куҫсан, шкул ачиоем вырӑсла юрӑсем нумай пёлнё. Сӑмах тухнӑран ҫакна каласах пулать:
ачасем юрлама пит юратнӑ! Ҫавӑнпа Михаил Николае^вич час-часах турӑ законне вӗрентмелли сехетсенче тёрлё
юрӑсем вёрентнё. Ак ҫак вӑйӑллӑ юрра пуринчен ытла
шкул ачисем юратнӑ.
Ҫерем ҫине чи тёреклине — Иван-Пассине лартнӑ;
ун умёнче, пӗрин хыҫҫӑн тепри пёчӗкреххисем ларнӑ. Тепёр ушкӑнӗ вӗсене хирёҫ, пӗр-пӗрне ал вӗҫҫён тытса
тӑрса, ҫапла юрланӑ:
Ой,
Ой,
Да
Да

хрен, ты мой хрен,
хрен, полевой!
и кто тебя садил,
и кто-о поливал?

Лараканнисем, хрен тымарёсем пулса, ҫапла юрланӑ:
Сади-ил меня пан,
Полива-ал Селиван.
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Селиванова жена
При до-ро-ожке жила.

Вара Иван-Пасси хулӑм саспа пёччен кӑшкӑрса юрланӑ:
Она ха-а-жи-вала,
При-го-ва-а-ри-вала!

^ Ун хыҫҫӑн пурте сатурланса ҫӗрте лараканнисене
пӗрерӗн-пӗрерӗн тӑпӑлтарса кӑларнӑ,— хӑйсем ҫапла
юрланӑ:
Ой,
Ой,
Да
Да

хрен, ты мой хрен,
хрен, полевой!
и кто тьбя садил,
и кто-о поливал?

ч

Чи юлашкинчен пёччен тӑрса юлнӑ Иван-Пассине эртелпе аран тӑпӑлтарса кӑларнӑ: пит тӗреклӗ каччӑ пулнӑ
ку ученик.
Ача-пӑчасене ырӑ ятпа асӑнмалли пулнӑ, чӑнах. Анчах Чӗнере, Иван-Пасси туйне, никам та кайман: Селис
пек ял тӑрӑх йёрсе ҫӳремен Алтатте, туйне чаплӑ тума
пурлӑхӗ ҫитмен. Виҫ ача амӑшӗ пулнӑ хыҫҫӑн, нумай ҫул
иртсен, сӳннӗ унӑн пурнӑҫӗ (туберкулез чирёпе вилнӗ).
Пӗрле вёреннӗ ачасем хушшинче кӑка чылайччен унӑн
ҫепӗҫ сасси янранӑ.
Шкулта юрланӑ юрӑсенчен нумайӑшӗ халӑх хушшине
те сарӑлнӑ, пархатарлӑ ятпа уншӑн ҫӗн учитӗле асӑннӑ.
Ҫӗн учитель ҫинчен Феопемпт Анисимовича чылай
ҫынсем каласа панӑ: хӑшӗ ырласа, хӑшӗ хурласа. Учениксем кунӗпех темӗскерле юрӑсем вӗренеҫҫӗ, турӑ законӗ урокӗсенче ачасем светски юрӑоем юрласа лараҫҫӗ,
тенӗ хӑшӗ-пӗри. Ку сас-хура благочиннӑй патне те ҫитнӗ.
Ҫӗн учитель Эльгеев ывӑлӗ пулнине пӗлсен, благочиннӑй
кӑшт иккӗленнӗ: Тимофей Николаевичпа ҫыхланнӑ ҫыннӑн ачи христианла тӗне хирӗҫ те пулма пултарнӑ. Шӗнарпуҫӗнчи пупа — Гурий а т т е н е — с ӑ н а м а хушнӑ: ҫӳрет-и ҫав учитель.чиркӗве, тип тытать-и, ҫылӑх каҫарттаратъ-и, шкул ачисене кӗлӗ кӗввисене юрлама вӗрентегг-и,— вӑхӑтра систерме ыйтнӑ.
Пёррехинче, мункун умӗнхи типӗре, пӗчек Павӑла
доска умне кӑларнӑ пулнӑ. Учитель ӑна Иван Яковлевич
чӑвашла ҫырнӑ халапа калаттарнӑ. Сасартӑк пӳрте Артур старостӑпа Шёнерпуҫӗнчи пуп —• Гурий атте — кӗрсе
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тӑнӑ. Михаил Николаевич ку хӑнасене кётмен. Шкул
ачисем, пупа курсан, пурте харӑс ура ҫине тӑнӑ. Пуп вёсене сылтӑм аллипе хӗреслесе пилленӗ.
Павлуша учитель вырӑна кайса ларма хушнӑ. Вара,
камертонпа тон парса, ачасене «Эй, ҫӳлти аттемӗр» юрлаттарнӑ. Гурий атте ачасене ырланӑ.
— Ну, ачаоем, мӗнле урок вӗренеттӗрччӗ эсир? Мӗнле
молитва?— доска умӗнчен тин ҫех кайса ларнӑ Павлуш
ҫине пӑхса ыйтрё пуп.
— Сармантей чӑххи ҫинчен,— чӗтренӗ саспа аран каларё Павлуш.
— Ну, ну... Сармантей чӑххи ҫинчен, эппин... Каласа
кӑтарт-ха пире, эпир нтлер.
Павлуш хӑюлланса уҫҫӑн калама пуҫларӗ:
Сармантейӗн сарӑ чӑххи
Сар ҫӑмарта тунӑ, тет.
Ака шӑши пынӑ та
Хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнӗ, тет,
Чӑххи те какалать, тет...

— Ну, ну... Ҫитӗ... Чӑххи какаланӑ пултӑр... Закон
божий урокӗнче Сармантей чӑххи ҫинчен вёренетёр иккен. Ну, ну... Христос сирёнпе пултӑр,— учитель журналне уҫса пӑхса калать пачӑшкӑ.— Сӑхсӑхма вӗрентнӗ-и
хӑть сире?
— Вӗрентнӗ,— теҫҫӗ класӗпе.
— Сӑхсӑхса кӑтарт-ха, ачам?
Павлуш чиперех сӑхсӑхрӗ.
— Мӗншӗн виҫӗ иӳрнепе сӑхсӑхаҫҫӗ,
пӗлетӗр-и,
ачасем?
Класра шӑп пулчӗ. Учитель хӗрелсе кайрӗ.
— Ун ҫинчен калама иртерех вӗсене, вӗсем халь ӑна
ӑнланас -ҫук,— терё учитель.
— Ну, ну... Тур каҫартӑр, эппин... Миҫе турӑ пирён,
ачасем?
— Виҫҫӗ,— терӗҫ малта лараканнисем.
— Ячӗсем мӗнле?— ыйтрё пуп Павлушпа юнашар
ларнӑ Вальккаран.
Валькка, сурӑх ҫӑмне илнӗ пек картлашкаллӑ каснӑ
сар ҫӳҫне аллипе хыҫкаласа илчё те кӗрнеклӗ ҫипуҫне
каҫӑртса, хӑлха илтмен ҫынна каланӑ пек, татса каларӗ:
— Атте турӑ, ывӑл турӑ, святой сывлӑш турӑ.
— Тӗрӗс мар каларӑн, ачам... Кам пӗлет?— ыйтрё пуп
ыттисенчен.
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Учитель ним тума аптранӑ пирки, пуппа Артур хыене
кайса тӑчӗ, шӗвӗр пӳрнине ҫӳлелле каҫӑртса ачасене
вӑрттӑн кӑтартрӗ.
Энтрей Ҫытӑрчӑн ачи Сантӑр, ватӑ Паймукӑн мӑнукӗ, учитель кӑтартнине часах ӑнланч!ӗ:
— Эп пӗлеп!— терӗ, сылтӑм аллине ҫӗклесе.
— Ку Паймук ывӑлӗн ачи, пӗлмелле,— систерчӗ староста.
I
— Ну, Ну... Паймук тӑванӗсем —турра ӗненекен ҫынсем,— старостӑпа кӑмӑллӑн калаҫса илчӗ Гурий атте,—
Пӗлетӗн пулсан, каласа пар, ачам, пурте илтчӗр.
Юлашки сӑмахӗсене Михаил Николаев ҫине ҫаврӑнса
пӑхса калэрё пуп.
— Пӗр турӑ!— терӗ Сантӑр хыттӑн.
Учителӗн чӗри лӑштах пулчӗ.
— Пӗр турӑ. Ҫапла. Пӗлсе каларӑн, ачам. Аҫта пурӑнать вӑл — пирӗн аслӑ турӑ?
— Ав — кӗтесре!— пӳрт кӗтессинчи турӑш ҫине аллипе тӗллесе кӑтартрӗ Сантӑр. Учитель кун хыҫҫӑн тӳсеймерё, чӑлана кӗрсе кайрӗ. Гурий атте вырӑнтан сиксе
тӑчӗ.
— Ҫок, ҫок!.. Ку тӗн йӗркине хисеплеменни пулать,
господин Эльгеев, ачасем сан нимён те пӗлмеҫҫӗ. Хамӑп
тияккӑна яратӑп ку шкула... Эсир, господин Николаев,
хӑвӑр та турра маннӑ, курӑнать.. Турӑ законне вёрентмелли сехетре Сармантей чӑххи ҫинчен пакӑлтатса
ларатӑр...
Ҫилленнипе Гурий атте ачасене пиллесе хӑвармаеӑрах тӑрантас ҫине тухса ларчӗ. Халиччен, Кутемере пырсан, Паймук хуҫа патне кёрсе тухмасӑр каякан марччё
Гурий атте, анчах паян — ҫав тери тулхӑрнӑ хыҫҫӑн —
тӳрех Шёнерпуҫне тӗрлеттерчӗ.
Гурий атте хӑй сӑмахне манман: тепёр эрнерен шкула
чӑнах та пёр хаяр тияккӑн пырса ҫитрӗ. Турӑ законё урокёнче ачасенчен учитель мён вёренме хушни ҫинчен ыйтрӗ. Темшён — те пӗлсех, те ӑнсӑртран — каллех пёчёк
Павлуша тӑратрё:
— Каласа кӑтарт-ха, ачам, лайӑх хатёрленнё-и эс
>рока?
Ку таранччен Павлуш нихҫан та кив завета путлён
вӗренменскер, виҫё сӑмах кӑна вуласа илме ӗлкӗрчӗ.
— Кир... царь персидский... Кир... царь персидский...
Кир...
— Виҫ хут каламасӑр та нлтнё, хӑлхасӑр ҫынсем ҫук
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кунта — малалла кала!— ҫилӗллӗн пӑхса илчӗ Павлуш
ҫине тияккӑн.— Пӗлместӗн?!. Л а р чӗркуҫҫи ҫине!..
Павлуш чӗркуҫҫи ҫине нихҫан та ларса курманскер,
пӗчӗкскер, парта хушшине хӗсӗное ларчӗ.
— Аҫта пытаннӑ эс, кахал? Тух часрах доска патне!
Павлуш, парта хушшинчен тухса, доска патне пырса
тачё.
Тияккӑн чӑлантан пёр ҫӑкӑр чари илсе тухрё, тёпне
пёр ывӑҫ пӑрҫа сапрӗ (пӑрҫн подрясник кёсйинчех пулнӑ
икюен), вара:
— Лар, ҫакӑнта, чӗркуҫлен, кахал! — Павлуша кёпе
ҫухинчен ярса илсе чёркуҫлентерсе лартрё.
Шкул ачисем, малтан кулма хӑтланнӑскерсем, шӑпӑрт
пулчӗҫ: пурте урок хатёрлеме тытӑнчӗҫ. Пёчӗк Павӑл,
ҫав тери хӑраса ӳкнёскер, нихҫан кун пек намӑса курманскер, хӑй те сисмерё — шӑрса яра пачё.
Ҫапла мӗн урок пӗтичченех чара ҫинче, чёркуҫҫисем
ыратнӑ пирки, авкалана-авкалана ларса ирттерчё вӑл.
— Малашне те урок вёренмесен сире, сармантейсене,
сакайне хупса лартатӑп — шӑшисемпе пёрле! — тесе
урока вёҫлерё тияккӑн, Кӗсле ялёнчен тухнӑ чӑваш. Турӑ
законне вёрентме тияккӑн эрнере виҫӗ кун ҫӳренӗ. Ачасем
мён вӗреннине кашни килмессерен тёрёсленё. Ытписемшӗн примерлӑ пулма пёчёк Павӑла наказани пани ахаль
иртмен: пурте пекех турӑ законне вёренме тӑрӑшнӑ, тияккӑн килнине курсанах, пурте класа кёре-кӗре вырнаҫса
ларнӑ.
— Ну-ка, Сармантей ачи (Сармантей чӑххи ҫинчен
ӑна пуп каласа панӑ иккен), ирхи кёлле каласа иар ха?
— «К тепе Влатыкӑ человеколюпче, от сна восстав
припекаю и на тела твои потвисаюся и молюся ти...» —
ним ӑнланмасӑр пакӑлтатрӗ Павӑл.
— Аван, аван вӗреннӗ, пӑрҫа ҫинче ларса пӑхни
усӑллӑ пулнӑ иккен... Иртнё урока вӗреннӗ-и?
— Вӗреннё: Кир царь персидский...—
Кӗнеке ҫинче ҫырнине пар сӑмах сиктермесёр каласа
панӑ хайхи «кахал» П а в ӑ л
— Маттур, ачам... Тур ӑс панӑ сана: иртнинче «Двойка» пулнӑ пулсан, паян сана «пятерка с плюсом» лартса
парам,— терё тияккӑн.
Павӑл хыҫҫӑн Вальккаран ыйтрё, анчах Хура Сантӑр
ывӑлӗ чылайччен ним чёнмесёр тӑчё. Валькка «ирёккӗн»
ӳснё: амӑшӗ чирпе аптранӑ, ашшё таҫта калмӑксем патёнче пурӑннӑ, ҫуллахи уйӑхоенче, баржа ҫинче матрос138

ра Атӑл тӑрӑх ҫӳренӗ.-хӑш чухне Вальккана та хӑйпе
пӗрле илсе кайкаланӑ.
Сӗмӗлти пӑлхав хыҫҫӑн Валькка, вунпиллӗкре кӑна
пулсан та, килте арҫын ӗҫне туса пынӑ: выльӑх пӑхнӑ,
лаша шӑварнӑ, вут татнӑ, сухапуҫ та тытса курнӑ. Хӑй
вӑл — вӑйлӑскер, яштак пӗвӗллӗ, ҫаврашка пит-куҫлӑ,
сар ҫӳҫлӗ, чакӑр куҫлӑ — вырӑс ачи евӗрлех. Арифметика задачине шутлас тӗлӗшӗнчен вара е вулас ҫырас
енчен — калама £ук ӑста ученик. Анчах турӑ законне
урок вырӑнне хуман вӑл: ашшӗ турра ӗненмен ҫын пулнӑ
иккен, Атӑл тӑрӑх ҫӳресе йӑлтах «тутарланса» кайнӑ.
— О-о, тутар пичче таврӑннӑ-ҫке!— тетчӗҫ вара Сантара ялйышсем, сайра хутра яла килсе тухсан. Гутарланнӑ тесе, сӑхсӑхмантан каланӑ иккен ӑна.
Ашшӗ килте пурӑнман пирки Валькка ирӗксӗрех кил
хуҫи пулса тӑнӑ. Вӑл Хура Сантӑрӑн аслӑ ачи пулнӑ,
унсӑр пуҫне вёсен ик хӗр ӳснӗ, тата — алри арҫын ача.
Арӑмё, чипер Анна тенёскер, халь йӑлтах вӑйсӑрланса
ҫитнӗ, ӳслёкпе аптрать. Вальккан шкула ҫӳреме те вӑхӑт
ҫук, анчах вулама-ҫырма пёлмесен — ҫын пулас ҫук, тенё
ашшё. Задача тӑвайманнисем— унтан ыйтаҫҫё, вырӑсларан чӑвашла куҫараймасан — Валькка часах куҫарса парать (вырӑссем хушшинче ҫӳренӗ-ҫке-ха вӑл ашшёпе).
Анчах турӑ законне вӑл, ашшӗ каланӑ пек, кирлё мар
япала тенӗ.
Ҫавӑнпа тияккӑн ирхи кӗлле вырӑсла каласа пама
ыйтсан, вӑл ҫапла хуравларӗ:
— Кӗлӗ вёренме ман вӑхӑт пулмарё,— терӗ.
— Л а р апла пулсан пӑрҫа ҫине!— алӑк патнелле
кӑтартрё тияккӑн.
Валькка, малти партӑра ларнӑскер, часах чӑлан патне кайса тӑчӗ.
— Чара ҫук кунта, Кӗтерне аппа ҫӑкӑр лартма илсе
кайрё,— терё Валькка чарине кӑмака хыҫнелле пытарса.
— Лар, эппин, урайне,— ҫилленчӗ тияккӑн.
Валькка ӑҫта тӑнӑ, ҫавӑнтах уриоене тутарла хутлатса ларчӗ. Ача-пӑчасем тӳсеймесёр кулса ячӗҫ.
— Чёркуҫленсе лар, мусульман ачи!— кӗпе ҫухинчен
тӑратса, доска патне илсе кайса' лартрё хайхи тияккӑн.
Валькка халиччен ҫакна сӑнаман: хаяр тияккӑнӑн
сӑн-сӑпачӗ чечче хыҫҫӑн пит илемсӗр чӑпарланса юлнӑ
иккен. Турӑ законне вӗрентекен ҫын уншӑн паян шуйттан пекех туйӑнса кайрӗ. Ҫитменнине, тата, шёвёр сухалё
те кӑвар пек хёрлё. (Камран ҫуралнӑ-ши кун пек хаяр
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чӑваш?) Пурпӗр Вальккаран тулкки пулас ҫук тесе,
тияккӑн: «Кахал! Наян!» — тенипех лӑпланчӗ.
Пулаймарӗ тияккӑнӑн Вальккана турӑ законне вёрентесси: леш пушшех уроксене сиктере-сиктере ҫӳр^ме
пуҫларӗ.
— Вырӑсла пёлеп, вулама-ҫырма, шутлама пӗлеп —
матроса каятӑп эпӗ те,— тет амӑшне, леш ывӑлӗ хут вӗренме ҫӳресшӗн маррипе куляннине кура.
Тарӑхнӑ учитель те: кӗлӗ юррисенчеи урӑх нимӗн те
юрлаттарма хушмаҫҫӗ, ачисем те турӑ законне кӑна
ытларах вёренеҫҫӗ. Хӑйӗн шӑллӗ Павлуш та арифметикӑпа юлса пыра пуҫларӗ, анчах турӑ законӗ урокӗсенче
ялан «пятерка» илсе пырать.
Пӗррехинче Михаил Николаевич хӑйӗн шӑллӗне задача хатӗрлес-е килменшӗн питӗ ҫилленнӗ пулиӑ. «Саккӑра ҫичӗ хут илсен, миҫе пулать?»— тесе ыйтсаи, леш тавҫӑрса илеймен. Вара учитель тӑватӑ кӗтеслӗ линейкӑпа
Павлуша пуҫӗнчен пӗтӗм вӑйпа ҫапиӑ. Линейка ҫурмалла хуҫӑлса кайнӑ, Павӑл тӑнсӑр пулса ӳкнӗ.
Михаил Николаевич ним тума аптраса, Павлуша ал
вӗҫҫӗн киле ҫӗклесе кайнӑ. Ачасене: «Саланӑр килелле,
паян тек вёренместпёр»— тенё кӑна.
,
Ҫавӑнтанпа Михаил Николаевичӑн учитель ӗҫне курас килми пулнӑ: кёлё таврашне вёренсе вӑхӑта ан ирттерёр, теме пултарайман вал шкул ачисене, анчах тепёр
майлӑ та ӗҫ тухас ҫукки уншӑн курӑнса тӑнӑ.
— Иртерех шкула кайнӑ пирӗн Павӑл, тӑнё ӳссе
ҫитеймен пулё,—тесе, аптранӑ енне йӑпатнӑ ашшӗ аслӑ
ывӑлне,—Арифметика мана та двухкласснӑйра вёреннё
чух йывӑррӑн туйӑнатчӗ. Задачӑсем шутлаттарса тинкерен кӑларатчӗ учитель. Павлуш — хавшак ача, пулӑшмалла ӑна, килте те хӑш чухне задачӑсем шутлаттарас
пулать...
— Аван мар турӑм, атте... Ҫилле тӳсеймерём... Тияккӑншӑн Павлуша лекрӗ...
Линейкӑпа ҫапни аван мар, ёнтё, чӑнах: ытти учительсем те ҫапаҫҫӗ, чёркуҫҫи ҫине те лартаҫҫӗ, урама та кӑларса яраҫҫӗ итлемен ачасене... Анчах пёчёк Павӑл ҫине
ал ҫёклени — нихӑш енчен пӑхсан та, килёшмелле яиала
мар: имшер ача, чирлёскер... Тата вӑл унӑн шӑллё-ҫке!
Урса кайсах линейкӑпа ҫапма сӑлтавё те пулман: саккӑра ҫичё хут илсен, аллӑ улттӑ пулассине Павлуш пёлмелле. Хутламалли таблидӑна халиччен мёнле вёреннӗ,
ҫавӑн пек кӑна тепёр хут ыйтса пӗлмелле пулнӑ учите140

лӗн: ҫичче сакӑр хут илсен, аллӑ улттӑ пулассине Павлуш
ҫӗрле вӑратсан та пӗлнӗ. Уншӑнах ачана тӑнран яни
киревоӗр, чӑнах пит киревсӗр япала. Ҫамрӑк учитель
хӑйне хӑй ниҫта хума аптранӑ. Павлуш тӑнран ӳкессе вӑл
кӗтмен, ун пек ҫапни Валькка пек ачашӑн нимӗн те мар
(ун пек ҫупкӑ Валькка сахал мар курнӑ хӑйӗн кӗске
ӗмӗрӗнче: ашшӗнчен те, тияккӑнран та), анчах ҫак ачана
линейкӑпа ҫапни — чӑх чӗппнне ал туйипе
амантннпе
пӗрех... Чӑн сӑлтавӗ урӑхларах пулнӑ иккен: тняккӑн
благочиннӑй патне х>т ҫырса янӑ, ачасене Эльгеев учитель ирӗке вёрентет, хӑйӗн урокӗсенче ҫут тӗнче пулни
ҫинчен каланӑ чух турӑ ҫинчен пар сӑмах та каламасть,
тенӗ. Турӑсӑр епле тӗнче тьгтӑнса тӑтӑр? Ҫылӑх ҫинчен
те ачаоене каламасть, отметка та лартмасть, тенӗ. Ачасем учительтен хӑрами пулнӑ, дисциплина ҫук, тенӗ. Ҫакӑн ҫинчен Михаил Николавича ҫамрӑк учительница Антонина Павловна каласа панӑ, вӑл ун ҫинчен Феопемпт
Анисимовичран илтнӗ. Феопемпт Анисимович куна Шуиашкарта пулнӑ чух Добронравов инспектортан илтнӗ.
Михаил Николавич ачасене вырӑс культури ҫинчен
ӑнланмалла каласа пама тӑрӑшнӑ. Вӑл каласа кӑтартни
вӗренмелли программӑра, паллах, пулман: ют ҫӗршывсенчи вӗҫен кайӑксем ҫинчен, унта пурӑнакан тискер
кайӑксем ҫинчен каласа кӑтартнине ачасем пит юратса
итленӗ. Ҫав хушӑрах, курӑксем епл|е ӗмӗртен ӗмӗре куҫса, улшӑнса пыни ҫинчен ӑнлантарнӑ. Ҫын та упӑте пек
пулнӑ темиҫе пин ҫул ӗлӗк, тесе калакаланӑ пулнӑ. Куна
ачасем ӗненсех кайман. Тияккӑн ҫынна тӑмран тунӑ тесе
вӗрентнӗ, турӑ ӑна чун панӑ, т е н ӗ — куна ачасем ӗненнӗ
(упӑтерен, чӑнах, епле ҫын пулма пултарӗ — куна ачасем
мар, пысӑккисем те ӗненсех каймӗҫ).
Темле аякран кӑна каласа пынӑ пулсан та, ачасен
пуҫне иккёленмелли шухӑшсем пырса кӗнӗ.
— Аҫтан пулнӑ этем,— ыйтнӑ пӗррехинче Вальккаран
тияккӑн, ниепле ответ та пулас ҫуккине пӗлсех.
— Упӑтерен, пысӑк упӑтерен,— тенӗ Валькка.
— Вон класран! Шӑршу ан пултӑр сан паянтан шкулта!— тенӗ тияккӑн.—Сан пек упӑтерен путлӗ ҫын пулас
ҫук!— хӗрсе кайса кӑшкӑрнӑ вӑл. Ҫав кунтанпа Валькка шкула ҫӳремен. Анчах унӑн отвечӗ Михаил Николаевич пу£не пысӑк чукмарпа ҫапнӑ пекех пырса тивнӗ.
Тияккӑн «его преподоби» благочинная пулса иртни ҫинчен ҫырса систермесӗр ирттермен.
Михаил Николаевич чун тӑвӑлне тытса чарайми пул141

са кайнӑ, нимшӗнех тияккӑна виҫесёр сӑмахсем калама
пуҫланӑ. Константин Федорович ҫинчен Павлуш умӗнчех — пӗррехинче: Артур — элекҫӗ, сахал лекнӗ ӑна халӑхран, ш а к к а м а л л а пулнӑ, мерзавеца,— тенё. Мерзавец
тенине Павлуш ӑнланман, анчах Артур путлё ҫын маррине чухланӑ. Кун ҫинчен хӑйӗн юлташӗсене те каласа
панӑ.
Инкек ҫине — синкек,— теҫҫӗ ваттисем. Мункун эрнинче Артур чиркӳрен ҫуран таврӑннӑ. Ана килнине курсан, ача-пӑчасем Эльгеевсен садне, чие йывӑҫҫи хушшине
нытанса ларнӑ. Староста, ӑна-кӑна пӗлменскер, ачасем
умӗнче мӑнаҫлӑн иртсе кайнӑ. Вӑл кун хура хыс тата
ҫӑтӑртатса пыракан ҫӗн атӑ тӑхӑннӑскер, Артур хӑйӗн
ятне тивӗҫлех пулнӑ. Тӗл пулнӑ ҫынсене пурне те хӑйне
мӑннӑн тытса карттусне илсе пуҫ тайнӑ. Эльгеевсен килӗ
тӗлне ҫитсен: ӗх-хӗ-ӗм! — тесе ӳсӗрейнӗччӗ, такам шӑп
ҫамкинчен чулпа персе лектернӗ. Пит тӗл пенипе Павлуш
малтан савӑннӑччё, кайран — Артур ҫилленсе хӑйсен
хапхи патнелле утнине курсан, хӑраса ӳкрӗ. Ача-пӑчасем
тарса пӗтрӗҫ, Павлуш вите тӑррине хӑпарса утӑ ӑшне
кӗрсе пытанчӗ. Килкартинче Улай вӗре пуҫларӗ, сикесике вӗрнипе сасартӑк сӑнчӑрӗ татӑлса кайрӗ. Ҫийӗнчех
Укҫине аппа пӳртрен чупса тухма ӗлкӗреймен пулсан,
кам пӗлет, ятлӑ ҫынна — старостӑна — тен, йытӑ тулласа та пӑрахнӑ пулӗччӗ. «На место, Улай!»— вырӑсла хыттӑн кӑшкӑрчӗ Укҫине. Иытта чӗнес — вӑрҫас пулсан, е
тата л а ш а п а ҫул ҫине тухсан — чӑвашсем ялан ҫапла
вара — вырӑсла пуплеҫҫӗ.
Пит итлемен чух
такамӑн
амӑшне те аса илеҫҫӗ, анчах пӗр вырӑс та чӑвашсем
вӑрҫса каланине ӑнланас ҫук — ҫавӑнпа кӳренмелли те
ҫук уншӑн. Укҫине аппа ун пек сӑмахсене к а л а м а вёренмен: «Вырт, йӗксӗк!» — терӗ кӑна. Вара йыттине тепӗр
хут сӑнчӑрларӗ.
— Сирӗн Павӑл, хам куҫпа куртӑм.^мана чулпа печӗ:
акӑ чулё те, акӑ юнӗ те,— ҫамкине тутӑрпа шӑлса илсе
кӑтартрӗ.
— Ах, тур, тур, тур! Ененессӗм те килмест: нивушлӗ
пирӗн Павлуш?!. Ҫав тери йӑваш ача епле чулпа пеме
пултарнӑ пулӗ?.. Павлуш! Павлуш!..—ик-виҫӗ хутчен
чӗнсе кӑшкӑрчӗ Укҫине, йӗри тавра пӑхкаласа. Анчах
Павлуш илтнӗ пулсан та, хирӗҫ тавӑрса нимӗн те каламарӗ.
— Ашшӗне каласа пар, паказани памасан ача-пӑча
иртӗнме пултарать,— тесе ҫамкине ш ӑ л а - ш ӑ л а тухса кай142

рӗ Артур. Павлуш Артур каласа хӑварнӑ сӑмахсене илтнӗ, ҫавӑнпа кӑнтӑрлахи апата та, каҫхине те киле таврӑнман — вите тӑрринчех ҫӗр каҫнӑ.
— Аҫта ҫухалчё пирён ача? Ах, тур, ашшё!.. Михала,
Хёветёр, шырӑр, юлташёсем патёнче мар-ши?
— Тимахви — унӑн юлташӗ, вӑл пёлмелле,— тесе
урам урлӑ утрё ашшё.
Хёветёр Павлуш утӑ ҫинче пытаннине пӗлнӗ, ҫӑкӑр та
унта пыра-пыра панӑ, анчах ҫынсене каламан. Артуршӑн
ачана хӑйӑпа хёнеттерес килмен (пулкаланӑ ун пекки:
Эльгеев, ҫилленсен, хӑйӑ ҫыххипе ҫапкалать ачисене —
ыратнинчен ытла ҫатлатни пӑскӑртать-ҫке). Эльгеев хӑй
те Павлуша хӗнесшӗн пулман, ӑшӗнче кӑшт савӑннӑ та
(«ҫапла кирлё те Артура», тенӗ), вӑйӑран вӑкӑр та тухма
пултарать тесе, кӑшт пӑскӑртса илме хатёр пулнӑ.
— Ай, Кӗҫтенкки пичче, ҫав тери хёнерӗ ачине ман
хуҫа, ҫав тери!.. Тек нихҫан та аллине чул гытас ҫук ёнтё
Павлуш, — чӑн та пулнӑ пек каласа кӑтартрӗ Хӗвегёр
Артура, лаша шӑварнӑ чух шыв хӗрринче тӗл пулсан.
— Ҫапла вӗрентмесен, ачаран ҫын пулас ҫук: пӗчӗкле
ачана ӑс памасан, ӳссен вёсем пӑлхав ӗҫне те вёренсе кайӗҫ. Кайса ыйтса пӗлес тенӗччӗ, халь ӗнтӗ кайма кирлё
мар,— хӑй кӑмӑлне ҫапла савӑнтарчӗ Артур.
Пулни-иртни ҫинчен Хёветёр хӑйён хуҫине пётёмпех
каласа пачё, ахӑлтатсах кулчё вара леш.
— Юрӗ-ҫке, эппин — «наказани» панӑ пултӑр,— терё.
Михаил Николаевич, хӑй айӑпне туйса, Хусантан пёррехинче пёр плитка шоколад илсе килсе пачӗ пӗчӗк шӑллӗне, анчах леш тутанса пӑхрё те — «тутлӑ мар ку»,— терё. Ун хыҫҫӑн пиччӗшӗ лавккаран тутлине кайса илме
укҫа пачӗ. Павлуш шӑп пёр кӗрепенкӗ пылак-кӑвасаклӑ
канфет илсе килчё, хӑйӗн юлташӗсене хёпёртесех ҫитерчё
вара.
2

Михаил Николаевич, темӗнле инструментпа та пӑртак
калама пӗлнӗскер, Павлуша мандолинӑпа тӑнкӑртаттарма чармарё (халиччен никама та паман ӑна — ватса пӑрахасран хӑранӑ).
Павлушшӑн ку—пит пысӑк телейӗн туйӑннӑ: салтак
юрри, чӑваш ташши — часах калама вӗреннӗ.
Кам пёлнё пёчёк Павӑлӑн хӑлхи ҫивӗччине: пиччёшё
тёпелте сӗрме купӑспа каланӑ мелодисене тепёр к у у П а в луш чиперех мандолинӑпа тӑнкӑртаттарма пултарнӑ.
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Каярахпа, ашшӗ кӗсле тытса ларсан, Михала сӗрме
купӑспа е хуткупӑспа калама тытӑнсан, Павлуш балалайкӑпа чӑваш ташшисене вӗсемпе пӗрле чиперех калакан
пулнӑ.
— Хӑлхи пит ҫивӗч ку ачан, сӗрме купӑспа калама вёрентсен аванччё,—тенё ашшӗ.—Гимназие... хамӑнсывлӑх
пулаймасан, эсӗ, Михала, ӑна Хусана яр — гимназие
кӳрт: унта теме те вӗрентеҫҫӗ,— ӗмӗтленсе каланӑ ашшӗ.
Ҫапла вара, Михалапа Павлуш, пӗр-пӗрин хушшинче
кӳренмелли пулнине манса, кунран кун туслашса кайнӑ.
Задачӑсем тӑвассине те, вырӑсларан чӑвашла куҫарас
уроксене те иккӗш пёрле хатёрленё. Класра хайхи Павлуш пёрремёш ученик пулса тӑнӑ. Ҫулӗ те саккӑртан иртнӗ, ӑстӑнё те ҫитӗнсе пынӑ. Унпа пёрле пёр вырӑс ачи
вӗреннӗ — Мясников тавраш — Александр Яковлев. Ҫак
ачапа пӗррехинче Павлуш тавлашнӑ: вырӑсла сӑмахсенчен чи вӑрӑммине кам пӗлет, тенё. Александр Яковлев
(ӑна ачасем Санькка, тенё) ашшёсенчен ыйтса пёлнё те
мухтаннӑ: «еговысокопревосходительствующемуся» — чи
вӑрӑм сӑмах ку, 34 буквӑллӑ — унтан вӑрӑмми вырӑсла
чёлхере ҫук, тенӗ.
— Пур, эп тата вӑрӑмраххине пёлетёп,—тенё Павлуш.
Чӑнах та, Павлуш пӗлнӗ сӑмах Яковлевӑнчен икӗ хут
вӑрӑмрах пулнӑ, ӑна вӑл хут ҫине пӑхмасӑр калама^ вӗренсе килнё килтен. Доска патне тухнӑ та ак ҫак «сӑмаха» ҫырса хунӑ — шӑп виҫӗ йӗрке пулнӑ пӗр сӑмахранах:
«Наполеонизкагощемупришлищемусякомуприлифонкусе бебиллион». Аллӑ пилёк саспалли, вӑт!—тесе мухтанса
илнё ача.
Ку сӑмаха пёр ача та вуласа тухайман, анчах Павлуш
ӑна куҫа хупса та калама пёлнё.
— Ун пек сӑмах вырӑс чӗлхинче ҫук,—тенё Санькка.
— Пур, пур — эс пӗлместӗн: мана пичче каласа пачё,—тенё Павлуш. Пиччӗш учитель-ҫке-ха, епле ёненмелле мар: пур та пуль ҫав, тенё вара ӗненнисем.
Вырӑсла чӗлхере кун пек сӑмахри татӑксем пурах,
ӑна Павлуш хӑй курнӑ", анчах темӗн чухлё татӑксене ҫыпӑҫтарнинчен сӑмах пулмассине вӑл пёлмен. Пиччёшён
стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑнӑ кун кӗнекине илнё те Павлуш
татӑкӑн-татӑкӑн ҫыпӑҫтарса вӑрӑм сӑмах тунӑ: Наполеон+низкаго+щему (куна Санькка каланинчен аса илнё)
+пришли+щемуся (каллех Санькка сӑмахёнчен)+кому+
прили (вӗҫне кӑларса п ӑ р а х н ӑ ) + ф о н к у (граммофонӑн
юлашки сыпӑкне улӑштарнӑ)+себе+биллион (ку число144

на календарьте курнӑ). Никам ӑнланмалла мар сӑмаха
вӑл тарӑхса вӗренсе ларнӑ — шӑп шкула пыричченех.
Ҫапла вара Саньккана ҫӗнтернӗ.
Мӗн те пулин шухӑшласа кӑларасси е юрӑ хывасси
Павлушшӑн нимӗн те мар.
«Христос воскресе из мертвых» вырӑнне вӑл ачасене
ҫапла вӗрентнӗ: «Христос-ҫармӑс тос, кӑнтта-кӑнтта хориное, ыйткалакан шӑмпашла!» Ку вара ҫармӑсла юрлани пулать, тене. Ачасем ӗненнӗ.
— Вёсен чӗлхинче те «ыйткалакан» сӑмах пур-и вара?— тесе ыйтсан: «Пур пулмасӑр! Ыйткалакансем вӗсем
пур ҫӗрте те пур», тенё. Ачасем каллех ёненнё. Ҫитменнине хӑй те ӗненнӗ. Сӑмаххисене балалайка пӑнтӑртаттарнӑ евӗрлӗ шухӑшласа кӑларнӑ та «ҫармӑсла» сӑвӑ туса
хунӑ.
Пёррехинче пӗтӗм класпа ҫак юрра юрланӑ вӑхӑтра,
тияккӑн пырса кӗнӗ пулнӑ.
— Мӗнле юрӑ ку, кам шухӑшласа кӑларнӑ? — хаяррӑн ыйтнӑ тияккӑн.
— Шухӑшласа кӑларман, куна ҫармӑссем юрлаҫҫё,—
тенӗ Павлуш.
— Кам вӗрентнӗ сире ҫармӑсла юрлама? — ыйтнӑ
тияккӑн.
—• «Ҫармӑс тос», вӑл пирӗн патӑрта час-часах пулать,— суйнӑ Павлуш. Тияккӑн Христос юрри сӑмаххисене ӑнланаймасӑрах юлнӑскер, ним калама аптранӑ.
— Пёлмен чӗлхепе юрламаҫҫё Христос юррине,—тенӗ
вара тияккӑн.
— Эпир пӗлетпӗр: пирён ялсем чылайӑшё пёлеҫҫё,—
хӑюлланса каларё Тимуш.— Ман аппа ҫармӑс ялне качча кайнӑ: иптӑк, коптӑк, кӑмӑт, кинтӑ-сансал пиҫ яшо!—
хӑйӗн юлташне, Павлуша, ҫӑлас тесе пёлнё-пёлмен ҫармӑсла чӗлхепе каласа илнё Тимуш.
Те ёненнӗ тияккӑн, те хӑй ҫармӑсла пёлменнппе ним
калама аптранӑ: эп сире епле вӗрентнӗ, ҫапла кӑна юрлама юрать турӑ юррине — астӑвӑр, ачасем!—тенё те
урок пуҫланӑ.
— «Вначале бог сотворил небо и землю. Земля сначала была не устроена, и дух божий носился над водою».
Мён тени пулать ҫак, калӑр? Тимофей Андреев, куҫарса
пар-ха?
— Чи малтан турӑ ҫёрпе пӗлӗт тунӑ,— тет. Ҫ.ӗр ҫинче
ним йёрки те тӑвайман, тет, ҫавӑнпа турӑ пӗлёт ҫинче
кӑна вӗҫсе ҫӳренё,— куҫарса каланӑ Тимуш.
10. П. Осипов. Элкей таврашё.
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— Кам сана кун пек куҫарса панӑ — л а р , ҫармӑс ачи!
Двойка сана, ҫылӑха пӗлмен Киремет ачи,— тенё тияккӑн, чернил тумламне класс журнале ҫинчен хӑвӑрттӑи
ҫулласа илсе. Урок малалла теплелле кайнӑ пулёччё —
пӗлме ҫук, анчах класа учительпе ҫӗн пачӑшкӑ — Никанор Петровский пырса кёчёҫ. Сӑн-сӑпатӗнчен пӑхсан, ку
пачӑшкӑ пит ырӑ кӑмӑллӑ ҫын пулмалла. Урок умён кӗлӗ
туса ирттерсен, учитель пачӑшкӑна ачасемпе паллаштарчӗ. Вара тияккӑн ҫине чалӑшшӑн пӑхса илчӗ те: турӑ законне малашне сире пачӑшкӑ, Никанор атте, вӗрентет,—
терӗ.
Тияккӑнӑн урокӗ ҫапла вара юлашки пулнӑ.
Пирвайхи кун ҫӗн пачӑшкӑ ачасемпе паллашса кӑна
ирттерчё: пурне те ырларӗ, лайӑх пӗлеҫҫё турӑ законне,
терӗ. Вара — «Эй, турра ҫуратнӑ хӗр» кӗлле юрлаттарчӗ
те урока пӗтерчӗ.
Михаил Николаевич киле каяс умён ҫӗн пачӑшкӑна
ашшёсем патне кёрсе тухма сёнчё, леш килёшрё:
— Хавас пулӑттӑм, пит хавас сирён аҫупа паллашма:
нумай илтнё эп ун ҫинчен,— терё пуп.
— Илтнё, эппин?
— Хусанта чухнех, консисторинче пулнӑ чухне илтнёччё: ӑслӑ ҫӑмарта хуҫи... студентсемпе ҫыхланса хӑйён
ятне кӑшт вараланӑ, тетчёҫ.
Михаил Николаевич ку сӑмахсене илтсен, пупа хӑнана чӗннипе пӑшӑрханчӗ: ку та, леш те — пурте пёрех иккен вёсем.
Ашшёпе паллашиччен, Петровский Михаил Николаевича ҫыру тыттарчё: «Салам калама хушрёҫ Эльгеева»,
терё.
Ҫырӑвне уҫса вуласан, Михаил Николаевич тёлёнсе
хытсах кайрё: кам ку — ун умёнче тӑраканни? Провокатор мар-и?..
— Ҫук, ҫук! Пёлмен ҫын урлӑ Федоров ку хута парса
ярас ҫук,— лӑпланчӗ Михаил Николаевич.— Анне, сӑмавар лартса пар-ха пире,— хушрӗ вӑл амӑшне, кайри пӳрте кайса.
Пӑртак тӑрсан пӳрте Эльгееҫ та кёчё. Паллашрӗҫ.
Чей те пёрле ларса ӗҫрӗҫ. Тёлёнмелле пулчё: ҫён пачӑшкӑ турӑ ҫинчен пёр сӑмах та тапратмарё, Хусанти вӑрттӑн пулса иртекен пухусем ҫинчен пётёмпех каласа пачӗ.
«Хыпар» хаҫата темиҫе хутчен хупса лартни ҫинчен те,
Ашмарин цензор ирёксӗртен икё майлӑ пулса ёҫлени
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ҫин^сн те, Тимофей Николаев тӗрмерен мӗнле хӑтӑлни
'ҫинчеи те — лурин ҫинчен те лӗлет иккеи луп.
Лаша кӳлее тӑратсан, шӑи пӳртрен тухас умён, Михаил Николаевичпа кӑшт чарӑнса тӑчӗ Петровский:
— Вул'аса пӑхӑр ҫак хута,— ггерё ;вӑл вӑрттӑн.
Панӑ хута Эльгеев хӑвӑрт вуласа пӑхрӗ:
«...Нам известно, в селе Бичурино организуется кружок учителей. Вам, Михаил Никаиорович поручается
войти в контакт с Эльгеевым и Павловой.
Предупредите: игра в революцию, как это делал Тимофей, не допустима. Следите за тем, чтобы особо темпераментные члены кружка не забывали, что за ними
следят их же «коллеги».
Просветительскую деятельность надо всячески увязывать с пробуждением в трудовом народе политической
сознательности. Надеемся, В'аш сан не повредит нашему общему делу.
Саша.»
Ку хута вуласа тухсан, Эльгеев тата ытларах тёлёнчё. Ним чёнме аптрарё. Анчах «Саша» тесе Федорова
чённине вӑл пӗлнӗ.
— Кам ҫырнӑ куна Сирён пата? Нивушлё Александр
Федорович? — ыйтрё Эльгеев. Хуравлас вырӑнне Петровский панӑ ҫырӑва каялла илчё те ҫула кайма тапранчё.
— Хутне вуласа куртйр, тейёпёр, малашне хам патӑма ҫитес кунсенче хӑнана чёнёп. Антонина Павловна та
пулать,— каялла панӑ хута кёсйине чикнё хушйра каларё пуп. Павлова хушаматне асӑнсан, Петровский шанчӑклӑ ҫын пулнине ёненчё Эльгеев. Тухса каяс умён
килйыш ҫыннисене пиллесе илчё те Петровский тӑрантас
ҫине кайса ларчё. Асатма Хёветёр кайрё. Леҫсе килсен:
— «Ай пит кӑмӑллӑ ҫын-ҫке ку ҫӗн пачӑшкӑ»—тесе
темиҫе хутчен те асӑнчё Хёветёр, хӑйён хуҫипе калаҫнӑ
чух.—Ачасем валли кӑнахвит парса ячё матушка.
Тепёр эрнерен Петровский чӑнах та хӑй патне паллӑ
учительсене «хӑнана» чӗннӗ: Хурапхаран, Ҫичпӳртрен,
Кармалтан, Шёнерпуҫёнчен, Кутемертен. Чӗннӗ ханасем хушшинче Исмук Павӑлӗпе Тоскинеев та пулнӑ.
Пуҫтарӑннӑ «хӑнасем» пёр-пёринчен пӗрре те вӑтанмасӑр учительсен кружокӗ хальхи условисенче мӗн тумалли ҫинчен калаҫнӑ. Вырсарникунсенче кашни шкултах политика ҫинчен тӳр чӗлхепе калаҫмасӑр паллӑ кёиекесем ытларах вуламалла тенё. Пуринчен ытла медицина
10*
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тӗлӗшпе тата ҫутҫанталӑкри пулӑмоем ҫинчен тӗрӗс ӑнлантарса памалли ҫинчен хӗрӳ сӑмах пынӑ.
Ку ёҫе вӑйлатмашкӑн кружок укҫине ӳстермелле тенӗ,
член укҫине 1%—5% таран Устав хушнӑ пек тӳлеме йышӑннӑ. Ирӗклӗ паракансенчен кёнекесем пуҫтарса библиотека уҫма шутланӑ. Ку ӗҫе ҫамрӑк учительница Антонина Павлова хӑй ҫине илнӗ.
Михаил Никанорович Петровский Шӗнерпуҫне иккӗмӗш лачӑщкӑ пулса ёҫлеме килнӗ, атачах Гурий Яковле(вичпа килёштереес ҫуккине туйнӑ та, учительоен хӳттинче лулма тӑрӑшиӑ.
Гурий пачӑшкӑ чиркӗве халӑх ытларах ҫӳретӗр тесе,
тата Христос тӗнӗ чӑваш хушшинче хытӑрах ҫирӗплентӗр
теое, юлашки вӑхӑтра чиркӳри кӗлле чӑваш чӗлхипе ирттерме тытӑннӑ. К у ӗ ҫ е Никанор епископ, ятарласа Хусантан килое итленё хыҫҫӑн, пит ырланӑ. Петровский литурги кӗллине чӑвашла ирттерме халь иртерех тенӗ.
Кун пирки калаҫусем икӗ майлӑ пулчӗҫ. Тоскинеев ку
ӗҫе ырларӗ — халӑх пит ӑнланса итлет, терё. Анчах Чеоновпа Эльгеев учительсем ӑна хирӗҫ пулчӗҫ. Ҫутҫанталӑка турӑ тунӑ тени — наукӑна хирӗҫ пырать, матери ҫинчен вӗрентекен философипе евангели чӗлхи нихӑш енчен
те пёр пек мар, тенё. Исмук Павӑлӗ вӗсем майлӑ пулнӑ.
Петровский ку шухӑшпа килӗшмен: ха"льхи вӑхӑтра ун
пек хӑтланни кирлӗ мар, самана хытса пырать, кружок
ӗҫне пӗтерме пултараҫҫӗ, тенё. Гурий аттепе хирӗҫни —
жандармсемпе тӗл пулнипе пӗрех: ырри пулас ҫук, тенӗ.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн чиркӳ ӗҫне хутшӑнма халь кирлё мар тесе йышӑннӑ, малтан халӑха ӑстӑн ытларах
памалла, тенё.
Юлашкинчен пухура Кушников тухтӑр ҫинчен сӑмах
тапраннӑ. Шур кулачпа сут тӑвакан Юрусов систернё
пирки, ӑна «воскресное чтение» ирттернё чухне патша
йӗркине хирёҫ каланӑшӑн Воскресеиски вулӑсран тухса
кайма хушнӑ.
— Юрусов элекё пёртте тёрёс мар, Кушников ҫынсене тёрлё чир-чӗрсем ҫинчен кӑна ӑнлантарса панӑ. Эп
ӑна итлеме хам та ҫӳренӗ,— тенё Павлова учительница.
— Николай Дмитриевич пирён халӑха усӑ кӳнё чухлё
эпир пёри те тӑвайман,— татса каланӑ Герасим Чернов,
Кармал шкулёнчи учитель.— Ял тӑрӑх ҫӳресе, Кушниковран ытла кам халӑха чир-чёртен сыхланма вёрентнё?
Халер чирёнчен, тиф, чечче, ача-пӑча чирёсенчен епле
сыхланмаллиие кам пуринчен ытла вёрентнё? К У Ш Н И К О В
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тухтӑр мар-и? Трахома, туберкулез чирӗсем ҫинчен Кушниковран ытла кам пӗлет пирӗн хушӑра?— хӗрсе кайса
ыйтнӑ вӑл Петровский патӗнче пухӑннӑ учительсенчен.
— Р а м а н Раманчсемпе кӑна эпир халӑх сывлӑхне упрас ҫук! Тӗрӗс калать Чернов,— хушрӗ Михаил Николаевич.
— Александр Павлович, эсир Никифор Охотниковпа
пӗрле ҫырса, Кушникова Ҫӗпӗртен илсе килме пултарнӑччӗ вунӑ ҫул кая. Тата тепёр хут тытӑнса пӑхмӑр-ши?
Кӗпӗрнаттӑр ячӗпе Хусана ходатайство ярас мар-ши?—•.
ыйтрӗ Павел Алексеевич.
— Кушников ҫинчен усал сӑмах илтмен эпӗ. Х а л ӑ х »
ырлать. Юрусов элеклесе ҫырнӑ пулӗ тетӗп ун ҫинчен
эпӗ те. Пӗрле ҫине тӑрсан, тен, ӗҫ тухӗ, чӑнах. Сӗмӗлти
пӑлхава хутшӑнман вӑл, пухусенче патша йӗркине хирӗҫ каланине эп хам илтмен. Ҫырса пӑхар земство управин яч1ӗпе,— шантарчӗ Тоскинеев.
Кун пек пуҫтарӑнса калаҫманни чылай пулнӑ: пур
ҫӗрте те сӑнакансем нумайланнӑ, никам патӗнче пуҫтарӑнса ларма та вырӑн тупайман учительсем.
Ҫав кун Гурий Яковлевича Хусана епископ чӗннӗ пулнӑ, унпа пӗрле уретник та тухса кайнӑ. Ҫавӑнпа Петровский пӗр х ӑ р а м а с ӑ р хӑй патне учительсен кружокне пуҫтарнӑ. Пӗрерӗн-пӗрерӗн килнӗскерсем пӗрерӗнех саланса
пётрёҫ. Тухса каяс умён Антонина Павловна Михаил
Николаевичпа ҫапла сӑмахласа илчӗ:
— Мёншён-ха эпир, учительсем, чӑваш ха^ӑхӗ ҫав
тери хёсёк пурӑннине курса тӑратпӑр пулсан та, нимён
те тӑваймастпӑр? Нивушлё эпир тума тытӑннӑ ӗҫ — патшалӑхшӑн усӑсӑр ёҫ пулса пырать?
— П а т ш а л ӑ х ш ӑ н тени хальхи вӑхӑтра — пурте патшашӑн тени пулать. Патша династийӗ пӗтмесӗр халӑха
кирлӗ тӳре-шара пулас ҫук. Эиир тума тытӑннӑ ёҫ темле
аван пӳлсан та — ҫурма ҫул ҫинче тӑни кӑна. Анчах паянлӑха аван пулёччё ҫакӑ та, Тоня,— сӑпайлӑн калаҫса
уйрӑлчӗ ЭльгеевЧасах тӗлӗнмелле япала тапранса кайрё. Ҫурхи каникул вӑхӑтёнче Воскресенски вулӑсри шкулсенче каллех
учительсем халӑх умне тухса тёрлё хаҫат-кёнекесем вуласа кӑтартма пуҫларёҫ. «Нарспи» поэмӑна Шёнерпуҫ
шкулёнче вӗренекенсем ҫыра-ҫыра илое ял тӑрӑх салатма пуҫларёҫ. Ача-пӑчасем чӑвашла календаре те тата
иртнё ҫулсенче ҫапӑнса тухнӑ «Хыпар» хаҫатри сӑвӑсене
те вула-вула ашшё-амӑшёсене савӑнтарнӑ. Некрасовпа
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Кольцов тата Лермонтов сӑввисене учительоем чӑвашла
куҫарса шкул ачисене панӑ, лешсем вара ҫу каҫа вӑйӑсенче е выртмара эртелпе вула-вула савӑнтарнӑ ватти-.
сене.
Яла тепёр хут чун кёнё.

а
Ҫурхи кунсем ҫитнӗ май, ача-пӑча калама ҫук савӑннӑ. Коля Хӗветӗрпе пёрле ирех суха тума тухса каина.
Павлуш та, вёоенчен юлас мар тесе, хыҫалтан чупнӑ.
Микуличчен тыр акса пётерме тӑрӑшать халӑх. Ачапӑчасем те, ҫӑпан ан тухтӑр тесе, ҫимёкчен ҫиччё шыва
кӗме тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫанталӑк кӑҫал ӑшӑ, ҫумӑрлӑ тӑрагь.
Чие ҫырлисем шап-шурах чечеке ларнӑ. Ҫёмёрт ҫеҫкисем
яла илем кёртеҫҫё, унта-кунта тутлӑ шӑршӑ кӑларса
чуна хёпёртеттереҫҫӗ. Шӑнкӑрчоем тахҫанах вӗллесенче
йӑва ҫавӑрнӑ, йӑмра турачё ҫинче ҫуначёсене сара-сара
илемлӗн юрлаҫҫё. Е тӗттӗм каҫсем, хӑйсен пёркенчёкёсене хывса, ирхи сывлӑма ҫёр ҫине ӳкернӗ вӑхӑтра, шӑпчӑк
юрлани кам чӗрине хускатмё?
Вӑранчё ҫутҫанталӑк. Тӳпери хёвел те хёрлё пёлёт
айӗнчен мункун чухнехи пек выля-выля пӗлӗт айёнчен
тухрё. Ку ёнтё пыл хурчӗсемшӗн, тёкёлтурасемшён —
чылайранпа кӗтнӗ кунсем: пулать кӑҫал пыл. Пыл пулс а н — пыллӑ сӑри те пиҫӗ чӑваш лаҫҫинче. Туйне-мӗнне
тӑвасси те ансат, пыл пулсан.
Тӳпери тӑри юрри хресчен чунне хавхалантарать.
Ырхан чӑваш лаши те ун юррипе хыт утать. Суха хыҫҫӑн
йёр юлать, йёрри хыҫҫӑн курак вёҫет — апат шырать,
апӑрша.
Хёветёр паян суха тума Савраскӑна кӳлсе тухнӑ. Ун
хыҫҫӑн Кольӑпа Павлуш, иккён юнашар Айван ҫине утланса, сӳре сӗтӗрттерсе пыраҫҫё. Айван — йӑваш лаша:
иккён-виҫҫён утланса ларсан та тӳлек тӑрать, Савраска
пек мар. Пиччӗшӗпе иккён ыткӑнса пёр лаша ҫинче ларса пынипе пит савӑннӑ вара Павлуш.
— Ну, ачасем, юрласа парӑр-ха пёр-пёр юрӑ, мӗн
вёрентнӗ сире Михала пиччӳ шкулта,— лашине хуллентерех уттарса каларё Хёветёр.
— Эп пӗлеп юрӑ, эп! — Кольӑран маларах хӑй пёлнё
юрра юрласа ячӗ Павлуш.
Пу-урья мӑкло-о-ю не-епо кро-о-ет,
Ви-ихри сне-ешиые-е крут-тя.
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То-о как све-ер она саво-оет,
То-о саплачет как тит-тя.

Мӗн ҫинчен юрланине Павлуш хӑй те пёлмен, шкулта вёсем ҫапла юрланӑ.
— Кӗвви аван та, сӑввине ӑнланаймарӑм. Чӑвашла
сӑвӑсем каласа
парӑр-ха, мӗнлескеррисем
вёреннӗ
эсир,— татах ыйтрё Хӗветӗр.
— Хёветёр пичче, итле! Эп пёр сӑвӑ каласа парам —
ӑна пичче Хусантан илсе килнё,— терё Коля:
Шавлать, кашлать сём вӑрман,
Вӗҫӗ-хӗррн курӑнмасть.
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан,
Чарӑнассӑн туйӑнмасть.
Шавлать, кашлать сӗм вӑрман,
Тамӑкри пек ахӑрать.
Те арҫури, те шуйттан
Ҫав териех ашкӑнать.

— Ах, тур-тур!— ҫӳҫенсе каларё Хёветёр.— Иртнӗ
хӗл ҫӑва патӗнчи юман вӑрманӗнче эп ҫул ҫухатрӑм. Ҫитменнине, чӑнах та, кутсӑр-пуҫсӑр тӑман тухса кайрӗ. Ҫав
тери хӑраса пётрём — сехре хӑпсах тухатчӗ... Ытла та
пӗлсе ҫырнӑ ку сӑвва Михала пиччӳ,— терё Хёветёр.
— Пичче мар, ӑна вӑл такамран хӑй ҫырса илнӗ.
«Нарспи» ҫинчен халап ҫӳрет халӑх хушшинче,— ӑнлантарчё Коля.
— Вӑл халапа эпё те илтнё вёт!— хушрӗ Павлуш.
Ирхи апатчен хӑрах йӑран мар, ҫурпилӗке яхӑн сухаласа
пӑрахрӗҫ Хёветӗрпе Коля, сӑвӑсем каласах.
Павлуш вёсем хыҫҫӑн лаша ҫинчен анмасӑр сӳрелесе
пынӑ. Аван-ҫке ҫав ҫуркуннехи суха!
Хёллехи кунсенче лӑпланнӑ ҫӑмарта ӗҫӗ те ҫимӗк
нртсен тапранчӗ.
—• Ай! чипер ҫӑмартах ӳксе ванчё,— терё Виктӑр,
тӗттӗм пӳлёмре тимёр трубаллӑ лампа шӑтӑкӗ умӗнче
ҫӑмарта тёрёсленё вӑхӑтра.
— Ой, хӑямат, манӑн та ӳкрӗ: шел — первӑй сортчё
ҫӑмарти, ав, халь «тёк» пулчӗ, — кула-кула юриех ҫёре
ӳкерчӗ алри ҫӑмартине тепёр сортнровщикё.
— Ним тума та ҫук, ачасем, ҫӑмарта хӑпартни пӗҫерсе ҫиме лекрех паян... Ҫын пуҫне пиллӗк ҫӑмарта
ҫитет пуль? Мён чул пуҫтарӑнать — шутласа пӑхӑр-ха,—
терё Яка Петӗр.
151

— Ҫӑмарта хӑпартнипе.турӑх пит аван — Укҫине аппа виҫӗмкун пирӗн аннерен кӗвелӗк пырса илчё, ан манӑр, атьсемёр! — вӗҫлерӗ Виктӑр.
Шӑп ҫав вӑхӑтра складра шӑнкрав сасси илтёнчё.
Апат ҫиме вӑхӑт ҫитсен, Павлуш кайри алӑк умӗнчен
склада ҫити карса пынӑ пралукран виҫӗ хутчен туртса
шӑнкӑртаттарма юратнӑ. Апат ҫиме те рабочисемпе пӗрлех ларнӑ. Купӑста яшкине пысӑк тӑм чашӑкпа сётел
ҫине лартсан, ик кашӑк хӑйма ярса пачӗ Укҫине аппа.
— Хуҫа ачи патне кай, хуҫа ачи патне кай!— терӗ
Хӗветӗр, хӑймине кашӑкпа Павлуш еннелле тӗртнӗ пек
тукаласа.— Пире хӑймасӑр та юрӗчҫке,— текелерӗ хӑй.
Анчах хӑйми, Павлуш умне янӑскер, пӗтӗмпех каялла Хӗветӗр умнелле капланса пычӗ. Рабочисем ахӑлтатсах кулчӗҫ, вӗсемпе пёрле Павлуш та каҫса кайса кулчӗ.
Мёншён апла пулса пынине тёрёслес тесе, Павлуш: Хёветёр патне кай, Хӗветӗр патне кай! — тесе, хӑймине
кашӑкпа тёртсе хӑй еннелле пуҫтарчӗ. Эртелпе ҫинё чух
кирек мёнле апат та тутлӑн туйӑнать, анчах паян Микул
кунё-ҫке — хуҫа менелникӗ. Хӑймаллӑ яшка кӑна мар —
кукӑль те касса хунӑ сӗтел ҫине, пыллӑ сӑра та илсе
килсе лартнӑ. Ҫӑмарта хӑпартни кирлӗ те пулман: кам
пӗлнӗ-ха куна? Микулай Уҫӑпӑч юлашки ҫулсенче ёҫкё
тума юратман, хӑнасене пуҫтарман.
Рабочисене хисеплесе, паян вӑл чӑваш тӗрриллӗ кёпе
тӑхӑннӑ, ҫиелтен — жилет, аттине те ваксӑпа сёрсе ёнерех тасатса хатӗрленӗ пулнӑ.
— Ну, ачаоем, пӗрле ёҫленё—'пӗрлех пурнӑҫа ирттерер. Атте ман, Уҫӑп Тимахвейч, ҫак юрра пит юрататчё:
юрлар-и эртелпе?— ыйтрӗ хуҫи.
— К'ёслепе, Микулай Уҫӑпӑч, кёслепе каласа юрлаттарсан аванччё... Вӑрӑм телей-кун пултӑр сирён!— текелесе пёрер курка пыллӑ сӑра йӑвантарчӗҫ складра ёҫлекенсем.
Эльгеев кӗслепе каласа хуллен юрласа ячё:
Алраи кайми-и аки сухи-и...

Ун хьгҫҫӑн малтан хуллен, вара хыттӑнраххӑн та хыттӑнраххӑн ыттисем хутшӑнчӗҫ:
Алран кайми аки-сухн,
Асран кайми ати-анни.
Аки сухинчен уйрӑлас ҫук,
Ати-атшине, ай, манас ҫук.
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Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Пуринчен пахи ялйыш-пускил
Ай, ӗҫер-и, ай, ҫиер-и,
,
Виличчен пёрле, ай, пурнар-и.
Ай-ян-яй-яй! Ай-яй-яй-я!

Хӗветӗр, пыллӑ сӑра кӑшт пуҫ патне пынипе, хӑюлланчӗ:
— Микулай Уҫӑпӑч, менелник кунӗнче кун пек хурлӑхлӑ юрлани килӗшмест: ташлаттар-ха пӗрех хутчен!—
яш каччӑ пек аллисемпе пилӗкне тытса тӑчӗ.
Микулай Уҫӑпӑч т а ш ӑ кӗвви каларӗ, Хӗветӗрпе Яка
Петӗр, иккӗш х а р ӑ с такмаксем к а л а к а л а с а , ура хуҫса
т а ш л а с а илчӗҫ:
Ах ту, мах ту,
Путек ту, така ту,
Ярапине мана пар!
У-у-у-ух, хуҫа!
Шывь-ем пока-а!!

Хӗветӗрпе Яка Петӗр ташланинчен тӗлӗнсе, пурте
хытӑ ал ҫупрӗҫ.
— Хӗветӗр кун пек ташланине тӗлӗкре те курман, ырлӑха мар пулӗ ку, кип,— Марине кинемей Укҫинене хӑлхаран каларӗ.
Якатлӑ, теветлё,
Пӗсехине хӗретнё!
Яка Петӗр хӳри вӗҫне
туй килнӗ, тет, Пӑчӑнтӑр-ӑр!—

текелесе, Хӗветӗр Яка Петӗр умӗнче тӗпӗртетсе илчӗ.
— Ах, ту-ур, Виктӑр, ташласа кӑтарт-ха
вырӑслине,— тесе ахӑлтатса т ӑ р а к а н Виктӑр патне пырса тӑчӗ
Эльгеев.— «Барыня ты моя, сударыня ты моя»— текелесе
Еырӑсла ташӑ кӗвви ҫине куҫрӗ кӗслеҫӗ. Еҫлес вырӑнне
каҫченех ташласа-юрласа ирттерчӗҫ ҫав кун Ревер складӗнче ӗҫлекенсем. Вӗсемшӗн хуҫи -»- пурӗпӗр
Микулай
УҫӑпӑчЪх.
Чылайччен асӑннӑ в а р а ҫынсем пулса иртнӗ менелник кунне.
ҪИМЁК к у н ё
П а я н ҫимӗх кунё. Кашни килтех тенӗ пек вут хутнӑ,
пӑри кӗрпипе хутӑштарса сухан кукли пӗҫернӗ. Урпа
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нах пылак тутӑллӑн туйӑнать. Чылайӑшӗ иҫӗм ҫырлинчен вӗт кукӑль те пӗҫернӗ, чиркӗве кайса вилӗсене асӑнмали кутья пӑттине те тутаннӑ. Сӑрине ҫимӗк кунӗчченех юхтарнӑ. Ҫимӗк татӑлманнисем ҫӑва ҫине кайса
ҫывӑх тӑванӗсене асӑннӑ, хӑшӗ-пӗри тахҫан вилсе выртнӑ ваттисене асӑнма кайнӑ. Вилнисене виҫӗ ҫулччен
асӑнасси — ӗлӗкхи чӑваш йӑли, каймасан — ҫылӑх. Пупсемшӗн вӑл — ҫӑмӑл ӗҫ мар: ҫӗршер ҫын ячӗсене асӑнса,
кӗске пулсан та, виле тӗмески умӗнче кӗлтумалла. Тияккӑнӑн та ӗҫӗ нумай: кадилӑна сулласа «вечная память»
юрлассн—ҫӑмӑл мар, каҫчен сассӑр та пулса ларӑн. Панине, тата, сыпмасӑр-ҫимесӗр иртме ҫук: халӑх кӳренме
пултарать. Ун вырӑнне тухӑҫлӑхӗ те сахал мар: тиечук
пиҫнё ҫӑмартана хутаҫҫи-хутаҫҫипех лав ҫине йӑтать.
Эльгеев та йӑлине туса ирттермесӗр хӑвармарӗ. Тӗттӗм кӑвак тӗслӗ чалӑш ҫухаллӑ кӗпе, хура шӑлавар, ҫиелтен хура хыс тӑхӑнни пит килӗшӳллӗ ҫавна, капӑр хытанка-яштакскерне. Кольӑпа Павлуша ларчӑк ҫнне
лартса, Укҫинепе юнашар тӑрантас ҫнне хӑй вырнаҫса,
ирех тухса кайрё Эльгеев Шӗнерпуҫ чнркӗвне. Кӗлӗрен
тухсан — ҫӑва ҫнне. Марине кннемей л а ш а п а ҫӳреме
юратман: «Ура утнӑ чух ҫуран ҫӳрес пулать, лашана
ывӑнтарас мар — старик шак та ҫуран ҫӳретчӗ»,— тенӗ
вӑл.
Тӑрантаспа ҫӳрени — вӗҫкӗнле пулассӑн туйлннӑ
ӑна темшӗн.
Чӑнах та ӗнтӗ, ҫул ҫинче пулакансем Эльгеев ҫемйине пуҫ таймасӑр иртмен.
Йӑм-ҫутӑ хура турӑ лаши — Айван — хыт чупаканскер мар, Савраскӑна ҫитес ҫук. Ҫулӗ те унӑн ҫнрӗмрен
иртнӗ, малтн сылтӑм ури уксахланн те кӑшт палӑрать—
ҫапах та кӗлетки чипер: мӑйне кукӑртса тытать, пуҫне,
мухтанса пек, сылтӑм еннелле пӑрса чупать — хуҫин
сьтлтӑм аллинчн тилхепине куҫран ҫухатмасть, вӑл чӳхенсенех, лапчӑнса юртать.
— Эх, Айван, ватӑлатӑн ҫав эсӗ
те: пӗвӗ кӑна —
юртти ҫук. Мӗн чул ҫӳремен пулӗ санпа тусан кӑларса—
йӳиӗрех ҫӑмарта шыраса. Халӗ — иксӗмӗрӗн те ячӗ кӑна
юлнӑ, — тесе, тилхепепе ачашланӑ пек ҫех хуллен ҫапса
илчё лашине Эльгеев ҫӑва хапхи патне ҫитес умён.
Петровский, ҫӑмарта хуҫи кнлсе ҫитннне курсаи,
аякранах хирӗҫ пычӗ. Марине кннемей тахҫанах вил тӗмески ҫнне шур пир сарса хунӑ, вӑрмантан симӗс туратсем те хуҫса килсе капӑрлатиӑ йывӑҫ хӗресе.
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Петровский Эльгеевпа калаҫса тӑнӑ хушӑра, Укҫине^ васкавлӑн ӗҫме-ҫиме хатӗрлерӗ, сӑра витрине те алшӑллипе витсе лартрӗ. Петровский эрех ӗҫменнине пӗлсе, Эльгеев илсе килнӗ кӗленчине кӑтартмарӗ: тиечука
илӗртни кӑна пулать терё пулмалла.
Петровский малтан пӗчӗк панихида туса илчӗ, тияккӑн кадилӑпа сулласа тутлӑ латӑн шӑрши кӑларчӗ
(ытларах шӑршне кӑларсан —тӗтӗмӗ ҫӑтмаха та ҫитӗ,
пӗлме ҫук). Вара хӗрарӑмсем ҫине тӑрсах хӑналарсҫ
черет урлӑ пырса кӗлтунӑ пачӑшкӑпа тияккӑна.
Тараватлӑ пулчӗ кӗлтуни — ҫӑмарта, вӗт кукӑль,
пыллӑ рис пӑтти те — пурте лӑках пулчӗ пархатарлӑ хёрарӑмсенчен. Ҫийӗнчен, тата, укҫа та тыттарчӗ Эльгеев
тияккӑна.
— «Во блаженном успении вечный покой пода-ажяь
господи, усопшему рабу твоему Иосифу и сотвори ему
ве-е-ечную память» — каяс умён тепёр хут каларё пачӑшкӑ. Ун хыҫҫӑн пурте пёрле «Вечная память» виҫӗ
хутчен юрласа илчӗҫ. Ку юрра юрланӑ ҫӗре юнашарти
тӗмескесем ҫинчен те ҫынсем пыра-пыра тӑчёҫ.
Ҫынсенчен кӑшт уйрӑлса, Петровский Эльгеев ҫумне
пырса ҫапла систерчӗ:
— Ыран Феопемпт Анисимович троица шучёпе ханасем пухать. Учительсене чёнет. Уретник та унта пулать.
Михаил Николаевичӑн пырас пулать, уйрӑлма юрамасть,—терё те хыттӑн «А-а-минь!»—тесе, хёреспе пиллесе хӑварчӗ асӑнма пынӑ ҫынсене.
Кёлтуса пӗтерсен, пынӑ ҫынсем Уҫӑп Тимахвейча
асӑнса пёрер курка сӑра ёҫрёҫ, хӗрес умне лартнӑ тирёк
ҫине татӑксем пӑрахрёҫ, сыпкӑм-сыпкӑм сӑра тӑкрёҫ —
«умӗнче пултӑр»— терёҫ, куҫҫулленсе макӑрнӑ пек те
турёҫ.
Кольӑпа Павлуш, ӑна-кӑна тумасӑрах, вӑрмана васкарёҫ: унта — вӑйӑ-кулӑ, шерепеллӗ кӑнахвет те, премёк те,
хӗвелҫаврӑнӑш та, хура мӑйрака та — пурте пур, ярмӑркӑри пекех. Эльгеев чармарё ачисене: ҫирёмшер пус укҫа
та парса ячӗ.
Тоскинеевӑн ҫимӗке пымалли сӑлтавё ҫук — пурте
сывах-ха. Ҫапах та халӑх йӑлине тӑвас пулать: Тоскиней
таврашён тёмескисем курӑкланса пётнё пулсан та, паллисем пупах. Тата, калас пулать, Уҫӑп Тимахвейч та ют ҫын
мар. Ҫавӑнпа, лашине Чӗнер ялён ҫӑви ҫине хӑварса.
Кутемер ҫӑви ҫине ятарласах утрё. Хёрачи, Елюк, ашшё
Кутемер ҫӑви ҫине кайсанах, вӑрмана васкарӗ. Унта ӑна
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Сашша кӗтсе тӑнӑ. Вӑл ятарласах ҫимӗке Наровчатран
килнӗ пулнӑ.
— О-о, кум! Тавтапуҫ хисепленӗшӗн,— чӗнчӗ Эльгеев.
— Нумай пулать курманни. Асӑнмаллине тӑвас, калаҫмаллине калаҫас тесех килсеттӗм, кум,— тавӑрчӗ
земски управин членӗ.
Ёҫсен-ҫисен, ҫынсенчен уйрӑлса, Тоскинеев ҫапла
тапратрӗ:
— Кум, хӑв тапратса парасса кӗтсе илеймерӗм, тӗлӗнтермӗш...
— Ах, кум, кунӗн-ҫӗрӗн ҫавӑн ҫинчен шухӑшлатӑп
хам та, пухаймарӑм-ҫке пӗтӗмпех парса татма. Шалу
ҫинче ҫех-ҫке хам та: ҫак кунсенче тӑррине, проценчӗ пухӑннине пырса гоама шутланӑччӗ— шӑп пин ҫурӑ юлӗччӗ вара.
— Суд урлӑ шыраса илме хушаҫҫӗ ҫынсем, ватӑ Паймук та ҫавнах калать...
— Ҫырлахсам, кум, намӑса ан кӗртех: пӗрле пурӑннӑ,
пӗрле ӳснӗ — виличчен ӗмӗре пёрле ирттересчӗ, кум. Ан
васкатсам, кум, пӗр-ик ҫултан татӑп пӗтӗмпех. Хам татаймасан, ачасем пулӑшӗҫ.
— Тапратмӑттӑм, кум, пӗр ёҫ килсе тухрӗ.
— Мӗнле ӗҫ?
— Хӗр памалли вӑхӑт ҫитрӗ. Паймук хӑтана пычӗ, кӗҫён ывӑлне авлантарас, тет.
т— Кум?!. Епле апла?!.
— Ҫулӗ ҫитнӗ Елюкӑн. Никифор Сидорович тиркемелле каччӑ мар: йӗркеллӗ ҫын, эрех ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫӳремест, ытти ывӑлӗсем пек мар. Ватӑ Паймукӑн тёп наследникӗ пулса тӑрать.
— Паймуксемпе?! Нихҫан эпир пӗр-пёрин патне ура
ярса пусман ҫынсемпе епле эсӗ, кум, ратнеллӗ пулӑн!—
сӑмах хушрӗ Укҫине
— Шухӑшӗ пурччӗ: сирӗн ывӑлӑмӑрсем
те
пирӗн
Елюкпа шай пулмалла пекчӗ,— иккӗленсе каларӗ Тоскинеев.
— Пуянраххине шыратӑн иккен, кум?— сиввӗн тавӑрчӗ Эльгеев.
— Чипер ӳстерсе ҫитернӗ хӗрӗме пуян ҫӗрех парасчӗха, кум. Пиллӗкҫӗрӗшне ыран валли хатӗрлесе хур: хӑвӑн
пулмасан, Реверӑн пур — кивҫенлё пек ил. Сыв пулӑр,—
терё те канав хӗррипе хӑйсен вилӗ тӑприсем еннелле пӗр
ҫаврӑнса пӑхмасӑр утрӗ.
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500 тенкӗ тесен, Эльгеев хирӗҫ калама пӗр сӑмах та
тупаймарӗ:
«Кивҫен илсен парасси час пулаймӗ, Михаларан ӑс
ыйтас пулӗ»—тесе шухӑшларӗ кӑна.
— Панӑ чухне илмерӗ, ҫичшер процент вунӑ ҫул
хушши илсе пурӑнчӗ — халь суда пама шухӑшлать. Паймук ывӑлне Елюка качча парать: тьфу, намӑссӑрскер!—
хушрё Укҫине.
Пулса иртни хыҫҫӑн: «Ҫиттӗр асӑннипе... Киле! Киле!
часрах! Пуҫтарӑр тиркисене!»— терӗ Эльгеев.
— Эсир кайӑр, эп ҫуран та пырӑп. Кӑшт выртса канам-ха... Тен, старике тӗлӗкре курӑп,— куҫҫуль витёр каларӗ амӑшӗ.
Туҫа вӑрманӗ хурлӑх-юрлӑх та, савӑнӑҫ та чылай курнӑ хӑй ӗмӗрёнче. Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан, е ҫӑка чечеке
ларсан — камӑн чунӗ савӑнмӗ? Каччӑсемпе хӗрсем варманта пыл хурчӗсем пекех сӗрлеҫҫӗ: юрла-юрла ташлаҫҫӗ, чечексем кӑшӑллаҫҫӗ, ӗмӗр пӗрле пулма сӑмах параҫҫӗ, юрату пылне курки-куркипе сыпа-сыпа ^савӑнаҫҫё.
Ҫичӗ юта, ют ҫӗре чипер хӗре савнинчен уйӑрса сутса
ярасси те ҫӗр ҫулхи юмансем умӗнчех пулса иртнӗ.
Акӑ паян та, Елюк иртенпех хӑйӗн юлташӗсемпе
хуйхӑрса ҫӳрет: ыран ҫураҫма пыраҫҫӗ — ӑна пуян Паймук ывӑлне — Микихвере — качча парасшӑн.
— Ах, Сашша, Сашша! Пӗрле ӳсрӗмӗр, пӗрле вӗрентӗмӗр, миҫе хутчен эс мана.ӑсатман пулӗ Шӗнерпуҫӗнчен
Чӗнере... «Саватӑп»,— тесе пӗрре те пулсан ӑм-ма^каламарӑн-ши? Халь ӗнтӗ ҫулсем уйрӑлаҫҫӗ... юрататтӑм-ҫке
эп сана, ҫав тери юрататтӑм,— ӗмӗтне ҫухатнӑ хӗрупраҫ,
чёрине уҫса, пӗтӗм чунтан каларӗ.
— Ененместӗп, сирӗн аҫу пирӗн аттепе кумлӑ. Е Александр Павлович пуянлӑха хапсӑннӑ! Ан кай Паймук таврашне, ан итле аҫуна. Юрататӑп, юрататӑп эп сана,
Елюк,— ыталаса каларӗ СашшаЕлюк хирӗҫмерӗ — йӑпшӑнса пуҫне ун кӑкри ҫине
хучӗ, хӗпӗртенипе макӑрса ячӗ. Сашша унӑн ылтӑн ҫивӗтне тути ҫумне перӗнтерсе ачашларӗ. Шёшкӗ йывӑҫҫисем хушшинче пӗр сар чечек кӑна именсе пӑхса юлчӗ вӗсем пӗр-пӗрне ыталаса тӑнине. Тӑлӑх шӑпчӑк шӑп пуҫ
тӑрринчех юрланӑ пек шӑхӑртса илчӗ те чарӑнчӗ.
«Шӑппӑн-шӑппӑн лармашкӑн, шӑпчӑк чӗппи мар
Э П И р » _ м ӗ н чухлӗ юрламан пулӗ ку юрра Чёнерти ханасем Кутемере пырсассӑн: пёрле ӗҫнӗ, пёрле юрланӑ—куртка тёпё курӑниччен пыллӑ сӑра ӗҫнӗ. Халь — и к юратнӑ
157

чӗре кӑна мар — тӑванпа тӑван
уйрӑлнӑ
пек туйӑнса
кайрӗ Сашшана.
Мӗн ку? Катаран икӗ ҫын йӑпшӑнса тухрӗҫ те ҫӑва
еннелле чупрӗҫ. Пӗри Ваҫҫа—жилетранах паллӑ, тепри—
ют ялсем пулмалла.
Сашшапа Елюк улахрах ҫӗрте пулас тесс, Ҫичпурт
еннелле кайнӑ пулнӑ — вӑййа пухӑннӑ ҫамрӑксенчен ҫур
ҫухрӑм аяккарах. Анчах мӗн шырама кнлнӗ кунта ҫав
киревсӗр Ваҫҫа?
— Ҫынсем пур кунта. Каяр. Атте те ҫухатрӗ пуль
мана,— сапаланнӑ ҫӳҫне якатса, тутӑр айне чнке-чнке каларё Елюк, вара утрё. Сашша, ӑна хуса ҫнтсе, тепёр хут
ыталаса чуптурё — вара иккёш нкё еннелле уйрӑлса кайрӗҫ: Елюк—Чӗнер ҫӑвн еннелле, Сашша — Кутемер ҫӑви
еннелле.
Сашша пынӑ ҫӗре Уҫӑп Тнмахвейч тӑпри ҫннче пёр
Марине кинемей кӑна тӗлӗрсе выртнӑ.
— Асанне!—чёнчё Сашша.
Марине кинемей:
— И-и, Сашша, кая юлтӑн — аҫусем кайрӗҫ. Л а р с а
асӑн аслаҫуна,— кукӑль татки тыттарса хурлӑхлӑн каларё мӑнукне. — Тӗлӗк куртӑм: аслаҫу пит савӑннӑ, чӗлхеллех — калаҫрё. Ҫӳлти патшалӑхра пултӑрах! Сӑрине
тултарса парам, асӑнса ёҫ!— терё.
Сашша, сӑхсӑхнӑ пек тукаласа, ӑш хыпнӑ ҫын пек пёр
стакан хыҫҫӑн тепӗрне ӗҫрӗ.
Каяс умён, кайӑксем ҫиччӗр тесе, ҫимёҫ юлашкине пир
ҫинчен силлесе хӑварчё кинемей, кукӑль таткисене ҫул
ҫинче тёл пулакан ыйткалакансене валеҫме витрене чикрё. Хӑй тӗртсе тунӑ пиртен касса ҫӗленӗ вилтӑпри ҫиттине
ҫемҫен хутлатрё те пештӗре чиксе Сашшана пачё.
Чылайччен ним чёнмесёр утрёҫ асламӑшёпе мӑнукӗ:
п ё р и — ч у н ё хурланнипе, тепри — чӗри ҫуннипе сӑмах
тупмарё ҫул ҫинче. Кунё шӑрӑх, иртсе каякансем ним
майсӑр тусан кӑларса чуптараҫҫё лашисене. Шёнерпуҫ
ялё витёр тухнӑ чух, Марине кинемей чиркӳ еннелле
пӑхса виҫӗ хутчен сӑхсӑхрӗ, Сашша та, асламӑшне кӳрентерес мар тесе, кӑкри ҫине виҫё-тӑватӑ хут хӗрес
хыврё.
— Асанне, эс илтнӗ-и,— ял витёр тухсан каларё
Сашша.— Елюка качча параҫҫӗ, тӗт.
— Ҫапла, тет, ҫав: илтмесӗр ара, илтрём... Сантӑр
кум паҫӑр аҫупа калаҫнине илтрём. Урӑх вырӑн тупман,
йёксёк,— ҫӑва ҫинче парӑм ҫинчен тапратрё. Хёр пама
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укҫа кирлё, тет. Аҫу пит кӳренчё вара, ҫавӑнпа киле
васкарӗ.
— Асанне, эпир сана пит юрататпӑр, эс пёлетён: пёр
сӑмах калам-и сана ҫав Елюк пирки?
— Кала, ачам, кала.
— Анчах эс, асанне, аттепе аннене ан кала.
— Ай, туру, ун пекех-и вара? Каламӑп-ҫке, ачам.
— Эп Елюка юратап. Вӑл Микихвере качча кайсан,
эп... Пӑсасчӗ ҫав туя! Эп ӑна хампа пёрле илсе каятӑп.
— Тур ҫырлахтӑрах! Сан ҫулу та ҫитмен вёт-ха авланма? Аҫу пёлсен— ыррине ан кӗт. Елюк ҫеҫ-и тёнчере:
ир сана авланма, тйхтас пулать.
— Халь эп ӗҫре. Троицӑ иртсен каятӑп, приказчик пулатӑп, укҫа пулать.
— Ун пекех айван ача тесе шухӑшламанччӗ эп сана.
Халех авлансан, ҫамрӑк пуҫа пӗтерӗн, ӗмӗр кӳренмелле
пулӗ.
— Ҫук, асанне: Елюкпа эпир пӗр ҫулта, пӗрле вӗреннӗ,
пӗрле ӳснӗ — памастӑп эп ӑна Паймук таврашне, вӑл мана юратать.
— Ах, ачам, мён калан: аҫунтан иртсе епле авланӑн?
Ҫук, ҫук — парах ку шухӑша. Эп куна илтмен пултӑр, эс
мана каламан.
— Эп ыранах Александр Павлович патне каятӑп,
Елюк аллине ыйтатӑп.
— Ан аташ, ачам: Сантӑр кум яхӑна та ярас ҫук сана. Вёсем аҫупа пит хирёҫсе уйрӑлчӗҫ: пнллёкҫёр тенкё
ыран хатёрлесе хума хушрё, суд урлӑ шырас пек те
каларё.
— Мён, мён?! Ҫаплах каларё-и?! Апла пулсан, никамран та канаш ыйтмастйп,— татса каларё Сашша.
Вара асламӑшӗнчен уйрӑлчӗ те чупрё ҫырма урлӑ тӳр
ҫулпа Чёнер еннелле.
— Тур сыхлатӑрах!— теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ Марине кинемей.
Ҫимёк иртсен тепёр кун троицӑ кунё пулать. Вал
праҫник ҫамрӑксемшӗн мункунран кая мар: ирех каччӑсемпе хёрсем уява кайма шукӑлленеҫҫё. Ваттисем те
Христос вилёмрен чёрёлнёренпе аллӑ кун иртнине асӑнаҫҫё (сӑра ӗҫме сӑлтавё пур!), ӑна кётсе сӑра та юхтараҫҫё, кукӑль те пӗҫереҫҫӗ. Кутемер таврашӗнчи ҫамрӑксем вӑл кун Кушара — Энёш шывё хёррине — Чӑнкасси
улӑхне
туртӑнаҫҫӗ.
Маркка
пичче, хуралҫӑ, юлашки хут ял тавра ҫавран159

нӑ чух, хӗвел тухас
такмаклать:

умён шакӑрчипе

шакӑртаттарса

Эй, хӗрсем-пикесем,
Утӑр часрах Кушара!
Купарчи шӗвӗррисем,
Сарӑ ҫыхма ан манӑр.
Шӑнкӑртаттӑр шӳлкеми те
Тӑнран кайччӑр каччисем!

Мӗн-мӗн ҫук вара ҫав Кушарта: Энёш шывӗ хёррипе—
тӗрлӗ лавккасем, вӑрман патнерех — карусель яраписем
ялкӑшаҫҫӗ, унта-кунта ача-пӑчасем кӑвар тӗслӗ тимӗр
автансене вӗре-вӗре авӑттараҫҫӗ, е тӑм шӑхличӗсемпе шӑхӑртса ҫӳреҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри пёр пуса пёр стакан пылаклатнӑ кӗрен шыв ӗҫтереҫҫӗ.
— Пылак шыв, пылак шыв! Тутанмашкӑи — пӗр пуссӑр, ик стаканӗ — пӗр пус ҫур!—четвӗрт кӗленчине п ӑ л .
хатса, ташла-ташла ӗҫтереҫҫӗ ачасем хӗрлӗ хурлӑхан
ҫырлипе кӗренлетнӗ ҫӑл шывне. Сар хӗр валли кучченеҫ:
шерепеллӗ «кӑнахвет», хӗрлӗ-кӑвак пиҫиххиллӗ шур пӗремӗк (ҫӑвара хыпсан сивӗтет, чӗлхе вӗҫне чӗпӗтет—
тутлӑ та пылаклӑ!), хура мӑйрака, е мӑйӑр-хӗвелҫаврӑнӑш!— укҫа пулсан, ил, ҫитер, йӗкӗт, кӑмӑлӗ ҫавӑрӑнтӑр
савнин, чӗри сиктӗр. Кӑмӑлӗ ҫук пулсан — тӑрантас ҫине
ларт та килӗшнӗ хӗре —вӗҫтер! ҫынсем куриччен килелле. Яла ҫитсен, сурпан сыр та — арӑм ту.
Кашнин — хӑйӗн ӗмӗчӗ, кашни хӑй пӗлнӗ пек кӗтсе
илет Троицӑ кунне. Савӑнӑҫӗ тулашӗнченех курӑнтӑр
тесе, пӳрт чӳречисене, хапха юписене вӗрене ҫулҫисемпе,
кӑтр-а хурӑн турачӗсемпе илемлетеҫҫӗ ялйышсем.
Кӑҫал та ҫынсем ирех тӑнӑ, вут хутнӑ, кукӑль пӗҫереҫҫӗ. Ҫамрӑк ачасем шукӑлленсе Кушара кайма хатӗрленеҫҫӗ.^ Ик-виҫ ҫухрӑм утасси мӗн вӑл улт-ҫич ҫулхи ачасемшӗн те, ҫитмӗл ҫулхи стариксемшӗн те — мӑнукёсене карусельпе ярӑнтарас килсен. Ыр ят юлтӑр, асӑнччӑр асламӑшне-кукашшӗне.
Ҫурхи у я в — т а р а в а т л ӑ ҫутҫанталӑк ырлӑхӗпе савӑнмашкӑн халӑх тунӑ йӑла. Ҫавӑнпа Маркка пичче те, уй
хапхи юписем ҫумне ӗнер каҫхинех вӗрене турачӗсем
пӑтапа ҫапса ҫыпӑҫтарнӑ. Ан тив — пурте туйччӑр —
паян ҫурхи УЯВ!
2

Мӗн? Мӗн ку?! Ытла ир-ҫке?! Шурӑмпуҫ ҫути те кӑшт
кӑна палӑрать. Александр Павлович мар, ун ачисем те
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мар — вёсен хапхи уменче пёр ҫын ҫӳлелле кармашӑть.
Турат ҫыпӑҫтарать-и?— Ҫук. Аллинче тикӗт лакӑмё...
Ак хайхи: вӑшт-вашт ҫутӑ кӑвак сӑрӑллӑ хапхана тикётпе урлӑ пирлӗ сӗрсе илемсӗрлетсе пӗтерчӗ. Вара чупрё
ҫав ҫын ҫырманалла. Ана кураканӗ пёр Сашша ҫеҫ пулнӑ: ҫӑва ҫинчен, киле мар, Елюк патне кайнӑ пулнӑ вӑл—
ял хыҫӗнчи катара иккӗш ларнӑ.
НамӑсК. Кун пек намӑса тӳсме ҫук. Александр Павлович хӗрӗ — «пӑсӑк» иккен. Паймуксем ҫураҫма пырас
хӗре такам мӑшкӑл тунӑ. Кӗвӗҫнипе ҫех пулсан, аплакаплаччё... Анчах, тен, пит пӗлекен ҫын тикӗтпе сӗрме
хӑйнӑ. Анаткасри Шӑрт Кавӗрли хӑтана пынӑ тетчӗҫ, анчах ӑна Александр Павлович, «отказ» тунӑ-мӗн. Вара уншӑнах кӗвӗҫсе хӗрӗн ятне пӑсмалла-ши?.. Кӑшт иккёленнӗ хыҫҫӑн, Сашша чупрё ҫав путсӗр этем хыҫҫӑн вӑрӑм тунисемпе икшер аршӑн ярӑнтарса. Анчах таҫта
ҫухалчӗ ҫын: куҫ умёнчехчё — ыраш пуссинче ҫётрё. Ниҫта та курӑнмасть.
Чёнерпе Кутемер хушши пӗр ҫухрӑм та ҫук — ҫиларманё еннелле чупнӑ ҫын Кутемерсемех пулё?.. Чим!..
Сасартӑк, уй хапхи
патне ҫитес умён, Ваҫҫа кӳлепи
курӑнса кайрӗ. «Ҫавах!.. Пирӗн хыҫҫӑн йёрлесе ҫӳрет,
ҫӑва ҫинче те ҫавах пулнӑччё»— алла лекнӗ утмӑлтурата тӑпӑлтарса илсе, каларё Сашша.
— Маркка пичче, халь иртсе кайнӑ ҫын кам^пулчӗ —
Ваҫҫа мар-и?— ыйтрӗ Сашша хурал пӳрчё патне ҫитсессён.
— Ҫавӑ, аллине таҫта тикӗтпе вараланӑ та, супӑнь
ыйтрӗ. Эп супӑнь тавраш тытса курман: пирён ал вӑл —
ҫусан-ҫумасан та — алсатулё пек. Алсатульне кам ҫӑв а т ь — а х а л ь те ҫап-ҫутӑ вӑл. Сан туртмалли пулаканччё,— аллине тӑсрӗ хуралҫӑ. Сашша, портсигарёнчен кӑларса, ним чёнмесёр тутлӑ шӑршӑллӑ пирус тыттарчё.
Шухӑша ӳкрё: мёнле тавӑрас ку Ваҫҫана?
Тоскинеев, иртерех тӑрса кил-ҫурта капӑрлатас тесе,
хёвел пӗлӗте хёретсе ҫутатнӑ вӑхӑтрах тӑнӑ. Каҫалапа
касса хатёрленё вёрене турачёсене урамалла йӑтса тухрё, вётёреххисене чӳрече умне купаларӗ.
— Елюк, Лексей — тӑма вӑхӑт!—кӑшкарчё ачисене.
Елюк ҫывӑрман ҫёрёпе: «Кушара иртерех каясчё,
Паймуксене курӑнас марччё»,— пуҫне ҫиет ҫак шухӑш.
«Мӗн калӗ-ши Сашшана ашшё? Ирёк памӗ-ши? Апла
пулсан, Кушарта юлашки хут тӗл пулӑп савние» — тесе
хӑйне хӑй йӑпатрё Елюк.
11. П. Осипов. Элкей таврашё.
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— Атте, пирён хапхана тикёт сӗрнӗ! — кӑшкӑрчё
Лексей, ашшё патне чупса пырса.
— Мён?! Мён тетён эс, ухмах?! Вӑт тёлёнт...— Хӑй
юратнӑ «тёлёнтермёш» сӑмахне калама та ҫӑварне
уҫаймарё, аллинчен мӑлатукӗ тухса укрё.
Елюк, ӑна-кӑна пёлменскер, тумланса урамалла тухрё.
— У стер сире, намӑссӑрскерсене!.. Мён ку — куратӑн-и, чупкӑн! — ҫивётёнчен ярса илсе, Елюк пуҫне хапха ҫумне сӗртӗнтерчӗ. — Ак сана Кушар, ак сана уяв!
— Ах, тур-тур! Ҫав териех намӑса кёртрён пуль-и,
ача-ам!— йёре-йёре, хёрхенерех каларё амӑшӗ
Елюк нимён те хирӗҫ чёнмерё, ҫылӑхё пуррине тунма
пултарайманскер, ашшё аллинчен вӗҫерӗнсе, пӳртелле
чупса кёрсе кайрё.
Ашшё хӑпмарӗ, вите ҫумӗнче ҫакӑнса тӑнӑ чён пушша вӗҫертсе илсе, хёрё хыҫҫӑн чупса кёчё пурте.
— Кала, кампа ҫыхланнӑ эс, путсёр! Чунна илёп
каламасан! — урса кайса, хёрё ҫумӗнчен шӑрҫа ҫыххине татса ывӑтрӗ кантӑкран.— Емёр курман
намӑса
ялйыш умёнче кӑтартрӑн, аскӑн! Вилмелле пулнӑ сан
пёрех хутчен иёчёклех — ҫак мӑшкӑла кӑтартиччен! —
тӑнран кайнӑ пек кӑшкӑрать Тоскинеев, юратнӑ хӗрӗн
кӗпине ҫура-ҫура пётерсе.
Алӑк анинче пӑхса тӑнӑ пӗчӗк Лексей тӳсеймесёр
макӑра пуҫларӗ, аппӑшё патне чупса пырса пӗтӗм чунтан кӑшкӑрса ячӗ:
— Атте, ан вёлер а п п а н а ! — т е с е хӳтёлерё аипӑшне.
Елюк каҫару ыйтмарё, тӳсрё — хирӗҫ нимён те чёнмерё. Чён пушӑт вӗҫӗ питрен лекесрен сыхланса, ик аллипе пит-куҫне хупӑрласа тӑчё.
Ашшё вӑйран ӳксе сак ҫине ларсан, Елюк хӑйрё калама:
— Халӗ итле, атте: Паймук таврашне эп качча каймастӑп. Сашша манӑн юратни: хуть хӗне, хуть вёлер!
Пуҫран аслати ҫапнӑ пекех туйӑнчёҫ ку сӑмахсем Тоскинеева.
— Тур ҫырлахтӑрах!—теме кӑна вӑй ҫитрӗ унӑн. Чӗн
пушшине кӑмака хыҫне ывӑтрё те ним чӗнмесӗр пӳртрен тухса кайрё.
Вӑл тухнӑ ҫёре урамра чылаях ҫын пуҫтарӑннӑ: хӑшӗ-пӗри сура-сура иртсе каяҫҫё, хӑшё мӑшкӑлласа кулаҫҫё, хӑшё — тем пуласса кётсе тӑраҫҫё.
— Камит курма пуҫтарӑнтӑр пулать. Курӑр! Патне162

рех пырса пӑхӑр! Тикӗт ҫитмен пулсан — хам парам!—
урса кайнӑ пуҫпа асар-писеррён урама чупса тухрӗ
Елюк ашшӗ. Хӑшӗ-пӗри хӗрхенсе йӑпатма хӑтланаҫҫӗ,
теприсем: «Тасатас, савалас хапхине» — теҫҫё. Ҫамрӑксем кула-кула сапаланса пӗтрӗҫ: вёсен Кушара васкамалла.
— Юлтӑр ҫаплах: пулнӑ намӑса ҫуса тасатас ҫук! —
терё те, пусӑрӑннӑ пек пулса, Тоскинеев пӳртелле кёрсе
кайрё.
Халах хуллен саланса пётрё. Интересленекенсем —
каярах ҫитнисем — хӑйсенчен хӑйсем вӑтанса, чалӑшшӑн пӑхкаласа иртсе каяҫҫӗ, хӗрачасем, курмӑш пулса,
аяккалла пӑрӑнаҫҫё.
Тоскинеев тасатмарё хапха алӑкне: пирён хёршён
кӑна мар — пуриншӗн те урок пултӑр, терё.
— Уснӗ хӗре сӑнчӑрласа усраймӑн, пӗчӗклех хытӑ
тытмалла пулнӑ, — тесе йӑпатрӗ хӑйне-хӑй.
Ял пушанса ҫитнӗ ҫёре, ҫамрӑксем Кушара кайса
пётсен, Паймук хӑйӗн кёҫён ывӑлӗпе Чӗнере пырса ҫитрё. Пулса иртни ун хӑлхине пырса ҫитмен иккен.
Хапха умне лашине пырса тӑратсан, курах кайрё:
тикӗтленнӗ иккен хапха. Хуҫисем те хирёҫ тухмаҫҫӗ.
Паймук тӗлёнсе хытсах кайрё: ӗмӗр курман япала!
— Ҫавӑр, Микихвер, ӑйӑра! Ҫавӑр намӑс ҫыпӑҫиччен,^—рессорлӑ хура тӑрантас ҫине хӑпарса ларса каларё хӑмла хуҫи. Микихвер ашшӗне хирӗҫ пыракан
ывӑл мар: авланмалла пулсан—авланас, ҫук пулсан —
каяс. Юрату — укҫара. Тусан пӗлӗчӗ кӑна хӑпарса юлчӗ
вёсем хыҫҫӑн Чӗнер урамӗнче.
3
ц Сашша, ял тӑрӑх киревсӗр сас сарӑласса пёлсе, Ваҫҫа
ҫӑварне хуплама шут тытрё. Хӑйсен складӗнче ҫывӑрнӑ
Виктӑра кёрсе вӑратрё.
Пулса иртни ҫинчен кӗскен каласа панӑ хыҫҫӑн, хӗрсе кайса каларё.
I
— Енчен вӑл ман ҫинчен пӗр сӑмах та пулин сарнӑ
пулсан, эп ун пуҫне тепёр май пӑрса лартӑп. Хӑмла авӑнё патнелле кайнине эп ӑна хам куртӑм, Вальккана
кайса чён те пырӑр ҫавӑнта, — хушрӗ Сашша Виктӑра.
Виктӑр Сашшашӑн пулсан, пуҫне хума та хатӗр. Валькка, хӑмла кёлетёнче ӗҫленӗскер, Ваҫҫа ӑҫта ҫывӑрма
юратнине пӗлнӗ. Кушара кайма хатёрленнё пек пулса,
Валькка хӑмла авӑнне кайса Ваҫҫана вӑратрӗ.
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— Ампрлинт, Валькка! Л а р — сып!—терӗ Ваҫҫа, эрех
кӗленчине пуҫ айӗнчен кӑларса.—Мана паян Маркел икё
пулӑштав эрех пачё.
— Мёншён?—эрех ёҫме вёрене пуҫланӑ Валькка интересленсе ыйтрё.
— Елюксен хапхине уяв умён сӑрласа патӑмӑр, хаха-ха!.. М а р к е л а — м а н юлташа!—тиркенё анчӑк хӗрӗ!
«Сюмардашнике» тирёк тёпё пултӑр, ха-ха-ха! Эс вӑл хере честнӑй, тетён пулё: ун хӑймине Маркел тахҫанах ҫулласа илнё, ха-ха-ха!.. Ампрлинт — ти-ти-тю-у! Еҫ тата,
гуляй!.. Пурӑнма пёлес пулать, Валькка!— ахӑлтатса илчё кил-ҫуртсӑр пуҫтах хусах, хӑмла миххисем ҫинче йӑванкаласа.
— Кунта пӑчӑ, Ваҫҫа, айта шыв хёрне — типётер ку
кёленчине,— ура ҫине тӑрса каларё Валькка.
— Мерси!—терё /те Ваҫҫа пулӑштав
кёленчинчен
пёр сыпкӑм ӗҫрӗ. — Айта, унта — Паймукӑн купӑста пахчийёнче — хӑяр ҫимелёх чӑмӑртаннӑ.
Ҫапла калаҫкаласа Валькка хыҫҫӑн утре Ваҫҫа.
Алӑкран тухайнӑччӗ кусем — Сашшапа Виктӑр Ваҫҫана пуҫёнчен михёпе хупларёҫ. Вӑшт-вашт ҫыхса пӑрахрёҫ те авӑна йӑтса кӗчӗҫ. Унтан вара пёр сӑмах шарлзмасӑр хытӑ тӳпкерёҫ Ваҫҫана. Валькка юри, кравул
кӑшкӑрнӑ пек тукаласа, аяккалла чупрё. Нимён те пулса
иртмен пек Сашшапа Виктӑр утрӗҫ уява. Валькка пёлтернӗ тӑрӑх, тикӗтпе сӗрме Ваҫҫана Шӑрт Кавёрлин Маркелӗ эрехле тара тытнӑ, хӑй аякран кӑна пӑхса тӑнӑ
иккен.
— Эх, ҫӳрме те-ҫке эпӗ!.. Ҫӑва ҫинче сӑнаса тӑни те
Маркелах пулнӑ — халӗ паллӑ,— вӗҫлерӗ пуҫри шухӑшне
Сашша.
— Алла лектӗрччӗ, шуйттанё! — хушрё Виктӑр.
Кольӑпа Павлуша карусельпе ярӑнма укҫа пачё те
Сашша, хӑй Виктӑрпа пӗрле Энӗш кӗперӗ патнелле
утрӗ.
— Пӑх-ха, Сашша, Маркел вёт ҫав — хӗрсемпе сӑртран анаканни?— астутарчё Виктӑр.
— Чуп маларах, хёрсенчеи уйӑр
ҫавна!— хушрӗ
Сашша. Маркел паяй пит кӑмӑллӑ, хӗрсем умёнче хӑйне
вӗҫкӗнле тытать. Карттусне кӑшт чалӑшшӑн тӑхӑннӑ,
йӗпкӗн хура ҫӳҫне «пиксафонпа» сӗрсе якатнӑ, хёрлё сатин кӗпе тӑхӑннӑ, аттине ваксӑпа ҫутатнӑ. Хӑй пурҫӑн
пиҫиххи яраписене сулахай аллипе вӑхӑтӑи-вӑхӑтӑн хёрсем курмалла вылятса илкелет те сылтӑм аллипе кӗс164

йинчен мӑйӑр кӑлара-кӑлара хӗрсене ҫитерет. Темскерле
мыскара каласа пырса хӗрсене култарать.
— Вӑт, мерзавец! Ҫыннӑн *пурнӑҫне ӗмӗрлӗхе пӑсса
ят ярасси уншӑн нимӗн те мар иккен: хӑнт та тумасть.
Сатин кӗпи айӗнчен ирсӗр чунӗ курӑнмасть, тет, пулӗ,—
хӑй тӗллӗн шухӑшласа васкать Сашша.
— Туртмалли пур-и?— ыйтрӗ Виктӑр Маркелтан, леш
кёпер варрине ҫитнӗ вӑхӑтра.
—• ПируссДр ҫӳреместпӗр Кутемер каччисем пек,—
хӗрсем умӗнче мухтанса илчӗ Маркел.
— Ку тӗрӗс: вил сысна шӑртне пуҫтарса сутаканӗн те
пирус пулмасан, камсен пултӑр,— текелесе, Виктӑр панӑ
пируса чӗртсе ячӗ. Хӗрсем кула-кула малалла утрӗҫ.
— Чим, Маркел, чӑнах-и ҫав сас: эс земски управӗ
членён хӗрне мӑшкӑл тума хӑйнӑ теҫҫӗ. Ку ӗҫ — настоящӑй революци, ха-ха-ха!— кулчӗ Виктӑр.
— Аҫтан илтнӗ эс куна?—мӑнкӑмӑллӑн кулса ыйтрӗ
Маркел.
— Ваҫҫа каласа пачӗ,— юри ахӑлтатса илчӗ Виктӑр.
Ваҫҫа ятне илтсен, кулма чарӑнчӗ Маркел. «Вӑт
шампа!»— терӗ кӑна. Сашша вӗсем патнелле пынине
курсан, Маркел каялла тарма шут тытрӗ, анчах Виктӑр
ӑна пӳлсе тӑчӗ.
/
— Мӗн кирлӗ сире?!
— Мӗн кирлӗ?—пӗтӗм вӑйпа ҫухаран ярса илсе пӑврӗ Сашша. — Хӑҫан эс Елюка мӑшкӑл тума ӗлкӗрнӗ,
кала!
— Ҫук, ҫук! Кам каларӗ сире? Эп нимӗн те пӗлместӗп. Хура-а-ах!—ҫухӑрса ячӗ Маркел.
— Ҫӑва ҫинче ман хыҫҫӑн ҫӳрекенӗ, е тата Александр
Павлович хапхине тикӗтпе сӗрекенӗ те эс мар-и, карма
ҫӑвар!— кӗпер кашти ҫумне хӗстерсе ыйтрӗ Сашша.
— Эп... эп... эп мар... Кра-ву-ул!—кӑшкӑрса ячӗ
Маркел.
— Апла пулсан — сывӑ пул!—терӗ те Сашша янаххинчен сылтӑм чӑмӑрӗпе ҫапса сирпӗтсе ячӗ Маркела
шӑп Энӗш пӗвин варрине.
4

Тикётпе сӗрсе мӑшкӑллас йӑла чӑваш ялӗсенче
нине илтменччӗ ку таранччен никам та: кирлӗ те
ман — чӑваш хӗрӗ мӗскӗн, хӑй чысне упракан чипер
качча тухмасӑр арҫынна парӑнман. Анчах юлашки
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сенче чӑваш ачисем Атӑл тӑрӑх сулӑ юхтарнӑ ҫӗрте, барж а ҫинче матросра пулнӑ чух, е хохолсем хушшинче ҫӗркӑмрӑк кӑларас ҫӗрте пурӑннӑ чух — урӑх халӑхсен йӑли ҫинчен чылай илтнӗ. Хулара пурӑннӑ ачасен хӗрарӑм
ҫине ҫӑмӑллӑн пӑхас шухӑш та яла пыра-пыра кӗнӗ.
Тикӗтпе сӗрсе хӗрӗн чысне пӑсни — вилӗмпе пӗрех
чӑваш хӗрӗшӗн. Савнине пӗтӗм чунтан юратнӑскер, ашшӗ
ирӗксӗр юратман ҫынна качча парсан, ӗмӗчӗ ӗмӗрлӗхе
татӑлассине туйнӑскер, Елюк хӑй туйӑмне Сашшана палӑртмасӑр пурӑнма пултарайман.
Икӗ юратнӑ чун пӗрне-пӗри ӑнланаҫҫӗ пулсан — ҫичё
ютӑн мӗн ӗҫ пур!
Анчах... юратсах юратнӑ-ши Елюка Сашша? Тен...
вӑл та хӗр чысне мӑшкӑлланӑ кӑна? Чыс тени — куҫран
паллӑ мар, сӑмахран та пӗлме ҫук. Арҫын арҫынла тавӑрӗ мӑшкӑлшӑн, анчах Елюкӑн мён тумалла?
Ашшё хӗненине Елюк тивӗҫлипе тӳсрӗ: «Пӗтсен пӗтем — чӗре хушнине тӳр калам»— тенӗ вӑл. Сашша Елюк
пекех пуҫне ватман, анчах вӑл та чӗререн юратнӑ хӑйӗн
савнине. Микихвере качча парасси ҫинчен пӗлсен, унӑн
тата ытларах Елюка хӑйӗн мӑшӑрӗ тӑвас килнӗ.
Елюкран кулса мӑшкӑл туни — ӑна хӑйне хур туни пекех туйӑннӑ. Уншӑн халӗ тӑшман путса вилнӗ пулсан та,
нимён те мар, ҫылӑхне вӑл туйман.
Ваҫҫана — ӳсӗрскере — тахҫанах вӗрентмелле пулнӑ:
вӑл тикӗт сӗрес йӑлана ют ҫӗртен илсе килнӗ. Маркела
пуҫхӗрлӗ арман пӗвине ывтӑнтарса яни — путарса вӗлерессинчен инҫе мар пулнӑ. Анчах ун пек этем шывра та
путмасть, вутра та ҫунмасть. Элекпе мӑшкӑл — икӗ пуҫл^ӑ
вутҫӗлен: пӗр пуҫӗпе сӑхсан — элек сарӑлать, тепӗр пуҫӗпе сӑхсан — мӑшкӑл юлать.
— Элек-ши ку е мӑшкӑл-ши?
Элек пулсан — нумая пымӗ, тӗрӗслӗх ҫӗнтерӗ, анчах
мӑшкӑл — этем чунне ӗмӗрлӗхех сиен кӳрет.
Пурнӑҫ ку таранччен Сашшашӑн хӑй аллинче пулман — аслисен ӑсӗпе, ашшӗ ҫул кӑтартнипе пынӑ: кай,
кил, вӗрен — ҫын пул. Анчах «ҫын пул» тенин кашни
ҫемьере уйрӑм сӑн-сӑпачӗ пур. Пуян ҫынсемшӗн «ҫын
пул» тени — вӑйлӑ та укҫаллӑ пулма тӑрӑш тени, ӑслӑ
ҫынсемшӗн — пурлӑху ҫитеймесен те аҫу пек ӑслӑ пул
тени.
Эльгеев ҫӗрме пуянсен шутне кӗреймен, анчах ҫынсем
ӑна хисепленӗ: Микулай Уҫӑпӑчӑн ачисем те хӑй пекех
тараватлӑ ӳсеҫҫӗ, тенӗ.
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Юрлама юратакан Сарт Ҫеменӗ, кӑшт хӗрӗнкӗрех
чухне, ҫапла юрлатчӗ вара Уҫӑп Тимахвейч патне ӗҫке
пырсан:
Эпир кунти ҫынсем мар —
Энтри пасар енчисем,
К а т ӑ к Ҫтаппан, ай, ачисем —
Сарт Ҫемен тавраш теке-енсем, ах, анчах!

Сарт Ҫеменӗ Уҫӑп Тимахвейчпа пёрле уснё, анчах ҫур
ёмёрне килте пурӑнса ирттермен: ҫирӗм икё ҫул таҫта
«сартсем» патёнче салтакра пурӑннӑ, тёрёксемпе те ҫапӑҫса курнӑ, улпутсем патёнче те Аҫтӑрхан кӗпӗрнинче
пул тытса нумай пурӑннӑ — ҫапах та ырӑ кил-ҫурт лартайман. Унӑн улӑм витнӗ пӗчӗк пӳрчӗ Эльгеевӑн кайрималтиллипе юнашар ларни — мӑшкӑлласа ларнӑ пек те
туйӑннӑ ӑна хӑш чухне.
Уҫӑп Тимахвейч тӑнсӑр пулса ӳкиччен ун патӗнчен
тухман пекех пурӑннӑ Сарт Ҫеменӗ: пӗрле ӳснӗ тантӑшсен ҫамрӑк чухнехи кунсене асӑнмаллисем те, тӗрӗксен
крепоҫне епле вырӑс ҫарӗн салтакӗсем ҫӗмӗрни ҫинчен
те — сахал-и аса илмелли.
— Скобелев янрал хӑй пире ертсе пычӗ. Пысӑк та
Шипка я л ӗ — н и ҫ т а н пырса кӗме ҫук. Сулейман паша
салтакӗсем урнӑ кашкӑр пек ҫапӑҫатчӗҫ. Ҫӗмёртёмӗр ҫавсене ҫапах, оглы-матьих бей1—усал сӑмах каласа вӑрҫас
вырӑнне, темӗнскерле тӗрёксен ячӗсемпе хутӑштарса
вӑрҫса илетчё вара час-часах Сарт Ҫеменӗ. Уҫӑп Тимахвейчӑ ӑна хирӗҫ: «Вӑт, шуйттан кипеккисем! Пёр вуннӑшне касса пӑрахнӑ пулӑттӑм эпё те — ҫав пӑссӑрмансене. Маттур, Ҫемен. маттур!—тесе хавхалантаратчё вара, хӗрсе кайса итленё хушӑра.
— Вӑтӑр икё пин ҫын, утмӑл ултӑ тупӑ пулнӑ, тетчӗҫ
тӗрӗксен ҫавӑн чухне — как-никак, ҫавӑрса
илтӗмӗр!..
Сулейман пашине хам куҫпа куртӑм, оглы-мать их бей!—
ӗнентеретчё тепёр чух Сарт Ҫеменӗ, суйса каланине хӑй
те сисмесёрех юлса. Анчах хӑйён тусё вилсен, тунсӑхланчё ватӑ салтакӑн пурнӑҫӗ. Никам патне ҫӳреме аптӑрарӗ вӑл.
Сӑлтав тупса, Троицӑ кунӗнче Эльгеев патне ятарласах пырса ларчӗ ҫав. Хӑна турӗҫ — кӑмӑлӗ тулчӗ.
— Емёр иртрӗ — сисмерём, Уҫӑпран та ирттертӗм.
Пурнатӑп-ха, оглы-мать их бей. Ял кулли курмарӑм —
пехил турра,— терё те пыллӑ сӑрапа йёпеннӗ сухалне
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кёпе ҫаннипе шӑлса каларе сӗтел хушшинчен тухас умён
Сарт Ҫеменӗ.
— Пирӗн иртерех пуҫтарӑнса выртрё ҫав, Ҫемен
кум,— кулянса илчӗ Марине кинемей.
— Ҫийӗнчи тӑпри ҫӑмӑл пултӑр,— сӑхсӑхса каларӗ
Ҫемен.— Иртерех вилчӗ ҫав. Мана та тӑлӑха хӑварчӗ —
тантӑшчӗ, как-никак.
— Ҫемен пичче, эс пирӗн пата темшӗн ҫӳреми пултан? Кнлкелесе ларсам паянхи пек. Мёнпе кӳренгертёмӗр-ши, теттӗм, шанчӑкран тухрӑмӑр пулӗ-ши, теттӗм,—
тапратрӗ Эльгеев.
— Ун пек-кун пек пулас ҫук пирён хушӑмӑрта. Пёрле
ӳснё аҫупа... Уҫӑп вилнӗ хыҫҫӑн ^унсӑх пуҫа пусрё. Сирён
умра намӑс: ик ывӑл ӳсеҫҫӗ — шур пӳрт туса лартаймарӑмӑр, укҫа тавраш ҫителёклё тытаймарӑмӑр.
— Ах, тур, ҫылӑха пӗл, Ҫемен кум,— тарӑхсах каларӗ
Укҫине. — Сирён ывӑлӑрсем пекки ялӗпе те сахал: пит
ёҫчен ачасем.
— Пирён Сашша сирӗн патӑртан тухма пёлмест, чӑпах. Пит юратаҫҫӗ пёр-пёрне Виктӑрпа Сашша. Вёренессе те пёрлех вӗренетчӗҫ, вылясса та пёрле вылятчёҫ,-—
Укҫине хыҫҫӑн хушрё Эльгеев.
— Апли апла пулё те — ҫулӗсем кукӑр пирён. Чёмпёре ҫитсе курасси пулаймё ҫав Виктӑрӑн. Сирӗн ав — пёри пӗтернӗ, учитёле тухнӑ; тепри —Чӗмпӗрте; ыттисемшён те, паллах, ҫул уҫӑ. Пирёншён — ҫул кукӑр, пулаймӗ
вёрентесси.
Сарт Ҫеменӗ ачисем пирки калаҫса пӑхас шухӑшпа
килнӗ пулнӑ, анчах ку сӑлтавпа килниие унӑн тӑруках
пёлтерес килмен. Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах пына май, хӑйрё
калама:
— Мӗнле-ши, Микулай, пулӑшмӑн-ши пёрерёшне учитёле тухма. Ҫитес ҫул хӑвӑн ачупа — Миколкӑпа пӗрле
Чёмпӗре илсе каймӑн-ши манӑнне те,— терё.
Уиӑн ачи Виктӑр Шӗнерпуҫӗнчи икё класлӑ училищёне пёлтёр пётернё пулнӑ, анчах Сашшапа пёрле яма
Сарт Ҫеменӗн укҫи ҫитмен. Кӑҫал Виктӑр, Эльгеев патӗнче ӗҫлесе, Чӗмпӗре тухса каймалӑх укҫа тунӑ. Вӗренес
шухӑш та унӑн пысӑк пулнӑ. Иван Яковлевичпа Микулай
Уҫӑпӑч пӗр-пӗрне лайӑх палланине пёлсе, Сарт Ҫеменӗ
пёр-ик сӑмах Виктӑр пирки ҫыртарса пёлтересшён пулнӑ.
Эльгеев часах туйрё унан шухашне.
— Иван Яковлевич патпе ҫыру ярӑп, ыйтӑп, пулӑшё
кёме. Сашшапа пёрле, вӑл сывалса ҫитсен, ҫитес ҫул
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перле хам кайса ӑсатӑп, е Михала кайё. Халь вал хатёрлентёр, вёрентёр маннине — Михала патне ҫӳретӗр, вӑл
пулӑшӗ, — хавхаланса шантарчё Эльгеев ашшён юратнӑ
тантӑшне.
Ку сӑмахсене илтсен, куҫҫулленсех хёпёртерё Сарт
Ҫеменӗ.
— Мул ҫине мул хушса мар — ӑс ҫумне тӑн хушса
пурӑнсан, хам-ӑр пек ухмах пулмӗччӗҫ пирён ачасем те.
Рахмет чыс тунӑшӑн,—терё те ват хӑна, васкамасӑр
сӑхсӑхса, сётел хушшинчен тухрё.
— Ман килес! — хыпаланса каларё Ляпарт матки,
никам кётмен ҫёртен кёрсе тӑнӑскер.— Ах, тур, Ҫемен
пичче те кунта-ҫке?— сӑхсӑхкаласа илчё хӑй.
— Килех, кин, иртсем тӗпелерех,— чёнчё Укҫине.
— Иртсе лар, Наҫтаҫ. Вырӑс кайрӗ — вырӑн юлчӗ,
тетчӗҫ ӗлӗкрех, оглы-мать их бей, хе-хе-хе! Сыв пулӑр!—
текелесе Сарт Ҫеменё чӗлӗмне чёртрё, Вара Эльгеевпа
пёрле тухса кайрёҫ.
— Ман иртмелли-лармалли мар-ха, эп пёр ҫӑмӑлпа
килнёччё... Кӗвелёк пёрер чашӑк ҫук-ши сирён, Укҫине
инке, турӑх йӳҫётес тенёччё те... Хамӑн пӑсӑлнӑ пек
туйӑнчё...
— Пур, пур... Ани, ҫавӑнта—пӳрте илсе килниех пурччӗ,— Марине кинемее хушса каларӗ Укҫине.— Иртсе
ларсам, кин, пӗрер татӑк сухан кукли ҫисе пӑхсам.
— Ҫипуҫё те сётел хушшине лармаллиех мар та
ман,— текелесе Наҫтаҫ тепёр хут сӑхсӑхса илчё, вара
иртсе ларчё.
Эльгеев Сарт Ҫеменне ӑсатса янӑ хыҫҫӑн хавхаланса
таврӑнчӗ.
— Ну, мён хыпар пур-ха ялта — эс ҫынсенчен маларах илтекенччё,— кулкаласа ыйтрё Эльгеев Ляпарт маткинчен.
— Хыпарӗ-мённи... ун ҫинчен илтнё те пулё ӗнтӗ ку
тарапччен,— мӑкӑртатрё Наҫтаҫ, пёр стакан сӑрана
янкӑлт-янкӑлт антарса янӑ хыҫҫӑн.
— Урамне те тухман та паян, илтмен-ҫке нимӗн те,—
терё Эльгеев ытахальтен.
Ҫӳпҫипе хупӑлчи тесе ахаль каламан ҫав Наҫтаҫпа
Ҫтаппан ҫинчеи: Ҫтаппанӗ пит суйма юратнӑ, улшуҫ
шучӗпе пурӑннӑскерӗн суймасӑр-лартмасӑр ёҫё пулман
ӗнтӗ. Мён пёчёкренпех ача-пӑчасем ӑна Суеҫ Ҫтаппан тенё, каярахпа вара — кирлӗ япала ҫинчен каланӑ чухне
те: «Ан лёпёртет» — тенё. Малтан «Лёпёрти» тесе чённё
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ача-пӑчасем, леш хусах шутне кӗрсен — такам пӗри «Ляпарт» тенӗ. Ҫавӑнтанпа арӑмне те «Ляпарт» матки тесе
чӗннӗ.
Наҫтаҫ улшуҫ матки пулма пит тивӗҫлӗ ӗнтӗ: ҫӗн хыпар сарасси, кивҫене ҫӳресси — унтан ирттерекен хӗрарӑм ялта ҫук.
Упӑшки чахоткӑпа вилнӗренпе вунӑ ҫул та иртнӗ ӗнтӗ:
тепёр хут качча тухман, киле те кӳртмен Наҫтаҫ. Хӑшӗ
калаҫҫӗ: ӑна хуньашшӗпе пӗрле кӑмака ҫинче ҫывӑрнине
те курнисем пулнӑ теҫҫӗ.
Калӑҫин тата, Наҫтаҫшӑн пулсан — вӑл элек сарни
мар.
Сасартӑк чыхӑна-чыхӑна кулса ячӗ Наҫтаҫ, ҫӑвара
хыпнӑ кукӑль таткине ҫӑтса антараймасӑр.
— Шӑп хапха варринех тикӗтпе урлӑ-пирлӗ сӗрсе пӗтернӗ... Вӑт ял кулли, хи-хи-хи-хик!
— Мён кулан эс, кин?! Камӑн хапхине тикӗтпе сӗрнӗ?!—ыйтрӗ Укҫине.
— Сирӗн... Сантӑр кумсенне... Хи-хи-хи-хик!.. Хӑвӑр
пӗлетӗр ӗнтӗ мӗншӗнне... Ах, тур, кам шухӑшлама пултарнӑ Елюк ҫаплине?—ҫӑмӑллӑн каларӗ Наҫтаҫ.
Эльгеев, хӑй те сисмерӗ пулё, ура ҫине сиксе тӑчӗ.
Ляпарт матки, Эльгеев хӑйне хӑй мар пулнине туйрё
те хыпаланса тухса кайма тӑчӗ.
— Кӗвелӗк!.. Кӗвелӗк, кин, ак,— текелесе Марине кинемей Наҫтаҫа тӑм кружка тыттарчӗ.
— Ах, тур, мёнех вара — пӗр-пӗр пуҫтах ача ашкӑнса сӗрнӗ пуль, сахал-и ялта ун пеккисем,— сӑмах хушрӗ
Укҫине.
— Ҫо-ок! куна пӗр-пӗр кӗвӗҫекен хусах тунӑ, инке,—
татрӗ Наҫтаҫ. Вара Укҫине патнерех пырса, хӑлхаран
каларё:— Паймук Микихверне хур тӑвас шутпа пӗр
йӗкӗт хӑтланнӑ теҫҫӗ ҫакна... Туйрӑн-и, инке? — ҫынсем
илтмелле мар пек мӑкӑртатрӗ те хыпаланса тухса
кайрё.
— Аҫтан килсе тухнӑ ҫакӑн пек пакӑлти Кутемер ялне. «Кӗвелӗк» кирлӗ пулнӑ ӑна, шуйттан маткине, кӳршӗсем хушшинче ытларах элек сарма.
— Туйрӑн-и, амӑш, мӗнле йӗкӗт ҫинчен тӗртсе хучё
вӑл? — ыйтрё Эльгеев хӑй арӑмӗнчен.
— Маркел ҫинчен пулё терӗм эп — ҫавӑн валли Шӑрт
Кавӑрли Сантӑр кум патне хӗр ҫураҫма пынӑ тетчёҫ.
— Ырра сисмест ман чёре. Юлашки вӑхӑтра хамӑр
Сашшана Елюкпа ҫӳренине пӗрре мар курнӑччӗ... Ҫук170

ҫук! Пулма пултараймасть... Ёненес килмест... Ҫав териех путсӗр-ши ман ача... Ҫук, ҫук!— хумханса тухса
кайрӗ пӳртрен Эльгеев.
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Михаил Николаевич пырса ҫитнӗ ҫӗре Феопемпт Анисимович патёнче чӗннӗ ҫынсем пурте пулнӑ. Хӑна тӑвас
пирки мар, вӑрттӑн ӗҫ ҫинчен ытти ҫӗрте калаҫма май
ҫуккине пӗлсе, паллӑрах учительсене шкул пуҫлӑхӗ хӑй
патне чӗннӗ. Петровский пуп та унта пынӑ.
— Самана хытса пырать, господа,— терё Феопемпт
Анисимович. — Цензура чарнӑ кӗнеке-хаҫатсене шкулсенче вулама чарӑнмалла,— терё шкул пуҫлӑхӗ. Федоров
хыҫҫӑн каяр мар, ӑна тытса хупнӑ теҫҫӗ. Игнатьева та...
— Игнатьева виҫӗ ҫуллӑха ссылкӑна Ҫӗпӗре ярас
вырӑнне Францие тухса кайма ирӗк панӑ, тет,— васкаса
пӗлтерчӗ Михаил Николаевич.
— Камран илтрӗр куна эсир?— тӗлӗнчӗ Феопемпт
Анисимович.
— Павел Алексеевичран. Интереслӗ кучченеҫ парса
ячӗ вӑл пирён валли.
— Мӗн-ши? — ыттисенчен малтан ыйтрӗ Петровский
пуп.
— Эсир пӗри те «Хыпарӑн» юлашки номерӗнче мӗн
ҫырнине вуламан, мӗншӗн тесен вӑл номере арестленӗ
пулнӑ. Анчах Павел Алексеевич аллӑшне ҫаклатса илме
ёлкӗрнӗ. Куна типографинчи рабочисем туса панӑ. Акӑ
вёсем. Сире валли парса ячӗ, — хаҫат ҫыххине саквояжёнчен кӑларса кӑтартрӗ Михаил Николаевич.
— Чимӗр, господа!.. Вӑл закона хирӗҫ пыни пулать,—
хӑраса ӳкрӗ Феопемпт Анисимович.— Халех ҫунтарса
ярас!
— Кунта ҫити илсе килнӗ япалана епле ҫунтарар
пулӗ. Историе юлакан номерсем кусем! Кӳр-ха, Мишель, пӗр вуннӑшне хам илем, вырӑн тупӑнать ман вёсем валли,— аллине тӑсса ыйтрё Кармал учителӗ Герасим Чернов.
— Герасим Васильевич! Ку япала шутка мар. Феопемпт Анисимович ырӑ шухӑш калать — аяккарах, аяккарах пытарӑр. Алексеева, эсир пёлетёр, патшалӑх
Думине суйлас ҫёртен хӑтарнӑ, Шупашкар уесёнчи выборщик пулма та шанман. Ёҫӗ унӑн полици департаментёнче, — шикленсе систерчё Петровский.
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— Аҫтан пӗлнӗ эсир кун ҫинчен? — ыйтрӗ Чернов.
— Ун ҫинчен ыйтмасан усӑллӑрах пулӗ, Герасим Васильевич. ҪавӑнПа вӑхӑтлӑха лӑпланма сӗнетӗп сире.
Чиркӗве те ҫӳреме чӗнетӗп. Михаил Николаевич, эсир
иртнӗ вырсарникун кӑнтӑрлахи кӗлӗре пулмарӑр. Благочиннӑй хӑй служить турӗ, сирӗн ҫинчен уйрӑмах ыйтса пӗлчӗ.
— Эсир мӗн терӗр?
— Чирленӗ, терӗм. Тур каҫартӑр — ҫылӑхӗ хам ҫинче пултӑр. Анчах эпӗ пӗччен мар — Гурий Яковлевича
та хушнӑ сӑнама.
— Гурий Яковлевича питех шанмалла мар^, чӑнах.
Ачасем ӑна ахаль мар «Кӑтрич» тесе чӗнеҫҫӗ: ҫуҫӗ кӑтра та чӗлхи ютра,— сӑмах хушрӗ Римов учитель.
— Чимӗр, тӑвансем, ку хаҫатсене эп хам пытарам.
Тен, кирлӗ пулӗҫ, ҫунтарса пӗтерес мар, —тӑваткӑлласа
ҫыхнӑ чӗркене илме тӑчӗ Павлова учительница.
— Ҫок, ҫок! Хӗрарӑм ӗҫӗ мар ку. Эп вӗсене паянах
пӗтӗм вулӑсӗпе саратӑп. Хӑраса тӑрсах юлташсене ҫухатса пётертӗмӗр. Тепӗр хут халӑха тапратас пулать! —
вӑйпа туртса илсе, хаҫат ҫыххине сулахай хул айне хӗстерчӗ Чернов.
Феопемпт Анисимовичпа Петровский Чернова хупӑрласа илчӗҫ. Килнӗ хӑнасем икё пая уйрӑлса, пёр-пӗринпе хыттӑн кӑшкӑрса калаҫа пуҫларӗҫ. Феопемпт
Анисимович шикленсе ӳкрӗ:
— Господа, господа! Апла пулсан эп сире хама панӑ
влаҫпа, директор ячӗпе лӑпланма чӗнетӗп: чарӑнӑр хирӗҫме! — ҫирӗп сасӑпа хушрӗ директор.
Пӳлӗме Софья Ильинична васкаса кӗчӗ. Феопемпт
Анисимович патне пырса, хуллен систерчё: «Петр Гаврилович кунталла хыпаланса килет, кантӑкран куртӑм»,— терё.
— Ну вот, ҫав кӑна ҫитмен... Кётмен хӑиа пирён пата
ҫул тытнӑ, господа!
— Кам?! — ыйтрё Чернов.
— Кардин, Петр Гаврилович,— ун умёнче ытлашши
калаҫма юрамасть. Анлантӑр-и, господа?—иккёленмелле мар саспа каларё Феопемпт Анисимович. Вара Софья Ильиничнӑна сётел ҫине апат-ҫимёҫ лартма хушрё.
— Софья Ильинична, пулӑшам сире, — текелесе Антонина Павловна тӑчӗ те Эльгеевран илсе, хаҫат чёркине
васкаса йӑтса тухса кайрё. Анчах Петровский ӑиа асӑрхарӗ.
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Софья Ильинична, гитарана стена ҫумӗнчен вӗҫертсе
илсе, Чернова тыттарчё.
Сасартӑк Чернов ахӑлтатса кулса ячё:
— Конспирация!.. Чимёр-ха, серенада выляса парам
ҫавна. Ытла та ҫамрӑк учительницӑсем хыҫҫӑн чупма
юратать пирён почтмейстер.
Прихожӑйра Софья Ильинична Кардинпа калаҫни
илтёнет.
I
а
— О-о, ҫитрӗ те пирён чёнмен хӑна, — гитарӑпа аккордсем иле-иле Мефистофель серенадине юрласа ячё
Чернов:
Я пришел к тебе украдкой.
Ты мне дверь открой! Ты мне дверь открой!
Так зовет тебя вздыхатель,
Милый друг, твой обожатель,
Ты идешь на зов, ты идешь на зов!
Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!.. Ха!

— Чимёр, господа, чимёр!.. Питё васкавлӑ хыпар
ман. Феопемпт Анисимовича систерме ятарласа килтём,— хыпаланнипе Кардин пушшех тытӑнкӑллӑн калать.— Шӳт тума вӑхӑт мар халь. Акӑ, пӑхӑр — ҫырса
илтём. Эп Сирён патӑрта хӑнасем пуҫтарӑннине пёлмен,
Феопемпт Анисимович... Пёлнё пулсан...
— Пёлнё пулсан, уретникпе килнё пулӑттӑн, почтмейстер туе, ҫапла-и?— хаяррӑн татса каларё Чернов.—
Эсерсем пухӑннӑ кунта — директор хваттерёнче, кайса
систер часрах кантура!
Юлашки сӑмахсене каланӑ чух, хӑй те сисмерё Чернов, гитара хёлёхне татса пӑрахрӗ. Пӳртре шӑп пулчё,
гитарӑн диссонансё кӑна вӑйлӑн янраса кайрё.
— Ырӑ хыпарпа килмен эсир, Петр Гаврилович.
Тавтапуҫ систернёшён, — панӑ хута ҫурса ваклама тытӑнчё шкул директорё.
— Чимёр?! Мёншён пире пёлтермесёр ҫуратӑр, Феопемпт Анисимович?!— ун аллинчен алҫырӑвне туртса
илчё Чернов. — О-о, Мишель, сана та пирён шута кёртнё иккен? Курӑр, ырӑ ҫынсем, мён ҫыраҫҫё пирён «пуҫанасем»!
— Ку хут — секретлӑ япала, унта мён ҫырни ҫинчен
пурин те нёлме юрамасть, Чернов господин!—алҫырӑвне тытса илме тӑчӗ Кардин.
— Парӑр каялла, Герасим Васильевич, кӳренмелле
ан пултӑр, — хушрё шкул директорё.
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Каялла парас вырӑнне, Чернов хыттӑн вула пуҫларӗ:
«По полученным агентурным сведениям в Казанской
губернии образовался «Чувашский кружок» учителей,
поставивших, видимо, своей задачей и революционную
пропаганду среди крестьян. Представителями кружка
являются последователи Тимофея Николаева—Н. В. Никольский, А. С. Степанов, М. Н- Эльгеев, Г В. Черноз...».
Пире те манман иккен.
— Аҫта? Ҫаплах ҫырнӑ-и? — Чернов аллинчен хут
таткине туртса илсе, Эльгеев малалла васкаса вуларӗ.
«Сообщая об изложенном, Департамент Полиции предлагает Вам принять надлежащие меры к выяснению
программы сообщества и, если таковая преследует противоправительственные цели, установить
возможность
в получении данных, изобличающих членов кружка,
привлечь их к законной ответственности...» Анчах кам
систернё вёсене? Мӗн шыраҫҫӗ вёсем?
— Почтмейстер пёлмелле: кирек мёнле ҫыру та ун
алли витёр каять. Ҫапла вёт, Петр Гаврилович? — Кардина куҫран пӑхса тӗпчерӗ Чернов.
Кардин чётренё саспа: «Эп мар, господа, эп мар... Эп
сирёнпе пёр шухӑшлӑ, ахалех эсир мана шанмастӑр...
Паян та, ак, ҫак хута курсанах, — часрах ҫырса илтём.
Систерес пулать кун ҫинчен паянах тесе, чупса килтём
Феопемпт Анисимович патне»—терё.
— Чимёр-ха, тӑвансем: кун пек секретлӑ япалана
почта урлӑ ҫӳретмеҫҫё. Куна, Петр Гаврилович, эсир
урӑх ҫёрте тупнӑ пулё? — тавҫӑрса илчё Михаил Николаевич.
— Тёрёс, тёрёс, господа... Ку хута эпё ёнер уретник
патёнче куртӑм, почтӑра мар... Вӑл мана малашне кашни
ҫырӑва вуласа пйхма хушрё. Вара ҫак хута кӑтартрӗ.
Хӑй самантлӑха пӳлёмрен тухрё... А эп — эп ҫав вӑхӑтра ҫыртӑм та илтём ҫакна... Пӗтӗмпех ҫырса илтём.
— А мӗн шырама кайнӑ эс уретник патне? — ыйтрё
Чернов.
— Ёнер ун патӗнче Гурий Яковлевич пулнӑ. Ҫапла
вёт, Петр Гаврилович?—пёлнёскер, каларё Петровский.
— Тёрёс, вӑл та пулнӑ.
— Эсир виҫсӗр уретник патёнче ёнер картла вылянӑ,
Петр Гаврилович, ҫапла мар-и? — тёпчесе ыйтрё Петровский.
— Тёрёс, тёрёс... Вёсем мана преферансла выляма
чӗнчӗҫ.
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— Эппин, сана вуласа пӑхма ҫеҫ мар, ҫырса илсех
ку хута шкул директорне пама хушнӑ? Ҫапла вӗт, турран мӗскӗн чури?.. Ха-ха-ха! — тавҫӑрса илсе, ахӑлтатса ячё Чернов.
— Ҫ-ҫок, ҫок!.. Ун пек мар... эп хам... эп хам вӑрттӑн
ҫырса илтӗм, уретникпе Гурий Яковлевич калаҫса ларнӑ
в ӑ х ӑ т р а , — мӑкӑртатрӗ Кардин.
— Начар шпик эс, почтмейстер. Ун пек ҫӳрмесене
тахҫанах выльӑх масарӗ ҫине кайса ывӑтмалла. Чӗрӗллех шӑршланнӑ этем эс. Чуп часрах уретник патне! Систер: шкул директорӗ патёнче Троицӑ кунӗнче революционерсем ӗҫкӗ ӗҫеҫҫӗ те, васка часрах, — терё те Чернов,
Кардина хыҫран тапса кӑларса ячё. Юлашкинчен алӑка
уҫса: «Адью, мусью!»— тесе кӑшкӑрчё.
Софья Ильинична, ним тума аптранӑ енне, хӑнасене сётел хушшине ларма чёнчё, анчах унӑн сӑмахӗсене никам
та илтмерё.
— Батюшка, кун хыҫҫӑн пирён хушаматсем ҫумне
сирён ятӑра та ҫырса хурӗҫ?—ыйтрё Чернов.
— Уншӑн эсир ан пӑшӑрханӑр, Герасим Васильевич.
Анчах эсир учитель пулин те, хӑвӑра хӑвӑр тытма пёлместӗр. Хӑнара-и, вӑрттӑн ҫӗрте-и,— хулиганла^ хӑтланни килӗшмест революционера,— терё Петровский.
Пуҫтарӑннӑ ҫынсем никам майлӑ пулма аптрарӗҫ.
Феопемпт Анисимович дисциплина пирки калаҫса татӑлма чённёччё, вырсарникунсенче шкулта халӑх умёнче
кёнеке-журналсем вулама чарни ҫинчен пелтересшёнччё,
анчах ёҫ йӑлтах тепёр май ҫаврӑнса кайрё.
Нумай та вӑхӑт иртмерё, пурте стражник кёрсе тӑчӗ,
ун хыҫҫӑн — уретник.
— Господа, вырӑнтан никам та ан сикнё пултӑр. Мёнле пуху кунта сирён, Феопемпт Анисимович? Хӑшӗ
Чернов текенни.
„ „ .
Феопемпт Анисимович ҫӑварне уҫма та елкереимере,
Чернов уретник умне пырса тӑчё:
— Чернов — сирён умӑрта!— терё.
— З а оскорбление государственного чиновника Вы
арестованы, господин Чернов,— терё уретник.
ЫЛХАННА ЫВАЛ

Эльгеев ӑш вӑрканипе ним тума аптранӑ. Хёветёре
чёнсе л а ш а кӳлме хушрё, анчах Савраскӑна крыльца умне тӑратсан, шухӑшне улӑштарчё.
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— Пӗчченех кайӑн-и, хуҫа?— ыйтрӗ Хӗветӗр.—Аякка
каймалла пулсан, ямшӑкпа лайӑхрах пулӗ.
— Чим, Хӗветӗр... темӗнскер... ман пуҫ ҫаврӑннӑн туйӑнчӗ. Каяймастӑп пулӗ, тӑвар лашине.
— Апла пулсан, каяймӑн... Чӑнах та, сӑнран ӳкнӗ эс,
хуҫа?!—хумханчӗ Хӗветӗр. — Лашине кӳлсе тӑратнӑ чух,
хвершӑла кайса илсе килес мар-и, хуҫа?
— Мӗн эс мана паян хуҫа та хуҫа тетӗн. Е ман ята
маннӑ-п?— хусканса каларӗ хуҫи.
— Эсӗ ман хуҫа-ҫке-ха, Микулай Уҫӑпӑч...
— Каккуй хуҫа эп халь? Ҫын укҫипе нумаях хуҫа пулаймӑн. Тӑвар лашана — каяймастӑп!—тулхӑрса малти
пӳрте утрӗ Эльгеев.
— Тем пулнӑ ман хуҫана паян? Кун пек тулхӑрнине
курманччӗ халиччен. Шӳтлеме юратаканччӗ. Ҫук — тем
пулнӑ... Тпру-у, Савраска!—тилхеперен туртса, аран чарчӗ хапха еннелле туртӑннӑ лашине.— Назад! — терё вырӑсла.
Чӑнах та, те вырӑсла каланӑран,— Савраска тӑп чарӑнса тӑчӗ те мӑйне кукӑртса Хӗветӗр ҫине пӑхса илчӗ.
Тӗпӗртетсе тӑма та чарӑнчӗ.
— Вӑт пулать выльӑх: хапхаран ҫавраҫил пек вӗҫтерсе тухать, витене — сӗлӗ памасан, хӑваласа та кӗртес ҫук.
Ну-у, сӗлӗ парӑп, ут,— текелесе лашине ачашласа илчё
Хӗветӗр.
Килкартине Павлушпа Коля чупса кӗчӗҫ. Павлушӑн
аллинче ярапаллӑ канфет, ҫӑварӗнче — шӑхличӗ.
— Шашша пичче тимӗр автан илсе пачё мана, пӑх-ха,
Хӗветӗр пичче!—-терё те Павлуш, ҫӑварӗнчен кӑларма
пӗлмен автан сассилллӗ шӑхличӗпе виҫӗ хутчен шӑхӑртса
илчё. Вара сиккипе ҫенӗк умнелле чупса кайрӗ, Хӗветӗре
хирӗҫ пулчӗ.
— Аван шӑхличӗ, сасси пирӗн мӑн автанӑн пекех,—
текелесе ырларӗ Хӗветӗр. Коля пӗр ярапаллӑ канфетне
Хветӗре тутанса пӑхтарчӗ, тата пёр ывӑҫ хӗвелҫаврӑнӑш
пачӗ.
— Ну, мӗн куртӑр Кушарта? Кӑрусельпе ярӑнтӑр-и,
Коля?—лашине тӑварнӑ хушӑра ыйтрӗ Хӗветӗр.
— Икё хут пӗр вӗҫренех ярӑнтӑмӑр. Иккӗмӗш хут
ярӑннӑ чух ман пуҫ ҫаврӑнсах кайрӗ.
— Халӑх нумай-и уявра?
— Лӑках! Ай, хитре хӗрсем нумай вара, Хӗветӗр пичче! Кай ен хӗрӗсем—пурҫӑн пиҫиххиллӗ, ярапаллӑ. Питӗ
чипер вара!
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— Те-те-те-те!... Хӗр шӑрши те кӗре пуҫланӑ мён сана,
Коля?.. Авланас темён-и?— кулса илчё Хёветёр.
Пахча енчи калинккерен Сашшапа Виктӑр пырса
ҫитрӗҫ. Тем ҫинчен вӑрттӑн калаҫса илчёҫ те уйрӑлчёҫ:
Виктӑр каялла кайрё, Сашша Хӗветӗрпе Коля патне
утрё.
Павлуш малтан кайри пӳрте кёрсе амӑшпе асламӑшё
умӗнче сиккелесе, автанне авӑттарса мухтанса илчё,
вара малти пӳрте ашшё патне чупрё. Эльгеев, хӑй пёччен
шухӑша ӳксе ларнӑскер, Павлуш кёрсе тӑнине те туйман.
Сасартӑк кантӑкран Сашша иртсе кайннне курчё.
— Атте, пире Шашша пичче канфет илсе пачё, шӑхличё те...— хёпёртесе каласа кӑтартасшӑн пулнӑччё Павлуш, анчах ашшё вӑл калас сӑмахсене пӳлчӗ.
— Чуп-ха часрах, Павлуш. Пиччӳне тухса чён, кётёр
кунта.
— Юрать! — терё те Павлуш, Сашшана часах чёнсе
таврӑнчӗ.
Павлуш Сашша умёнче сиккелесе шӑхличне шӑхӑрткаларё, анчах пиччёшё ӑна итлесшён пулмарё. Павлуш
кӳреннипе кӑмака хыҫне кёрсе ларчӗ, куҫҫулё юхса аннипе сӑмсине нӑшлаттарса илчё.
Пӳртре пӗр вӑхӑт шӑп пулчӗ. Кив сехет маятникё кӑна
пёр улшӑнмасӑр шаккани илтёнет. Тёллён-тёллён урамра ача-пӑчасем савӑнӑҫлӑн кӑшкӑрашни янраса каять.
Сашшан чёри сикнине никам та илтмен ун чухне, анчах
уншӑн вӑл пӗтӗм ӑша ҫёмёрсе ватассӑн туйӑннӑ.
Ашшёпе ывӑлё нихӑҫан та паянхи пек пӗр-пӗрин умёнче тӑман. Эльгеевӑн тӑхӑр ача пулнӑ — кашнин ятне вёсенне вӑл лайӑх пёлнё. Пёр ачин кӑна ячё пулман —
ҫуралсанах вилсе выртнӑ. Ик хёрачи кӑкӑр сӗтне ёмме
пӑрахичченех вилнё. Ыттисем ӳснё — чиперех пурӑнаҫҫё:
качча каймаллисене — вырнаҫтарнӑ, вёсен те ачисем
йёркеллех пулёҫ.
Анчах мӗнле пулса килчӗ-ха паян ҫак япала: чипер
ӳснё ултӑ ачаран пёринпе — ҫитӗннӗ ачипе — калаҫма
ашшӗ сӑмах тупаймарё.
— Атте, эс мана...
— Эп сана чёнтӗм,— пӳлчё ашшё ывӑлне. — Чёнтӗм
пуҫтаха! Кам ывӑлё эс? Вёҫкӗн Эливан Куҫми таврашё-и? Матви кёрӳ пек ман пурлӑха пӗтерме ӳснё-и? Кам
ачи эс!
— Атте, эп...
— Хуп ҫӑварна аҫу каланӑ чух! Хӑвӑн ӑсу ҫитмест
12 П. Осипов. Элкей таврашё.
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пулсан, пиччӳ ӑсӗпе пурӑнасчӗ хуть. Михала ӗҫе тухрӗ,
учитель пулчӗ. А эсӗ? Эсӗ, мӗн, урам тӑрӑх кӗрт йытти пек
чупса ҫӳресех ӗмӗр иртӗ тейӗн-и?
— Эп ӗҫлетӗп, атте...
— Еҫлетӗн! Ют хуҫасем патӗнчех ӗмӗре ирттерес тетӗн-и? Курмастӑн-и, хам эп мӗнле пурӑнатӑп: пӗрне ҫӗр
тенкӗ^ тепӗрне—пин ҫурӑ парам! Учитель пултӑр терӗм,
Чӗмпӗре ятӑм — унта та вӗренме пултараймарӑн. Кӑларса янӑ ухмаха! Наровчата ҫӑмарта ӗҫне кайса кӗнӗ, ашшӗнчен ыйтман, тулӑксӑрскер! Тарса ҫӳрет... Кушар уявне килме вӑхӑт тупнӑ ҫапах.
— Атте...
— Атте тесе чӗнме тивӗҫлӗ мар эс мана! Курӑр-халӗ
ӑна!— аллисене пилӗке тытса тӑчӗ Микулай Уҫӑпӑч.—
Ҫап-ҫутӑ атӑпа, чесуча кӗпепе, ал лаппи сарлакӑш чӗн пиҫиххипе, жилет кӑна та ылтӑн сӑнчӑрлӑ сехет ҫеҫ ҫитмест ку вунҫич ҫулхи ачана.
— Вунсаккӑр, атте.
— Александр Невский кунӗ — августӑн вӑтӑрмӗшӗнче, ҫавна та маннӑ, айван.
— Вӑл ман менелник кунӗ. Эп паян ҫуралнӑ, шӑп
вунсаккӑр тултаратӑп, атте.
— Ҫитет хирӗҫме! Хӑҫан вӗреннӗ эс аҫуна хирӗҫ
чӗнме? «Вунсаккӑр»,— витлесе каларӗ ашшӗ ывӑлне.—
Авланас темӗн-и, тата, вунсаккӑра ҫитнӗ тесе? Пурлӑҫуклӑ шалупа ҫемьеллӗ пулас темӗн-и? Ҫулла ҫӑмарта
ӗҫӗпе пурӑнӑн, хӗлле ӑҫта?.. Хӗлле кам патне кайса кӗрӗн? Аҫу патне-и? Ура ярса пустармӑп хам патна ун пекех ухмаха ерсен! Анлантӑн-и, пуҫтах?
— Анлантӑм, килсе кӗмӗп.
— Мӗн терӗн эс, айван! Шухӑшласа пӑхрӑн-и? Аҫуна
намӑса кӗртрӗн те килтен тухса тарас терӗн-им?
— Эп мар, атте, эс хӑв мана хӑвалатӑн. Сана эп намӑса кӗртмен, атте, кӗртес те ҫук.
— Ашшӗне суять тата! Эс мӗн — хапхана тикӗт серсе
ҫӳрени те ахаль иртӗ тейӗн-и? Аскӑнчӑкла хӑтланни ашшӗ-амӑшӗн чӗрине тивмӗ терӗн-и!— кӑшкӑрма сывлӑш
ҫавӑрса илеймен пирки, сӗтел ҫине чышкипе ҫапса илчӗ
ашшӗ.
— Ку... ку тёрёс мар, атте... куна...
— Куна никам та курман тейӗн-и? Александр Павлович камне ку таранччен пӗлнӗ вёт эсё. Епле хӑйнӑ эс ун
хӗрне мӑшкӑл тума? Эс аскӑнчӑкла хӑтланни ашшӗ-амӑшӗн чӗрине тивмӗ терӗн-и? Улахсенче хамӑр ялти хӗрсем
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хыҫҫӑн чупнипе ҫитмен сана, Чӗнере кайса кум хӗрне
мӑшкӑлламалла пулнӑ! Александр Павлович пирӗншӗн
мӗн чухлӗ ырӑ ӗҫ тунӑ — ҫавна та пулин асра тытасчё
хуть, аскӑнчӑк!
— Кун пек сӑмаха хам аттерен кӗтменччӗ эпӗ. Юрӗ—
пултӑр. Эп иртӗхнӗ пулам. Ҫамрӑк чух эс ху та, атте,
улахсене ҫӳренё-ҫке...— калама хӑйрӗ Сашша, анчах ашшё каллех ӑна пӳлчӗ.
— Ҫӳренӗ! Хёрсемпе те ларнӑ, кӗсле каласа та ташлаттарнӑ, анчах сан пек иртӗхмен, хёрсен чысне пӑсса
намӑса кӗмен.
— Юрё, атте. Сана хирӗҫ чёнме — эс ман атте. Ҫапах
та ҫакна калама ирӗк пар: эп текех пёчёк ача мар, хам
ёҫшён — хам ответра. Елюка эп юрататӑп, ӑна качча илме те мана эсир чарас ҫук,— татса каларё те тухса кайма
тӑчӗ Сашша.
— Чим, тӑмсай!.. Чим!—алӑка пӳлсе тӑчӗ Микулай
Уҫӑпӑч. —Хӑв пӑснӑ хӗре--хӑвах ил: вӑл ырӑ ӗҫ туни
пулӗ. Анчах ку ял куллине эп тӳсес ҫук. Паймук ывӑлӗн
кин пулмалла пулнӑ пӑсӑк хӗре хам киле кӗртес ҫук. Кирек ӑҫта кайӑр, выҫлӑ-тутлӑ пурӑнӑр — пӗр пус укҫа памастӑп!.. Кайӑр! Хуть те тӗнче вӗҫне ҫитӗр ҫӑкӑр шыраса — хӗрхенмӗп! Ылханатӑп!
Сашша темӗскер хирёҫ калас тенёччё, анчах Микулай Уҫӑпӑч сасартӑк хӑрлатса ӳсӗре пуҫларё, ҫӑварёнчен
юн тапса анчӗ. Ывӑлне тухса кайма алӑк уҫма пынӑскер, ашшё сасартӑк тӑнсӑр пулса ӳкрё.
Сашша ӑна вырӑн ҫине ҫӗклесе вырттарчё. Павлуш
хыттӑн ҫухӑрса пӳртрен чупса тухса кайрӗ. Кӑшт вӑхӑт
иртсен, пӳрте Укҫинепе Марине кинемей хыпаланса
кёчёҫ.
Сашша фелдьшера чёнме каяс тесе Хёветёре л а ш а
кӳлтерчӗ. Мён пулса иртни ҫинчен никам та нимён те
пёлмерё. Пёр Павлуш кӑна свидетель пулнӑ, анчах вӑл
та чӑннине чухласа илеймен.
Сашша пёччен каймарё Сёмёле, хӑйпе пёрле Виктӑра
илсе кайрё. Ҫул ҫинче мён пулса иртни ҫинчен пётёмпех
хӑйён юлташне каласа пачӗ. Виктӑр, ниепле канаш пама
аптранӑскер, хурланчӗ кӑна.
Чӗнер ялӗн анкартийӗ хыҫӗпе иртсе кайнӑ чух, Сашша
тӳсеймерӗ — Елюксен пахчине чупрё. Виктӑр ӑна кӗтсе
тӑчӗ. Вӑл хӑйӗн савнине курса йӑпатасшӑн пулнӑ, анчах
темӗн чул кӗтсе тӑрса та Елюк пӳртрен тухасса кӗтсе
илеймерё. Александр Павлович лупас айёнче хапха хӑми-

не саваласа, тикӗтрен тасатса тӑнӑ, ҫавӑнпа пахча калинккинчен килкартине кёме Сашша хӑйман.
Елюкпа ҫеҫ мар, ашшёпе те пит калаҫса пӑхас килнӗ
унӑн, анчах... Елюка качча илесси ҫинчен тапратсан,
Александр Павлович, тен, ашшӗнчен те ытларах кӳренӗ?
Хӑранӑ. Юлашки каҫ чие ҫырли йывӑҫҫисем хӳттинче
Елюка чуптунӑ вырӑна кӗрсе тӑчӗ вӑл хайхискер. Юнашар ӳснӗ ҫамрӑк хурӑн вулли ҫине икё саспалли: С + Е
ҫӗҫӗпе касса ҫырса хӑварчӗ.
Вара чӑмӑртанма пуҫланӑ чие ҫырлиллӗ турата хуҫса
илсе ҫумма чикрӗ те ҫаврӑнса пӑхмасӑр чупрӗ тӑрантас
патне.
Юратсах юратнӑ-мӗн ҫав Елюка,— те ыйтса, те
хӑйне хӑй каларӗ Виктӑр. Сашша ун сӑмахне илтмерӗ,
тилхепине туртса Савраскӑна хытӑрах чуптарчӗ кӑна.
Виктӑрпа Сашша ҫул тӑршшӗпех сӑмах тупаймарӗҫ.
Больница хапхи патне ҫитсен, Сашша тӑрантас ҫинчен
сиксе анчӗ те Р а м а н Раманча ашшӗ патне кайма кӗрсе
чӗнчӗ. Вара Виктӑр патне пычӗ: икӗ тус ыталансах уйрӑлчёҫ.
Виктӑр, фельдшера лартса, Савраскӑна Кутемере
чуптарчё, Сашша,— ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхса,— Хурӑнлӑ
ҫулпа Атӑл еннелле утрӗ.
— Хусана. Часрах Реверпа калаҫса татӑлас, приказчик вырӑнне пама пулнӑччӗ,—ҫак шухӑшпа Криуш еннелле васкаса утрӗ Сашша.
Михала киле таврӑннӑ ҫӗре малти пӳртре ашшӗ пӗчченех пулнӑ. Фельдшер парса хӑварнӑ юн юхма чаракан
эмел кӗленчи кантӑк янаххи ҫинче ларнӑ, урайӗнче —
кравать умӗнче — пӑхӑр таз, тӗпне кӗл сапнӑ. Ашшӗн
аллинче юнпа вараланнӑ алшӑллине курсан, Михала
пит пӑшӑрханчӗ.
— Мӗншӗн-ха, мӗншӗн пирӗн килйышшӑн ҫеҫ ҫакӑн
пек телейсӗрлӗх,—кӑмӑлсӑрланчӗ Михала.
— Михала, эсӗ-им?— куҫ хупанкисене аран хӑпартса
каларӗ ашшӗ.
— Эпӗ, атте.
— Пуҫ ҫаврӑнать... вӑй ҫук,— тӑрса ларасшӑн пулчӗ
ашшӗ.
— Вырт, кан. Сана тӑма юрамасть халь, ху та пӗлетӗн.
— Чылай пулатчӗ... юн кайманни. Сашша пирки...
хумхантӑм... Каласа пачё пулӗ?— ыйтрӗ ашшӗ аслӑ ывӑлӗнчен.
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— Ой, уншӑн хусканма кирлӗ пулманччӗ, атте,— мён
пулса иртни ҫинчен пёлмесёрех, илтнё пек каларё юратнӑ
ывӑлӗ.
— Уркенчёк!.. Ҫӑмӑлттай!.. Эльгейсен йӑхне намӑс
кӳме ӳснӗ пуҫтах ача... Мёнле пуҫпа Александр Павловича кӳрентерме хӑйнӑ ҫав,— ӳпкелесе хурланчё ашшё.
— Ун пирки Александр Павловичпа эп, атте, хам калаҫса пӑхӑп,— мӗн ҫинчен калаҫса пӑхмалли ҫинчен пёлмесёрех, ашшёне лӑплантарчӗ аслӑ ывӑлё.
— Эп хам ун патне кайма тесе тухнӑччӗ, анчах... вӑй
ҫнтеймё, терём... пуҫ ҫаврӑннӑ пек туйрӑм. Унтан вара...
ураран та ӳкрӗм. Кантӑка уҫ-ха, пӑчӑ...
Михаил Николаевич кантӑка уҫсан, сасартӑк хапхараи такам хыттӑн кӑшкӑрса кӗни илтӗнчӗ. Улай та хаяррӑн вёре пуҫларё.
— Ах, ҫав йытта!—тарӑхса каларё те каллех тӑнсӑр
пулчӗ Эльгеев.
Шӑрт Кавӑрлипе хӑмла хуҫи Паймук пӳрте кёрсе тӑчёҫ. Хыпаланса сӑхсӑхнӑ пекки турёҫ те тӳрех кӑшкӑрма
тытӑнчӗҫ.
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— Пӑхӑр халӗ ӑна! Выртать нимён те пулман пек. Ачи
алхасса ҫӳрет— вӑл хӑнт та тумасть!— сурчӑкӗсене сирпӗтсе, кӑшкӑрса илчё Кавӑрле.
— Сирӗн Сашша, чӑнах, ытлашши иртёхсе кайнӑ,
учитель. Чарас пулать ҫавна,— Михала ҫинелле пӑхса,
танлӑн каларё хӑмла хуҫи.
— Мён пулнӑ вара, ыр ҫынсем, ун пекех пӑлханма?—
ыйтрё Михала.
— Вӑл, тата, нимён те пӗлмен пек ыйтать?! Пётём халӑх тӗлӗнсе ӳкнине эс, учитель, илтмен пулать. Тен, эс
Александр Павлович хапхине сирён Сашша тикётпе сёрни ҫинчен те илтмен тейён? — хёрсе тёпчерё Кавӑрле.
— Ман рапатнике, Ваҫҫана, хӑмла миххине чиксе
ҫыхса пӑрахнине те илтмен пулё, эппин Виктӑрпа иккёш
ӑна кӑшт кӑна пӑчӑртаса вёлермен! Епле тӳсетӗр эсир
ҫавӑн пек пуҫтаха!— хёрсе каларё Паймук, Эльгеев умне пырса.
— Ман ача Маркел, ҫынсем ҫалман пулсан, путнӑ,
вилнӗ пулӗччӗ Энёшрех. Суда паратӑп каҫару ыйтмасаи!— кӑшкӑрашрӗ Кавӑрле.
— Чимёр ёнтё, лӑпланӑр, ырӑ ҫынсем. Атге чирлӗ,
курмастӑр-и — вӑл тӑнсӑр выртать. Сашша фельдшера
леҫме кайнӑ, — ӑҫта кайнине пёлмесёрех каларё Михала.—Таврӑнсан пӗтӗмпех ыйтса пёлёп. Айӑплӑ пулсан.
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атте ӑна тивӗҫлипе явап тыттарӗ. Тархасшӑн, халь кайӑр,— тилмӗрчӗ Михаил Николаевич.
Паймук Эльгеев ҫине тинкерсе пӑхрӗ те хӑранипе сӑхсӑхса илчё, каялла чакрӗ. Ун хыҫҫӑн Кавӑрле те: «Вилмен пулӗ-ҫке вӑл?!» — тесе шӑппӑн ыйтрӗ хӑмла хуҫинчен. Вара иккӗш те ним чӗнмесӗр, хуллен каялла чакса,
пӳртрен шӑвӑнчӗҫ.
Михаил Николаевич шухӑша ӳкрӗ. Чылайччен ашшӗ
ҫине пӑхса ларчӗ, юн тымарне тытса пӑхрӗ. Ашшӗ куҫне уҫрӗ.
— Илтрӗм эп пӗтӗмпех, Михала... Намӑса ӑҫта хурар, епле тӳсер? — вӑйсӑрланнӑ аллипе куҫҫульне шӑлса шӑппӑн каларӗ ашшӗ.
— Ененместӗп, атте. Сашша, чӑнах, хӑш чухне иртӗхет, анчах... Ҫук, ҫук — пулма пултараймасть ун пекки, — ӗненместӗп.
— Манӑн та ӗненес килместчӗ, анчах вӑл... вӑл тунмарӗ... Елюка юратнӑ, тет. Никамӑн та ан пултӑр тесе,
Елюка кайса сӑтӑр тунӑ... Тёп турё вӑл мана та, ашшё
ылханни ун пуҫне ҫиттӗр. Элкей йӑхӗ ан пултӑр вӑл!
Юлашки сӑмахсене каланӑ чух юнлӑ ӳслӗк тепӗр хут
тапранчӗ. Ывӑлё ӑна пӗр кашӑк тӑварлӑ шыв ёҫтерчё
тата фельдшер парса хӑварнӑ эмеле пачӗ. Вара иккӗш те
тек сӑмах уҫмарёҫ.
— Кавӑрле, Ҫеменпе калаҫса пӑхар мар-и? Ун ывӑлӗ те Сашшапа пёрле пулнӑ, терӗҫ, — тавҫӑрса каларё
Паймук.
— Кӗрер, ыйтса пёлер,— хыпаланса утрё Шӑрт Кавӑрли Сарт Ҫеменён калинкки патне.
Сарт Ҫеменӗ пӳртре пёчченех. Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн чёлӗмне паккаса, уҫӑ чӳрече витёр тӗтӗмне аллипе сиресире кӑларкалать, тӗтӗмӗпе пёрле шӑнисене хӳтерет.
— Килӗрех, Ҫытӑр Энтрейч. Иртсе лар, Кавӑрле,—
чёлёмне сӳнтерсе, хӑй ҫумне сак ҫине ларма чёнчё Ҫемен.
— Эпир ларса-тӑма килмен-ха, Ҫемен, — хуллеп
тапратрё Паймук.—Сан ывӑлу, Виктӑр, Элкей Микулин Сашшипе пёрле ман рабочие — Якку Ваҫҫине чыхӑнтарса вӗлерме тӑнӑ. Илтнё пулӗ?
— Ман ывӑла та, Маркела, вӑл Сашшапа пёрле
Энёш шывне ывӑтнӑ. Кӑшт кӑна путса вилмен ача—ҫиллине тӳсеймесёр, кӑшкӑрса каларё Кавӑрле. Сарт Ҫеменӗ
сисчёвленчё:
— Вӑт, турӑ курать, оглы мать их бей! Ман ывӑл ун
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пек ӗҫ тӑвас ҫук. Чухӑн ҫын ачи тесе, эсир мана хур тума
килнӗ пулсан, епле килнӗ — ҫаплах тухса кайӑр,— терӗ.
— Ара, Ҫемен, Ваҫҫа хӑй каласа пачё. Михӗпе хупласа чыхӑнтарас умён вӑл Сашшапа Виктӑра палласа
илнӗ. Ененмесен, Вальккаран ыйтӑр, вӑл хӑй те хӑмла
авӑнӗнчен аран тухса тарма ӗлкӗрнӗ, тет.
— Эй, мӗн вӗсемпе калаҫмалли пур: вӗсем Элкей Микулипе пӗр майлӑ. Халӑх пуҫтарса пӑскӑртмалла ҫавсен
ачисене, — ашшӗ-амӑшӗсене
те намӑслантармалла, —
терё те тухса кайма тӑчӗ Кавӑрле.
Пӳрте Виктӑр кӗрсе тӑчӗ. Мӗн ӗҫпе Паймукпа Шӑрт
Кавӑрли вӗсем патне килсе кӗнине часах тавҫӑрса илчӗ.
— Акӑ вӑл — ман ывӑл, хӑйӗнчен ыйтӑр, каласа
парӗ, оглы-мать их бей. Сана, Виктӑр, ҫак пуянсем
айӑплаҫҫӗ, Сашшапа пӗрле Маркела шыва сиктернё
теҫҫӗ, Ваҫҫана миххе чиксе пӑчӑхтарнӑ, теҫҫӗ. Тӗрӗс-и
ҫак хыпар?!
— Тӗрӗс, атте.
|
— Мӗн ҫитмен сире ун пекех ман Маркела мӑшкӑл
тума?— хӗрсе каларӗ Ш ӑ р т Кавӑрли.
— А мӗншӗн вӗсем Александр Павлович хапхине тикётпе сӗрнӗ?
— Кам сӗрнӗ?!— тӗлӗнсе ыйтрӗ Ҫемен.
— Сӗрессе Ваҫҫа сӗрнӗ, хушаканӗ Маркел пулнӑ. Уншӑн Ваҫҫана пёр пуштав эрех панӑ вӑл.
— Вӑт, оглы-мать их бей!
— Суятӑн, путсӗр ача!— кӑшкӑрать Кавӑрле.
— Ваҫҫаран хӑйӗнчен ыйтса пӗлӗр, ӗненместӗр пулсан. — Пӳрте Валькка кӗрсе тӑчӗ. — Ак, Валькка та пӗлет, ыйтӑр унтан.
— Мӗн ҫинчен? — тӗлӗнчӗ Валькка.
— Александр Павлович хапхине тикӗтпе сӗрекенӗ кам
пулнӑ, Валькка? — ыйтрӗ Паймук.
— Кам пултӑр — Ваҫҫа. Хушаканӗ Маркел.
— Ах, шуйттан тавраш. Эппин, вӗсем пӑснӑ пирӗн
пулас туя?!— тарӑхса каларӗ Паймук, Кавӑрле еннелле
пӑхса.
— Суятӑн, анчӑк! — урса кайрӗ Кавӑрле. — Ашшӗ
пурччӗ — ялти пӗр суеҫ, патшана хирӗҫ пыраканскер.
Халь тата ывӑлӗ ӳсет —тепӗр каскӑн йытӑ!
— Мӗн терӗн эс, оглы мать их бей! Ывӑлна чарас
вырӑнне пирӗн ачасене хур тӑвас терӗн-и? Тек пирён
пата ура ярса ан пуснӑ пултӑр. Унсӑрӑн эп сана салтак183

ла... оглы мать их бей! — стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑнӑ
кистене ярса илчё Сарт Ҫеменӗ.
Шӑрт Кавӑрли ҫав самантрах пӳртрен .шӑвӑнчӗ. Паймук та хыҫалтан Кавӑрлене вӑрҫа-вӑрҫа тухса кайрӗ.
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— Анне-е, Чашламари Марье аппа килнё! — хёпёртесе сике-сике чупса кӗчӗ кайри пӳрте Павлуш.
Укҫине чуста ҫӑрма пӑрахсах, чӳрече патне пырса
пӑхрӗ. Килкартинче Хӗветӗрпе Коля рессорлӑ тӑрантас патӗнче тӑрмашаҫҫӗ, кӑкӑр ачиллӗ Марьене тӑрантас ҫинчен анма пулӑшаҫҫӗ. Чашламаран ямшӑк вырӑнне килнӗ урам урлӑ пурӑнакан Палля пичче чылай
ывӑннӑ лашине лупас айне ҫавӑтса кайрё, вара Хёветёр
кӑтартнӑ ҫӗре тӑварса тӑратрӗ те пирус чӗртсе ячӗ:
— Матви Григорчӑн ку-..
Туртса пӗтереймесӗрех
вилсе выртрӗ, апӑрша, — терӗ.
— Ах, тур! Микулай Уҫӑпӑч кӗрӳшӗ вилсе кайнӑ,
эппин. Ҫӳлти патшалӑхра пултӑрах! — сӑхсӑхса илчё
Хёветёр.
— Вилсе выртрӗ ман хуҫа. Тулдклӑ пурӑнса ирттереймерё пурнӑҫне. Не-най, турри пурах пулсан, ҫӑтмахра вырӑн пулайӗ-ши ун валлн, хе-хе-хе! — хурланса
кулнӑ пек каларё П а л л я пичче. — Хусан майрисене ытлашши килёштерет, тетчёҫ. Ҫавсем пиркиех чахутка ерсе
кайрё пуль. Халь, ав вилсе те выртрё. Пёр пус укҫасӑр
хӑварнӑ теҫҫӗ ҫемйине. Приказчикӗ тӗп тунӑ теҫҫӗ, пёлекенсем.
— Вилнё ҫын ҫинчен апла калани аван мар та, вёҫкёнскерччӗ Матви Григорччӑ, чӑнах. Пёрре Микулай
Уҫӑпӑч патне килсен курнӑччё ҫавна: ҫут кунчаллӑ атӑпаччё, ҫанӑсӑр пиншакпаччё, кёмёл сехетне час-часах
кӑлара-кӑлара пӑхатчё. Таҫта васканӑ — ҫӗр выртма та
юлмарӗ, каҫа курах Чашламана каялла тухса кайрё. Ҫирём ҫухрӑма ҫёр хута лашине хӑваличчен, ҫёр выртса
каймаллаччё. Апатне, уйрӑм турилккерен ҫиетчё, ҫӑмартине, тата, кёмёл калек аврипе ҫиетчӗ, ҫынсем пек мар.
Хулари ҫынсенчен вёреннё пуле ҫав.
— Тёрлё театрсенче, расторансенче курса ҫавна вӗреннё-тёр. Пирусё, тата кур-ха — мӗн тери чаплӑ. Ёмсепӑх-ха.
184

— Апай туру, шӑрши пит тутлӑ-ҫке,— ӗмсе пӑхса каларё Хёветёр. — Чӗлӗм тути-масине пӗлместӗп эпё, халиччен туртса ашкӑнман та — ку, чӑнах, пит тутлӑ пулмалла.
— Марье пачё, кӑларса ывӑтиччен туртса яр терё
те, ҫул ҫине чиксе тухрӑм.
— Матви Григорччӑ умӗнче пултӑр,
эппин,—татах
тепёр хут пирусне ёмсе каларё Хёветер.
Ашшё сывӑ маррине пёлсе, кӗрӳшне пытарма пыма
ӑна чёнмен Марье. Амӑшне те ҫавӑнпах систермен: ҫул
ҫинче чётреннипе унӑн варё пушшех ыратма пултарнине
шута илнё. Марье ашшёнчен малашне епле пурӑнмалли
ҫипчен канаш ыйтма килнё пулнӑ. Эливанов хӑйӗн ывӑлне пытарма кӑшт укҫа панӑ. Чиркёве илсе кайса панихида тума та, шӑтӑк чавакансене ёҫтерсе ҫитерме те укҫипе хёрхенмен. Мён тӑвас тен: пурӑннӑ чух ашшёпе ывӑлё
пёр-пёрне килёштермен; вилсе выртсан — тӑлӑха юлнӑ
ҫемйине Эливанов старик хёрхеннё. Пёр пӑт шур ҫӑнӑх
та леҫтернӗ, кутье пёҫерме иҫём ҫырли те пырса панӑ.
Хёрёх кунччен ывӑлӗшӗн панихида тумашкӑн Сала пупёсене кирлё таран укҫа та панӑ. Ахальшён мар пулё Григорий Дормидонтович вилнё ывӑлёшён кӗлтутарнӑ: вӑл
ир вилсе выртнӑ пирки кӑшт хӑйне те айӑплӑн шутланӑ,— турӑ умёнче таса пулас килнё пулё.
Ача макӑрнине илтсен, Эльгеев вӑранчё. Ятарласа
пукан ҫине хурса панӑ пёчёк шӑнкӑрава илсе шӑнкӑртаттарчё хуллен. Малти пӳрте амӑшӗ пычӗ.
— Ача сасси илтӗнчӗ: кам килнё кунта? —ыйтрё амӑшёнчен Эльгеев.
— Марье килнё, пӗчӗк ачипех, — ӑнлантарчё Марине кинемей. — Тӑлӑха тӑрса юлчӗ Марье... Матви кӗрӳ
вилсе выртнӑ, тет.
— Вилнё, эппин, пире те пёлтермен Марье, тӑпри
ҫӑмӑл пултӑр! Ачи мён ятлӑччӗ ҫавӑн?
— Люття тесе чӗнеҫҫӗ хёрачине. Кӗпӗрьянӗ виҫҫё
тултарнӑ,—тет.
— Ик ачана тӑлӑха тӑрса юлчӗ Марье. Ир вилчӗ кӗрӳ. Хам та нумаях пурӑнаймӑп пулё те, ҫапах... шел...
Пӳрте Марье кӗчӗ. Ашшё патне пырса ларчӗ, тӳсеймерё — макӑрчё.
— Ну, ҫитӗ, лӑплан, хёрём. Кӗрӳ ыран-паян вилесси
тахҫаиах паллӑччё, кӗтмен ҫёртеи мар вӑл сана ик ачупа тӑлӑха хӑварчё. Пытарма пыраймарӑмӑр, хӑв та пёлтермерӗн ун ҫинчеи...
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— Пурте типтерлӗ иртрӗ. Тӑванӗсем пытарнӑ ҫӗре
пычӗҫ, усал сӑмах каламарӗҫ.
— Апла пулсан, юрӗ. К,ирек мӗнле пулсан та, вӑл
хӑй вырӑнне тӗп ывӑл хӑварнӑ. Чипер пӑхса ӳстерсен,
Эливан таврашӗ пулӗ Кӗпӗрьян та. Ашшё тулӑклах
марччӗ — т у р каҫартӑр... Тен, ман мӑнук, Кӗпӗрьян, ӑсл ӑ р а х пулӗ. Чипер ӳстер — ҫын пултӑр.
— Атте, эп канаш ыйтма васкаса килтӗм. Харламов'
ҫӑмарта складне сутма хушать, илекенӗ те пур. Парӑмсем нумай, тет.
— Ох, ҫав ҫынна курас килмест вара ман. Ан васкаха сутма. Михалана ярӑп ку ӗҫпе сан пата. Вӑл мӗн хушать, ҫавна ту. Харламов пуҫӗпе мар, хӑвӑн ӑсупа пурӑнма тивет малашне. Жулик вӑл сирӗн приказчик! Хуҫи вилессе кӗтсе пурӑннӑ, ҫума мӗн чул чикмеллине
унчченех шутласа пынӑ. Эх, Марье, Марье! Телей кураймарӑн пурнӑҫра. Миллионерсемпе ҫыхланиччен хамӑр патри ҫыннах памалла пулнӑ сана. Каҫар, хӗрӗм,
хам... айӑплӑ, — шывланнӑ куҫне ал тупанӗпе шӑлса
илсе каларӗ ашшӗ.
— Спаҫҫипӑ, атте, хӗрхеннӗшӗн.
— Ну, ҫитӗ... Аҫта сан хӗрачу... илсе килсе кӑтарт-ха.
^— Пит чиперскер а ч и — с а р ӑ с к е р ,
тӗреклӗскер—
шӑп аслашшӗ пекех. Пире пӑхнӑ. Элнвансене мар,—
текелесе Марьепе пӗрле Марине кинемей те хыпаланса
тухса кайрё.
Ачине илсе килсе кӑтартсан, пит савӑнчӗ Эльгеев: ал
вӗҫҫӗн ҫӗклесе те пӑхрӗ, култарма та хӑтланчӗ.
— Ентӗ кайӑр-ха, канам... вӑй пӗтрӗ,— терё те аллипе сулчӗ. Лешсем тухса кайрӗҫ.
Эльгеев пит пӑшӑрханнӑ Марье Ч а ш л а м а р а н килсе
кайнӑ хыҫҫӑн: пӗтӗмпех аса илнӗ. Марье патне хӑтана ҫӳрекен нумай пулнӑ, пуринчен ытла ӑна пёр учитель юратнӑ. Марье те килӗштернӗ ӑна. Ашшё итлемен: Эливан
таврашне качча парсан, хӑйӗн суту-илӳ ӗҫӗ те час ӑнасса
шаннӑ. Емӗтленни ахалех пулнӑ. Эливановсем вӑйлӑ ҫӑмарта сутти тунӑ. Эльгеева ура ҫине тӑма пулӑ.шас вырӑнне, ун сборщикӗсене хӑйсем еннелле ҫавӑра-ҫавӑра илсе
кайнӑ,
ҫӑмартине
те
Эльгеевран
чылаях
хакл ӑ р а х тӳлесе илнӗ. Леҫме аякка ҫӳресси текеннисем кӑна Эльгеев патне пынӑ. Ку япала Кутемерте Ревер склачӗ уҫӑлсан пушшех палӑрнӑ. Эливановсем Ревера курайми пулнӑ: нимӗҫ хуҫа унта-кунта складсем уҫса пӗтернипе ҫӑмарта хакӗ те ӳссе пыра пуҫланӑ. Эливановсем ирӗк186

сӗрех Ревертан кӑшт та пулин хаклӑрах тӳлесе ҫӑмарта
пуҫтаракансене хӑйсем патнелле илӗртнӗ.
Юлашки вӑхӑтра, Эльгеев хӑй тухса ҫӳрейми пулнӑранпа, сборщиксем чылайӑшӗ, вӑхӑтра укҫа илменнипе
кӳреннӗ. Яка Петӗр, приказчик, укҫа пур чухне те, тепӗр
чух, илнӗ таваршӑн тӳлемесӗрех каялла янӑ. Хуҫине ун
ҫинчен пӗлтермен.
Ҫак япала пит тарӑхтарнӑ Эльгеева, анчах ним тума
та пултарайман.
— Мӗн ку? Кам йынӑшать унта? Йытӑ та вӗрет... Тухса пӑх-ха, Укҫине,— хушрӗ арӑмне Эльгеев. Укҫине хыпаланса тухса кайрӗ. Ҫенӗкре ӑна Хӗветӗр тӗл пулчӗ, вара
иккӗш те малти пӳрте хыпаланса кӗчӗҫ.
— Ах, тур, пирён приказчике Пукаш катинче вӑрӑсем
тапӑннӑ. Ҫумри укҫине туртса илнӗ. Хӑйне хӗнесе пӗтернӗ, тет. Кармал ҫынни тӗл пулнӑ, урапа ҫине вырттарса
илсе килнӗ. Мӗн тӑвас, хуҫа? Хвершӑла чӗнес мар-и? —
хӑраса ӳкнӗ Хӗветӗр.
— Ак, инкек!...Больницӑна леҫӗр, Савраскӑна кӳлӗр...
Вӑт инкек!... Анне, ҫав эмеле пӗр кашӑк стакан ҫине ярса
пар-ха, чӗре сике пуҫларӗ...
Марине кинемей эмелне пачё те чейникрен чей ӗҫтерчӗ.
— Хӗветӗр, тен, Яка Петӗрӗн кӗсйисенче хут тавраш
пур — тен, укҫи те юлнӑ... Пур пулсан, кӑларса илӗр.
Тӑнранах кайнӑ-и вӑл?
— Чиперех калаҫать... Ҫаратрӗҫ, тет. Пульницана каясшӑн мар, килнех леҫме хушать. Хвершӑлсӑр та иртӗ,
тет.
— Р а м а н Раманча чӗнесех пулать. Кам пӗлет: тен,
пит йывӑр амантнӑ. Ну, каланине тӑвӑр, — ӳсӗре-ӳсӗре
аран каларӗ Эльгеев.
Те чӑнах вӑрӑ-хурахсем тапӑнннӑ Яка Петӗре, те... Никам та путлӗн пӗлсе юлмарӗ пулса иртни ҫинчен. Ик
уйӑх урама тухмасӑр выртнӑ хыҫҫӑн Яка Петӗр ӗҫрен
тухрӗ: чылайччен туя ҫине таянса уксахласа ҫӳрерӗ. Сапах та кӗҫех пысӑк ҫӗнӗ ҫурт лартма тытанчӗ. Паймукӑнчен кая мар.
— Пыр та пӑх Яка Петӗре: чирӗнчен те юсанчӗ, ҫуртне те кивҫене каймасӑрах кермен пек туса лартрӗ. Ҫаратнах-ши ҫавна вӑрӑ-хурахсем?! Хӑйне хӑй хӗнесе икё пин
укҫана ҫума чикмен-ши?!— ҫапла сас тухнӑччӗ вара ка-.
ярахпа халӑх хушшинче.
Эльгеев хӑй Хусана кайса илмелли укҫана приказчик187

не илсе килме шаннӑ. Ревершӑн пулсан, Яка Петер никам та мар: ун умӗнче Эльгеев ответ тытмалла.
— Пӗтерчӗ мана Яштайкин, ҫука хӑварчӗ, эп вилсе
выртиччен те кётмерё, — Михали умёнче каярахпа калатчё вара Эльгеев. — Ҫӑмарта илмелле —укҫасӑр тӑрса
юлтӑм. Ҫын вёҫҫён ӗҫлени ырлӑха пулмарё.
Сутса ячё вара Эльгеев ҫӑмарта склачёсене. Савраскине те, рессорлӑ тӑрантасне те, граммофонне те, икё хутлӑ кӗлетне те Ревер хуҫанах укҫашӑн пиллерӗ. Вӑрмара—
ҫёнё вырӑна — куҫарса кайрёҫ ёмёр тӑршшё пухнӑ тупрана, макӑрма та куҫҫуль ҫитмерё Элкей Микулин.
Килкарти пушанса юлчё. Ёҫлекенсем сапаланса пётрӗҫ: хӑшӗ — ҫӗнӗ склада — Вӑрмара куҫрӗҫ, хӑшӗ — Паймук патне. Пёр Хӗветӗрпе Улай тата ватӑлнӑ Айван ҫеҫ
хуҫине манмарёҫ.
— Пирён Микулай Уҫӑпӑчран ырри тёнчипе те урӑх
ҫын ҫук пуле... Чунсӑр этемсемех пӗтерчӗҫ манӑн хуҫана, — тесе час-часах асӑнатчё вара Хёветёр. — Пӗрле пурӑннӑ, пёрлех вилӗпӗр,— тетчё вӑл хӑйён хуҫине.
— Эх, Хёветёр! Ёлёк мана Элкей Микули тенӗ чух,
ӗмӗт-шухӑшсем вӗресе тӑнӑ чух, манран телейли чӑнах
та .урӑх пулман пулё. Эльгеев хушамат мана пётерчё. Эсӗ
те пулин ан пӑрах пире, Хёветёр, — кулянса макӑратчё
вара Элкей Микули, пурнӑҫ вёҫё ҫывхарса килнине туйс,а.
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Сашшана ашшё килтен ылханса кӑларса янӑ хыҫҫӑн
Михала пит хурланнӑ. Ҫав териех иртӗхме пултарнӑ-ши
унӑн шӑллё? Ененес килмен. Васкасах Александр Павлович патне чупнӑ.
Тоскинеев, нихҫан курман намӑса тӳснӗ хыҫҫӑн, ял
ҫине тухмасӑр пурӑннӑ. Михала ун патне кӗрсен, малтан
калаҫасшӑн та пулман.
— Шкул уҫса пар сире, пин тенкё укҫана ку таранччен
аҫунтан к ^ л л а илейместёп, эсерсемпе ҫыхланнӑскере —
хӑвна та сана тахҫанах тыттарса ямалла пулнӑ!.. Элькей
тавраш тек пирён пёлёш мар! — ҫилленсе каланӑ Тоскинеев.
Михала ним хирӗҫмесӗр ҫакна ҫех асӑрхаттарнӑ:
— Сашша сире хур тума пултарайман. Вӑл Елюка
юратнӑ, эп пёлетёп.
— Паймук Микихверё ман кӗрӳ пулмаллине пёлнё
вӑл. Ҫавӑнпа сӑтӑр тунӑ та пире, тӗлӗнтермӗш!— хӗрсе
хирёҫнё Тоскинеев.
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— Чун савнине епле куҫпа вӑл мӑшкӑл тума пултарнӑ? Ыйтса пӗлӗр Елюкран: юратнӑ-и вёсем пёр-пёрне?
— Ыйтма кирлё мар, пётёмпех пёлетёп... Ҫавӑнпа!..
Кёвёҫнипе сӑтӑр тунӑ Сашша! — сассине хӑпартса каларё Тоскинеев.
— Атте, пирён пата Паймуксем килнё. Лашине хапха
умёнче тӑратрӗҫ, •—хыпаланса кёрсе систерчё Лексей.
— Вӑт ял кулли! Епле вёсен куҫ умне курӑнас ман?
Намӑса ӑҫта кайса чикес! — ним тума аптраса, чӳрече
витёр урамалла пӑхса илчё Тоскинеев.
Пӳрте Ҫытӑр Энтрейчпа ывӑлӗ, Микихвер, кёрсе тӑчёҫ.
Тивӗҫлӗн сӑхсӑхса илчёҫ те пуҫ тайрӗҫ:
— Пирён килес,— терё ватти, вӑрӑм ҫӳҫне ик аллипе
майлаштаркаласа.
— Лексей, тухса чён-ха аннӳне, часрах кётёр пӳрте,—
хушрё кил хуҫи.
— Учитель те кунта-ҫке? Ҫав ёҫпех мар пулё те?—
чееленсе ыйтрё Паймук Тоскинеевран.
— Ан та ыйтӑр... Чапа тухрӑмӑр — ял кулли ҫеҫ ҫитмен,— хурланса каларё Александр Павлович.
— Ой, Сантӑр, кулакана кутне ҫыпӑҫнӑ, тет, хе-хе-хе!
Илтмен-иҫ? Хе-хе-хе! Айӑпли тупӑннӑ, тет, леш — сан
пата хӑтана кнлни. Кёвёҫнипе тунӑ, тет, пуҫтахскер, хехе-хе!
— Чӑнах-и?! Вӑт тёлёнтермёш!— хёпёртерё Тоскинеев.
— Хӑйне кура мар, пуҫтах ача: сирён Елюка хапсӑннӑ. Кёвёҫнипе, кёвёҫнипе тунӑ,— чалӑшшӑн Михала ҫине
пӑхса илсе каларё Паймук.— Сирён Сашша хӑтланнӑ
тенё сас тухнӑччӗ, вӑл пулман иккен...
Михала Паймукпа ывӑлӗ мён ӗҫпе килнине туйрё:
•— Эпё кайрӑм, Алексадр Павлович. Ан ҫилленёр,—
терё.
Тоскинеев хаваслансах
Михалана ӑсатма ҫенёке
тухрё.
— Аҫуна кала: туйё пулатех — те, пилӗкҫӗрӗшӗ кирлех. Вал пёлет мён валлине. Хатёрлесе хутӑр. Сашшан
ҫулё ҫитмен, Микихвере тухать Елюк. Ёҫӗ турленчё, тёлёнтермёш,— хёпёртесе ӑсатрё Михалана.
—• Пушмак наравне кётёве яман пулӗ-ҫке, курӑнмасть?—ыйтрё Паймук Тоскинеевран, леш пурте кёнёкёменех.
(
— Пӑрушё килтех те-ха,— хёпёртенине палӑртмасӑр
каларё Тоскинеев.
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— Ав, шыв ӑсса килет ҫырмаран,— хушрӗ арӑмӗ сётел ҫитти сарнӑ хушӑра чӳречерен пӑхса.— Тухса систерем-ха.
Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, пӳрте Елюкпа амӑшӗ тумланса кӗчӗҫ, килнӗ хӑнасене саламларӗҫ.
„ ~ Хӗрӗм, шӑрттанне ҫупа ӑшала-ха, эп сӑрине кайса
асам,—текелесе, амӑшӗ пӳртрен пуш сӑра витри йӑтса
тухса кайрӗ. Елюк ҫунакан вучах патне пырса тӑчӗ.
Александр Павлович та: эп наччаслӑха тухса кӗремха, тесе, арӑмӗ хыҫҫӑн тухса кайрӗ.
Микихвер куҫне хупмасӑр Елюк еннелле пӑхса ларать.
Ывӑлне^Тоскинеев хӗрӗ килӗшнипе Паймук пит савӑннӑ.
^Нимӗн те пулса иртмен пекех: Сашша Маркела шыва
ыватни ҫинчен никам та тапратмарё — ни ашшё, часах
пасар кӗпи тӑхӑнса кӗнӗскер; ни амӑшӗ, нӳхрепрён ятарласа хатӗрленӗ пыллӑ сӑра ӑсса кӗнӗскер; ни ватӑ Паймук, хӑй куҫёпе хӑй тихётленё хапхана курнӑскер. Вёсен пуҫёнче — часрах туй туса ирттересси, хурӑнташлӑ
пуласси.
Елюк кӑна ниҫта кёрсе кайма аптранӑ. Амӑшё чӑлана
керсен, вӑл^ун кӑкри ҫине ӳксе макӑрса ячӗ.
— Намӑса пёл. Аҫу курсан, пётерет. Ш ӑ л куҫҫульне.
Чашӑк-тирёкне сӗтел ҫине кайса ларт,— хушрё амӑшӗ
хӗрне.
„ —и Ҫук, анне. Мӗнле пуҫпа вёсем патне тухас ман.
Пӑснӑ хӗре епле хӑйсен килне йышӑнёҫ вёсем. Ҫук, ҫук...
Ан тилмёрӗр: эп Микихвер арӑмӗ пулас ҫук!—хӑнасем
еннелле ҫаврӑнса пӑхмасӑр, пӳртрен чупса тухса кайрё.
— Мён пулчӗ?! Елюк, ӑҫта эс?!—чарма тӑрса алӑкран кӑшкӑрчё ашшӗ.
— Ватанать... Кайтӑрах-ҫке,—нимён те пулман пек
каларе Елюк амӑшё,— Хёрён ирёкё ашшён аллинче Л а рар-ха сетел хушшине, ырӑ хӑнасем. Сивёниччен шӑптр
танне ҫисе пӑхӑр.
— Микихвер, кил, лар,— терё Паймук, сӑхсӑхнӑ
хушара.
— Кёрекене, кёрекене кӗрсе ларӑр, хӑта,—чёнчё Тоскинеев.
— Пушмак пӑрӑвё килёшрё Микихвере... Ҫапла вёт
ывалӑм?
'
— Пит килӗшрӗ, атте.
—^Вӑтанаканскер-ҫке-ха пирӗн хӗрачи. Арҫынсенчен
пит ватанать, ҫӑвар уҫма та хӑрать,— кӑмӑллӑн каларё
Ьлюк амашӗ.
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— Вӑл аван. Атту... ку чухнехи ачасем ашшё-амӑшне
те шута хумаҫҫӗ. Вӑтанчӑк арӑмпа — упӑшкине канлӗ.
Ҫапла-и, Микихвер? — кулса илчӗ Паймук.
— Пӗлместӗп, атте.
— Тоттӑ... Авлансан туйӑн ак. Ҫапла вӗт, Александр
Павлович?
— Ара, ара... Пирён Елюкшӑн иккӗленмелли пулас
ҫук: ҫынсем умӗнче хӑйне тытма пӗлекенччӗ. Тытӑр-ха
куркине, калаҫма ҫӑмӑлтарах пултӑр,— пыл сӑра тултарса пачӗ Тоскинеев.
— Калаҫмаллисемех тек ҫук пулӗ тетӗп эп, хӑта. Пушмак пӑрӑвӗ килӗшрӗ пире, каччипе хӗрӗ пӗрне-пӗри пёлмен мар. Ал тытмалли ҫеҫ юлнӑ,— ал тытса каларӗ Паймук Елюкӑн ашшӗпе амӑшне.
— Телейлё пулӑр, Микихвер. Пирён тавар куҫ умёкче, сире те ку таранччен пёлмен мар,— хуравларӗ амӑшё.
— Микихвер — ман йӑх тӗпӗ. Укҫа шутне пӗлет. Ҫын
айне пулма юратмасть. Ытлашши сӑмах тапратмасть.
Хӑйённе юта парас ҫук. Ҫапла вёт, ывӑлӑм?
— Ҫапла пулӗ, атте.
— Пӗлетпӗр-ҫке, пёлетпёр, хӑта,— тулли кӑмӑллӑн
кулчӗ Тоскинеев.
— Ну, пирён урӑх ӗҫ ҫук пек туйӑнать. Ҫапла-и, Микихвер?
— Ҫапла пулӗ, атте.
— Эппин, кайрӑмӑр пуль?.. Э-э, чим, леш... хулӑм укҫи
пилӗкҫӗрпе ҫырлахать пуле?.. Калаҫнӑччӗ пулас ун пирки?— аса илнӗ пек каларӗ Паймук.
— Ун ҫинчен ан пӑшӑрханӑр. Мӗнле калаҫнӑ — ҫаплах пулё, тёлёнтермёш.
— Ёҫ ҫине тухиччен — туйне туса ирттерёпёр,— ҫапла-и, Микихвер?
— Ҫапла пулӗ, атте. Сирӗн ирёк.
— Ав, куратӑн, Сантӑр хӑта: мёнле ман ывӑл? Ашшӗне пёр сӑмах хирёҫле каламан. Ҫын пулать, арӑмё те хӑй
пекки пулсан. Ҫапла вёт, Микихвер?
— Пӗлместӗп, атте: арӑмпа пурӑнса курман.
— Эй, мён иккӗленмелли пур? Ытах мён пулсан, хӗрарӑма кӑшт ятласа илсен те ҫылӑх мар. Ҫапла вӗт, карчӑк?— кӑмӑллӑн кулкаларӗ Тоскинеев.
— Ах, тур, тахҫан пулнӑ ун пекки. Килӗшсе пурӑнсан,
пуян ҫынсен тути-масине хӑнӑхса ҫитсен — пирӗн Елюк
та хулари майрасенчен кая юлмӗ.
— Ҫо-ок, майралла пулма кирлё мар — хамӑрӑн пек,
191

чӑвашӑн пек пултӑр йӑли: килти самах — яла ан тухтӑр, харкашу тавраш — урамра ан илтӗнтӗр. Ҫапла вӗт,
ырӑ хӑтапа ырӑ тӑхлач?
— Ара, ҫапла, ҫапла пулмалла йӗркеллӗ ҫемьере,—
текелесе, Паймуксемпе пӗрле турӑш еннелле пӑхса сӑхсӑхнӑ хушӑра каларё Тоскинеев. Вара ҫул курки ӗҫтерсе
хӑнасене ӑсатрӗҫ.
Пулас хӑтапа кӗрӗвне тӑрантас ҫине вырнаҫса ларичченех хапха умӗнче тӑчӗҫ вара Тоскинеевпа арӑмӗ.
Елюк, хӑйӗн ӗмӗчӗ татӑлассине туйса, пуҫне ниҫта чикме аптранӑ. Паймуксене тек курӑнас мар тесе, чие йывӑҫҫисем хушшине кайса пытаннӑ. Тоскинеевӑн улма пахчи
чпысӑках мар. Ун вырӑнне вӑл чие, хӑмла ҫырли ытларах
лартса ӳстернӗ. Юлашки ҫулсенче чие хунавӗсем анкарти хыҫӗнче те хунанӑ.
— Устӗрех-ҫке, ҫӑка йывӑҫҫисем хушшинче вӑрман
хӳтти пек пултӑр,—тенӗ. Ҫырлине ҫимелӗх пуҫтарниех.
пулман, кӗркуннепе ҫерҫисем савӑнсах ҫын алли ҫитмен
ҫырласене сӑха-сӑха ҫинӗ. Савнине аса илсе, Елюк юлашки ҫӗр Сашшапа пӗрле ларнӑ хурӑн умне пырса тӑчӗ.
Куҫҫулленчӗ. Сасартӑк йывӑҫ хуппине шуратса ҫырнӑ
икӗ саспалли куҫа курӑнчӗ.
— Мӗне пӗлтереҫҫӗ кусем? Кам касса ҫырнӑ: С+-Е,—
хумханса пӑлханчӗ Елюк.
Ҫумра Сашша тӑнӑ пулсан, вӑл Елюкӑн чӗри сикнине
хӑлхапа итлемесӗрех туйнӑ пулӗччӗ.
— Ах, Сашша, сӳнчӗ-ши ман шанчӑк?— ик саспалли
ҫумне ӳпӗнсе хыттӑнах йӗрсе ячё Елюк.
— Ёлюк, ӑҫта эс!— ашшӗн сасси илтӗнсе кайрӗ.
Елюк пӗр вӑхӑт сас памасӑр пытанса тӑчӗ. Ашшӗн
сасси татах тепёр хут янӑрарӗ:
— Час таврӑннӑ пултӑр киле! Илтрӗн-и?— хушрӗ
Тоскинеев, шур кӗпене чие йывӑҫҫисем витӗр асӑрхаса.
Ашшӗ ирӗкӗнчен пурӗпӗр тарса хӑтӑлас ҫук тесе,
Елюк кайри алӑкпа ҫенӗке кӗчӗ. Ана амӑшӗ тӗл пулчӗ:
— Аҫта тухса тартӑн ырӑ ҫынсенчен? Ун пек каччӑ
тӗлӗкре те курӑнас ҫук, ухмах. Мӗн ҫитмен сана, ял кулли?— пӳртелле тӗртсе каларӗ хӗрачине.
— Ы-ых, каскӑн хӗр!—аякран кӑшкӑрса пычӗ Тоскинеев.— Намӑссӑр йытӑ пичӗ, тӗлӗнтермӗш! Ҫӗр ҫӑтнӑ пулӑттӑм сан пирки. Юрать, нимӗн те сисмесӗр юлчӗҫ. Ячӗ
пӑсӑлнӑ хӗр патне ҫав тери пуян ҫынсем хӑтана килни—
тур пани пулать! Чухлатӑн-и эс ҫавна, «вӑтанчӑк» хӗр?
— Эп пурӗпӗрех юратмастӑп ӑна, атте. Ирӗксӗр па192

ратӑр пулсан, ирӗксӗрех атте-анне тесе те чёнёп оире малашне.
— Ав епле иртӗхсе кайнӑ эс? Кам вёрентнё сана кун
пек калаҫма! Е татах...— каласа пӗтереймерӗ, чӗн пушӑпа
хӗрачине виҫ-тӑватӑ хутчен ҫурӑм урлӑ пӗтӗм вӑйпах ҫапса илчӗ.
Елюк пёр сас та кӑлармарӗ, тӳсрӗ.
— Ҫап тата,- атте. Намӑс курнӑ хӗре ашшӗ хӗнени
тивес ҫук.
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Тоскинеев ни кӳреннине пӗлмерӗ,
ни ҫилленнине — васкаса килкартинелле тухса кайрӗ.
Амӑшӗ те ним чӗнме аптрарӗ, хӗрӗпе пӗрле макӑрса ячӗ.
3
Туй туса ирттересси — ниме ӗҫки тӑвасси мар, сӑраэрех ӗҫнипех ҫырлахас ҫук. Паймук хуҫа, ҫавна асра тытса, ытти вӗҫкӗн-пуянсем пек мар, сӑпайлӑн ирттерме шут
тытрӗ.
— Пилӗкҫӗр тенкӗ хӗрҫум укҫи илсен хӑмла ӗҫӗ те
вӑйлӑрах пулё. Ытларах илсе ытларах сутӑпӑр. Аннӳ ватӑлна, пиччӳсем уйрӑлнӑ, аппусем — качча кайса пётнё,
килти ӗҫе туса пыракан та ҫук. Ҫын ҫине шансан,—уйри
тыр-пула та чипер пуҫтарса кӗртеймӗн,—тапратрӗ ватӑ
Паймук Микихверпе амӑшӗ умӗнче.
— Эс мӗн ҫинчен ҫак, старик?— тавҫӑрса илеймесӗр
ыйтрё карчӑкки.
— Туй ҫинчен. Пулас тӑкак ҫинчен. Ывӑлӑн уйрам
кёсйи ҫук, ман укҫапа ӗҫтертӗр-и туй халӑхне? Хӑв пӗлетӗн. Паймук туйне пыман ҫын пулас ҫук. Чухла-ха, мӗн
хака ӳкӗ Микихвер туйӗ? Тен, авлансан, уйрӑлса та тухас
тейӗ — вӑл саккунлӑ япала. Унта каллех тӑкак: пӗчӗк
пӳрт туса лартнипех ҫырлахас ҫук — Паймук йӑх-тӗпӗ
чул ҫуртра пурӑнма тивӗҫ, хӑмла сарайӗ те икӗ хутлӑ пулма кирлӗ, килкартишне те чул сарас пулать: кӗрхи кунсенче чуста ҫӑрнӑ пек лачӑртаттарни ҫамрӑк хуҫана килёшмё. Ҫапла калатӑп-и, Микихвер?
— Ҫапла пулё, атте. Пӗлместӗп. Эп ун ҫинчен шухӑшламан.
— Тоттӑ! Энтюк уйрӑлчӗ те —эрехпех пӗтрӗ. Ваҫлейӗ
те ҫавӑн майлах... тата... картпа айкашма юратать
— Эй, ашшё, Микихвер вӗсем пек маррине кура-тӑрах
ан кӳрептер-ха ачуна,—ывӑлӗ хутне кӗчӗ Паймук карчӑкӗ.
13 П. Осипон. Элкей тапрашӗ.
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— Эп, атте, весем пек пулмастап.
— «Пулмастӑн»... Уйрӑлса тухиччен вёсем те чипер
ачасемехчӗ: укҫа вӑл, тытма пёлмесен, часах усала вёрентет. Теплескер пулё-ха сан арӑму: юнтармӑш лексен —
кӑтартё сана «кӑвак хуппи».
— Эй, ашшё, мён калан? Сантӑр хӑта ырӑ ҫынсем шутёнче-ҫке. Елюкё те ашшӗ-амӑшӗнчен иртмен пулё.
— Пулас кине «вӑтанчӑк» терёҫ те вёсем, темӗн... юнтарчӑк пек туйӑнчӗ, ачаш ӳстернё, ёҫе хӑнӑхман пек курӑнчё. Шӑрттанне те чипер ашаласа параймарё, чупса
тухса кайрӗ. Асӑрхарӑн-и, Микихвер?
— Ман ҫине пӗрре те куҫран пӑхмарё, чӑнах, анне.
— Куҫран пӑхма, майра им вӑл? Чӑваш хёрё вӑтанчӑк пулмалла та... Калаҫатӑр ҫак кирлӗ мара,—кӑмӑлсӑрланчё амӑшё.
— Вӑтанни вӑл килёшӳллё япала та-ха... Аннӳ те малтан ним ӗҫ тума пӗлмен пекчӗ, кайран хӑнӑхрё... Халь, ав,
хамран та ирттерет хӑш чухне, хе-хе-хе!—хёпёртесе каларё Паймук.
— Хӑнӑхӑн унта: ача хыҫҫӑн ача ҫурат та, тата, хӑмлапа килекенсене сӑра туса ӗҫтер.
— йӳнеҫтермесӗр ёҫ тума ҫук, карчӑк. Халь ак кин
пулать пулӑшаканни. Труках уйрӑлса тухмёҫ, тен... хамӑрпа пӗрлех пурӑнёҫ. Ҫапла-и, Микихвер?
— Ҫапла пултӑрччӗ, атте. Уйрӑлас марччӗ, пёрлех пурӑнасчё,— ашшӗне юрас тесе каларё Микихвер.
— Вӑт ҫакна ыйтса пӗлес тесе тапратнӑччё те эп пуплевне! Апла пулсан, эп акӑ мён калас тетёп сире. Туйне
майлах туса ирттерёпёр, анчах чӑваш йӑлипе мар — вырӑсла: тӳрех венчете каяс та, киле кӗртес кёҫён ҫынна.
Хӑтасене те ҫавнах каласшӑн эпё: Елюка хёр йӗррипе
килрен киле ҫӳретес мар. Намӑс курнӑ хӗр ҫинчен усал
сас-чӗвӗ ан илтёнтёр — в ӑ л та пулма пултарӗ. Тикёт
сёрме хӑйнӑ Маркел тепӗр мӑшкӑл та туса парӗ. Ваҫҫа
пек тара кӗрӗшекен ухмахсем сахал мар хамӑр ялта та.
Ҫапла-и, Микихвер?
— Ҫапла пулӗ, атте.
— Еҫкине пысӑк ҫынсене те чёнёпёр. Элкей таврашне
чёнмесен те ҫырлахё. Тёрлё йӑх-ях ҫынсене кёртес мар,
вёсем туй илемне пӑсаҫҫё. Ҫапла-и, Микихвер?
— Ҫапла пулӗ, атте.
Тоскинеев Паймукпа килӗшнӗ. Вӑл усал сас сарӑласрап хӑранӑ. Пилёкҫёр геикӗ Тоскипеев хёрҫум укҫи парсан, тепӗр пилёкҫёрсшне Паймук хуҫа хӑй ҫамрӑк мӑшӑ194

ра пиллесе парсан — м5н каласси пур, уйрӑлса тухсан та,
телейлё пурӑнӗҫ Микихверпе Елюк. Ҫапла шухӑшпа лӑпланнӑ Тоскинеев. Ял тӑрӑх хёр йёррипе ҫӳретессинчен
вал та хӑранӑ: сахал-и курайманнисем — туйне пӑсакансем те тупӑнёҫ.
Пилӗкҫӗр тенкӗ хулӑм укҫи пама пулнӑскер, Тоскинеев Эльгеев патне тухса утрё.
Ывӑлӗ айӑплӑ пулманни ҫинчен Михаларан илтсен,
Эльгеев хёпёртенё те, кӳреннӗ те. Хёпӗртенӗ — усал чап
Сашша ҫинчен сарӑлманнине, курение—ӑна айӑпсӑр ылханнипе. Хӗпӗртенипе ура ҫине тӑма та вӑй кӗнӗ пек туйӑннӑ, пахчана та тухса ларнӑ.
— Атте, хреснатте килнё,— пахчана пӳртрен чупса
тухрӗ Павлуш. Ун аллинче пуян кучченеҫ тавраш пулман,
ҫавӑнпа кӑшт кӳренсе чӗннё вӑл ашшӗне.
Хӗветӗр Тоскинеев лашине килкартине чӗлпӗр вӗҫҫӗн
ҫавӑтса кӗчӗ, тип утӑ пачӗ. Укҫине крыльца умне хирӗҫ
тухса кӗтсе илчӗ:
— Килӗрех, кум. Ашшё пахчана тухнӑччӗ, чӗнме кайрёҫ. Иртӗрех пӳрте.
— Сывлӑхӗ мӗнле
Микулай
кумӑн?—ытахальтен
ыйтрӗ Тоскинеев.
— Ура ҫине тӑркалакан пулчё, самайланать пек.
Хурт вӗллисем патӗнче ларма юратать те, ҫавӑнта тухрӗха. Кӑшт ларӑр-ха, эп ӑна кайса чӗнем,— тесе, Тоскинеева малти пӳртре хӑварса, васкаса тухса кайрӗ Укҫине.
Эльгеев кайри алӑк умӗиче кӑшт ларса канчӗ, вара
Питне ҫума сив шыв ыйтрӗ арӑмӗнчен. Вӑрӑм ҫӳҫне шывпа йӗпеткелерӗ те ик аллипе шӑлкаласа
якаткаларӗ.
Вара Тоскинеев патне малти пӳрте кёчё:
— Салам, кум. Спаҫҫипа манмашӑн. Курманни нумай
пулать,— терё.
^— Сӑлтавё ку таранччен пулман пулё. Ҫавӑнпа килеймерём,— ал тытнӑ хушӑра каларё Тоскинеев.
— Сӑлтавсӑрах килкелекенччё те халиччен, халё —
шутран тухрӑмӑр пуль ҫав, ҫука юлтӑмӑр.
— Вӑл та пулё. Хама та, тёлёнтермёш, аҫа-ҫиҫӗм
ҫапса илчё. Тухса ҫӳреме те намӑс пекчё.
— Ан та кала, кум. Пирён ывӑл ҫинчен те кирлё мар
элек сарчӗҫ,— кулянса каларё Укҫине.
чёлхен
и — Элек сарасси вӑл — авӑн ҫапасси мар-ҫке:
шӑмми ҫук — сӑмахӑн чёлпёрё ҫук,—- терё Тоскинеев.
Марине кипемей кайри пӳртре сӑмавар чёртсе янӑ, ҫӑмарта хӑпартни пёҫермешкён ҫатмине те, ҫӑвне те ха'тёрК*
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ленӗ. Укҫинен нӳхрепрен сӑра кайса ӑсмалли ҫеҫ юлнӑ.
Михалапа Коля пӑлтӑрта хӑна валли караслӑ пыл хатӗрленӗ. Анчах Тоскинеев ӗлёкхи пек кӑмӑллӑ пулман.
— Ҫук, ҫук... Вӑхӑта ирттерес мар. Эп укҫа патне килнё: ҫуррине, Михаларан каласа янӑччӗ, хатӗрлесе хунӑ
пулӗ; ыттине — кӗркуннепе, тыриул, улма-ҫырла пуҫтарсан парса татар,— татса каларё Тоскинеев.
— Ах, тур, ӑҫтан тупса парас-ха ман паянах пиллӗкҫӗр тенкӗ?— хӑраса ӳкрӗ Эльгеев.
— Ҫӑмарта склачӗсене сутнӑ, курӑнать... Савраскӑна
та Эливановсем туяннӑ теҫҫё... Укҫи пулмалла халь сирён,— пёр хӗрхенмесӗр каларё Тоскинеев.
— Аҫтан пултӑр, кум? Илтмен-им эс: ман приказчика
ҫул ҫинче ҫаратнӑ, ҫумра икё пин пулнӑ, Ревер укҫи. Ҫав
ампарсене сутса та икё пин тултараймарӑм... Халӗ, тата,
эс ыйтатӑн... Кӗтсем тепёр ҫулталӑк,— тилмӗрчӗ Эльгеев.
Аила каласан Тоскинеев вырӑнтан сиксе тӑчё.
— Мӗншён? Мён пирки ман хамӑн укҫана каялла ыйтас мар? Ҫиттӗр кётнипе. Пилёкҫёрёшне паян тупса памасан, эп суд урлӑ шыраса илеп сирёнтен. Ман укҫапа
ҫӑмарта сутти турӑн, халь, тата, парӑма та тӳлесшӗн мар.
Вӑл вӑхӑтра Михала сётел ҫине караслӑ пыл пырса
лартрӗ.
— Суд урлӑ шырама сирен, Александр Павлович,
нимӗнле вексель те ҫук. Пустуй сӑмах ку, — тӳлеккён сӑмах хушрё Михала.
— Епле ҫук! Пурте пӗлеҫҫё эп сап аҫуна пин ҫурӑ
кивҫенле укҫа панине. Эп свидетельсем тӑрататӑп!—урса кайса кӑшкӑрчё Тоскинеев.
— Чим, чим, Михала... Ҫиллентерес мар Сантӑр кума, тен унсӑрах килёшёпёр, — хӑраса ӳкрё Эльгеев.
— А мён вӑл судпа хӑратать? Закон йёркине эп унтан лайӑхрах пёлетёп. Пёр пус тӳлемесен те, вал намёч
те тӑвас ҫук, атте, — тесе пӳртрен тухса кайрё Михала.
— Вӑт ырӑ ту сирён валли, шкул уҫса пар, выраи
тупса пар, а вал, тёлёнтермёш, мён калать! Эп хута кёмен пулсан, шкула мар, тен, пёр-пёр ссылкӑна янӑ пулёччёҫ тахҫанах, тёлёнтермёш! — Михала тухса кайнӑ
еннелле пӑхса кӑшкӑрчё Тоскинеев. Вара карттусне илсе
тӑхӑнчӗ.
— Ах, кум, ан ҫиллеисем. Укҫине, тен, мёнчул та пулин тупӑпӑр — пёр виҫҫёрӗшне хатӗрлӗпӗр. Улми-ҫырли
те сутмалли пур, пул. та кӑҫал пӗр ултӑ пӑт пуҫтарӑнзс-

сӑп туйӑнать. Хирӗҫсе калаҫнипе ӗҫ пулмӗ, кум, — кӑмӑлне ҫаврасшӑн пулса, ҫемҫен каларё Эльгеев.
Тоскинеев илтмӗш пулса, тухса кайма тӑрать. Ана
Укҫине пӳлет.
— Чимӗр-ха, кум. Апат ҫимесёр ан кайӑр ӗнтӗ. Ҫӑмарта хӑпартнипе сӑра анаканччӗ, кӑмӑлӑр та, тен, ҫаврӑнӗ, — тесе, Тоскинеева Укҫине сётел патне ҫавӑтса
пычӗ.
Тоскинеев пуҫне иккӗлентерекен шухӑш пырса кӗчӗ:
чӑнах — нимӗнле хут та ҫук-ҫке унӑн Эльгеевран парӑмне шыраса илме. Карттусне тепёр хут хывса ҫакрӗ.
Ҫав вӑхӑтрах, тата, темшӗн Эльгеев турӑш умне пырса лампадка чӗртсе ячӗ, виҫӗ ҫурта турӑш кӗтессинчен илчӗ.
— Сантӑр кум! Пӗрле ӳснӗ, туслӑ-кумлӑ пулпӑ пӗлӗшсене пӗр-пӗринпе хирӗҫни килӗшмӗ, ял кулли пулӗ.
Эпир санпа турра ӗненекен ҫынсем. Тыт ҫак ҫуртана,
тыт эсӗ те, Укҫине: тур каҫартӑр пире урлӑ-пирлӗ калаҫнӑшӑн, пӗр-пӗрине усал сӑмахсем каланӑшӑн.
Эльгеев лампадкӑран хӑйӗн ҫуртине чӗртрӗ, вара
Тоскинеевпа Укҫинен ҫуртисене ҫутса пачӗ.
— Пин ҫурӑ мана кивҫенле пани ҫинчен ак эпӗ турӑ
ӳмӗнче калатӑп. Судра та ҫавнах калӑп, енчен эсӗ, кум,
чӑнахах суда пама шут тытнӑ пулсан... Анчах судпа ҫыхланни — маншӑн та, саншӑн та хамӑр ятӑмӑра ҫухатни
ҫеҫ пуле. Виҫҫӗр тенкине паянах парӑп, тепӗр икҫӗрӗшне
пӑртак кӗт. Юлашкине ҫитес ҫулта парса татӑп, тур
умӗнче калатӑп. Каҫар кум, усал сӑмахсем пирӗнтен
илтнӗ пулсан, — хӗрес хывса каларё Эльгеев.
Ёҫ ҫапла ҫаврӑнса каясса Тоскинеев кӗтмен. Кӑмӑлӗ
ҫаврӑнчӗ. Сӑмах панӑ хыҫҫӑн пёр-пӗринпе ыталанса чуптурӗҫ. «Эй, ҫӳлти аттемӗр» кӗлле те юрласа илчӗҫ.
Кӗллине юрланӑ, турӑран каҫару ыйтнӑ пулсан та,
Тоскинеев Михала ҫине кӳреннине манаймарӗ. Сётел
хушшинче ларнӑ чухне те, шуйттан пӗлет, тавӑрас шухӑш пуҫран тухмарӗ.
Ыран венчете каймалли каҫ Елюк патне унӑн юлташӗ Лисук пырса кайрӗ. Ашшӗ-амӑшӗсем куриччен ӑна
ҫыру тыттарчӗ.
— Хусантан... Сашшаран... Вуласа п ӑ х — мӗн ҫырать. Виктӑр ӗнер ятарласа ман пата хӑйӗн йӑмӑкне
янй, — хёвёнчен вӑрттӑн канверт кӑларса тыттарчё.

Елюк уҫса вуласан, шуралсах кайрӗ, сасси те чётре пуҫларӗ.
— Ах, Лисук!.. Пётрё ман ҫамрӑк пуҫ!— Пёр сӑмахсӑр ҫырӑвне юлташне вулама пачӗ.
«Чунтан-вартан юратнӑ Елюк!
Микихвере ан кай. Юрататӑн пулсан, ҫитес вырсарникун Виктӑрпа пӗрле Хусана кил. Эп халь ӗҫре. Хваттер
тупнӑ. Кӗтетӗп...»— вуласа пӗтереймерӗ, юлташне ыталаса илчӗ Лисук.
— Епле-ха ӗнтӗ... Ыран венчете каймалла-ҫке?!
— Мӗншӗн маларах ҫырса пӗлтермен-ши вӑл? Эп ӑна
мана манса кайнӑ тесеттӗм-ҫке. Мӗн тӑвас, Лисук? Епле
савнине пӑрахса, юратман ҫынна качча тухас?
— Чим, Елюк, эп Виктӑра паянах кайса систеретӗп:
вӑрласа кайччӑр вёсем сана паян ҫӗрле. Тӳрех Хусана
каятӑн,— хавхаланса каларӗ Лисук.
— Ҫук, Лисук. Ман шӑпи ҫапла пулӗ: атте-аннерен
иртме ман вӑй ҫитес ҫук. Сашшана ашшӗ килӗнчен ылханса кӑларса янӑ, теҫҫе, мана та аттепе анне ылханччӑр-и? Манайрӑп-и савнине, хӑнӑхӑп-и Паймуксен килӗнче пурӑнма — пӗлместӗп, анчах аттепе аннене хур
кӳме пултараймастӑп. Мӗнле турӑ ҫырнӑ—ҫаплах пултӑр.
— Эх, Елюк, хам пулсан — паянах тухса чупнӑ пулӑттӑм савни патне. Атя, пёрле каяр!
— Ҫук, Лисук. Атте мана, пӑсӑк хёре, илнёшён Паймуксене пилёкҫёр тенкё панӑ, каялла вӑл укҫана никам
та таврас ҫук. Сыв пул, савни,— ҫырӑвне ҫурса вакласа
ывӑтрё вӑл. Таҫтан, ҫав вӑхӑтрах, ҫавраҫил пырса вӗҫтерсе кайрё вара татӑк-кӗсӗксене урамалла.
Паймук ывӑлне венчет тунӑ чух чиркӗве халӑх нумай
пуҫтарӑннӑ. Кутемерти Артур та, уретник те, старшина та
интересленнё Микихвер туйёпе.
— Вырӑсла ирттерет туйне, — тесе саванна вёсем.
— Пыр та калаҫ Тоскинейпа!.. П ӑ с ӑ к хёрне еплечаплӑ качча парать: пысӑк хӑнасем те чиркёве килнӗ,—шӑппӑн палкаҫҫӗ хӑшӗсем хыҫалти ретсенче.— Гурий Яковлевич хӑй
служить тӑвать,— теҫҫӗ теприсем.— Венчет
кӗпи — йӑлт майралла,— тӗлӗнеҫҫӗ виҫҫӗмӗшӗсем,— пёркенчёкё тата — витӗр курӑнать.
Гурий атте ылтӑн ҫӗрӗсем каччипе хёрне пёр-пӗринпе
улӑштарса тӑхӑнтарсан, клирос ҫинчен чуна хавхалантаракан юрӑ янӑраса кайрӗ.
«Эй, Исайя, ликуй,, ликуй! Дева име во чреве и роди
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сына Эммануила. Восток имя ему. Его же величаем деву
ублажаем!»
'
«Хӗр йывӑр ҫын пулса ҫуратнӑ ывӑла»... сасартӑк ҫак
самахсем Елюкӑн чӗрине ыраттарса илчӗҫ, вӑл хӑйӗн савнине — Сашшана аса илчӗ. Ҫавӑн чухнех тата чиркӳре
Виктӑр тӑнине асӑрхарӗ. Пуҫӗ ҫаврӑнса кайнипе кӑшт ҫеҫ
танран каймарӗ, венчет калпакӗ те шафер аллинчен кӑшт
кӑна тухса ӳямерӗ.
— Мӗн пулчӗ, мӗн пулчӗ хӗрне,— пӑшӑлтатнӑ сасӑсем илтӗнсе кайрӗҫ курнӑ ҫынсем хушшинче.
— Ҫылӑхне турӑ кӑтартрӗ пулӗ,— тӗлӗнчӗҫ ыттисенчен ытларах пӗлекеннисем.
Кирек мӗнле пулсан та, курса тӑнӑ ҫынсем пит тӗлӗннӗ.
— Кун пек венчет ку таранччен пулманччӗ,— асӑнатчӗҫ вара чылайччен ватӑраххисем,— Йӑлт хулари соборти пекех.
Хӗвел хӗрлӗ пӗлӗтсем айне пытаннӑ тӗлелле, туй шӑнкӑравӗсем Кутемере ҫывхарса ҫитрӗҫ. Ҫытӑр Энтрейчпе
карчӑкӗ тахҫанах хатӗрленсе кӗтсе тӑнӑ.
Ҫамрӑк мӑшӑр пӳрте кӗрсен, Паймук тур кӗтессинчен турӑш илсе, чӗркуҫленсе ларнӑ Микихверпе Елюка
пиллерӗ. Амӑшё пулас кинне ырлӑх-сывлах сунчӗ, ёҫчеч,
ача-пӑчаллӑ, хӑйсем пек пуян пулма сӗнчӗ.
Пӳрте вырнаҫайман туй халӑхӗ килкартинче, шыльӑк
сӗтелӗ тавра, ташла-ташла ҫӗрӗпех ӗҫкӗ ӗҫрӗ вара.
— Ах,^тур, пит чаплӑ иртрӗ-ҫке Микихвер туйӗ: хӑшӗ
юрлать, хӑшӗ ташлать, хӑшӗ хӑсать,— тетчӗҫ туя лекейменнисем.
ПӖЧЁК ПУШАР -

ПЫСАК ХУРЛАХ
1

— Кӗренки — ҫур пус! Витри — вунӑ пус!— вӗтӗ улмана виҫе-виҫе сутнӑҫем янӑрать Кольӑн уҫӑ сасси.
Павлуш вӑл вӑхӑтра шултрараххисене суйласа уйрӑм
ещӗке хурать, ӑна вара амӑшӗ икшер пуса сутать. Улма
сутма пасара халиччен Укҫине аппа ҫӳресех кайманччӗ.
Ушкӑнпа илес текенсене Эльгеев йӳнӗрех хакпа пахчипех
сутнӑ — чӑрмавӗ ан пултӑр тенӗ. Хӑйсем валли ҫиме —
типӗтме, йӳҫӗтме, варени пӗҫерме — пӳрт айккинче ӳснё
улмуҫҫисем те ҫителӗклӗ пулнӑ. Анчах «пурнӑҫ хытти —
ҫӑкӑр ҫемҫи» тенӗ халӑх. Вӑл сӑмаха Уксине аппа юлаш199

ки ҫулсенче пит туя пуҫларӗ. Тоскинеева пилёкҫёр тенкӗ
уитан-кунтан пуҫтарса панӑ хыҫҫӑн, Укҫине аппа, хура
кунсенче ҫӑкӑрсӑр лармалли ан пултӑр тесе, улма сутса
тупнӑ укҫаран пӗрер-икшер тенкӗн уйӑрса арча тӗпне
пытара пуҫларӗ. Пӗлме ҫук: ашшӗ вӑйран ӳксе пыни
юлашки уйӑхсенче пит палӑрма тытӑнчӗ. Эльгеев аллинче укҫа тӑми пулчӗ, пӗтӗмпех парӑмсене татнӑ ҫӗре каять.
Михала хӑй шалӑвӗнчен вуншар тенкӗ ашшӗне парса пыни парӑмсене татма мар, ҫемйине тӑрантарса-тӑхӑнтарса
пурӑнмалӑх та ҫитес ҫук. Юрать халь пёр л а ш а та пӗр
ӗне ҫеҫ усрать Эльгеев, ют хуласене ҫӳресе укҫа тӑкасси
те ҫук.
— Улмине ачасем паян аван сутрӗҫ: шултрараххисене — икшер-виҫшер пуса, вӗттисене — ҫуршар пуса,— хӗпӗртеттерчӗ Укҫине хӑйӗн упӑшкине.
— Миҫе тенкӗлӗх пулчӗ?— ыйтрӗ Эльгеев.
— Миҫине шутламарӑм. Коля, ме^ха, шутласа пар
аҫуна,— хӗвӗнчен укҫа кушелккине кӑларса сӗтел ҫине
хучӗ Укҫине.
— Эпё те шутлам-и, атте?— ыйтрӗ Павлуш.
Ашшӗ чармарӗ. Кольӑпа Павлуш пӑхӑр укҫа купине—
пиллӗкшер, виҫшер пуслӑххисене уйрӑммӑн хурса шутларӗҫ те ашшӗне пачӗҫ.
— Ну, миҫе тенкӗ пулчӗ?—ыйтрӗ ашшӗ Кольӑран.
— Ҫичӗ тенкӗ те сакӑрвунӑ пус,— мухтанчӗ Коля.
— Сакӑр вун пиллӗк, атте!— урайӗнчен пиллӗк пус
тупса, сӗтел ҫине хурса каларё Павлуш.
Ку пӑхӑр укҫана хыпаланнипе Укҫине ӳкернӗ, анчах
ӑҫталла кусса кайпине курайман: урай шӑлнӑ чух тупӑп,
тенӗ пулмалла.
Эльгеев
нимӗн
те
чӗнмерӗ,
Павлуша
укҫа
тупса панӑшӑн пуҫӗнчен ачашларӗ кӑна. Тӗрӗссипе, сётел ҫинче сакӑр тенкӗ те сакӑрвун пилёк пус пулмалла
пулнӑ: пӗр тенкине амӑшӗ хӑй ҫумне хӑварнӑ.
— Ку пиллӗк пусӗ — сире, аннӳне лайӑх пулӑшнӑшӑн
пултӑр. Канфет кайса илсе ҫийӗр,— тесе пӑхӑр укҫана
каялла пачӗ Эльгеев. Павлушпа Коля ҫав самантрах
лавккана чупрӗҫ.
— Ашшӗ, тен, пахчана тухса ларас тейӗн? Яшка пиҫиччен кӑшт уҫӑлса кӗр,— терё Укҫине.
— Хёветёре кайса чӗн-ха. Пёччен картлашкасем ҫинчен анаймӑп,— хушрё Эльгеев.
Хёветёре кайса чӗнесси кирлё пулмарё, пӳрте Михала кёчё.
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— Атте, шкул валли ҫармӑссем питӗ лайӑх перенесем
касса хатӗрленӗ. Раштав иртсен виҫ ялпа пёрлешсе пурине Кутемере турттарса килӗпӗр. Старшинапа калаҫса таталтамӑр, пулӑшма сӑмах пачӗ,— хавасланса ырӑ хыпар
пёлтерчё ашшёне Михала.
— Аван, аван пулёччё. Яла та илем кӳрёччё ҫав пысӑк
ҪУРт. Шкул ачисене те, сире те — учительсене' савӑнтарёччё... Анчах..., мёнле унта сирён... леш... учительсен ушкӑнне пётермеллех турёҫ-и? Е малалла та пикенес тетёр-и?
— Вӑхӑтлӑха ку ёҫе хӑварма тивет. Чернова, леш
^ а р „ м ? л учительне, ман юлташа, Хусана илсе кайрёҫ. Те
хӑтӑлӗ, те Тимофей Николаевич хыҫҫӑн Ҫёпёре ярёҫ.
— Ытлашши усал чёлхеллё вӑл — сан юлташу: хальхи вӑхӑтра ун пек харсӑр пулни — хӑрушӑ. Парах ҫав
ӗҫе эсё те Михала, ырри пулмё. Пирён сехрене хӑпартни
кӑна,— тилмёрсе каларё Эльгеев.
— Часрах шкул туса пётересчё, унта хӑш чухне пуҫтарӑнкаласа ларма та аван пулёччё. Пӑх-ха, атге, мён
чул тетрадь илсе килтём ачасем валли? Пёрер тетрадь,
пёрер кӑранташ, — кашни вёренекен валли пулать кӑҫал,— хӗпӗртесе каларё Михала.
Тетрадьсене кӑтартсан, пит савӑнчё вара Эльгеев: хӑй
валли илсе килнё пекех туйрё пулмалла.
— Грифельпе ҫырни мар. Аван. Пире ҫыру урокёсенче
кӑна шур хут паратчёҫ, транспарантпа ҫыраттӑмӑр. Пулӑшать земство,— кӑмӑллӑн каларё Эльгеев.
— Задачӑсем шутлама аспид доскасем илсе килтём.
Ку тетрадьсем — класра ҫырма кӑна, виҫё линейкӑллӑ,—уҫа-уҫа кӑтартрё Михала хӑй валли киле илсе
килнё тетрадьсене.
— Успени иртсен пуҫлатӑр пулё вёрентме? — ыйтрё
Эльгеев.
— Успени иртсен — пиллёк кунтан... Феопемпт Анисимовичпа Петровский пачӑшкӑ вӑл кун килме пулчёҫ.
Пирён пата та кёрсе тухӗҫ.
— Аванччё... Коля пирки калаҫса пӑхас теттём, тата
Ҫемен Виктӑрё пирки те сӑмах тапратсан аванччё. Чёмпёре ярасчё ҫавсене, пулӑшу ыйтас теттӗм.
— Коля аван вёренет, ҫитес ҫул, тен, Хусана илсе
кайӑп, Бобровников патне, семинарие.
— Вал та аван — хӑв вӗреннӗ ҫёре... Чим, тата, мансах кайнӑ: сан, Михала, шкулта занятисем пуҫланиччен
Чашламаиа кайса килсен аванччё. Марье унта пӗчченҫи
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хӗрарӑм пуҫпа аптрарӗ нуль. Склачӗсене сутмалла пулсан — сутса ятӑр. Укҫасӑр ларать. Малти пӳртпе пӗчӗк
кӗлетне хӑварсан та пурӑнӗ. Харламӑвпа тек ан ҫыхлантӑр.
— Юрӗ, атте. Эп ун патне ыранах кайӑп.
— Апла пулсан, юрӗ. Пулӑш-ха мана пӑртак, пахчана кайса к а н а м , — т е с е , Эльгеев вырӑн ҫинчен тӑчӗ, вара туяланса ҫенӗкелле утрӗ.
Михала ашшӗне ӑсатрӗ те хӑй ӗҫӗпе шкула васкаса
тухса кайрӗ.
Кольӑпа Павлуш ашшё пиллӗк пус укҫа панӑ хыҫҫӑн
хӗпӗртесе лавккана чупрӗҫ. Лавкка хуҫи Ҫеврик пит пуянах мар та, ҫапах мён кирлӗ пекки пур унӑн: премӗкшушкӑ, сахӑр-тӑвар, шӑрпӑк-краҫҫын, пирус-табак тавраш яланах куҫ умӗнче. Уйрӑмах йӳнӗ канфет—тӑваттӑшӗ пӗр пус тӑраканни — ещӗккипех ларать. Чӑвашсем
вӑл канфета уйрӑмах юратса илеҫҫӗ: пӗр канфетпа ик
чашӑк чей ӗҫме пулать — ҫапах ирӗлсе пӗтмест.
— Ҫеврик пичче, ҫав канфета пиллӗк пуслӑх пар-ха
пире, — ыйтрӗ Коля лавкка хуҫинчен.
Хушамачӗ унӑн Севрюгин пулнӑ, ялти ҫынсем малтан ӑна Ҫеврик Ваҫлейӗ тенӗ, каярахпа ача-пӑчасем
«Ҫеврик пичче» тесе чӗннӗ. Кирек мӗнле чӗнсен те пурпӗрех мар-и: таварӗ кайтӑр кӑна.
— Самӑй лайӑххи — высший сорт! Пёр пуса — тӑватӑ канфет! Патша та ун пеккине ҫисе курман, тет,—
ҫирӗм канфет шутласа панӑ май пакӑлтатрӗ лавкка
Х
У9И„ „
„
„ „
„ „ „
— Хусах шутне кеме вахат, а вал, пахар хале: печек
ача пек канфет ёмсе ҫӳрет. Вӑт чёчё ачи, ха-ха-ха! —
кулса илчё Ваҫҫа Кольӑран, тин кӑна лавккана кёрсе
тӑнӑскер. — Хуҫа ывӑлне йӳнӗ канфет ёмсе ҫӳрени килёшмест: шоколад е пирус ҫӑварта пулмалла. Ҫапла вёт,
Севрюгин? Пар-ха мана пёр пачкӑ пирус, — ыйтрё
лавкка хуҫинчен.
— Пире атте табак туртма хушмасть,—именсе каларё Коля.
— Николай Осипович хӑй туртмасть те, ҫавӑнпа калать. Табак туртман ҫынна хёрсем юратмаҫҫӗ— ҫапла
вёт, шӑмпик?— Павлуша темшён аяк пёрчинчен кӑтӑкласа илсе кулчё Ваҫҫа, леш канфет ҫумӗнчен ниепле те^хутне хӑйпӑтса илеймен пирки чёлхипе ҫулла-ҫулла ёмнё вӑхӑтра. Вара, пачкинчен кӑларса, пёр пирусне хӑй чёртрӗ, тепёрне Кольӑна пачё:
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— Ме, Коля, тутанса пах — в а р а канфет ҫиме хавах
пӑрахӑн. Канфет вӑл шӑла пӗтерет, табак ҫынна ӑс парать. А сана халь вёренме пайтах ӑс кирлӗ. Ҫапла-и,
Коля?.. Тыт, тыт!.. Укҫасӑрах паратӑп, кивҫенле,— ирёксӗр Кольӑна пӗр пирус тыттарчӗ Ваҫҫа. Леш пирусне илчӗ те лавккаран чупса тухса кайрӗ, ун хыҫҫӑн Павлуш та
канфетсене кӗсйине чике-чике чупрӗ.
— М ӗ к ӗ т е / м а н пирус пур. Шӑрпӑк илсе тух-ха!—чӳрече умне пырса хӑйӗн юлташне чӗнчӗ Коля. Мӗкӗте часах урама тухрӗ, вара иккӗш, тӑкӑрлӑка пӑрӑнса, Эльгеев анкарти еннелле утрӗҫ. Павлуш вӗсемпе пӗрле пырасшӑнччӗ, анчах ӑна илмерӗҫ. В ара Павлуш вӑрттӑн вӗсем хыҫҫӑн кайрӗ. Лешсем арпалӑха кӗрсе кайсан, патне
пырса хушӑкран пӑхрӗ. Коля ӑна курчӗ.
— Эс ҫаплах йӗрлесе ҫӳретӗн-и? Ак сана!— тӳпкесе
илчӗ Коля шӑллӗне. Лешӗн канфечӗсем кӗсйинчен тухатуха ӳкрӗҫ. Вара, макӑра-макӑра канфечӗсене пуҫтарса,
пахчаналла утрӗ Павлуш.
Коля каялла таврӑнчӗ. Мӗкӗтепе иккӗш улӑм купи
ҫине ларчӗҫ.
— Эх, шӑрши епле тутлӑ! Хурӑн ҫырли пекех!—шӑршласа пӑхрӗ Мӗкӗте Коля аллинчи пируса.
Коля Мӗкӗтерен шӑрпӑк илсе чӗртрӗ те пируса тивретрӗ, ҫунӑкне хыҫалалла ывӑтрӗ.
— Мана та ӗмтерсе кӑтарт-ха, Коля?— ыйтрӗ Мӗкӗте. — Эп тӗтӗмне сӑмсаран кӑларма пӗлеп... Ак ҫапла,—
вӑрӑммӑн ӗмсе илсе, пирус тӗтӗмне сӑмсаран кӑларса кӑтартрӗ Мӗкӗте. Коля Мӗкӗте пек тӑвас тесе пирусне туртса пӑхрӗ те чыхӑнчӗ, каҫса кайса ӳсӗре пуҫларӗ, вара пирус юлашкине ывӑтса ячӗ.
— Шӑрши тутлӑ хӑяматӑн, тӗтӗмӗ пит йӳҫӗ,— аран
каласа илчӗ Коля.
— Эй, йӳҫё терё! Эс пирён асатте чёлёмне туртса пӑхасчё — вилсех кайӑн, тепле туртать ҫавна,— турткаласа
курнӑ пек каларё Мёкёте.
Иккёш шёкёлтетсе ларнӑ вӑхӑтра ҫурӑм хыҫёнчи тип
арпа ҫунма пуҫланине те туйман ҫав ачасем. Пёр-пёрне
хуса ҫитмелле вылякаласа Кайри ҫырманалла чупрёҫ.
Вёсене хирёҫ ҫёклем шывпа таврӑнакан Хёветӗр тёл
пулчё.
— Аякка ан кай, Коля. Час мунча кӗмелле пулать,—
текелесе Хёветёр анкартинелле кёчё. Мунча сукмакёпе
утиӑ чух сасартӑк арпалӑхран тётём тухнине курчӗ.
— Ах, тур!.. Мёнле тӗтӗм ку?! — шыв витрисене ларт203

са а р п а л ӑ х а чупрӗ. Арпалӑхри улӑма вут хыпнине курсан, шыв витрисене йӑтса килчӗ.
— Ко-ля!.. Мӗкӗте-е!.. Пуша-ар!..— кӑшкӑрчӗ. Лешс е м , Х е в е т е р сассине илтсен, к а я л л а чупса килчӗҫ. Хӑраса укнипе ним тума аптраса тӑраҫҫӗ.
— Мӗн пӑхса тӑратӑр, йӑтӑр мунчаран шыв!.. Часрах!— ҫунакан улӑма сӳнтерме т ӑ р ӑ ш с а шыв сапнӑ хуш а р а хулӑн сасӑпа к ӑ ш к ӑ р ч ӗ Хёветёр. Шыв сапнӑ хыҫҫӑн
арпалӑхран^ хуп-хура
тётём
тапса
тухрё.
Тётёме
п ӑ х м а с ӑ р Хёветёр ҫунакан у л ӑ м а йётем еннелле сенёкпе
сире-сире ывӑтрё, ҫав в ӑ х ӑ т р а Кольӑпа Мёкёте мунчаран витре хыҫҫӑн витре шыв йӑтрӗҫ. Темӗн чул сӳнтерме
т ӑ р ӑ ш р ӗ ҫ пулсан та, арпалӑхӑн улӑм витнӗ ҫийӗ ҫуна
пуҫларех.
Эльгеев анкартинче пушар тухнине пёлмен. Павлуш
м а к ӑ р с а иртсе кайнине курчё те, ун хыҫҫӑн утрё.
^ — Мён пулнӑ сана, н я н я м ? — ыйтрӗ асламӑшӗ, милёк касма тухнӑскер.
— Коля тӳпкерӗ-ӗ... — нӑшлатса к а л а р ё Павлуш.
— Мён ҫитмен сире апла? — тёлёнчӗ асламӑшё.
— Вӗсем... Мёкётепе пирус туртма кайрёҫ... Мана
илмерӗҫ пёрле...
— Ах, тур, няням, аҫу пӗлсен — пӗтерет куншӑн. Пирён йӑхра пулман чӗлӗм туртакан, ӑҫтан пырса кёнё куи
пек шухӑш ача-пӑча пуҫне, — а ч а ш л а с а к а л а р ӗ асламӑшё.
Вёсем патне Эльгеев пырса тӑчё:
— Мён пулнӑ, тата, ачана? — ыйтрӗ амӑшӗнчен.
— Нимех те мар-ҫке, иртет. Хурт сӑхнӑ тет-и?
— Уншӑн мӗн м а к ӑ р м а л л и пур, усӑллӑ вӑл, чир-чёр
ермест, — йӑпатрӗ ашшӗ. — Канфет кайса илтёр-и, Павлуш?
— А-хӑ... — текелесе кёсйинчен к ӑ л а р с а
кӑтартрё
ывӑлӗ пӗр ывӑҫ йӳнӗ хутпа чӗркенӗ канфетсене.
— Ы р а н ҫумӑр пулать пулӗ, Микула: тӗтём шӑрши
туйӑнать, ҫурӑм шӑмми те паян иртенпех сӑрлатать.
— Ҫусан аванччӗ. Ҫёр пит типсе кайнӑ. Нӳр сахал
пулсан, хёлле улмуҫҫи тымарӗсем ш ӑ н м а пултараҫҫё.
Вӑл в ӑ х ӑ т р а Кольӑпа Мёкёте, хӑйсен айӑпне пёлсе,
ҫине тӑрсах пушара сӳнтерме тӑрӑшрёҫ. Коля туххӑмра
а р п а л ӑ х ҫине хӑпарса кайрӗ, ӑна Мёкёте аялтан пёр витре шыв тыттарчӗ. Кёҫ Хёветёр мунчаран тата ик витре
шыв илсе килчё. П у ш а р хуллен сӳнчӗ, арпалӑх ҫийён
пёр кётесси к ӑ н а хуралса юлчё.
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Мӗн тейёпёр-ха ёнтё аҫуна?—ыйтрё
Хёветёр
Кольӑран.— Пёр-пёр ӳсӗр ҫын кёрсе ҫывӑрнӑ тейӗпӗр-и?..
— Е-хё... Пёр-пёр ӳсёр... кёрсе выртнӑ пулё... хам
куртӑм... сухаллӑскер...— текелерё Коля.
— Эпё те куртӑм, ҫырманалла чупса анса кайрё... Ҫав
вут тёртсе хӑварнӑ, паллах,— Коля майлӑ пулчё Мёкёте.
— Суйма пёлмен ҫыннӑн чёлхи ҫухалнӑ, тет... Камӑн
ку — пирус юлашки?—тёпчесе ыйтрё Хёветёр Мёкётерен,
кёл ҫиичен пирус юлашки тупса.
— Ку... ку...
— Ку — май мар,— татса каларё Коля.
— Сан мар, пёлетёп. Туртасса иксёр пёрле туртнӑ
пирусне — ҫапла вёт?
— Аҫтан пёлен эс?— тёлёнсе ыйтрё Мёкёте.
— Коля каларӗ-ҫке.
— Эп каламан, суятӑн,— ҫилленчё Коля.
— Суймастӑп. Суйма — эп ватӑлнӑ. Хӑв каларӑн-ҫке:
ман мар, терён. Сан мар пулсан — Мёкётен пулё. Ну,
юрё. Микулай Уҫӑпӑча каламӑпӑр. Ҫаплах пултӑр: пёрпёр пуҫтах пирус юлашкине сӳнтермесӗр пӑрахса хӑварнӑ, тейёпёр. Юрать-и?
— Юрать, юрать!— савӑнса Кольӑпа Мёкёте иккён харӑс каларӗҫ. Тунасси кирлё пулмарё вара.
Тен, ку инкек ҫинчен пёлмесёрех юлнӑ пулёччё Эльгеев, анчах тӑкӑрлӑкран Ляпарт
матки
кӑшкӑрни
илтӗнчӗ:
— Ах, тур, Микулай пичче! Сирён арпалӑх ҫунать,
ыраш капанӗсене те ярса илчё пуль. Часрах халӑх пуҫтарас!.. Пуша-ар!.. Пуша-ар!..
— Мёнле пушар?!..— нимён те ӑнланаймасӑрах юлчё
Эльгеев. Ляпарт матки урам тӑрӑх кӑшкӑра-кӑшкӑра
утрё.
— Унта Кольӑпа Мёкёте...— калама пуҫланӑччӗ Павлуш, анчах ӑна асламӑшӗ аяк пёрчинчен хыттӑн тёксе
илчӗ.
— Мён, мён?! Кольӑпа Мёкёте табак туртма кайман-и?!. Мӗн чарӑнтӑн?—тёпчесе пӑхрӗ Эльгеев кӗҫӗн
ывӑлё ҫине.
— Ма-ар... выляма кайрӗҫ...— ним калама аптрарӗ
Павлуш.
— Ку чухнехи ача-пӑчан ҫав ёнтё — картла вылясси,—текелесе, Павлуша ҫавӑтса анкартинелле чупрё
Марине
Часах кинемей.
пускилсем Эльгеевсен анкарти еннелле шыв
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витрисемпе, пакурсемпе, сенёксемпе чупа-чупа пыра
пуҫларсҫ.
Кӗҫ хурал пӳрчӗ енчен насус урапи те, пушар пички
те вырӑнтан тапранчӗҫ.
— Пуша-ар!.. Микулай Уҫӑпӑч ҫунать!.. Пуша-ар!..—
унта-кунта хӑрушӑ сасӑсем илтӗне пуҫларӗҫ.
— Ҫулӑмӗ Ҫемен кум анкартийӗ еннелле, ах тур, вёлкӗше-вӗлкӗше каять!..—ӗнентерет Ляпарт матки кайри
касрн ҫынсене.
— Сӳнтерес! Васкӑр!.. Часрах!..—пӗр-пӗрне хӳтереҫҫё
хӑраса ӳкнӗ кӳршӗсем.
Сӳнтерме пынӑ ҫынсем Эльгеевӑн анкартийӗнчи ҫёрулми-купӑста йӑранӗсене веҫех таптаса такӑрлатса пӗтерчӗҫ. Пушарӗ тахҫанах сӳннӗ пулсан та, витрери шыва
ҫапах улӑм кӗлӗ ҫине сапа-сапа хӑварчӗҫ пынӑ ҫынсем.
— Вӑт мён тумасть пирус текенни,— каялла таврӑннӑ
чух Эльгеева хӗрхенсе пек каларё лавкка хуҫи, леш пушарне курмасӑрах килелле утнӑ чух.
— Мӗнле пирус?!—ыйтрӗ Эльгеев.
— Ара, пирус пирки пулнӑ ӗнтӗ вӑл, паллӑ. Пирусне
Ваҫҫа манран илнӗччӗ, Кольӑна тутанса пӑхмашкӑн, хам
куртӑм, вӑл пачӗ... Арпалӑхра сирӗн ывӑлӑр Мӗкӗтепе
пулнӑ, теҫҫӗ. Хытӑрах тытмасан, пирӗн шӑхличӗсем ҫапла
вӗсем. Хамӑн та ывӑл ача — вуниккӗре ҫех пулсан та, тепӗр чух ман чӗлӗме ӗмсе пӑхать. Пе-ета вӗсемпе,— текелесе утрӗ вара хӑй лапккиие Ҫеврик Ваҫлейӗ. Те ачи пирки ҫынсенчен намӑсланнипе, те ҫав тери тулхӑрнипе —
хыпалансах кайри пӳрте кӗрсе кайрӗ Эльгеев. Ашшё кайри пӳртре пулнине пӗлмесӗр, Кольӑпа Павлуш унта чупса кӗчӗҫ, ашшӗне курчӗҫ те ним чӗнме аптрарӗҫ. Лаххан
умне ҫӑвӑнма пычӗҫ.
— Ӑҫтан эс чыкан пек хуралса килнё, кил-ха кунта,
Коля,— каларё ашшё. Коля пырса тӑчӗ.
— Пушар сӳнтернӗ ҫӗрте,— аран каларё Коля.
— Табак туртма кайрӑр-и арпалӑха?.. Мӗн чӗнместён?!
(
— Вёсем... Мӗкӗтепе пирус туртма мар, картла выляма кайрёҫ унта,— суйса каларё Павлуш.
— Картла выляма, эппин?—кӑмака ҫинчен хӑйӑ ҫыххине илсе Павлуша купарчинчен хуллен ҫапса илчӗ.— Ку
сана — аҫуна суйса каланӑшӑн. Тек ан суй!
Павлуш кӑмака хыҫнелле макӑра-макӑра пытанчё.
— Кил-ха эсё, тата, хунтррах!— терё те Эльгеев Кольӑна йёммине антарса ҫав хӑйӑ ҫыххипех виҫё хутчен
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витӗмлӗ ҫапса илчӗ. Кашни ҫапмассерен — хӑйӑ хушшине
пытанса ларнӑ таракансем купи-купипе сирпӗнсе тухса
ӳкрӗҫ.
— Ну, эсӗ те суяс тетӗн-и, мӗн чӗнместӗр? Е татах...
— Ан хӗне, атте! Тек нихҫан та туртмастӑп!—ҫухӑрса ячӗ Коля.
Эльгеев хӑйӑ ҫыххине лаххан ҫине кайса
таракансенчен силлерё. те тепёр хут кӑмака ҫине хучӗ.
— Тытӑр ҫав таракансене, -вӗлерёр,— лӑпланса каларӗ Эльгеев ачисене. Кольӑпа Павлуш, тин кӑна ашшӗ хӗненине манса та кайрӗҫ. Тарса пӗтнӗ таракансене пӗрерӗн-пӗрерӗн тытса шӑрпӑк коробки ӑшне пуҫтарма
тытӑнчӗҫАшшӗ тӳсеймерӗ, ачисем таракансем хыҫҫӑн тӗпӗртетсе ҫӳренине курса, кулса ячӗ.
— Пушарне сӳнтернёшён — спаҫҫипӑ сире,— ачашласа каларӗ пӑртак тӑрсан ачисене Эльгеев.— Ҫӑвӑнӑр тула тухса!—терӗ юлашкинчен.
ПавлуШпа Коля хӗпёртесе пӳртрен чупса тухса кайрӗҫ.
— Ыраттарчӗ-и сана?— ыйтрӗ Коля Павлушран, хапха умне урама тухса тӑрсан.
— Ҫо-ок, ыратмарӗ.
— Ма макӑртӑн апла пулсан?
— Эп... эп... хӑрарӑм.
— Эй, мӗн хӑрамалли! Атте, вӑл, нихҫан та ыраттармалла ҫапмасть, хӑратма ҫеҫ хӑйӑ ҫыххипе ҫатлаттарать.
— Мӗкӗте ашшӗ, вӑт, усал... Вӑл, ӳсӗр чух, маткине
чӑпӑрккапа хӗнет. Эп хам курнӑ!— ҫынсем каланине ҫеҫ
илтнӗскер, хӑй курнӑ пекех ӗнентерчӗ пиччӗшне Павлуш.
— Чӑпӑрккапа мар, чӗн пушӑ пур ун. Мӗкӗтене те хӑш
чухне вӑл пушӑпа ҫапкалать, хам курнӑ,— автан ҫине пёр
тараканне коробкӑран кӑларса ывӑтпӑ хушӑра каларё
Коля. Вӑрӑм киккириклӗ автанё тарма тытӑннӑ таракан
еннелле чакӑр куҫӗпе чалӑшшӑн пӑхса илчӗ, вара, мӑнаҫлӑн виҫ-тӑват утӑм туса, таракана сӑхрӗ. «Кат-кат-каткат!»— тесе ҫумра ҫӳрекен чапар чӑхха хӑй патне илӗртсе чӗнчӗ. Лешӗ вара апӑрша тараканне ҫӑмарти-мӗнӗпех
ҫӑтса антарса ячӗ.
Автанӗ те савӑннипе, те авӑтма вахӑт ҫитнипе, хӳме
ҫине вӗҫсе хӑпарчӗ те «кик-кирик-ки-и-ик!—тесе авӑтса
илчӗ.
— Ме, ҫитер ҫав чӑхха!-—терё те Коля, коробкине
Павлуш а парса хӑварчӗ, хӑй юлташёсем патне чупрӗ.
Павлуш ҫав чӑххах тепёр тараканне ывӑтса пачӗ,
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вара пётем коробкине уҫса силлесшён пулчё. Анчах, пулла
кайма тухнӑ Тимахви ӑна курчё те, чупса пычё.
— Ой, мён тӑван эс, Павлуш!.. Таракансене пётерес
тесен, вӗсене ҫӗнё ҫурта кайса ярас пулать е таса пурте.
Атя, Артурсен ҫӳлти хутлӑмне яратпӑр!—тесе Павлушран пёр коробкине туртсах илчё.
— Унта мёнле ярӑн?!.. Курсан?.— килёшмесёр каларё Павлуш.
— Никам та курмасть. Вёсем халь пахчара, хурт
пӑхма тухнӑ, хам куртӑм. Васка!—терё те Артурсен тӑкӑрлӑкне чупрӗ Тимахви.
Павлуш кӑшт тӑрсан, юлташё патне пычё.
— Эс тӑр ҫакӑнта!— хушрё Павлуша.— Калинкке
сасси илтёнсен, усёрнё пек ту. Куратӑн-и: ҫӳлти хутлӑхра пёр кантӑкӗ уҫӑ.
Павлуш нимён те тавҫӑрса илеймерё. Тимахви йӑпӑряпӑр ҫёмёрт йывӑҫҫи ҫине хӑпарса тӑчӗ те ик коробкине
те, кӑшт уҫа-уҫа, пӳлӗмелле печӗ.
Артурӑн ҫӳлти хутлӑмӗнче таракансем хунанӑ та пулӗ — ун ҫинчен никам та пёлмест, анчах Павлушсен килёнче таракансем ёлёкхи пекех хӑйӑ ҫыххине юратнӑ.
Пёрене хушӑкёсене имҫам та нумай сапнӑ, вёри кёл
шывӗпе те ҫӑва-ҫӑва шуратнӑ стенасене — пургтёрех хатӑлайман ҫав хӗрлӗ прусаксенчен кил хуҫисем.
Пӳрте
хӗллехи шартлама сивёре шӑнтнӑ хыҫҫӑн та, пёрер уйӑхран таҫтан тепёр хут хунаҫҫё ҫав шуйттан тараканӗсем.
«Пӳртре таракан пулмасан — укҫа ҫумра тытӑнмасть,—
теҫҫӗ тата теприсем. Ҫавӑнпа та-и тен, ҫав таракансем
яшка хуранӗ ҫине кӗрсе ӳкеҫҫё пулсан та, хӑшӗ-пӗри питех кёрешмеҫҫё ҫавсемпе.
— Атя пулла, Павлуш,— чӗнчӗ Тимахви хӑйӗн юлташне «ырӑ ӗҫ» тунӑ хыҫҫӑн. — Енер эпир пиччепе ҫур
витре тытса килтӗмӗр. Кӑканар пырёнче ҫав терн нумай
ҫӗлен пулӑ — сӗрме кӑна ан ӳркен! Пыратӑн-и? Иккӗнех
каятпӑр, витре кайса ил, ала ман пур. Часрах!
Павлуш ҫав тери савӑнчӗ Тимахви хӑйпе пӗрле пулла
кайма чӗннӗ хыҫҫӑн. Туххӑмра пӗчӗк витре йӑтса таврӑнчӗ. Ҫара уранскерсем, ҫаннисене тата йӗм Т1ӗҫҫисене тавӑрнӑскерсем, Павлушпа Тимуш, иккёш те шӑп пулӑҫӑсем
пекех утрёҫ вара ял вёҫёнчи юханшыв хёррине.
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сен мунча кёрсе тухса, таса кӗпе-йӗм тӑхӑнса шкула пымалла пулнӑ. Анчах Тнмахвин пёр кӑвак йёмрен урӑх нимён те пулман, вал та сылтӑм чёркуҫҫи тёлёнче саплӑклӑ,
пёҫҫисем сӑмалапа вараланса пӗтнӗ. Михаил Николаевич,
ӑна курсан, ним мар пулчӗ.
Гурий пуп пирвайхи ҫул шкула килсе кайнине вӑл
нихҫан та манас ҫук. Виҫҫӗмӗш класа куҫнӑ ачасем те
хӑйсене типтерлё тытма вёренейменнине вӑл каҫарас ҫук.
— Тимофей Андреев, киле кай та шӑлавар тӑхӑнса
кил. Паян Шупашкартан аслӑ ҫынсем килеҫҫӗ. Н а м ӑ с
пулё,— хушрё учитель Павлуш юлташне.
— Пичче, ун шӑлавар ҫук, хамӑнне парам-и?—ыйтрӗ
Павлуш.
— Миҫе хут каланӑ сана: пичче мар, шкулта мана
учитель темелле... И-и, сан аллусем те хуп-хурах-ҫке, ҫуман та курӑнать?— Тимуша парта хушшинчен кӑларса
тёрёслерё учитель.
— Кёл шывёпе те ҫурӑм, учитель,— тасалмасть, сӑмала ҫыпӑҫнӑ. Ёнер аттепе Паймуксен кёлет тӑррине сӑмала вёретсе сӑрларӑмӑр, ҫавӑнта ҫыпӑҫрё,— именсе каларё
Тимуш.
— Мён тӑвас ёнтё санпа... Ну, юрё. Чупӑр пирёп пата.
Анне мён те пулин тупса парё,— тесе Тимуша Павлушпа
пёрле хӑй килне ячё.— Асту, Тимофей, аллуна супӑньпе
ҫуса тасатмасӑр ан кил шкула,— терё юлашкинчен.
Тимушпа Павлуш — икё туе — хёпёртесе чупса тухса
кайрёҫ.
Благочиннӑй килессе кётсе, Михаил Николаевич темиҫе хутчен шкул ачисене «Эй, ҫӳлти аттемёр», «Эй, турра
ҫуратнӑ хёр» кёлё юррисене сёрме купӑс каласа юрлаттарчё. Вара Никитинӑи, Майковӑн хӑшпёр сӑввисене, тата
Крыловӑн юптарӑвӗсене аса илтерчё. Куна ятарласак
Феопемпт Анисимович валли хатёрленё. Анчах хатёрленни ахалех пулчё: вал кун Шупашкартан никам та килмерё. Мёншён килменнине пёлес тесе, каҫхине Михаил Николаевич Шӗнерпуҫне кайрё.
— Пӗлместӗп. Килме пулнӑччӗ благочиннӑй та... Гурий Яковлевич хор хатёрлеме хушрё, учительсем хӑйсем
юрлаччӑр, терё.
— Мёншён Петровский мар?— ыйтрё Николаев.
— Петровский?!. Илтмен те-и эсир, Михаил Николаевич? Петровские Хусана чёнтернё леш... ман патӑмра
пуҫтарӑннӑ хыҫҫӑн... Тепёр уйӑхран — вырӑнтан кӑларчёҫ, ӑҫта янине те пёлместӗп. Ҫемйипех тухса кайрё...
И. П. Осппоп. Элкей тапрашё.
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Самана хытса ҫитрё. Чернов — ҫухалчӗ, илсе кайрёҫ.
Беляев Николаевпа пӗрлех кайнӑ пулмалла. Сирӗн ҫинчен те аван мар хыпар илтёнчё Шупашкарта.
— Мён апла?—шикленсе ыйтрё Михаил Николаевич.
— Хӑвӑр та чухлатӑр пулё. Уретник аллинче пулнӑ
хут ^земство начальникё патне ҫитнё. Тоскинеев пёлтернё
тарах, Кутемере урӑх учитель пымалла, тет.
— Ман вырӑна-и?!—тёлёнчё Эльгеев,—Эппин, Александр Павлович ман хута кёмен курӑнать?
— Кутемере ик учитель кирлё мар. Хӑвӑр пёлмелле.
— Вара ман хама вырӑнтан кӑларасса кётмелле
иккен.
— Шухӑшласа пӑхӑр, Михаил Николаевич. Тен, прошени парса хӑвӑрӑн ирёкпе тухсан авантарах пулмё-и?—
ӑнлантарчё ватӑ учитель.
— Тавтапуҫ сире, Феопемпт Анисимович, пёлтернёшён.
Шухӑшласа пӑхӑп,— тесе тухса утрё килелле ҫамрӑк
учитель.
Ҫакӑн хыҫҫӑн Эльгеевӑн ёмётленнё ёмёчё сӳнчӗ: ывӑлёнчен ку хыпара илтсен, пит кулянчё ашшё. Анчах мён
тӑвӑн: ырӑ канаш панӑ Феопемпт Анисимович. Эльгеев
унпа килёшнё. Хусана — Ревер патнех кайма тивет Михалан. Ун патёнче пёр ывӑлӗ ёҫлет. Ҫавӑнта ик ывӑлё те
пӗр хуҫа патёнче вырнаҫсан, лайӑх пулӗччӗ: Сашша Михала куҫ умӗнче пулӗ, тӳрленё, пуҫтахланмё. Ҫак шухӑшсемпе лӑпланчё вара Эльгеев.
Сашша килтен пит кӳренсе тухса кайнӑ, ҫавӑнпа ашшё патне пёр ҫыру та ҫырман. Ун ҫинчен Эльгеев Михали
урлӑ ҫеҫ пёлнӗ.
Малашне учитель ёҫне пӑрахмалла пулассине пёлсе,
Михаил Николаевич, хӑй вырӑнне Антонина Павловнӑна
вӑхӑтлӑха шкула хӑварса, Хусана тухса кайнӑ. Ревер хӗпёртесех ӑна хӑй патне довереннӑй пулма чённё, шалу укҫине те учительсенчен виҫё хут ытларах пама пулнӑ. Каялла киле таврӑннӑ май Михаил Николаевич аппӑшё
патне Ч а ш л а м а н а кёнё.
— Ай, Михала, сана кётни-и!..— кӳренсе каларё
Марье, юратнӑ шӑллӗне. Хам тухса ҫӳрейместёп, ху пёлетён. Алри ачасемпе ӑҫтан кайӑн. Харламов, Матви вилнё
хыҫҫӑн, пирён пата ура та ярса пусмасть. Эливан ывӑлӗсем те пирён тёле манчёҫ, кашни хӑй пурнӑҫӗпе пурнать.
Куҫмапа Иванё — эрех кӳпсех вилеҫҫё пулё ёнтё: кашни
праҫпикрех урамра — пӑшал сасси, алхасса ҫӳреҫҫӗ.
Петёр Дормидонтӑчёпе Тимахвийё, ытлашши пуйса кай210

нипе пулё, пирён пек кёлмёҫсеНе п а Л л а М и пулчӗҫ. Мён
тӑвас, шӑллӑм? Парӑмсенчен епле хӑтӑлас?— куҫҫульне
шӑлса каларӗ Марье.
— Нумай-и парӑмӗ?
— Аттене памаллине шутламасан, пӗр пилӗкҫӗр тенкӗ пуҫтарӑнать. Л а ш а н а сутрӑм тӑрантасӗпе пӗрлех. Ҫӗр
тенкех патӑм. Палля пичче Кармӑш пасарне кайса сутрӗ.
Укҫине салатман-ха. Кайри кӗлете, ҫӑмарта складне...
тата кайри пӳрте сутсан — тен пуҫтарӑнать те пулё парӑм
татмалӑх....
— Пӗччен пурӑнма йывӑр сана... Кутемере пырса пурӑнсан, тен, лайӑхрах пулмё-ши? Атте ыйтса пёлме
хушрӗ.
ч
— Атте ҫӑкӑрне ҫиекенӗсем пирёнсёр пуҫне те ҫителӗклӗ, пурӑнкалӑпӑр, мёнле те пулсан. Палля пичче пӑрахмасть пире, пулӑшать килкелесе. Вӑл пулмасан кӑҫал
тырпулне те пуҫтарса кӗреес ҫукчё. Эсё те пулин, Михала, хутран-ситрен пирён пата килкелесе кайсан аванччё.
— Хуняму килкелет-и хуть мӑнукёсем патне?
— Ҫук. Урам урлӑ кӑна пурӑнаҫҫӗ пулсан та — каҫса
ҫӳремест. Эпир те кайми пултӑмӑр вӗсем патне. Ҫав — икҫёре яхӑн кивҫен илни пур та, ют ҫынсем пекех пирӗнтен,
пӑрӑнаҫҫё. Укҫа кӑшт пуҫтарӑнсанах парса тататӑп —
чыхӑнччӑр, ёмётсёрсем!
Чылайччен калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн, Михала аппӑшӗн
шухӑшёсемпе килёшрё. Вара Марье Палляна кайса чёнчё. Хӑй лашипе Михалана Кутемере леҫме ыйтрӗ.
Ношо Ьотшш 1ириз ез{*—икё пин ҫул ытла ёнтё ку
сӑмахсене ёлёкхи римлянсем каланӑранпа — ҫын чунӗ
унтанпа пёрре те улшӑнман иккен. Мён чухлё пуянрах —
ҫавӑн чухлё ҫӑткӑнрах этем. «Пурте пӗртан, тӑванла,
туслӑ пулӑпӑр» тени — пёр-пёрне улталани кӑна,— ҫапла
иккӗлентерекен шухӑшсемпе таврӑнчӗ киле Михала.
Пёр эрне хушшинче шкул ачисем калама ҫук килёштернё вӑхӑтлӑха килнё учительницӑна.
— Антонина Павловна, уйӑх ҫинче шапасем пур-и?—
ыйтрё пёррехинче Павлуш. Ача-пӑчасем пётём класёпех
ахӑлтатса илчӗҫ.— Асанне, калать, пур, тет. Пулӑ та, шапа та пур, тет. Пёр телейсёр хёрача пёрехмай кёвентепе
шыв курсе пурӑнать, тет, унта. Вӑл хёрача уйӑх ҫатма
пек чух, чӑнах та курӑнать — вӑт!—ӗнентерчӗ класри
ачасене Павлуш.
* Ҫынна ҫ ы н — к а ш к ӑ р

И*

(латинла).
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— Уиах ҫинче мён пуррипе ҫуккине халь никаМ та
лаиаххан пӗлмест,—ӑнлантарчӗ учительница. — Анчах
унта шыв тавраш ҫук теҫҫӗ астрономсем. Телескоп витёр
пысак сӑртсем пурри лайӑх курӑнать, эп хам та Хусанти
обсерваторире курнӑччӗ. Чёрчун та, йывӑҫ-курӑк пурри те
палӑрмасть вӑл труба витёр.
Антонина Павловна, ачасене интереслентерес тесе,
Ж ю л ь Берн ҫырнӑ кёнеке тӑрӑх уйӑх ҫине епле кайма
пуласси ҫинчен каласа кӑтартнӑ пулнӑ. Ачасем ӑна пит
юратса итленё, анчах нумайӑшне ӑнланайман. Шапа
пур-ши унта, ҫук-ши,—кайса курмасӑр никам та каласа
пама пултарас ҫук. Ачасем ҫакна анчах лайӑх ӑнланнӑ.
Пулса нртнё мыскара ҫинчен Антонина Павловна Михаил Николаевича каласа панӑ хыҫҫӑн, чылайччен иккёш
те чарӑна пёлмесёр ахӑлтатрёҫ.
— Чӑнах та: шапа тавраш пур-ши уйӑх ҫинче? Тннёссем пур пулсан, мёншён шапа пулас мар пёр-пёр кӳлё
хёрринче, ха-ха-ха-ха!— каҫса кайсах кулчё Михаил
Николаевич.
Антонина Павловна Шӗнерпуҫӗнче шкул ҫумёнчн хваттерте пурӑнать, Кутемертен виҫ ҫухрӑмра. Михаил Николаевич ӑна ӑсатма кайрё. Ҫул ҫинче мён ёҫпе Хусана
кайса килни ҫинчен вӑл пёр пытармасӑр каласа пачё.
Иккёш пёрле пулнӑ чухне вёсем пёр-пёрне ятран чённё.
— «Мишель» — ҫапла чёнетчё пулас сана Чернов?—
ҫемҫен каларё Тоня,—Эпё те сана Мишель тесе чёнсеи кӳренмён-и, Миша?
— Чён, тархасшӑн. Вара ман сана Антуанетта теес-и?
— Ҫу-ук! Вырӑсла калани нлемлёрех.
— Мана та ҫапла туйӑнать ҫав.
— Кичемленчӗ 'пирён пурнӑҫ, Миша,— сӑмах тупайман енне каларё Павлова. — Пёр-пӗрин патне те ҫӳремн пултӑмӑр.
— Сӳнсе пырать пирӗн ёҫ, Тоня. Сапаланса пӗтрёмӗр.
Федорова тӗл пулас тесе, чылай ҫӗре ҫитрӗм — йӗррине
тупаймарӑм Хусанта. Павел Алексеевич та тупаймарӗ
ӑна. Вӑл та сыхланса ҫеҫ пурӑнать,— ҫапла пӑшӑрханса
хуллен утрӗҫ Шёнерпуҫ еннелле. икё ҫамрӑк учитель.
Пёр сас-чӗв те ҫук, йытӑ вёрни кӑна аякрап илтӗнкелет. Каҫхи сывлӑм ирёксёрех вёсене пёр-пёрин ҫумпе
илёртет. Тёллён-тӗллӗн пёлётсем хушшинчен уйӑх кукри вёсене ҫутатса илет.
— Сивё мар-и сана, Тоня?— йӑвашшӑп ыйтрӗ Миша.
— Кӑшт ҫӳҫентернё пек.
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— Витӗн,— ййншакне хьшса Тоньӑна ҫиелтен Вйтёйтерчӗ. Тоня ачашшӑн «мерси» терӗ.
Кайри ҫырма тарӑн мар. Ҫурхи шыв ан ҫуртӑр тесе,
Уҫӑп Тимахвейч хӑй анкартийӗ хыҫӗнче ҫыран хӗррипе
тирек йывӑҫҫисем лартса ӳстернӗ. Ун хыҫҫӑн пускилсем
те йӑмра, вӗрене, ӑвӑс лартса ӳстернӗ. Ку йывӑҫсем халь
самай вӑрӑмланса кайнӑ, чылай аякран курӑнаҫҫӗ.
— Ав пирӗн йывӑҫсем курӑнаҫҫӗ — вӑрман пекех
пулса кайнӑ!—Тоньӑна хулӗнчен тытса каларё Миша.
Сасартӑк иккӗшӗн те чӗлхисем ҫыхланчӗҫ.
— Мишель...— тытӑнса каларё Тоня,— Чӑнахах уйрӑлатпӑр пулӗ-и вара? Тӑван ҫӗршыва та шел мар-и
сана?
— Юрататӑп эп... хамӑр яла, Тоня... ҫав йывӑҫсене...
кайри ҫырма ҫыранӗсене, пӗвери
хур-кӑвакалсене...
шкул ачисене...
— Урӑх никама та шел мар, эппин? Ҫавӑ ҫех-и? —
кӳреннӗ пек ыйтрё Тоня.
— Тоня!.. Ан ы й т — э с пӗлетӗн: юрататӑп эп сана.
— Мишель!.. Миша!.. Чӑнах-и?!. — куҫран пӑхса каларё Тоня.
Юрату ҫурхи кунсенче вӑранать теҫҫё, анчах ку икё
ҫамрӑк учительсемшён кёрхи кунсем те ҫурхи каҫсем пекех туйӑнчёҫ: вӗсем хёрӳллён пёр-пёрне ыталаса илчёҫ.
— Миша!.. Мишель!.. Юл!.. Ан кай!.. Тен, нимён те
пулмё... Тоскинеев сирёншён ют ҫын мар, пулӑшӗ.
— Ҫук, Тоня. Александр Павлович, хӑйӗн Елюкне
Паймуксене качча панӑ хыҫҫӑн, пирён пата ҫӳреми пулчё.
Халь эп ӑна хӑйне те шанми пултӑм. Паймуксемпе тата
Артурсемпе тусланнӑ ҫын — тек пирён майлӑ пулас ҫук.
Килтен тухса кайма тиветех.
— Ёмёрлёхех тухса кайӑн-и вара, Мишель?
— Тоня, тархасшӑн, ун пек ан кала. Нихҫан та манас ҫук эп сана... Ав, куратӑн-и? Сарпике лаппине те
ҫитрӗмӗр. Ҫав хёрупраҫӑн таса чунӗ ячӗпе калатӑп: кирек ӑҫта пулам, кирек мёнле йывӑр кунсем, тен, килсе
тухёҫ, — сана манмӑп, Тоня! Ёнен, тупа тӑватӑп!
— Ёненетӗп, Миша,— пуҫне Миша кӑкри ҫине хурса
чылайччен иленсе тӑчё Тоня.
Иккёшне те ҫав вӑхӑтра Сарпикен кёске ӗмри юрату
парни пулни куҫ умне курӑннӑ пулӗ. Халӑх ҫав мӗскӗн
хӗрупраҫӑн ятне чысласа пурӑннӑ, хӑйӗн чӗринче усранӑ,
Пёр-пёр хёрача вилсен, ашшё-амӑшёсем хӑмач пир е алшӑлли тавраш Сарпике лаппине пырса ват хурама тура213

чӗсем ҫине ҫакнӑ. Ырӑ куртӑр ҫӑтмахра та пулин пирӗн
Сарпике, тенӗ.
«Ҫичӗ ютри пуянпа пурӑниччен — ват хурама пултӑр ман кил-ҫурт, савни пыра-пыра лартӑр ун хӳттине»,
тенӗ пулать Сарпике. Хӑй ҫакӑнса вилнӗ йывӑҫ айнех пытарнӑ, тет, вара ялйыш ҫав чипер пикене.
3
Ҫӗнӗ учитель килессе чылайччеи кӗтме тиврӗ Михаил
Николаевичӑн. Занятисем йӗркеллех пычӗҫ. Шёнерпуҫӗнчи шкулта раштав кунӗсенче елка тума вӑйлӑн хатёрленчӗҫ, унта Михаил Николаевич кашни эрнерех хӑйӗн сӗрме
купӑсӗпе учительсене юрлаттарма ҫӳрерӗ. Хӗлӗхлӗ оркестр та пулкаларӗ, вальс тата полька кёввисем чиперех
янӑра пуҫларӗҫ.
Акӑ Ҫӗнӗ ҫул та ҫитрӗ. Пӗчӗк спектакль те лартеа начӗҫ. Л а й ӑ х вӗреннӗ ачасене кучченеҫ те пачӗҫ учительсем.
Вёренекенсем саланса пӗтсен, хӑнасем кадриль ташларӗҫ, французла кӑшкӑрашкаларӗҫ. Куна пуринчен ытла
Михаил Николаевичпа Антонина Павловна ытларах пӗлни палӑрчӗ.
— Медам!.. Кавалье! Берите за руки друг друга!..
Гран ро!—кӑшкӑра-кӑшкӑра хӑйсем хыҫҫӑн чуптараҫҫӗ
ташлакансене пӳлӗмрен пӳлӗме.
— Ырлӑха мар пулё, ытла та савӑнӑҫлӑ пулчӗ паянхи вечер,— каларё Миша Тоньӑна ӑсатма кайнӑ чух.—
Эх, шел!-. Ҫуркуннепе пурӗпӗр ялтан тухса кайма тивет.
Ҫӑмарта ӗҫӗ май уйӑхӗнче пуҫланать, унччен ман Ревер
патёнче пулмалла.
— Ан тапрат ун ҫинчен. Ниҫта та каймастӑн, пӗрле
ӗҫлетпӗр. Сансӑр пуҫне пирён пёр вечер та кӑҫалхи пек
пулас ҫук. Эх, ташларӑмӑр та-ҫке!.. Феопемпт Анисимовичпа Софья Ильинична та кадриль ташшине хутшӑнчӗҫ
вёт!
— Софья Ильинична дворян ҫемйинчен тухнӑ, хӑйӗн
ёмринче сахал мар ташланӑ пулё. Шуракӑш пек шӑвать
«гран ро» сыпӑкӗнче.
Ҫапла аса илсе калаҫрӗҫ Мишӑпа Тоня шкул пахчи
хӳттинче, пёр-пёринчен уйрӑлма пёлеймесёр. Мамӑк пек
ҫемҫе юр хуллен-хуллен вёҫсе пит-куҫа ҫемҫен пырса
тивни вёсемшён ачашланӑ пек ҫеҫ туйӑннӑ. Юлашки хут
ыталанса тӑнӑ чух пальто ҫухи айне чылай юр пӗрчи
кёре-кӗре ирӗлни те сисёнмен.
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Ҫёнӗ ҫул иртсен пёр уйӑхран —Кольӑн менелник
кунӗ. Ҫав куна Эльгеев паллӑ тумасӑр ирттермен: «пирён пулас йӑх тёпӗ —ачасенче»,—тенё вӑл. Ҫав кун чӑх
кукли пӗҫермесӗр ирттермен амӑшӗ те.
Вӑл ҫул Кольӑн менелникӗ вырсарникуи килнӗ.
ҪаЕЙнпа Укҫине аппа вӑтам ывӑлӗпе пӗрле ирех чиркёвз
тухса кайнӑ, упӑн сывлӑхӗшӗн молебен тутарнӑ, просвир кастарнӑ-, вунӑ пуслӑх ҫурта та илсе килнӗ.
Анчах сӗтел хушшине пӗтӗм килйыш пуҫтарӑнса ларнӑ вӑхӑтра, Коля хӑсас килнипе аптрарӗ. Пыр ыратать
тесе ҫӗркаҫах каланӑччӗ вӑл амӑшне, паян, вӗриленсе
ӳкнипе, сӗтел патне те аран пычӗ. Нумай та лараймарё,
сӗтел хушшинчен тухрӗ — хӑсӑкпа аптрарӗ.
— Шӗнерпуҫӗнче скарлатинӑпа
чирлекенсем пур
тетчӗҫ, атте. Хӑсӑкпа пуҫланать вӑл чир. Больницӑна
илсе каяс, Павлуша ерме пултарать,— тесе Михала сӗтел хушшинчен васкаса тухрӗ, Хӗветӗре лаша кӳлме
хушрӗ. Ашшӗпе амӑшӗ хӑраса ӳкнипе ним калама пӗлмерӗҫ.— «Ах, ача-ам!» — тёни ҫех илтӗнчӗ асламӑшӗн
сасси. Ҫапла вара ҫемьери менелник кунӗ пӑсӑлчӗ.
Кольӑна больницӑран каялла яман, скарлатинӑпа выртакан ачасемпе пёрле барака хунӑ.
Тепӗр кун Укҫине аппа больницӑна ачи ҫинчен ыйтса
пӗлме ятарласа хӑй кайнӑ, анчах санитарсем барака
кӗртмен. Раман Раманчран тилмӗрсе ыйтсан тин ӑна халат, урисене калуш тӑхӑнтарса пӗр самантлӑха кӗртнӗ,.
— Вӑл, шайттан, ерекен чир. Ик утӑмра тӑр, патне
ан пыр, — хытарса каларӗ фельдшер.
— Ах, Коля, ҫав териех йывӑр-и эс? — тесе макӑрнӑ
Укҫине аппа, ывӑлӗ аташса выртнине курсан.
Коля амӑшне паллайман, пӗрехмай:
«Ҫунать!..
Шыв!.. Шыв!.. Сӳнтер, Мӗкӗте!»—тесе кӑшкӑрнӑ. Вӑхӑтвӑхӑтпа сиксе тӑма хӑтланнӑ, анчах ӑна кравать ҫумне
ҫыхса вырттарнӑ. Амӑшӗ пырса салтасшӑн пулнӑ, анчах
ӑна чарнӑ.
— Ну, курнӑ — ҫитет!—тесе,' Раман Раманч Укҫине
аппана каялла васкатнӑ.
Раман Раманч, Кушников тухтӑра Шурсала больницине куҫарнӑранпа, чи асли пулнӑ, нумай калаҫма юратман.
— Ах, тур, ӑҫта килсе янӑ ман ачана. Вилет, вилет
вӑл унта. Икшер ҫын пёр кравать ҫинче выртаҫҫӗ, хӗрёх
ачана 'пёр няня ӑҫтан пӑхса ҫитертӗр. Сике-сике тӑраҫҫӗ,
аташаҫҫӗ... Ах, тур, килтен ямалла марччӗ!.. — ҫапла ка215

лакаласа, макӑрса утре Укҫине аппа ҫичӗ ҫухрӑм ҫуран.
Ҫанталӑкӗ шӑнтрӗ, ҫилӗ те хирӗҫ пулчӗ.
Тепёр кун Укҫине аппа хӑй те чирлесе ӳкрӗ: чикен
чикнипе, ӳслӗкпе аптрарӗ.
— Михала, Кушников тухтӑра пӗлтересчӗ. Ют вулӑсра ӗҫлет пулсан та, чӗнсе нлесчӗ. Хакӗшӗн пулсан...—
каласа пӗтереймерӗ Эльгеев.
— Укҫа илмест вӑл, атте. Вӑхӑчӗ пулсан — килет.
Хам каятӑп, мана паллать вӑл, — терё Михала.
Кушников тухтӑр Кутемере пыма кӑмӑл турӗ, Михаларан ашшӗ сывлӑхӗ ҫинчен те ыйтса пӗлчӗ. Ҫирӗм
пилӗк ҫухрӑма яхӑн хӗллехи ҫулпа каймалла пулсан та,
ӗлӗк ӗҫленӗ вырӑнсене курас килнӗ ҫав ҫыннӑн.
— Александр Павлович шкул туса пачё-и-ха сире —
кутемерсене? — ыйтрё Кушников, тӑлӑп ҫухине антарса.
— Пёренисене хатёрленё, ҫитес ҫулсенче шкул пулё,
анчах...— чарӑнчӗ Михаил Николаевич.
— Мён тени пулать вӑл «анчах» тени? — интересленчё Дмитрий Алексеевич.
— Хусана куҫатӑп пурӑнма. Ҫӑмарта ӗҫне кӗретӗп.
— Учитель ӗҫне пӑрахса-и?! Ҫӑмарта ёҫне?! Ҫук,
ҫук — апла юрамасть. Халӑхран уйрӑлмалла мар. Нимёҫсем вӗсем мӗнле ҫынсем кирлине пёлеҫҫё: ҫёр тенкӗ
у й ӑ х р а — ӑ с т а довереннӑйне, пин тенкӗ п а й т а — х ӑ й с е не. Йӑлтах ҫырма-шутлама пёлекен приказчиксене пула.
Бухгалтер та кирлӗ мар шанчӑклӑ довереннӑй пулсан.
Учителӗн шалӑвё вӑтӑр тенкӗ ҫех пулсан та, мён чухлӗ
ырлӑх умра — халӑх кӑмӑлӗ, хӗпӗртӳ. Ҫук, эп ҫак мӗскӗн, тӗттӗм халӑхшӑн, хам вырӑс пулсан та, чуна хума
хатӗр. Кайнӑччӗ эпӗ те Хусана. Клиникӑра ӗҫлесси —
чӑваш ялӗсем тӑрӑх сӳсленсе ҫӳресси мар... Ҫапах тӳсеймерём. Тоскинеевпа Охотниковран ҫыру илсен, каялла
таврӑнтӑм. Тёттём халӑхшӑн та чуна шеллес пулсан,
мӗне кирлӗ пурӑнни. Ан кай, ниҫта та ан кай, Эльгеев. Вӗрент халӑха — ҫутта кӑлар.
— Мана... учитель ӗҫӗнчен хӑтармалла тунӑ... Урӑх
ҫёре те вырӑн памаҫҫӗ, шанмаҫҫё.
— Шанмаҫҫӗ?! Ку вара чӑн-чӑн тёлёнтермёшех!
— Сире хӑвӑра та шаимаҫҫё вӗт, Дмитрий Алексеевич?
— Шанмаҫҫӗ, анчах ёҫлеме чарма пултараймаҫҫе.
Эп врач, учитель мар. Вӑл енчен, чӑнах та эпир учительсенчен телейлёрех. Чирпе кёрешме никам та чарма пултараймасть. Пёр вулӑсрап тепёр вулӑса куҫарнипе ҫын
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еметне татас ҫук. Анчах сире, Михаил Николаевич, чӑнах
та вёсем шкулта ӗҫлеме вырӑи иарас ҫук.
— Каймах тивет.
— Ну, ничего! Хёрлё хӑмач тытма хӑйнӑ халӑх, нумаях вӑхӑт иртмӗ, хӑй ирӗкне тупӗ. Шанатӑр-и, ҫавна?
— Тепле, пӗлместӗп. Никамран пёр хыпар илтӗнмест.
— Пытаннӑ пурте. Вӑрттӑн ӗҫлеҫҫӗ. Йӗрлеҫҫӗ пирӗн
хыҫҫӑн та — астӑвӑр. Хусанта пушшех сыхланса ҫӳремелле пулать.
Ҫулё вӑрӑм пулсан та, каҫчен Кутемере ҫитрӗҫ Кушниковпа Михала.
Тухтӑр яла килни ҫинчен илтсен, килкарти тулли ҫын
пуҫтарӑнчӗ: хӑшӗ килне пырса ачисене пӑхма ыйтать,
хӑшӗ чаплӑ тухтӑра хӑрах куҫпа та пулсан курса юласшӑн тӑрӑшать.
Мӑн кӑмӑллӑ пулман Кушников. Пынӑ ҫынсене кайри пӳрте чӗнсе скарлатина чирӗ ҫинчен ӑнлантарса панӑ,
вӑл чир пӗр ачаран тепӗрне епле ерме пултарни ҫинчен,
тасалӑх кирли ҫинчен, вулама-ҫырма вӗренмелли ҫинчен
каланӑ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл малашне пуласси ҫинчен те,
ӗмӗр чухӑнра е пусмӑрта пурӑнмалла марри ҫинчен те,
халӑхӑн хӑйӗн культури кирли ҫинчен те асӑнмасӑр хӑварман.
Ҫур ҫӗр ҫитнӗ ҫӗре тин саланса пӗтнӗ пухӑннӑ ҫынсем.
Тепёр кун килӗрен пӑхса ҫӳресе скарлатинӑпа выртакан ачасене больницӑна илсе кайма хушрӗ Кушников,
хӑй те Сӗмӗл больницине ҫитсе чирлисене пӑхса тухрӗ.
Укҫине аппана хӑйпе пӗрле Шурсала
больницине
илсе кайма шухӑшланӑччӗ Кушников, анчах вӑл каясшӑн пулмарӗ — иртмелле чир пулсан, эмел ӗҫсен иртӗ,
тенӗ. Плеврит тени ӗлӗк те пулкаланӑ Укҫинен, ҫавӑнпа
унпа Эльгеев та килӗшнӗ.
Анчах ырлӑха пулман Кушников Кутемере
килсе
кайни. Богородск вулӑсӗнчи уретнике часах систернё
староста. Чирсем ҫинчен ҫеҫ мар, патшана хирӗҫле шухӑшсем те сарни ҫинчен пит ёнентермелле хут ҫырса
панӑ Артур. Темён чул чӑвашсем хушшинче ӗҫлесшӗн
ҫуннӑ пулсан та, Шурсаларан Кушникова тухса кайма
тивнех вара.
<
Эльгеева та ырӑ кӳмен ун патне чаплӑ тухтӑр килсе
кайни. Тепёр куннех Шӗнерпуҫӗнчен Кутемере старшина пырса ҫитнӗ, Кушников мён калаҫни ҫинчен ҫынсенчеи тёплён ыйтса пёлнё. Анчах чир-чёртен урӑх ним ҫинчен те каламан тенине ҫеҫ илтнё.
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4
Кӑҫалхи хӗл юрлӑ пулчӗ. Кайри ҫырма леш енне кӑпӑш юр сапнӑ. Чӑнкӑ ҫыран хӗррине кӗрт тулнӑ, халь
ишӗлсе анассӑн туйӑнать. Тури уй хапхи тӗлне тупас та
ҫук — юписем юр айне пулнӑ. Ачасемшӗн пулсан, кунтан ырри ҫук: ҫуна ҫине лар та — тӗрлеттер анаталла,
хыҫлӑ ҫунапа кнлекенсемшӗн — тӳнсе кайма ансат, ачасемшӗн — кулӑш. Ҫӑварни эрни — ватти-вӗттисемшӗн
те савӑнӑҫ. Акӑ Виктӑр урам варрине ҫара ҫуна туртса
тухнӑ, ун тавра шӑкӑр-макӑрсем тӗпӗртетеҫҫӗ: хӑшӗ
ларнӑ, хӑшне л а ш а вырӑнне кӳлнӗ, хӑшӗ хыҫалтан тӗртеҫҫӗ — ш ӑ в а т ь ҫуна анаталла, урхалӑхран ҫыхнӑ пӗчӗк
шӑнкӑрав калама ҫук илемлӗ янӑрать. К,ӗҫ ачасем тур•тясене жаҫӑртса, тилхепе вӗҫҫӗн чуптараҫҫӗ лашасӑр ҫунана ҫырманалла. Те сулӑнкӑна лекнипе, те юри йӑванн и п е — а х ӑ л т а т а ҫ ҫ ӗ ачасем, йӑваланаҫҫӗ кӗрт ҫинче.
Акӑ Паймук мӑнукӗсем тухрӗҫ — Ваҫлейпе Энтрей
ачисем. Ямшӑкӗ—Ваҫҫа. Кӑтра ҫилхеллӗ йӗпкӗн хура
ӑйӑрне кӗрен сарӑ, симӗс кӑвак хӑюсемпе илемлетнӗ,
пӗкё ҫумне икӗ кӗмӗл шӑикрав ҫакнӑ, лаши мӑйне хӑнкӑрмапа илемлетнӗ. Вёсем хыҫҫӑн Шӑрт Кавӑрли ачисем катаччи чупма тӗрлеттерсе тухаҫҫӗ, ҫуна тулли
вырнаҫнӑ, юрлаҫҫӗ, лашине нимшӗнех тилхепе вӗҫӗпе
ҫапа-ҫапа чуптараҫҫӗ. Ямшӑкӗ — Маркел,
Ой-яр, ой-яй-я!
Ой-яр, ой-яй-я!—

сӑвӑсӑр кӑшкӑрашса утне чуптараҫҫӗ ҫуна ҫинчи ачасем.
Те пуянсене мӑшкӑл пултӑр тесе, те" ача-пӑчасене култарас тесе, Вальккапа Мӗкӗте пӑрлатнӑ тенкелпе урам варрине тухнӑ. Иккӗш утланса ларнӑ та — «Берегись, Пайму-ук! Тапта-ать!» тесе Ваҫҫа хыҫҫӑн тӗрлеттернӗ хӑйсен
йывӑҫ «лашипе». Ваҫҫаран юлас мар тесе, Мӗкӗте часчасах ана-ана тенкеле хыҫалтан тӗртсе чуптарать, кӑшт
л а р к а л а с а пырать те каллех хыҫалтан чупать. Сасартӑк
тенкел тӗпё хӑйпӑнса ӳкет, Валькапа Мӗкӗте тӳнсе
каяҫҫё.
Хыҫра ахӑрашса пыракан Шӑрт Кавӑрлин ачисем, вёсем ӳкнине асӑрхамасӑр, Мӗкӗтепе Валькка ҫине ҫапӑнаҫҫӗ. Хёрсе чупнӑ лашине чарайманскер, Маркел Мӗкӗте урлах таптаса каҫса каять. Мӗкӗте, тӑнлавран аманнӑскер, тӑнсӑрланса ӳкет. Часах ҫынсем пуҫтарӑнаҫҫё.
Виктӑрпа унӑн юлташёсем, Мёкӗтепе Вальккана Маркел
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юри таптанӑ тесе, нимшӗнех ӑна тӳпкесе илеҫҫё. Мӗкбтене
ҫав кунах больницӑна ӑсатаҫҫӗ.
Кирек мӗнле пурнӑҫӑн та — хӑйён ҫулӗ. Скарлатина
сарӑлма чарӑнман. Ҫӑварни эрни вӗҫӗнче сасартӑк Павлуш чирлесе ӳкрӗ. Укҫине аппа, ахлатса ҫӳренӗ пулсан
та, тӳснӗ, вырӑн ҫине выртман. Кушников парса хӑварнӑ
йӳҫӗ эмеле, ҫӑка чечекне вӗретсе пылпа ӗҫкеленӗ, мунчара та тарлакаласа ларнӑ. Вӑй кӗнине туйман ҫапах.
Павлуш чирлесе ӳксен, Эльгеев Хӗветӗре фельдшер
патне ямашкӑн лаша кӳлтерчӗ. Сикекен чир сарӑлнӑ пирки Кутемерти шкула хупнӑ пулнӑ вӑхӑтлӑха. Ҫавӑнпа
Михаил Николаевич больницӑна час-часах кайса ҫӳренӗ.
Паян та вӑл хӑй тӗллӗнех каясшӑнччӗ, анчах амӑшӗ, вӑйӗ ҫукскерех унпа пӗрле пырасшӑн пулчӗ.
— Аван мар тӗлӗк куртӑм... Чӗрем пит ыратрӗ паян
ҫӗрле,— калаҫса илчӗ упӑшкипе... — Ырра мар пулӗ?
— Мӗнле тӗлӗк апла?
— Ҫӗнӗ пура лартатпӑр пек Коля валли, авлантарас
тетпӗр пек.
— Ах, тур, кин, ҫӗн пӳрт туни — аван мар. Виле пуласса, теҫҫӗ...
— Мӗн аташатӑр, ухмах карчӑксем!— ҫилленсе ӳсёрчӗ Эльгеев.— Тӗлӗк вӑл шухӑшланӑран килет. Микула
ҫинчен шухӑшлатпӑр та, ҫавӑнпа тӗлӗкӗ те ырӑ мар курӑнать. Аҫта каян, амӑш, ку ҫил-тӑманта — вырт, кан. Михала кайса килет, ыйтса пӗлет Коля ҫинчен.
— Ҫук, ашшӗ, каятӑпах. Чӗре ырра сисмест.
Укҫине аппана никам та чараймарӗ, тухса кайрех
аслӑ ывӑлӗпе пӗрле Сӗмӗле.
Лашине хапха унки ҫумне кӑкарса, больница картишне кӗрейнӗччӗ Михаил Николаевич, чассавни еннелле виле йӑтса кайнине асӑрхарӗ. Укҫине аппа ӑна курсан, хытсах кайрӗ.
— Ах, тур, Михала, хуса ҫит-ха, кама йӑтса кайрёҫ
ҫавсем. Кольӑна мар-и?
Михаил Николаевич, санитарсене хуса ҫитсе, виле
питне уҫса кӑтартма ыйтрӗ.
— Турӑҫӑм!... Мӗкӗте?!.— палласа илчӗ Эльгеев.
— Мӗкӗте?!.. Ах, тур!.. Ҫӳлти патшалӑха пултӑрах,
апӑрша ачине!— сӑхсӑхса илчӗ Укҫине аппа.
Мӗкӗте, епле тӑнсӑр пулса выртнӑ, ҫаплах, тӑна кӗмесӗрех вилсе кайнӑ иккен.
Ҫын инкекӗ тепле йывӑр пулсан та, кӳршӗ чӗрине
хӑйённи пекех ыраттармасть.
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— Ах, тур, эп пирӗн Кольӑна йӑтса тухрҪҫ тесе —
сехре хӑпсах тухнӑччӗ,— лӑпланчӗ Укҫине аппа
Анчах
Р а м а н Раманчпа тёл пулсан, Коля ӗнер каҫхинех вилсе
выртнине пелчӗҫ.
Укҫине аппан ку хыпар хыҫҫӑн куҫҫулӗ те тухаймарӗ
т е р ч ӗ Л Н З П И Т " К У Ҫ К а н а х ӑ Р-У ш ӑ хуйхӑ пырса ҫапнине пӗлЫвӑлне пырса ы т а л а м а та я м а р ӗ ҫ Укҫине аппана пытарма та киле парса ямарӗҫ.
Сывлӑхӗ начар пирки Эльгеев ҫӑва ҫине к а я й м а р ё
Аслашшепе юнашар - Уҫӑп тӑпри ҫумне вырттарчӗҫ
у
унан^ юратнӑ ывӑлне.
Тӗлме тӗлех — ҫав кунах — Мӗкӗтене те пытарчӗс
н
у
пускилсем.
— П ӗ р л е выляса ӳсеттӗр-ҫке Мӗкӗтепе, пӗрлех кунта
та килсе выртрӑр-ҫке, ачам,— тесе хыттӑн макӑрчӗ в а р а
Укҫине аппа, хӑй патне Мӗкӗте амӑшӗ кулянса пырса танине курсан.
Р а м а н Р а м а н ч П а в л у ш а больницӑна илсе каясшӑн
пулче, анчах Укҫине аппа ывӑлне йӗре-йӗре хӳтӗлерӗ.
— Ҫук!.. Ниҫта та ямастӑп! Пӗрне вилӗмрен х ӑ т а р а й марар, тепӗрне те ҫавӑнтах ярӑпӑр-и? Ҫук, килтех вырттар, хамар пелне пек х а м ӑ р а х
сиплӗпӗр,—ҫиллентерчӗ
ҫапла к а л а с а Укҫине аппа я т а р л а с а илсе килнё фельдшера.
^
— Сирӗн ирӗк, шайттан илесшӗ. Вырттӑр, эппин килтех,— терё те Р а м а н Р а м а н ч ҫаврӑнса тухса кайрё — Л а ша! часрах кӳлӗр!— т а к а м а хушрё тулхӑрнӑ фельдшер
Халиччен ана кашнинчех, к ӑ м ӑ л туса, ҫ ӑ м а р т а
парса
яр^аканчче, х а л ь нимён те кирлё пулмарё «ротнӑй хвершала». Ҫамарти те халё чирлё ачана ҫитермелӗх кӑна
пулна Укҫине аппан.
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Кутемере Кушников тухтӑр килсе кайни а х а л ь иртмере. Ш у п а ш к а р т а н Добронравов — халӑх училищисен
инспекторё килсе ҫитрӗ. Унпа пёрле ҫамрӑк учитель З а х а
р о в — т у р и ч ӑ в а ш килчё.
Пёр уйӑх хупӑнса тӑнӑ шкула вёсем килес умён ҫеҫ
хутса ашӑтнӑ, урайсене, пёренесене, партӑсене тепёр хут
формалин шёвекёпе пёрёхсе дезинфекциленё. Шкул ачисене, мунча кёрсе, таса кёпе-йём тӑхӑнма хушнӑ Михаил
Николаевич.
Ҫ а в ӑ н п з инспектор пит к ӑ м ӑ л л ӑ пулнД,

— Таса. Йёркелёх пур. Шел, шел. Ҫавӑн пек учительсене вырӑнтан кӑлараҫҫӗ,— Михаил Николаевича
илтёнмелле хай тёллён каларё Добронравов.
— Ну-те-с, Михаил Николаевич... Кӑтартӑр-ха, мён
пёлнё сирён вёренекенсем?
— Вёсем уйӑх ытла шкулта пулман, ҫавӑнпа...
— Пёлетпёр, пёлетпёр, сударь. Пёр-пёр гоптару е сава каласа парӗҫ ачасем. Ҫён учителён паллашас пулать
класпа.
Инспектор килсе ҫитсенех, Михаил Николаевич пӑлханнӑччё, чёлхе те ҫыхӑнми пулнӑччё. Анчах Добронравов хӑйӗн уҫӑ кӑмӑлёпе тулӑксӑр сикнё чёрене хуллен
пӑхӑнтарчӗ.
Ачасем ретӗн-ретӗн виҫшер вырӑнлӑ партӑсем хушшинче ларни пит кӑмӑла кайрӗ Добронравова.
— Ну-те-с, ачасем, кӑтартӑр-ха аллусене,— хушрӗ инспектор шкул ачисене.
Михаил Николаевич ачасене вӑрӑм чӗрнепе шкула
ҫӳреттермен, кашни шӑматкун мунча хыҫҫӑн касма хушнӑ. Паян та ҫавӑнпа ачасен пӳрнисем таса пулнӑ.
— Василий Захарович, а с т ӑ в ӑ р — к л а с с малалла та
ҫакӑн пек примерлӑ пултӑр.
Класа пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн инспектор сӗтел хушшине
ларчё, журнал ыйтрӗ.
— Ну-те-с... Николаев Павел!.. Пур-и?
— П-п-пур,— тени аран илтёнчӗ сылтӑм енчи партаран.
— Кил-ха кунта, Николаев,— хушрӗ инспектор.
Павлуш, те уйӑха яхӑн чирлесе выртнӑран, шуралса
начарланса кайнӑ. Унччен те хыткан пулнӑскер, халӗ
кантӑр шӑмми пекех пулса кайиӑ: ҫинҫешкескер, ҫитменнине, тата, пуҫне шакла касса янӑ, ал-урисем — хӑрӑк турат пек ҫакӑнса тӑраҫҫӗ.
Инспектор, кун пек ачана курсан, каялла лартасшӑн
пулчӗ, анчах Михаил Николаевич ыйтма хистерӗ.
— Ку ман шӑллӑм, скарлатинӑпа чирлесе выртрё.
Халь тӳрленнӗ. Тӗрӗслёрех.
Павлуш юлашки эрнесенче хӑйне сьтвах туйнӑ, анчах
Раман Раманч хӗрӗх кун иртмесёр ӑна пӳртрен кӑлатжа
хушман, хӑй патне те голташӗсене кёртмен. Ҫавӑнпа Михаил Николаевич ӑна чылай сӑвӑсем, юптарусем килте
ларнӑ чух вӗрентнӗ.
— Ну-те-с, ач-чам... Пёрер сӑвӑ каласа пар-ха пире?

Манман-и?

— Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе,
Ведь соседи твои
Работают давно

Пӗр сывламасӑр тенё пек тёрлеттерсе тухрё Павлуш.
— Аван, аван, ач-чам. Мӗнле юптару пӗлетӗн?
— «Свинья под дубом вековым»,— хӑюллӑн каларё
Павлуш.
— Ну-те-с... Итлер.
— Свинья под дубом вековым,
Наелась желудей до сыта, до отвала.
Наевшись, выспалась под ним.
Потом глаза продравши встала
у \ рылом подрывать у дуба корни стала.
, «Ведь это дереву вредит»—
Ей с дуба ворон говорит

^ — Чим... Ҫитет... «Ворон» —текенни, мӗнле кайӑк
вӑл, ач-чам?
— «Ворон»-и?.. «Ворон» вӑл «ворона»—сӑвӑ пултӑр
тесе кӗскетсе ҫырнӑ Крылов.
— Тёрёс мар. Сасси мӗнле ҫав «ворон»ӑн?
— Ворон вӑл «карк, карк!» тет,— ула курак сассилле
кӑшкӑрса каларё Павлуш.
— Апла мар. Ну-те-с, кам пёлет?— ыйтрё класри ачасенчен инспектор.
Ачасем тёрлёрен саспа кӑшкӑра пуҫларӗҫ: пёрисем—
«ка-арк» теҫҫё, теприсем — «кра-ак» тесе ҫӑхан пек
кранклатаҫҫӗ.
— Эп пёлетёп,— терё Александр Яковлев, вырӑс ачи.
— Ну-те-с, каласа пар, пёлетён пулсан.
— «Ворон» — вӑл — «ҫӑхан» чӑвашла, «ворона» —
«ула курак», татса каларё Яковлев. Тавлашу чарӑнчё.
Вырас ачине никам та хирӗҫ калакан пулмарё: вырӑсла
кайӑк ячӗсене вырӑсран урӑх кам пӗлтӗр. Добронравова
ачасен пёлӗвё кӑмӑла .кайнӑ. Вӑл Эльгеев ьгвӑлӗн ирӗксёр ялтан тухса каймалла пулнине пёлнё. Ҫавӑнпа пит
кӳреннӗ.
— Кирек мӗнле пулсан та, хӑвӑрӑн ӗмӗтӗре ан ҫухатӑр,—тесе чёререн ырӑ суннӑ.
Мункун иртсен Михаил Николаевич Хусана тухса кайма хатёрленчё. Каяс умён ҫён учительпе пёрле шкула кайса килчё, юлашки хут ачасемпе пёрле ларса калаҫрё, ырӑ
сунчё вёсене, малалла вёренме тӑрӑшма чёнчё.
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Захаров учитель ырӑ кӑмаллӑскер иккен. Михаил
вырӑнне хӑйне янипе тарӑхнӑ, анчах... мӗн тӑвӑн, самани
ҫапла.
Эльгеев хӑйӗн аслӑ ывӑлӗ Хусана тухса каймалла
пулнипе пит пӑшӑрханнӑ.
— Пӳрт пушанса юлнӑнах туйӑнать. Аш вӑркать, ӑҫта кайса кӗрем... Ах, ку ирӗксӗр саманине!..— йӗрсе каларё Михалине, пӳртрен тухса каяс умён. — Тем килӗ, тем
пулё — пӗлме ҫук. Сывлӑх начарланса пырать — манӑн
та, аннӳн те... Ан ман килтисене.
— Телейлё пул, ывӑлӑм, —куҫҫульне шӑлса каларё
амӑшӗ.
— Пире те — Павлушпа иксёмёре — а н мансамӑрах
вӑрӑм ҫула тухса кайсан, Михала,— хушрӗ асламӑшӗ.
— Килӗр-ха ман патнарах, Михала... Павлуш...
Михала Павлуша аллинчен тытса ашшё патне пычӗ.
— Турри пур-ши, ҫук-ши — сирӗн ирёк, шырасан тупӑнё... Анчах хёрес хывмасӑр пиллес мар. — Вырӑн ҫинчен тӑрса ларса пурин ҫине те пӑхса тӑчӗ Эльгеев. — Пурте пуҫтарӑннӑ... Сашша ҫеҫ ҫук... Эп нумай пурӑнас ҫук...
Сӑмах парӑр аҫупа аннӳне — пёрне пёри пӑрахмастпӑр,
тейёр. Килтен тухса кайни — уйрӑлса кайни мар, чёре
пирён пӗрле тапать, чун пёрле пӑшӑрханать. Пулӑш, Михала, пултарнӑ таран ҫак ачана — ҫын ту, ӳстер Павлуша.
— Пулӑшӑп пурне те, атте... Ан хуйхӑрӑр.
— Кил, ывӑлӑм, пиллем ҫул ҫине.
Пӳртре ҫав тери пӑчӑ пулса кайрӗ пуриншӗн те,
Эльгеев типсе кайнӑ аллипе хӗреслесе пиллерӗ ывӑлне,
макӑрмарӗ, куҫҫулленчӗ. Вара аллипе сулчӗ. Пёрерёнпӗрерӗн килйыш саланчӗ.
6
Пртет вӑхӑт — тытса чарма ҫук. Михала килтен тухса
кайнӑранпа ҫулталӑк иртрё, киле килсе каяймарӗ. Ҫыру
та сайра хутра ҫеҫ ҫыркаларӗ. Анчах ашшёпе амӑшӗ патне вӑл уйӑхра ҫирӗм тенкӗ ярсах тӑчё. «Салам сире пурне
те, ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр. Эпир Сашшапа пӗрле пурӑнатпӑр, пӗрле ӗҫлетпӗр. Ан пӑшӑрханӑр»—• кашни ^ ф у рах ҫапла ҫырать Михала.
Анчах, тӗрӗссипе кал ас пулсан, Михала Хусанта нумай пурӑнайман. Сасартӑк Сашша йывӑр чирлесе ӳкнӗ
пирки, ӑна Ревер хуҫа Наровчата янӑ. Сашшана, Хусана
илсе килсе, земски больницӑна вырттарнӑ. Тухтӑрсем чы.
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лайччен тел мен ун чирне: аппендицит пуле тенё. Анчах
операци хыҫҫӑн пыршӑ туберкулезе палӑрнӑ, каснӑ вырӑн ҫё.вӗленмен гшркн Сашша темиҫе уйӑх больницӑра
Быртнӑ.
Михала, килтисене кулянтарас мар тесе, ҫанла иулнн
ҫинчен пӗр сӑмах та ҫырман. Сашша, килтен кӳренсе тухнӑскер, киле нимён те ҫырман. Елюк качча тухни ҫинчен
илтсен, вӑл пушшех ним тума аптранӑ. Виктӑр патне те
ҫырма пӑрахнӑ.
Пёр Павлуш кӑна, амйшё патёнчен ашшё патне чунк а л а с а ҫӳресе, килтисене йӑпатнӑ.
— Ус ачам, ӳс — ҫын пул. И ы в ӑ р л ӑ х р а н ан хӑра. Тен,
пиччӳ пулӑшсан, тухтӑр та пулӑн. Ҫён э'мел тупса пире
чёртён. Кушников пек пулӑн,— текелесе кӗҫӗн ывӑлне
йӑпаткаланӑ ашшё.
Павлуш ӑна-кӑна пёлмен, анчах пиччёш патне кайса
курма ёмётленнё. Михала килтен тухса кайнӑранпа купӑс
сасси те илтёнмест: кёсле тахҫанах янрами пулнӑ, сёрме
купӑспа мандол,инӑна Хусана .илсе кайнӑ. Пёр б а л а л а й к а
ггӑнтӑртатни кӑна хӑш чухне илтёнкелет кайри пӳртре.
Тунсӑхланчё П а в л у ш ӑ н пурнӑҫё. Кунӗпех Тимахвисем патёнче ирттерет в ӑ л вӑхӑта.
- - Тавай ҫӑмарта хӑпартни пёҫерсе ҫиетпёр паян. Эс
ҫупа ҫӑмарта илсе кил, эп килтен ҫатма илсе тухатап,—
тет Тимахви хӑйён юлташпе. П а в л у ш туххӑмра килтен
ҫупа ҫӑмарта йӑтса килет-. Вара иккёш хура мунчана
каяҫҫё те ҫ ӑ м а р т а хӑпартни пёҫерсе ҫиеҫҫӗ.
— Тавай паян пыл сӗрсе ҫӑкӑр ҫиетпёр,—тет Тимахви
П а в л у ш а . Павлуш туххӑмрах килтен пёр к а ш ӑ к пыл илсе
килет.
— Тавай паян пул яшки ҫиетпӗр,— тет те Тимахви,
П а в л у ш па иккёш пулла тухса каяҫҫӗ.
Иртет ҫапла ачасен пурнӑҫӗ. Хут вёрениё чух шкултан килнё-килмен Павлуш Тимахви патне урам урлӑ чупса каҫса каять, апат ҫиме те киле таврӑнмасть хӑш чухне.
К ӑ т р а Энтрейён пӳрт тулли ача-пӑча, ячёсене хӑшённе
пел се те ҫитереймеҫҫё ашшёпе амӑшё.
— Эй, Трапхин, Ехрим, Тимахви — хӑшӗ унта?— чёнет ашшё кирлё чух. В а р а хӑшё те пулии тупанать.
— Трапхин, мён пулнӑ ҫав курака? Ҫӑварне к а р а т ь —
сасси ҫук,—тет пёррехинче ашшё Тимахвие, йывӑҫ ҫинче курак кӑранклатса лариине асӑрхаса.
— Эп Трапхин м а р , — т е т Тимахви, ашшё паллаймаиниичен тёлёнсе.
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— Юрӗ-ҫке, пурпӗр хамӑн ывӑл... Те сасси тытӑннӑ
ҫав куракӑн?
— Сан халху илтмест, атте. Вӑл чиперех кӑранклатать,— тет ашшӗне ывӑлӗ.
— Пулё те... ватӑлтӑм пуле,— текелесе чӗлӗм чӗртсе
ярать Кӑтра Энтрей — Сарт Ҫеменӗн шӑллӗ. Ана, кӑтра
ҫӳҫлӗрен, ҫамрӑклах Кӑтра Энтрей тесе чӗннӗ. Ҫемии
унӑн пысӑк та — тупри сахал. Ачисене килтен кӑларса
ярасшӑн мар ҫапах: мӗне кирлӗ вӗренӳ? Ҫӑпата тумз,
суха тума манса кайччӑр-и? Пӗтрӗ пуҫ пулё вара тинех
чӑвашшӑн, тет вара пиччӗшне, леш хӑйӗн ачисене учитӗле кӑларма тӑрӑшни ҫинчен илтсен.
Ни выҫӑ — ни тутӑ, иртет ҫапла унӑн та пурнӑҫӗ,
чарӑнса тӑмасть. Кама кӑмака туса памалли пулать, кама сӑмалапа пӳрт умӗнчи решеткене сӑрласа памалли
килсе тухать-и — вӑл ӗҫе Кӑтра Энтрей юратсах тӑвать,
ывӑл ачисене те хӑйпе пёрле ӗҫлеттерет.
— Сӑмали — хуҫан, сӑрри — хуҫан, вут-шанки — хуҫан, ма сӑрлас мар ун хапхине ал ура тӗрӗс-тӗкелех
пулсан,— ӑнлантарать пускилсене ҫырма хӗрринче сӑмала хуранӗ айне хӑрӑк тункатана ачисемпе вакласа хунӑ
хушӑра.— Ҫирӗм пус кунне — уйран-турӑх хуҫан. Ҫапла
пирён «ял хакӗ»,— ачисем хӑйӗн ӗҫне вӗреннипе кӑмӑллӑн калаҫнӑ чылай ватӑлнӑ маляр.
— Ах, тур, пит хӑрса кайнӑ-ҫке Микулай пичче, чылай пулатчӗ курманни. Вырӑн ҫинчех выртать. Укҫине
аппа та аран ҫӳрекелет,— терё Энтрей арӑмӗ, кивҫенле
салат кайса илнӗ хыҫҫӑн.
Энтрейсен килӗнче чей ӗҫмеҫҫӗ, квас та сӑра кӑна сӗтел ҫинче. Пёр Тимахви ҫеҫ Павлушсем патӗнче сахӑрпа
чей ӗҫме вӗреннӗ. Икё туе час-часах пӗчӗк хуранпа чей
курӑк вӗретсе ӗҫме юратнӑ: сахӑрӗ — Павлушӑн, чей курӑкӗ—Тимахвисен пахчинчеХ ӳсет.
— Тем ҫитмест ҫав Артура: ҫисе ячӗ-ячех Микулай
Уҫӑпӑча, Михалине те ҫавах шкултан элек парса кӑларса
япӑ теҫҫӗ,— чёлӗмне пакканӑ хушӑра, Эльгеевсен килё
еннелле кантӑкран пӑхса, каларӗ Энтрей.
— Пит путсӗр ҫын-ҫке вӑл, апла пулсан. Халӑхпа та
чарма ҫук-и вара ҫав ҫыннӑн чӗлхине?— ҫилленсе сӗтел
ҫинчен кушак аҫине ҫапса антарса каларӗ арӑмӗ (леш
чӑланти сӗтел ҫинче тин кӑна какай таткине ҫиме пуҫланӑччӗ).
Ашшӗпе амӑшӗ Артур ҫинчен ырӑ мар калаҫни Тимуш
хӑлхине кӗнӗ. Часах вӑл сумкине илнӗ те урамалла чуп15. П. Осипов. Элкей таврашё.
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На. Урамра ӑна Павлуш кётсе тана: шкула та, шкултан
та — вёсем яланах пёрле, шывпа сапсан та вёсене уйӑрас ҫук.
— Сирён Михалана Артур элекленипе учительтен кӑларнӑ, тет,— тӑкӑрлӑкпа пынӑ чух каларё Тимахви хӑйӗн
юлташне.
— Ҫавӑ, шуйттан. Эп пёлеп,— терё те Павлуш, мунча
чул купи ҫинчеи пёр муклашкине илсе тытрё.
— Эпир купаласа патӑмӑр ҫавсен мунча кӑмакине.
Чулне те улӑштарса патӑмӑр, путсӗрскерсене,— терё те,
хӑй те сисмерё, мунча кантӑкё еннелле пёчёк чул илсе
иечё.
— Эй, начар сунарҫӑ эс. Акӑ — кур!— терё кӑна, Павлушӑн чулё шӑп мунча кантӑкнех пырса тиврё.
Павлуш хыҫҫӑн Тимуш тавлашса печё, вал та тёлех
лектерчё. Чул хыҫҫӑн чул — вӑнт та вӑнт ҫех мунча кантӑкӗнчен вӑркӑнса кёрсе каяҫҫё чул муклашкисем. Тёл
пенипе ҫав тери савӑннӑ вара иккёш те. Вёсем валли ятарласа хатёрлесе хунӑ пекех кив мунча чулё купи те ал
айёнчех пулнӑ. Переҫҫё, кулаҫҫӗ, ахӑлтатаҫҫё иккёш те—
шкула каймаллине те манса кайнӑ.
Сасартӑк мунча хыҫёнчен Артур хӑй сиксе тухрё —
кёпе-йёмсёрех. Те ҫапӑннӑ ҫёртен сиксе аннӑ пулнӑ, те
вӗри мунчара ӑшаланнӑ пулнӑ — хӗп-хӗрлӗ ӳт-тирлёскер,
хуп-хура йёпе пуҫлӑскер, тин кӑна вёри шывпа пӗҫертсе
ҫӑмланӑ ват автан пекех туйӑнса кайнӑ ҫак ҫын куракансене. Анчах кулӑш мар, хӑрушлӑх умра. Тимахви тарма ёлкёрчё. Павлуш пёр самант вырӑнтан та сикеймерӗ,
темшён урасем хытрёҫ кайрёҫ. Артур систермесёр чупса
пынӑскер, труках ик аллипе ик хӑлхаран ярса илсе Павлуша икё хутчен силлерӗ. Павлуш ыратнине те туйса
юлаймарӗ, вёҫерёнсе аяккалла чупрё. Шкула пырса кӗнӗ
ҫӗре учитель патне Артур пырса элеклесе пама та ёлкёрнё. Алӑка уҫса кёрейнёччё, Артур тӳрех Павлуш ҫине аллипе тёллесе кӑтартрё.
— Акӑ вӑл — пёр хулиганё, Элкей Микулин ачи,—
учительпе юнашар ларнӑ ҫёртен тӑрса каларё Артур. —•
Ыйтӑр, кампа пулнӑ вӑл — иккӗнччӗ вёсем.
— Никампа та мар, эп ҫерҫисем ҫине пенёччё.
— Суять, суять пуҫтах ача! Вал ёлёк те мана чулпа
ҫамкаран пенёччё. Уссе ҫитсен мён пулё кун пек ачаран?
Патшана хирӗҫ те пулӗҫ миччӗшӗсем пек,—учитель ҫиюе
тинкерсе пӑхса каларё Артур.
— Кампа пулнӑ эс, Павел?— ыйтрё учитель. Павӑл
226

чӗнмесӗр тӑчӗ. Сасартӑк парта хушшинчен Тимофей Андреев тухрӗ.
— Эпӗ пулнӑ,— терӗ хӑюллӑн Тимахви.
— Эпир аттепе сирӗн мунча кӑмакине купаланӑччӗ,
кив чулне тӑкӑрлӑка тӑкнӑччӗ. Йывӑҫ ҫинче ҫерҫисем
ларнине куртӑмӑр та ҫав чулпа петӗмӗр...
— Ах, ҫерҫи сунарҫисем!.. Ҫерҫи вырӑнне кантӑкран
тӳрех сентре ҫине перес терӗр-им, путсӗрсем!.. Пӑрҫа ҫине! Пӑрҫа ҫине лартӑр вӗсене иккӗшне те, учитель, —
хӗрсе кайса каларё Артур.
Учитель, ним тума аптранӑскер, Павлушпа Тимуш
валли доска умне ик чара илсе тухса лартрё.
— Нём пӗҫҫисене тавӑрса ларт ҫавсене. Хытӑрах
ыраттӑр, тек нихҫан та усала ан вӗренччӗр,— тесе тухса
кайрё Артур. Учитель, Артура ҫиллентерес мар тесе, чӑнах та ачасем умне икё ҫӑкӑр чари лартрё, анчах леш
тухса кайсанах, ҫара хӑма ҫине чёркуҫлентерчё.
Урок вёренесси пулмарё ачасен, ҫакӑн хыҫҫӑн вёсем
тата ытларах курайми пулчёҫ Артура. Ҫав каҫах пётём
чул купине унӑн пахчинелле персе пётерчёҫ.
Василий Захарович пулса иртни ҫинчен Павлуш ашшёне кайса каламасӑр тӳсеймерӗ. Айӑп памасӑр та ирттерме пултарайманни ҫинчен ӑнлантарчё
(староста-ҫке
Артур!).
— Тёрёс тунӑ эсир, Василий Захарович,—терё Эльгеев. — Уншӑн ан пӑшӑрханӑр, ачапа хам та калаҫса пӑхӑп,— терё.
Калаҫса пӑхассн пулмарё ҫав кун Павлушпа, урӑх
инкек килсе тухрӗ. Укҫине аппа шыв кӳме кайнӑ та каялла таврӑнайман, ҫӑл кутнех кукленсе ӳкнё. Кӳршӗсем ӑна
киле йӑтса килнӗ.
— Ах, тур, кӗлтутармасӑрах вилсе кайё, пачӑшкӑна
чёнесчӗ,— куҫҫулӗпе каларё Марине кинемей. Эльгеев,
вӑй ҫук пулсан та, ура ҫине тӑчӗ, арӑмӗ патне пырса юн
тымарне тытса пӑхрӗ:
— Чӗри сикет. Хӗветӗр, пачӑшкӑна кайса илсе кил.
Ҫула майӑн Чӗнере кӗрсе тух, Санюка систер.
— Юрать, хуҫа. Эп ҫиччас!—тесе васкаса тухса кайрё Хӗветӗр.
Ним тума аптранӑ енне, тӑнсӑр выртнӑ Укҫинене Эльгеев вун тумлам опий ӗҫтерчӗ. Кӑшт тӑрсан Укҫине тӑна
кӗнӗ пек пулчӗ, анчах мён каланине пикам та ӑнланаймарӗ.
Хӗветёр пачӑшкӑна илсе килнӗ ҫӗре, Чӗнертен Санюк
15*
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килсе те ҫитрӗ. Пачӑшкӑ пӳртрен пурне те тухма хушрӗ,
пёр Марине кинемее ҫеҫ хӑварчӗ. Тӑысӑр выртнӑ Укҫинешӗн Марине кинемей унӑн ҫылӑхӗсене пӗтӗмпех хӑй ҫине
илнӗ. Вара, тасалнӑ чунӗ тур умӗнче пултӑр тесе, аран
сывлакан ҫынна пачӑшкӑ кӗмӗл кашӑк вӗҫҫӗн хӗрлӗ эрех
ӗҫтерчӗ (шывпа хутӑштарнӑ хӗрлӗ эрех Христосӑн таса
юнӗ вырӑнӗнче пулнӑ иккен, ӑна ӗҫекенӗн чунӗ те тасалнӑ,
ҫылӑхӗ те каҫнӑ).
Пачӑшкӑ кӗлтуса кайнӑ хыҫҫӑн Укҫине самантлӑха
тӑна кӗчӗ, пухӑннӑ тӑванӗсем ҫине чылайччен пӑхса выртрӗ. Вара Павлуша хӑй патне чӗнчӗ.
— Унта... пӳрт тӳпинче... ылтӑн... эс...— малалла калас вырӑнне чарӑна-чарӑна сывла пуҫларӗ.
Марине кинемей Укҫине урине тытса пӑхрӗ: сивӗннӗ,
вилет пулё, терӗ. Пухӑннӑ ҫынсем хускана пуҫларӗҫ.
Эльгеев лампадка ҫутрӗ, вара арӑмӗ патне пырса ларчӗ.
— Мӗнле укҫа ҫинчен каларё вара ҫав, атте?— ыйтрӗ
Санюк ашшӗнчен.
— Аташса каларё пуль... Мӗн укҫи пултӑр ун,— терё
ашшӗ.
• .
^ — Анне, мӗнле укҫа ҫинчен каларӑн эс, ӑҫта вӑл,—
ыйтрӗ амӑшӗнчен хӗрӗ. Кӑшт тӑна кӗнӗ пек пулса, каллех
каларӗ Укҫине:
— Унта... тӑпрас ҫинче... кӗтесре,.. икҫӗр...
— Хӑш тӗлте, анне?
— Кӗтесре... Киле... киле каймалла...
пуҫтарӑиӑр...
Эп...— урӑх нимён те калаймарӗ, пӑчӑртанса чунне кӑларчӗ.
Вӑл кун Эльгеевшӑн пит йывӑр кун пулнӑ. Арӑмӗ ҫаплах сасартӑк вилсе выртасса вӑл кӗтмен. Чирлӗ пулсан
та, Укҫине килти ӗҫе туса пынӑ, сывлӑх ҫуккишӗн ӳпкелешмен. Ҫав тери тӑлӑххӑн туйӑннӑ пулсан та Эльгеев
хӑйне тытма тӑрӑшнӑ. Таҫтан вӑй кӗнӗ пек те туйнӑ, тупӑк тунӑ ҫӗре те туха-туха кӗнӗ, ҫӑва ҫине ҫеҫ каяйман.
Санюк тӑпрас ҫинче икҫӗр тенкӗ ылтӑн укҫа пулмаллине ӗненнӗ.
•— Аҫта пытарнӑ вӑл ҫа^ укҫана, Павӑл, хӑш тӗле,
кӑтарт,— темиҫе те ыйтнӑ Павлушран, анчах леш нимӗнпе укҫа ҫинчен те илтмен, пӗлмен.
— Асанне, эсӗ те илтмен-и? Пурах ҫав укҫа, икҫёр
тенкӗ таран пухма пултарнӑ вӑл, шьюас пулать,— тенё.
— Тӗлне пӗлмен япалана епле тупӑн, — тенё кӑна асл а м ӑ ш ӗ . — Пур пулсан, хӑҫан та пулин тупӑнё, ҫук пулсан — аннӳн ятне хурлантарни кӑна,— тесе лӑплантарас228

шӑн пулнӑ Марине кинемей. — Анне пирӗн пит хытӑскерччӗ, пухнӑ-пухнах вӑл ҫав укҫана... Атя, Павлуш, пӳрт
тӳпине хӑпарса шырар,— тенӗ.
Ик кун тӑпраса чава-чава шыранӑ пулин те пытарнӑ
укҫана тупайман. Хӗветӗр те, Павлуш та пёрле шыранӑ—
куҫ тӗлне пулман ҫав укҫа.
7
Эльгеев арӑмӗ вилни ҫинчен илтсен, Антонина Павловна ятарласах Кутемере пынӑ. Чылай калаҫса ларнӑ
хыҫҫӑи сӑмах Павлуш ҫинчен тапраннӑ.
— Хусана, гимназие ярасчӗ вӗренме. Ялта вёреннипех ҫын пулаймӗ. Кампа пурӑнӗ, кам ӑс парӗ? Асламӑшё
ватӑлнӑ, мана пӑхнипе те ывӑнать. Сашша килтен тухса
кайман пулсан, тен...
— Николай Осипович, Сашша йывӑр чирленё — илтнё пулё.
— Чирленё?! Илтмен.
— Эп нумай пулмасть Михаил Николаевичран ҫыру
илтём. Сашша земски больницӑра, Хусанта выртать,
операци тунӑ.
— Операци?!. Мён пирки?!. Ах, тур, пурте пӗлеҫҫӗ —
ашшӗ ҫеҫ пёлмест. Амӑшне пытарма килейместпёр тесе
ҫырчёҫ, телеграмма килчё.
Ц — Эппин, кун ҫинчен ман сире каламалла мар пулнӑ пулё..- Эп Миша... Михаил Николаевич сире ҫырса
пёлтернё тесеттём...
— Ҫук, ҫук!.. Каласа парӑр, Антонина Павловна, ним
пытармасӑр каласа парӑр.
— Перитонит ун халь... Аппендицит пирки операци
тунӑ, чирё урӑххи пулнӑ — туберкулез... пыршӑ туберкулезё... Халё йывӑр выртать...
— Ашшёнчен пытарнӑ?!. Михала та ҫав! — малалла
калаймарё, пӳлёнчё.
— Сире пӑшӑрхантарас мар тенё пулё вал. Каламалла марччё сире манӑн та...
— Ҫук, ҫук... Тавтапуҫ каласа панӑшӑн. Паянах дыру яратӑп. Ах, Антонина Павловна!.. Турри пурах пулсан, мёншён-ши пёр ҫынна вӑл ҫав тери хурлӑх катартать? Епле тӳсес!— тӑрса кантӑка уҫрӗ, куҫҫульне тутӑрпа шӑлса илчӗ.
Антонина Павловна килсе кайнӑшӑн пит савӑннӑ
Эльгеев. Павлуша гимназие ярассине учительница пит
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ырларӗ, ӑна хӑй Хусана илсе кайма та кӑмӑл турӗ. Уҫӑ
кантӑк умӗнче тӑнӑ чух, сасартӑк ывӑлне ылханса кӑларса янине аса илчӗ Эльгеев. Ун чухне те улмуҫҫисем
чечекреччё, пыл хурчӗсем те кӑҫалхи пекех кантӑк умӗнчи чпе йывӑҫҫин чечеккисем ҫинчен пыл пуҫтаратчӗҫ.
— Ҫуркунне!.. Ҫамрӑксемшӗн — чун хавалӗ, чирлӗ
ҫынсемшӗн, —хӗрлӗ тӑпра, —вилӗм ҫывхарнине туйса,
пӑшӑрханчӗ Эльгеев.
Иртнӗ кунҫул ҫӑмхине чылайччен сӳте-сӳте кулянса
тӑчӗ Элькей Микули. Вара сётел умне пырса ларчё, сунтӑхӗнчен таса хут кӑларчӗ, ҫурмалла хуҫлатрӗ, ҫырма
тытӑнчё:
«Юратнӑ ывӑлӑм Михала!
Чи малтанах хӗрӳллё салам сире иксӗре те асламуран, Павлушран, Хӗветӗртен тата хамран. Тур пулӑшнипе хуллен ҫӳрекелетпӗр. Аннӳне пытарма килеймен пирки пит пӑшӑрхантӑмӑр. Инкек куҫа курӑнмасть, кёгмен
ҫӗртен килет. Ах, тур! Сашша пит йывӑр чирлени ҫинчен пире Антонина Павловна пӗлтерчӗ. Тур пулӑштӑрччӗ часрах тӳрленме. Пӗлтерсем ӑна, Мнхала: ашшӗ
каҫарманнине турӑ каҫарӗ. Кӳренсе тухса кайни ашшӗн
чӗрине те касать. Асламу чиркӗве кайса ^ молебен тутарӗ Сашша ячӗпе, тур пулӑшасса шанатпӑр.
Пил сире аҫуран тата асламуран».
Ҫыру вӗҫне ал пусмалли ҫеҫ юлнӑччӗ, сасартӑк урамран ача ҫухӑрни тата ҫынсем кӑшкӑрашни илтӗнсе
кайрӗ.
— Мӗн пулнӑ унта?!. Мӗнле ача сасси ку?!—чӳречерен пӗшкӗнсе пӑхрё Эльгеев. Тӗлӗнсе хытсах кайрӗ.
Паймук Микихверӗ, ӳсӗрскер, Елюкӑн аллинчен пӗчӗк
ачине туртса илесшӗн, анчах леш памасть— ҫӳлелле чупать, кӑшкӑрать, пулӑшу ыйтать. Урса кайнӑ Микихвер
арӑмне ҫапса ӳкерет те ачине хул айне хӗстерсе чупать.
Ляпарт матки, ик аллипе пӗҫҫисене ҫапа-ҫапа, ахӑлтатса кулать.
— Вӑт камит!.. Вӑт камит!
— Мён пулнӑ унта? — ыйтать кантӑкран Эльгеев.
— Вӑт камит!.. Сашша ачи, тет, хӑйӗн Витине. Сирён
ывӑлӑртан ҫуралнӑ, тет-.. Вӑт камит! Хи-хи-хи-хи!
Аҫа ҫапнӑ пекех туйӑнчӗ ку хыпар, Эльгеев пёр сӑмах
та хирёҫ чёнеймерё. Унччен те пулмарё, Микихвер Эльгеевсен хапхине уҫрё те пёчёк ачине килкартинелле
ыватрё.
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— Камран пулнӑ — ҫав ӳстертӗр! — тесе, хапха калинккине ҫатлаттарса хупрӗ, вара Елюк еннелле кӑшкӑрчӗ: «Тек ура ярса ан пуснӑ пултӑр ман пата — вӗлереп! Пурӑн хӑвӑн савнипе!».
Эльгеев килкартине тухма хыпаланчӗ, урисем итлемерӗҫ. Вырӑн патне аран ҫитсе ӳкрӗ. Марине кинемей ку
тамашана курман, анкартинче Хӗветӗрпе ҫӗрулми лартнӑ
пулнӑ. Павлуш шкулта. Улай кӑна, сӑнчӑртан Микихвер
еннелле туртӑнса, хытӑ вӗрнӗ.
Елюк килкартине чупса кӗчӗ те, ҫынсем ан курччӑр
тесе, кайри калинккерен ҫырма еннелле ачине йӑтса чупрё. Витя анранӑ, макӑрма чарӑннӑ. Аҫта каяс? Мӗн тӑвас?
— Ах, Витя, Витя!.. Ҫакна курма ҫуралтӑн-ши эсӗ?—
Ним тума пӗлмесӗр, ачине ватӑ хурама йывӑҫҫи хӳттине ларса ыталарӗ. Киле таврӑнас — атте кӗртмӗ. Сашша
патне— Х у с а н а ! — у р ӑ х ҫул ҫук. Анчах йышӑнӗ-ши вӑл,
ӗненӗ-ши, хӗрхенӗ-ши ӑна?
Ентӗркенӗ ачине ал вӗҫҫӗн ҫӗклерӗ те утрӗ Елюк тӑвалла Кайри ҫырма хӗррипе.
Сасартӑк ӑна Лисук хирӗҫ пулчӗ. Вӑл шыв кӳме хӑйсен анкартинчен тухнӑ пулнӑ.
— Ай, Елюк, ӑҫталла васкан? Ачу чирлерӗ-им? —
пуш витрисене сукмак хӗрне лартса, Витьӑна пырса пӑхр-ӗ.—Мӗкг лулиӑ ӑна? Ҫьшратыи?.. Е?!.
;— Ах, Лисук чунӑм, ан ыйт... Пуш витресемпе тӗл
пултӑн пулас, эсё те... Телей ҫуках пирён, — терё те
Елюк хӑвӑрт утрӗ кукӑр-макӑр сукмакпа. Лисук, ним
ӑнланманскер, хуса ҫитсе пӳлчё.
— Мӗн эс?.. Мӗнпе кӳрентертём эп сана?.. Чим, каласа пар: Чёнере кайма тухнӑ-и эс, е тухтӑр патне? Мӗншӗн ҫуран?
Хирӗҫ калас вырӑнне, Елюк тӳсеймерё, ачине тата
ҫӑтрах кӑкӑр ҫумне чӑмӑртарӗ.
— Аҫта кайса пуҫа чикем-ши, Лисук... Ҫаплах сӳнчёши ман ҫамрӑк пуҫ?!.— терё те пулса иртни ҫинчен кёскен каласа пачӗ.
Лисук ӑиа хӑй патне чӗнчӗ.
— Тӑруках ан васка-ха эс, юлташӑм, атя-ха, кӗрсе
калаҫар. Килте анне кӑна,— терё те часах шыв ӑсса
килчӗ.
Униҫҫе инке, хӑй те тӑлӑххӑн пурӑннӑскер, хёрхеннё
Елюка. Унӑн пурнӑҫё йёркеллё пулайманинне вӑл пӗлнё
унчченех. Лисукран урӑх, чёререн юратакан тус, пулман
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Елюкӑн. Ҫавӑнпа, ним пытармасӑрах, виҫ хӗрарӑм канашларӗҫ те Хусана кайса пӑхмалли шухӑша ырларӗҫ.
Сӗнкӗлтетрӗ вара юртни-чупни ҫук чухӑн ҫын лаши
Мӑн Атӑл ҫыранӗ патне ҫитичченех. Урапа ҫине улӑм
кӗлтесем хунӑ, пӗр ҫӗклем анкарти ути сарнӑ Елюкӑп
ачине ҫывӑрма ҫемҫерех пултӑр тесе. Каҫ пуличчен ҫитрӗҫ ҫапах икӗ тус Криуш пристӑнне.
— Ах, тур, Елюк! Куртӑн-и шур пӑрахут туран
анать?
— Ай, ҫитесчӗ-ҫке! — хавхаланчӗ Елюк.
— Ну-у, капыла! чупкала васкарах, — чӑпӑрккипсхӑмсаркаласа хӑвалать кӗсрине Лисук.
Кашински пӑрахут тиркемест чӑвашсене. Пысӑк пӑрахутсем Криуша кӗмеҫҫӗ, хакӗ те нысӑк кӗрен «Самолетпа» ҫӳреме. Ку пӗчӗк шурӑ пӑрахут ҫинчен юрӑ та
хывнӑ чӑвашсем:
Анатран улӑхать
Антунски пӑрахут,
Туран анать
Турински пӑрахут —
Пире ларма вырӑн ҫук!
Криуша кёрет
Кашински пӑрахут —
Пире ларма вырӑн пур!

Чӑнах та, Хусана ҫити «Самолетпа» кайма — хӗрёх
пус тӑрать. Криуша кӗрекен «Кашинскипе» — пилӗк пус
кӑна. Кашински п ӑ р а х у т — ч и пӗчӗкки, чи йӳнни пулнӑ
Атӑл тӑрӑх ҫӳрекен пӑрахутсем хушшинче. Ҫич-сакӑр
ҫын пуҫтарӑнса тӑнине курсан — ҫӗлӗке хывса сулсанах, пырса илет ҫав пӑрахут, нимӗнле пристань те кирлӗ
мар пулнӑ ӑна. Лисук хӑйӗн тусне пӑрахут ҫине лартсах
ячё. Елюк — ачине ҫӗклесе кӗчӗ, Лисук — пӗр хутаҫ ҫӗрулми кӗртсе пачӗ, кивҫенле тенё пек ҫул ҫине укҫа та
тыттарчӗ.
— Ах, чунӑмҫӑм, ӗмӗрне маиас ҫук эп сире аннӳпе
иксӗре. Тӑван атте-аннерен ырлӑх кураймарӑм. Каҫар
чӑрмантарнӑшӑн. Сӑпаҫҫипӑ кала Униҫҫе аппана, — тесе уйрӑлчӗ Елюк хӑйӗн юлташӗнчен.
Мӗнле ахӑрсамана пулса иртрӗ вара ҫав пёр кун
хушшинчех? Икӗ ҫул ҫурӑ хушши Паймуксен килӗнчен
пёр усал хыпар илтёнменни хыҫҫӑн, мӗнле часах Елюкӑн пурнӑҫӗ ӳпне ҫаврӑнса ӳкрӗ?
232

Ҫав Ляпарт матки элекӗ пиркиех Микихвер урса
кайнӑ-ши? Турпалли текенни камӑн питӗнче иулмӗ, пӗр
Сашшан пит ҫӑмарти ҫинче анчах мар пулӗ вӗт?
Сашшан сулахай пит ҫӑмарти ҫинче, чӑиах та ӗитӗ,
пысӑк турпалли пур: хӑмӑр тӗслӗскер, тӑрӑхла-ҫавракаскер, тӗл-тӗл ҫӳҫ те шӑтнӑ. Пӗчӗк Витьӑн та шӑп ҫав
ьырӑнтах ҫаврашка турпалли пулиӑ, тӗсӗ ҫеҫ кӑшт кӗренрех.
Еҫӗ ак ҫапла пулса иртнӗ иккен. Елюк ҫав кун Микихвер килнӗ ҫӗре пӗчӗк ачипе хапха умне тухса тӑнӑ пулнӑ.
Вӗсем патне Ляпарт матки пынӑ та: «Апай туру, ачи ку
каснӑ-лартнӑ ашшӗ пек»,— тенӗ. Елюк хирӗҫ нимӗн те
чӗпмен, хӗрлӗ хӑмач пек пулайнӑ. Микихвер, тин кӑна
пасартан хӗрёнкӗрех таврӑннӑскер, Ляпарт маткинчен
тӑрӑхлаСа кулнӑ иккен:
— Миҫе каччӑ кӗртсе куртӑн, Наҫтук,— ача туса параймарӑн. «Хӗсӗр качака»,— тенӗ. Ляпарт матки чее
ҫын: кирек мёнле вӑрттӑнлӑха та ҫынсенчен малтан сисет. Микихвере хирӗҫ, кӳреннипе, ҫапла каланӑ та хунӑ:
«Кӑтра ҫӳҫлӗ, турпаллиллӗ ача тата ҫук-ши ялта?»—
тенӗ. Вара ахӑлтатса тӑвалла утнӑ. Саеартӑк Микихвер
Элькей Микулин Сашшине аса илнӗ. Ачине ҫӗклесе пахать те тискер кайӑк пек пулать. Чӑнах та Витя — каснӑ
лартнӑ Сашша пек: ҫинҫешке, кӑтра, турпалли те пур.
Ку шухӑш ачи ҫуралсанах ун пуҫне пырса кӗнӗччӗ, кулкаласа Елюка хӑш чухне тӑрӑхласа та пӑхкаланӑччӗ.
Анчах Елюк куна ҫак таранччен шӳтлесе ирттеркелесе
янӑ пулнӑ.
Тӑна ҫухатичченех кӗвӗҫсе кайни ку таранччен пулманччӗ. Чӑпӑрккапа кӗпи айӗнчен хӑш чухне ҫапкаланӑ
пулнӑ, анчах ҫын курман вӗсем харкашнине.
— Кнлӗшӳллӗ пурӑнаҫҫӗ пирӗн ҫамрӑксем, турра шёкёр,— тесе мухтаннӑ Ҫытӑр пичче те. Александр Павлович та: «Турри пурах, тёлёнтермёш, Маркел мӑшкӑлӗ
пулмарё пирён Елюк»,— тенё. Пёр Эльгеева кӑна мӑшкӑл
хыҫҫӑн мӑшкӑл пыра-пыра тивнӗ.
— Пётерчё пире пуҫтах ывӑл пачах! Намӑса кёртрё,
ята ҫёртрӗ... Чирленё, тет..- Вилсе выртни, тен, уншан та,
ашшёшён те луччӑрах пулмё-ши?— тесе, ал пусман ҫырӑвне ҫурса ывӑтрӗ Эльгеев кӑмакана.
Елюк вӑйсӑрланнӑ ачипе Хусана пырса ҫитнё, Сашшана шыраса Йыт урамӗпе пынӑ. Адресне Елюк лайӑх
астӑвать. Хваттер хуҫи майри, Зинаида Степановна,
Елюк ҫинчен нумай илтнё пулнӑ Сашшаран. Юратман
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ҫынна ашшӗсем ӑыа качча пани ҫинчен те пӗлнб. Ҫавӑнпа
хӑйӗн ятне каласа парсанах, Зинаида Степановна Е л к ь
ка хаваслансах йышӑннӑ.
— Аленушка!.. Вӑт кӗтмен хӑна!.. Ачипех килнӗ...
Иртсем, милочка, иртсем... Ак кунта, ҫак пӳлӗмре Александр Николаевич пурӑнать... Иртӗр, иртӗр, вырнаҫӑр,—
ҫапла калакаласа тӑрмашать хваттер хуҫи майри. Ч а с а х
Елюк ачи валли вырӑн та хатӗрлесе пачӗ — пӗчӗк йывӑҫ
кравать.
Витьӑна хывӑнтарса вырттарнӑ вӑхӑтра, сасартӑк вӑл
хӑса пуҫларӗ, сылтӑм аллипе урине шӑнӑр туртнӑ пек
пулчӗ.
— Анне-е..' — терё те каллех тӑнсӑрланчӗ ача.
— Тур ҫырлахтӑр, мӗн пулнӑ ку ачана?!. Ҫул ҫинче
чирлерӗ пуль-и?.. Тухтӑра чӗнес... Победимский, ача тухтӑрӗ, аякра мар пурӑнать... Нумай илмест вӑл — аллӑ пус
кӑна,— тесе Зинаида Степановна врач патне кайма хатёрленчё.
Елюк Зинаида Степановнӑпа килӗшрӗ.
— Пуш пичкесем ҫинче вырттарса килмелле пулчё
те — халӑх нумай пирки... Шӑнчё те пулё, ҫил те вёретчё витёрех,—чӑннине калама хӑймарӗ Елюк.
Тухтӑр нумай кёттермерё, Зинаида Степановнӑпа пёрлех килсе ҫитрӗ.
— Мда-а, ҫӑмӑл чир мар — менингит палли пур,—терё врач.— А ку мён?! Укерсе амантнӑ-и эсир ачӑра?—
ыйтрё Победимский амӑшӗнчен, пуҫ тӳпин сулахай енче
кӑвакарнӑ шыҫӑна асӑрхаса.
Елюк пулса иртни ҫинчен тӗрёссипе
каламарӗ. «Ҫывӑрнӑскер, пулӑ пички ҫинчен тимӗр плита ҫине ӳкрӗҫке»— текелесе макӑрчё.
— Ыранах клиникӑна илсе пырӑр. Паян вырӑн ҫук,
ыран пулать. Ҫак хута кӑтартӑр, ачине илсе пырсан,—
тесе пӗчӗк бланк тыттарчё Победимский. — Ыранччон
ҫак эмеле пёрер калек ёҫтерёр, паян каҫхине тата ирхине, — терё те рецепт ҫырса пачӗ.
— Положение серьезное, сударыня,— терё вӑл юлашкинчен.
Ҫав тери кӑмӑллӑ вырӑс майрине тӗл пуласса шухашламан Елюк.
„ „
Зинаида Степановнӑн хӑйӗн те ывӑл пулна, печеклех
шатра чирёпе вилнё. Ҫавӑнпа та пулё Елюка вал пит хёрхеннё. Камран ҫуралнӑ Витя — уншӑн пурпёрех: ыйтман,
тёпчемен, устёр ача, ҫын пултӑр. Упӑшки унӑн — Алек234

сандр Иванович—типографире ӗҫлет, наборщик. Иккӗшӗ
килӗшӳллӗ пурӑнаҫҫё темелле. Пулкалать хӑш чухне, шалу илнӗ кунсенче, киле ӳсӗр таврӑнни, анчах уншӑнах кӳренмелле мар, вӑл ӗмӗртен пыракан йӑла. в
Александр Иванович ӗҫлесе тупнӑ укҫине ҫирӗм ик
тенкёрен кая илсе килмест киле, виҫ тенки — мӗн тӑвас
тен — трактирте юлать. Юлташсенчен пӑрӑнни киревсӗр
япала, ун пеккисене рабочисем юратмаҫҫӗ. «Пӗрле ӗҫлетён — п ӗ р л е апатлан, пӗрер шкалик эрех — пысӑк тӑкак
мар. Ун вырӑнне — пӗрле юрлатӑн сётел хушшинче, «Камаринские» пёрле итлетӗн...
Ирхине улттӑра ӗҫе тухатӑн, каҫхине ҫиччӗре ӗҫрен
килетӗн, супатӑн. Нивушлӗ уйӑхра пӗр-ик каҫ чуна кантармалла мар-и?
Паянхи кун — шӑп ҫирӗммӗш числа. Рабочисем шалу
илеҫҫӗ вӑл числара, ушкӑнпа пухӑнса извозчиксен трактирӗнче хуран кукли пӗҫерттерсе ҫиеҫҫӗ, «ҫуттине» те чуя
йышӑннӑ таран ӗҫеҫҫӗ. Часах таврӑнаймаҫҫӗ вара вӑл
кун киле укҫаллӑ ҫынсем. Хӑшне-хӑшнё арӑмӗсем те пырса ҫавӑтса илсе каяҫҫӗ. Пулать вара ун чухне тӳпелешесси те. Ун пек чух Зинаида Степановна та хӑйӗн стариккине трактир алӑкё умёнче кётсе тӑраканччӗ, пит ӳсёрёлме
наракан марччё, ҫынсенчен иртерех киле ҫавӑтса килекенччё. Паян, кётмен хӑна килсе тухнипе, стариккине кайса илесси пулмарё. Эмелне те аптекӑран хӑех кайса илме
пулчё, Елюка ача патёнчен кайма хушмарё!
— Ой, мён эс, Алена, укҫине Александр Николаевич
кайран тӳлет... Пиччёшё те унӑн, Михаил Николаевич,
час-часах килсе каять, вёсей укҫа шутне питех пӗлмеҫҫӗ,
пӗр-пӗрне пулӑшаҫҫӗ. Мана та шанаҫҫӗ. А пӗрне-пӗри
шанмасан, епле пурӑнӑн тёнчере? Эп, халех! — терё те
укҫа пама тӑнӑ Елюка, васкаса тухса кайрё.
Хусан. Мён чухлё ҫын хуларя — пёр паллакан ҫын
курӑнмарё пристаньре те, урамсенче те. Тӗлӗнчӗ Елюк.
Ялта пурӑнсан — урама тухма ҫук, кашни паллать. Пӳрнепе тёллесе кӑтартассӑнах туйӑннӑ ӑна.
— Пӑхӑр халӗ! Ав, Микихвер «майри»!.. Хи-хи-хик!..
Ача туса пама пёлнё — шӑп «ашшё» пекех ывӑлё! «Хихи-хик! Кӑтра ҫӳҫлё, вӑрӑм туналлӑ, турпаллиллё!.. Хихи-хик! — такам сассисем ҫёр ҫухрӑмран илтёнеҫҫё халё
те Витя амӑшне. Тӳсеймерӗ Елюк. Ачи кравачё ҫинс
тайӑнчё те ёсӗклесе йёчё. •
Стена ҫумӗнчи кив сехет тӑххӑр ҫапрё. Кашт тӑрсан,
таҫтан аякран, хурлӑхлӑ чан сасси илтёнчё, вӑл та шӑп
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тӑххӑр ҫапрӗ. «То-н-н!... То-он-н!» — чӗрене ҫунтаракан
сас кашни ҫапмассерен масар ҫинчен аса илтерет.
Масар... Ҫӑва... Кам тупса кӑларнӑ ҫав хӑрушӑ сӑм.ахоене? «Ҫӑва патне кай!»—вӑрҫаҫҫӗ чӑватюем тарӑхнӑ чух. Анчах каяссинчен ытла вилсе выртасси хӑрушӑ.
Темшӗн тухтӑр килсе кайнӑ хыҫҫӑн Елюк хӑйӗн ачине
клиникӑна вилме кайса пӑрахассӑнах туйнӑ. Сашша та
курса юлаймё-ши? Мӗне кирлӗ апла пулсан ялтан хулана тухса килни?
Пӑшӑрханчӗ Елюк, куҫҫулӗ те лӑплантармарӗ.
Мён ку? Крыльца умне такам пычӗ, кантӑкран шаккарӗ. Темӗскер юрланӑ пек илтӗнчӗ.
Александр Иванович Карпеев икӗ хутлӑ йывӑҫ ҫуртра, аялти этажра пурӑнать. Ик пӳлӗмлӗ хваттершӗн уйӑхра сакӑр тенкӗ тӳлет. Урамран пӑхсан — параднӑй
крыльцаллӑ, алӑкне уҫсан — пӗлӗт курӑиакан хушӑ. Ҫав
хушӑра — ӑпӑр-тапӑр япаласем, вут-шанкӑ купи, шаларахра — пӳрте кӗмелли алӑк. Елюк крыльца алӑкне уҫма тухрӗ. Арҫын сасси илтӗнчӗ.
— Старуха!... Аҫта ҫӑва патӗнче эс? Уҫ!—крыльца
алӑкне лӑкаса кӑшкӑрчӗ Александр Иванович. Темскер
тата мӑкӑртатрӗ, вара алӑка л ӑ к а м а чарӑнчӗ.
— Ҫок-тӑк, ҫок!.. Килӗ-ха...— тесе лӑпланчӗ, вара хуллен юрлама тытӑнчӗ:
Любила меня мать, у в а ж а л а ,
Что я ненаглядная до-очь...
А дочь с тоски убежала
В осеннюю темную но-очь...

— Кам унта?— ыйтрё Елюк.
— Епле кам? Эпӗ. Стариккуна паллайми пултӑн-им?..
Зина, уҫ!—хушрё Александр Иванович.
Елюк крыльца алӑкне уҫрӗ те хыпаланса хӑй пӳлӗмне
кӗчӗ.
— Зина!.. Аҫта пытантӑн эс?— Елюк пӳлёмне кёрсе
ыйтрё Карпеев. Леш ним чёнме аптрарё, «Здравствуйте» терё кӑна.
— Вот те здрасте! Аҫта килсе перённё эп?.. А?1 Ытларах сыпрӑм ҫав паян... Икё тенкё пётертём... Каҫарӑр,
тархасшӑн, милочка... Эп, эп... кайрӑм. Киле, киле кайрӑм...— ют хваттере лекнё пулё тесе, Карпеев хыпаланса
урамалла тухса кайрё.
— Аҫта ҫӳренё эс ку таранччен? Татах каятӑн-и, купнипе ҫитмен? О-ох, ку пьянчуксемпе!— текелесе Зинаида
Степановна упӑшкине тёке-тёке килне кёртрё. Вара тинех
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хӑйён хваттерне килнине туйса илче Александр Иванович. «Мӗнле ачаллӑ хӗрарӑм пулчӗ вара ҫавӑнта?» —
ыйтрӗ вӑл арӑмӗнчен.
— Ыран пӗлӗн!..— тесе арӑмӗ упӑшкине кӑмака хыҫӗнчи арча ҫине лартрӗ, кӗллинчен туртса аттине хывса
илчӗ.— Ик тенки ӑҫта? Пӗчченех ҫавӑн чул пӗтертӗн-им,
тӗпсӗр катка!— упӑшкин пӑртманетне тӗрӗслесе туллашрӗ арӑмӗ.
— Хӑв пӗлен... Пӗчченҫи хуран кукли ҫимеҫҫӗ. Ай тутлӑ пӗҫернӗ пӗлӗмне! Килтинчен куды! тутлӑрах...
Каласа пӗтереймерӗ Александр Иванович, сисмен хутран тин хывса ҫакнӑ шӑлавар вӗҫӗпе пуҫран ҫатлаттарса
илчӗ арӑмӗ. Александр Ивановичӑн куҫлӑхӗ хӑрах хӑлхаран аран ҫакланса юлчӗ. Вара ҫӳҫӗ те тӑлпаланчӗ,
— Трактирти ҫара кутсен кукли тутлӑрах, эппин! Ак
сана! Ак сана, чупкӑна!—текелесе, упӑшкине тӗксе вырттарчё хытӑ арча ҫине.
Киле ӳсӗр таврӑнсан, Зинаида Степановна тӳшек ҫине
вырттарман упӑшкине, вырӑна вараласран хӑранӑ. Паян
та ҫавӑнпа кӗҫҫе ҫине ҫеҫ хучӗ. Ҫывӑрас умён пӗр ҫавра
чёлӗм туртса илесшӗн пулчӗ Александр Иванович, анчах
арӑмӗ ҫӑварне хыпма та памарӗ — туртса илчӗ.
— Чӗлӗм тата сана!.. Ан тӗтӗмле, унта чирлӗ ача выртать,— терё те чаршава карчӗ. — О господи! Тур каҫартӑрах,— тесе сӑхсӑхса илчӗ. Вара Елюк патне кӗчӗ.
— Эс, хёрём, ан итле пире... Уйӑхра пёрре пулкалать
пирён харкашасси. Пётёмпех ҫав эрех пирки... Шалу илнё
кун пирён стариксене сӑнчӑрпа кӑкарсан та килте лартас
ҫук. й ӑ л и ҫапла. Аҫта-ха, эмелне ёҫтерер ачуна,— терё
те кӑмакаран ӑш сӗт илсе килчё.
Елюк, чӑнах та, кухньӑра харкашу тапрансан, шухӑша кайнӑ пулнӑ: «Ах, тур, ӑҫта килсе кётём эп?.. Палламан ҫынсем патёнче епле ҫёр каҫас?»—пӑшӑрханнӑ хӑй
тёллён.
Хваттер хуҫи майришён пулсан нимён те пулса
иртмен тейён. Киле чиперех таврӑннӑ упӑшки, укҫине те
ҫухатман. Турра мухтав уншӑн та, куншӑн та. Иртет
пурнӑҫ .ҫаплалла.
Александр Иванович тепӗр кунне пуринчен малтан
тӑнӑ, урама тухса чёлём туртса ларнӑ. Ҫурхи хӗвел ир
тухать. Урам урли пахчара кураксем тахҫанах вӑраннӑ,
кӑшкӑраҫҫё, ир вӑранман ҫынсене ҫывӑрма памаҫҫё.
Вёсем хыҫҫӑн чанасем те тасатман кӑмака мӑрйисем ҫине
пыра-пыра ларса чанкаҫҫӗ, пуҫёсене чалӑштарса мӑрье
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ашнелле пӑхаҫҫӗ. Мӗнле ҫакна халиччен астуман вара
типографи наборщикӗ?
Чӗпписене кӑларса ӳстерме йӑва тунӑ пулӗ-ҫке ҫавсем
кӑмака мӑрйисенче? Тӗлӗнсех кайрӗ Александр Иванович. Ҫӑмӑл мар ҫав кайӑксен те чӗпписене пӑхса ӳстересси.
Ку хӗрарӑм, тата, ачаллӑскер, мӗн шырама килнӗ-ши
Хусана? Упӑшки ЕСатне-ши? Е тухтӑр патне-ши? Чӑваш,
тет. Сашшана пӗлет, тет.
Елюк ҫинчен урӑх нимӗн те ыйтса пӗлеймен Карпов
хӑйён арӑмӗнчен.
Ирхи апат тунӑ хыҫҫӑн, Зинаида Степановна Елюкпа
ачине клиникӑна илсе кайрӗ. Победимский хутне вуласа
пӑхрӗҫ те, часах вырттарчӗҫ Елюк ачине. Темӗнскер, хыпаланса укол турӗҫ, ҫурӑм шӑммине шӑтарса сӗткенне
юхтарчӗҫ. Амӑшне киле ямарӗҫ, ача патёнче пулмалла
терӗҫ.
— Сан, Аленушка, Александр Николаевич патне кайса килес пулать. Тен, ачи ҫинчен пёлсе те юлаймё. Пёлтер. Чиперех те, тӳрленет тесе каларёҫ те. Ача патёнче хам юлӑп. — Ҫапла каласа Зинаида Степановна Елюка клиникӑран ӑсатрё.
Александр Иванович мухмӑр пирки вӑл кун ӗҫе каярах кайнӑ. Вӑл университет типографийёнче ёҫленё, земски больница патёнче. Ҫавӑнпа Елюка больницӑна ҫитичченех ӑсатрё. Ҫула майӑн пёр кӗтесри подвала лимон
илме кёчё. Виҫё пус тӳлесе чи лайӑххине суйласа илчё.
— Пар ҫакна Александр Николаевича. Ҫитёр. Часрах
тӳрлентӗр. Чирлё ҫынна лимон пит усӑллӑ,— тесе, витёр
курӑнакан хутпа чёркенё кучченеҫе Елюка аллинчен тыттарчё, салам калама хушрё.
Сашша Елюк ҫинчен шухӑшлама пӑрахнӑ больницӑна
илсе килсе вырттарнӑранпа.
— Тӗлӗкре мар-и?.. Эсех-и, Елюк?!— ыйтна вӑл унтан, хӗпӗртенипе куҫҫулленсе.
— Эпех-ҫке,—чӗнме
ниепле сӑмах
тупайманскер,
хӑйён савнин тураман ҫӳҫне пӳрнисемпе шӑлса-якаткаласа каланӑ Елюк.
Икё ҫамрӑк чӗре — телейсӗр шӑпаллӑ пулнӑскерсем —
куҫа хупмасӑр пёр-пёрин ҫине юлашки хут пӑхса савӑнаҫҫё. Анчах ӑна вёсем туймаҫҫё, вилес умён те ҫыннӑн ӗмӗчё ҫунатех.
— Ах, Елюк, эсё пӗлесчӗ: мён-мён пуҫа пырса кёмест
халӗ ман пуҫа? Аван тунӑ эс — кирек хӑҫан килнё пул238

сан та. Юратман ҫынпа епле пурӑннӑ эс ку тарана ҫити?
Итлемелле марччӗ аҫу-аннӳне, туйне тӑвичченех пӑрахса
кнлмеллеччӗ. Епле аван пурӑннӑ пулӑттӑмӑр нксёмӗр,
тен, чнрлесе ӳкнн те ман сан пнркн хуйхӑрнӑ пиркиех пулмарӗ-ши? Ах, юрататтӑм-ҫке эп сана, Елюк..^
— Халь юратмастӑн, эппин.
Хӗр мар-тӑр ют ҫын
арӑмӗ... ҫавӑнпа...— каласа пӗтереймерӗ Елюк, макӑрса ячё.
— Мён эс, мён эс, Елюкӑм?! Юрататӑп халё те, тен
ёлёкхинчен те ытларах. Пурпёр эс хёр чухнех ман пулнӑ... Ак, больницӑран тухатӑп та телей куркине хёррипе
тан тултарса иккён ёҫёпёр... Пурӑна киле ачасем те пулӗҫ. Хёр ҫуралсан — сан пек чипер пулё... Ана вара эп
чармӑп: кама юратё — ҫавна качча кайё. Ҫапла вёт, савни?—кулчё Сашша.
„
и
о
— А ывӑл пулсан,
мён тӑвӑн,— йӑвашшӑн ыйтре
Елюк.
— Ывӑл пулсан — х а м пек ухмах тумӑп, веренме
ярӑп,— ҫирӗппӗн шантарса каларё Сашша. Пит-куҫе шуралса кайнӑ пулсан та, вӑл хӑрсах кайман. Унӑн ёмёчё
ҫунни — кӑвак куҫёсем таҫталла вёҫё-хӗррисӗр тӳпене
пӑхнинченех паллӑ. Шанать вӑл больницаран сывалса
тухасса, ёненет телейлё пурнӑҫ килессе.
— Сашша, чунӑм!.. Эп кунта ывӑлпа килнё, сан ачуиа, Витьӑпа.
— Ывӑлпа? Епле ман ачапа?!
— Эс хӑв чухласа илмелле... Ырлӑх кӳмерё вал мана
пурнӑҫра... Ытла та ашшё пек пулнӑ,— терё те хӑйпе пёрле илсе килнё ачин сӑнӳкерчӗкне кӑтартрё.
— Ой, чӑнах та?! Халех ман евёрлё кӑтра...
— Кӑтринчен ытла — турпалли хупларё. Ляпарт матки пуринчен малтан сиснё, ял тӑрӑх сас сарнӑ. Микихвер
хӑй те курчё вара... Миҫе хут хёнерё... — Ачине те чул
сарнӑ килкартине тытса ывӑтнине каласа пама ваи ҫитереймерё Елюк, макӑрчӗ.
„ „
— Мён макӑратӑн уншӑн? Халь вал чипер арамсар
тӑрса юлнӑ. Ак ӑҫта уншӑн ял кулли — пирёншён мар!
Витя ятлӑ эппин. Аван ят, хамӑн юлташ Виктар ятнех пана... Спаҫҫипӑ сана ывӑла та хупа пёрле илсе килнешен.
Аҫта хӑвартӑн эс ӑна? Ман хваттерте-и?
— Ҫавӑнта.
— О-ой, ман хваттер хуҫисем атте-аннерен те лаиах.
— Пит юратаҫҫӗ вёсем сана.
— Пурӑн вёсем патёнчех. Больницаран тухсан кура239

мать: Хусантах юлӑпӑр-и, е Наровчата хампа перле илсе
каиап-и... Ах, Елюк, Елюк!—ыталаса чуптурӗ хӑйӗн савнине.
Палатӑна фельдшер пычӗ. Сашшана перевязкӑна илсе
каималла, терё. Вара Елюкӑн тухса каймалла пулчё.
— Ыран кётетёп сана. Витьӑна та пёрле илсе кил. Сыв
пул, юратна мӑшӑрӑм,— тесе юлашки хут ыталаса чуптурё пулас арӑмне.
Витьӑна клиникӑна вырттарни ҫинчен каламарё Елюк.
Труках хӑратса вӑйсӑрлатас мар тенё пулё чирлё ҫынна
Ҫапах чунӗ хӗпӗртенӗ унӑн та: Сашша тӳрленессе вал
ененчё. Ачине те профессорсем чёртессе ёненнё. Ҫапла
шухӑшсемпе клиникӑна ҫитнё.
Зинаида Степановна кётсе ывӑннӑ Елюка. Ун ачине
темёнскерле операци тунӑ, шыҫнӑ вырӑна касса пӑхнӑ.
Витя тӑна кёмен, пушшех вӑйсӑрланнӑ.
Палатӑна кёрсе ачине ыталама та ёлкёреймерё Елюк,
Витя сывлама чарӑнчӗ.
— Витя, Витя, ывӑлӑм, ачам!— кӑшкӑрчӗ Елюк, ачине чӑмӑртаса. — Ҫакӑнта вилсе выртма илсе килтём пус на
? ' а г | ӑ р ш а ! Аҫуна кураймасӑрах вилетӗн-ҫке!—
Хӑй мён каланине те ӑнланаймасӑр, ачине ыталаса йёрсе
ячё телейсӗр амӑшё. Зинаида Степановна ним каласа йӑпатма аптрарё. «Царствие небесное» тесе, сӑхсӑхса кӑна
илчё.
Ҫав тери пысӑк хуйха аран тӳссе, киле таврӑнчёҫ
Елюкпа хваттер хуҫи майри. Кама калас, кама пёлтерес
ачи вилни ҫинчен? Пёр Сашшаран урӑх никама пёлтерме:
вӑл ашшё, унӑн пёлесех пулать. Пёлтермеллеччё ирхинех, ачи чирлё тесе. Хёрхеннё ҫав: чирлё ҫынна пӑшӑрхантарас мар тенё. А халё? Халё мён тесе калас ӑна?
Пёлтерес-ши, пёлтерес мар-ши? Е, пёлменскер, ачи сӑнӳкерчёкё ҫине лӑхса савӑ'нтӑ)р-ши? Тӳрлентер чаорах. Тӳсес пулать пёр инкеке пёчченех. Ҫапла шухӑшсем пёрин
хыҫҫӑн тепри вёлкёшеҫҫё пуҫра.
— Орловӑсен ҫурчё ҫакӑ-ши?— ыйтрё пёр сар сухаллӑ ҫын Зинаида Степановнӑран, вӑл Елюкпа крыльца умне пырса тӑрсан.
— Д а р ь я Семеновна Орлова ҫӳлти хутра пурӑнать.
Ҫурчё ку ҫавӑн, килкартинчен кӗмелле,— ӑнлантарчё
Зинаида Степановна.
— Мана саккӑрмёш
хваттер кирлёччё,— ҫырӑвне
сумкӑран кӑларса каларё сухаллӑ ҫын.
— Саккӑр.мёш пулсан—кунта,—тӗлӗнчӗ хватгер хуҫя
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арӑмӗ, ҫырӑвне алла тытса. — Ме-ха, Алена, вула — кам
ҫырать, мӗн ҫырать. Эп алпа ҫырнине чухласах каймастӑп.
Ҫырӑвне аллине тытнӑ-тытман, Елюк тӳсеймерӗ, хыттӑн йӗрсе ячӗ: «Сашша вилнӗ!» тени ҫех илтӗнчӗ.
— Мӗнле апла? Халь анчах ун патӗнчен килтӗн-ҫке?!
«Царствие небесное!»— сӑхсӑхса каларӗ,— Старике пӗлтерес. Пиччӗшӗ тҫлеграм пама хушнӑччӗ инкек-мӗн пулас пулсан. Каяр пёрле, больницине те кӗрсе тухӑпӑр. Тупӑк та хатӗрлемелле, виҫсе илес пулать. Макӑрса ӗҫ гухмасть. Пулни-пулнах. Тур каҫартӑр!— текелесе каллех
сӑхсӑхрӗ Зинаида Степановна.<
^ Елюк малтан Сашша выртнӑ палатӑна кӗрсе тухрӗ.
Пӗрле выртнӑ чирлисем тӗплӗн каласа пачӗҫ вӑл мӗнле
вилни ҫинчен. Ватӑ няня та хутшӑнчӗ. Вӑл тумбочка ҫинчи япаласене пуҫтарнӑ чух Витьӑн сӑнӳкерчӗкне тупнӑ.
«Ачи те пулиӑ пулӗ-ҫке апӑршан»,— тесе, ӑна Елюка тыттарчё. Лимонне тутанса та пӑхман Сашша. Ана няня
Елюка парасшӑн пулчӗ, леш илмерӗ, асӑнса ҫиме тилмӗрчӗ.
«Тӑпри мамӑк пек пултӑр, ҫӳлти патшалӑха лектӗр
ир вилнӗ турӑ чури... Александр ятлӑччӗ пулас» — тесе
темиҫе хутчен сӑхсӑхса кӗлтурӗ няня, ҫамрӑклах ҫӗре кӗрекен ҫынна асӑнса.
Кам мӗнле вилнине больницӑра выртакансем хӑш
чухне тухтӑрсенчен те ытларах пӗлеҫҫӗ. «Энохин тепле
паллӑ тухтӑр пулсан та йӑнӑшнӑ. Касмалла мар пулнӑ
Николаевӑн хырӑмне. Суккӑр пыршӑна, пӳрленнӗ тесе,
касса кӑларма тӑнӑ та, кайран аптранӑ. Ҫӗлесе пӗтереймен... Туберкулез чирӗ пулнӑ иккен. Туберкулез вӑл — хӑвӑр пёлетӗр—• усал япала. Ана ҫӗҫӗпе ан тӗртӗн — туххӑмра ӳт-пӗве саланать. Хайӗн аллине те кастарнӑ, тет
врач. Паллах, тарӑхнӑ ҫын. йӗп-йӗпе тара ӳкнӗ тет ҫурӑлнӑ пырша саплаймасӑр. Николаев тӳсеймен ҫак асапа.
Вилсе выртнӑ. Энохин хӑй те чирлӗ выртать, тет. Аллине
«заражени» лекнӗ, тет».
Энохин тухтӑр чӑнах та юн зараженийӗпе вилнӗ, анчах Сашшана операци тунӑ хыҫҫӑн мар, усал флегмонӑпа
чирленё хыҫҫӑн: больницӑра выртакансем яланах ӳстереҫҫӗ.
Сашшана пытарма Наровчатран Михаил Николаевич
килсе ҫитрӗ. Пит хурланчӗ унӑн ачине курса юлайман
пирки. Елюка та ҫавӑн пирки кӑшт ӳкӗтлерӗ. Александр
Иванович Витя валли пӗчӗк тупӑк хӑй турӗ, алшӑллипе
16. П. Осипов. Элкей таврашй.
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хулпуҫҫинчен ҫӗклесе каймашкӑн тупӑк тӗтше рейка та
ҫапрӗ.
Сашша валли пиччӗшӗ ятарласа илемлӗ тупӑк тутарчӗ, хуппине шал енчен шур пирпе илемлеттерчӗ, чӗр чечексенчен ҫыхса тунӑ кӑшӑл та илчё, хӗресси ҫине ӑҫта ҫуралнине, миҫе ҫултине паллӑ туса ҫырмашкӑн ҫутӑ
тимӗр ҫыпӑҫтарчӗ.
Са!ишана та, Витьӑна та пӗр шӑтӑках, юнашар вырттарса, пытарчӗҫ. Хусан ҫӑви — ч а п л ӑ , ялти пек мар. Кунта темӗнле чаплӑ ҫынсем, темӗнле ӑслӑ профессорсем те
выртаҫҫӗ. Пӗрисен — хӑйсен склепӗсем пур, теприсен —
мрамор палӑксем. Вӗсем лайӑхрах вырӑнта, пӗр-пӗринчен
мухтавлӑрах пуласшӑн тӑрӑшнӑ пек выртаҫҫӗ. Ятсӑррисем — ҫыран хӗрринерех, Казанка шывӗ ункинче. Вырӑнё
чаплах мар пулсан та — ҫутҫанталӑк илемӗ кунта калама
ҫук хӳхӗм, кайӑк-кӗшӗк те пӗр чарӑнусӑр чӗвӗлтетет.
Шӑпчӑк юрри те, куккук сасси те вӗҫӗмсӗр илтӗнет, чуна
килентерет.
— Ах, Витя!.. Ах, Сашина!.. Сирёиие пёряе вданатасив
шӑтӑка вырттарнӑ пулсан, луччӗ пулӗччӗ... Аҫта кайеа кӗрем ӗнтӗ, тӑлӑх пуҫӑма ӑҫта чикем!—ҫапла каласа макӑрни кайӑк-кӗшӗк чӗвӗлтетнине сасартӑк хупларӗ.
— Лӑплан, Елюк. Кун пек калани пире, ҫамрӑксене,
килӗшмест. Пирвайхи йывӑрлӑх умӗнчех хӑвна хӑв ҫухатни — пурнӑҫ илемне курманнинчен килет. Ав, куккук паҫӑртанпах авӑтать... Пире вӑл нумай ҫул пурӑнма сӗнет,—
хавхалантарчӗ Михаил Николаевич. Куккукӗ, чӑнах та,
тахҫанччен татти-сыпписӗр авӑтать. Елюкӑн, паллах,
пурӑнас килнӗ.
Куккук ҫинчен аса илтеричченех, миҫе хут авӑтнине
вӑл шутласа пынӑ пулнӑ, анчах Михаил Николаевич ун
шутне аташтарнӑ. Елюк халӑх сӑмахне ӗненнӗ. Куккук
нумай ҫул пурӑнма сӗннипе хавхаланнӑ. «Сывах пулсан,
чанах та, ӗҫ тупӑнӗ хулара та», —шухӑшланӑ Михаил
Николаевич йӑпатнӑ хыҫҫӑн.
Иывӑр шухӑшсемпе таврӑнчӗҫ Йыт урамне Елюкпа
Михаил Николаевич. Александр Иванович нумай шухӑшлама юратман ҫын.
— Ну вот... Вилнисемшён нумай макӑрма кирлё мар.
Александр Николаевич ачипе пёрлех выртать, канлё^ҫёрте... Амӑшӗ валли хваттерё пур, килёшет пулсан. Еҫё тупӑнать пирён типографинче те... Директорпа калаҫса пӑхӑп, вулама-ҫырма пёлекен ҫын пире питё кирлёччё. Мӗн
калан, карчӑк?— аҫӑнмашкӑн сётел хушшине пуҫтарӑнса
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ларнӑ хушӑра татса каларё Александр Иванович. Вӑл калани пит вырӑнлӑ пулчё пуриншён те. Елюк, хёпёртенипе,
кӑшт кулса та илчё. Зинаида Степановна эрех ӗҫсе таврӑннӑшӑн упӑшкине юратман та, анчах пурӑнасса ун ӑсӗпе пурӑннӑ, хирӗҫмен.
Михаил Николаевич ку шухӑша пит ырланӑ, вёренме
пулӑшма та кӑмӑл тунӑ.
Ҫапла вара умри малашлӑха Елюк вырӑс ҫемйинче
тупрӗ.
8

Елюка Микихвер хӑй килӗнчен хӑваласа кӑларса яни
ҫинчен пӗлсенех, Тоскинеев ыйтса пӗлме, тен, хӗрӗн
пурнӑҫне тепёр хут майлаштарма пулаймӗ-ши тесе, Паймуксем патне ҫул тытнӑ. Анчах Микихвер вӑл килнине
курсанах, хапхине сӑлӑп хунӑ.
Никам курман намӑс! Хӑти килес умён хапхине хупаҫҫӗ. Чӑн калзҫҫё-мён: хӑравҫа хӑйӗн хӑти те хӑяматӑн
курӑннӑ, теҫҫӗ. Намӑсран хапха питӗрсе хӑтӑлас ҫук. Микихвер те ҫав — кӗске турталлӑ. Тен, Ляпарт матки юри
кӗвёҫтерсе каланӑ. Кам пёлнё Витя унӑн ачи маррине?
Ялйыш мар, Паймукӑн килӗнчисем те чухлайман ют вӑрлӑх вёсен таврашне килсе лекнине. Ачи кӑтра ҫӳҫлё теме,
Микихверӗн хӑйён те ҫӳҫё шӑрт пек мар-ҫке — ёнсе хыҫё
сурӑх ҫӑмё пекех. Ытла тӳр татнӑ арӑмӗн шӑпине. «Кӑтра ҫӳҫлӗ пуҫа йӗс турасӑр уҫас ҫук», теҫҫё ваттисем. Кӑшт
кӑмӑллӑрах пулнӑ пулсан, тен, Микихверпе Елюкӑн пурнӑҫё тепёр хут майлашнӑ та пулёччё.
Микихвер хӑйӗн ҫиллине тытса чарайманни ватӑ Паймукшӑн пит киревсӗр япала пулнӑ. Ҫав тери ҫемҫе кӑмӑллӑ кинё ултавҫӑ матка пулнине вӑл ёненмен, анчах
Микихвер никама та итлемен. Киле тепёр хут арӑмӗ килсе кёрес пулсан, вӑл, пёлме ҫук, тен, чӑнах та хӑй юнаса
каланине пурнӑҫлӗ те. Каярахпа «ачи» вилнё тенине илтсен те хурланман вӑл: «Амӑшё те пёрле вилмелле пулнӑ»,— тенё кӑна.
Тоскинеев Эльгеевсен ҫурчё тёлне ҫитсен, чарӑнса шухӑшласа тӑчё.
Сарт Ҫеменӗ ҫавна асӑрхарё. Патне пычӗ.
— Мён туртӑнса тӑран, Александр Павлович? Кӗр —
хапхи уҫӑ Микулай Уҫӑпӑчӑн,—тайӑлса каларё Ҫемен
Ҫтаппанч.
— Кёресси-мённи... Пёлетёр пуль, тӗлӗнтермӗш...
Илтнё пуль...— текелерё Тоскинеев хирӗҫ ал парса.
16*
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— Илтмесӗр... Уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ... Ку чухнехи ҫамрӑксем турра маннӑ. Вӑт и... пулать ҫавӑн пекки,
оглы-мать их бей! Аҫта тухса кайнӑ-ха ӗнтӗ амӑшӗ пӗчӗк
ачипе?
— Пӗлместӗп. Микулай кум пӗлмест-ши? Ун ывӑлӗ
патне, Хусана тухса кайнӑ сас та ҫӳрет ял хушшинче.
— Пулӗ те... Ман Виктӑр чылай каласа пачӗ. Пит
юратса пурӑннӑ, тет, пӗр-пӗрне Сашшапа Елюк. А эс,
хӑвна земски управин членӗ тесе, Паймук мулӗ енне сулӑннӑ, оглы-мать их бей! Тьфу!— йёрёнсе сурчё Сарт
Ҫеменӗ.
Тоскинеев, хӑйне намӑслангарнӑ хыҫҫӑн, хыпаланса
Эльгеевсен килне кёрсе кайрёЭльгеев юлашки кунсенче вёриленсе вырта пуҫланӑ:
каҫалапа ӑна чӗтретсе шӑнтать, тул ҫутӑлас умён лачкам
тар тапса тухать. Ҫавӑн пирки Марине кинемей кёпийёмне улӑштарса та ҫитереймест.
— Кёпине ухаймарӑм-ҫке, ывӑлӑм. Киввинех тӑхӑнатӑн пулӗ. Типнё кёпи, кӑмака хутсах типётрём,— хӑйне
айӑплӑн шутласа, каларё Марине кинемей, кайри пӳртрен кӑштӑрканӑ кёпе-йёмпе вырӑн ҫитти таврашӗ йӑтса
кёрсе.
— Анне, лар-ха юнашар... Чуна ҫавӑрар.
— Тапратаччен тапратманни лайӑхрах
пулмӗ-ши,
ывӑлӑм?— кулянса каларё Марине кинемей.
— Пӳрт тулли килйышчӗ — иккӗнех тӑрса юлтӑмӑр.
Павлуш та вӗренме кёрсен Хусана куҫё — пиччӗш патне.
Епле пурӑнӑпӑр капла. Марьене Чашламаран хамӑр пата
чӗнес мар-ши, анне? Эс епле шухӑшлатӑн? Сана, ватӑ
ҫынна, хён вӗт пёччен...
Тапратнӑ калаҫӑва вёҫне ҫитереймерӗҫ ывӑлёпе амӑшё: «Ман килес»—тени илтёнчё алӑк патӗнчен.
— Килёрех, килёр, кум,— тесе Марине кинемей пукан лартса пачё Тоскинеева.
— Кум мар ёнтё, хӑталлӑ та пултӑмӑр пулё,— те шутлесе, те кӳренсе каларё кётмен хӑна, сӑхсӑхнӑ хушӑра.
Эльгеев ним мар пулса кайрё:
— Хӑту килӗ анатри касра марччё-и вара? Е тёлне
мантӑн-им, Александр Павлович?
— Шӳтлеме килмен эп сан пата, Микула,— шӑртланчӗ Тоскинеев.
— Эп шӳтлеместӗп. Чӑннине калатӑп. Анне, наччаслаха тух-ха, пирён калаҫмалли пур Александр Павловичпа,— хушрё Эльгеев амӑшне.
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Марине кинемей пӳртрен тухса кайсан, Эльгеев тӑрса
ларчӗ, хыҫлӑ пукан ҫине таянчӗ, пӗр кас ӳсӗрчӗ.
— Пӗтерчӗ, пӗтерчӗ сан ывӑлу ман Елюка. Хӗрӗн ячӗ
ҫеҫ мар, хамӑн та ят пӑсӑлчӗ сан пуҫтах ывӑлу пирки.
Мён тӑватпӑр-ха ӗнтӗ, Микула?
— Пӗлместӗп-ҫке, мӗн тӑвас тейӗн ӗнтӗ хӑвӑн хӗрӳпе.
Хам ывӑла эп хам килтен ылханса кӑларса ятӑм — ҫитӗ
пулё, тетӗп, унпа та. Вӑл Елюка качча илме пулнӑччӗ, эс
Паймук Микихверне патӑн. Хӗрҫум укҫи те хёрхенмерӗн — пилӗкҫӗрӗшпех силлерӗн Паймукӑн укҫа хутаҫҫине!
Вилме выртнӑ ҫӑмарта хуҫинче вексельсӗр укҫу пӗтесрен
хӑрарӑн! Ҫапла вӗт?
— Хамӑн укҫана та каялла ыйтмалла мар-и? Пӗлме
ҫук, тен, чӑнах та, тӗлӗнтермӗш, эс...
— Вилсе выртӑп-и?!. Ха-ха-ха! Ав — куратӑн! Пурӑнатӑп-ха... Анчах, чӑнах, мӗн шухӑшпа кӗнӗ эс, Сантӑр,
ман пата? Юлашки пилӗкҫӗрӗшне ыйтма-и?
— Пилӗкҫёр мар — пинӗшне те хӗрхенмӗттӗм, намӑса
юсас-тасатас пулсан.
— Эппин, эс пӑсӑк хӗрӗвён чысне укҫапа юсама май
килмӗ-ши, тетӗн иккен? Ҫу-ук, Сантӑр, упӑшкине юрайман арӑм — ман кин пулаймӗ!
— Ачи сирӗн йӑхран пул ни пӗтерет-ҫке, Микула. Микихвер каялла йышӑнас ҫук.
— Укҫалла сутма май килнӗскере — укҫаллах каялла кӗртеймӗн-и? Пин тенкӗ тыттарсан — Паймук мар, темӗнле ӑҫтиҫук та качча илӗ сан хӗрне, ачаллине пӑхмӗ,
киле кӗртӗ.
— Сирӗн ывӑлӑр пирки ачаллӑ пулнӑ-ҫке-ха вӑл.
Ҫавна та пӗлместӗн-и эс, Микула?
— Пит лайӑх пӗлетӗп, ҫавӑнпа калатӑп та. Хӑйӗн
чысне упрайман хӗр — пирӗн йӑхра пулман, пулас та
ҫук. Ачаллӑ хӗре, кирек камран пулнӑ пулсан та, киле
кӗртместӗп. Мӗнле тупнӑ — ҫаплипех пурӑнтӑр!—ура ҫине сиксе тӑрса каларӗ Эльгеев.
— Пирён йӑхра та ун пек япала нихӑҫан пулман — эс
лайӑх пёлетёи. Сирён ывӑлӑр — пуҫтахскер — ман хёре
ҫылӑха кёртнё. Вӑл айӑплӑ — вӑлах тӳрлеттёр хӑйён
айӑпне, авлантӑр!— хёрсе кайрӗ Тоскинеев.
Пӳрте Марине кинемей кӗчӗ:
— Телеграмма илсе килчӗҫ, Микула. Хусантан терёҫ,—тавлашӑва пӳлсе каларё Марине.
Эльгеев телеграммӑна вуласа пӗтерчӗ те Тоскинеева
тыттарчё,
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— Мӗн ҫыраҫҫӗ вара, вуласа ларӑр-ха. Мишшаранши, Сашшар ан-ши?..— тархасласа ыйтрӗ Марине.
— «Вилнӗ...»,—такам ҫинчен каларё Тоскинеев. Вара
телеграммине сӗтел ҫине хучӗ те пӗр сӑмах чӗнмесӗр тухса
кайрӗ.
— Анне, тӳшеке тӳрлет-ха пӑртак,— текелесе тепӗр
хут телеграммӑна илсе вуларӗ Эльгеев:
«Иккӗмӗш операцие Александр тӳсеймерӗ Хусанти ҫӑва ҫинче пытартӑмӑр
Михаил».
Ку сӑмахсене илтсен, Марине кинемей сӑхсӑха-сӑхсӑха макӑрчӗ:
«Кирек мӗнле ача пулнӑ пулсан та, хамӑрӑнах-ҫке.
Асламӑшне юрататчӗ... Ах, апӑрша... ҫамрӑклах вилсе
выртрӗ-ҫке!..»
Эльгеев тур кӗтесси умне пырса сӑхсӑхрӗ, ҫурта
ҫутрӗ.
— Ҫапла ҫав, аннеҫӗм: Сашша та ман ывӑлах. Гур
каҫартӑр ун ҫылӑхне,— хытӑ пӑшӑрханса, аран каларӗ
юлашки сӑмахсене.— Анне... Паҫӑр тапратнӑччӗ, вӗҫлер...
Хӗветӗре тухса чӗн-ха, кӗтӗр пӳрте... Марьене Чашламаран кайса илсе килес, ачнсемпе килтӗр... Тен, вӗсене те
курса юлаймӑп,— куҫҫульне кӗпе ҫаннипе шӑла-шӑла
каларё Эльгеев. Марине кинемей ахлатса тухса кайрӗ.
Ывӑлӗ нумайччен куҫа хупмасӑр шухӑшласа выртрӗ. Аллӑ икӗ ҫула ҫити пурӑнса мӗн-мӗн курман пулӗ вӑл хӑйӗн
ӗмӗрӗнче — савӑнмалли те, кулянмалли те — пурте пулнӑ... Пӗр шухӑш хыҫҫӑн тепри пӑлхатаҫҫӗ Эльгеева ӗмӗрӗ
тагӑлас умён.
ЮЛАШКИ ТЁЛПУЛУ

1
Павлуш ялти шкултан чиперех вӗренсе тухрӗ. Эльгеев,
Антонина Павловнӑна чӗнтерсе, каллех Павлуша Хусана
вӗренме ярасси ҫинчен сӑмах тапратрӗ. Захаров учитель
каланӑ тӑрӑх, Павлуш итлекен, тӑрӑшакан ача — ҫавӑнпа гимназие вӗренме кӗртсен, чӑнах аван пулмалла. Антонина Павловна Павлушӑн пӗлӗвне тӗрӗслесе пӑхрӗ, вырӑсла начартарах калаҫнине палӑртрӗ. Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ,
уншӑнах чарӑнса тӑрас мар, кайса пӑхас Хусана. Михаил
Николаевича курас килни те хумхантарнӑ ӑна. Каяс пул246

сан, тепёр эрнере Хусанта пулмалла. Унччен нумаях вёрентеймён те — ҫапах кӑшт диктантсем ҫыртарас пулать
Павлуша, задачӑсем те тутармалла. Ҫавӑнпа Антонина
Павловна ӑна пёр эрне хушши хӑй патне ҫӳреме хушрё.
Павлуш Шёнерпуҫне пёччен кайма хӑранӑ, ҫавӑнпа хӑй
юлташёпе — Тимахвипе ҫӳренӗ. Пёрле утнӑ чух задачасем те шутлакаланӑ. Тимахви вара, учитель вырӑнӗнче
пулнӑ: «Икке икё хут — тӑваттӑ, хушас хӑрах тӑххӑр тата
пёр пиллёк. «Миҫе пулать?»— тенё. Шутлас вырӑнне
ахӑлтатсах вӑхӑта ирттернё ачасем.
Ана хирӗҫ Павлуш: «Нӳхреп ҫийё ҫннче вунпилӗк ҫерҫи ларнӑ. Сунарҫӑ пӑшалпа пенӗ те иккӗшне вёлернё. Миҫе ҫерҫи юлнӑ?»—ыйтнӑ Павлуш, пиччӗшӗ култарнине
аса илсе.
— Иккӗшне вёлернё-тёк — вунвиҫҫё юлнӑ, мӗн шутламалли пур унта,— тенё Тимахви.
— Иккӗ юлнӑ, ыттисем вӗҫсе кайнӑ!—ахӑлтатса кулнӑ Павлуш.
Аҫта вӑл Хусан, мён вӑл гимнази текенни — Павлушшӑн пулсан, пурпӗрех. Пуринчен ытла вӑл акӑ мёншён
савӑннӑ. Чашламари аппӑшё Кармӑш пасарӗнчен ун валли пӗчӗк атӑ туяннӑ, тата тӗттӗм сӑрӑ пиншак. Пиншаккин тӳмисем хӑрах енче кӑна, шалтан тӳмелемеллескерсем, ҫухине, пёчёк тӑхапа ҫаклатмалла. Аҫтан тупса илнӗ-ши ун пек пиншака Марье аппа? Ялта никамӑн та ун
пекки ҫук. Пит хёпёртенё вара Павлуш. Хура шӑлаварё
киввиех пулнӑ, ӑна ашшё праҫниксенче ҫеҫ тӑхӑнтарнӑ.
Карттусӗ те халичченхиех, питех кивелмен.
Павлуш Хусана каять тенине илтсен, Тимахви ирех
чуиса пынӑ.
— Тӑххӑра сакӑр хут илсен ҫитмёл икке пулать —
кӑшкӑрчё
вӑл хыҫалтан, тӑрантас ларчӑкки ҫиначен
с Т у!—
сиксе
юлнӑ чух.
- » Саккӑра тӑхӑр х у т — ҫитмёл иккё!— хиреҫ кашкӑрчё Павлуш.
Мёншён ҫапла кӑшкӑрса уйрӑлчӗҫ ике юлташ — Антонина Павловна ӑнланаймарӗ.-кулчӗ кӑна.
„
и
Сӑлтавё акӑ мёнре пулнӑ. Экзамен тытнӑ чух, таххара
сакӑр хут илсен мён чухлӗ пулассине Павлуш ниепле те
аса илеймен. Вара ӑна Тимуш малтан ҫичё пӳрне, вара
икё пурне кӑтартнӑ. Павлуш ӑнланнӑ: саккара тахар
пулать,
Х у т _ ҫ и т м ӗ л иккё, кутӑнла шутласан та ҫавах
тенё. Инспектор ырланӑ, пиллёк лартса панӑ.
Тимахви уй хапхинчен тухичченех ӑсатрё юлташне.
247

Л а ш т р а юманран кунтарах ҫухрӑм юпи ларать, ун ҫумне
ике хама ҫапнӑ: пӗрин ҫине — «Чӗнере 1 ҫухрӑм» тесе
теприн ҫине — «Куславккана 25 ҫухрӑм» тесе хура сӑрӑпа сарласа ҫырнӑ. Тимахви юпа ҫумне тӑчӗ те аллипе
сулса:
«Чипер кайӑр!»—терӗ.
Тӑрантас
ҫинчен П а в л у ш ура ҫине тӑрсах аллипе сулц
че, Антонина Павловна та ӑ ш ш ӑ н кулса: «Чипер юл
Тимоша!» терё.
Куславккана ҫитес умён — икё ҫухрӑмра — чиркӳллӗ
Шурсала ларать. Ял тулашёнче — пёчёк больница.
— Ҫав пёр хутлӑ чул ҫурт патне ҫавӑр-ха лашуна,
Федор, тухтӑр патне кёрсе тухмалли пур,— хушрё Хёветёре Антонина Павловна.
„ Павлуш валли чечче ересрен хул кастарни ҫинчен тухтартан хут илмелле пулнӑ, унсӑрӑн гимназие илмеҫҫё.
Антонина Павловна Кушниковран хут ҫырса илме кёнё,
анчах Николай Дмитриевич вырӑнне ҫёнё тухтӑрпа, Николай Васильевич Никольскипе тёл пулнӑ.
— О-о, Антонина Павловна! Мёнле майпа?— амбулаторинчен киле кайма хатёрленсе халатне хывнӑ х у ш ӑ р а
хёпёртесе ал пачё Никольский. — Нумай пулать пёр-пёрне тёл пулманни. А ку мёнле ача сирён?
— К у — П а в л и к . Эльгеев ачи. Хусана кайма тухнӑ,
гимназие. Хул кастарни ҫинчен хут кирлёччё.
— н У-ну, ӑна ҫырса парӑпӑр-ҫке. Халь шӑп кӑнтӑрлахи апат вӑхӑчё, Ирина Петровна паҫӑрах кётет. Кайрӑмӑр. Вал паян борщ пӗҫернӗ. Чӑн-чӑн укрӑинла борщ!
Антонина Павловна, ч ӑ р м а н т а р а с мар тесе, кирлё
хута ҫырса парсан, тухса каясшӑн пулчё, анчах вӑл вӑхӑтра Ирина Петровна пырса кёчё.
— Тонечка! Чунӑм!..— хёпёртесе ыталарё хӑйён Хусанта вёреннё чухнехи юлташне. Сётел ҫине чашӑк-тирёк
лартса хатёрленё хушӑра, Николай Васильевич Шӳрсал а р а Кушникова епле хёсёрлени ҫинчен к а л а с а пачё, унтан илнӗ ҫырӑвӗсене кӑтартрӗ.
Эпё ха- и — Шанатӑп, пурпёрех ҫутӑ ёмёр ҫитет, тет.
мӑн чунӑма тӗттӗм ч ӑ в а ш халӑхёшён хёрхенместёп, анчах чуралӑх сӑнчӑрне татса пӑрахмасӑр, эпир ҫёнё пурнӑҫ
т ӑ в а я с ҫук иккен, тет...
— Ҫаплах ҫырать-и? Почтӑри ҫьшсем уҫса вуласа пӑх а с р а н хӑрамасть-и в ӑ л ?
— Некрасов — К а р а ч р и учитель, П ӑ р м а с р и Горчаков
Хусанта час-часах пулаҫҫӗ, Николай Дмитриевич патне
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кӗрсе тухаҫҫӗ. Ҫавсем урлӑ эпир те, хамӑр енчен, хӑшхӑш хыпара ӑна пёлтеретпӗр.
— Ну-с, хаклӑ хӑнасем,— сӗтел хушшине,— чӗнчӗ
Ирина Йетровна. — Павлик,— ҫаплаччӗ пулас сан ят,—
кил, лар ҫак пукан ҫине. Ҫул вӑрӑм — ҫиес те килнӗ пуль,
ачам?
Ирина Петровна Павлуша пёр турилкке борщ ярса
пачё. Анчах Павлуш хӗрлӗ кӑшман яшкине тутанса пӑхрӗ
те ним тума аптӑрарӗ. Темӗнле ҫиес килнё пулсан та, халиччен ҫисе курман пылаклӑ яшка лӗклентернӗ ӑна.
— Ҫи-ха, ҫи, Павлик, ан вӑтан,— тесе, борщ ҫине пёр
кашӑк хӑйма ярса пачё Ирина Петровна.
Павлуш хӑймине кашӑкпа сёркелесе илсе, ҫӑкӑрне ытларах ҫырта-ҫырта ҫирё. Вара тӑрса сӑхсӑхрӗ те алӑк
патне кайса ларчӗ.
— И-и, Павлик, эс нимён те ҫимен-ҫке. Ун пекех вӑтанса пурӑнсан, Хусанта выҫӑ та вилён. Хӑюллӑрах пулас
пулать,—пырса пуҫӗнчен ачашласа, Павлуша пёр канфет пачё Ирина Петровна.
— Хӑюсӑр ача, ялтан тухса ҫӳремен — вӑтанать.
Спаҫҫипӑ сире, кӗрсе чӑрмантартӑмӑр,— тесе, Антонина
Павловна Павлушпа пёрле хыпаланса тухса кайрё.
Вёсем больницӑра пулнӑ вӑхӑтра кӑшт ҫумӑр пёрёхсе
иртсе кайнӑ. Атӑл леш енче— йӑлӑмра — асамат кӗперё
ярӑмӑн-ярӑмӑн пӗлӗте илемлетсе ҫутатать. Унӑн унки ылтӑн кёпер пекех илёртрё Павлуша.
— Антонина Павловна, ҫав асамат кӗперӗ айёнчен
тухса кайма пулать-и? Асанне калать, ҫав кёпер айӗнчен
тухса кайсан, арҫын ача хӗр пулать, тет, хӗрача — арҫын.
Чӑнах-ши ҫав?
— Ҫук, Павлик, ку тӗрӗс мар: асамат кӗперри айёнчен тухасси те, арҫынран хёрарӑм пуласси те е, тата, хёрарӑмран арҫын пуласси те — юмахра ҫеҫ пулма пултарать. Эпир юмахра мар — ҫутҫанталӑкра пурӑнатпӑр.
— Арҫынтан хӗрарӑм пулаймё ҫав, ӑна асанне юптарса каларё пулмалла. Анчах ҫав ылтӑн ункӑ айӗнчен
тухса кайма пулать. Ав — аякра та мар, Атӑл урлӑ ҫеҫ
каҫмалла.
— Аякра мар пек туйӑнать кӑна вӑл, Павлик. Мӗн
чухлӗ ҫывхарас тетӗн асамат кёперё патне, ҫавӑн чухлё
аяккалла куҫать. Ҫавӑнпа ваттисем сире ун айёнчен тухсаи, ҫын улшӑнать тесе ӗнентерме тӑрӑшаҫҫё те.
— Апла вӑл кӗпер пёр вырӑнта тӑмасть-и?
— Асамат кёперё умри ҫумӑр тумламӗсене хёвел
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пайӑркисем витӗр ҫутатнӑ чух пулать. Шыва пӗрёхтерсе
сирпӗтсен те ҫавах.
— А-а, насуспа пӗрӗхтернӗ чух курӑнать, вара ҫав
ас-амат кӗперриех-и?
— Ҫавах.
— Мӗншӗн пулать вӑл?— интересленчӗ Павлуш.
— Куна эс гимназие вӗренме кӗрсен пӗлӗн, халь каласа парсан та ӑнланаймӑн. Физикӑна пӗлмелле.
— Аҫтан пурне те пӗлетӗр эсир, Антонина Павловна?
Асамат кӗперӗ ҫинчен те, уйӑх ҫинчен те, ҫӑлтӑрсем ҫинчен те — пурне те пӗлетӗр.
— Нумайӑшне пӗлместӗп: мӗн чул вӗреннӗ — ҫавӑн
чухлӗ пӗлетӗп. Ак эс гимназирен вӗренсе тухӑн та, эп пӗлнё чул пӗлекен пулӑн. Анчах вӑл та сахал, малалла Университетра вӗренмелле. Унтан вӗренсе тухсан та, пурне
те ҫапах пӗлес ҫук. Ёмӗр вӗренмелле. В ара ҫын хӑйӗн телейне тупать.
— Ухмаха ҫӗр ҫул вӗрентсен те, ӑс кӗрес ҫук, Антонина Павловна,— сӑмах хушрӗ Хӗветӗр.— Ҫырма, вулама,
шутлама пӗлсен — ҫитет чӑваша. Мӗне кирлӗ иумай вӗренни — пуҫа анратни кӑна. Ав, пирӗн ялти Снавай Ҫтаппанӗ — ӗлхерей пулма вӗренкелерӗ те халь тӑп-тӑр кӑнтӑрлах сунчӑк сарса ҫӳрет. Ытлашши вӗреннипе ӑсран
кайнӑ, тет... Эк-кей, Айван, мён кашни утӑмранах хӳрӳне
хӑпартса лӗпӗстететӗн. Чуп, ламсӑркка!— тилхепе вӗҫӗпе
лашиие ҫапса илчӗ Хӗветӗр.
Пӑрахут ҫиие ларса курма тахҫанах ӗмӗтленнӗччё
Павлуш. «Виҫҫӗмӗш класс» тесе алӑк тӑрне шултра саспаллисемпе ҫырнине вӑл палуба ҫине кӗрсенех асӑрхарӗ.
— Эй-эй, Василь Ванч! С дороги!— ҫул ҫинче тӑнӑ
ҫӑпаталлӑ чӑваша ҫурӑм ҫинчи ещӗк кӗтессипе тӗксе
кӑшкӑрчӗ грузчик. Ҫӑпаталлӑ старик тепӗр еннелле ӗшеленчӗ.
— Аҫтан паллать вӑл ӑна?— ыйтрӗ Павлуш Антонина
Павловнӑран.
— «Паллаҫҫӗ» пире пурте,— терё учительница, хӗрлӗ
чечеклӗ тутӑрне тӳрлеткелесе.
Грузчиксем трюмран Зарубин валли илсе килнӗ машинӑсене вӗрен вӗҫҫӗн турта-турта хӑпартаҫҫӗ' Юрлаҫҫӗ:

,
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Раз, два — взяли,
Раз, два — взяли!
Идет, идет,
Д а не пойдет!
Идет, идет,

]

Сама пойдет!
Вир-ра-а!
Пошла-а!

Вӗсем ӗҫленине Павлуш ҫӑварне карсах пӑхса тӑчӗ.
Унпа пёрле учительница та, юрланине ытараймасӑр, итлесе тӑчӗ:
Ну-ка, красненький
платочек,
Д а й обнять тебя разочек!..

Антонина Павловна хӑй ҫинчен юрланине туйрё те,
Павлуша васкатса виҫҫёмёш класа илсе кайрё.
Павлуш мён ҫинчен юрланине ӑнланман, анчах кёвви
ӑна питё килёшнё. Ҫӳлӗк ҫине улӑхса выртрё те чылайччен ҫав юрра юрлакаласа выртнӑ хыҫҫӑн ҫывӑрса кайрё.
Хусана «Самолет» ирхине пырса ҫитнӗ. Михаил Николаевич Антонина Павловнӑпа Павлуша пристаньте
кётсе тӑнӑ, вёсем пырасси ҫинчен ӑна ашшё телеграммӑпа пёлтернё. Павлуш пиччёшпе тёл пулсан питё савӑнчё, Антонина Павловна та Михаил Николаевича курсан хёпёртерё. Павлуш кёрен пӑрахут икё тёрлё саспа
кӑшкӑртнинчен пит тёлённё, куҫа хупмасӑр итлесе, трубинчен пае тухнине пӑхса тӑчё. Вӑл вӑхӑтра Михаил Николаевич хӑйён савнин аллине кӑшт чуптуса илчё:
— Тоня, эсех-и ку? — аллине ямасӑр каларё вал.
— Эпех-ҫке, Миша. Мёншён сайра ҫыртӑн?
— Ан ыйт. Кайран. Пулӑ урамёнче, гостиницӑра номер хатёрлерём сире валли. Павлуш, кайрӑмӑр! — терё
те извозчика чёнсе илчё.
Хусан хули—пристаньрен ҫичё ҫухрӑмра, Казанка шывё хёрринче. Чул сарнӑ ҫулпа пынӑ чух, лаша таканёсем
шаклатни авӑн ҫапнӑ пекех туйӑннӑ Павлуша. Ларкӑч
ҫине хӑпарса ларнӑ извозчик, темскерле шалпар сӑхман
тӑхӑннӑскер, пуҫне, тата, тем пысӑкӑш «чилинтӑр» тӑхӑннӑскер пит тӗлӗнтернӗ ӑна. Мёншён извозчиксем ҫавӑн
пек тумтир тӑхӑннине пиччёшё те, Антонина Павловна
та путлӗн ӑнлантарса параймарӗҫ Павлуша. Ҫумӑр^ ан
виттёр тесе, ҫапла тӑхӑнаҫҫӗ пулё тенё вара вӑл хӑйӗн
ача ӑсӗпе.
Пулӑ урамне пырса ҫитсен, извозчик виҫӗ хутлӑ чул
ҫурт умӗнче лашине тӑратрӗ. «Номера Музуровых»— хура тимӗр ҫине ылтӑн саспаллисемпе ҫырнине асӑрхарс
Павлуш.
Михаил Николаевич вӑл вӑхӑтра Хусанта пурӑнман.
Сашша йывӑр чирлесе ӳксен, вӑл ун вырӑнне Наровчата
пуҫпех кайнӑ. Ёлӗк пурӑннӑ Хусанти хваттерте халё Елюк
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вырнаҫнӑ, ҫавӑнпа вӑл хӑй те вӑхӑтлӑха Музуровсен гостиницинче чарӑннӑ. Антонина Павловнӑпа Павлуш юнашарти пӳлӗмре вырнаҫнӑ.
Чылайранпа пӗр-пӗрне курман икӗ юратнӑ чӗре нумайччен калаҫса ларнӑ каҫхине. Малтан вӗсем Сашша ир
вилсе выртнипе хурланнӑ, унӑн ачи — Витя — ҫав кӗтмен
ҫӗртен амӑшне тӑлӑха хӑварнине аса илнӗ, хӗрхеннё
Елюка. Николай Осипович та нумай пурӑнас ҫуккине
тапратнӑ, Павлуша пӑхса ӳстересси, паллах, Михаил Николаевич ҫине ӳкет.
Михаил Николаевич питӗ кӗтнӗ Антонина Павловнӑна, пӗрлешес шухӑш пуҫран тухман. Анчах халь, иккӗн
ларнӑ чух, савнисем ку шухӑша тапратма тӑхтанӑ. Ытла та пысӑк хуйхӑ: умра та, хыҫра та. Ҫапах, Павлуш ҫывӑрса кайсан, икӗ юратнӑ чӗре васкаса тапа пуҫларӗҫ.
— Мӗн вара эпир пӗр-пӗринпе уҫҫӑн калаҫмастпӑр?
Тем ҫинчен те тапрататпӑр, хамӑрӑн пуласлӑх ҫинчен пӗр
сӑмах та калаҫмастпӑр,— тӑрук хӑйса тапратрӗ Михаил
Николаевич, савни ҫумне ҫывхарса.
— Пӗрле юнашар ларни — хамӑрӑн чунӑмӑрсене уҫнине пӗлтермест-ши вара, Мишель?— именсе ҫывхарчӗ
Тоня Миша ҫумне.
— Астӑватӑн-и, Тоня, Сарпике ҫырминче эпир пёрпӗрне сӑмах панӑччӗ, тупа та тунӑччӗ...
— Манмастпӑр пӗр-пӗрне, тенӗччӗ...
— Юрататпӑр, тенӗччӗ... Тоня! Сансӑр пуҫне маншӑн
ҫут тӗнче те тӗнче мар, пурнӑҫ та пурнӑҫ мар. Юрататӑп
эп сана. Ҫав териех юрататӑп.
— Ах, Миша! Хӑҫантанпа кӗтсе пурӑнатӑп эпӗ санран
ку самахсене. Эсӗ ҫеҫ, пӗр эсӗ ҫеҫ ман пуҫра. Юрататӑп
мен тавам — ниҫта пуҫа хума пӗлместӗп. Ҫыру ҫырманни — м а н ш ӑ н вилӗмпе пӗрех. Каҫар ҫапла каланӑшӑн
чунам.
— Тоня!.. Тонечка!.. Хӑв каҫар мана, ҫырма вӑхӑт
тупманшӑн. Урӑх ун пек пулмасть. Пӗр чунлӑ, пӗр чӗреллӗ, пӗр кӑмӑллӑ пулӑпӑр,— тесе ыталарӗ Миша хӑйӗн
юратнӑ хӗрне.
Павлуш^темӗскер мӑкӑртатрӗ тёлӗкре. Михаил Николаевич урайне Ӳкернӗ утиялне илсе ӑна витрӗ те электричество ҫутине сӳнтерчӗ.
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Тепӗр кун^ирхине Михаил Николаевич хӑйсен кантурне кайрӗ — ҫӑмарта ӗҫӗ Наровчатра мӗнле пынине Ревер
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хуҫана пӗлтерме тата ют патшалӑхсенчи ҫӑмарта хакӗсене пӗлме. Хусанта пурӑнма ун май пулман — в ӑ х ӑ ч ӗ шӑп
ҫӑмарта ӗҫӗ хӗрсе пуҫланмалли тапхӑр. Вӑл вӑхӑтра
мӑкшӑсем Наровчата вӑтӑр-хӗрӗх ҫухрӑмран ҫӑмарта
турттарса пыраҫҫӗ, укҫа нумай кирлӗ, ун ҫинчен Ревера
пӗлтерес пулать. Кӑнтӑрлахи апата столовӑйра пӗрле ҫиесси ҫинчен калаҫса татӑлсан, вӑл Антонина Павловнӑпэ
Павлушран уйрӑлчӗ.
Антонина Павловна Пул урамӗнчен тухса, университет урамӗпе кайрӗ.
— Ку чаплӑ ҫурта — университет теҫҫӗ. Гимназирен
вӗренсе тухсан, ҫавӑнта кӗретӗн. Тухтӑра тухатӑн,— тем
вӑрӑмӑш пысӑк чул ҫурт ҫине тӗллесе кӑтартрё вӑл Павлуша.
Павлуш пуҫне каҫӑртса ҫӳлелле пӑхрӗ те ҫуртӑн ҫаврашка колоннисем сулкаланнӑ пекех туйӑнса кайрӗҫ.
Шикленсе урам варринелле тухрӗ вӑл.
— Аҫта чупатӑн эсӗ? Трамвай айне пулатӑн!—чупса
пырса Павлуша каялла туртса илчё Антонина Павловна.
-Вагоновожатӑй темиҫе хутчен те чӑнкӑртаттарса сигнал
панӑ, анчах Павлуш ӑна пёлмен. Трамвайне те вӑл пирвайхи хут курнӑ.
— Мёнле чупать вара вӑл?!. Лашасӑрах,— тӗлӗннё
Павлуш.
— Пӗлтӗрсем лашапа турттаратчӗҫ, халь вакун ураписем электричество вӑйӗпе ҫаврӑнаҫҫӗ.
— Мёнле?!
— Халь каласа парсан та ӑнланаймӑн. Гимназие кёрён те унта каласа парӗҫ.
Павлуш кӳреннӗ пек пулчё. Вал учительсем пётёмпех
пӗлеҫҫӗ тесе шутланӑ ку таранччен, вёсем электричество
ҫинчен те йӑлтах пӗлмеҫҫӗ иккен.
Университет ҫине тӗлӗнмелле ылтӑн саспаллисем ҫыпӑҫтарнине асӑрхарӗ Павлуш. Чарӑнса тӑрсах вуларӗ:
«Казанский Императорский университет».
Университет ҫинчен илтнӗ-ха ёнтё вӑл, «императорский» тенине илтмен, ҫавӑнпа каллех ыйтрӗ. Антонина
Павловна ку сӑмах мӗне пӗлтернине тулккӑм ӑнлантараймарӗ.
— «Император» — вӑл латинла сӑмах. Латин чӗлхине
эсир гимназире вӗренетӗр ак, пире латинла вӗрентмен.
Император — патша титулӗ пулать.
— Мён вал титул тени?— татах ыйтрё Павлуш.
— Чинлӑ ҫынсен хисеп ячё.
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— Чинлӑ тени тата мӗне пӗлтерет?
— Чин вӑл — пӗр-пӗр сословинчи ҫыннӑн ячё.
— Сослови тени, тата, мёне пёлтерет?
— Пирён общество пёр пек мар: пёрисем — хресченсем, теприсём — дворянсем, улпутсем, пупсем тата ыттисем. Кашнин ҫавсен — хӑйсен сослови. Анлантӑн-и?
— Анланмарӑм, Антонина Павловна.
— Пирён обществӑра уйрӑм классем пур...
— Общество вӑл шкул тени пулать-и? Унта классем
пирён ялти пекех-и? Партӑсем те пур-и?—татах ыйтрё
Павлуш.
— Перре те ун пек мар. Общество вӑл — халӑх. Сынсен ушкӑнӗ. Темёнле ӑнлантармалла сана, Павлуш. Ак,
гимназие кёретён те — пётёмпех пёлекен пулатӑн. Халь
эс ҫамрӑк-ха пурне те пёлме,— тарӑхсах каларё Антонина
Павловна.
Ку самахсем хыҫҫӑн Павлуш тек ыйтмарё учительницаран: «Пурёпёрех вал питё сахал пёлет. Гимназире вёренмен — «ҫавӑнпа пёлмест пулё, чанах та»—вёслерё
хайён^асёпе пулас гимназист.
Акӑ тата тепёр шур колоннӑллӑ икё хутлӑ ҫурт умне
пырса тухрӗҫ Антонина Павловнӑпа Павлуш. Покровски урам пысӑк мар, ҫавӑнпа пёрремёш гимнази ытла
пысак ҫуртах мар пулсан та, пит чаплӑн туйӑнать ытти
ҫуртсем хушшинче. Шур юпасем тӑрринче, карннсра, каллех «Императорская» сӑмаха асӑрхарё Павлуш.
— «Казанская Императорская первая гимназия»—
хыттӑн вуларё Павлуш. — Эппин, ҫак ҫуртра вёренсе тухсан, эп пётёмпех пёлекен пулатӑп. «Императорская» сӑмаха та анланакан пулатӑп-и?— ыйтрё Павлуш.
— Пётёмпех пёлекен пулатӑн,— килёшрё Антонина
Павловна.
Экзаменсем тепёр кунёнче ирхине пуҫланасси ҫинчен
вестибюльте- хут ҫырса ҫапнӑ. Антонина Павловна мёнмён хатёрлемелли ҫинчен ыйтса пёлнё хыҫҫӑн вёсем
каялла Пул урамне таврӑннӑ. Михаил Николаевич унта
кётсе тӑнӑ.
Столовӑйё—гостиницӑн аялти хутӗнчех. Апат хыҫҫӑн
Михаил Николаевич Антонина Павловнӑпа Павлуша Хусан ҫӑви ҫине илсе кайрё. Сшшапа Витя тӑпри патне ҫитиччен, Павлуш темен тёрлё чассавнисем, тем пысӑкӑш
палӑксем, чул хёрессем, ҫунатлӑ пирёштисем чёркуҫҫи
ҫине тӑрса пуҫӗсене тайнисене асӑрханӑ. Хӑшён хёрессисем ҫине: «Мир праху твоему»— тесе ҫырнӑ. Мёне пӗлте254

реҫҫё-ши ку самахсем? Ыйтмарё Павлуш Антонина Пав*
ловнӑран та, пнччёшёнчен те. Гимназие вёрёнме кёрсен,
пурне те пӗлессе шаннӑ. Акӑ Сашшапа Витя тӑпри патне
те ҫитрёҫ. Вёсен тӑпри ҫинче ним пирёшти таврашё те
ҫук — пёр пысӑкрах йывӑҫ хёреспе тепёр пёчёк хёрес кӑна. Хёрлё тӑпри те пусӑрӑнайман-ха. Сашша хёресси
ҫине —:'«Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр»— тесе ҫырнӑ ҫут тимӗр пур.
Витя ҫинче чечек ҫыххи выртать, амӑшё килсе кайнӑ пулмалла. Михаил Николаевич Елюка хӑйпе пӗрле чӗнесшӗн
пулнӑ, анчах вӑл ёҫрен ҫичё сехетре тин таврӑнать, типографире ӗҫлет, экспедитор шутёнче.
Павлуша Сашшан ачи пулни ҫинчен Михаил Николаевич пӗлтермен. Ашшёне те вӑл вилни ҫинчен телеграмма ҫине ҫырман, кӳрентерес мар тенё пулё. Елюк хӑйӗн
ашшӗне ачи вилни ҫинчен ҫырса пёлтернё, анчах хӑй ӑҫта вырнаҫни ҫинчен. те, ӑҫта пурӑнни ҫинчен те ҫырман.
Вӑхӑт иртӗ, пурте майлашё тенё пулӗ. Хваттер хуҫи те,
унӑн арӑмӗ те ӑна питӗ килӗштернӗ, пурӑнасса та вӑл пёр
ҫемьери пекех пурӑннӑ.
Юнашарти варианта лантӑш чечекӗ пуҫтарса Сашша
тӑпри ҫине пӗр ывӑҫ хурса хӑварчёҫ те хурланса килелле
утрёҫ пиччёшёпе шӑллё тата ҫамрӑк учительница.
3
Экзамен тытма Павлуша тепёр кунне сакӑр сехетре
илсе пычӗҫ гимназие. Михаил Николаевичпа Антонина
Павловна Павлушран ытла хумханнӑ. Павлуш гимназие
кёрессине ялти пекех шутланӑ: задачӑсем тутараҫҫӗ те
илеҫҫӗ тенё, паллашма ҫеҫ чёнеҫҫё тесе шухӑшланӑ. Вӑл
экзамен парасси ҫинчен мар, ачасем мёнле тумтирпе килнине пӑхса тёлённё. Ашшё-амӑшёсемпе килнӗ ывӑл ачисем тем тӗрлӗ те тӑхӑннӑ: хӑшӗ кӗске хура йӗмпе, хӑшӗ
вӑрӑм шӑлаварпа, пушмакпа. Атӑ тӑхӑннӑ ача пёрре те
ҫук, пиншаклисем те ҫук, чалӑш ҫухаллӑ шур кёпе тӑхӑннисем те курӑнмаҫҫё. Хӑшё, хӑюллӑраххисем, Павлуш
ҫине пӳрнепе тӗллесе кӑтартаҫҫё, кулаҫҫӗ.
— Эй,, мужичок с ноготок!— тесе ахӑлтатса иртсе
кайрё пёр гимназист, ҫут тӳмеллё мундирлӑ вёҫкёнскер.
Мён каланине Павлуш ӑнланмарӗ, анчах тӑрӑхласа кулнине туйрӗ. Макӑрса ячё.
— Мён эс, мӗнрен хӑратӑн? Ҫынсенчен начар пӗлместён вёт эс?—лӑплантарасшӑн пулчё Михаил Николаевич.
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Антонина Павловна ачана пуҫран ачашласа йӑпатрё.
Павлуш хирӗҫ темӗскер каласшӑнччӗ, анчах ҫав вӑхӑтра
ӑна класа чӗнчӗҫ.
Антонина Павловна хӑвӑрт ҫавӑтса кайрӗ Павлуша,
класа кӗртсе ячӗ. Хӑй те сисмерӗ, сӑхсӑхса илчӗ.
— Ай, Тоня? Сӑхсӑхни пулӑшӗ тейӗн-и?— кулчӗ Михаил Николаевич. Антонина Павловна вӑтанса хӗрелчӗ.
Класра ачасене диктант ҫыртарнӑ. Текстне гимнази
директорӗ — Клюев господин — хӑй вуланӑ:
«Одна ласточка зацепилась за конец тоненькой нитки... и так далее».
Павлуш, хулари вырӑссем калаҫнине илтменскер, мёнле илтённӗ — ҫапла ҫырса панӑ. Вара вӑл ҫырни ак ҫапла
пулса тухнӑ: «Адна ласточка зацепилась за канец тоненькой нитки... и такдалие». Отметки мён чул пулнине
вал пёлмен, анчах ӑна тек класа чёнмен. Антонина Павловнӑпа Михаил Николаевич директорпа калаҫса пӑхна,
анчах вӑл вёсене «инородецсем валли император гимназийё мар, семинари пур — ҫавӑнта каймалла»,— тесе
тавӑрнӑ.
Чӑнах та, мён шухӑшпа ҫав гимназие пырса кёнё ҫак
чӑвашсем? Унта дворянсен ачисене те суйласа илеҫҫӗҫке? Купсасен ачисене те тиркеҫҫӗ, теҫҫё.
— Мён тесе калас ёнтё аттене?—хурланчё Михаил
Николаевич. — Тата тепёр хуйхӑ ун пуҫӗ ҫине пырса
ӳктёр-и?
— Илнӗ, тейёпёр... Павлуша хӑйне те кёнё тесе калас пулать. Ашшё ан пёлтёр. Эп ӑна виҫӗ уйӑх хушши
хам хатёрлеме пултаратӑп. Арифметика лайӑх пёлет вӑл,
вырӑсла начар ҫырать. «О» вырӑнне «А» тесе ҫырнӑ. Мёнле илтённё— ҫаплах ҫырнӑ, тет, директор. Ана тепёр гимн а з и е — 3-мёшне кёртетпёр. Унта купсасен ачисем вёренеҫҫё. Канцелярире пирён патӑртисем — Алексей Иванов
ёҫлет. Эп ӑна паллатӑп — тен, пулӑшӗ. Кёркунне илсе
к а й ӑ п ӑ р . — Ҫ а п л а хавхаланса лӑплантарчё Антонина
Павловна Михаил Николаевича.
— Атте нумаях пурӑнас ҫук. Савӑнтарас ҫавна. Тавай
гимназист формине илсе тӑхӑнтаратпӑр Павлуша? Карттусё ҫине халлёхе кокарда ҫыпӑҫтарас мар, брюкипе блузине туянас. Мёнле сан шухӑшпа, Тоня?— ыйтрӗ Михаил
Николаевич Антонина Павловнӑран. Ҫак шухӑшпа килёшрёҫ иккӗш те. Ҫав кунах гимназистсен тумне туянчӗҫ,
Павлуша тӑхӑнтарса та ячӗҫ. Леш ҫав тери савӑнса кайнӑ, гимназие кёнех тесе шутланӑ.
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Нимён те кӳренмелли пулман пек пулса, Михаил Николаевич каҫхине Елюк патне кёрсе тухрё. Павлуша гимназие кёртме илсе килни ҫинчен каласа пачё, ытти хыпарсене пёлтерчё.
— Эппин, вёренме кёрет пулсан, кӗркуннепе ӑна хваттер кирлё пулать. Эп урӑх ҫӗре те куҫма пултаратӑп,—
терё Елюк.
— Ой, ун ҫинчен мён халех калаҫмалли пур. Кёркунне курӑнать. Эп ыран Наровчата тухса каятӑп. Тен, мён
те пулин ыйтмалли пур?— ыйтрё Михаил Николаевич.
— Ҫук нимён те. Аттене ача вилни ҫинчен пёлтертём.
— Киле таврӑнма шухӑшламастӑн-и?
— Ҫук. Хваттер хуҫисем пит кӑмӑллӑ ҫынсем, ёҫ те
тупса пачёҫ. Намӑс пуҫпа яла пырса кӗместӗп.
— Апла пулсан — аван. Ҫыр. Адресне пёлетён.
— Пӗлетӗп. Хӑвӑр ҫырсамӑрччё, ман ӗнтӗ никам патне те ҫыру яма ҫук. Чипер кайӑр,— терё те куҫҫульне
шӑлса илчё. Михала ӑна йӑпатмалла пӗр-ик сӑмах каларё те пӑшӑрханса тухса кайрӗ.
Антонина Павловна ҫул ҫине кайма урӑх тумтир
улӑштарса тӑхӑннӑ хушӑра, Павлуш стена ҫумёнчен пёр
питё хитре япалана кӑларса илме хӑтланса тӑнӑ. Сасартӑк пӗр арҫын кӗрсе тӑнӑ.
— Тархасшӑн, мадам. Мён хушатӑр?— ик ура кӗллине ҫыпӑҫтарса пуҫне тайса каларё ҫак ҫын.
Антонина Павловна ним чӗнме аптрарӗ.
— Мана нимён те кирлё мар?! Эп чёнмен Сире,—
терё.
^
— А шӑнкрав... Эппин, сирён номертен такам шӑнкравланӑ?! — Антонина Павловна Павлуша шӑнкрав
кнопки патёнче тӑнине асӑрхарё те кула-кула каҫару
ыйтрё.
— Куна ман ача, пёлмесёр шӑнкрав кнопкине пӳрнипе лектернё... Каҫарсамӑр,— терё те вӑл Павлуша алӑк
патёнчен чёнсе илчё. Килнё ҫын тухса кайрё.
— Вӑл кнопкӑна тивме юрамасть. Ана пӳрнепе тёксен,
коридорта шӑнкрав сӑсси илтёнет,— ӑнлантарчӗ Антонина Павловна Павлуша.
— Мёнле апла?!— пёлес килчё Павлушӑн.
— Ана каласа парсан та, халь эс ӑнланас ҫук. Гимназире вёренсен, пёлен ак.
— А унта кёреймесен? Мана диктантшӑн иккё лартнӑ
терёр паҫӑр, мана унта илмеҫҫё. Эсир пиччепе калаҫнине
эп илтрём.
17. П. Осипов. Элкей таврашв.
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— Илеҫҫӗ сана — тепӗр гимназие. Тем пулсан та
илеҫҫё. Илмеҫҫӗ пулсан, кам сана форма туянса парать?— ёнентерчё учительница Павлуша.
Тёттӗм пулнӑ ҫӗре Антонина Павловна Павлушпа пӑрахут ҫине ҫитрёҫ. Михаил Николаевич вёсене лартсах
ячё. Уйрӑм тӑрса калаҫасси пулмарӗ пӑрахут ҫинче ҫын
нумай пирки. Чылайччен куҫран пӑхса тӑнипех иртрӗ
вӑхӑт.
— Йывӑр, Миша... Темшӗн ёмёрлёхех уйрӑлассӑн
туйӑнать...— хуллен каларё Антонина Павловна.
— Мён эс, Тоня? Ун пек нихҫан та ан кала. Ёҫе майлаштарап та хам пата чёнсе илеп. Унччен кёт,— терё Михаил Николаевич. Пӑрахут иккёмёш хут кӑшкӑртрё. Вара Михаил Николаевич шӑллӗне пырса чуптурё, ун хыҫҫӑн Антонина Павловнӑна пит ҫӑмартинчен кӑштах
сёртёнчӗ.
4
Май уйӑхӗнчи Микул кунё Эльгеев ҫемйишӗн ёлёк
пысӑк праҫник шутланнӑ. Пахчаҫимӗҫ, ҫёрулми-кӑшман
лартса пётернё хыҫҫӑн ҫурхи ака та пӗтсе пынӑ, складра
ҫӑмарта ёҫё пуҫланнӑ. Хӑйён менелникӗнче тӑванёсене
чёнсе ёҫкё ёҫни те, кӗсле каласа хёрарӑмсене юрлаттарса
ташлаттарни те, урама шукӑлленсе тухни те килӗшӳллс
пулнӑ.
Иртрёҫ телейлё кунсем. Кӑҫалхи Микул кунё те, мункун эрни те сисӗнмесӗрех иртсе кайрӗҫ Эльгеевшӑн. Марине кинемей сӑра та юхтараймарё. Пыл лартса чей ӗҫнипе кӑна иртсе кайрё менелник кунё. Тул ҫӑнӑхӗнчен
тунӑ сухан кукли пёҫернёччё амӑшӗ, анчах ывӑлё тёртёнсе те пӑхмарӗ. Чейне, пыл ярса, юратсах ӗҫрӗ вара.
— Аш канмасть пылпа чей ёҫсе те, анне,— хурланса
каларё Эльгеев, Павлушё Хусана тухса кайсан.— Хёветёре чён-ха, пёр ӗҫ хушам,— терё.
Марине кинемей Хёветёре кайса чёнчё.
— Мён хушан, хуҫа?— ыйтрё Хёветёр, малти пурте
кёрсен.
— Хуҫа, хуҫа!.. Ман ку сӑмаха!.. Халь эп мар — эс
хуҫа. Мён тӑвӑн-ха ёнтё манпа? Кайри ҫырмана кайса пӑрахас тейён-и ёлёк ҫӑмарта хуҫи пулнӑскере, е пурӑнтӑр-и пӑртак?
— Пурӑнас пулать, Микулай Уҫӑпӑч. Павлуш ӳссе
ҫын пуличчен пурӑнас пулать,— ҫёклентерсе каларё Хёветёр. — Ак мунча та пулнӑ, тен, ҫӑвӑнас темӗн-и?
— Ҫӑвӑнсан пит авапччё те — в ӑ й ҫук, утса ҫитеймён.
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— Ҫурӑм ҫинче йӑтса кайӑп, мунчине кӗресех тесен,—
хатӗр пулса каларё Хёветёр.
Сасартӑк Эльгеева Хёветёр шухӑшӗсем кӑмӑла кайрёҫ. Нумай пулать-ҫке мунчара шыва кёменни.
— Анне, кӗпе-йӗм хатёрле-ха, Хёветёр мана мунчана илсе каяс, тет,— кӑшкӑрчӗ Эльгеев амӑшне.
Хёветёр, хӑйӗн хуҫине ик аллинчен ҫӗклесе, хулпуҫҫи
урлӑ ҫёклесе йӑтрё.
•— Ах, тур, ывӑлӑм, шӑммупа тирӳ кӑна юлнӑ-ҫке
сан,— куҫҫульне сурпан вёҫёпе шӑлса каларё Марине
1
кинемей.
— Хёветёр, ҫав вӗлле умне илсе кай-ха, унта тунката
пур, ларса канам,— сукмак хёрринче ларакан улмуҫҫп
тункати ҫине кӑтартрё Эльгеев.
Пыл хурчӗсем хёрсех ёҫленё. Вёлле умёнче хуҫи ларнине пӑхмасӑр, вёсем хӑшӗ пӗчӗк шӑтӑкран вёҫе-вёҫе
тухса каяҫҫӗ, хӑшё, сап-сар ураллӑскерсем, йывӑррӑн вёлле шӑтӑкӗ умӗнчи хӑма ҫине ана-ана лараҫҫё.
— Пыл пулать кӑҫал, Хёветёр,— кӑшт савӑнса каларӗ
Эльгеев.— Анчах кам пӑхтӑр-ха ёнтё хуртсене? Сана вёрентсе хӑвараймарӑм, анне ватӑлнӑ — куҫӗ те начар курать, Павлуш пӗчӗккӗ-ха — вёлле хуппине те уҫаймё...
— Ой, Микулай Уҫӑпӑч, кирлӗ пулсан вӗренӗпӗр-ҫке.
Хӑв та Тӳрленён-ха кёркуннеччен,— йӑпатса каларё Хёветёр.
— Ну, ҫитӗ. Йӑт «хуҫуна»... Пёр сӑмахпа каласан,
«шекелет» шӑмми кӑна юлнӑ, пурӑнать ҫапах ҫын,— кӑшт
хӑйӗнчен хӑй кулса илчё Эльгеев.
Мунчаран тухсан Элкей Микули йӑлтах ӗнтӗркерӗ.
Пёр стакан чей ӗҫрӗ те кӗрӗкпе витёнсе выртрё, вӗриленсе кайрё, кайран лачкам тара ӳкрӗ.
— Вӑй пӗтрӗ, анне. Чикен чикет сылтӑм аяк пӗрчинчен, сывлама та хён.
— Шурсаларан Никольский тухтӑра чёнтерес мар-и?
— Ҫук, анне, кирлё мар. Ҫак эрнере аттепе юнашар
кайса выртатӑп та пуле. Михалана чёнтересчё. Хёветёре
кала-ха.
Марине кинемей Хёветёре чёнсе кёчё. Эльгеев тӑрса
ларма хӑтланчӗ — тӑраймарё. Вара хутпа кӑранташ ыйтрё те выртнӑ ҫёртех ҫырчё. Хёветёре почтӑна кайса телеграмма пама хушрё.
Тепёр кунёнче Эльгеев вырӑн ҫинчен тапранайми пулчё. Павлушсем Хусантан час таврӑнманнипе пит пӑшӑрхана пуҫларё.
17*
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— Ывӑлӑмӑрсене те кураймасӑрах вилёп пуль-и, анне?— хӑрлатса каларӗ вӑл амӑшне.
— Мунча кӗни юрамарӗ-ши, ывӑлӑм? Ытла тӑрук
вӑйран ӳкрӗн,—тесе, ывӑлӗн ура пӳрнисене тытса пӑхрӗ
Марине.
Урамран ямшӑк шӑнкӑравӗ сасси илтӗнчӗ. Марине
кантӑк патне пырса пӑхрӗ.
— Павлушсем ҫитрӗҫ, Микула. Ах, тур!— хыпаланса
пӳртрен тухса кайрӗ.
Эльгеев темскер каласшӑн пулчӗ, сасси тухмарӗ. Пурте Павлуш чупса кӗчӗ, ашшӗ патне пырса тӑчӗ. Ашшӗ,
ӑна гимнази тумӗпе танине курсан, пит хӗпӗртерӗ, анчах
нимӗн те калаймарӗ. Антонина Павловна Эльгеев патне
пырса сывлӑх сунчё, в а р а ӗнеНтерсе каларӗ:
— Павлуша гимназие илчӗҫ, Николай Осипович,—
терё.
— Спаҫҫипӑ сире, Антонина Павловна. Ҫын пултӑрччё ҫак ача, пирён пек ухмах ан ӳстёрччё,—сывлӑшне
ҫавраймасӑр, чарӑна-чарӑна к а л а р ё Эльгеев. Унтан ывӑлне хӑй патнерех чёнчё те кана-кана каларё: «Павлуш,
ывӑлӑм... Тӑватӑ ывӑлтан иккӗн голатӑр ӗнтӗ — аслипе
кёҫённи... Михала килеймерё... к а л а м а л л и нумайччӗ... Тэтах калам: ӳс — ҫын пул. Иӗркеллӗ пулаймарё аҫун пурнӑҫӗ. Ҫ ӑ м а р т а хуҫи пулма шутларӑм — ҫука кӑна юлтӑм.
Ҫёрпе ирёк ш ы р а р ӑ м ӑ р аслӑ пиччӳпе халӑх валли — чё^н
пушӑпа сӑнчӑр кӑна курчӗ хура халӑх. Турӑ ҫулӗнчен пӑрӑнса п ӑ х р ӑ м ӑ р — пусмӑр кӑна куртӑмӑр. И к айкки
те — т ӑ в а й к к и . Ш ы р ӑ р ӗнтӗ пиччӳпе иксӗр — ӑҫта ^пурши сёвекки? Пурах вӑл ырлӑх сёвекки, пурах, ывӑлӑм.
Эпир ӑна тупаймарӑмӑр. Ус, ывӑлӑм, вӗрен — ҫын пул.
Михала саншӑн пултӑр аҫу вырӑнёнче... Эс ӑна итле...
Ҫак сӑмахсене пиччӳне те каласшӑнччӗ... Ёнтё... ҫитё...»—
Юлашки сӑмахсене пӑчӑртанса аран-аран каларё, вара
хуллен куҫне хупрё, пёр вӑхӑт сывламасӑр выртрё. Марине кинемей турӑш кӗтессинчен ҫурта илсе ҫутрӗ, пӳртри
ҫынсене те ҫута-ҫута пачё. В а р а П а в л у ш а кёлё в у л а м а
хушрӗ. П а в л у ш кёлё кёнеки илсе, турӑш умне пырса, ву^л а м а тытӑнчӗ: «Эй, турӑҫӑм, хӗрхенсем мана, ҫылахла
ҫынна!..»
Ун сассине илтсе, ашшӗ куҫне уҫрӗ, вара аллипе к ӑ ш т
сулса П а в л у ш а хӑй патне чӗнесшӗн пулчё. Антонина Павловна ӑна ӑнланчӗ.
— Павлик, аҫу чӗнет сана,— тесе, Антонина Павловна
Павлуша ашшё патне ҫавӑтса пычё.
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Эльгеев чылайччен ывӑлӗ ҫине пӑхса выртрӗ, вара
сылтӑм аллипе хӗреслесе пиллерӗ. Алли ӳкрӗ. Нимӗн те
чӗнмерӗ.
Шалти куҫ кӗтессисенчен икӗ тумлам куҫҫулӗ юхса
анчӗ, сӑмса ҫуначӗсем тӗлне ҫитсен иккёш те ӳт ҫумне
ҫыпӑҫса ларчӗҫ.
Пӳрте пӗрерӗн-пӗрерӗн Элкей Микулин тӑванӗсем пуҫтарӑнчӗҫ. Сарт Ҫеменӗ те, килӗнченех ҫурта илсе килнӗскер, Марине кинемее турӑш умне ҫутма пачё. Виле патне
пырса, куҫ хупанкисене ҫыпӑҫтарчӗ, тепёр хут ан уҫӑлччӑр тесе икӗ куҫӗ ҫине те виҫӗ пуслӑх пӑхӑр укҫа хучӗ.
Вара сӑхсӑхса: «Ҫӳлти патшалӑх пултӑр!—терё.*—Пире
кӳрентермен, эпир те хур туман. Мён те пулин пулнӑ
пулсан, каҫар, Микула. Иывӑр тӑпру — ҫӑмӑл пултӑр!»—
тесе пуҫ тайрӗ. Ун хыҫҫӑн пӳртре пуҫтарӑннӑ ҫынсем те
ҫав сӑмахсене пӗрин хыҫҫӑн тепри каларӗҫ, сӑхсӑхрӗҫ.
Чӗнерти Санюк та, Чашламари Марье те килсе ҫитрӗҫ,
ашшӗ вилнине курса юлайманнипе пит пӑшӑрханчӗҫ, асламӑшне пыра-пыра йӑпатрӗҫ.
Марине кинемей Павлуша ыталаса макӑрчӗ:
— Ах, ачам, иккӗнех тӑрса юлтӑмӑр пулӗ-и ҫак пуш
килте — ваттипе ҫамрӑкки? Епле пурӑнӑпӑр ӗнтӗ аҫусӑр? Эсӗ те килтен тухса кайсан, вара ман пӗр карчӑк
пуҫӗпех пурӑнма тивӗ-ши? Ват аннӳ вырӑнне виле шӑтӑкне кӗрсе выртрӑн-н ӗнтӗ, пӗртен-пӗр ывӑлӑм?
Кӑнтӑрла иртнӗ ҫӗре ултӑ кӗтеслӗ тупӑк та туса пётерчӗҫ, кӑвак сӑрӑпа сӑрласа илемлетрӗҫ. Шыва 'кӗртсе
таса кспе-йӗм тӑхӑнтарнӑ хыҫҫӑн, каҫалапа Элкей Микулине тупӑка вырттарчӗҫ. Аллисене хӗреслерӗҫ, кӑкри ҫине
Микул турӑ ятлӑ пӗчӗк тимӗр турӑш хучӗҫ.
Марьепе Санюк чӳрече янаххи ҫине пёр стакан шыв
лартрӗҫ, унта чӗр ҫӑмарта хучӗҫ — ашшӗн чунё чӳхенсе
тасалса тухса кайтӑр тесе, куҫкёски тата картин таврашне шур пирпе витрӗҫ, тупӑк йӑтса тухнӑ чух тӗл пулнӑ ҫынна пама сӗвем ҫип те хатӗрлерӗҫ, пытарса килсе^н
ҫынсене ҫитерме кутье пӑтти те, иҫӗм ҫырли кукли те пӗҫерсе хатӗрлерӗҫ. Аҫтан пырать ҫав йӗрке тата мӗне пӗлтерет — никам та пӗлмест. Иалине тумасан — вилнӗ ҫынна хисеплеменни пулать, ҫавна кӑна пӗлнӗ.
Михала килессе кӗтсе, виҫ талӑк пытармасӑр малти
пӳрТре вырттарчӗҫ Эльгеева. Чиркӗве илсе тухса каяс
умён Михала пырса ҫитрӗ. Вӑл Наровчата ҫитейнӗ пулнӑ,
ашшӗнчен хӑрушӑ телеграмма илнӗ те ҫав кунах тухса
килнӗ. Анчах ашшӗ виличчен ӗлкӗренмен.
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Михала тупӑк умне чӗркуҫленсе ларчӗ, тӳсеймерӗ —
макӑрчӗ. Ун ҫумне Павлуш та пырса тӑчӗ, вӑл та макӑрса ячӗ. Антонина Павловна Павлуша хӑй патне чӗнсе
илчё, ачашларӗ.
Эльгев вилсе выртни ҫинчен илтсен, тӗрлӗрен калаҫакансем пулчӗҫ.
Паймуксем виле йӑтса тухнӑ ҫӗре пыман. Ҫытӑр Энтрейч хӑйӗн карчӑккипе ҫапла калаҫса илчӗ:
— Йӗркеллӗ пурӑнма пӗлмерӗ, ачисене те йӗркеллӗ
ӳстереймерӗ, йӗркесӗрех вилчӗ Элкей Микули. Тӑпри ҫӑмӑл пулайӗ-ши?— терё те ҫапах, темшӗн, сӑхсӑхса илчӗ.
Шӑрт Кавӑрли тупӑк хыҫҫӑн утрӗ. Сарт Ҫеменӗ патне
пырса, ҫапла хуллен каларӗ:
— Ҫемен, сан Виктӑрӑн авланмалли вӑхӑт та ҫитнӗ,
пӳрт лартма вырӑн та кирлё пулать,— юнашарах пурӑнатӑн. Шухӑшламан-и эс ҫавӑн ҫинчен?... Карчӑкё нумаях
пурӑнас ҫук, кӗҫӗннине Михала хӑйпе пёрле илсе каять
теҫҫё...
Каласа пётереймерё Ш ӑ р т Кавӑрли. Сарт Ҫеменё виле
хыҫҫӑн утнине манса кайса, хыттӑнах кӑшкӑрса ячӗ:
— Хуп ҫӑварна, ҫӑткӑн!.. Оглы-мать их бей!
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Шӑрт Кавӑрли аяккалла пӑрӑнса
кайрӗ.
Ляпарт матки те хӑйӗн шухӑшне каламасӑр тӳсеймерё. Вилнӗ ҫын ҫинчен усал каламаҫҫё теҫҫӗ те, вӑл ҫапах
хӑй пек маткана ҫапла каласа хучё:
— Пӑх-ха, кин! Леш — Шӗнерпуҫ майри — Михала
ҫумӗнчен хӑпма пӗлмест вёт, намӑссӑрскер. Вилерен вӑтанасчӗ хуть? Курӑр ак, Михали те венчетсӗрех мӑкӑртать ҫавӑн хырӑмне, хи-хи-хик!— тесе вӑрттӑн кулса илчё вӑл.
Элкей Микулине пытарма халӑх нумай пуҫтарӑннӑ.
Юнашарти ялсенчен те ҫӑмарта пухакансем пынӑ, пӑшӑрханнӑ. Шӗнерпуҫ чиркӗвне ҫитичченех «Святой турӑ,
святой хӑватлӑ, святой вилӗмсӗр, ҫырлах пире!— юрласа
утнӑ. Кёлтутарнӑ хыҫҫӑн урапа ҫине лартса ҫӑва ҫине
илсе кайнӑ.
Халь ӗнтӗ Уҫӑп Тимахвейч пӗччен мар: ывӑлӗ те, кинё
те юнашарах выртаҫҫӗ.
Шӑп ҫак вырӑнта, тӑватӑ ҫул кая, Эльгеев Тимофей
Николаевича хӑйӗн тӑрантасӗ ҫинчен антарса хӑварнӑччӗ. Ёненнёччё ҫавӑп сӑмахне, ҫёнё самана пуласса ӗмӗтленнёччё. Нненнёччё Михала та, ашшӗне те хӑй майлӑ
ҫавӑра пуҫланӑччӗ. Анчах халь... пёри хӗрлӗ тӑпра айӗнче
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выртать, тепри — ун умёнче пуҫне тайса тӑрать. Ҫук йӑнӑш пулнӑ вёсен ҫулӗ.
Ялтан тухса кайни тепле чёрене хурлантарать пулсан
та, ҫёнӗ шухӑш кӳрет.
— Тоня! Аттене пытарнӑ хыҫҫӑн, мана уҫҫӑнах пёр
шухаш пырса кёчё. Ҫёнё пурнӑҫ тӑвасси — хуларан пуҫланмалла. Пёр иккёленмесёр — каяр пёрле. Павлуша та
илсе каяр. Ҫӗнӗ шухӑш хулари рабочисенчен яла куҫмалла. Федоров ахальтен мар пирёнтен кулнӑ. Хресченсем хӑйсем тёллён темён чухлё Тапӑлтатсан та старостӑран ҫӳде хӑпарас ҫук. Каяр пёрле ҫӗнӗ ҫулпа!
— Каяр, Миша! Учитель ӗҫӗ — пур ҫӗрте те кирлё,—
савни чённёрен хёпёртенине пытараймасӑр каларё Тоня.
Ашшё вилнин тӑххӑрмӗш кунне тӑванёсемпе асӑнса
ирттерсен, Михала Кутемертен ӗҫе тухса кайрё. Хусантаи
Рязань урлӑ Мускава ҫитиех ҫӳрекен пёртен-пӗр вакунпа
Наровчата сахал мар хутланӑ.
Вӑрӑм ҫулта темёнле шухӑш та пыра-пыра кёрет пуҫа:
ц— Сӳнчӗ Элкей килйышё... Хушамачё те юлмарё,—терё Михала, ҫумма чиксе тухнӑ ҫемье фотоӳкерчёкне
пӑхса. Ана Санюк аппӑшё качча кайнӑ чух ӳкерттернӗччӗ.
Унтанпа ҫичӗ ҫул иртрё. Кашнин сӑн-сӑпатне пӑхса тухрё
те Михала, тӗлӗнчӗ: хёвеланӑҫёнчи ҫёршывсенче пурӑнакансем хӑйсен йӑхёсене пит чыслаҫҫӗ; вёсен хушамачёсем, сыпӑкран сыпӑка куҫса темиҫе ёмёре ҫити асра
юлаҫҫё... Пирён вара, чӑвашсен, пӗр ҫемьерех темиҫе хушамат... Ак асатте, чӑн-чӑн Элкей йӑхӗнчи старик, Тимофеев хушаматлӑ, асанне — Никитина, анне — Алексеева,
зпир — унӑп ачисем — хӑшӗ Николаев, хӑшӗ Эльгеев.
Пӗр ҫемьере — пилёк хушамат! Кам камран ҫуралнине
те пёлме ҫук. Нивушлё Эльгеев хушамат аттепе пёрлех
пётмелле?!. Ҫук! Упрамалла ку хушамата,—терё Михал а хӑй ӑшёнче... ,
— Эльгеев Михаил!.. Эльгеев Павел!.. Аван янӑрать,—вӗҫлерӗ хӑйӗн шухӑшне Михала, шӑлтӑркка вакун силлентернё май ыйха путас умён.

ИК КЕ М Ӗ Ш

П А Й Ӗ

ТАЛАХА ЮЛСАН
1
Элкей Микулин кӗске ӗмӗрӗ сӳннӗ хыҫҫӑн унӑн килҫурчӗ сасартӑк пушанса кайрё. Малти пӳрте Павлуш пӗччен кӗме хӑракан пулчӗ: ашшӗ тупӑк ӑшӗнче выртнӑнах
туйӑннӑ ӑна. Пёр Марине кинемей кӑна сайра хутра кёре-кӗре лампадкӑна йывӑҫ ҫу тултаркаланӑ, турӑш
умӗнче чӗркуҫленсе кӗлтунӑ, турӑран пулӑшу ыйтнӑ. Анчах турри ӑна илтмен.
Пӳртре виҫҫӗн кӑна тӑрса юлнӑ: Павлушпа асламӑшӗ
тата ватӑ кушак аҫи. Вите умӗнчи сӑнчӑрти йыттӑн сасси
те илтӗнми пулнӑ. Вӑл хӑй йӑвинчен сике-сике сӑнчӑрне
чӑнкӑртаттарса вӗрни те ӗлӗк чуна хавхалантарнӑ, анчах
кил хуҫи хыҫҫӑн Улай нумай пурӑнайман. Пӗр ирхине
Марине кинемей ҫӑкӑр таткисемпе тухнӑ та юратнӑ йыттин виллине кӑна курнӑ. Вите хуралҫи мӗнле кӑнса выртнине никам та пӗлмен: те апат пама манса ка^йнӑ пирки,
те ватӑлнӑскерӗн ҫулӗ ҫитнипе вилмелле пулнӑ.
Тепёр тесен, вите умӗнче йытта сӑнчӑрта тӑратма халё
сӑлтавӗ те пулман. Хӗветӗре рапатникре усрама та Марине кинемейӗн укҫи ҫитмен.
— Ах, Хӗветӗр, ан пӑрахсамах пире. Килкелесе кайсамах пирён пата сайра хутра. Лашине эпир усраймӑпӑр
ёнтё, Павлуш ӑна пӑхаймӗ, хам эп ватӑлнӑ. Илсе кайсам
Айвана хӑв патна, усра. Уй-хир ёҫне тунӑ чух, хӑвӑннипе
пёрле, тен, пире те килкелесе пулӑшӑн, лашине те ансаг
пулё сан патӑнта пурӑнма,— нумай шухӑшланӑ хыҫҫӑн
тавҫӑрса илсе каларё пёррехинче Марине кинемей ёмёре
пёрле ирттернё Хёветёре.
Хёветёр хӑй те ҫавнах каласшӑн пулнӑ, анчах кӳрентерессён туйӑннипе сӑмах уҫман. Хӑйён килёнче те унӑн^ёҫ
хушӑнса пынӑ: ик ачаллӑ арӑмне пӗччен пурӑнма йывӑрланса пынӑ. Ывӑл ача ҫуралнӑранпа ик ят ҫёр илнӗ, суха тума ӑиа лаша питӗ кирлё пулнӑ —туянма укҫи ҫит264

мен. Ҫӗнӗ пӳрт пураса лартнӑранпа кил хуҫи кирлех
пулнӑ.
— Хӗветӗр, хӑҫанччен пурӑнас тетӗн вара эс ҫав пу1панса юлнӑ кил-ҫуртра? Пӗр карчӑк хӑй тӗллӗн те пурӑнӗ, Павлушӗ пиччӗш патне кайӗ.
— Ҫапли ҫапла та... Шел-ҫке ӑна та... Тем тумалла
ӗнтӗ...
Ҫапла калаҫкаласа илкеленӗччӗ хӑйсем хушшинче Хӗветӗрпе арӑмӗ. Халь, тата, Марине кинемей ӑна хӑй пӑхса
ӳстернӗ лашине укҫасӑрах парать пулсан — ма хёпёр, тур, кинемей... Мён каламалли... Пулӑшӑпӑр
ҫемйипех киле-киле... Лашишӗн сӑпаҫҫипах... Манмӑпӑр
пӗр-пӗрне,— терё те Хӗветӗр, сӑхсӑхса илчё. Те хӗпӗртенипе, те чӑн сӑмахӑн суйи ан пултӑр тесе, турӑш умне
пырсах, кӗлтусах каларӗ юлашки сӑмахсене.
Павлуш, асламӑшне пит юратнӑскер, унпа нихҫан та
хирӗҫмен: ҫырмаран шыв кӳрсе килессине, каҫхине ачасемпе ӗне ҫитерме тухассине е киремет вӑрманне хӑрӑк
турат пуҫтарма каяссине хӑй ҫине илнӗ. Ку ӗҫсене вӑл
Тимушпа пӗрле юратсах тунӑ. Тимуш Павлушран пӗр ҫул
ҫеҫ аслӑрах пулнӑ, ҫавӑнпа вӗсене пиччӗшӗпе шӑллӗ тесе
те шутланӑ хӑшӗ-пӗри. Чӑнах та, хӑть кӑнтӑрла пыр, хӑть
каҫхине — Павлушпа Тимуш шак та пӗрле.
Ҫитес кӗркунне Кутемерте ҫӗнӗ шкул уҫӑлмалла, унӑн
ҫуртне тунӑ хыҫҫӑн турпас тавраш пуҫтармалли нумай
пухӑннӑ. Унта ӗҫленӗшӗн подрядчик ача-пӑчана кунне
пилӗкшер пус тӳленӗ.
— Урам тӑрӑх чупса ҫӳриччен кайса пулӑшӑр платниксене, укҫи те пулё кӑнихвет илмелӗх,— тенӗ асламӑшӗ.
Павлушпа Тимуш ку ёҫе юратсах хутшӑннӑ. Анчах
пёр эрне ӗҫленӗ хыҫҫӑн ачасене вӑтӑршар пус вырӑнне
ҫирӗм пусшар кӑна шутласа панӑ. Ҫитменнине, пӑхӑр учҫа хушшинче икшер пуслӑх кив укҫа та пулнӑ, ӑна
лавккара илмен ачасенчен.
— Вӑт, басурмансем, оглы-мать их бей!— тесе пӑскӑртнӑ вара Сарт Ҫеменӗ подрядчике.
Подрядчикӗ «асӑрхаман, тепле пулнӑ-ҫке»
текелесе
ирттернё кӑна. Хирёҫмен, авалхи укҫана Иккёмсш Микула патша чухнехи пӑхӑрпа улӑштарнӑ. Анчах пилёкшер
пус вырӑнне тӑватшар ҫеҫ шутланӑ. Сарт Ҫеменё темёнле намӑслантарнӑ пулсан та, подрядчик ҫапла кӑна калана:
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— Турпас йӑтас вырӑнне вӗсем, пӗчӗкскерсем, лашалла выляса кӑна сиксе ҫӳрерӗҫ... Вӗсем хыҫҫӑн хамӑн
пуҫтармалла пулчӗ,— тенӗ. Паман укҫана ирӗксӗр илме
ҫук. Марине кинемей Павлуша тек яман вара шкул тунӑ
ҫӗре.
Урам тӑрӑх чупса ҫӳреме те вӑхӑчӗ юлман мёскён
Павлушӑн. Ҫимёк кунё хыҫҫӑн Антонина Павловна Павлуша тепёр хут гимназие кёме хатёрлеме тытӑннӑ, кун
сиктерсе хӑй патне Шёнерпуҫне ҫӳреме хушнӑ.
Ҫитменнине тата, пахчари пахчаҫимӗҫе ҫумӑр хыҫҫӑн
ҫумкурӑкё хупланӑ пулнӑ, вӗсене ҫумлама асламӑшён алли ҫитеймен.
— Асанне, эпир ӑна Тммушпа ҫумлатпӑр, ҫырмари
купӑстана та кая-кая шӑваратпӑр. Эс пире уншӑн сухан
кукли пёҫерсе пар. Юрать-и?—йӑпӑлтатса ыйтнӑ Павлуш асламӑшӗнчен.
— Юрё-ҫке, пёҫерёп. Карас пылёпе чей ёҫтерёп,— йӑпатнӑ вара асламӑшё мӑнукне.
Ик юратнӑ юлташа шывпа сапса та уйӑрас ҫук: ӑҫта
Павлуш — унта Тимуш. Тимушӑн Шёнерпуҫне ҫӳреме
сӑлтавӗ пулман, ҫапах та вӑл хӑйӗн юлташне Павлова
учительница патне кашнинчех ӑсатнӑ. Тимуша никам та
Хусана е Чӗмпӗре кайма хатӗрлемен.
— Пушӑт хуҫма вёренччёр малтан, сухапуҫ хыҫҫӑн
ҫӳреччёр, вара ҫӑкӑрсӑр лармӗҫ ман ачасем те,—тенё
Тимуш ашшӗ пускилсене. — Вулама-ҫырма пёлнипе те
ҫитё сире, ывӑлӑмӑрсем. Хулара пурӑннипе хырӑм тутӑ
пулас ҫук, пурте учителе тухас ҫук. Алӑсти ёҫне чухласан, ҫӑпата тума вёренсен, сухапуҫ тытма пӗлсен — выҫӑ вилмӗр-ҫке, пурӑнкалӑр ялта та. Ку вӑл — пирён асаттесен халалё,— темиҫе хутчен те ҫапла ӑс панӑ Энтрей
Ҫтаппанч хӑйӗн ачисене.
Ашшё сӑмахёнчен иртме ҫук. Ҫавӑнпа Тимуш малалл^а
вёренесси ҫинчен шухӑшламан, юлташёпе пёрле задачасем шутланипе те пулин савӑннӑ. Павлуш шутлайманнине Тимуш туххӑмра шутласа панӑ, уншӑн Павлуш пиг
пархатарлӑ пулнӑ: ӑна пысӑк тетрадь тата пуҫламан кӑранташ парнеленё.
2

Марине кинемейӗн килӗнче ӗҫ кунран-кунах хушӑнса
пынӑ: пахчине хурал тӑрасси те, чиепе хӑмла ҫырлине
татса сутасси те, тӑкӑннӑ улмана пуҫтарса пасара илсе
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Каясси те ҫитмӗл виҫё ҫулх,и карчӑкпа вунӑ ҫулхи мӑнукёшён ытлашши йывӑр пулнӑ. Лашине те Хёветёртен
тилмёрсе ыйтасси. Ҫӗрле мар, тӑп-тӑрӑ кӑнтӑрлах шӑкӑрмакӑреем решетке хӑмисене хӑйпӑта-хӑйпӑта сад пахчине кӗрсе сӑтӑр тума пуҫланӑ. Элкей Микули юлашки ҫулсенче йывӑр чирлӗ пулнӑ пирки пахчине хуралласах кайман, ҫапах та хальхи пекех иртӗхменччӗ ача-пӑчасем.
— Ах, ачасем, ҫырлине татса ҫийӗр те эсир, турачӗсене ан хуҫӑр. Турачӗ пулмасан, ҫитес ҫул хӑвӑра валли
ҫырли те пулмӗ,— тесе ӳкӗтленӗ ачасене Марине кинемей.
Павлушпа Тимуш килте чух ача-пӑчасем питех кӗмен
пахчана, ашшӗ-амӑшӗсене каласа пар'асран хӑранӑ пулмалла. Анчах Павлуш Шӗнерпуҫне тухса кайсанах, кӗтӳпе кӗре-кӗре ҫырла ҫинӗ ҫав ачасем.
— Сирён пахчана саранча
тапӑнман
пулӗ-ҫке?
Чие ҫырлисем хӗп-хӗрлӗ курӑнса ларатчӗҫ решетке хёррипе, халӗ тӑрринче те курӑнмаҫҫӗ, —юптарса каланӑ
Сарт Ҫеменӗ Марине кинемее.
— Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман хӗрарӑм пуҫӗпе? Павлушран хӑрамаҫҫӗ. Тепёр тесен, ҫиччӗрех. Ача-пӑчана улмаҫырла усӑллӑ,— тетчӗ Кушников тухтӑр.
— Саранча валли лартса ӳстернӗ-им Микула сад пахчине, оглы-мать их бей! Пёрерёшне тытса, йёммине антарса вёлтренпе! Вёлтренпе ӑшаламалла! Пистерес пулать алхасакан ачасене, унсӑрӑн вёсем тӑна кёрес
ҫук. Эсё, кин, мана ирёк пар. Хам хурал тӑрӑп паян ҫӗрле,
оглы-мать их бей!—терё те чёлёмне чёртсе пахчаналла
утрё Сарт Ҫеменё.
Марине кинемей хёпёртенипе ним чёнме те пёлмерё,
ун хыҫҫӑн сад пахчине утрё.
Сарт Ҫеменӗн сачё пысӑк пулман, ун патне кёме хӑранӑ ача-пӑчасем. Эльгеевсен пахчине те хурал тӑма ансат пултӑр тесе, вӑл хӑй енчен шӑтӑрнак витёр ҫӳремешкён ҫын кёмелёх хушӑ турё. Р1ыттине те ҫав хушӑк витёр
Эльгеевсен садне кёрсе ҫӳреме вёрентрё. Ҫавӑнтанпа ялти
пуҫтах ачасем иртёхме пӑрахрёҫ — чие ҫырлисем, хёрлё
хурлӑхан сапакисем каллех хёрелсе пиҫе пуҫларёҫ.
Пархатарлӑ Марине кинемей Питрав кунёнче ятарласах Сарт Ҫеменне хӑналарё, Павлушӑн менелникӗ ячӗне
Хёветёре чёнтерсе така пустарчӗ, тултармӑш та туса ҫитерчё.
Ҫемен Ҫтаппанч киле тухса каяс умён, пыл-сӑра ӗҫсе
хёрӗнкеленнёскер, Хёветёре ыталаса ёлёкхи салтак юррине вырӑсла хурлӑхлӑн юрласа ячё:
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Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано, чуть светочек
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья, мои сестры,
Заплачут мать и мой отец,
Еще заплачет дорогая,
С которой шел я под венец.

— Ир тӑлӑха тӑрса юлтӑмӑр, кин! Пурӑнмаллаччӗ-ха
Уҫӑпӑн та, Микулан та, Укҫинен те, ман карчӑкӑн та...
Э-эх, оглы-мать их бей!
— Мӗн тӑвӑн, турри ҫапла ҫырнӑ пулё. М а л а р а х вилсе
выртайманскер, пурӑнатӑп-ха халё те,— куҫҫульне шӑлса илсе каларё Марине кинемей. — Тыт-ха, Ҫемен, ҫул
курки пултӑр!— тесе витре тёпне пӑтратса тултарса пачё
юлашки куркине тӑлӑха юлнӑ карчӑк.
— Вилнисем ҫӑтмахра пулччӑр, чӗррисем пурӑнччӑрха, васкас мар. Ҫапла-и, Хёветёр?.. Тавсъе!— терё те Сарт
Ҫеменӗ, панӑ сӑрана тёппипе ёҫрё, вара стаканне сётел
патне нырса ӳпне вырттарчӗ.
— Пурӑнӑпӑр-ха, Ҫемен пичче, пурӑнӑпӑр, халех вилсе выртас марччӗ,— текелерё Хёветёр, унпа пёрле кӑштах
ӗҫсе.
— Сан ёнтё ма пурӑнас мар! Пӳрт лартса пачё сана
Микулай Уҫӑпӑч, лаша туянтӑн укҫасӑрах. Виличчел нуҫҫапса пурӑнмалла сан ҫак кил-ҫурта, Хёветёр.
— Вӑл ҫаплах ёнтё, Ҫемен пичче, ҫаплах. Тыр пуҫтармалли вӑхӑт ҫитсе пырать. Пулӑшасчё тетёп-ха Марине кинемее, ҫемйипех килёпёр тыр вырма. Л а ш а хакне
ӗҫлесе татасах пулать.
— То-то, оглы-мать их бей!.. Ырӑ ёҫ туни нумая пымасть, теҫҫё... Усалли ёмёре пырать, теҫҫё. Ҫапла ан пултар,—тесе сӑхсӑхса тухса кайрё Сарт Ҫеменӗ. Кӑшт тӑрсан, каялла кёчё.
— Э-э, оглы-мать их бей! Мансах кайнӑ: сире, Марине кин, хуралҫӑ кирлё, пахчара чупса ҫӳрекен йытӑ кирлё. Ман Палкан хапха айёнчен вёрекен пулнӑ, шӑкӑр-макӑрсене хӑратмалӑх хӳрине кукӑртать, оглы-мать их бей!
И ӑ х ӗ лайӑх — настоящий дворняжский. Амӑшӗ, хӑвӑр
пёлетёр, хаяр, вӑрӑсене ҫывӑха ямасть. Килёшет пулсан,
паянах паратӑп. Павлуша калӑр!
— Марине инке, йытӑ кирлех сире. Как-никак — х у ралҫӑ,— хушрӗ Хӗветӗр.
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— Тавтануҫах сана, Ҫемен, пире манманшӑн. Павлуш
темиҫе хут та сирӗн Палкан ҫинчен тапратнӑччӗ, ыйтма
хӑяймарӑмӑр. Тем пекех сӑпаҫҫипӑ,— хёпӗртесе тав турё
Марине кинемей хӑйӗн стариккин тусне.
Павлуш вӑл кун иртенпех Шӗнерпуҫӗнче. Антонина
Павловна ӑна Хусана илсе кайма пит тӑрӑшса хатӗрленӗ,
праҫниксенче те уроксем тутарнӑ. Асламӑшӗ патёнче Сарт
Ҫеменӗпе Хӗветӗр Питрав праҫникне ирттернӗ вӑхӑтра
вӑл учительница патёнче диктант ҫырнӑ. Тимуш, Павлушран хӑпманскер, шкула пырсан хыҫалти парта хушшине кайса ларнӑ, хӑйӗн тетрачӗ ҫине ҫырса пынӑ.
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана»,—

вуланӑ Антонина Павловна. Ҫурхи экзамента Павлуш
«о» вырӑнне «а» ҫырнипе нумай йӑнӑш туса пётернё. Ҫавна асра тытса, учительница ятарласах «недарам, Масква,
пожарам, адтана» майлӑрах каланӑ. Павлуш халё ҫавна
чухлакан пулнӑ, йӑнӑшсем питех яман.
— Тимоша, эс мёнле ҫырнӑ, кӑтарт-ха?— ыйтнӑ учительница, Павлушӑн диктанчёпе танлаштарса пӑхма.
Тимуш халиччен Павлушпа пёрле ҫырман, ҫавӑнпа учительница мёнле вёрентнине пёлмен. Вӑл епле илтённё,
ҫаплах ҫырнӑ. Вара унӑн диктанчё ҫапла пулса тухнӑ:
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Асхва, паленная пушаром,
Хранцусу отдана».

Ку сӑвва ялти шкулта вӗрентмен, ӑна Антонина Павловна Павлуша кӑна вӗрентнӗ. Гимназире экзамен тытнӑ
чухне пёр-пёр сӑвӑ каласа пама ыйтсан, Лермонтовӑн
«Бородиноне» каласа пама хушнӑ.
— Мёнле «Асхва» ҫинчен ҫырнӑ эсё, Тимоша?-- ыйтнӑ
учительница Павлуш юлташёнчен.— «Асхва» вӑл пирён куккасеи ялё. Шихран станцинчен аякра мар. Унта
пёлтӗр пысӑк пушар пулнӑ,— ним иккёленмесёр каласа
панӑ Тимуш.
Павлуш ахӑлтатса кулса янӑ: — Асхва!.. Ха-ха-ха!..
«Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Ҫапла
ҫырмалла вёт, Антонина Павловна?
Учительница Павлуша ырланӑ, Тимуша Павлушпа
пёрле вулама-сырма вёренме хупшӑ.
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Кӗркунне ҫитсен икӗ тусӑн уйрӑлмалли вӑхӑг ҫитрё.
Тимуша Шӗнерпуҫӗнчи икӗ класлӑ училищӗне кӗме пул ӑ ш р ӗ Антонина Павловна, П а в л у ш а Хусана — гимназие
кёме тепёр хут илсе кайрё. Хушаматне, ашшён йӑхне шута илсе, «Эльгеев» тесе ҫыртарчӗ.
Хусанта арҫын ачасем валли виҫӗ гимнази пулнӑ, виҫҫёмёшёнче купцасен тата мещенсен ачисене ытларах
илнё. Павлуш икё уйӑх ҫурӑ хушшинче вырӑсла ҫырма
чылай вёреннё, анчах калаҫнӑ чух йӑнӑшсем тунӑ.
— Не «одну десятку», а «один десяток», мальчик,—
тӳрлетсе каланӑ экзаменра пёр ватӑ учитель.— И не
«один верст», а «одна верста»,— тенё. Ҫапах та арифметикӑпа «тӑваттӑ» лартса панӑ вӑл Павлуша.
Пуринчен ытла ҫыру ёҫёнчен хӑранӑ Антонина Павловна. Диктантшӑн «пиллёк» лартса панине пёлсен, вал
Павлуша хёпёртенипе ы т а л а с а чуптурё. «Бородино» сӑвва питё ҫёкленсе, йёркеллён каласа пани пурне те к ӑ м ӑ л а
кайнӑ, урӑх Павлушран нимён те ыйтман. П а в л у ш та питё савӑннӑ.
Михаил Николаевич Хусана пырайман. Ҫавӑнпа ун
патне Наровчата Антонина Павловна ҫапла телеграмма
янӑ:
«Хаклӑ Миша П а в л и к а гимназие илчӗҫ. С а л а м яратпӑр Ы т а л а т п ӑ р чуптӑватпӑр
Тоня Павлик».
«Ыталатпӑр, чуптӑватпӑр» сӑмахсем пирвайхи текстра пулманччӗ, анчах к ӑ ш т шухӑшласа тӑнӑ хыҫҫӑн Антонина Павловна малтан «ыталатпӑр» сӑмах хушрё, каярахпа «чуптӑватпӑр» тесе ҫырчё. Мён ҫырнине П а в л и к а
кӑтартмарӗ, вуласа панӑ чух вӑл ку сӑмахсене сиктерсе
хӑварчё. Павликшӑн пулсан кирек мёнле ҫырсан та пёрех
пулнӑ, анчах Антонина Павловна ҫав сӑмахсене вуламасӑр хӑварсан питҫӑмартисем ҫуннине тата чёре васкаса
сикнине туйрӗ.
«Мёншён килмерӗ-ха Миша Хусана? Шӑллӗне^гимназие вырнаҫтарма килмеллех пулнӑ-ҫке ҫав», — хӑйӗнчен
хӑй ыйтса пӑлханчӗ Тоня.
Каҫ пулсан, Павлуш ҫывӑрса кайсан, Антонина Павловна, Н'омерте ӑна пӗчченех хӑвареа, П а в е л Алексеевич
патне наччаслӑха тухса кайрё. Алексеев аякра мар, Пулӑ
урамёнчех икё хутлӑ йывӑҫ ҫуртра пурӑннӑ. Ун патёнче
Елюка тёл пуласса кётмен Антонина Павловна.
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— О-о, хамӑр ялсем тата пур-ҫке Хусанта,—ним калама аптранӑ енне тапратрё Антонина Павловна.
— Елюкпа эпир, атьсемёр, час-часах тӗл пулкалатпӑр.
Вал пире пит кнрлӗ ҫӗрте, тйпографире ӗҫлет... Пулӑшать... Ларӑр-ха, пёрер чашӑк чей ӗҫер,— тесе
кантӑк
янаххи ҫумне ҫакнӑ сушкӑ ҫыххине илсе сётел ҫине
салтса хучё Алексеев.— Сушкӑ вӑл питё усӑллӑ япала:
типёскер, час шёвет, чейпе шӳтерсе ҫиме аван.
Ҫапла хӑналанӑ хушӑрах вӑл Елюк типографирен илсе килнё листовкӑсене Антонина Павловнӑна кӑтартрӗ.
«Анафема — патшана, Толстоя мар!— шикленсе вуларё Павлова.— Вулӑр, шкулсенче вулӑр Лев Николаевич
Толстойӑн кӗнекисене. «Воскресение» романра вӑл 1861
ҫулта пулнӑ реформӑн тӳнтерлӗхне кӑтартать. Хресчен
халӗ те ӗлӗкхи чуралӑхрах, ҫав реформа хура халӑха ниепле ҫӑмӑллӑх та кӳмен. Пёр енче — чухӑн хресченсен
«хӑрах йӑранӗсем», тепӗр енче — «улпутсен вӗҫӗ-хёрри
курӑнман ҫеҫенхирёсем, тырпул уйӗсем, вӑрманёсем...»
Антонина Павловна темӗскер каласшӑнччё...
— Хресчен хуйхине Лев Николаевич питё туйса,
хёрхенсе ҫырнӑ,—пӳлсе каларё Алексеев.—Акӑ, пӑхӑрха, Антонина Павловна, ҫак кёнекене—«Плоды просвещения». Епле ҫырать вӑл кунта: «Чӑх-чӗпе кӑларса ҫӳретмелёх те ҫёр ҫук»,—тет.
— Питӗ хӑюллӑн каланӑ, чӑнах,— килӗшсе каларӗ
Антонина Павловна.
— Ара, атьсемёр, халь самана хытса пырать. Тӳрех,
Тимофей Николаевич пек, хӑтланма ҫук. Аяккараххӑн,
таврарах ҫулпа утма тивет. Кёнеке вулама вёрентес пулать хресченсене... Ас кётёр, шухӑшлама вёренччёр чӑвашсем те.
Антонина Павловна листовкӑна малалла вуласшӑн
пулчё, анчах Павел Алексеевич каялла илчс.
— Чей сивёнет, ӗҫӗр-ха... Хутне килте те вулӑр...
Унта тавҫӑрса илмелли шухӑшсем нумай, ҫиелтен ҫеҫ
вуламалла мар. Ҫак кёнекесене илсе каймӑр-ши тата
май килнё чух?
— О-о, кунта пётёмпех Толстойӑн кёнекисем мар-и?
— Толстой ҫамрӑксене ёҫе хӑнӑхма чёнет... «Мӗнле
телейлӗх туянтӑм эп хампа хам ӗҫленӗ чух! Ёҫлесех^! ЁҪшкулти ачасене ун сӑмахёсене
л е с ! » — т е т вӑл. Сирён
кунсеренех, ӑнсӑртран пек, ӑнлантарса парас пулать. Акӑ
кунта унӑн «Ача чухнехи» повеҫӗ те пур, «Воскресение»,
«Хаджи Мурат», «Поликуша», «Детство», «Севастополь271

ские рассказы» тата хӑшпӗр пёчёк калавёсем: «Хуҫипе
тарҫи», «Филиппок!» Хе-хе-хе!..
Хвеилеи-Хвилиппоч.
Куна ачасем пит юратса вулӗҫ.
— А ку тата мӗнле япала: «Остатки языческих обрядов и религиозных верований у чуваш. Составлена архиепископ о м Ни к ан ор ом ».
— Ну, куна эпё ятне тума хутӑм... Сасартӑк «лешсен»
аллине лексен... Хӑвӑр пӗлетӗр... Тепёр тесен, аван кёнеке вал... Унта Хусанти учительсен семинаринче вёренекен
ачасем ҫырса панӑ юмах-калавсене кёртнё, тёне кёмен
чӑвашсен тёшмёшле йӑлисем ҫинчен ҫырнӑ. Учительсене
пит кирлё япала, атьсемёр... Тин ҫеҫ ҫапӑнса тухнӑ терён-и ҫак эс, Елюк, ку кёнекене?
— Паян.
— Э-э, паллаштармарӑм та-ҫке сире, Антонина Павловна. Елюк, университет типографийёнче ёҫлет. Экспедитор!.. Ак ҫак кёнеке — «Записки университета» — вёсен
типографийёнче пичетленет. Кӑна
Дмитрий Алексеевич
патне леҫмелле ыран.
— Кушников патне ман хамӑн та кёрсе тухас шухӑш
пурччё...
— Начар пурӑнать Дмитрий Алексеевич... Шанмаҫҫӗ,
атьсемёр... Халё тата чирлесе ӳкнӗ... Каҫсерен сивё тытнипе аптрать, ывӑнать...
— Эппин, Георгий Алексеевичран салам та пулин
калӑр.
— Никольскирен?!. О-о, унпа вӑл пит туслӑ. Кал.Зп,
калӑп... Чимёр-ха, атьсемёр... Вал ун патне ҫыру та ҫырнӑччё...
Каласа пётереймерё, алӑкран шаккани илтёнчё. Хыпаланса пиншак кёсйинчен кӑларса Антонина Павловнӑна ҫыру тыттарчӗ те чей чашкисене пуҫтарчӗ Алексеев.
— Атьсемёр! Хваттер хуҫисем кун пек шаккакан
марччё... Час килместпёр тесех кайнӑччӗ-ҫке ҫавсем...
Елюк, ме! Кайри алӑкпа кайӑр — пахча витёр, эс пёлетён,— тесе листовкӑсене тыттарчё Алексеев. Вара хӑй сётел ҫинчен краҫҫын лампине илсе прихожӑя тухса кайре.
Тултан тата хытӑрах темиҫе хутчен шаккани илтёнчё.
Кӑшт тӑрсан, пӳлёме полицейскипе пӳрт хуҫи Петухов
кӗчӗҫ.
— Алексеев, Павел Алексеевич. Эсир пулатӑр-и?—
ыйтрё полицейски.
— Эпё,— хӑюллӑн каларё Алексеев. Вал тёрёс калаииие ҫурт хуҫи ӗпеитерчӗ.
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^ — Иртӗр пӳлӗме,— л а м п ӑ п а ҫутатса хӑй пӳлӗмне чӗнчӗ Алексеев.
Полицейски пӳлӗмри япаласене тыта-тыта пӑхкаларӗ.
Алексеевӑн пӳлӗмӗнче пӗр сӗтелпе икӗ пуканран урӑх
ннмӗн те пулман. Сасартӑк полицейски сётел ҫинче ьыртакан кӗнекене курчӗ.
— Хе?! Архиепископ Никанор ҫырнӑ! Мён тума кирлӗ
ку кёнеке^революционера?!. Тӗлӗнтеретӗр, господин Алексеев. А хӑвӑр «анафема патшана!» тетёр?
— Ҫук-ҫук! Ун пек сӑмахсем пирён мар. Эпир патша ҫумёнче дума пулмалла тетпёр, конституци кирлё тетпёр. Анафема вӑл тёне хирӗҫ пыракансене чиркӳре ылханнине пёлтерет. Акӑ, калӑпӑр, Толстой, Лев Николаевич, в ӑ л чӑнах та...
— Федоров ҫийчен к а л а эс, Толстой ҫинчен мар — вӑл
пупсен ӗҫӗ пултӑр.
— Мёнле Федоров?! Илтмен, пёлместёп.
— В ӑ л сирён патӑрта ҫёр каҫнӑ. Акӑ — свидетель, сирён ҫурт хуҫи.
— Хӑҫан курнӑ эсир ӑна, господин Петухов? Эп Федорова курман, палламастӑп та ӑна,— ӗнентерсе уҫҫӑн
к а л а р ё Алексеев.
— Эп хам курман, мана сирён хваттер хуҫи, Николай
Фаддеич, к а л а с а пачё... Виҫӗмкун сирён патӑрта ҫӗр выртнӑ, терё.
'
— Ха-ха-ха!.. Федоров мар — Федор, ман пичче, виҫӗмкун ҫӗр выртса кайрё, ку чӑн. Ялтан килнёччё, шкул
ёҫёпе. Вӑт, атьсемӗр!..
Полицейски сасартӑк к ӑ ш к ӑ р с а ячё.
— Суятӑр! Федорова эсир Хусанта кӑна мар, Воскресенски вулӑсра пӑлхав пулнӑ чухнех пёлнё. Тен, ҫак хута
та курман тейӗр?!.— гектографпа ҫаптарнӑ прокламаци
кӑтартса к а л а р ё полицейски.
Алексеев тин кӑна Елюкпа парса янӑ листовкӑсене
асӑрхарё, кулса ячё. |
— «Анафема патшана»?! Федоров—марксист, социалдемократ. Кун пек хутсем ҫырса, вӑл хӑйён ятне в а р а л а с
ҫук.
— Эппин, эсир пёлетёр ӑна?!
— Пӗлетӗп, ун ҫинчен пӗлмен рабочи ҫук Хусанта. Анчах нихҫан та курман эп ӑна, палламастӑп та. Илтессе
илтнӗ ун ҫинчен.
— Камрап?
— Кирек камрап ыйтӑр, пурте пӗлеҫҫё. Алафузов фаб18. П. Осипов. Элкей таврашб.
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рикинче ӗҫлекен рабочисем хушшинче те, тир заводёнче те
вӑл пыра-пыра калаҫнӑ теҫҫӗ. Ҫавна илтнӗ эпӗ.
— Эпиин эсир пӗлетӗр вӑл камне!—хӗрсе каларё полицейски. — Именем закона Вы арестованы, господин
Алексеев!
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн малалла тавлашасси пулмарё,
часах Алексеева жандармерие илсе кайрӗҫ.

ҪЁНЁ ИЛЁРТУ

1
Наровчат — пысӑк хула мар, мёнпурё те пилёк пин
ҫын кӑна пурӑнать унта, уесёнче те ҫёр ҫирём пин ҫынран
ытла мар. Пёр-ик хутлӑ йывӑҫ ҫуртсем е улӑм тӑрриллё
чул ҫуртсем сарлака урамсен икё енӗпе вырнаҫнӑ. Кирек
мёнле урампа утнӑ чух та хула варринче ларакан шапшурӑ пысӑк чиркӳ курӑнать. Тӳрем уҫӑ вырӑнта ларать
Наровчат. Чиркӳ площачӗ сарлака. Тип ҫеҫ шур чул сарса капӑрлатнӑ урам пушшех илемлетет аслӑ турӑ керменне. Ҫитес вырсарникун ҫав керменте чаплӑ кёлё пулмалла, Пенза хулинчен чиркёве архиерей килмелле теҫҫё.
Хӑшё калаҫҫё: кёпёрнаттӑр та пулать теҫҫӗ.
Питӗртен митрополит килес сасӑ та пур. Мён-мён каласа тӗлӗнтермеҫҫӗ пулё пёр-пёрне хулари мещенсем.
Ёлёк пасар площачё пулнӑ вырӑна халё палласа та илмелле мар: ҫатма пек шӑлса тасатнӑ. Чиркӳри паркет сарса илемлетнӗ алтарь умёнчи площадкӑна, архиерее ^тумлантармалли чиркӳ варринчи амвона, темиҫе хутчен ӑвӑспа сӑтӑрса ҫутатнӑ манахсем. Икё енчи клироссене манашкӑсем шур чечексемпе капӑрлатнӑ, турӑшсем ҫине
хӑйсем тёрлесе шӑтӑклапа илемлетнӗ шур алшӑллисем
ҫакнӑ, ҫурта лартмалли вырӑнсене те тасатса ҫут кӗмӗл
пек тунӑ.
х х
Наровчат уесёнче тӗрлӗ халӑх пурӑнать: вырӑс^мӑкша,
ирҫе, тутар, чӑваш та пур. Ҫӑмарта склачёсенче ёҫлекенсем пётёмпех чӑвашсем, вёсене Михаил Николаевич хӑйпе пёрле илсе килнё. Вёсем хушшинче Сарт Ҫеменӗн ывӑлё Виктӑр та пулнӑ.
— Виктӑр!—крыльца ҫинчен кӑшкӑрчӗ Михаил Николаевич. — Л а ш а хатӗрле-ха, ман станцие каймалла,—
терё вӑл ирхине ирех, тин ҫеҫ Мокша шывӗнче чӳхенсе
килнӗскер.
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Ҫитес эрнере Тоня Павлуша Хусана илсе каймаллнне
вӑл пӗлнӗ. Экзамен тытнӑ ҫӗре хӑй пырасси ҫинчен те
шантарса ҫырнӑ пулнӑ. Хусана кайса килме вӑл киле
вунӑ тенкӗ укҫа та янӑ. Анчах...
— Куратӑн-и, Михаил Николаевич, пире хирӗҫ воински начальник килет,—тесе Виктӑр хӑйӗн хура турӑ
лашине ерипентерех чуптарчё.
— О-о, чӑнах та-ҫке!.. Пӑр сылтӑмалла, ҫерем ҫине!—
хушрӗ Эльгеев пар лашапа килекен Слюсарев полковника ҫул парас тесе.
— Воп р и г , топз1еиг, Эльгеев!—таҫтан, кӑвак тӳперен пирӗшти сасси пек илтӗнчӗ Соня сасси.
— Воп ]оиг, тайетснзеИе!— французла майлӑн каларё Эльгеев.
— Аҫталла ҫул тытатӑр, Михаил Николаевич?—ыйтрё Слюсарев.
— Хусана, господин полковник.
— Хусана?! А эпир Хусантан. Соня куккӑшӗ патне
кайса килтёмёр. Кӳренчӗ старик васкаса таврӑнмалла
пулнӑ пирки. Ҫӗнӗ чиркӳ уҫаҫҫё-ҫке-ха пирён хулара. Какникак — эп воински начальник! Епле эсир ҫав праҫникре
те пуласшӑн мар-и?
— Мёсьё Эльгеев ниҫта та каймасть. С'ез! 1гез т{е— С'е£ 1шро5$1Ые, тайепкнзеПе**.
геззап*! Сотргепег уоиз?* .
Ку сӑмахсене илтсен, Соня юнтарнӑ пек пулчё. Михаил Николаевич иккёленчё, каҫару ыйтрё.
— Ну вот, пыр та калаҫ вёсемпе: тем терёҫ пёр-пёрне,
каҫару та ыйтма пуҫларёҫ. Вырӑс чёлхинчен ырри мён
пур: «вперед» е «назад». Каланӑ — ёҫё те пётнё,— татса
каларё Слюсарев.
— Ман шӑллӑма, Павлика, Хусана илсе пыраҫҫё
ыран, унӑн гимназие кёме экзамен тытмалла.
— Тытать. Кёрет. Пёччен каймасть вёт вал унта, кам
та пулин илсе каять?
— Учительницӑпа каять. Ҫапах та... Унӑн ашшё-амӑшё ҫук...
I
— А эсир мён, ашшё мар вёт? Ун вырӑнне экзамен
тытмастӑр пулё? Кёрет, вырнаҫать — вара, паллах, пулӑшмалла. Тӑлӑха пулӑшма турӑ хушнӑ.„ Ҫёнё чирку
ҫутатнине, митрополитпа темиҫе епископ кёлтунине, тата,
*Пит интереслӗ пулать. Анлантӑр-и?
** Пултар-л"ша;гӑп, мадемуазель.

архиерей юрланине эп ку таранччен Наровчатрӑ ; иЛтмен, курман. Кайрӑмӑр: эпир — малалла, эсир — каялла!— хушнӑ пек каларё полковник. Михаил Николаевич
пёр самант иккӗленсе тӑчӗ, вара каялла таврӑнма шут
тытрё— Тгез в1еп, топ51епг!*— ал ҫупса, ларчӑк ҫине кучерпа юнашар ларчё Соня.— Уеш, У1сН, у1сП**Эльгеев ҫул тӑршшӗпе пӑшӑрханса пычё. Слюсарев лашисем хытӑ чупнӑ. Виктӑр вӗсене ҫитме пултарнӑ, анчах
чылайранпа ҫумӑрпа йӗпенмен ҫул йӗррисем типсе кайнӑ
пирки рессорсӑр тӑрантас пит чӗтретет ларса пыракансене. Ҫавӑнпа Эльгеев воински начальника хуса ҫитме тӑрӑшасшӑн пулман.
— Эх, пирӗн патӑрта пуласчӗ кунти пек хура тӑпра. •
Тусанё те пирён енчи кёл пек мар, хӑмӑр хура,— терё
Виктӑр.
Вӗҫӗ-хӗрри курӑнман умри уй-хире пӑхса пынӑҫемён
Эльгеев пушшех тунсӑхланчӗ.
— Мёншён каялла ҫаврӑнтӑм-ха эпӗ? Мӗнле туйӑм
ҫав карета хыҫҫӑн туртӑнтарать? Тёлёнтермёш чиркӳ
праҫникне курас килнӗренех-ши?! Е..?—Соня ятне калама
та хӑймарӗ Эльгеев. Чӑнах, ҫав вунҫичӗ ҫулхи гимназистка ҫинчен епле шухӑшлама хӑйтӑр вӑл? Айван хёрача
французла калаҫма гимназире вӗреннӗ те кирлё-кирлё
мар чухнех вӗҫкӗнленсе вӑл чёлхепе пуплекелет. Эльгеев
университета кӗме шут тытнӑ пирки нимӗҫле тата французла калаҫма хӑй тӗллӗн вёренкеленё. Ҫавӑнпа Соньӑпа
хӑш чухне урлӑ-пирлӗ французла перкелешнё, интеллигент шутне кёнё.
— Ҫӑмӑлттай ку полковник хӗрӗ,— илтӗнмеллех вёҫлерё хӑйён шухӑшне Эльгеев.
— Пёр-пёр каччӑн пуҫне ҫавӑрӗ те ак, йӗксӗк. Пӗлме
ҫук,— текелесе Михаил Николаевича кӑшт тӗртсе илчс
Виктӑр.
Михаил Николаевич хирӗҫ чӗнмерё, ӑшшӑн кӑна кулса
илчё.
2

Ҫёнё чиркӳ уҫнӑ ҫӗре темиҫе пин ҫын пуҫтарӑннӑ. Ҫанталӑк калама ҫук уяр тӑнӑ. Хёвел хёртнипе ӳт-тире пиҫёхтерес мар тесе, дворян майриссм пурҫӑн сунчӑксемпе
* Пит аван, мёсъё (французла).
** Кплтсм, куртӑм, ҫёптертӗм (латинла).
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пит-куҫӗсене хӳтёленё, аллисене варӑм перчетке тӑхӑынӑ.
Вёсен ҫинҫе шӑтӑклапа илемлетнӗ кофтисем тата тӑптӑп вӑрӑм юбкисем уйрӑмах уява илем кӳнӗ. Диагональ
пир-авӑртан ҫӗлетнӗ тум е хура хыс тӑхӑннӑ арҫынсем те
хӗрарӑмсенчен юлман. Мӑкшӑ хӗрарӑмӗсем те праҫнике
таса кӗпе-йӗм тӑхӑнса килнӗ, унта-кунта вёсен улача
сурпанӗсемпе шап-шурӑ кӗписем хулари мещенсен куҫне
чылаях йӑмӑхтарнӑ.
Пухӑннӑ халӑх чиркӗве вырнаҫайман, ҫавӑнпа кӗлӗ
хыҫҫӑн молебен тума пупсем чиркӳ умне тухнӑ, халӑха
хӗреспе пиллесе, тур шывӗпе пӗрӗхсе ҫӳренӗ.
Юлашкинчен аслӑ епископпа пӗрле Пензӑран килнё'
йӗпкӗн хура ҫӳҫлӗ, ҫӑра сухаллӑ протодиакон хӑйӗн хулӑм сассипе патша ҫемйине асӑнчӗ. Вара пӗтӗм вӑйпа
кӑшкӑра-кӑшкӑра, сассине пёр октава ҫӳлерех хӑпартрӗ:
«»..и всему царствующему дому мно-га-я л-е-ета!»—тесе
вӗҫлерӗ. Ун хыҫҫӑн архиерей хорӗ виҫӗ хутчен «многая лета!» хавхаланса юрларӗ.
Вёсем хыҫҫӑн ҫӗнӗ чиркӗвӗн чи пысӑк чанӗ кӗмсӗртетме пуҫларӗ, унпа пӗрле шӑкӑр-макӑр чанӗсем те чӗвӗлтетсе илчёҫ. Пуҫтарӑннӑ халӑх — те шарт сикнипе, те турӑ
кӑмӑлне пула — пӗр харӑс пуҫне тайса сӑхсӑхса илчӗ.
— Темскер чуна ҫӳҫентерет,— Михаил Николаевич енне пӑрӑнса каларӗ Слюсарев—Порт-Артур крепоҫӗн тупа сассиоене аса илтерет. Кӳрентерет. Савӑнтарас вырӑнне—пӑшӑрхантарать. Каяр луччӗ киле,— терё Георгий
Петрович хӑйӗн хӗрне чиркӳрен тухнӑ чух.
— М а л а л л а мён пулать, папа?— ыйтрё Соня.
— Молебен пётрё, урӑх нимён те интересли пулмасть.
Михаил Николаевич, сирён шухӑшӑрсем мёнле: килелле
утас мар-и? Чиркӳ праҫникӗ ӗҫкӗсӗр иртмест. Каяр пирён пата.
— Спасибо. Каҫарӑр, анчах ман...
— О-о, поп шоп51еиг! Пирён Агафья Петровна паян
ытарайми'кукӑль пёҫернё. Пирён пата — урӑх ниҫта та!
Эсир Ожеговсем патне кайма хатёрленнё, эп пелетёп,—
кёвёҫнё пек каларё Соня.
— Ожеговсем пирён патӑрта пулаҫҫе, эп весене ченН ё —ёнентерсе каларё Слюсарев.— Дворянсен предводителё паян хӑй патне чёнет. Каймастӑп. Унта к ӑ в а к ю н л а
дворянсем пуҫтарӑнаҫҫё. Пирён йӑх — хура халӑхран.
Ҫапла вёт, Михаил Николаевич,—иккёш те хресчен иахёичен тух'нине палӑртса каларё полковник.
— Кайрӑмӑр, кайрӑмӑр пирён пата! — Эльгеева ал277

линчен тытса чёнчӗ Соня. Эльгеев хӑй те сисмерё,
Соньӑн аллине кӑшт тытса тӑчӗ. Сасартӑк чӗре сикнине
туйрё, Соня ун ҫине тилмӗрнӗ пек пӑхса илчё.
— Ну?... АПопз топз1еиг!* — аллине хуллен вӗҫертсе,
илёртӳллён чёнчё Соня.
Мёнле акӑш-макӑш япала вара ҫа,в туйӑм тени?
Слюсаревсемпе паллашнӑранпа виҫ уйӑх та иртмен пулё, анчах темшён Эльгеевӑн кӑмӑлё вёсем
патне
туртӑннӑ.
Наровчата куҫиччен Слюсарев пёр вӑхӑт Шупашкарта воински начальник пулса ӗҫленӗ иккен, вал Эльгеев
ҫӑмарта хуҫи ҫинчен те илтнё, тет.
Паллашасси е пёр-пёрин ҫинчен ыйтса пёлесси пёчёк
хуласенче кӑткӑс ёҫ мар: кам ӑҫтан килнё, мён туса пурӑнать е, тата, авланнӑ ҫын-и, хусах-и — пёр пёринчен
ыйтса пёлме кирлё мар. Ансӑртран кӑна тёл пулнӑ пулин те, пёри теприн ҫинчен пёлни часах палӑрать. Ҫавӑнпа та пулӗ туртӑнса тӑма сӑмах тупаймарӗ Михаил
Николаевич — Слюсаревсем патне хӑнана кайрё.
3
Виктӑр пулла ҫӳреме пит юратнӑ. Унӑн хӑй тунӑ
кимӗ те пулнӑ. Шӑматкун каҫ вӑл хӑйпе пёрле Михаил
Николаевича мӑнастир ҫыранӗ патне илсе кайрӗ. Хӗвел
тин ҫеҫ йывӑҫ тӑррисем хыҫне пытаннӑ. Ш ӑ р ӑ х кун
хыҫҫӑн епле аван та шыв хёрринче вӑлтапа ларма! Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн мӑнастир чанё сехет ҫапни вӑрман тӑрӑх
янраса каять. Тӗллӗн-тӗллӗн тӳлек Мокша шывне ҫӑрттан хумхатни чёрене йӗкӗлтет: ах, лекесчё ҫав пулӑ вӑлтана!
Михаил Николаевичпа Виктӑр пёр-пёринчен вунӑ
утӑмра лараҫҫӗ. Виктӑр куҫ хупмасӑр вӑлта хулкки ҫине пӑхать, кӑшт кӑна шыв хумханннне курсанах, вӑлтине туртса кӑларать. Хӑш чухне хуртне улӑштарать те
виҫё хутчен сура-сура: «Путӑш пар!» — текелесе, тепёр
хут вӑлтине аяккарах ывӑтать. Туртмасть пулли паян
темшён. Тарӑхтарать пулӑҫа.
Михаил Николаевич хӳтӗрех вырӑна ларнӑ та мён
тума килнине тахҫанах манса кайнӑ. Ашшӗ ҫинчен аса
илнё, пёрин хыҫҫӑн тепри хурлантаракан шухӑшсем
пуҫа пыра-пыра кӗнӗ. Сасартӑк ҫав шухӑшсем хушшин* Кайрӑмӑр, мёсьӗ (фрапцузла).
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чех Тоньӑн ҫепёҫ еасси илтӗннӗ пек те туйӑннӑ. Сарпике
лаппинче ӑна чуптуни те, ашшӗн тӑпри умӗнче сӑмах
пани те унӑн чунне хускантарнӑ. Тунсӑх! Пуринчен ытла
Тоньӑна курас килнё. Чӑннипех юратнӑ-ши вӑл хӑйӗн
тусне? Л а й ӑ х хваттер тупсан, ӑна хӑй патне чёнсе илме
те сӑмах панӑччё мар-и ҫав? Кил хуҫи, Петр Иванович
Скрипкии, пит аван старик, анчах ун патёнче м ӑ ш ӑ р р ӑ н
пурӑнма тӑвӑр.
Тен, Кутемерти кил-ҫурта сутса ярса, Наровчатра
л а р т а с мар-ши? П а в л у ш п а асламӑшне в а р а хӑй патне
илсе килмелле пулё. Анчах асламӑшӗ ялтан тухса к а я с
ҫук. В ӑ л паллӑ. Ҫавӑнпа унӑн Марьепе пӗрле пурӑнмалла. Анчах Марьен ҫуртне сутса унран кивҫенле укҫа
ыйтма та хӑю ҫитес ҫук. Мӗн тӑвас?
— Турт! Турт часрах! — Михаил Николаевич патне
чупса пырса кӑшкӑрчӗ Виктӑр. Л е ш вӑлта вуллине ик
алпа туртса та ҫакланнӑ пулла к ӑ л а р а й м а р ӗ , ҫиппи кӑна
хёлёх пек чётренсе карӑнчё.
— Чим, чим!.. Ан турт! Л ӑ ш т яр! — терё те Виктӑр
вӑлта вуллине хӑй ярса илчё. Хуллен-хуллен вӑлта ҫиппине пёрре пушатса, тепре хытарса, парӑнман пулла
шыв хёррине илсе пычё.
— Сӑскӑ! С ӑ с к ӑ п а ӑсса ил! — шӑппӑн саспа хушрё
Виктӑр.
Михаил Николаевич, халиччен пысӑк пулӑ тытса курманскер, пулла сӑскӑпа хуплама тытанчё.
— Ун пек мар! П у л л а х ӑ р а т а т ӑ н ! — т е р ё те вӑлта
хуллине Михаил Николаевича тыттарчё. Хӑй вӑшт-вашт
пулла сӑскӑпа ӑсса кӑларчё.
Ҫуйӑн пулӑ лекнё иккен: тӑ^иншӗ сахалтан тӑватӑ
шит! Ҫав тери вӑйлӑ ҫапӑннипе вӑл сасартӑк сӑскӑран
ывтӑнчё. Ш ӑ п шыв хӗрнех ӳкрё. Михаил Николаевич
ним тума пёлмен пирки тӳрех пулӑ ҫине ӳпне^выртрӗ,
анчах тытса чараймарӗ. Виктӑр ҫав вӑхӑтра ҫуйӑна кӗсменпе ҫапса анратма ӗлкӗрчӗ. Пулӑ лӑпланчӗ.
— Ха-ха-ха! — сасартӑк Михаил Николаевич ахӑлтатса ячё.—Кам та пулин пӑхса тӑнӑ пулсан, мӗн калёччӗ-ши пирӗн ҫинчеи? Чӑвашсем калашле, вуниккӗн пӗр
така пуснӑ тейӗҫ, ха-ха-ха!
— Така
вӑл — м ӑ й р а к а л л ӑ ,
пулӑ — л ӑ й м а к а л л ӑ !
Ха-ха-ха! Пӑх-ха, Михаил Николаевич, кӗпе-йӗм мӗнле
сан? Чӑн-чӑн пулӑҫӑн пекех!—текелесе Виктӑр пулла тепёр хут сӑскӑна вырнаҫтарчӗ.
Михаил Николаевич ҫири кӗпине чӳхесе-пӑрса типётме
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кӑвайт умне ҫакнӑ хушӑра Виктӑр икӗ пулӑ тыгкаларё, анчах иккӗш те пуҫ пӳрнерен пысӑк мар. Вӗсене киле илсе
кайса намӑса кӗрес мар тесе, иккӗшне те каялла шыва
ывӑтрӗ вӑл.
— Мён тӑвар-ха ӗнтӗ ку пулӑпа, Михаил Николаевич?— ыйтрӗ Виктӑр,—Ҫуйӑнран кукӑль тутлӑ пулать,
теҫҫӗ.
— Чӑнах та!.. Кукӑль пӗҫерттерер те...
— Слюсаревсене чӗнер,— лешӗн шухӑшне пӗлнӗ пекех
каларӗ Виктӑр.
— А мӗнех вара — чӗнӗпӗр.
— Сонькине те-и?
— Паллах.
— Шел, Тоня кунта ҫук. Ана та чӗннӗ пулӑттӑмӑр,—
тӗртсе каларӗ Виктӑр.
— Ытлашши нумай пӗлетӗн эс, тусӑм: сан ӗҫ мар
вӑл,— хускалса каларё Михаил Николаевич,—Каяр, вӑхӑт нумай пулчӗ.
— Кӗпӳ типмен вӗт-ха сан?
— Ут ҫинче типет. Пуҫтар япалусене,— хушрӗ Михаил
Николаевич. Вара кимӗ ҫине кайса ларчӗ.
Михаил Николаевичпа Соня хушшинче ҫын куҫ умне
курӑнмалли нимӗн те пулман, анчах Виктӑр темшӗн Тоня
ҫинчен аса илтерчӗ. К ӑ м ӑ л а пӑлхатрӗҫ Виктӑр сӑмахӗсем.
Хӑй те вӑл хусах-ҫке, пӗлмелле: Тоньӑна юратнӑ пулсан,
вара ытти хӗрсен ушкӑнӗнче п у л м а л л а т а мар-и? Интеллигентлӑ ҫынсемпе калаҫнӑ хыҫҫӑн тавракурӑм ӳсет. Ялти
учительпе пуп хушшинче пулнипех ҫыннӑн пӗлӗвӗ пуянланас ҫук. Слюсаревсен, Ожеговсен ушкӑнӗнче тепӗр тӗнчере пулнӑ пекех туйӑнать.
Ҫавӑн пек шухӑшсем Михаил Николаевичӑн пуҫнетимлӗн кӗрсе вырнаҫа пуҫланӑ иккен. Ҫавӑнпа Тоня ҫинчен
аса илтерсен, унӑн кӑмӑлӗ хускалчӗ.
Киле таврӑнсан Михаил Николаевич нумайччеп лампа
ҫути умӗнче приходпа расход кӗнекине ҫырса ларчӗ, ыйхӑ
килменнипе тарӑхрӗ. Вара лампа ҫутине вӑйсӑрлатрӗ те
ҫӑмарта склачӗ патне тухса пӑхрӗ. Хуралҫи ещӗк куписем
хушшинче ҫывӑрса кайнине асӑрхарӗ:
— Эй, ыйхӑ чӑпти, вӑран!—текелесе вӑратрӗ вӑл ӑна.
Уйӑх ҫути ҫӗнӗ чиркӗвӗн ылтӑн хӗрессисене илемлӗн ҫутатнине асӑрхарӗ те Эльгеев, Шӗнерпуҫӗнчи тӗксӗм шура
хӗреслӗ йывӑҫ чиркӗве аса илчӗ. Хӑйсен ялӗнчи Маркка
хуралҫӑ та куҫ умне тухрӗ: вӑл ҫывӑрма пӗлмест, шак та
гаак тпакӑрчипе ял тавра утса ҫӳрет.
280

Тунсӑх, тунсӑх! Аҫтан килсе тухать вӑл? Каллех Кутемер аса килчӗ. Пушанса юлнӑ кил-ҫурт чуна хурлантарнине туя пуҫларӗ. Каялла пӳрте кӗчӗ. Ҫырма ларчӗ:
«Юратнӑ Тоня!..—ик сӑмах ҫырчӗ те чарӑнчӗ. Юрататех-ши вӑл ҫав учительницӑна?.. Унран илнӗ телеграммӑна тупса, темиҫе хутчен вуласа пӑхрӗ:
«...ыталатпӑр...
чуптӑватпӑр...»
Ку сӑмахсене хӑйӗн туйӑмне пӗлтерсе ҫырнӑ ӗнтӗ Тоня, паллах. Иккӗленмесӗр аса илчё савнине Эльгеев. Анчах... мёншӗн-ха вӑл ку таранччен ответ яман ун патне?..
Ку ёнтё пёрре те килёшмелле япала мар. Ҫырса ямаллах.
Павлуша гимназие илсе кайса вырнаҫтарнӑшӑн та таз
тумаллах. Епле ҫав териех пуҫа ҫухатнӑ-ха вӑл? Мён парки? Кам пирки?
Ответ тупаймарё Эльгеев. Соня ятне асӑнма хӑймарӗ.
Вӑл ҫитес ҫул гимнази пӗтермелле, тен, вара... Ҫук, ҫук!
Полковник хӑйӗн хӗрне «ҫӑмарташника» качча парас ҫук.
Хӗрача йӗкӗлтени — хурапа шурӑ курма ӗлкӗрнӗ ҫыннӑн
пуҫне ҫавӑраймӗ.
«Юратнӑ?!», «Хисеплӗ?!», «Савнӑ?!». Нивушлӗ чӑваш
чӗлхинче урӑхла сӑмахсем ҫук?!. Пур, пур!..— хавхаланчӗ вӑл.— Тусӑм!.. Хаклӑ тусӑм!.. Тоня—чӑн-чӑн
хаклӑ
ҫын, вӑл чӑн-чӑн тус пирӗншӗн!»—Лайӑх сӑмахсем тупнипе хӗпӗртерӗ Эльгеев. Вара, тарӑн шухӑша ӳксе, ҫырма тытӑнчӗ:
«Хаклӑ тусӑм Тоня!
Чылай сӑмах шырарӑм сана тивӗҫлӗ чӗнмешкӗн. Тусӑмран урӑх тупаймарӑм. Эсӗ, Тоня, пирӗн ҫемьешӗн чӑнчӑн тус пулса тӑтӑн. Темӗнле йывӑр кунсенче те эсӗ пирӗншӗн тӑван пек пултӑн. Ҫавӑншӑн юрататчёҫ те сана
пирён килтисем. Сӑмахӑм ҫитес ҫук пуриншён те сана
тав тума. Павлика гимназие илсе кайса
вырнаҫтарнӑшӑн тем пекех тав, ёмёр-ёмёр пархатарлӑ пулё вӑл
хӑй те, атте калашле, «ҫын пулсан».
Ҫитес эрнере, епле те пулин вӑхӑт тупса, Кутемере
пырса кайӑп. Упччен ман Хусана Ревер патне отчетпа
каймалла. Тёл пулӑпӑр часах. Ун чухне чун-чёререн калаҫӑпӑр.
Салам сире пурне те.
Санйн тусу Миша».
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И К К Ӗ Л Е Н Ӳ Л Л Ё ЮРАТУ
1
Каҫхи хӗвел Кайри ҫырма енне сулӑнсан, К ӑ к а н а р пӗвинчи шапасем тин кӑна хӑйсен туй кӗввине тапратнӑ вӑхӑтра Кутемере пӗр К а р м ӑ ш тутарӗ пырса ҫитрӗ.
— Эй, чиппер инкке! Марие, Дарие! Хитре кӑзлар!.. Кёпелӗх-сурпанлӑх, шӑлаварлӑх-ҫытмалӑх, пиҫихилёх-шерепилӗх! Якши тавар, бик якши!—ҫапла к ӑ ш к ӑ р к а л а с а ,
лашине урам варрине тӑратрӗ лавҫӑ.
Ҫамрӑк хӗрачасемпе вӑтам ҫулхи хӗрарӑмсем ӑ н а часах сӑрса илчӗҫ. Хӗрлӗ таварпа килнӗ тутара
тусанлӑ
ҫулсемпе нумай ҫӳренӗ хыҫҫӑн пит-куҫӗ те, тӳпеттейӗ
те кӗл тӗслӗ пулса кайнӑ пирки п а л л а м а л л а мар: ватӑши вӑл, ҫамрӑк-ши? Хӗрлӗ таварне салтса кӑтартас
умён вӑл брезентне сирсе илсе тусантан силлерӗ, вара
ҫывӑхри тарасаран шыв ӑсса питне-куҫне ҫуса тасатрӗ,
тӳпеттейне те темиҫе хутчен силлерӗ.
Пыр та пӑх: утмӑл ҫулхи старикрен пӗр в ӑ т ӑ р ҫулхи
каччӑ пек пулса кайрӗ тутар. Тӳпеттейӗ, сарӑ хӗрлӗ чечеклёскер, кӗрнеклӗ каччӑна татах та ытларах илемлетнӗ.
Хӑйсене хӑйсем темӗнле вӑрттӑн тытма тӑрӑшнӑ пулин те,
хӗрсем тавар туянма мар—ҫав «тутар-князе» курма пыни
паллах пулнӑ. Тен, хӑшӗн-пӗрин ҫылӑхлӑ шухӑш та пуҫне пыра-пыра кӗнӗ пулӗ, анчах ун ҫинчен чӑваш хӗре чи
ҫывӑх юлташне те пӗлтерес ҫук.
— Авланнӑ-ши вӑл, авланман-ши?.. Ах, тур, менле
чаплӑ кӗпесемпе ҫӳрӗччӗ-ши унӑн майри? — хӑйсене хӑйсем мусульман тӗнне йышӑнса тутар майри пулассӑн
шухӑшлана хӑшӗ-пӗри Ятне тума ҫапах та пӗрер туплашка ҫип е ҫитсӑ тутӑр илкеленӗ.
Сасартӑк хурал пӳрчӗ енчен шӑнкрав сасси илтӗнсе
кайрё. Кӗҫ ача-пӑчасем унтан-кунтан сике-сике тухрӗҫ.
— Эй, Элкейсен Михали килет! Учитель килет!—
к ӑ ш к ӑ р а - к ӑ ш к ӑ р а чупаҫҫӗ шӑкӑр-макӑрсем. Чӑнах та, ку
Михаил Николаевич йӳлнӑ. Вӑл Куславккаран ямшак
тытса килнӗ иккен. Хӑйсен килӗ тӗлӗнче хӗрле таварпа
сут тӑвакан тутара курчӗ те т ӑ р а н т а с ҫинчен анса ун
патне пЫчӗ. Ямшӑкне хӑйсем патне ячӗ, хӑй ялйышсемпе
калаҫса юлчӗ. Ансӑртран улача-чӑпар кӗлеткеллӗ тутар
ҫакӑнса тӑнине курчӗ те асламӑшӗ валли кучченеҫ илсе
килменни ҫинчен аса илех кайрӗ.
— Бабушке?!. Якшн-подарок!—темшён тутара черкесе панӑ чух вырӑсла-тутарла к а л а р ё тавар сутакане.
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Хапхаран Павлуш чупса тухрё, ун хыҫҫӑн пӗчӗк Палкан
хӳрине кукӑртса вӗрсе тухрӗ. Михаил Николаевич, ал
вӗҫҫӗн ҫӗклесе, Павлуша чуптурӗ.
— Михайлу Николайчу — нижайшее почтение!—• вырӑсла каласа саламларӗ Сарт Ҫеменӗ.— Нумайлӑха
килтӗн-и, Михала, е?..
— Павлуша Хусана илсе кайма килтём. Гимназие.
— Аван, аван, оглы-м!.. Ман ачасенчен пулаймарё
ҫав... вёренесси. Ну, мёнле-ха унта ман Виктӑр?
— Аван пурӑнать. Пёрле ёҫлетпёр. Салам калама
хушрё. Кӑшт укҫа та парса ячё...
— Спаҫҫипӑ манманшӑн. Пурӑнё вёренмесёр те, чипер ӗҫлесен...
Ҫапла калаҫкаласа Михаил Николаевичпа Сарт
Ҫеменӗ пӳртелле утрёҫ, вёсенчен маларах Павлуш чупрё.
— Ай, тур, тур!.. Михала килсе ҫитнӗ-ҫке!—• хёпёртесе
кётсе илчё Марине кинемей.— Калап Павлуша: аякри
хӑна килмелле, тетёп... Паян иртенпех, Ҫемен кум, пирён
кушак аҫи питне ҫӑвать. Лаппине хӑлха урлӑ каҫареах
тасатать.
— Кушак аҫин... мён ун? Урӑх ёҫё те ҫук пуле: ҫёрёпе таҫта алхасса ҫӳрет те тепёр кун кунёпе пёҫҫисене ҫулласа выртать, оглы-мать их бей!
Кучченеҫпе тутришён Михала асламӑшё пит савӑнчё, пуринчен ытла ваттисене манманнишён тав турё.
Чылайччен калаҫса ларчёҫ Сарт Ҫеменӗпе Михала.
Ашшёпе амӑшне те, аппӑшӗсемпе йыснӑшёсене те аса илмесёр хӑвармарёҫ. Павлуша Хусана илсе кайсан, Марине
кинемее пёччен пурӑнма йывӑр пулассине те тапратрёҫ.
— Ман ҫинчен мён тапратмалли пур вара: ҫынсем пурӑннине эпир те пурӑнӑпӑр. Выльӑх-чёрлёх усрасси пулаймё, ҫимелёх ҫӑкӑр ҫитсен пурӑнӑп вилсе выртиччен.
Вилсен — Ҫемен кум ачисем илсе кайса чикёҫ ҫӗр айне,—
куҫҫульне сурпан вёҫёпе шӑла-шӑла чӑлана кёрсе кайрё
Марине кинемей.
Ку сӑмахсем Михалана пит салхуллӑн илтёнчёҫ.
— Асанне, мёншён апла калатӑн? Сана эпир нихҫан
та пёччен хӑварас ҫук,—хёрхенсе каларё Михала.
— Вилёмё вӑл, тӑхлачӑ, пирён иксёмёрён те алӑк хыҫёнчех. Эсё-и... эпё-и маларах кайӑп—паллӑ мар. Унччен
пёрне-пёри манар марччё. Пёрле пурӑннӑ — пёрлех вилмелле пултӑрччӗ.
— Сӑпаҫҫипех сана, кум. Эсё пулӑшмасан, паянхи куп
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ран вӑл чӑлантан авӑрлӑ кӑкшӑм илсе тухрӗ, вара Сарт
Ҫеменне пёр курка сӑра тултарса пачё. Ун хыҫҫӑн Михалана^та пёр стакан тыттарчӗ. Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах тапратнӑ хыҫҫӑн Сарт Ҫеменӗ ҫӗнӗ пӳрт пураса лартайманни пирки тарӑхса каларӗ.
Хӗветӗр сирӗн, кирек мӗнле пулсан та, Микулай
Уҫӑпӑч пулӑшнипе ҫӗнӗ пӳрт туса лартрӗ, лаша та туянчӗ... А эпир кӗлет пек пӗчӗк пӳртрех ӗмӗре ирттертӗмӗр.
Ҫав мана тарӑхтарать, оглы мать их бей!—Михала енне
ҫаврӑнса пӑхса, такама вӑрҫса илчӗ Сарт Ҫеменӗ.
Сасартӑк Михалана пӗр шухӑш пырса кӗчӗ.
— Ҫемен пичче!.. Чим-ха!.. Пӳрт лартас пирки маиа
пӗр шухӑш пырса кӗчӗ.
— Кивҫенле укҫа парас темӗн-и, Михала? Аванччӗ
пӑртак пулӑшсан, ӗҫлесе татӑттӑмӑр эртелпе,— хавасланса каларӗ Сарт Ҫеменӗ.
— Ҫу-ук! Акӑ мён. Асанне кунта пӗччен пурӑнаймӗ,
ӑна, тен, хампа пёрле илсе каймалла пулӗ...
^ — Ай, тур, тур! — каласа пӗтерме памарӗ асламӑшӗ. — Ҫаз вырӑс майрисем хушшине чӑваш ҫипуҫӗпе
епле пырса кӗрӗп эп?! Выҫӑ пулсан та, чӑваш ялӗнчен
тухса каймастӑп.
— Чим, чим, асанне!.. Никам та сана ирӗксӗр илсе
каймё. Анчах эсё кунта пӗччен пурпӗр пурӑнаяс ҫук. Аппа
та Ч а ш л а м а р а ик ачипе тарӑхса кӑна пурӑнать, сан патэ
та килсе каяймасть.
— Сывлӑхӗ те начарланнӑ, теҫҫӗ-ха унӑнне... Чӗрепе
аптраса ӳкнӗ, теҫҫӗ. Сан, Михала, унта кайса килесех
пулать.
— Кайиччен пёр шухӑша татмалла: вӑл та Ч а ш л а м а ра пӗччен пурӑнаймӗ. Ҫапла тусан лайӑхрах пулмӗ-ши:
ӑна Кутемере илсе килес, кил-ҫуртне сутса ярас.
— Ачисемпе лараканӗ те пулӗ вара амӑшӗ ӗҫе кайнӑ
чух... Килӗшмелле шухӑш ку, кума. Ҫуртне вара... илекен хуҫи пур-ши? Ытла хаклӑ-ши? — хӗпӗртепине пытараймасӑр каларӗ Сарт Ҫеменӗ.
— Малти пӳрчӗ, тен Ч а ш л а м а р а х юлӗ. Кайрине вара сана сутма та пулӗччӗ, Ҫемен пичче, — шантарнӑ пек
каларё Михала.
— Ох, ку, оглы-мать их бей, аван пулӗччё-ҫке! Пёренисене турттарса килес пулсан, ниме тӑвӑттӑмӑр! Хакё
епле-ши? — шансах ыйтрё Сарт Ҫеменё.
— Хакё пирки калаҫмӑпӑр, Ҫемен пичче. Ҫурри
«ӗтмелле...
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— Ҫурри пӗтмелле, теесшӗн мён эсӗ, Михала. Пирён
йӑхра ун пек ҫын пулман — пулас та ҫук! — татса каларё ватӑ салтак.
)
— Ҫурри кӗтмелле тума та пулё тесшӗнччӗ эпё. Вӑл
ёнтё пирёнтен мар, Марье аппаран килё. Асанне, сан
шухӑшпа мёнле пек?
— Мёнле лайӑххӑн туйӑнать, ҫапла тӑвӑр Марьепе
иксӗр, — килёшрё Марине кинемей.
2

Михала килни ҫинчен илтсен, тепёр кунне ирех Хӗветёр пырса ҫитрё. Нимён те пулса иртмен пекех, Михалана «хуҫа ывӑлӗ» тесе чённё вӑл, кирек мёнле ёҫ те
тума хатӗр пулнӑ. Л а ш а ш ӑ н парӑмлӑ пулнине те манман. Паян та ак, Чашламана каймаллине илтсен, туххӑмра киле кайса Айвана кӳлсе килчӗ. Ҫав кунах Михала аппӑшӗ патне тухса кайрё.
Марье чӑнах та йывӑр чирлесе выртнӑ. Михала килни ҫинчен илтсен хытӑ пӑлханнӑ, хирӗҫ тухайман. Утса
ҫӳреме пит кансӗр пулнӑ ӑна. Юрать-ха, ачисене Палюк
пиччен арӑмё пыра-пыра пӑхкаланӑ. Михала пӳрте кёрсе
тӑнине курсан, Марье куҫҫулёпе ҫапла каланӑ:
— Ах, шӑллӑм... ҫӳрейми пултӑм-ҫке... Чёре хытӑ
сикет, ыратать... Каҫалапа вёриленсе выртатӑп, сыпӑсем
тӳсме ҫук ыратаҫҫӗ, тарлаттарать... Тем ёҫсе тӳрленмелле... Никольский тухтӑр, Сала пульницинчи, килсе кайкаларё, ҫак эмеле ҫырса пачӗ... Пулӑшнине пёлмерём,
тем тумалла ёнтё. Хусана кайса килме хушрӗ, профес^сорсемпе калаҫса пӑхсан аван пулнӑ пулёччё, тет. Турӑ
ячё пулё сана, Михала, пирён пата. Шалт аптраса ҫитрӗмӗр-ҫке. Юрать, ырӑ ҫынсем пӑрахмаҫҫё, — алӑк патне Палюк арӑмӗ кӗрсе танине курса, хыттӑнтарах каларё Марье. — Иртсе ларсам, кин. Михала шӑллӑм килсе
ҫитрӗ-ҫке, сӑпаҫҫипах ӑна... Кёпёрьян, эс ан шакка-ха,
чӑнах... Пуҫ ыратакан пулчё...
— Эп кӑсӑя валли клетка тӑвап, анне, — тата хытӑрах шаккаса илчё Кёпёрьян.
— Тула тухса шакка, пӳртре мар! — вӑрҫса каларё
амашё.
Чирлӗ ҫыннӑн чёри
ахаль
те вӑркать,
анчах
Марьей паян чунӗ чӑннипех ҫуннӑ. Ача-пӑчан хӑйӗн
йӑли: кунӗ-кунӗпе мён те пулин шаккасси те ватасси.
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Кӗпӗрьян, пӑтине кӗртес тесе, мӑлатукпа ҫапкаларё те
юнтарса пӳртрен тухса кайрӗ.
— Тинкене кӑларать ку ача — шӑп Эливан таврашех! — ҫиллине чараймасӑр каларё Марье.
Чылай калаҫкаласа ларнӑ хыҫҫӑн Марьене чӑнах та
Хусана, клиникӑна илсе кайма шутларӗҫ. Килте вӑл
тӳрленес ҫук. Ачисене — Кӗпӗрьянпа Люттине — халех
Кутемере, Марьене пӗр-ик кунтан хӑйпе пёрле Хусана
илсе кайма сӑмах иачӗ Михала.
^Ҫуртне-йӗрне сутасси ҫинчен
Михала
тапратмэ
хӑймарӗ. Анчах ахаль те паллӑ — аппӑшӗ хирӗҫ пулас
ҪУК-„Ҫьш вӗҫҫӗн епле пурӑнтӑр вӑл Ч а ш л а м а р а ? Икӗ ҫӗр
апг/ӑшё патӗнче выртса килни ик ӗмӗр пурӑнса ирттерпе
пекех туйӑнчӗ Михалана. Ҫӗрӗ-ҫӗрёпе аппӑшӗ йынӑшса
ахлатни, темиҫе хутчен ӑна уҫӑ кантӑк патне йӑта-йӑта
ид
с е кайса лартни — тамӑкри пурнӑҫпа пӗрех. Еиле
пурӑннӑ-ши унӑн аппӑшӗ ку таранччен. Ҫитменнине
тата, ик ачи
амӑшӗ чирлине пӗлмеҫҫӗ: ҫиме ыйтаҫҫӗ,
кӑшкӑрашаҫҫӗ, тӗпӗртетеҫҫӗ. Аслӑ ачи—Кӗпӗрьянӗ—ним
каланине те итлемест. Палюк карчӑкӗ пыркаласа апат
лёҫеркелени, ӗне суса ларкалани, паллах, пысӑк яулӑшу. Анчах ача-пӑча валли чи пирвай амӑшӗ кирлӗ-ҫке...
Ҫак шухӑшсем чылай хускатрӗҫ Михалан кӑмӑлне.
Тӑрантас ларчӑкки ҫине вырнаҫтарса лартсан, Кӗпӗрьян чипер ачах пулса кайрӗ: тилхепине турткалать,
лашине те хӑваланӑ пек тӑвать, «Тпру, тпру» текелет.
Л а ш и — ватӑ Айван — вырӑнтан сикмест, ача сассине
уйӑрать. Ҫул ҫине тухсан, амӑшӗ ҫинчен аса та илмерё
Кӗпӗрьян. Лютти кӑна, пырсан-пырсан, амӑшне чӗнсе
йынӑшкаларӗ. Вара Михала ӑна хӑй чӗркуҫҫийӗ ҫине
лартса ачашларӗ. Пӗчӗк ачана урӑх мён кирлӗ, часах
лӑпланчӗ, ҫывӑрса та кайрё.
Микула Чашламаран таврӑннӑ ҫёре Хёветёр пырса
та ҫитрё. Марье чирё ҫинчен ыйтса пёлчё, лашине лупас
айне илсе кайса тӑратрӗ.
— Пӗтрӗ пуҫ! Ачисемпех килнё, — тӗлӗнчӗ Марине
кинемей. — Амӑшне илсе килмеллеччӗ хуть... Капла
мёнле-ха ӗнтӗ...
Михала каласа пётерме памарё асламӑшне.
—- Амӑшё пит йывӑр выртать. Ыран ӑна Хусана илсе
каятӑп хампа пӗрле, — ҫывӑракан ачана вӑратса, тарантас ҫинчен антарнӑ чух каларё Михала.
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— Иывӑр, пит йывар чирленё, тет, Марье. Ура ҫиНе
те тӑраймасть, тет, апӑрша, — хӗрхенсе каларё Хёветёр. — Ал-ура
сыпписем
шыҫӑннӑ,
тет,
рематис
пулмалла.
— Ку ачасемпе, Хёветёр, епле пурӑнмалла-ха ёнтё
ман?
— Хам карчӑка хушас пулё. Ҫын тупиччен киле-киле .
пулӑшё.
— Ах, турӑ, тем пекех сӑпаҫҫипӑ калӑттӑм, — тав
турё Марине кинемей.
3
Вӑхӑт сахал Михалан, анчах Шӗнерпуҫне кайса килесех пулать. Пёр енчен, хӑйён туйӑмё те ӑна Тоня
еннелле туртӑнтарнӑ, тепёр енчен, епле-ха вӑл аппӑшне те, Павлуша та хӑй пёччен илсе кайё Хусана? Павлуша гимназие вырнаҫтарма Тоньӑна тилмёресех пулать.
Ҫак шухӑшсемпе, чылай каҫа сулӑнсан, хӑй ҫутисем
курӑна пуҫласан, Эльгеев Шӗнерпуҫне утрё. Шкул патне
ҫитсен, вӑл Тоня патёнче пёр арҫын пуррине чӳрече
витёр курчё. Кӗрес-ши, кёрес мар-ши?..
Сасартӑк чёри кӗвӗҫсе сике пуҫларё. Ик шухӑшлӑ
пулса ҫырнӑ ҫырӑвне те аса илчё Эльгеев. Ун чухне вӑл
чӑннипех Тоньӑна манасшӑн пулнӑччё, мӑшӑрланас
шухӑша сирсе ҫырнӑччё. Анчах халё — килте тем тӗрлӗ
йывӑрлӑхсем килсе тухнӑ вӑхӑтра — уишӑн Тоня ҫав
тери кирлӗн туйӑнса кайрӗ.
— Кам-ши ҫав арҫын, Тоньӑпа лараканскер?!. Мёншён хӑть кантӑкне те карман?! — Тоньӑшӑн тулхӑрса
илчё Эльгеев. Каялла таврӑнма шухӑшланӑччӗ, анчах
ҫав вӑхӑтра палламан арҫын уҫӑ кантӑк патнелле пычӗ.
— Чернов?! — сасартӑк хыттӑнах
кӑшкӑрса ячӗ
Эльгеев;
— Мишель! — палласа
илчё
Чернов, кантӑкран
ӳпӗнсе.
Чернова арестлесе илсе кайнӑраипа Эльгеев ун ҫинчен нимён те илтмен. Ана пёр ҫул ларса килнё хыҫҫӑн
ёлёкхи вырӑнта ӗҫлеме паман. Вятка кёпёрнине янӑ
иккен. Тӑван ҫёршыва курас килнёрен ӗлӗкхи туссене
шыраса вӑл Шёнерпуҫне пырса ҫитнӗ. Тӳрех Антонина
Павловна патне кӗнӗ.
Миша кётмен ҫёртен
пырса
кӗнипе Тоня йӑлтах
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ҫухалса кайрӗ:
мӗнле
тытас
хӑйие?
Пӗлтерес-ши
туйӑмне е палӑртас мар? Чернов Тоня патне ӑна хӑйпе
пёрле илсе каяс тӗллевпе пынӑ иккен.
Шёнерпуҫӗнче ӗлӗкхи ушкӑн сапаланса пётнӗ-мӗн,
пёр Феопемпт Анисимовичпа Гурий атте ҫеҫ вырӑнтан
тапранман.
Учительсен кружокӗ тахҫанах саланнӑ, шкулсенче
халӗ Толстойӑн кӗске калавӗсене кӑна вулакаланӑ.
Революцилле шухӑшсене хӑйсене хӑйсем те калама
хӑранӑ ҫӗн учительсем. Павел Алексеевран илсе килнӗ
кӗнекесем халӗ те Антонина Павловна патӗнчех пытарӑнса выртнӑ.
V
— Иӑлӑхтарчӗ мана тӗксӗм пурнӑҫ танати. Телей
шырама килтӗм Уржум уесӗнчен, — Антонина Павловна
чей хатӗрлеме кухньӑна кайнӑ хушӑра каларё Чернов. — Мӗн калӑн, Мишель?
— Пӗлместӗп. Канаш пама та пултараймастӑп, —
кӗтмен сӑмахсене илтнӗ хыҫҫӑн кӗвӗҫсе каларё Михаил
Николаевич.
— Нумайлӑха килтӗр-и, Михаил
Николаевич? —
ӑшри туйӑмне пусарса каларё Антонина Павловна. Вара хӑнасене сӗтел патне чӗнчӗ.
— Ыран Хусана каймалла. Ш ӑ л л ӑ м а илсе каяс
пулать тата аппана...
— Мӗн пулнӑ Марья Николаевнӑна?
— Чӗрепе аптраса ӳкнӗ. Ал-ури шыҫӑннӑ. Профессорсене кӑтартмалла, тенӗ Никольский тухтӑр.
— Никольский?!. Вӑл ёҫлет-ха, эппин? Эп ӑна пирён
хыҫҫӑн янӑ тесе. Ытла та социал-демократла шухӑшлатчё вӑл, — тӗлӗнчӗ Чернов.
— Халӗ вӑл та ку ёҫе хутшӑнми пулнӑ. Чирлет. Кушников патне те ют ҫынсене кёртмеҫҫё. Сывӑ мар тет вӑл
та, — пӗлтерчӗ Антонина Павловна.
— Казем-Бек — пит паллӑ профессор пур Хусанта.
Чӗре чирне ӑста сиплет, теҫҫӗ. Ҫавӑн патне аппана илсе
кайса вырттарас тетёп... клиникӑна, — пӗлтерчӗ Михаил
Николаевич. — Павлуша та хваттер тупса вырнаҫтарас пулать. Ятарласах Сире курса тав тума килтём,
Антонина Павловна, шӑллӑма гимназие кёме пулӑшнӑшӑн. Эсир ман ҫырӑва илнё пулё?
— Илнё. Тавтапуҫ. Эсир те пирён телеграммӑна
илнё пулё?
— Илнё. Вӑхӑтра ответ ҫырса яраймарӑм.
Каҫарсамӑр.
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— Ха-ха-ха! Икӗ каччӑ — пӗр хӗрупраҫ! Ҫумӑр пулӗ-ши е юр ҫӑвӗ ыран? — кула-кула Чернов гитара
тытрӗ, вара хыттӑн юрласа ячӗ:
Мой уголок я убрала цветами,
К Вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казалися часами.
Я Вас ж д а л а , а Вы? Вы все не шли.
Любовь сильна не страстью поцелуя,
Другой любви Вы д а т ь мне не могли.
О, как ж е Вас теперь благодарю я
За то, что Вы на зов мой не пришли!

Ку романсри сӑмахсем хыҫҫӑн сасартӑк Тоня макӑрса
кухньӑна тухса кайрӗ. Пӳлӗмре шӑп пулчӗ. Эльгеев ним
тума аптрарӗ. Чернов Мишӑпа Тоня хушшинче хирӗҫӳ
пулнине туйрӗ, юрлама чарӑнчӗ, гитарӑна стена ҫумне
кайса ҫакрӗ.
Михаил Николаевич Тоня хыҫҫӑн кухньӑна кӗчӗ.
— Каҫар!.. Каҫар, Тоня... Хам айӑпа эп туйрӑм: чӑнах
та пирён хушӑра урӑх тӗрлӗ юрату пулаймӗ. Эс маншӑн
ӗмӗрлӗхе чи юратнӑ туе пулса юлӑн... Телейлӗ пулӑр!..
Сыв пул!—пӳлӗме каялла таврӑнмасӑр васкаса тухса
кайрӗ Эльгеев. Савни пӑрахса кайни Топьӑшӑн чӗринче
юн тымарӗ татӑлнӑ пекех туйӑнчӗ.
Акӑ Сарпике лаппи. Акӑ ватӑ хурама, каҫхи уйӑх ҫутинче ҫулҫисемпе чаштӑртатса чуна ҫӳҫентерет. Аш вӑрканипе мён пулса иртнине Эльгеев хӑй те чухлаймасть, пӗр
ҫаврӑнса пӑхмасӑр Шӗнерпуҫӗнчен Кутемере чупать. Кӗвӗҫнипе-ши, кӳренсе-ши,— нимён тума пӗлмест. Ҫав вӑхӑтрах тата савнийӗпе туслӑн уйрӑлни ырра пӗлтернӗ
пек те туйӑнать ӑна. Хусана Тоньӑна пёрле илсе кайнӑ
пулсан, кам пӗлет, тен, ӗлӗк тупа туни пурнӑҫа кӗнӗ те пулӗччӗ.
«Гера аван ҫын. Тоньӑпа пёрлешсен, тен, чӑнах та вёсем телейлӗ пулӗҫ. Иккёш те учитель, ялтан тухса каяс
ҫук. Эпӗ, паллах, нихҫан та яла тек таврӑнас ҫук». Ҫак
шухӑшсемпе хӑйне хӑй лӑплантарчӗ Эльгеев киле ҫитнё
ҫёре.
4

Аппӑшне ҫул ҫинче пӑхма хӗрарӑм кирлӗ. Ҫавӑнпа
Эльгеев хӑйпе пёрле Лисука илсе кайрё. Лисукӑн тахҫанах Хусана кайса курас килнӗ, хӑйён юлташёпе Елюкпа
19. П. Осипов. Элкей таврашё.
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курнӑҫса калаҫас килнӗ. Хусантан юлашки вӑхӑтра ҫыру
та, хыпар та пулман: курса калаҫнинчен ырри мӗн пур?
Хусана ҫитсен, Эльгеев извозчик тытса турех ӗлӗк хӑй"
пурӑннӑ хваттере ҫул тытрӗ. Унта Елюк пурӑннине вӑл
пӗлнӗ. Ик-виҫӗ кунлӑха Марьепе Павлуша Зинаида Степановна патне вырнаҫтарсан аван пулассӑн туйӑннӑ ӑна.
Анчах Елюк тек унта пурӑнман иккен. Вӑл Павел Алексеевич хваттерне куҫнӑ. Александр Ивановичпа Зинаида
Степановна вӗсене венчет тунӑ чух чиркӳре те пулнӑ
иккен.
Ку вара татах та лайӑх: Павлуш валли хваттер шырама кирлё пулмарё. Уйӑхне вунпилёк тенкёлле ӑна апат
ҫитерсех усрама килёшрёҫ хваттер хуҫисем. Марьене кив
клиникӑна вырнаҫтарма та пулӑшрёҫ: Александр Ивановичӑн тӑванё Анна Ивановна — Казем-Бек профессор патёнче горничнӑй пулса ӗҫленӗ иккен.
— Господин профессор, ыйтса чӑрмантарма ирёк парсамӑр, час сывалё-ши ман аппа?—ыйтнӑ Эльгеев профессортан.
— Ҫук. Сывататпӑр теме пултараймастӑп. Сыпӑ шыҫҫисем иртсе кайёҫ, анчах ревматизм пёр пуҫлансан ҫулранҫулах чёрене вӑйсӑрлатса пырать,— ӑнлантарса панӑ
профессор. — Клиникӑра сахалтан ик-виҫ уйӑх выртма
тивё,— тенӗ.
— Чёрепе чирлекенсем нумай пурӑнаймаҫҫӗ, теҫҫё.
Ман аппа ҫинчен мӗн калӑр-ши эсир?—ыйтнӑ Эльгеев.
— Вӑтам шутпа илсен, сиенленнӗ чёрепе хёрёх ҫул
пурӑнаҫҫё—хӑшӗ маларах та вилеҫҫё. Сирӗн аппун чирё
халь ҫеҫ мар, шкулта вӗреннӗ чухнех пулнӑ. Скарлатина
хыҫҫӑн. Хӑвӑр шухӑшласа пӑхӑр — нумай пурӑнё-и,—терё те профессор, вырӑ-нтан тӑчё. Ку ӗнтӗ тек калаҫса ларма унӑн вӑхӑт ҫуккине пёлтерчё.
...Эльгеев визитшӑн пилёк тенкёлёх хут укҫа парасшӑн
пулнӑ, анчах Казем-Бек илмен.
— Ҫук, ҫук! Студентсенчен, йывӑр чирленё хресченсенчен эп гонорар илместӗп. Сывӑ пулӑр,— тенӗ ^вӑл.
Эльгеев тёлённё: мёншён ӑна студент вырӑнне хунӑ-ха?
Анна Ивановна ӗҫӗ мар-ши ку?! Орловский пӗрре пӑхнӑшӑнах кирек камран та вунӑ тенкӗрен кая мар илнине
пёлсе тӑнӑскер, вӑл пушшех тӗлӗннӗ.
Паллах, Анна Ивановна профессора малтан пёлтермен пулсан, Казем-Бек та чирлё Марьене хӑйён таксипе
йышӑннӑ пулёччё.
Тепёр кун Эльгеевпа Лисук Павел Алексеевич патне
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каина, анчах вӑл пурӑннӑ хваттерте халь палламан тутарсем пурӑннӑ. Ҫурт хуҫи нӗлтернӗ тӑрӑх Алексеев Хусантан тухса кайнӑ иккен. Ана патша йӗркине хирӗҫ пынӑшӑн хуларан кӑларса янӑ пулать. Вара вӑл хӑй ирӗккӗн
арӑмёпе Ҫӗпӗре тухса кайнӑ, тет. Ҫакна кӑна каласа пама пултарнӑ ҫурт хуҫи. Хӑйпе курса калаҫайман пулсан
та, Елюк Исмук Павӑлне качча кайни ҫинчен илтнипе хавасланнӑ Лисук
Ҫапла вара вӑл Кутемере таврӑннӑ, Эльгеев—Наровчата.
5

Пӗр уйӑх — нумай вӑхӑт мар. Анчах Марьешӗн вӑл
темиҫе ҫул хушши ачисенчен уйрӑлса пурӑннӑ пекех
туйӑннӑ.
— Эх, апӑршасем! Епле пурӑнкалӗҫ ҫавсем ватӑ асламӑшпе? Татах пумай выртӑп-ши ҫак касаматра?—хурланса каланӑ хӑйне хӑй Марье.
Клиникӑри палатӑна касаматпа танлаштарни нихӑш
енчен те килӗшмелле япала мар ӗнтӗ, анчах вырӑн ҫинчен^тӑрайман чирлӗ ҫыншӑн тутлӑ апат-ҫимӗҫ те ним ту тисӗр пулнӑ, ҫемҫе минтер те Хыттӑн туйӑннӑ. Пӗчӗк Павлуш эрнере ик-виҫӗ хут пыра-пыра кайни Марьешӗн хӑй
ачисемпе тӗл пулнӑ пекех туйӑннӑ. Ун пек чухне вӑл савӑннӑ^ Павлуш та аслӑ аппӑшӗ патне каймалли кунсене
гшт кӗтнӗ. Ытти вӑхӑтра куляннипе вал час-часах макӑрса та^пӑхнӑ : Павлуш чӳрече янаххи ҫине~хӑпарса
ларса хӗвеланӑҫ еннелле пӑха-пӑха макӑрнине Зинаида
Степановна час-часах курнӑ.
— Мӗн курнӑ эс унта, Павлик?—ыйтнӑ хваттер хуҫи
майри ун пек чух. — Хёвел анса ларнине курман-и халиччен?
— Хёвеланӑҫ енче пирён ял ларать, курас килет,— тенё Павлуш.
Хаш чухне вӑл урама чупса тухнӑ. Учительница трамвай ҫинчен анасса кётсе тӑнӑ. Пёррехинче вӑл шӑп Антонина Павловна пек майранах курнӑ, ун патне чупса та
пынӑ... Анчах ку урӑх ҫын пулнӑ. Вара ача питё хурланнӑ. Анчах пёр каҫхине никам ҫинчен те шухӑшласа ларман чухнех Павлуш патие учительница пырса кёнё. Павлуш хёпёртенипе Антонина Павловнӑна хирёҫ чупса пырса ыталанӑ.
— Павлик, ачам!..— урӑх нимён те калаймасӑр темиҫе хутчен чуптунӑ учительница.
19*
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— Сана валли эп кучченеҫ илсе килтём. Асламу парса
ячё... Ак! — пёчёк хутаҫ мӑйӑр тыттарса, тата тепёр хут
ыталарё Павлуша Антонина Павловна,— Аппу валли
чӑх какайё парса ячё, сана валли — хуплу, хур какайёнчен тунӑскер. Панулми те пӑртак илсе килтём. Вёрен, ан
ӳркен.
— Эп ӳркенместӗп, Антонина Павловна! Анчах вырӑсла начар пёлетёп, хӑш-хӑш сӑмах мёне пёлтернине те
ӑнланмастӑп. Ыйтма хӑратӑп, чӑвашне пёлсен куласраь
хӑратӑп.
— Эс Зинаида Степановнӑран е Александр Ивановичран ыйтса пёл. Вёсем сана пулӑшёҫ.
— Ой, вёсем сахал вёреннё. Зина аппа хӑй хушаматне те аран ҫырать, Александр Иванович —хваттер хуҫи—
ёҫе ирхине пиллёк ҫурӑра тухса каять те ҫиччӗ иртсен тин
таврӑнать. Вӑл пит ывӑнса килет. Иртнё урокра мана
«природоведени» урокёнче учитель «тӑваттӑ та минус»
лартса пачё. Урока лайӑх хатёрленнёскерех, компас йёппи вырӑнне эпё «ҫиппи» терём. Иӑнӑш каланине киле килсен тин тавҫӑрса илтём.
— Мёнле апла? Иёппе ҫипе те уйӑраймастӑн-и эсё?
— Компасӑн стрелкине мён ҫине вырнаҫтарнӑ?—тесе
ыйтрё манран учитель. Эпё: «Ҫип ҫине»,— терем. Мансуровский, ман умри парта хушшинче лараканскер: «Булавка ҫине»,— терё.
— Ҫиппе булавка пёрех мар-и мён,— тесе каларӑм
та учителе, вал мана ҫилленчӗ: тӑваттӑ ҫумне минус
хушса ҫырчӗ. Ман шутпа, ҫак тарана ҫити «иголка» тени чӑвашла «ҫип» пулнӑ, «нитка» тени—«йёп».
— Ах, апӑрша,— хӗрхенчӗ учительница.
— Тата... вёсем манран кулаҫҫё,—кӳренсе каларё Павлуш.
— Мёншён кулаҫҫӗ? Кам кулать?!— тёлёнсе ыйтрё
учительница.
— Хамӑр класрисем... мана «Зубрила» теҫҫӗ. Тем тени пулать вал, эп пёлместёп. Мёншён апла калаҫҫӗ вёсем?
Мёншён манран кулаҫҫӗ?
— «Зубрила» тесе ним ӑнланмасӑр вёренекен ученика
калаҫҫӗ. Эс киле панӑ уроксене ӑнланатӑн-и?
— Чылайӑшне ӑнланмастӑп, пӑхмасӑр калама вӗренетёп.
— Ҫавӑнпа сана «зубрила» тенё те. Урока ӑссӑн вӗренсе мар, пёлнё таран хӑвӑн сӑмаххусемпе ӑнлантарса
парас пулать.
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— Мёнле калас ман, нумайӑшпе вуҫех пӗлместӗп-ҫке
эпӗ?
— Пӗлекенсенчен ыйтас пулать. Зинаида Степановна
вырӑс ҫыраймасан та вырӑсла калаҫма пӗлет, пӗлнӗ таран ӑнлантарса парӗ. Пӗр-пӗр юлташ тупса уроксене ҫав
юлташпа пёрле вӗренес пулать.
Санпа юнашар
кам
л а р а т ь - х а класра?
— Тихомирнов Герман.
— Аван ача-и?
— Аван. Манран нихҫан та кулмасть. Хӑй патне чёнет. Вӑл питӗ хитре рамкӑсем тӑвать. Темскерле питӗ вӗтӗ шӑллӑ пӑчкӑ пур, тет, лобзик ятлӑскер. Ыйтма хӑймастӑп, тем тени пулать вӑл «лобзик».
— А эс ун патне кай, ан хӑра. Вылянӑ чух нумай сӑмахсем нлтетӗн, ӑнланакан пулатӑн.
Ҫав кунах каҫхнне Антонина Павловна, Зинаида Степановна тата Павлуш Кив клиникӑна кучченеҫпе кайнӑ.
Марье пит савӑннӑ.
Марине кинемей Антонина Павловнӑна ятарласах
кучченеҫсемпе Хусана янине илтсен, Марье пигё та в тунӑ,
хӗпӗртенипе макӑрнӑ та.
Антонина Павловнӑн чӑн-чӑн учитель чӗри пулнӑ. Эльгеевпа кӗтмен ҫӗрте уйрӑлмалла килсе тухни ӑна чылай
пӑшӑрхантарнӑ.
Чернов та аван юлташ. Мишӑпа пёрле семинарире вёреннё, учителе тухнӑ, ёҫлессе те пёр вӑхӑт пёрле ёҫленё.
Ёмёчёсем те вёсен пёр шухӑшлӑ пулнӑ... Анчах пурнӑҫ
пёр тикёс пымасть-ҫке. Пурӑна киле кашнин хӑйӗн ҫулё
тупӑнать, хӑйне тивӗҫлӗ пурнӑҫ пуҫланать.
Ҫук. Юратать Тоня Мишӑна, чӑн-чӑн юлташла юратать. Юратать вӑл Герӑна та, анчах Гера тимлӗрех, пурнӑҫ йывӑрлӑхӗнчен пӑрӑнакан ҫын мар, ҫиле хирӗҫ утма
юратакан ҫын. Унпа пӗрле ӗмӗре ирттересси, тен, йывӑртарах та пулё, анчах вӑл нихҫан та ҫын айне пулас ҫук,
хӑйён ҫемйине те хур тутарас ҫук. Шӑпи ҫапла килсе тухнӑ пулсан — пӗрлешчӗрех, пурӑнччӑр. Миша хӑйне хӑй
шыраса тупаймап-ха.
6

Эльгеев Наровчата час таврӑнайман пирки ҫӑмарта
пуҫтаракансем укҫасӑр ларнӑ, ҫавӑнпа хӑшё-пёри Небенцаль складне кая-кая сутнӑ. Небенцаль Реверӑн конку293

ренчӗ пулнӑ. Михаил Николаевич Хусантан таврӑниччен
виҫӗ кун маларах ҫав нимӗҫӗн складӗнче пушар пулнӑ,
пӗр вакуна яхӑн Германие яма тиесе хатӗрленӗ ҫӑмарта
ещӗкӗсем ҫунса кайнӑ.
Вӑл вӑхӑтра Небенцалӗн арӑмӗ Наровчатра каннӑ.
Пушар пулни ҫинчен упӑшкине пӗлтерсен, лешӗ Хусантан
ҫапла телеграмма янӑ: «Не пойся мой шон я сам приету».
Тӗрлӗ хыпар ҫӳренӗ ун чухне Наровчатра: пёрисем
рабочисем хӑйсем вут тӗртнӗ тенӗ, теприсем ҫунакан
краҫҫын лампине ӑнсӑртран ҫӗре ӳкернинчен сава турпасне вут хыпнӑ тенӗ.
Ана-кӑна тӗрӗссипе пӗлме ҫук: пушарӗ ҫунакан лампаранах тухнӑ пулё. Рабочисем хуҫин телеграмми ҫинчен
илтнё те, кулянас вырӑнне, ахӑлтатсах кулнӑ. Михаил Николаевича пушар ҫинчен Виктӑр каласа панӑ. «Не пойся
мой шон» тенинчен вал та кулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах тата рабочисене вут-кӑвартан сыхлануллӑрах пулма хушнӑ, хуралҫа та асӑрхаттарнӑ.
Пушар хыҫҫӑн Небенцаль хӑйӗн Наровчатри фирмине
хупнӑ. Каярахпа вал Германие васкаса тухса кайнӑ текен сӑмах та илтённё.
Кӗркунне — куҫ умӗнче. Ҫӑмарта извеҫлемелли вӑхӑт
та ҫывхарать. Хӗлле валли пысӑк чансем хатӗрлемелле.
Михаил Николаевич Виктӑра киле яма шут турӗ. Чӑвашсем юман хӑминчен пысӑк каткасем тума пит ӑста. Склад
подвалне темиҫе пин ҫӑмарта вырнаҫтармалӑх чансем
лартма пулать. Ун ҫинчен вӑл, халь кӑна Хусанта пулнӑ
чух, Ревера та каланӑ.
Виктӑр хӗпӗртесех ҫав ӗҫпе Кутемере тухса кайнӑ.
Килтисене курманни те нумай пулнӑ, чиркӳ праҫникӗ те
ҫывхарса килнӗ. Ун чухне ялта яланах пысӑк ӗҫкӗ тӑваҫҫӗ, тӑванӗсемпе пуринпе те курса калаҫма пулать.
Наровчатра ҫав вӑхӑтрах пӗр пӗчӗк уяв ҫывхарнӑ —
Сонечкӑн менелникӗ. Вера, Надежда, Любовь тата вёсен
амӑшӗ София ячӗсене халӑх пит хисеплет. Ку святойсен
ячёсене пурне те кӗркуннепе асӑнаҫҫӗ. Ҫавсене чысласа
ят илнё хӗрарӑмсен шучӗ пинӗ-пинӗпе шутланать. Халӑх
чыслать ку святойсене. Каччӑсем Вера, Надежда, Любовь, София ятлӑ хёрсем валли сентябрён вунҫиччёмешёнче пӑчё-пӑчёпе кучченеҫ-канфет тавраш, аршӑнё-аршӑнӑпе сатин пир е пурҫӑн тутӑр лавккасенчен йӑтаҫҫё,
савнисене телей сунаҫҫӗ, лавккаҫӑсене тупӑш параҫҫӗ.
Соньӑн менелникё хӑҫан пулассине Эльгеев Хусанга
пулнӑ чухнех асра тытнӑ. Ахах куҫлӑ ылтӑн хӑлха ҫакки
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илсе хунӑ. «Кӑҫал вӑл вунсаккӑра каять, ҫитес ҫул ҫитӗннӗ хӗр пулать... Тен...»,—Соньӑн ятне калама мар, ӑшра
асанма та хӑймасть Эльгеев. Ҫапах та Соня хӑйне качча
тухма килӗшсен мӗнле телейлӗ пулӗччӗ-ши вӑл! Полковник хӗрӗ — чӑваш ачин мӑшӑрӗ! Ҫак шухӑш пуҫран тухма
пӗлмен мӗскӗнӗн. Юрату ҫинчен тапратни пулман вӗсем
хушшинче, анчах хӗрупраҫ йӗкӗлтени каччӑ чунне хускатнӑ.
илтӗнчӗ Соня сасси,—
ц — Мишель! — кӗтмен ҫёртен
Хӑҫан таврӑннӑ эсир Хусантан? Ма пӗлтермен мана хӑвӑр
килни ҫинчен?— айӑпласа каланӑ пек йӗкӗлтенӗ хайхи
гимназистка лашапа станцие кайма тухнӑ Эльгеева.—
Лартса кайӑр мана Ожеговсен тӗлне ҫитиччен! Ман Гальӑпа пӗр ӗҫ ҫинчен калаҫмалли пур,— тенӗ.
„ — Мӗн ҫинчен-ши, вӑрттӑнлӑх мар пулсан?—хӑюллӑн ыйтнӑ Эльгеев.
— О, т о г ш е и г ! А^и^1а поп сар1а! т и з с а з * — куҫран
пӑхса каланӑ Соня. Эльгеев ӑнланман.
ц — Аслӑ ҫынна кирлӗ-кирлӗ мар япала ҫинчен ЫЙТНИ килӗшмест, тенӗ авалхн римлянсем,— ӑнлаятарчӗ Соня.
— Эп латинла пӗлместӗп.
— Эпё те нумай пӗлместӗп. Ман аттестат илмелле, экзамен пулать. Ҫавӑнпа ҫеҫ урлӑ-пирлӗ латинла калаҫкалатӑп. Чӗлхи йывӑрринчен ытла, латинисчӗ пит хаярскер
пирӗн. Еп1ге поиз зоИ ЪИ** — пӗр-пӗр чӗмере тыттӑрччс
ӑна! Ха-ха-ха-ха! Тпру-тпру-у!—сасартӑк тилхепине туртса, лашана Ожеговсен еннелле пӑрчӗ Соня, вара сиксе
анчӗ. — Аи геуо1г, МкЬе1.***
— Аи с1ета1п, ЗорЫе"** — Соньӑн кӑпӑш ҫивётне вӗҫӗнчен кӑшт ачаншаса каларё Эльгеев. Крыльца ҫине хӑпарсан, Соня сылтӑм аллин пӳрнисемпе ик-виҫӗ хутчен
кӑмӑллӑн вылятса илчӗ.
Телей кун пек час килессе кӗтменччӗ Эльгеев. Ҫивӗтрс-н ачашлама та чарман-ҫке юратнӑ хӗрупраҫ!
Соня крыльца ҫинче ал сулса тӑни, унӑн кӑпӑш ҫивӗчӗ
сулахай хулпуҫҫийӗ ҫинче илемлӗн явӑнса выртни куҫӗнчен ҫухалмаи — куҫ тӗлне ӳкнӗ сӑнӳкерчӗк пек туйӑннӑ.
Куҫа хупсан та, йӑм-хӗрлӗ вӑрман ҫулҫисем ҫине пӑхсан
та, пур ҫӗрте те Соня сӑн-сӑпачӗ курӑннӑ.

***

« Л м ӑ р т к а й ӑ к ш ӑ н а тытмасть» (латинла х а л ӑ х с ӑ м а х ӗ ) .
х у ш ӑ м ӑ р т а п у л т ӑ р калани ( ф р а н ц у з л а ) .
Тепре куриччен, М и ш е л ь ( ф р а н ц у з л а ) .
Ыранччен, Софи ( ф р а н ц у з л а ) .
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Ҫӳхе тути кулнӑ чух
Каччӑн чунӗ ҫемҫелет.
Хирти сарӑ чечеке
Ашӑ куҫпа кам пӑхмӗ?
Ун пек лайӑх хитре хӗре
Мӗнле каччӑ юратмӗ? —

сасартӑк, вӑрман витӗр тухнӑ чух, Нарспин икӗ хура шӑрҫа пек куҫӗ умма курӑнчӗ. Тоньӑн хӑмӑр куҫӗ те аса килчӗ. Вёсем чӑваш хӗрачисен именекен сӑн-сӑпачӗсем. Анчах вырӑс хӗрӗн кӑвак куҫӗсем Мишӑн чӗрине ҫирӗппӗнех
кӗрсе вырнаҫрӗҫ. Вӑл куҫсенче — чӗре туйӑмӗ, чун асапӗ,
пулас телей ҫӑлкуҫӗ.
ИКӖ УЯВ -

и к ХУРЛАХ
I

Соньӑна куккӑшӗ — Петр Ильич Баратынский бар о н — п и т юратнӑ. Вунсаккӑра кайса ҫитӗннӗ хӗр пула сси — хӗрарӑм пурнӑҫӗнче пит паллӑ тапхӑр. Гимназирен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн хӗрарӑмсене аслӑ шкула
кёме ҫук: арҫын гамназийӗнче сакӑр ҫуллӑх программӑпа экзамен тытмалла. Вара аттестат параҫҫӗ. Соня
малалла вӗренесшӗн пулни куккӑшне пит кӑмӑла кайна.
.Медицина институчӗ килӗшнё-мӗн
Соньӑна.
Петр
Ильич ятарласах Соньӑн менелникӗ ячӗпе Наровчата
пырса ҫитнӗ. Вӑл Хусантан ылтӑн в ӑ ч ӑ р а л л ӑ кулон
илсе килнё. Ку хаклӑ чул йӑхран йӑха куҫса пынӑ. Анчах Петр Ильичӑн ачисем пулман, арӑмӗ вилнӗренпе
вӑл тек авланман, ватӑлнӑ амӑшӗпе кӑна пурӑннӑ. Юг
хӗрарӑма ашшӗ пиллемесӗр хӑйсен ҫемйине кӗртни уншан Баратынскин чысне пӑсни пек туйӑннӑ. Амӑшӗ те
унӑн ҫав шухӑшлах пулнӑ. Баронесса Баратынская тӳрех каланӑ ывӑлие: «Эп вилсен кирек мӗнле пурӑн, эп
пур чух ют хӗрарӑм пирӗн ҫемьере ан пултӑр, ҫитё
сана пӗр 1а Гетгпе де сЬатЬге* пулсан та», — тенӗ.
Петр Ильичӑн имени пекки пулкаланӑ, пысӑках мар
тупӑш та илкеленё ашшӗнчен юлнӑ уй-хиртен, сад-пахчинчен, вӑрман-улӑхсенчен, анчах ҫемьере пӗр-пӗччен
юлнӑранпа вӑл именипе интересленмен — сутса янӑ.
Халё вӑл, аллӑран иртнӗскер, банкра выртакан капиталпа кӑна интересленнӗ. Шӑматкун-вырсарникунсенче
* Горничнӑй.
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дворянсен пухӑвёсене ҫӳреме юратнӑ, пӗр вӑхӑтра весен
пуҫлӑхӗ те пулкаланӑ. Юлашки вӑхӑтра пуринчен ытла
ресторансенче ларнӑ, анчах ыттисем пек вӑйӑсемпе е
еркӗн хӗрарӑмсемпе ашкӑнман. Сигарет туртасси уншӑн
вара — хуть те ҫӑкӑр ан ҫитер. «5о1 1ис11; отшЬиз»*, —
тенӗ вӑл кирек хӑҫан та. Нимӗҫле, французла, латинла
калаҫма пӗлнӗ пулсан та, нимӗнле учрежденире те ӗҫлемен. Ватӑ амӑшӗ ҫумӗнче пулни департаментри ӗҫрен
хаклӑрах, тенӗ вӑл. Кун иртет — мухтав турра, ҫул иртет — вилӗм патне ҫывхарать. «Аргез то15 1е с!е1оиде»**.
Чӗннӗ хӑнасем пуҫтарӑнас умён Георгий Петрович
Михаил Николаевича Баратынскипе паллаштарчё. Эльгеев вал барон ҫинчен Соньӑран илтнё, анчах Хусанта
ун патне кайма салтавё пулман.
— Пирён йӑх тёпё — Евгений Абрамович Баратынский пулнӑ! Баратынский поэт 19-мёш ёмёрте чи пуян
дворянин шутлапнӑ. Дельвиг, Пушкин, Лермонтов унӑн
тусӗсем пулнӑ,— мухтанса каланӑ Петр Ильич Слюсаревсем патёнче.
— Баратынский поэт Пушкин вӑхӑтӗнче пулнӑ, чанах... Анчах унӑн поэзийёнче пессимистла шухӑшсём
ьумай. Пурнӑҫ уншӑн — вилём парни, ӑс-хакӑл — туйӑм
тӑшманӗ, чӑнлӑх — телей пётермёшё. Ҫапла мар-и,
Георгий Петрович?— сасартӑк ыйтрё Эльгеев Слюсарев
полковникран.
— Вуламан. Пёлместёп,— ним мар пулса каларё Георгий Петрович.
— О-о, Эсир илтнё иккен ун ҫинчен?— тӗлӗнчӗ Баратынский. — Вӑл ҫутҫанталӑка пит юратнӑ. Тамбов кӗпёрнинче унӑн именийёнчи пек сад пахчи, илемлё вӑрмансем, ҫеҫенхирсем, юханшывсем урӑх никамӑн та
пулман.
— Ҫавӑнпа вӑл промышленность сарӑлса пынипе
тарӑхнӑ, тет Белинский. Промышленность ун шучёпе
поэзи тӑшманё,— малалла каларё Эльгеев.— Ҫутҫанталӑк ҫинчен вӑл, чӑнах та, пит юратса ҫырнӑ. Ак ҫак сӑвӑ
мана пит килёшет:
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор- древесных листов понимал
И чувствовал трав прозябанье...
* Хӗвел ҫутӑ парать пурне те (латинла).
** Ман хыҫҫӑн — хуть те шыв илтёр (французла).
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— Пит аван, чӑнах... Епле ку таранччен ун ҫинчен
илтмен-ха эпӗ?— пӑшӑрханса каларё Слюсарев,— Пушкин майлах ҫырнӑ!
Чаллӑ поэтӑн сӑввисем паянхи каҫ янранишӗн Петр
Ильич савӑннӑ, ҫавӑнпа вӑл ура ҫине тӑрсах мӑнаҫлӑн
тепӗр сӑвӑ
калама тытӑнчӗ:
К а к не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Н з золоченые главы,
Н е гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленяли своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство...—

Малалла астумаетӑп.
— Вӑл сӑвӑсемшӗн Белинский ӑна «Мускав юрӑҫи»
тенё,— ӑнлантарчё Эльгеев.
— Тавтапуҫ Сире, месье, Баратынскин сӑввиеене
хисепре тытнӑшӑн. А вот Георгий Петрович, ратнеллё
пулсан та, пуш вӑхӑт тупайман Баратынский поэзийёпе
паллашма,— кулкаласа тёртсе илчё Петр Ильич хӑйӗн
йыснӑшне.— Пит хавас, пит хавас сирёнпе паллашннпе,
месье...
— Эльгеев — ман хушамат.
— Каҫарӑр, месье Эльгеев... Хусана пырсан пирён
пата кӗрессе шанатӑп.
Соньӑна бальнӑй кӗпе питё килӗшет: шурӑ ҫӳхе пиртен тунӑскер пирӗшти тумӗ пек туйӑннӑ, арки вӗҫӗ чӗркуҫҫирен пёр шит кӑна аяларах, ҫаванпа ҫавра ура
тунисем арҫын куҫӗнчен кайман. Ҫӑра ҫӳҫлӗ сарӑ ҫивӗчӗ
пилӗкрен чылай аяла усӑннӑ, вӗҫне ҫутӑ сенкер тёслё
пурҫӑн бант ҫыхнӑ. Хура туфлипе ҫутӑ чӑлха — калама
ҫук хитре кураннӑ аякран.
— Воп 501Г, тпоп опс1е!*. Ыр каҫ сунатӑп пурнз те,—
терё Соня, реверанс туса.
— Ма сЬеге ЗорЫе! Се сои1ап1:—йе по{ге ГагпШе'**—
юратнӑ кукамуран парне. Баратынскин паллӑ ӑрӑвё
ман хыҫҫӑн татӑлмалла ан пултӑр — сан ҫине куҫтӑр.—
* Ырӑ каҫ пултӑр, кукка!
** Хаклӑ юратнӑ Софи! Ку кулон — пирӗн
куҫса пыракан хаклӑ чул.
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ҫемьерен ҫемьене

Хӑй патне пырса тӑнӑ Соньӑна пиллесе чуптурӗ Петр
Ильич. Вара ылтӑн вӑчӑраллӑ кулона мӑйран ҫакса пачӗ.
— М е г а Ьеаисоир, шоп а1ше опс1е *,— тесе, сылтӑм
урипе кӑшт лапчӑнса, тепӗр хут реверанс турӗ те Соня,
хёпӗртесе гостинӑя чупса тухрӗ.
— СЬагтап*, сЬагтап!!**,—темиҫе хутчен ҫак сӑмаха кӑшт чӑрӑлтатакан саспа каласа, Соньӑн парни пит
килёшни ҫинчен пӗлтерчӗ-Ожегов арӑмӗ.
Ирина Вячеславовна дворянсен ушкӑнӗнче сахал мар
иулнӑ. Санкт-Петербургра пурӑннӑ чух сайра хутра
хӑшпӗр графсен ӗҫки-ҫикинче те пулкаланӑ. Ҫавӑнпа
вӑл ҫав хаклӑ чулсем мӗн чухлӗ тӑрассине часах хӑй
ӑшӗнче шутласа илнӗ. Анчах упӑшки Наровчата куҫса
килнӗренпе (тӗрӗссипе каласан, 1905 ҫулта ӑна Питёртен кӑларса янӑранпа) хаклӑ йышши пирус туртнипе
кӑна савӑннӑ. Халӗ те, арҫынсем пӗчӗк пӳлӗме «кӗленче»
патне куҫсан, вӑл ҫемҫе кресло ҫине вырнаҫса ларчӗ,
пӗчӗк пепельница ҫине вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн пирус кӗлне тӑка-тӑка иртнӗ ырӑ кунсене аса илчё.
— Остен-Сакен барон хӑй патёнче килти концертсем ирттерме юрататчӗ. Виолончельпе выляма пит ӑстаччӗ. Никама та мар — мана хӑйне аккомпанемент тума
чӗнетчӗ,— хӑйне йёри-тавра хупӑрласа таракан гимназисткӑсемпе гимчазистсене каласа кӑтартса тӗлӗнтерет
Ирина Вячеславовна.
— Шопенӑн полонезе сирён халӗ те аван тухатьҫке! Кӑмӑл тусамӑр,
Ирина Вячеславовна,— рояль
патне чёнсе каларё Соня.
— МегсИ Ҫавӑп пекех хаклатӑр пулсан. Менел>ник
кунёнче тилмёрттерни килёшмест,— кӑмӑллӑн
каларё
Ирина Вячеславовна.
Музыка сассине илтсен, арҫынсен пулёмёнчен Эльгеев ьаскаса тухрё. Ун патне Соня чупса пычё. Ирина Вячеславовна вёсем пёрле тӑнине курчё те сасартӑк
полонез кёввине пётермесёрех «Евгений Онегин» оперӑри вальс ҫине куҫрё. Пуҫтарӑннӑ хӑнасем пухӑнса мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн ташлама тытӑнчёҫ.
Соньӑна куккӑшё хаклӑ чулсем парнеленё хыҫҫӑн
Эльгеев ним мар пулчӗ. Парнелеме илсе килнё ылтӑн
хӑлха ҫакки, Баратынскин кулонёпе танлашгарсан, пёр
пуса та тӑмассӑнах туйӑнчӗ. Юлташёсем Соньӑна духи,
* Тавтапуҫ, юратмӑ кукка.
** Пит хигре.
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чечек, ассорти, шоколадсем панӑ. Ҫавӑн пек тумалла пулнӑ кӑна Эльгеевӑн, анчах вӑл ылтӑн япала парса
ытларах юратнине пӗлтересшӗн пулнӑ. Халь хӑйӗн кучченеҫне пама мар, кӑтартма та хӑйман. Анчах арҫынсен ушкӑнӗнче ик черкке коньяк ӗҫнӗ хыҫҫӑн унӑн ташлас та, хӑйӗн туйӑмӗ ҫинчен Соньӑна каласа парас та
Килнё.
— Соня,— ташланӑ хушӑра хуллентерех ҫаврӑнна
чух калама хӑйрӗ Эльгеев.— Хамӑн шухӑша пытармасӑр калама чармӑр-ши эсир мана?
— Калӑр, Мишель,— куҫран пӑхса каларё Соня.
— Юрататӑп эп сире,— пӳлёнсе аран каларё Эльгеев.
Хирӗҫ ответ парас вырӑнне Соня Эльгеева вӑркӑнтарса краковяк юхӑмне илсе кайрё. Ирина Вячеславовна вырӑнне тахҫанах унӑн упӑшки Ожегов рояльпе каланине те сисмесёр юлнӑ вёсем. Алексей Алексеевич
уҫӑ ҫын, хуйхӑрма пӗлменскер, ҫамрӑксен ушкӑнне пит
юратнӑ. З а к а з парасса кётмен — мӗнле ташӑ кӗвви пуҫа
пырса кӗнӗ, ҫавна вылянӑ. Пӗр ташши пӗтичченех гепёрне пуҫланӑ. Ҫамрӑксем ахӑлтатнӑ, савӑннӑ, хёпёртесе ташланӑ.
— Соня, савнӑ чунӑм! Каҫарӑр мана... Ҫак йӳнӗ парнене те пулин илсемёр манран асӑнмалӑх,— ташӑ хыҫҫан уйрӑлнӑ чух пӗчӗк коробка тыттарса каларё Эльгеев.
Соня кӑмӑллӑ пулчӗ, анчах юрату ҫинчен пёр сӑмах
та тапратмарё. Рояль патне чупса пычӗ те хӑй патне
Ожеговӑн йӗкӗреш ачиеене, Гальӑпа Гришӑна, чёнчё.
— Хаклӑ хӑнасем! Халё эпир пёр интермеди кӑтартатпӑр сире. Кӑшт канӑр!—терё те Соня хыҫалти сылтӑм енчи пӳлӗме чупса кёрсе кайрё, ун хыҫҫӑн — Галя.
Гриша вёсен пӳлӗмӗнчен нотӑсем илсе килчё, рояль ҫинг
хучё. Ҫӗнӗ мундир, ҫутӑ-кӗмёл тӳмеллёскер, пит килёшнӗ Гришӑна. Кёмёл тёслё галунпа илемлетнё воротникё
айёнчен шап-шурӑ мӑйӑх кӑштах курӑнни умра ҫитӗннӗ
яштак каччӑ тӑнине пёлтернё. Никам та ҫиччӗмӗш класа
тин ҫеҫ куҫнӑ гимназист тесе калас ҫук Ожегов ывӑлё
ҫинчен. Вӑл хӑй те ҫаплах шухӑшланӑ — ҫавӑнпа ашшӗ
умӗнчех пирус туртма та хӑйнӑ.
— Вӑрттӑн туртса ашшӗпе амӑшне улталиччен куҫ
умёнче туртни усӑллӑрах,— тенё Алексей Алексеевич,
хӑй тухтӑр пулнӑ пулсан т а . — Гимназире
туртма
юра масть, вӑл устава пӑсни пулать,— тенё тата ҫав
хушӑрах. Ҫавӑнпа та пулё, гимназисткӑсен ушкӑнёнче
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тӑнӑ чух ятарласах паям темнҫе хутчен пирус чёртсе
ӗме-ӗме тӑчӗ Гриша.
— М е д а т е з е! тезз^еигз!.. Ргепег уо1ге р1асе*,—терё Гриша французла, хӑнасене пуҫтарӑнма чӗнсе.— Аргистсем хатӗр. Тавайӑр ал ҫупар, саламлар!—ал ҫупса
каларӗ вӑл. Ун ҫумне ыттисем хутшӑнчӗҫ.
Хыҫалти пӳлёмрен Соньӑпа Галя тухаҫҫӗ. «Пиковая
дама» оперинчи Прилепӑпа Миловзор тумӗсене тӑхӑннӑскерсем, рояль айккине пырса тӑраҫҫӗ.
Ҫав тери илемлӗ шӑтӑкласемпе хитрелетнӗ ҫипуҫӗ,
пурҫӑн лентӑсемпе илемлетнӗ шлепки пит килӗшнӗ
Соньӑна — пейзанка-кӗтӳҫе. Галя та, ҫамрӑк
пейзанкӗтӳҫ пулнӑскер, вӗҫкӗн француз пек туйӑннӑ.
— С'ез! 1гез е х о ^ и е **,—пурнетеилтӗнмеллекаларӗ
Баратынский.
— Ҫие сЬагшап! се!и1-сП*** — тӳсеймесӗр ал ҫупса
ячӗ Ирина Вячеславовна. Ун хыҫҫӑн пуҫтарӑннӑ хӑнасем
пурте хавассӑн ал ҫупрӗҫ. З а л р а шӑп пулчӗ. Гриша рояльпе «интермеди» аккомпанементне выляма тытӑнчӗ.
Соня (Прилепа) ҫав тери илемлӗ ҫинҫе саспа юрлани, чӗре патне пыракан ҫемҫе-ҫемҫе туйӑмлӑ сӑмахсем
каланп чылайӑшён пуҫне ҫавӑрчӗ. Унӑн кӑшт чӗтрекен
сасси Эльгеевӑн чӗри хӗлӗхне пуринчен ытла пыра-пыра
тиврӗ:
.

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок,
О ком я так вздыхаю
И страсть открыть желаю,
Ах, не пришел плясать!

Соня хыҫҫӑн Галя (Миловзор), хӑюсӑр ҫамрӑк каччӑ
пек пулса, хирӗҫ каласа юрлать:
Я здесь, но скучен, томен:
Смотри, как похудал.
Не буду больше скромен,
Я долго страсть скрывал.

Соня-кётӳҫ ҫепӗҫҫӗн юрланӑ чух ҫӳлте-ҫӳлте кӑвак
тӳпере тӑри юрланӑ пек те илтӗнет Эльгеева. Пурҫӑн
улӑхсенче иккӗш пӗрле пуҫ таякан шур чечексене пуҫтарса ҫӳренӗ пек те туйӑнать.
* Ыр хӗрарӑмсемпе ыр арҫынсем! Иышӑнӑр хӑвӑр вырӑнсене.
** Ку пит экзотикӑллӑ!
*** Ҫав тери хитре!
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Малалли куплетсенче: «Пӗлместӗп, пӗлместӗп мёншӗн асапланнине» тесе юрлаыи Эльгеевшӑн Соня хӑйӗн туйӑмне каласа панӑ пекех туйӑннӑ.
К.ун пек сюрприз пуласса никам та пӗлмен. «Акӑ
мёнле вӑрттӑнлӑх пулнӑ иккен вёсен»,— Соньӑна лашапа
Ожеговсем патне ҫитиччен лартса кайнине аса илчё
Эльгеев. «Ах, ман телейём пулайтӑрччӗ
ҫав шӑпчӑк
сассиллӗ хёрача-»,— темиҫе хутчен каларё хӑйне хӑй
Эльгеев.
Соньӑпа Галя юрласа пӗтерсен, «бис!», «браво!» тесе
чылайччен алӑ ҫупрӗҫ пуҫтарӑннӑ хӑнасем.
Эльгеевӑн Соньӑна курса тав тӑвас килнӗ. Унпа тӗл
пулас шутпа вӑл Гриша патне те кайса тӑчё, ырӑ сӑмахсем каларё, анчах унӑн куҫӗсем Соня хӑй пӳлӗмӗнчен
тухасса кӑна кӗтрӗҫ.
— Господин Эльгеев, сире почтальон кӗтет,— пырса пёлтерчӗ горничнӑй. Миша ун хыҫҫӑн васкаса тухса
кайрё. Прихожӑйра ӑна почтальон кӗтсе тӑнӑ, телеграмма тыттарнӑ, ал пустарнӑ.
«Бабушка

при смерти Ждем
Виктор»,— вуларё Миша.

Чёрене такам хёскёчпе хёстернё пекех туйӑнса кайрё
ӑна. Сывлӑш та ҫигейми пулчӗ. Сасартӑк ураран ӳкессӗнех туйрё. Веранда ҫине тухмалли алӑк уҫӑ пулнине
курчё те Эльгеев васкаса унта кайрё.
«Мён тӑвас?!. Килте никам та ҫук — Марье ачисем
кӑна, амӑшё клиникӑра. Чёнерги аппан, Санюкӑн, хӑйён
пёчёк ачисем пур, пырайё-ши вӑхӑтлӑха Кутемере?
Ярёҫ-ши тата ӑна хуняшшёсем, ку таранччен хирӗҫсе
пурӑннӑскёрсем? — шухӑш хыҫҫӑн шухӑш ӑша ҫунтарать.— Кайса килесех пулать!»— татрё хӑйӗн шухӑшне
Эльгеев.
ВерандӑНа Соня чупса пычё.
—Аҫта ҫухалтӑн эс, Ми-ка?—кӳреннё пек
чӗнчӗ
Соня.
«Кун пек чёнменччё-ҫке ҫав мана ку таранччен?!»—
тӗлӗнчӗ Эльгеев, хӑвӑрт ун еннелле
ҫаврӑнса тӑрса.
Ответ нарас вырӑнне вӑл алри телеграммӑна кӑтартрё.
— Канаш пар, Софи, мён тӑвас?
— Миҫе ҫулта сан асламу?
— Ҫитмӗл виҫҫёре.
— О-о, ҫитмӗл виҫҫёре!
— Ҫапах та...
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— Мӗн ҫапах?!. Асламу саншӑн савнинчен хаклӑрах
пулсан — кай. Чаракан пулмӗ,— ҫӑмӑллӑн кулса илчӗ
Соня.
Верандӑна Слюсарев пырса кӗчӗ.
— Атте, Михаил Николаевич киле кайма хатёрленнӗ, асламӑшӗ чирлӗ, тет.
Эльгеев алри телеграммине кӑтартрӗ.
— Ун пек чух ҫийӗнчех телеграмма яраҫҫӗ. Пушансан каятӑр. Ват ҫыншӑн пит васкамасан та юрё,
вёсем вырӑн ҫине выртсан та хӑйсене пӑхакансене тарӑхтарса ҫитермесӗр вилмеҫҫё. Ав, чернил сётел ҫинче, хут
та хатёр. Ҫырӑр. Эп денщика калам, халех почтӑна.леҫтёр,— хыпаланса тухса кайрё Слюсарев.
Георгий Петрович хирӗҫ чёнекенсене юратман: калана — тунӑ пултӑр. Эльгеев ун сӑмахёсене тавҫӑрса та
илеймерӗ, темӗскер каласшӑнччӗ, анчах полковник унччен тухса кайма та ёлкёрнё. Соня часах Эльгеев валли
таса хут хатёрлерё, веранда ҫинчи хӑваран авса тунӑ
креслана сётел ҫумне сиктерсе лартрё.
Эльгеевӑн ним тумалли те юлмарё.
«Пашӑрханатӑп. Пушансанах пырӑп. Асаннене сывлӑх сунатӑп, чуптӑватӑп.
Миша»,—ҫапла ҫырчё Эльгеев.
Соня мён ҫырнине вуларё те кётмен ҫёртен Эльгеева
пигҫамартинчен вылянчӑкла чуптуса илчё.
— Халь ёненетёп, эс мана ват асламуран ытларах
юрататӑн. Ҫапла вёт?—айккинелле сиксе тӑрса каларё
Соня.
Эльгеев йӑлтах ҫухалса кайрё. Умра тёкёр пулсан,
вал хӑйне хӑй палласа та илеймен пулёччё: сулахай тута
кётесси патёнчи тур палли те палӑрми пулса кайнӑ —
ҫав тери хёрелсе кайнӑ питҫӑмарти. Вӑл тур паллипе
чылай тарӑхнӑ Эльгеев: ҫавӑншӑн юратмаҫҫё пулё мана
хёрсем, тенёччё. Анчах паян...
Сасартӑк Соня ҫумёнче хӑй парнеленӗ хӑлха ҫаккисем ҫакӑнса тӑнине курах кайрё Эльгеев. Мӗнле ҫавна
та асӑрхаман-ха, хӑҫан ҫакса янӑ вӑл ҫав ункӑсене?..
Соня Эльгеев мёншён пӑлханнине туйрё, вӑл чӑнах
ӑна юратнине ёненчё.
— Миша, сан парне мана килӗшет теҫҫӗ пурте. Сан
шутпа мёнле?—Эльгеев ҫумне пырса тӑрса каларё Соня.
— Сонечка, чунӑм! Сана хӑвна килӗштӗрччӗ, ыттисене ҫеҫ мар. Вара эпӗ телейлё пулӑттӑм.
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— Килӗшмен пулсан, ҫакмӑттӑм. Ҫапла мар-и?—
именсе каларё Соня.
„ Миша хӑйӗн савнине чуптуса илесшӗн пулчӗ. Соня
пӑрӑнчё, анчах аллинчен чуптума чармарӗ. Вара пӗрпӗрне алран тытса савӑнӑҫлӑн хӑнасем патне кӗрсе
кайрӗҫ. Соня хӑйӗн тантӑшёсем патнелле уйрӑлса кайрӗ,
Георгий Петрович Эльгеева хӑйпе пӗрле арҫынсен ушкӑнне чӗнчӗ.
— Эп сана Петр Ильичпа ҫывӑхрах паллаштарас
тетёп, вӑл Соньӑн куккӑшӗ. Пит иитереслӗ ҫын. А к у н а кур, денщик кӗтет,— телеграммӑна
Эльгеевран
илсе
горничная пачӗ Слюсарев.
Георгий Петровичпа Михаил Николаевич пырса кӗнё
чух Баратынскипе Ожегов тем ҫинчен хытӑ тавлашнӑ.
— Ка150П с1*е1ге!* Алла сӑнчӑр тӑхӑнтариччен сирӗн
пек графсем патӗнчен тухса тарма ӗлкӗрес пулать!
„ — Остен-Саккен патшана ҫывӑх ҫын, вӑл икӗ шухӑшлӑ пулма пултарайман. Сирӗн ҫинчен жандармерие
систернё^ пулсан, вӑл тёрёс тунӑ темелле. Эпӗ граф мар,
барон кӑна. Либералла шухӑшсене итлеме те юрататӑп
хӑш чухне. Эп монархие хирёҫ пулман, пулас та ҫук. Политика ӗҫне хутшӑнмастӑп, анчах ман шутпа патша ҫумёнче Англири пек парламент пулмаллах. Урӑхла каласан, конституциллё монархи! С'ез! шоп сгесЬ.**
—Сгейо, дша авзигйигп ез!.*** Ха-ха-ха! Мёнле парламент вӑл пирён хальхи Дума? Помещиксен, фабрикантсен парламенчё!
— Вёсене халӑх суйласа лартнӑ, — сигарне чёртиӗ
хушӑра каларё Баратынский.
— Унта пуринчен ытла сирён йышши кадетсем, интеллигенци! Хура халӑх нушине мӗн пӗлеҫҫӗ вӗсем?
Ҫапла мар-и, Михаил Николаевич? Эсир учитель пулса
ӗҫленӗ, ӑнлантарӑр-ха ҫак барона: пире мёнле конституци кирлё,— хёрсе кайса каларё Ожегов.
—- Хресченсем хӑйсенчен суйласа лартнӑ тӳре-шара
кирлё теҫҫё. Банкирсене, помещиксене ӗненмеҫҫӗ. Монастырьсен ҫёрёсене, улпутсен ҫаранӗсене хресченсене валеҫмелле теҫҫӗ,— шикленсе каларё Эльгеев.
— Укҫалла, паллах!— хушрё Ожегов.
— Ҫук, укҫалла мар, ахалех туртса илмелле, теҫҫӗ.
— Ку вара политиха мар — е'ез* па!иге11е ЬапсИИз* Паллах (франц.).
** Ана эпӗ ӗненетӗп (франц.).
*** Анланма ҫук — ҫавӑнпа ӗненетӗп
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(латннла).

те*,— Слюсарев еннелле ҫаврӑнса пӑхса каларё Б а р а тынский.
— Ай-ай, ытла ҫ ӑ м ӑ л л ӑ н ҫӗр туянасшӑн сирӗн патӑрти хресченсем — сӑмах хушрӗ Ожегов. — Кам патӑр
вӗсене укҫасӑр? Частная собственность священна и
неприкосновенна! Вал тёп закон пулмалла, кирек мёнле
патшалӑх туса хурас пулсан та,— шӑртланчӗ вӑл.
— Закон ӗҫхалӑхне хирӗҫ пырать пулсан, вара мён
тумалла?— ыйтрё Слюсарев Ожеговран.
— Революцилле законлӑх тумалла,
унсӑрӑн май
килес ҫук. Хресченсем, влаҫа хӑйсен аллине илсен, урӑхла конституци тӑвӗҫ,— хӑюлланса ответлерё Эльгеев.
— Мёнле туччӑр вӗсем хӑйсене кирлӗ пек конституци?— ыйтрё Баратынский.
— Вӑйпа влаҫа хӑйсен аллине туртса илмесёр ҫӗнӗ
йёрке, паллах, никам та туса парас ҫ.ук!— татса каларё
Эльгеев.
— Вулама-ҫырма пёлмен хресчен е рабочи Д у м ӑ р а
пулаяс ҫук. Паллах, интеллигенци —хресченрен тухнӑ
сын-к е рабочирен-и — ҫавсем кӑна Думӑра пулма пултарӗҫ,— татах каларё Слюсарев.
— Интеллигенци, кирек мёнле сословирен тухнӑ
пулсан та, буржуалла шухӑшлӑ. Помещиксемпе фабрикантсене хирёҫ пырас ҫук. Вӑл ҫакӑнта хамӑр тёллён
калаҫса ларнинчен те паллӑ. Ҫапла мар-и, господа?—
ыйтрё Эльгеев.— Вал хальхи Виҫҫӗмӗш Думӑра тёрлё
октябристсем, кадетсем тухса каланннчен те паллӑ.
— Анчах кирек мёнле хресчен те, Д у м ӑ н а лексен,
кадетсем майлӑ пулатех. Ун ҫинчен Петр Бернгардович
Струве аван каланӑ. Ана эсир вуламан пулё. Вӑл кад е т — пирён паллӑ экономист, публицист, философ,—
мухтанса илчё Баратынский.
— Пёлетӗп. Унӑн конституцилле-монархилле
шухӑшӗсем хресченсене нихҫан та килёшес ҫук. Вӑл хресченсемпе ҫӗр улпучёсене пӗр-пёринпе туслашса пурӑнма
чёнет. Л и б е р а л л ӑ помещиксем тата хулари мещенсем
хресченсен нушине пёлмеҫҫё.
— Анчах кадетсен партийёнче ҫитмёл пин ҫын ытла
членра тӑрать, ҫавна та шута илес пулать. Вёсем пурте,
патша ҫумёнче пулса, халӑх ырлӑхӗшӗн тӑрӑшаҫҫӗ.
— Сутаҫҫӗ! Халӑх нушине укҫалла сутаҫҫӗ. Пур-ҫук
улӑх-ҫӗрсене помещиксен аллинчех хӑварма тӑрӑшаҫҫӗ.
* Ку чӑн-чӑн бандитизм.
20. П. Осипов. Элкей тавращӗ.
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П а т ш а пирён пуринчен пуян ҫӗр улпучё! Епле вӑл хӑйне хирёҫ пыракан закон кӑлартӑр? Ҫавӑнпа, паллах,
Д у м ӑ р а унпа пёр майлӑ шухӑшлпсем ытларах пулмалла. Ав, вуласа пӑхӑр, мён ҫырать Милюков,— сётел ҫинче выртакан «Речь» хаҫата уҫса кӑтартрё Эльгеез,—
Эсир, кадегсем, иккёмёш Д у м ӑ н а хӳтерсе янӑ хыҫҫӑн
та тӑпа кӗреймен иккен,— Баратынские тёксе каларё
ЭльгееЕ. — Социал-демократсене хирёҫ пырса, эсир^вак
халӑхсен представителӗсене пётерсе хутӑр. Ҫёнё суйлав
законӗ хыҫҫӑн хресченсен депутачёсем икё хут сахалланчёҫ. Хӑвӑрӑн шутӑра тӑхӑрвун сакӑр
депутатран
аллӑ виҫҫе ҫити чакартӑр. Пурте эсир — кадетсем —
патша майлӑ пулнӑран. Халё октябристсем еннелле сулӑнатӑр. Мӗн вӑл «халӑх» сирӗншӗн? Кадетсен шухӑшёпе патшалӑхра пёр вырӑс халӑхё анчах хуҫа пулмалла. А халӑх тени сирӗншӗн — дворянсем, улпутсем,
вырӑс интеллигенцийё, поповство! Сирён «Вехи» хаҫат
тахҫанах черносотенецсем майлӑ пулса кайнӑ. Революцилле шухӑшсене тёппипе пётересшён вӑл хаҫатра ҫыракан кадетла-интеллигентсем, анчах хура халӑх, иртнӗ
революцире влаҫа хӑйён аллине илеймен пулсан та, тӑна
кӗнӗ, вёсемшён кадетла патшалӑх ырлӑх кӳрес ҫуккине
халӗ ӑнланса ҫитнё.
— Анланмарӑм, мёсьё Эльгеев: мёнле партире тӑратӑр эсир?— чӑнах та тавҫӑрса илеймен пирки ыйтрӗ
Ожегов.
— Социалист-революционерсен шухӑшё пек те, социалист-демократсен майлӑ та туйӑнчӗ мана. Эпё те ӑнланаймарӑм,— хушрё Слюсарев.
— Эпё — сирён пекех: политика ӗҫне хутшӑнман,
ииепле партире те тӑмастӑп. Ман шухӑш — хура халӑх
шухӑшё. Иртнё революции хумӗ пирён пата та ҫитсе
ҫапӑнчё, ёҫхалӑх шухӑшне эпё ҫавӑн чухне кӑшт ӑнлансэ юлтӑм. Ҫавна анчах каларӑм.
— Пёр сӑмахпа каласан — <31x1 е! а ш т а г п 1еуауП*.
Анчах эсир, мёсьё Эльгеев, тӗрлӗ партии программисене
л а й ӑ х пӗлетӗр курӑнать. Цензура чарнисене те тупса вуланӑ, паллах, — терё Ожегов.
— Татах калатӑп: эп калани
чӑн-чӑн ҫӗр ёҫлесе
пурӑнакан хресченсен ёмёчё кӑна.
— Уох рориП — УОХ ОеП** Анчах сирён шухӑшӑрта
турра хирёҫҫи те чылай,—каларё Баратынский.
* К а л а р ӑ м та чуна ҫӑмӑллатрӑм.
** Халӑх с ӑ м а х ӗ — т у р р ӑ н сӑмахӗ.
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— Тешрога ти!ап1иге1 поз ши1ашиг т ППз!* Турӑран та хӑрами пулса пырать иккен хура халӑх,— такама
каларё Ожегов.
Калаҫу хирӗҫсе пынине кура, Слюсарев ӑна вёҫлесшӗн пулчӗ:
— Пӗрне-пӗри килӗшмен шухӑшсем ҫак пӳлӗмрен
тухмёҫ. Ҫавна шанас килет ман,— терё. Анчах каласа
пётереймерӗ, Соня иырса кӗчӗ.
— Папа, мёсье! Сётел патне чӗнетӗп. Пурте пуҫтарӑннӑ, сире кӗтеҫҫӗ,— хавхаланса чёнчё Соня, ашшёне
хулӗнчен пырса тытса.
— С'ез! Ыее 1гез 1егггЫе!** — хуллен каларё Баратынский Слюсарева.
2

Сентябрён кӗрхи кунӗсенче Воскресенски вулӑсёнчн
Шёнерпуҫёнче яланах вӑйлӑ уяв — чиркӳ праҫникӗ пулса иртет. Кӑҫал та чиркӳ умӗнче панулми сутакансем
хӗвел ӑшшине хӑйсен лашисене тӑратнӑ, лавккасенче
канфет, пёремёк, хура мӑйрака, мӑйӑр тавраш нумай.
Каччӑсемпе хёрсем хёвелҫаврӑнӑш е кантӑр вӑрри ҫиеҫие чиркӳ умӗнче ҫӳреҫҫё; чиркӳрисем пачӑшкӑ сӑмахне
тимлён итлеҫҫё, анчах нимён те ӑнланмаҫҫё. Ҫапах та
вӑл пуҫ тайнӑ чух пурте сӑхсӑхса илеҫҫӗ, пёлекенёсем
клиросрисемпе пёрле кӗлӗ юррисене те юрлаҫҫё.
Арҫынсем сылтӑм енче, хёрарӑмсем сулахай енче
тӑраҫҫӗ, пёр-пӗрин ҫине пӑхмаҫҫё, калаҫмаҫҫё, турӑран
каҫару ыйтса, вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн пуҫҫапаҫҫё. Чиркӳ старости вӑл кун ҫурта суттинчен чылай тупӑш курать. «Микул тур умне», «Алтарь патне» тенисем илтёнеҫҫё. Те
ҫитеҫҫё ҫав ҫуртасем хӑйсене пилленё ҫёре, те ҫурта
лартмашкӑн вырӑн ҫук пирки тиечук аллине кӑна лекеҫҫӗ, ӑна турӑ ҫеҫ курать.
— Апай-туру-у! Пӑх-ха, кин, куратӑн-и? Панмукпа
юнашар Микулай Уҫӑпӑч кӗрӳшӗ тӑрать!—шӑппӑн каларё Ляпарт матки.
— Э-э, чӑнах та-ҫке!—тӗлӗнчӗҫ юнашар тӑнӑ хӗрарӑмсем.
«Пӗчченех-ши?.. Санюккипех-ши?»— пӑшӑлтатса илчӗҫ кӗлтунӑ хушӑра хӗрарӑмсем.
* Вӑхӑт улшӑнса пырать, эппр те ҫавӑнпа улшӑнатпӑр.
** К у шухӑш пит хӑрушӑ.
20*

307

«Урӑх ҫемье тупнӑ тенӗ сас та тухнӑччё — чӑн-ши
ҫаз?.. Майра илсе килмен-ши?..»— кӑсӑкланчӗҫ тӑрӑхлама юратакансем.
«Санюкки.че килне кӗнӗ-кӗмен тӳпкесе илнӗ»,— ёнентерет хыҫалгисене пӗр пӗлекен чӗлхе.
«Ах, мӑнтарӑн матки, тепле тӳссе пурӑнать ҫав усал
упӑшкине»,— Санюкшӑн хӗрес хыврӗ такам.
«Ак тамаша! Тоскиней те паян чиркӗве килнӗ-ҫке —
хыҫалта тӑрать»,— асӑрхарё Ляпарт матки.
— Нумайлӑха килтӗн-и, Василь Иванч?— ыйтрӗ ватӑ
Паймук хӑйпе юнашар тӑракан Катнуевран.
— Пуҫёпех... Укҫа чылай турӑм.... Санран юлмастӑп.
Ҫавӑнпа пире паян юнашар тӑни те килӗшет пулё терӗм,— мухтанчӑкла сӑхсӑхса нлчӗ Катнуев.
— Суйма юрататӑн, ёненместӗп, — сухалне шӑлса
илсе каларӗ ватӑ Паймук.
— Йёрёнместӗн пулсан, паян ӗҫке чӗнетӗп сире хам
пата.
— «Йӗмтёп хуҫи» пирӗн эртелре ннхӑҫан та пулас
ҫук! Микулай Уҫӑпӑча пӗтертӗн... Халӗ тата ман ҫума
ҫыпҫӑнас тетӗн-и?—сиввӗн сӑхсӑхса илчё те чиркӳрен тухса кайрӗ Паймук.
— Курӑпӑр: кам кама малтан пырса пуҫҫапӗ. Сыв
пул тепре куриччен!— кула-кула ӑсатрӗ Катнуев Паймука.
Катнуев чӑнах та Паймука ура лартасшӑн пулнӑ.
Хӑмла ӗҫӗ тупӑшлӑраххине вӑл тахҫанах сиснӗ, анчах
уйрӑм складсем, хӑмла авӑнӗсем уҫма нумай укҫа кирлӗ.
Ҫитменнине, тата, Паймукпа тавлашма вӑл укҫа та, вӑй
та ҫитереес ҫук.
Алӑкрэн тухса каяс умён вӑл сасартӑк Александр
Павловича курчӗ. Кӑшт чарӑнса сӑхсӑхса тӑнӑ пек турё
те Тоскинеев патне пычӗ.
__ — Салам, Александр Павлович!—сылгӑм енчи чирку кӗтессине пырса, Тоскинеева ал пачӗ Катнуев.
— О-о, Василий Иванович! Салам, салам!—хёпёртенё пек пулса каларё Тоскинеев.—Таврӑнтӑн пулать? Нумайлӑха-и?
— Хёл каҫса пӑхам — мён пулать. Хӑмла ӗҫне тытӑнса пӑхас шухӑш пурччӗ, анчах Паймук мана хӑйён
компанине илесшён мар. Те ҫӑмарта ӗҫне тепёр хут тытӑнас, те ҫётёк-ҫурӑкпах ёмёре ирттерес.
— Тупӑшӗ пур пулё ҫётёк-ҫурӑкран та, тёлёнтермёш?
— Пурри пур та, анчах ҫӗтӗк пуҫтарма тепёр ху!
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пушкӑртсем патне кӑна каймалла. Пирӗн чӑвашсем ҫири
кӗпе-йӗме тарпа ирӗлсе пӗтичченех тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ. Нумай пуҫтараяс ҫук, таварӗ те начар. Текех ют ҫӗрте ҫапкаланса ҫӳрес килмест. Гарӑхтарчӗ.
— Хур-кӑвакал чӗртсе сутма шутламан-и? Усӑллӑ
теҫҫё Куслзвкка енчи хуҫасем.
— Кун ҫинчен шухӑшласа пӑхман вара эпӗ,— хавхаланчӗ Катнуев.— Хӑта, паян каҫалапа пырса лар, кал а ч а пӑхӑпӑр. Е, тавай, чиркӳрен халӑх тухиччен каяр.
Эп тахҫанах хамӑр тӑвансене пуҫтарса ӗҫкӗ тӑвасшӑнччӗ. Кутемере те кӗрсе тухар, тӑхлача пӗрле лартса
каяр. Эс мӗнле шухӑшлатӑн? Пырӗ-ши вӑл пирён пата?
— Хирёҫсе пурӑннинче мӗн усси пур? Тур .каҫартӑр.
Эп ёнтё ҫынсем патне тухми пулни те виҫӗ ҫул иртрӗ.
Тунсӑх пусать. Килёшсе пурӑннинчен ырри мён пур?
— Апла пулсан — кайрӑмӑр!—хӗпӗртерӗ
Василий
Иванович.
— Сиктӗрмеллӗ тӑрантаспа
Александр
Павлович
тата Василий Иванович Кутемере пырса кёрессе те,
Эльгеевсен хапхи тёлне лашине ҫавӑрса тӑратасса та
никам та кётмен.
— Асанне, пирён пата хӑнасем килеҫҫӗ!—чупса кёр*
се систерчё Кёпёрьян.
— Кинемей, Чӗнерти кӗрӗвӳпе Александр Павлович
хапхаран кёчёҫ, — кантӑкран пӑхса каларё Лисук.
— Ах, тур, кётмен ҫынсем пулчӗҫ-ҫке. Лисук, ачасен
вырӑнне пуҫтарса хур, тархасшӑн, пӗрер кётесе, —
хушрё Марине кинемей хӑй патне праҫник кунё ячёпе
килнё хёре. Лисук Марине кинемей патне час-часах кёрекӗре тухнӑ, вут хутма пулӑшнӑ, шыв курсе панӑ, пӗчӗк
Люттапа пахчана тухса ҫӳренӗ, вылянӑ унпа.
Кайри пурте кёрсенех, Александр Павловичпа Василий Иванович темиҫе хутчен сӑхсӑхса илчӗҫ, вара Марине кинемее ыталаса виҫшер хут чуптурёҫ.
— Паян пысӑк праҫник, тӑхлач, каҫару ыйтма килтӗмӗр, — пуҫларӗ
Тоскинеев. — Пӗрне-пӗри
кӳрентермелли. ҫиллентермелли ӗлӗк пулман теме ҫук, пулкаланӑ. Христос каланӑ: Ҫӗнӗ заповедь паратӑп сире, тенё,
пёр-пёрне юратса пурӑнӑр, тенё.
— Каҫарсам, тӑхлач. Хӑтан мана кӳренмелли нумай
пулна, унран хӑйёнчен каҫару ыйтма тивёҫлё пулаймарьм. Халӗ те пулсан, вёсен ячёпе каҫар мана, тӑхлач,—
турӑш умне пырса чёркуҫленсе сӑхсӑхса каларё Василий Иванович.
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Марине ку сӑмахсем хыҫҫӑн ҫав тери пӑлханса ӳкрӗ,
> нрӗҫ пӗр сӑмах та калаймарӗ — макӑрса ячӗ.
— Тӑванпа тӑван хушшинчи хирӗҫӗве тур каҫарнӑ,—
терӗ кӑна, кӑшт лӑплансан.
— Эпир сана хамӑр пата тӑрантас ҫине лартса
каималлах килнӗ,— терӗ Василий Иванович.— Каҫалапа каялла леҫӗпӗр,— терӗ.
— Ачисене никамиа
хӑварма ҫук-ҫке,— тулхӑрса
пек каларё Марине кинемей.
— Пёрле илсе кайӑпӑр. Тӑрантасӗ пысӑк Ваҫлейӗн,—
канаш пачё Тоскинеев.
— 'Гёрӗс. Пит аван. Ман ачасемпе пёрле вылёҫ ваттисем ӗҫкӗ ӗҫнё чух. Уйрӑм пӳлӗм те пур ачасем валли,— чӑннипех хёпёртесе каларё Катнуев.
— Юрӗ, эппин. Ёне сума Лисука хушса хӑварас пулӗ,— терё Марине.
— Юлӑп-ҫке, кинемей, юлӑп. Ҫӗр выртмаллах кайма
та пултаратӑн — выльӑх-чёрлёх ҫинчен ан шухӑшла, —
шантарса каларё Лисук.
Ҫапла вара Василий Иванович Кутемертен Чёнере
пёр лав лартса килчӗ. Пёр-пёринпе хирёҫсе пурӑнни
пуринчен ытла Санюка кӳрентернё пулнӑ. Асламӑшӗ
патне хӑйён ачисене ҫӳреме чарнӑ — хуняшшӗпе хунямӑшё хушман. Эльгеевсен ятне асӑннӑшӑн та ӳп.<еленё. Пурӑна киле Санюк Кутемер пусси хӑш енче выртнине те манса пына: вӑйлӑ ҫил чухне хӑлаҫланакан арман ҫуначӗсем ҫеҫ Кутемер ялё хӑш енчине аса илтернё
ӑна.
— Ах, тур, асанне!—тӑрантас патне чупса пырса
кӑшкӑрса ячё Санюк. Кӑшт тӑрсан пӳртрен Иван Маркӑч — ватӑ Катнуй тата унӑн карчӑкӗ тухрӗҫ. Вёсем
хушшинче нихӑҫан та нимён те пулман пекех, килнё
ханасемпе калаҫкаласа, шалти пӳртелле утрёҫ. Пёчёккисене хӑйсен ачисемпе пёрле выляма кайри пӳрте ӑсатрӗ Санюк.
Александр Павлович киле кайса арӑмне чёнсе. килчё.
Пускилсем, Катнуй таврашё пулнӑскерсем, кукӑльсемпе,
сӑра витрисемпе пуҫтарӑнчёҫ.
Нҫкё пуҫланчӗ.
— Ну, ырӑ хӑнасем! Эпир кёлтуни турӑ умне ҫитрё.
Пёрлешсе пурӑннние мён ҫиттёр ку тӗнчере? Кутемерпе
Чёнер хушшинче, вырӑсла каларӑш, хура кушак чупса
каҫнӑ иулнӑ. Халё вӑл кушакӑн тирне сӳсе ӑшӑ калпак
тӑвӑпӑр! Тавсъе сана, тӑхлачӑ!— ватӑ Катнуй пуҫласа
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пёр курка сӑра ӗҫрӗ. Ун хыҫҫан Маринене тултарса
пачӗҫ.
— Эп ӗнтӗ, сӑрине ӗҫменни те чылай пулать те...—
терё кинемей.
— Ҫок-ҫок! Тутанса пӑхас пулать, тӑхлачӑ. Ятарласа, сирён ятпа юхтарнӑ ку сӑрана. Первӑй сорт! Волынски х ӑ м л а р а н тунӑ,— мухтанса илчё ватӑ Катнуй. Курка
хыҫҫӑн курка, черкке хыҫҫӑн черкке тиврё хӑнасене.
Александр Павлович юрӑ пуҫласа пачё, ун хыҫҫӑн
хӗрарӑмсем хутшанчёҫ:
Улпут сачӗ ҫиие (те) куҫӑм ӳкрӗ:
Тӑкӑннӑ ихкен хӗрлӗ улми, ай, ҫнлпеле.
Кунта юрламасан (та), ӑҫта юрлар:
Пухӑннӑ иккен пур тӑван, аи, пӗр ҫӗре!
Улпучӗсем урхамах, ай, кӳлнӗ чух
Ямшӑкӗсем пӑхса (та), ай, тӑраҫҫӗ.
Тӑванӗпе тӑванӗ сӑра ӗҫнӗ чух
Ҫичӗ югсем пӑхса (та), ай, тӗлёнеҫҫӗ.

Кёҫ я т а р л а с а чёнтернё Ч а л ӑ ш тута купӑсҫӑ пырса
кечё. Унсӑр пуҫне пёр туй та, пёр вӑйлӑ ӗҫкӗ те иртмест.
«Чалӑш тута» тесе ӑна ялйыш ят панӑ: пӗрре ҫавӑ, мункун чухне, виҫинчен ытларах сыпнӑ пирки крыльца ҫинчен аннӑ чух ура хырмалли тимӗр ҫине ӳкнӗ, тутине
имёрнё.
Уншӑнах хуткупӑс к а л а м а
пӑрахаймӑн:
тутисем
кулас вырӑнне ҫилленнӗ пек пёрённё пулсан та, аллисем
мах паман — ш ӑ н к ӑ р а в л ӑ тальянкӑна
вылятнӑ кӑна,
урисем, ташлакансем ҫук пулсан та, пёр кӗвӗллӗн тӗпӗртстнё.
— А ну-ка, Криворотое, в ы р ӑ с л и н е ! — ҫ ӑ м ӑ л л ӑ н сиккелесе юрларӗ Василий Иванович:
Ах, вы сени, мои сени,
Сени новые мои!
Сени новые, кленовые,
Реше-етчатые!

Ку т а ш ш а Василий Иванович я т а р л а с а Сарт Ҫеменӗ
Еалли пуҫласа пачё. Семен Степанович в а с к а м а с ӑ р сӑхсӑхса илчё те хуллен т а ш л а м а тытӑнчӗ. Василий Иванович, аллинчи четвёрт кёленчине хӑрах аллипе ыталасах,
лапчӑнса сике-сике илчё.
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Хёрарӑмсем ку ташша хутшӑнмарӗҫ, пӗлекен те пулман.^Ҫавӑнпа Чалӑш тута вырӑслинчен чӑвашли ҫине
куҫрӗ. Семен Степановича Иван Маркович пёр черкке
эрех ӗҫтерчё, вара Марине патне куҫрӗ.
— Тӑхлач, ӗлӗк, ҫамрӑк чух, иксӗмӗр сахал мар ташланӑччё: кӑтартар мар-и пӗрре ҫамрӑксене? Ҫак ҫуттине пӗрер^ черкке йӑвантарсан, урасем хӑйсемех сике
пуҫлаканччӗ... Тыт-ха, тӑхлач, миравай курки пултӑр!—
сёнсе каларӗ ватӑ Катнуй.
— Ай, тур-тур! Кун пеккине ӗҫменни те ӗнтӗ вунӑ
ҫул пулать пулё,—черккине йышӑнма тӑхтаса каларё
Марине кинемей.
— Тутанса ҫеҫ пӑхсам, тӑхлач,— тилмӗрчӗ Катнуй
татах.
— Пӗр черкке ӗҫни мӗнех вӑл? Уншӑнах 'эпир ҫука
юлас ҫук! Эсӗ те, тӑхлач, ӳсӗрлес ҫук,— татах сӗнсе
каларё ватӑ Катнуй.
— Миравай куркине те ёҫесшён мар-и эс, тӑхлач,—
зрех черккине ашшёнчен илсе, Марине кинемее ирёксёр
тыттарчӗ кӗрӳшӗ.
— Ан парсам, кӗрӳ. Пултараймастӑп. Ватӑлнӑ.
— Эппин, мён тума пуҫтарӑннӑ эпир паян: пёр-пёрне
каҫарса, малашне пёрле пурӑнас тени ахалех пултӑр-и?
Ун пек юрамасть, тӑхлач. Ну-ка: ҫӑварна уҫ-ха — куҫна
хуп!.. Ачасене тӳтӳ ӗҫтернӗ пек парам,—тесе ирӗксӗрех ёҫтерчё Василий Иванович.
Марине кинемей чыхӑна-чыхӑна ӳпӗнтерчӗ панӑ эрехе. Ун хыҫҫӑн ватӑ Катнуйӑн карчӑкки пыллӑ сӑра пӗр
стакан тултареа пачё Маринене. Ҫур стаханран ытла
ёҫеймерё Марине, каялла тавӑрчӗ.
Марине кинемей эрех ӗҫнине курсан, пуҫтарӑннӑ
хӑнасем тепёр ҫавра ӗҫкӗ юрри юрларӗҫ, хуҫисене ырӑ
сунса сӑра-эрех ӗҫрёҫ.
— Пӗрле пурӑннинчен ырри мён пур тӗнчере, оглымать их бей! Хирӗҫсе пурӑнни ёмёре кёскетет! Ҫапла
мар-и, ^Александр Павлович?—чылай ӳсёрёлнё Сарт
Ҫеменё Тоскинеева ыталаса каларё хыттӑн.
— Кёрӳшёсемпе хирӗҫсе пётнипех те пулё ҫав ир
вилсе выртрё Микула кум. Мана та парӑма
тавӑрса
параймарё, тӗлӗнтермӗш! Ҫӳлти патшалӑхра пултӑрах,
ҫапах та! — сӑхсӑхса илчё те хурланнипе макӑрчё ТоскнН€0В.

— Мӗн пулчӗ кинемее?— илтёнсе кайрёҫ
сассисем,—Ах, гур, ытлашши ёҫменччё-ҫке?
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хӗрарӑм

Марине кинемей ларнӑ ҫёртен сак ҫине тӳнсе кайнӑ.
— Асанне, мён пулчё сана?— чупса пырса ыйтрё
Санюк. Вара урисене ҫӗклесе сак ҫине вырттарчё.
— Эрех ӗҫмен ҫыннӑн пулкалать ун пекки — иртёха,— текелесе Сарт Ҫеменӗ Марине кинемее пырса
пӑхрӗ. — Ҫамки ҫине сив шывпа йёпетсе пир хурас!
— Эрехрен пулнӑ пулсан — эрех ӗҫтерес. Ман карчӑкӑн хӑш чунхе ун пекки пулкалать. Вырӑссем калашле — «клин клином». Кӳрӗр-ха, кашӑкпа
ёҫтерер,—
тесе ватӑ Катнуй, Марине кинемейён ҫӑварне тимёр калекпе аран уҫкаласа, эрех сыптарать. Анчах, панӑ эрехе ҫӑтса ярас вырӑнне, Марине кинемей хӑса пуҫларё.
Санюк темиҫе хутчен асламӑшёпе калаҫма хӑтланчё,
анчах хирӗҫ пёр сӑмах та илтӗнмерӗ. Пӑртак тӑрсан,
Марине кинемейён ҫӑварӗнчен кӑпӑкланнӑ сёлеке туха
пуҫларё, хӑй пӗтӗмпех ёнтёркесе кайрё.
— Ах, тур, вилет-ҫке!— хыттӑн макӑрса, кӑшкӑрса
ячё Санюк.
— Чим! Килне леҫес. Кунта мар, килӗнче вилтёр,—
пырса чарчё Василий Иванович.— Тӑхӑнтарӑр, хатёрлӗр — эп лаша тухса кӳлем,— тесе пӳртрен васкаса тухса кайрӗ.
— Пуп патне хӑвах кайӑн-ши, е?..— ыйтрӗ ашшӗ.
— Кам кайтӑр тата,— текелесе пӳртрен васкаса
тухса кайрё ывӑлё.
Марине кинемейпе пёрле Санюк тата Сарт Ҫеменё
Кутемере таврӑнчёҫ. Кил хапхи умёнче Виктӑрпа Лисук
тёл пулчёҫ. Вёсем Маринене пӳрте ҫёклесе кёртме пулӑшрӗҫ.
— Темӗн, куҫёсем улшу пӑхаҫҫӗ... Шанчӑк сахал,—
терё пуҫне сулса Сарт Ҫеменё.— Михалана пёлтерес...
Пупне те чёнсе килес пулать.
— Пупне эп хам кайса чёнёп,— терё Василий Иванович.
— Телеграммине эп леҫетӗп. Юланутпа почтӑна часах
ҫитсе килетёп!—тесе хӑйсен килне чупрё Виктӑр.
Нумай пурӑнаймарё Марине кинемей. Тул ҫутӑлас
умён, автансем пёр-пёринпе хёрӳллён тавлашса авӑтнӑ
вӑхӑтра, вилсе кайрё. Тепёр хут эрех ӗҫтерме хӑтланни
те, урисене вёри кёлпе чёркесе пӑхни те, ҫамкине уксуспа йывӑҫ ҫӑвё хутӑштарса сёрни те пулӑшмарё. Шӑп
вилсе выртичченех сылтӑм еннелле усӑннӑ тутипе парӑс
хӑпартнӑ пек вёрсе сывланӑ Марине кинемей. Сылтӑм
аллипе ури йӑлтах ёнтӗркенӗ.
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Гурий атте кӗлтуни те, ҫӑварне Христос юнӗпе йепетни те пулӑшмарӗ вилме выртнӑ карчӑка. Малти пӳртре
вӗҫӗмсӗр ҫунтарнӑ лампадка ҫути Марине кинемее хайне
валлиех пулчӗ иккен. Кам ҫутса пурӑнӗ-ши ӗнтӗ вӑл
лампадкӑна, ашшӗпе амӑшне, аслашшӗпе асламӑшне
кам асӑнӗ-ши малашне?
Марине кинемей вилни ҫинчен илтсен, Антонина Павловна пырса ҫитрё. 'Гупӑк ӑшне килти пирпе капӑрлатма
пулӑшрӗ. Унпа пёрле Чернов та пычӗ, Михаил Николаев и ч а тӗл пулма тӑрӑшрӗ, анчах виҫӗ кун кӗтни ахалех
пулчё: асламӑшне пытарма ни Михала, ни Марьепе
Павлуш килеймен. Ҫывӑх тӑванӗсенчен пёр Сашок кӑна
пулнӑ.
з
Павлуш, телеграммӑна илсенех, аппӑшӗ патне клиникӑна чупнӑ. Марье утса ҫӳрекен пулнӑ, шыҫни чакнӑ,
анчах чӗре халӗ те хытӑ сикнё. Пӗччен ҫул ҫине тухса
кайма хӑранӑ вӑл, ҫавӑнпа Павлушпа пёрле киле кайма шут тунӑ.
Анчах Павлуша гимнази директорё киле кайма ирёк
паман.
— Мён пулнӑ асламуна?—ыйтнӑ вӑл.
— Йывӑр чирленё... Вилес пек выртать,— тенё Павлуш, телеграммине кӑтартса.
— Миҫе ҫулта асламу?— татах ыйтнӑ директор.
— Ҫитмӗл виҫҫёре,— кулянса каланӑ Павлуш.
— О-о! Ҫитмӗл впҫҫӗре?! Мёнпе пулӑшӑн эс ӑна,
еатӑскере? Сана хӑвна пулӑшмалла, голубчик, лайӑхрах уроксем хатӗрлемелле. Каяймӑн,— тенё те директор,
урах калаҫман.
Ҫав тери кӳрентернӗ директор пӗчӗк ачана. Урокра
та ларайман, пёрмай макӑрнӑ Павлуш.
—Мён пулнӑ сана, Эльгеев?— ыйтнӑ класс наставникӗ.
— Пуҫ ыратагь,— тенё Павлуш. Чӑн сӑлтавне кала- •
ман, татах кӳрентересрен хӑранӑ.
— Апла пулсан киле кай,—тесе класраи ӑсатнӑ наставник.
Павлуш хваттере кёрсе ранецне ывӑтса хӑварнӑ та
аппӑшё патне чупнӑ. Ак тёлёнтермёш! Марье патёнче,
палатӑра, пиччёшё, Михала, тӑнӑ. Ана тёл пулнипе Павлуш пит савӑннӑ, макӑра-макӑра директорпа калаҫни
ҫиичеи каласа панӑ. Пиччёшё ӑна йӑпатнӑ:
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— Директор сана тёрӗс каланӑ, ш ӑ л л ӑ м . Яла кайса
ҫӳресе, уроксене сиктерме юрамасть. Вёрен. Марье аппуна хампа пёрле илсе кайӑп ыран. Профессорпа калаҫрӑм, эмел те ҫырса п а ч ё , — П а в л у ш а ачашласа к а л а н ӑ
Михаил Николаевич. Ҫавӑнтах тата тетрадьсем илме
пёр тенкё укҫа кӑларса панӑ.
П а в л у ш ӑ н ҫав тери асламӑшне курас килнё: нумай
та пулмастчё вӑл кучченеҫ парса яни, мӑйӑрне халё те
ҫисе яман-ха. Асламӑшӗ пек Павлуша никам та юратмаи: ирхине ура та сырса яратчё, каҫхине юмах та каласа паратчё, амӑшёнчен вӑрттӑн чӑх яшки те пёҫерсо
панӑччё пёррехикче. Мӗнле-мӗнле ачашламан пулё вӑл
хӑйён мӑнукне? Ҫавсем пурте Павлуш умне курӑнчёҫ.
«Ах, ан вилтёрччё! Тепёр сакӑр ҫул та пулин пурӑнтӑрччӗ, эп ун чухне гимнази пётернё пулӑттӑм»,— пӑшӑрханса хӑйпе хӑй калаҫнӑ Павлуш.
Марьепе Михала Кутемере асламӑшё вилсен тӑххӑрмёш кунӗнче тин ҫитнё. Ш ӑ п асӑннӑ ҫёре. Кайри пӳрте
тӑванёсем тата пускилсем пуҫтарӑннӑ — сӑрапа ҫурта
иле-иле пынӑ. Турӑш умне тӑхӑр ҫурта ҫутнӑ. Санюк
икерчӗ пёҫерсе хатёрленӗ. Пуҫтарӑннӑ ҫынсем пыл сёрсе
икерчё ҫинӗ, вилнё харчӑка ырӑ ятпа асӑннӑ^
— Ҫӳлти патшалӑхра Марине валли вырӑн пулмаллах! Пит ҫылӑхсӑр ҫьшччӗ ҫ а в , — т е н ё Сарт Ҫеменё.
— Ы р ӑ куртӑрах ҫ ӑ т м а х р а ! — т е н ё Хёветёр.— Пёр
усал сӑмах илтмен эп кинемейрен. Тӑпри ҫ ӑ м ӑ л пултарах!
— «Ве-е-ечная
па-а-мять!»— хулӑн саспа юрланӑ
Сарт Ҫеменӗ. Ун хыҫҫӑн пӳртри ҫынсем пурте куҫҫулленсе юрлама тытӑннӑ. Пӳртре юрлани урамранах илтённс...
Михалапа Марье, Куславккаран я м ш ӑ к тытса килнӗскерсем, хӑйсен тёлне ҫитсессён тӗлӗнсе итлесе^тӑчӗҫ.
— Асанне вилнӗ-ши апла?— пӑшӑрханса ыйтрё Михала хирӗҫ чупса пынӑ Виктӑртан.
— П а я н тӑххӑрмёш кун.
— Тӑххӑрмӗш? Ах, тур, никам та пулман-ҫке, эппин,
ун патёнче. Епле вӑл пӗр-пӗччен чунне кӑларнӑ-ши? Тур
к а ҫ а р т ӑ р пире,—сӑхсӑхса макӑрчӗ Марье.
Михалапа Марье килсе ҫитнине илтсен, Санюк хирӗҫ
чупса тухрё, ун хыҫҫӑн Хёветёрпе Сарт Ҫеменё тарантас
патне пырса тӑчӗҫ.
— Ку мёнле япала тата? — ыйтрё Санюк, тӑрантас
ҫинчен япаласене йӑтнӑ чух.
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— Э-э, ку примус текенни — апат пӗҫермелли. Хуран
ҫакмасӑрах яшка пӗҫерме пулать, Михала илсе пачё,—
ӑнлантарчӗ Марье.
— Куркаланӑччӗ кун пеккине улпутсем патёнче пурӑннӑ чух. Ансат, вучах чёртме кирлё мар,—примуса
ҫавӑркаласа пӑхса каларё Сарт Ҫеменӗ.
Кёҫ Кёпёрьянпа Люття амӑшне пырса ыталарёҫ. Сике-сике савӑнчӗҫ вӑл таврӑннипе. Хусантан илсе килнё
кучченеҫ хутаҫҫисене — канфет, пӗремӗк, сушкӑ таврашне — хӗпӗртесех йӑтрёҫ ачисем. Михалапа Марье
пӳрте кӗрсен, хурлӑхлӑ ӗҫкӗ ҫӗнӗрен пуҫланчӗ.
4

Тепёр кун ирхине, асламӑш тӑпри ҫине кайса килнё
хыҫҫӑн, Эльгеев Виктӑрпа пӗрле катка-пичке ӑстисем
патне Сӗнтӗрвӑррине тухса кайрӗ. Ик-виҫ эрнерен ҫӑмарта извеҫлеме мӑн каткасем хатӗрлесе пама пулнӑ
пичкеҫӗсем.
Еҫе хӑвӑртлатма Эльгеев Виктӑра пукрав хыҫҫӑн
Кутемерте хӑварма шут турӗ.
Сӗнтӗрвӑрринчен каялла таврӑннӑ чух Виктӑр хӑйӗн
шухӑшне пытараймарӗ:
— Михаил Николаевич, тӳр ыйтма ирӗк парсамччӗ?
— Мӗн ҫинчен?
— Леш... Наровчатри Соня ҫинчен... Мӗнпе сан пуҫа
ҫавӑрнӑ вара ҫав? Чӑваш хӗрӗсем вырӑссеннинчен мӗнпе начар? Хам эп майрасемпе ҫӳресех кайман, пӗлместӗп. Пирӗн калаҫҫӗ: майран кучӗ ҫавра, теҫҫӗ...
^ — Чарӑн, Сарт Ҫемен ачи!.. Аҫу пекех ҫивӗч с а н ч ё л хӳ. Хурӑнташлӑ мар пулсан, тытса тӳпкӗттӗм сана ку
сӑмахсемшӗн. Мӗншӗн ҫав тери кураймастӑн эс полковник хӗрне, мӗнпе тарӑхтарнӑ вӑл сана?
— Нимпе те мар... Тоньӑна аса илетӗп те йӑлтах
тӗлӗнетӗп. Вал сана ҫав тери юратать-ҫке... Марье аппа
та пит кӳреннӗ унтан сивӗннияе. Пурте калатчӗҫ: Михалапа Тоня — пит килёшмелле мӑшӑр, тетчӗҫ. Микула
пиччепе Укҫине аппа киние киле кӳртеймесёрех вилсе
выртрӗҫ. Шел, пит шел,— терё те юртса чупакан лашине
сӑлтавсӑрах чӑпӑрккипе ҫапса илчё.
— Ытла нумай пёлетӗн эс, Виктӑр Семенович!— сиввён каларё Михаил Николаевич. Анчах Тоня ҫинчен тапратиӑ хыҫҫӑн упӑн чёри темшён чуна ыраттарса сике
пуҫларё. Чӑнах та: юрататӑп тесе сӑмах пани, Сарпике
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лаппинче чуптуни яр-уҫҫӑн куҫ умне курӑнчӗҫ. Пер
самантлӑха Соня тӗнчере нихҫан та пулман пекех туйӑнса кайрӗ Мишӑна. Паянах, халех, ҫак самантрах
пирвайхи юратупа тӗл пулас килсе кайрӗ мӗскӗн каччӑн.
— Шӗнерпуҫ курӑнать, Михаил Николаевич! Ял витӗрех кайӑпӑр-и е ҫав Чураш ҫулӗ ҫине куҫӑпӑр-и?—
хуҫин шухӑшне туйса, юри кукӑр ҫул ҫине чӑпӑрккипе
тӗллесе кӑтартрӗ Викт&р.
— Шкул патне пӑр лашуна! Кӗрсе тухар наччаслӑха
учительница патне,— терё Эльгеев.
Виктӑр, кӑмӑллӑн кулса, хуҫи ҫине пӑхса илчӗ. Ана
хирёҫ Эльгеев та сасартӑк йӑл кулса ячӗ.
Уй хапхинчен кӗрсенех, Виктӑр тилхепине карӑнтарса тытрё те лашине икӗ хутлӑ шкул еннелле чуптарчӗ.
Эльгеев, ҫӑмӑл ача пек пулса, тӑрантас ҫинчен сиксе
анчӗ, вара пӗчӗк калинккерен пахчаналла кӗрсе кайрӗ.
Акӑ шурӑ хурӑнсем те, сирень тӗмӗсем те ӗлӗкхи
вырӑнтах ӳсеҫҫӗ, анчах кӗр вӑхӑтӗнче вёсен илемӗ^ ҫухалнӑ: хурӑнӑн кӑтра ҫивӗтсем вырӑнне хӑмӑр турачӗсем
кӑна курӑнаҫҫӗ, тутлӑ шӑршӑллӑ сирень чечекӗ вырӑнне
кичем ҫатрака кӑна тӑрса юлнӑ. Иӑм-хӗрлӗ вӗрене
ҫулҫисем те сайра хутра ҫеҫ вӗлтӗртеткелеҫҫӗ. Елӗк,
Гоньӑпа ҫав йывӑҫсем айӗнче тӑнӑ чух, хӗлле те пит
илемлӗ туйӑнатчӗ: шур калпаклӑ тӗмӗсем икӗ юратнӑ
чӗрене вӑхӑтӑн-вахӑтӑн пуҫ таятчӗҫ, е, тата,^йывӑҫа ӑнсӑртран силлентерсен, питҫӑмартисене юр кӑмӑллӑн чёпӗтсе илетчӗ.
Сасартӑк Эльгеева тунсӑх пусрӗ: юрлту выранне черере хура ҫункав выртнӑ пек туйӑнса кайрӗ. Каялла
таврӑнас шухӑш та пырса кӗчӗ пуҫа, анчах вӑл часах
иртсе кайрӗ. Антонина Павловна Эльгеев кӗрсе тӑнине
асӑрхамарӗ, а'часен диктанчӗсене малтанхи пекех тимлӗч
тӳрлетсе ларчӗ. Михаил Николаевич, чӗрне вӗҫҫӗн сӗтел
патне ҫывхарса, учительницӑна
ачашшӑн ик аллипе
куҫёсенчен хупларӗ.
Павлова малтан шарт сикрӗ, вара лӑпланчӗ.
— Кала, Тоня, кама юрататӑн?— сассине улӑштарса
ыйтрё Эльгеев.
— Паллах, сана!—ӗнентермелле каларе Тоня. Ку
сӑмахсене хӑй ҫине илсе, Эльгеев Тоньӑна хыттӑн ыталаса чуптурӗ, ҫаврӑнса пӑхма та памарӗ. Анчах, тавҫӑрса илнӗ хыҫҫӑн, Тоня вӑйпа Эльгеев ытамӗнчен вӗҫерӗнчӗ, намӑсланнипе ним калама аптрарӗ.
— Эп... Гера тесе... Ой, намӑс!..
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— Эппин, эс суйса каларӑн, мана юрататӑп тесе?—
курение пек пулчё Эльгеев.
— Гера — ман упӑшка: епле эп урӑххине юратма
пултаратӑп... Эсё, Миша, чееленсе ыйтнӑ, эпё тӳррине
каланӑ. Ҫав анчах,— ҫипуҫне комод ҫинчи
куҫкӗски
умӗнче тӳрлеткеленӗ хушӑра хуравларӗ Тоня. Хӑйне темле тӳлеккӗн тытас тенё пулсан та, сасси пурпӗрех чӗтрерӗ унӑн.
Пӗр самант иккӗш те малалла калаҫма сӑмах тупаймарёҫ.
— Каҫарӑр, Тоня... Эпӗ ҫӑмӑлттайла хӑтлантӑм: эс
качча кайнине пӗлмен. Эппин, пирӗн хушӑмӑра Чернов
пырса тӑчӗ.
— Никам та пирён хушӑмӑра кёрсе тӑман. Ҫамрӑк
пуҫӑмпа эпӗ савнин ячӗ пӗрре ҫеҫ чӗрере пулмалла тенӗ...
Анчах арҫын юратӑвё ёмӗрлӗхе пымасть иккен. Ту/р
ҫырни маншӑн Гера пулнӑ-мӗн. Вӑл мана
чӑннипех
юратать.
— Тоня, мӗн калатӑн эс? Эп сана...
— Ҫук, Миша, эс мана нихҫан та юратман. Ялта
пурӑннӑ чух учительница та пырать «ытахальтен», хулара...
— Мён хулара?!. Кам пур унта санпа танлаштармалли? Эс ӑслӑ, чипер, ырӑ кӑмӑллӑ... Тата — хамӑр
хушӑра^н,— чӑнах та чун-чӗререн хёрсе каларё Миша.
Те тепёр ҫын ун вырӑнне Тоня чёрине кёрсе вырнаҫнӑ
пирки кӗвӗҫнӗ Эльгеев. те чӑнах та халь унӑн, Виктӑр
нэмӑслантарнӑ хыҫҫӑн, киле таврӑнас килнё?
— Тоня, чунӑмҫӑм! Тен, эс мана юри каларӑн, кӗвӗҫтерес тесе... Ҫук сан ниепле упӑшку та, суятӑн эс. Качча кайнӑ пулсан, пирён килтисем пёлмелле,
— Аҫтан пёлччёр вёсем: эпир Уржум хулинче венчете тӑнӑ, иртнё вырсарникун кӑна.
— Мёншён эс кунта пёчченех, эппин?
_ ~ Гера паян Шупашкара вырӑн илме тухса кайрё.
Кёпёрнаттӑр ӑна Шёнерпуҫне куҫма ирёк панӑ. Анчах
вӑл уншӑн революци ёҫне тек нихҫан та ҫыхланмастӑп
тесе хут ҫырса ал пуснӑ.
— Ах, Чернов, Чернов!.. Ҫав тери тӗреклӗ ҫын та
жандармерие парӑинӑ иккен.
^ — Ун пек чух чавашсем «самана ҫапла» теҫҫё. Чимӗр-ха, Михаил Николаевич, мён эсир ура ҫинчех таратар? Иртсе л а р ӑ р сётел патне. Нлёкхи пек, пёрер чашӑк
чей ӗҫтерем.
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— Ҫук, ҫук, Антонина Павловна... «Эсир» тесе чӗнтӗр
пулсан, ку вара — «ёҫ пӗтнӗ» тенине пӗлтерет. Каҫарӑр!..
Сыв пулӑр!—терё те татӑклӑн Эльгеев, васкаса тухса
кайрё.
— Миша!.. Эп сана...— Тем каласшӑн пулнӑччӗ Тоня, анчах сасси пӳлёнчӗ, ӗсӗклесе чылайччен кантӑкран
пӑхса тӑчӗ вӑл, анчах леш пёрре те ҫаврӑнса пӑхмарӗ.
Канӑҫа ҫухатрӗ Эльгеев. Пёр кун та пурӑнас килмерё
килте. Чирлё аппӑшӗг.е ачисене пулӑшма
Хӗветӗрпе
-Лисука тилмӗрчӗ вӑл, укҫа ярса тӑма пулчӗ. Вара каялла
Нароьчата тухса кайрё.
— Каймалла марччё ялтан сан, Михала. Хёрарӑм
вёҫҫён Марье мёнле кил-ҫурта тытса тӑрӗ? Ачисем те
пёчёккё, хӑй те чёрепе аптрать. Ҫӑмарта ёҫне тепёр хуг
тытӑнса пӑхсан та, тен, май килёччё. Паймук кулли ҫеҫ
пулса юлтӑр вёт, екконё-манё! — текелесе хӑйӗн Айванне хуллен тилхепе вӗҫӗпе ҫапса илчё Хёветёр.
— Ҫитӗ курнипе, Хёветёр. Каяс аяккарах — куҫҫуль
курӑнман ҫӗре!— терё те Михала, хӑйсен ялё еннелле
ҫаврӑнса пӑхрё.
— Аякран курӑнать пирён ял пуҫӗнчи лаштра юман.
Куратӑн-и? Ав, хёрлё пёлёт айёнче... Вунсакӑр ҫухрӑм
теҫҫё ҫак сӑртран пирён пата ҫити... Такам виҫнё ҫухрӑмне... Пур та пулӗ... Эк-кей, чупкала пӑртак, Микулай
Уҫӑпӑч юлашкийё!—текелесе каллех лашине хӳтерчё
Хёьетёр.
Акӑ Вӑрмар станцийӗ те курӑна пуҫларё.
Вӑрмара ҫитнё ҫёре вӑхӑт каҫа сулӑнчӗ, ҫапах га
Хусан енчен пӑравус чашлатса килни аван курӑнать.
— Кая юлас марччё, Михала. Улӑп тӑпринчен иртнё
пуйӑс. Ха, епле ҫухӑрать — арҫури пек, йӗксӗк урапи!
Пысӑках та мар пӑравус, туртать ҫапах вакунёсене. Кур
халё! Миҫе вакун кӑкарнӑ—шӑкӑртӑк-шӑкӑртӑк, шӑкӑртӑк-шӑкӑрт теҫҫё.-Тепле йӑванса ӳкмеҫҫё ҫав тимёр
ҫул ҫинчен? Тёлёнмелле!— терё Хёветёр, час-часах тилхепине турткаласа.
Михала Хёветёр
каланине
илтмерё: ӑна Тоньӑн
сӑмахӗсем канӑҫ паман. «Иртсе ларӑр сётел патне?!»
Мёнле евёклён — кӳрентермелле каларё ҫав сӑмахсене
ёмёр пёрле пулма сӑмах панӑ ҫын?.. Чернова Тоня хӑкёнчен маларах хунӑ пек те туйӑннӑ Эльгеева.
— Пуйӑспа танах ҫитрёмёр, екконё-манё. Чуп часрах, Михала, билег илме! — васкатрӗ Хёветёр лашине
карлӑкран кӑкарнӑ хушӑра.
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«Москва — Рязань — Казань» тесе ҫырнӑ вагон картлашки ҫине хыпаланса хӑпарчӗ Эльгеев. Ҫав вӑхӑтрах
поезд вырӑнтан тапранчӗ. «Чипер ка-ай!», «Сыв поол!»— тенисем кӑна илтӗнсе юлчӗҫ пӑравус кӑшкӑртнӑ
хыҫҫӑн.
П Е Р Е М Ы Ш Л Ь ҪУНАТЬ
1
Канӑҫ тупаймарӗ Эльгеев Наровчата ҫитсе вырнаҫсан та. Тунсӑх тата ытларах пуҫа ҫие пуҫларӗ. Ҫӑмарта
ӗҫӗ пукрав тӗлне пӗтсе пычӗ. Вӑхӑтлӑха ӗҫе кӗрӗшнӗ
чӑвашсем укҫа илсе ялӗсене тухса кайрӗҫ. Виктӑрпа
Михаил Николаевич ҫеҫ юлчӗҫ хулара. Киле тухса каяс
умён рабочисем виҫё пысӑк чана подвала вырнаҫтарса
лартрёҫ, вара вӗсене пӗрремӗш сортлӑ ҫӑмарта хурса
тултарчӗҫ, ҫиелтен известь шывӗ ячӗҫ. Мӗнпур ӗҫӗ те
Виктӑрӑн — хула ҫыннисене чанран кӑларса ҫӑм1арта
сутасси те л а ш а пӑхасси. Наровчатра пурнӑҫ сӳннӗ
пекех туйӑнса кайрё Эльгеева: Соня Петербурга тухса
кайнӑ — хӗрарӑмсен медицина институтне кӗнё. Ана
ӑсатма ашшӗпе Ожегов кайнӑ. Гальӑпа Гриша, унӑн
ачисем, Пензӑри гимназире вӗренеҫҫӗ. Вӗсем Соньӑн
менелник кунне чыслама кӑна килнӗ пулнӑ. Аҫта каяс,
кампа калаҫса чуна ҫӑмӑллатас?
Сасартӑк Эльгеев хӑйне нимӗне тӑман ҫьш пек тунрӗ. Тоня уншӑн чӑн-чӑн юлташ пулнине халь тин ӑнланса илчӗ вӑл, Соньӑна ӑнсӑртран ҫеҫ юратса пӑрахнине уҫҫӑн сисрӗ.
«Каялла яла таврӑнма ҫул хупӑ, хулари интеллигенци ушкӑнне кӗме вӗренӳ ҫитмест. Соня врач пулсан пурёпёр пирён пек «приказчиксем» ҫине ҫаврӑнса
та пӑхас ҫук. «Ытахальтен» — Тоня клларӑшле — Наровчатра ман пек каччӑ та арҫын шутӗнче. Ахаль мар
ку хуларан тӑрӑхласа кулаҫҫё: «Наровчат — одни колышки торчат»,— теҫҫӗ.
— Михаил Николаевич, сана валли ҫыру... Питёртен... леш... полковник хёрёнчен пулё. Вал унта тухтӑр
ёҫне вёренме кайнӑ теҫҫё,— кӑвак конверт тыттарса
каларё Виктӑр.
Эльгеев ӑна хирӗҫ темёскер каласшӑнччё,
анчах
тусрӗ: Виктӑр тӗртсе каланӑ сӑмахсем халичченхи пек
чӗре патне пымарӗҫ. Вӑл ҫырӑва васкамасӑр уҫрё те вуларӗ:
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«Мбп сЬёг М.1сЬе1! Хамӑн телейӗм ҫинчен сана хӑвӑртрах пӗлтермесӗр тӳсеймерӗм, ырӑ тусӑм. Мана института илчёҫ. Ёмӗтленнӗ ӗмӗтӗм пурнӑҫланасси халӗ хамран
килет. Латин чӗлхи тинех кирлӗ пулчӗ. Уншӑн хамӑн «хаяр» учителе тав тӑватӑп. Университета кӗме хагёрленес
шухӑш ҫук-и сан? Вӑт аван пулӗччӗ! Ҫырас пулсан, Ман
адрес—Ожегов пурӑннӑ ҫурт. Мёнле ҫырмаллине атте каласа парӗ. Санӑн ЗорЫе».
— Турӑҫӑм, манман. Ҫырас мар тенӗччё, мансан
аванрах пулӗ тенӗччӗ... Анчах... Савӑннипе Соньӑн ҫырӑвне темиҫе хутчен чуптуса илчӗ Эльгеев. Соня сӗннӗ
шухӑш ун пуҫӗнче тахҫанах ҫаврӑннӑ. Ҫав шухӑшпах
вӑл французла калаҫма та вӗренкеленӗ, тен, хӑҫан та
пулин пӗр-пӗр археолог-этнограф ятне илме тӳр килӗ,
тенӗ.
Соньӑн ҫырӑвие вуланӑ хыҫҫӑн вӑл тепӗр япалана
\ ҫ ҫ ӑ н туйса илчӗ: аслӑ шкул пӗтермен ҫын — унӑн мӑшӑрё пулас ҫук!
Хӗл вӑрӑм. Вӗрентекенсем пулсан, тен, гимнази программине пёр хёл хушшинче пурнӑҫлама пулё, тенӗ Михаил Николаевич. Ҫавӑнпа та вӑл Соньӑна хатӗрленӗ
учительсем патнех куллен ҫӳреме пуҫларӗ. Килте хӑй
тёллёк вӗреннӗ предметсем уншӑн усӑллӑ пулчӗҫ.
Анчах пёр хӗлтех аттестат илмелӗх вӗренеймерӗ Эльгеев, икӗ хӗл иртрӗ.
2

Соня иккӗмӗш курсра вӗреннӗ ҫул Эльгеев Хусанти
университета кайса экзамен тытнӑ. Археологипе этнографи институтне кӗнӗ, ӗҫлеме ҫитес ҫулта Хусана куҫас
пирки те Ревер хуҫапа калаҫса татӑлнӑ.
Ку хыпар Соньӑна та, Георгий Петровича та пит савӑнтарнӑ. Тӳрех калас пулать, Соня медицина институтне кайса кёрсен, Слюсарев полковник Михаил Николаевичран кӑшт пӑрӑнкаланӑ: паллах, ун хёрё валли халё аслӑ пёлӳллӗ каччӑсем те пулма пултарнӑ.
Эльгеев университета кёни ҫинчен пёлсен, Слюсаревсем каллех ӑна хӑйсем патне чёне пуҫланӑ. Мишӑпа
Соня ҫулталӑка яхӑн каникулсем вӑхӑтӗнче пулас упӑшкипе арӑмё пекех пёрле ҫӳренӗ.
«Май уйӑхёнче мӑшӑрланакан ҫын майлӑ пурнӑҫ
курас ҫук», — тенӗ ваттисем. Те ҫак халӑх сӑмахае
21. П. Осипов. Элкей таврашё.
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асархаманнипё, тё ӑна ёненменнипе Эльгеев ҫуллӑхй
Микул кунӗ иртсен Соньӑпа венчете тӑма паллӑ турӗ.
Ашшӗ хирӗҫлемерӗ. Туй пуласси ҫинчен Марьене те,
Павлуша та пӗлтерчӗ. Марье хӑйне хисепленӗшӗн шӑллӗне тав турӗ, ҫапах та халӑх сӑмахне аса илтерчӗ:
«Венчетне июнь уйӑхне куҫарсан лайӑхрах пулмёччёши»,— тесе ҫыру ячё.
Павлуш, пиччӗшӗ авланма шут тытни ҫинчен нӗлсен,
кӑшт пӑшӑрханнӑ, ҫапах та иккӗшне кайса курас килчӗ унӑн. Пӑшӑрханасси акӑ мён пирки пулнӑ. Аппӑшӗ,
ыӑллёнчен ҫыру илсен, Хӗветӗрпе ҫапла калаҫса илнӗ:
— Тенлескер пулӗ-ха майри?.. Тен, пирён пек чӑвашсенчен йӗрӗнекенни те пулё. Тоньӑнах илмеллеччӗ те
ҫавӑн, тем килӗшмен-ҫке, — тенӗ.
— Михала ҫамрӑк ача мар, чухлать пулӗ хӑйне мёнле майра кирлине. Учительници Михалана хӑй улталанӑ
теҫҫӗ-ҫке-ха, урӑххине качча тухнӑ теҫҫӗ. Кӗтесшӗн пулман,— ёнентерсе каланӑ Хёветёр.
— Тоня чӑвашчӗ те, ҫавӑнпа гапратрӑм-ҫке сӑмахне... Шӑпи ҫапла тухнӑ пулё, ним тума та ҫук. Ашшӗамӑшё пурӑнаймарё, Михала вёсен ирӗкӗнчен иртмен пулёччё... Мана, тата, ҫак хӑратать, Хёветёр...
— Мён тата?— тинкерсе ыйтрё Хёветёр.
— Павлушшӑн кашни ҫул вӗрентнӗшӗн ҫёр тенкё
тӳлемелле-ҫке: гимназире — хёрёх тенкё, музыка шкулёнче — утмӑл... Ҫав сёрме купӑспа выляма килте те
вёренме пулатчё те ёнтё, темшён утмӑл тенкё тӳлесех
вёренгесшён пулчё Михала.
— Ара, Мётри Ваиьккине никам та вёренгмен —
кашни туйрах юрлаттарса ташлаттарать. Ҫав тери ӑста
купӑсҫӑ!
—• Аппа, унта сёрме купӑс ҫеҫ мар, рояльпе выляма
та, юрлама та, нотӑсем ҫырма та вёрентеҫҫё. Ташлаттарма мар — артист е учитель пулма вӗрентеҫҫӗ,— кӳренсе каларё Павӑл.
— Тур ан хуштӑрах артис пулма! Ун пек камит тавраш пулмашкӑн ҫуратман сана. «Ҫын пул, вёрен, учитель е тухтӑр пул!» — терё аҫу вилес умён. Ҫавна ан
ман: ашшён пиллёхё шывра та путмасть, вутра та дунмасть, теҫҫӗ ваттисем. Артис ӗҫӗпе ан ҫыхланах, ачам,—
хыттӑн каларё Марье.— Тепёр тесен, авлансан Михалаи
укҫи пётёмпех майра аллине куҫӗ. Майрасем вёсем укҫа
шутне пӗлеҫҫӗ, хӑйсен аллине илеҫҫё. Тен, хайхи, каялла
гаврӑнса еухапуҫ хыҫҫӑн та ҫӳреме тивӗ. Ман укҫа ҫук
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сана хулара вӗрентме, хӑв ӗҫлесе тупаймӑн, пӗчӗккӗ
халь...
— Аки-сухине тума укҫасӑрах вӗрентӗпӗр-ҫке!—терӗ
Хёветёр.
— Ана мён вӗренмелли: ал вӑйӗ ҫеҫ кирлӗ. Эп кӑҫал
сухаласа пӑхрӑм, чиперех тухать,— мухтанса
илчӗ
Павлуш.
— Ачи маттур! Типшӗмскер ҫеҫ пулсан та, Айван
хыҫҫӑн чиперёх утагь. Пӗр хӑрах йӑрана яхӑн сухаларӑн
та пулӗ эсӗ, Павлуш?
— Ун чулах мар та — сухаланӑ вӑй ҫитнӗ таран,—
хуравларӗ Павӑл — Аппа, эп Наровчата каяс тетӗп. Инкепе паллашатӑп, тен, хамӑр пекех вӑл?
— Пёччен ӑҫта кайӑн эс, ҫул ҫине тухса ҫӳременскер?
— Мӗнле ҫӳремен?!. Хусана чугун ҫулпа та, пӑрахутпа та темён чул та ҫӳренӗ-ҫке?.. «Москва — Рязань —
Казань» тесе ҫырнӑ вагон ҫине кёрсе ларатӑп та шӑп
Самаевка станцине ҫитиччен каятӑп. Акӑ, пичче ҫырать:
ҫав вагонпа шӑп вёсен станцинех ҫитме пулать, тет.
Пырас пулсан, телеграмма ярӑр тет,— хавхаланса Михаларан илнё ҫырӑвне кӑтартрӗ Павӑл.
— Вӑл сана «кампа та пулин пырас пулсан» тет-ҫке,
ачам. Эп каяймӑп. Санюк аппу вырӑсла та пёлмест,
Ваҫлей кёрӳ каллех ҫётёк ёҫёпе пушкӑртсем патне тухса
кайнӑ, теҫҫӗ... Никампа яма та ҫук сана.
— Эппин, пӗчченех каятӑп! — терё те Павӑл, хӑйӗн
юлташӗ патне чупрӗ.
— Тимуш, эс Вӑрмара кайса курнӑ-и?— ыйтрё Павлуш.
— Ой, каларё! Эп унта темиҫе хут та хӑмлапа кайнӑ, кашни ҫул юппине пёлетёп.
— Атя пёрле, ӑсат мана. Эп пичче патне — Наровчата каяс тетёп.
— Асатӑп. Хӑҫан?
— Ыран. Эп сана уншӑн хёрлё кӑранташ паратӑп,
ман пуҫламанни пур,— калаҫса татӑлчӗҫ икё уйрӑлми туе.
Тепёр кун ирех, пӳрт умёнчи чӑрӑш
йывӑҫҫи ҫинче
шӑпчӑк хӑйён юррине хӗрсе шӑрантарнӑ вӑхӑтра, икё
тус инҫете тухса утрёҫ. Ҫул ҫине хыт ҫӑмарта, ҫӑкӑрпа
тӑвар тата чӑкӑт чиксе пачё Марье, билет илмешкён хут
укҫа тыттарчё.
— Асту, ан ҫухат кушилккине, аяккарах чик!—терӗ
21*
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те аппӑшӗ, шӑллёне ҫул ҫине пиллерӗ. Михалана телеграммӑпа пӗлтермешкӗн Хӗветӗре почтӑна ячӗ.
Вунсакӑр ҫухрӑм ҫамрӑк ачасемшӗн нимех те мар.
Еёсем пӗр канмасӑр утса кӑнтӑрлачченех ҫитрӗҫ Вӑрмар
станцине. Тимуш поезд киличчен кӗтрӗ.
— «Москва — Рязань — Казань» — ҫав вагон ҫине
лармалла!—кӑшкӑрчӗ Павлуш, тин кӑна чарӑнса тӑнӑ
поезд патне чупса пырса.
— Акӑ, акӑ! «М.— Р.— К.» ҫырнӑ, куратӑн-и?
Ансӑр кантӑклӑ оимӗс вакунта ларас килсен — ларса
пыр, ыйхӑ килсен — виҫҫӗмӗш ҫӳлӗк ҫине хӑпар та вырт.
Гимназист формине ҫул ҫине тӑхӑнма хӗрхеннӗ Павлуш,
ӑна вӑл карҫинккана чикнӗ. Килте ҫӗлетнӗ хура шӑлаЕарпа тӗттӗм кӑг.ак пиншак, кепкӑ тӑхӑннӑ. Никам га
гимназист теес ҫук.
Павлуш хыҫҫӑн Тимуш вакуна кӗрсе пӑхасшӑнччё,
анчах поезд Вӑрмарта нумай тӑмасть — часах виҫҫӗмӗш
шӑнкӑрав сэсси илтӗнчӗ.
Павлуш асӑннӑ хӗрлӗ кӑранташа хутаҫран кӑларса
Тимуша тытгарчӗ: кӑранташӗ ултӑ кӗтеслӗскер, пӗр
ьӗҫё — хёрлӗ, тепӗр вӗҫӗ — кӑвак.
— Икё тӗслӗ те сӑрлама пулать, ӑна мана пичче
илсе панӑччӗ. Тыт!.. Сыв пул!—терё Павлуш.
— Чипер кай!.. Салам кала Виктӑр пиччене!— тесе
уйралчё Тимуш.
3
Вагон ҫинче ҫын ытлашши пулман — аялти сак ҫинчех ҫывӑрнӑ Павлуш.
— Ваш билет, молодой человек?— аллипе тёртсе
вӑратрӗ контролер. — Кампа эс? Аҫупа-и? Пиччӳпе-и?
— Никампа та мар, пӗчченех,— билетне ҫумран кӑларса кӑтартрӗ Павӑл.
— Аҫталла кайма тухнӑ, ачам?
— Наровчата. Самаевка станцине ҫитиччен.
— Ку ҫулпа мар кӑймалла пулнӑ, ачам, Р я з а н ь ҫулӗпе. Кӗҫ станци пулать, унта анса юл та каялла
кай — Тимирязево станцине ҫитиччеп. Унтан — Рязань
ҫулёне —"Самаезкӑна,— ӑнлантарчӗ контролер.
— «Мух-то-ло-во» —< вуларӗ
Павӑл, пӗчӗк станци
тёлёнче поезд чарӑнсан. Сиксе анчё. Р{ёри-тавра пёр
ҫурт та ҫук. Станци ҫуртёнчен аякра мар тирек йывӑҫҫисем ӳснине асӑрхарё. Виҫё тирек юнашарах ӳснӗ, ве324

сен хӳттинче сулхӑн. Ҫавӑнта кайса ларчӗ Павлуш.
«Мён тӑвас? Пӗр-пӗр поезд иртсе каяссине кӗтсе ларасши е товарнӑйпа Тимирязевӑна ҫитиччен каяс-ши?»—
шухӑшлать. Павлуш. Вокзала кӗрсе, поездсен расписанипе паллашрӗ. Каҫчен поезд пулмасть иккен. Ҫавӑнпа васкамасӑр виҫӗ тирек хӳттине кайса ларчӗ те ҫӑмарта шуратма тытӑнчӗ. Сасартӑк куҫҫуль тӑвӑнса килчӗ:
таҫта вӑл Тимирязеве текенни — те аякра, те юнашарах.
— Апачӗ тутлӑ пултӑр,— терё пёр старик, Павлуш
ҫумне вырнаҫса ларса.— Кӑштах ҫырткалам-ха эпё
те,— терё, сумкинчен кӑлпассипе шур кулач кӑларса.—
Аҫталла ҫул тытнӑ ку ача? Ман пекех поездран тӑрса
юлман-и?— ыйтрё старик Павлушран, пӗр татӑк кӑлпассиие шур кулач хуҫса парса. Ыйтса пӗлнӗ хыҫҫӑн
паллӑ пулчӗ: старикён-те-Тимирязево еннелле каймалла
нккен.
— Поезд килессе кётсен — кунта ҫёр выртмалла пулё. Луччӗ, атя-ха, товарнӑй вакун ҫине хӑпарса ларар.
Иккён кайма та аванрах,— хёпёртеттерчё
палламан
ҫын.— Тимирязевӑра ман ывӑл ача ӗҫлет, ҫавӑн патне
кайма тухнӑччӗ те... Эс ӑҫтисем пулан, ачам?— ыйтрӗ
старик.
— Эпё Атӑл хӗрринчен, Шупашкар уесёнчен.
— Илтмен, илтмен ун пек Чубаскар ятне... Хусан
еннелле-и вӑл е кунтарах?
— Кунтарах пулмалла,— терё Павлуш, хӑйсем ӑҫта
пулнине лайӑххӑн чухлаймасӑр.
— Кунтарах пулсан, эппин, чӑвашсем пурӑнакан
тёлелле. Ай-яй, таса мар пурӑнаҫҫё ҫав чӑвашсем.
Шӑхрак стаицине сухан сутма тухаҫҫӗ, куҫёсем пиҫсе
хӗрелнё хошӗ-пӗрин, пӳрленеҫҫӗ... Те нихӑҫан та питне
ҫумаҫҫӗ? Мунча мённе те пёлмеҫҫё пуль вёсем?!
— Пёлеҫҫӗ, ҫӑвӑнаҫҫӗ, кашни шӑматкун мунча хутса
кёреҫҫё,— пӑлханса каларё Павӑл.
— Те-те-те... чим... эс ху чӑваш ачи мар-и, ывӑлӑм?—
хайле айаплӑн туйса, ыйтрё старик.
— Чӑваш ачи эпё! Эсир суятӑр: пирӗн халӑх таса пурӑнать. Кашни килтех мунча пур!—тата ытларах хёрсе
каларё Павлуш.
— Эппин, эп йӑнӑшрӑм пулё. Ҫармӑс, тутар тавраш
пулнӑ пулё ҫав ҫынсем. Унти халӑхсене эп пӗлсех каймастӑп.
Павӑл хӑйсен ялёнче пурӑнакан чӑвашсем ҫинчен
тёрёс каланӑ. Кутемерте, чӑнах та, кашни эрнерех мунча
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хутаҫҫё — ҫӑвӑнма, кӗпе ҫума. Хӑйсен мунча пулманнис.эм юнашаррисемпе е урам урлисемпе пӗрлешсе хутаҫҫё. Анчах куҫ чирӗ Кутемерте те ытти ялсенчи пекех
ьумай пулнӑ, ун ҫинчен каласа хӑйӗн чунне пӑшӑрхантарас килмен Павлушӑн.
Старик, ачана кӳрентерес мар тесе, халапа тепёр
май ҫавӑрчё. «Тасамарлӑхӗ пирён те ҫитет-ҫке. Вырӑс
хушшинче те ун пекки нумай. Хӑш ялсенче вуҫех мунча
ҫук»,— терӗ.
— Епле апла вёсем: мунча кӗмесӗрех пурӑнаҫҫӗ-и?—
тёлёнчё Павӑл.
— Пурӑнаҫҫӗ. Пӳртре — кӑмакара ҫӑвӑнаҫҫё.
— Кӑмакара? Епле? — тавҫӑрса илеймерё Павӑл.
— Пирӗн патӑрта ҫӑкӑр пёҫермелли кӑмакасем пысӑк, тӳписем ҫӳллё. Улӑм сараҫҫӗ те вёри кӑмакана кёрсе выртаҫҫӗ, ӑшаланаҫҫё, вара ҫӑвӑнаҫҫё. Пур хӑшӗнпёрин шур мунча та — пуянтараххисен*
Ку хыиара илтсен, Павлуш пит тёлёнчё.
— Хӑрӑм ҫыпӑҫмасть-и ӳт ҫумне ун пек кӑмакара
ҫӑвӑнсан?— интересленчё Павӑл.
— Супӑньпе ҫусан, чӳхенсен — тасалать пулё. Хам
эп кӑмакара ҫӑвӑнса курман,— терё юлашкинчен шур
сухаллӑ старик.
Ҫапла пӗрлешсе, ваттипе ҫамрӑкки тавар вакунё
ӑшне кёрсе вырнаҫрёҫ. Каҫалапа
Тимирязевӑна та
ҫитрӗҫ.
Старик Павлуша «Москва — Рязань — Казань» тесе
паллӑ тунӑ вакун тёлне кӑтартрё, ӑна Мускава каякан
составран вёҫертсе хӑварнӑ. М.— Р. —К. тенё паллӑсем
кашни вакун ҫинчех пулнӑ иккен. «Эх, тӑмсай та ҫак
эп»—тарӑхрё вара Павлуш.
4
Самаевкӑна тепёр кун кӑнтӑрлапа ҫитрё поезд. Станин пысӑк мар. Икё лавҫӑ тӑнине курчё Павлуш. Пырса
ьтйтрё. Вёсем Наровчатран килнисем мар.
Ёнер, тен, ӑна кётекен пулнӑ та пулё, анчах паян кам
кёттёр? Мён тӑвас, ҫуран утма тивет. Вунтӑватӑ ҫухрӑм
утасси инҫе мар, анчах ҫулне пёлмест Павлуш. «Чёлхе
Киева та ҫитерет»,— теҫҫё вырӑссем. Ҫак халӑх сӑмахне
аса илни хавхалантарчӗ чӑваш ачине.
' Лавҫӑсем каласа панӑ тӑрӑх, хулана каякан ҫул пӗрре кӑна — кӑнтӑр еннелле, ниҫталла та пӑрӑнмалла мар.
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Кгрҫииккине ӑвринчен чӗи пиҫиххипе ҫыхрӗ те Павлуш,
хулпуҫҫи урлӑ ҫакса, тулӑ пуссинчи сукмакпа кӑнтӑр еннелле утрӗ.
Пусӑсем кунта йӑлтах урӑхла: вӗҫӗ-хӗррисӗр хир, пӗр
ял та курӑнмасть. Ирёксёрех хӑйсен енчи пусӑсене аса
илчё ача: ик-виҫ ҫухрӑмран — пёчёк вӑрман е ял ларать, унта-кунта юханшыв пӗвисем курӑнаҫҫё, ҫил арманӗсем ҫуначёсемпе хӑлаҫланаҫҫё... Кунта ытла та пёр
майлӑ, хӑрушӑ т а — ҫ ӗ т с е каяссӑнах туйӑнать, йӗритавра пӗр чӗрчун та ҫук пекех. Тулӑ пуссинче тӑри сассисем вӗҫё-хӗррисӗр янраҫҫё, кӑвак тӳпене ҫӳле-ҫӳле хӑпараҫҫӗ те, апӑршасем, сасартӑк аялалла тырпул ӑшне
чӑмаҫҫё.
Ҫеҫенхир ҫинчен мён чухлё илемлё юрӑ хывнӑ халӑх,
анчах вёсем Павлуша пӗри те килӗшмен. Кутемертех
аван: нихӑҫан та хӑй ҫуралса ӳснё ҫӗршыва кунти ҫеҫенхирпе улӑштарас ҫук вӑл!
Тарӑн шухӑша ӳксе утать Павлуш, васкать. Сасартӑк
аякран шӑнкрав сасси илтёнчё, ҫил вӗрнё май хӑш чух
хыттӑн илтӗнет, хӑш чух кӑшт ҫеҫ янӑрать.
Павлуш чарӑнса тӑчё. Тен, ӑна илме Виктӑр килет?
Телеграмма нлсен, паллах, ӗнер тухмалла пулнӑ станине. Тен, паян татах кнлме шут тытнӑ? Канма ларнӑ пек
туса, пёр чёл ҫӑкӑр касса нлчӗ, тӑварпа сапса ҫпрё. Ҫӑмартипе чӑкӑтне ӗнерех ҫнсе янӑ вӑл.
— Павлу-уш!— гесе кӑшкӑрнн уҫҫӑнах илтёнчё. Ку
Виктӑр иккен. Павлуша аякранах палласа илчё. ПавлушГхӗпёртеннпе ҫамрӑк путек пек сике-снке, хирёҫ чупрё. Тӗл пулчёҫ. Л а ш а н а каялла ҫавӑрчӗ Внктӑр. Савӑннипе вӗсем мён ҫннчен калаҫннне ннкам та ӑнланса юлас
ҫук. И ӑ н ӑ ш вакун ҫнне кёрсе ларнн ҫннчен те, старикпе
пёрле Мухтоловӑран кнлнн ҫинчен те, Кутемертен саламсем каласа янн ҫннчен те (пуринчен ытла Лисукран!) — ҫул тӑршшппе каласа пычё Павлуш. Снсёнмерӗ
те — Наровчат курӑнса кайрё, аякранах пысӑк шур чирку хула илемё пулса курӑнчӗ. Хула патне ҫитес умён пёр
писак ял витёр тухма тӳр килчё.
— Вӑт интереслё ял! Ҫурчӗсем кирпёчрен — тӑррисем улӑмран!— чӑннипех тёлёнчё Павлуш.
— Пирён енче хыр-чӑрӑш вӑрманӗсем нумай, кунта
ҫук. Ҫавӑнпа чул ҫурт лартаҫҫё хресченсем, тӑррине
хамана мар—-улӑмпа витеҫҫё, улӑмне тӑмпа ҫирёплетеҫҫё. Куратӑн-и, епле яка ҫивиттийёсем — ҫатма пек!—
анлантарчё Виктӑр.
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— Чӑнах та-ҫке! Пирён енчи улӑм виттисем ҫавраҫиле те тӳсеймеҫҫӗ — сӗвӗнсе вӗҫсе те каяҫҫӗ,— терӗ
хайхи Павлуш. Вара кулма пӑрахрӗ. Часах хулана та
пырса ҫитрӗҫ.
5

Хула патне ҫитес умён Павлуш лашана тӑратма ыйтрё. Вара карҫннккинчен гимназист формине кӑларса
кӑшт якаткаларё те тӑхӑнчӗ. Карттус
лапчӑннӑшӑн
пӑртак пӑшӑрхаячӗ, анчах ҫап-ҫутӑ кокарда ҫинче кӗмӗл
лавр ҫулҫнсем хушшинче К З Г тесе ҫырни йӑлтӑртата
пуҫласан пӑшӑрхану иртсе кайрӗ. Шур парусинӑран ҫёлетнӗ ҫут тӳмеллӗ кӗпе, ҫутӑ тӑхаллӑ сарлака чён пиҫиххи, ҫутӑ кӑвак ш ӑ л а в а р питё килёшнӗ Павлуша.
— Ку формӑпа зсё, Павлуш, улпут ачи пекех, —
савӑнса каларӗ Виктӑр.— Наровчатри гимназнстсенчен
кая мар. Никам та сана чӑваш ачи теес ҫук.
— Шур кёпе тӑхӑнтарсан, упа та чипер,— кулса илчё
Павлуш.
Ш ӑ л л ё таса тум тӑхӑнса килнишён пит савӑннӑ
Миша. Соня та ун умӗнче кун пек гимназист тӑрасса
кетмен. Вунтӑваттӑра ҫеҫ пулсан та, Павлуш каччӑ пекех туйӑннӑ: ҫӳллёшӗ ҫителёклӗ, хулпуҫҫийёсем кӑна
сарӑлайман. Кӑмӑла кайнӑ Павлуш пурпе те. Соньӑпа
та часах туслашнӑ — урлӑ-пирлӗ французла та, нимёҫле
те калаҫкаланӑ иккёш, Мишӑпа каҫсерен пулӑ тытма
е шыва кёме ҫӳренӗ, вӗсемпе пёрле Ожегов ачисем те
пулнӑ, Соньӑпа Галя Ожеговӑна Павлуш чечек ҫыххисем
тӑва-тӑва панӑ, сӑвӑсем те вулама юратнӑ. Павлуша
хёрсен ушкӑнӗнче арҫын ача хӑйне епле тыгмалли ҫинчен вёрентме кирлё пулман.
Павлуш хӑй те тёлённё. Хусанта чух вӑл хёрсенчеп
питё вӑтаннӑ, кунта ҫав туйӑм таҫта ҫухалнӑ.
Кӑнтӑрла складра ёҫленё Павлуш, ҫӑмарга ещёкёсем
тума вёреннё, ик аллине иилӗкшер ҫӑмарта тытса шутлама вӗреннӗ, браковщик ёҫне те сӗмлене пуҫланӑ. Ку
Михаил Николаевича кӑмӑла кайнӑ, вӑл шӑллӗне ӗҫленешӗн каярахпа кӑшт укҫа та тӳленӗ. Кёсйинче укҫа
тытӑна пуҫласан, Павлуш хӗрсене канфет илсе ҫитерме
юратнӑ. Анчах пёррехипче Галя, хӑйсен хапхи умӗнче
ларнӑ чухне, ҫапла каланӑ:
— Мён эс, Павлик, кӗсъере пёрехмай канфет чиксе
ҫӳретён? Арҫынна килёшмест вал — пирус туртма вӗре332

чес пулать. Пирус туртман ҫын — арҫын-и вӑл!—тенё.
Ку самахсем питё курентернё Павлуша.
— Оперетта артистки пулас килет ман. Туртма пёлмесен, артистка пулаймӑн,— тесе ҫӑварӗнчен ҫаврашкаҫаврашкан тӗтӗм кӑларса кӑтартнӑ
Галя. Чи хаклӑ
йышши пирус туянса туртма хӑтланкаланӑ Павлуш, анчах ыррине курман: кашнинчех ӳслӗкпе чыхӑннӑ, ҫапла
вара туртма вӗренеймен. Каярахпа пирусӗнчен ытла
Гальӑна хӑйне те курас килми пулнӑ. Пирус туртма вӗреннё хӗр ҫӑмӑлттай арҫын пекех туйӑнса кайнӑ Пав1
луша.
<* <]
— Павлик, мӗншӗн зс Гальӑпа ҫӳреме пӑрахрӑн? Ун
пек хӑтланни кавалера килӗшмест,— ӳпкелесе каларӗ
Соня пёррехинче.
— Табак туртакан пирӗн йӑхра та пулман. Галя мапа пирус туртма вӗрентесшӗн. Хӑй пеккине туптӑр, пирус
туртаканнине. Эп ун пек ҫынна юратмастӑп,— татса
каларё Павлик.
— Тӗрӗс, Павлик,— хутшӑнчӗ
Миша,—Пурнӑҫра
тӳррине калама вӗренес пулать. Анчах уншӑнах хӗрачаран пӑрӑнни килӗшмест. Галя Соньӑн ҫывӑх юлташӗ:
ҫавна та асра тытас пулать.
— Эп Гера патне ҫӳретёп, Галя патне мар... А Соня
хамӑр ҫын, каҫарать.
— «Хамӑр ҫын?!.» Мён тени пулать ку?— тёлёнчё
Соня.
— Эсир пирён инке пулассине пурте пӗлеҫҫӗ.
— Ха-ха-ха! Килёшет-и сана, «пулас инкӳ?»—Павлика куҫран пӑхса ыйтрё Соня.
— Пит килёшет,— терё Павлик.
— Моп сНег яагзоп!*— кётмен ҫёртен Павлика ыталаса чуптурё Соня.
— Ну, ну?!. Эп кӗвӗҫме пултаратӑп,— Соньӑна Павлушран уйӑрса, кулкаласа каларё Миша.
— О-о, Павлик та килнё? Аван, аван. Ҫывӑхрах паллашар. Миҫемӗш класа куҫрӑн-ха, ачам?— пӳлӗмӗнчен
тухса, хирёҫ пырса каларё Георгий Петрович.
— Пиллёкмёш класа,— татса каларё Павлик.
— Эппин эсё вунпиллёкре? Кавалер?
— Вунпиллёке ҫитеймен-ха — каччӑ
пулма ир,—
шаллёне хӑрах аллипе ыталаса каларё Миша.
* Ытарайми ачам.
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— Кайса ларар беседкӑна — пӳртре шӑрӑх,— чӗнчӗ
Слюсарев, веранда еннелле кайса.
Соньӑпа Павлуш, пӗр-пӗрне хуса ҫитмелле вылякаласа, йывӑҫсем хушшнне чупрӗҫ. Полковник
чарӑнса
тӑчӗ.
— Миша, ман сана пёр хыпар пёлтермелли пур. Ун
ҫинчен эп Сольӑна каламан-ха.
— Снсетёп — ыр хыпар мар пулё,— хурланчё Эльгеев.
— Те ырӑ, те усал — виҫҫӗмӗш кун никама пёлтермесёр ҫӳретёп: июнён пёрремёшёнчен кая юлмасӑр ман Хусанта пулмалла. Кёпёрнерн воински присутствине куҫараҫҫё.
— Уншӑн мён пӑшӑрханмалли пур?— хӗпӗртесе каларё Эльгеев.—Кёркуннепе эпир те Хусана куҫатпӑр, Ревер
кунтн пункта хупать. Ҫыру илтём хуҫаран.
— Хупать?!. Небендаль тахҫанах Германие тухса кайнӑ. Ревер та тарма шутламан-ши?
— Тарма? Мён пирки?!—тёлёнчё Эльгеев.
— Нимён те калама пултараймастӑп, Миша. Анчах
июнь уйӑхӗнче Хусанта пысӑк маневр пулать, унччен ман
ҫнтсе ёҫе вырнаҫас пулать.
— Маневреем вёсем Хусанта час-часах пулаҫҫӗ. Иртнӗ ҫура та Романовсен династийӗ виҫҫӗр ҫул тултарнӑ ятпа Хусанта пысӑк маневр ирттернӗччӗ. Атӑл урлӑ хывнӑ
ҫӗнӗ кёпере Романов ячёпе кёлтуса ҫутатрӗҫ, темён чухле
пупсем пуҫтарӑннӑччё. Салтаксем, берданкӑ хӗҫҫисене
ялтӑртаттарса, хисеплё хуралта тӑратчӗҫ. Собор чанё кунёпе кёмсёртетрё. Каҫалапа фейерверксем пёлёте ҫутатса
халӑха килентерчёҫ. Ҫав кунах, тата, ялти шкулсенчен
кёрнеклёреххисене суйласа илнё ачасене собор площадьне илсе пынӑччӗ. Пурне те салтакла тӑхӑнтарнӑ, ӑмӑрткайӑклӑ чён пиҫнххнсем ҫыхтарнӑ, йывӑҫ пӑшалсем тыттарнӑ... Кӗпёрнаттӑр умёнчен стройпа иртсе кайрёҫ. Пит
кулӑшлаччӗ пӑхма,— те кулса, те кӳренсе каларё Эльгеев.
— Ҫавӑнпа вёсен ятне те «потешная рота» тенё. Патшана савӑнтарма вёсене Санкт-Петербурга та янӑччӗ.
Анчах нимӗҫсем вӑл вӑхӑтра окопсем чавнӑ, аякка перекен тупӑсем вырнаҫтарса лартнӑ. Сисетён-и, Миша, мён
пулма пултарать? Берданкӑсемпе, потешнӑй
ротӑсемпе
аякках каяймӑпӑр. Чӗре ырра сисмест, темшён питӗ васкавлӑн куҫараҫҫё мана ҫӗнӗ вырӑна.
— Нивушлӗ нимёҫсем...
— Пӗлместӗп, Миша, нимён те пёлместёп... Анчах туй
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пирки эп Хусана кайса киличчен тӑхтама лекет. Кун
ҫннчен Соньӑпа эп хам калаҫӑп,— тесе беседкӑна утрӗ
полковник, ун хыҫҫӑн — Миша.
— Сенсация, господа!.. Сенсация!..Сенсация, — ьлюсаревсем патнелле хыпаланса пырса, кӑшкӑрса ячӗ Ожегов, тин ҫеҫ тӗп хуларан таврӑннӑскер.— Георгий Петрович', Михаил Николаевич!—На-те-с, на-те-с, вулӑр — мӗн
ҫыраҫҫӗ,— пӗчӗк саквояжӗнчен лучӑркаса пӗтернӗ хаҫата
кӑларса, сӗтел ҫине ҫатлаттарса хучӗ Алексей Алексеевич.
— Мёнле сенсаци тата?—хаҫата уҫса пӑхре Слюсарев.
— Аяларах, аяларах — кӑранташпа паллӑ тунине вулӑр!—пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ Ожегов.
— О-о! чӑнах та «сенсаци»... Михаил Николаевич, вулӑр,— кула-кула хаҫат тыттарчӗ Эльгеева. Эльгеев юри
хулӑнрах саспа вуларё: «Какая-то стерва пырнула^ меня
ножом в живот...» Вӑт мыскара! Ҫитмӗл ҫичӗ аскӑнчакран пӗри ырӑ ӗҫ тунӑ иккен ҫапах! Распутина хыраменчен ҫёҫӗпе тӑрӑнтарнӑ!
о и
— Патша майри патие янӑ-и телеграммине?!— теленчӗ Слюсарев.
— «Таса аттене» «таса амӑшӗнчен» ытла кам херхентӗр? Сӑлтавӗ тупӑнӗ ӗнтӗ Александра Федоровна валли:
хӑш-хӑш министрсене каллех хӳтерме тивет. Миҫе мӑйракаллӑ-ши пирён Николай Романов, пӗлесчӗ,—каҫса
кайсах кулчё Ожегов.
Кавар хыҫҫӑн кавар Двор ҫумӗнче. Пӗтемпех ҫав 1обольскран килнӗ «таса святой» Распутин пирки. Нивушле
ҫав тери суккӑр пирён самодержец!— тӗлӗнчӗ Слюсарев.
— Куҫ умӗнчех нимӗҫ шп.ионӗсем патша Дворне пыра-пыра сырӑнаҫҫӗ. Ана пӗлмеи ҫын ҫук. Мӗнле тӳсет ҫавпа вырӑс халӑхӗ?— ӳкӗнсе каларё Эльгеев.
Верандӑран Галя чупса анчӗ. Ун хыҫҫӑн Ирина Вячеславовна килчӗ.
— Вёсем беседкӑра!— пӗлтерчӗ Галя.
Хӗрарӑмсен сассине илтсен, арҫынсем политика ҫинчен калаҫма чарӑнчӗҫ.
— Ав ӑҫта кайса ларнӑ вӗсем?— арҫынсем патнелле
утнӑҫем каларё Ожегов арӑмӗ — Георгий Петрович, ӑҫта
сирён та(1ешо1$е11е Папсе?*
— Кунтахчӗ... Павликпа ҫавӑнталла кайреҫ... Со-ня!—
кӑшкӑрчё Георгий Петрович.
* Ҫураҫнӑ хӗр (французла).
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— Эп шыраса тупатӑп вӗсене,— терё те Галя,
кӗпе
коробкине сӗтел ҫине хурса хӑварчӗ.
— Венчет тумӗ ҫӗлесси — костюм ҫӗлесси мар. Хӑйне
евӗр капӑрлӑх кирлӗ,—тапратрӗ Ирина Вячеславовна.
— О-о, вӑл енчен ман мӑшӑрӑм пек ҫӗвӗҫ пӗтӗм кӗпёрнере те ҫук,— мухтанса илчӗ Ожегов.
— Эп ҫӗвӗҫӗ мар. Искусствӑна юратакан ҫын кӑна.
Капӑрлӑх, капӑрлӑх ытларах пулмалла венчет тумӗнче.
Остен-Саккен, баронесса пулнӑ пулин те, хӑйсен хӗрӗсем
валли хӑй ҫӗленӗччӗ венчет тумӗсене. Паллах, ун патӗнче
консультантсем чылайччӗ. Эпӗ вӗсенчен вӗренсе юлтӑм,—
терё Ирина Вячеславовна.
Часах Соньӑпа Галя ҫитрӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн Павлик таврӑнчӗ. Аллинче шур сирень турачӗ.
— Ой, пӑхӑр халӗ, Соня: пилӗк ҫунатлӑ чечек!— савӑнса кӑтартрӗ пӗр ҫеҫкине Павлик.
— Ай, чӑнах та! Эп тупаймарӑм — ман телей ҫук,—
хурланса каларё Соня.
— Ил — с а н вӑл! Эп ку турата сана парнелеме хуҫрӑм, — ӗнентерсе каларё Павлик.
— Тупнӑ телее урӑх ҫынна памаҫҫӗ, Павлик,— терё те
Соня, хёрарӑмсемпе пёрле пӳлӗме утрӗ.
Арҫынсем беседкарах юлчӗҫ, хӗрарӑмсем венчет кёпине виҫме кайрӗҫ. Павлик вёсем хыҫҫӑн каясшӑн пулчё,
анчах ӑна»хӗрсем хӑйсемпе пӗрле илмерӗҫ.
— Юрамасть, юрамасть! Венчет кӗпине чиркӗве кайиччен арҫынсене кӑтартмаҫҫӗ,—тесе Павлика хёрарӑмсем хӑйсенчен уйӑрчёҫ. Павлик пурпёрех алӑк хушӑкё
витӗр ӑнсӑртран курчё.
„ ,
— Ай, интереслё: кёпи шап-шур пурҫӑнтан, шатаклаллӑ — витёр курӑнать... Хӳри тем вӑрӑмёш, ҫӗре тив е Х ) — тӳсеймесёр пиччёшне каласа пачё Павлик.
— Хӳри мар вӑл — шлейф — венчет кӗпин тӑсӑлса
пыракан арки,— кула-кула ӑнлантарчӗ Миша.
— А пӗркенчӗкӗ тата, тюльрен тунӑ
пулмалла,
кёпи аркипе танах вӑрӑм. Пуҫ тавра — шур чечексем! Ну
чипер те-ҫке, пичче, пирён пулас инке!— пётем чунтан хепёртесе каларё Павлик.
„ „ „
Верандӑна хӗрарӑмсем тухса тӑчёҫ, саванаҫла калаҫаҫҫӗ, кулаҫҫё. Вёсем патне Георгий Петровичпа Миша
утрёҫ.
— Тгӗз Ыеп, 1гӗз Ыеп, М1сЬе1 *,— Миша патне чупса
пырса каларё Соня.
* Пит аван, пит аван, Мишель (французла).
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— А эп пӗтӗмпех куртӑм, эсир пытантӑр пулсан та,—
Гальӑна хӑлхаран каласа пачё Павлик.
— А, чее йӗрлевҫӗ?—Павлика хӑлхинчен туртса илчё
Галя.
— Пётём чёререн тав тума тивӗҫлӗ пултӑр эсир ку
ёҫшӗн, Ирина Вячеславовна,— аллинчен чуптуса тав туре
Слюсарев Ожегов арӑмне.
— Сирёншён пулсан — кирек хӑҫан та хатёр, Георгий
Петрович. Соня — тӑлӑх хёрача... Тата вӑл пирён Гальӑн
чи ҫывӑх юлташё-ҫке,— кӑмӑллӑн каларё Ирина Вячеславовна.
Кӑшт тӑрсан Слюсарев хӑйён шухӑшне каллах тапратрё:
— Анчах ман сире хурлантармалли хыпар пур, тӑвансем. Соня, хёрём, май уйӑхёнче туй тӑвасси пулаймё.
Ман васкавлӑн Хусана тухса каймалла — эп таврӑниччен
кётме тивет. Миша пёлет. Вӑл хирӗҫ мар.
— Хӑнасене чӗнмен вёт-ха эсир?— ыйтрё Ожегов.
— Ҫук, чёнмен,— терё Миша.
— Апла пулсан, мёнех вара, июнь уйӑхёнче туса
ирттерёр. Унччен лайӑхрах хатёрленме те вӑхӑт пур,— тесе сӑмах хушрё Алексей Алексеевич.
— Тахҫанах каласшӑнччӗ, хӑймарӑм: май уйӑхё телейсӗр теҫҫё мӑшӑрланакансемшён. Пит лайӑх пулса тухрё. Ҫитес уйӑха куҫарӑпӑр венчет тӑвассине. С'ез1 Ыеп
се1а, ЗорЫе*. Пурте килёшрёҫ Ожеговсем каланипе. Туя
июнь уйӑхпе куҫармалла турӗҫ.
6

Июнь уйӑхё майран телейлӗрех пулайман Мишӑпа
Соньӑшӑн. Миша склада хуиас пирки Ревер патне Хусана
тухса кайнӑ, анчах унта вӑл хуҫипе курнӑҫайман.
— Цезарь Фридрихович ҫемйипех Германие тухса кайнӑ,— пёлтернё унӑн довереннӑйё.— Хӑҫан каялла таврӑнасси паллӑ мар.
Мӗнпур укҫине Ревер Хусанти банкран Гамбурга куҫарнӑ, хӑйён фирмине хупнӑ, ытти пунктсенчи довереннӑйсене пурне те расчет пама хушса хӑварнӑ. Вӑл шутра
Эльгеев та пулнӑ. Хусанта Миша Слюсаревпа тӗл пулнӑ,
мобилизаци пуласси ҫинчен пӗлнӗ: нимёҫсем Российӑна
хирёҫ вӑрҫӑ пуҫараҫҫӗ иккен. Вильгельм кайзер, Иккёмёш
*

Пит лайӑх пулать, Софи (французла).
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Микула патша майрин тӑванӗ пулнӑ пулсан та, вырӑс
патшалӑхӗ ҫине хӗҫпӑшал ҫӗклеме хӑйнӑ.
— Сӑлтавӗ?— ыйтнӑ Миша.
— С ӑ л т а в ӗ — Серби чиккинче, С а р а е в ӑ р а : такам Австро-Венгри престолӗн наследникне арӑмӗпе пёрлех вӗлернё иккен.
— П а л л а х , вӗлерекенӗ пӗр-пӗр террорист-националист пулнӑ пулмалла: Франц Фердинанд тахҫанах Сербие
ҫӗмӗрсе тӑкма сӑмах панӑ. Ун ҫинчен сахал
мар
ҫырнӑччӗ хаҫатсенче.
— Сербсем — славянсем, пирён вёсен хутне кёресех
пулать.
— Анчах Австро-Венгри пёччен мар, Германи вёсем
майлӑ. Эпир вӗсене ҫӗнтерес ҫук.
— Франципе Англи пулӑшмасан Вильгельмпа ҫапӑҫма пирӗн вӑй ҫитес ҫук. Халь кӑна кунта маневр пулса
иртрӗ — салтаксене валеҫмелӗх винтовка та ҫитмерӗ.
Гимназистсене вёрентнё пек салтаксене йывӑҫ пӑшалсем
тыттартӑмӑр. П ӑ х м а намӑс!— пит кӳренсе к а л а р ё полковник. П ӑ р т а к тӑрсан, пысӑк мобилизаци пуласси ҫинчен тапратрё Слюсарев. Туй ҫинчен тапратни халь вырӑнсӑр, терӗ.
М и ш ӑ ш ӑ н ку хыпар пит йывӑр пулчӗ, м а л а л л а ӑҫта
ӗҫлесси ҫинчен те ш у х ӑ ш л а с килмен.
Эльгеев Н а р о в ч а т а к а я л л а таврӑннӑ ҫёре патша мобилизаци ҫинчен манифест к ӑ л а р н ӑ . Соборта пысӑк молебен пулнӑ, т ӑ ш м а н а ҫӗмӗрсе т ӑ к м а ш к ӑ н турӑран пулӑшу
ыйтнӑ, православи тёнёшён, патшашӑн тата тӑван ҫёршывшӑн турра кӗлтума чённё архиерей. Мӑн чинпа пёрле вӗттисем те вёҫё-хёррисӗр чӗвӗлтетнӗ, кёлтӑвакансен
чунне хускатнӑ.
„
и
Ялсенчен ҫ ӑ м а р т а пуҫтарса килнё сборщиксем вӑрҫа
тапранни ҫинчен чылайӑшё пӗлмен. Т а в а р а ниҫта хума аптранӑ, ҫуллахи ш ӑ р ӑ х р а час пӑсӑлса каясраи хӑранӑ.
— Михала, мён ш у х ӑ ш л а м а л л и пур — ил килнё тавара!— канаш панӑ Виктӑр.
— Укҫасӑр кам патӑр пире
ҫӑмарта?—хуравлана
Миша.
„
, „
— Вёсем халь хӑйсем те ним тума аптранӑ... Иунерех
тӳлесе ил те Мускава кайса сут. Хакшӑн чарӑнса т ӑ р а с
ҫук вӗсем: пӑсӑлакан т а в а р а к а я л л а
турттарса
каяс
ҫук,— ӑ с панӑ Виктӑр.
Сборщиксем чӑнах та хӗпӗртесех лавсене пушата-пу334

шата хӑварнӑ. Пӗр вакунлӑх ҫӑмарта пухнӑ хыҫҫӑн Эльгеев Виктӑра хӑйпе пӗрле Мускава илсе кайрӗ. Марьина
роща пасарӗнче вёсем ҫӗр ещӗк ҫӑмартана ал вӗҫҫӗнех
сутса пӗтернӗ.
Каялла таврӑнсан татах тепёр вакун Мускава илсе
кайма шут тунӑ Эльгеев. Анчах сава турпасӗ тупайман. Ук
вырӑнне тип улӑм сийӗн-сийӗн сарса тиенӗ Мускава илсе
каймалли ҫӑмартана. Ҫӗр ещӗк чиперех ҫитнӗ Мускава.
Хула ҫыннисемшӗн ҫӑмарта пултӑр: сава турпасӗ сарса
тиенё-и, е ыраш улӑмӗ — вӗсемшӗн пурӗпӗрех.
Икӗ хут Мускава кайса килсе, икшер ҫӗр тенкӗ тупӑш
курчӗ Эльгеев. Кӗрк>ннепе Хусана вӗренме кайсан, пурӑнма пулӗ.
Иккӗмӗш хутӗнче Миша хӑйӗн пулас арӑмӗ валли ылтӑн сехет, ҫинҫе-ҫинҫе вӑчӑрапа мӑйран ҫакмалласкер, хӗпӗртесе туянса килнӗ. Соня уншӑн питӗ савӑннӑ.
Анчах виҫҫӗмӗш хут Мускава ҫӑмартапа каясси пулайман Мишӑн. Мобилизаци шучӗпе ӑна та, Виктӑра та пӗр
кунах салтака илнӗ.
7
«Эй, ман чунтан-вартан юратиӑ Лисук!—савни патне
ҫырса пӗлтернӗ Виктӑр Пенза хулинчен.— Эпир кунта
Михалапа пӗрле салтак ӗҫне вӗренетпӗр, иксӗмӗр те пӗр
чаҫрех. Кёркуннепе фронта кӑларса ярас пек калаҫҫӗ.
Пӗр-пёрне, кирек мёнле пулсан та, пӑрахмастпӑр тесе тупа турӑмӑр. Камшӑн, мӗншӗн нимӗҫсемпе ҫапӑҫма каяссине пӗлместпӗр, ҫапах та пӑшалпа тӗл пеме вӗренетпӗр.
Михала калать, ку вӑрҫӑ нумая пырас ҫук, тет. Апла пулсан, кӗт мана. Тӗрӗс-тӗкелех таврӑнӑпӑр та ӗмӗрех пӗрле
пулӑпӑр. Атте часах-аса килет, нумаях пурӑнаймё вӑл.
Ҫапах та пире пиллесе хӑвартӑрччӗ.
Ун патне уйрӑм ҫыру ҫырӑп.
Пин хут ыталатӑп сана, юратнӑ Лисук. Салам кала
аннӳне. Ан манӑр пире, ҫырӑр!
Виктӑр».
Виктӑр ытлашши ҫырма юратман, юрату ҫинчен те
чӗрене тивекен хӗрӳ сӑмахсем каламан. Вӑл Лисука шаннӑ: кирек мён чул салтакра пулсан та, вӑл ӑна кӗтсе
илетех.
Виктӑртан хут илнӗ кунах Лисук почтӑна посылка
леҫме кайнӑ, амӑшӗ ҫыхса хатӗрленӗ алсише чиксеянӑ,
ҫыру та ҫырнӑ.
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Мишӑшӑн салтака кайни ӗмӗчӗ татӑлнӑнах туйӑннӑ.
«Шӑпи манӑн телейсӗр пулё»,—тенӗ вӑл хӑйне хӑй, шӑпи-мённе ёненмен пулсан та. Тоньӑран уйрӑлса тухни те,
Соньӑпа пӗрлешейменни те ӑна пит тарӑхтарнӑ.
ӑна вӑл пёлнё.
п Хёрачана юратни ҫирёп туйӑм мар,
Уйрӑлмалла марах Соньӑна юратнине те туйман вӑл,
ҫемьеленсе ҫирӗплетмен ҫыхӑнӑва та шанман. Ҫамрӑк
хёрачан пуҫёнче юрату туйӑмё нумая пырас ҫук пулӗ,
тенё. Ҫавӑнпа хӑй ҫинчен ҫырса пёлтернё чух Миша ҫапла каланӑ:
«...Соня! Паллах, сан туйӑм вӑрӑма пырас ҫук, санран ӑна ыйтма та эп тивӗҫлӗ мар. Мён тӑвӑп-ха ёнтё, шӑпи ҫапла пулсан? Юрататӑп тени ёмёр пёрле пурӑнӑпӑр тенине пёлтереймё. Анчах та шанас килет. Кирек мён
чухлӗ уйрӑм пурӑнмалла пулсан та, эп хамӑн савнине манас ҫук.
Сывӑ пул, Соня!»
Ку ҫырӑва илсен, Соня хирӗҫ ҫырмасӑр чылайччен пурӑннӑ. «Савнине манас ҫук тени»— Соньӑн чӗрине тивмен, вӑл пётём чунтан, пётём чёререн юратса ҫырасса
кётнё пулнӑ.
Каялла ҫыру пулман пирки Миша пӑшӑрханнӑ, анчах,
кам пёлет, тен, Соня халь ашшё патне Хусана куҫнӑ?..
Янӑ ҫыру та ҫавӑнпа, тен, ун патне ҫитеймен?..
Соня чӑнах та Хусана куҫнӑ, анчах Мишӑн ҫырӑвне
вӑл илнӗ пулнӑ, хурав ҫеҫ ҫырайман.
Миша тепёр хут ҫапла ҫырнӑ: «Хаклӑран та хаклӑ,
савнӑран та савнӑ чунӑмҫӑм, пӗртен-пӗр юратнӑ Сонечка!
Ман юлташсем хӑйсен савнисенчен темиҫе ҫыру та
илчӗҫ, анчах ман савни мана маисах кайнӑ-ши? Е ҫырма
вӑхӑт тупайман-ши? Эп кӳренсе ҫырмастӑп: тен, Наровчатра халь никам та ҫук? Тен, эсир ҫуртсене сутсах Хусана куҫса кайнӑ? Ҫавӑнпа ку ҫырӑва эпё Георгий Петрович адресӗпе ҫыратӑп.
Сонечка, чӗкеҫӗм! Пензӑра пире нумай усрамаҫҫё.
Ҫак кунсенче яраҫҫё — ӑҫта пулассине пёлместёп. Эпё
кёҫён командир шутӗнче, ман взводра Виктӑр — эс ӑна
паллатӑн. Иксёмёр пёрле пулни мана хӗпӗртеттерет.
Халё пире фронта тухса каймалли амуницие пётёмпех пачёҫ — ыран-паян нимёҫсемпе тӗл пулӑпӑр. Мёнле шйпа
кётет пире — паллӑ мар. Хам та пӗлместӗп: темшӗн ман
сана ҫав тери курас килет, ыталас килет, макӑрас та
килет. Георгий Петровича та хамӑн аттене юратнӑ пекех
336

юратас килет. Мӗн курнӑ эп хамӑн кӗске пурнӑҫра? Аттеанне хуйхи ман пурнӑҫа чылай кӗскетнӗ те пулё. Атте
мана вилес умён Павлика пӑхса ӳстерме шанса хӑварчӗ...
Пултарнӑ таран тӑрӑшрӑм... Тен, ҫавӑнпа та пулё, ҫак
тарана ҫитсе ҫемьесёр пурӑнтӑм. Епле вёренё-ши ӗнтӗ вӑл
гимназире? Ыйтассӑм килет сирёнтен, хаклӑ тусӑмӑрсем:
пулӑшсамӑр ӑна ӑшӑ сӑмахпа та пулин. Ырӑшӑн ырӑ
тӑвасси ман ёмёт пулса тӑрӗ, шанатӑп. Сонечка, эс ыр5
чёреллӗ, пёлетёп — ҫавӑнпа ёненетёп те, шанатӑп та. Кёт
вӑй ҫитнӗ таран — эп таврӑнатӑпах!
Сана пӗтӗм чун-чёререн юратакан Михаил.
Р.5. Ҫӗнӗ вырӑна ҫитсенех Георгий Петрович патне уйрӑм ҫырӑп. Халё спрёнтен ҫыру кётместёп, урӑх адрес
пулсан — пӗлтерӗп.
М. Э.»
Ҫырса пётерсен, хутне виҫ кётеслё туса, ҫиппе хёреслесе варринчен ҫёлерё те адресне ҫырма тытӑнчӗ. Шухӑшланӑ хыҫҫӑн, Хусана Слюсарев ячёпе «Соня валли»
тесе ҫырчӗ.
Георгий Петрович, ку ҫырӑва илсен, тӳсеймерӗ — вуласа пама ыйтрё хёрёнчен. Соня ку таранччен Миша патне пёр ҫыру та ҫырманни ҫинчен пёлсен, ним мар пулса
кайрё Слюсарев:
— Юратман пулсан — каламалла пулнӑ венчет кёпине ҫёличченех. Аван мар, хёрём. Тёлёнетёп. Вӑрҫа кайнӑ
салтака та пулин хавхалантармалла пулнӑ. Кӳреитеретён эс мана, Соня,— терё те хӑй кабинетне кёрсе кайре
Слюсарев.
Соня тӳсеймерӗ, софа ҫине ӳкрё, хыттӑн макӑрса ячё.
Слюсарев хыпаланса каялла тухрӗ.
— Соня, Сонечка, хёрём, мён эс?— ним калама аптранипе пырса ыталарё хёрне.
— Юрататӑп эп ӑна!.. Юрататӑп!.. Эс нимён те пёлместён, атте,— терё Соня, вырӑн ҫийе ӳпне выртса.
8

Вӑрҫӑ пуҫлансан Петрограда чугун ҫулпа ҫӳреме кансӗрленнӗ: вӑрҫӑ хатёрёсен составёсем пёрин хыҫҫӑн тепри
ҫурҫӗр енчен кӑнтӑр фронт еннелле йӑтӑннӑ пирки станцисенче пассажир поезчёсем чылай капланса тӑнӑ.
Столицӑри пурнӑҫ та лӑпкӑ мар: унта-кунта
студентсен пӑлханӑвёсем пула-пула иртнӗ, рабочисем вӑрҫа
хирёҫ плакатсемпе туха-туха урам тӑрӑх ҫӳренё. Ун ҫинчен Алексей Алексеевич Ожегов, час-часах хӑйӗн Питӗр22. П. Осипов. Элкей таврашё.

337

та хваттерне кая-кая тӗрӗсленёскер, лайӑх пӗлсе тӑнӑ.
Слюсарева систерсех тӑнӑ.
Ҫавӑнпа Георгий
Петрович хӑйӗн
хӗрне
вӑхӑтлӑха — вӑрҫӑ пӗтиччен —
киле чӗнсе илнӗ. Ҫитес ҫул, май килсен, Хусанта хёрарӑмсен
аслӑ
шкулне
куҫарма та шухӑш
тытнӑ. Ҫитменнине тата. нумай пулмасть куккӑшӗн, Баратынскин, амӑшӗ йывӑр чирлесе ӳкнӗ, ӑна паралич ҫапнӑ. Георгий Петрович хӑй те Хусанта ватӑ Агаша горничнӑйпа кӑна пурӑннӑ. Ҫав сӑлтавсем пирки Соньӑн
вӑхӑтлӑха вӗренме пӑрахма тивнӗ.
Мишӑран иккӗмӗш ҫырӑвне илсен, Соня ҫав тери хурланнӑ, вӑхӑтра ответ яман пирки хӑйне хӑй ӳпкеленӗ. Сасартӑк пулас пӗчченлӗх куҫа курӑннӑ. Хӑйӗн туйӑмне никама каласа пама пултарайман пирки макӑрнӑ.
Нумай вӑхӑт хушши ҫыру пулман хыҫҫӑн Мишӑран
виҫҫӗмӗш ҫыру ҫитнӗ. Анчах халё вӑл Соня патне мар,
Георгий Петрович патне ҫырнӑ.
«Хисеплӗ Георгий Петрович!
Ку таранччен хам ҫинчен ҫырса пёлтерейменшӗн каҫарӑр. Соня патне икё ҫыру янӑччӗ, анчах ответ пулмарё. Вал халё Петербурга вёренме кайнӑ ёнтӗ, ҫыру ҫырма
та вӑхӑт тупаймасть пулё. Тен, вёсене пёр-пёр госпитале
ёҫлеме яман-ши? Александра Федоровна
императрица
госпитальсенче ҫӳренӗ теҫҫӗ, аманнӑ салтаксене хӑй аллипе награда панӑ теҫҫӗ. Ку тарам-ха. Анчах пнре пӗр кунлӑх ҫумӑрсӑр ҫанталӑк та питӗ пысӑк награда вырӑнне пулӗччӗ. Перемышльран аякра мар окопсенче выртатпӑр.
Ман Виктӑр сыпӑсем ыратнипе аптӑрать. Пирӗн Виҫҫӗмӗш арми Перемышль крепоҫне хупӑрланӑранпа уйӑха
яхӑн иртрӗ ӗнтӗ, ҫапах та Австри гарнизонӗ парӑнмасть—
кунён-ҫёрён тупӑсем кёмсёртетеҫҫё, снарядсем пуҫ тӑрринчех ҫурӑлаҫҫё. Ҫапах та вилём ҫинчен шухӑшлакан
ҫук — ыран-паян Перемышль крепоҫне ҫӗмӗрсе тӑкасса
шанатпӑр. Вырӑс салтакне нумай кирлё мар нккен: ҫимешкӗн — хура сухари, ҫапӑҫмашкӑн — алра штык пулсан, наступленн умён — пӗрер шкалик-эрех ӗҫтерсен, вӑл
хӑйӗн ҫёршывёшӗн пуҫне хума та хатӗр. Тӗлӗнетёп — адтан тупӑнать тӳсӗмлӗх! Петр Ильичӑн хуйхӑрма
кирлӗ
мар: кашни кун патша ҫемйишӗн турра кӗлтӑватпӑр. Ах,
пӗр-пӗр ырӑ халап илтейресчӗ Ожеговран, вӑл ун пеккине
час пӗлекенччё. Салам калӑр ӑна, ун пек халапсем кунта
та пур — тӑшманд ҫӗнтеретпӗрех!
Сире чӗререн ырлӑх-сывлӑх сунеа саламлакан
Мшиа».
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Ку ҫырӑва илсен, Слюсарев шухӑша ӳкрӗ: унта Баратынски-монархиста тёртсе илнине чухларё, Алексей
Алексеевич час-часах Питӗртен «пӑтранчӑк хыпарсем»
илтсе килнисем ҫинчен ҫырнине те туйрё. Фронтри «халапсем» тени — революцилле пропаганда
унта та пуррине
пӗлтернӗ — вӑл паллӑ. Тӑшмана ҫӗнтеретпӗр тени «тӳнтерле» ҫырнине пӗлтермест-ши? ,
Кӗҫех пуҫне тепӗр шухӑш пырса кӗчӗ: мӗн пулнӑ-ши
Соньӑпа йккӗшӗн хушшинче, мӗншӗн ун хӗрӗ пулас упӑшки патне ҫырма пӑрахнӑ-ши?
Ҫырӑва илнё кунах Георгий Петрович ответ ячё,
Соньӑна та ҫырма хушрӗ. Иккӗш те хӑйсен ҫырӑвёсене
чуна ҫӗклентерекен сӑмахсемпе илемлетрёҫ.
«Перемышль крепоҫӗ вырӑс ҫарӗн аллинче пулатех,
Австри ҫарне ҫёмӗрсе тӑкасси курӑнсах тӑрать»,—тесе
ҫырчӗ Слюсарев, Брусилов генерал паттӑрлӑхӗ ҫинчен
нумай илтнӗскер.
Кузьма Крючков пек пуҫтах каччӑсем кӑна мар, вырӑс
салтакӗсем—хура-шуртан хӑраманскерсем, выҫлӑха мӗн
ҫуралнӑранпах тӳсме вӗреннӗскерсем тата хӑйӗн тӑван
ҫӗршывӗшӗн пуҫне хума хатӗрскерсем — ҫавсем пирӗн
патшалӑхӑн шанчӑкӗ, унӑн тӗрекӗ, тесе ҫырчӗ полковник,
хутран-ситрен Суворова та аса илтерчӗ.
Соня Миша патне мён ҫырнине ашшӗне кӑта^ртмарё.
Соньӑн ҫырӑвӗнче йӑлтах урӑхла туйӑмсем пулнӑ:
«...Савнӑ тусӑм Мика!.. Пёрле чух калайманнине халь
ҫырупа пёлтерем: юрататӑп эп сана, кунён-ҫӗрӗн кётетёп, ӗнен. Ҫырмасӑр пурӑнни — эп сана маннӑран мар,
ытл'ашши юратнӑран. Сан пирйайхи ҫыру мана темшӗн
сиввӗн," ытахальтен ҫырнӑ пек туйӑнчё. Чылай макӑртӑм
та... Ҫырсах тӑр, тархасшӑн, манран ҫыру ҫитессе кӑна
кётсе ан тӑр. Сан пурнӑҫ — м а н пурнӑҫ.
Ыталатӑп сана, шоп Ыеп-а1те*.
Санӑн С.»
Юратнӑ хёр ҫырнине ятне ҫырмасан та пёлё тесе пулӗ,
пӗр пысӑк саспаллипе кӑна вёҫлерё Соня.
Наровчатран чылайччен хыпар пулман пирки Мишӑна пирвайхи юрату аса килнӗ. Тоня патне ҫырма кирлё
маррине вӑл нӗлнӗ, анчах ӑшри туйӑма тӳсеймен: юрату
ҫинчен пӗр сӑмах та тапратман пулин те, Павлова учи* Манӑн савни.
22*
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тельницӑна хӑй Перемышль крепоҫӗ ҫывӑхӗнче «ним ёҫсӗр» тӑнине пӗлтернӗ.
Тоня унран ҫыру илсен калама ҫук савӑннӑ. Ҫав кунах
Кутемере кайса Мишӑн тӑванёсене каласа панӑ, хилтн
хыпарсем ҫинчен каялла ҫырса пӗлтернӗ.
Вӑл ҫыруран Тоньӑн упӑшки те фронта тухса кайни
ҫинчен пӗлнӗ Миша, ӑна Францие кӑларса яни ҫинчен те
Тоня илтнё иккен.
Ирӗксӗрех Мишӑн хӑйӗн пирвайхи тусӗ патне татах
ҫырас килнӗ, анчах... шӑп ҫыру ҫырнӑ вӑхӑтра Слюсаревсенчен — ашшӗпе хӗрӗнчен — ҫыру пырса ҫитнӗ. Иккӗленне чёре хӑй вырӑнне тинех тупнӑ: манман мана Соня,
манман, тесе хӑйне хӑй лӑплантарпӑ Миша.
9

Вӑрҫӑ тапраннӑранпа Наровчатра пурнӑҫ чарӑнса
ларнӑпа пӗрех. Ир пуҫласа каҫчен ҫӑмарта складӗнче рабочисем ахӑлтатса кулни илтӗнмест. Килкарти тулли ҫӑмарта лавӗсем тӑратчӗҫ — халь пёр лаша та курӑнмасть.
Мокша шывӗ хӗрринче каҫсенче шухӑ кӗвӗсем илтӗнетчӗҫ, кимӗпе ярӑнса ҫӳрекенсем вӑрман тӑрӑх аяккааякка юрӑсем янрататчӗҫ — шӑпланчӗҫ ҫавсем. Мӗскӗн
манашкӑсен кӗлӗ юррисем кӑна монастырь кантӑкӗсенчен
каҫсерен вӑрман еннелле салхуллӑн сарӑлаҫҫӗ. Каҫхи хӗвел ҫутинче Мокша шывӗ ҫинче шевле вылять, йывӑҫсен
тӑррисем те лӑпкӑн кӑна хумханаҫҫӗ, унта-кунта пулӑсем
чӑмпӑлт-чӑмпӑлт туни е шапасем кӑваклатни илтӗнет.
Шӑп. Тӳлек. Сайра хутра ҫеҫ икӗ ҫамрӑк ача хуллен
ҫыран хӗрринче калаҫса ларни илтӗнкелет:
— Ыран яла каятӑп. Вӗренесси пулаймӗ.
— Аппу пулӑшӗ.
— Ҫук. Вӑл чирлӗ. Хӑйне те ик ачипе пурӑнма йывӑр ӑна.
— Чим-ха! Директора прошени парса пӑхас пулать.
Пирён гимназире пёр ача пурччӗ — тӳлевсӗр вёренетчё.
Унӑн та ашшё-амӑшё ҫукчё. Аттерен ыйтса пёлёпёр, вӑл
пёлет, мёнле те пулин канаш парё. Агя, каяр!
Чӑнкӑ ҫыран хёрринче вырӑнтан сикмесёр калаҫса
ларнӑ ачасем Павлушпа Гриша иккен. Юлашки каҫ
шыв хёрринче пулнӑ вӗсем: пёри — гимназист, тепри —
студент.
Чӑнах та, Павлушӑн пысӑк йывӑрлӑх килсе тухнӑ. Ку
таранччен гимназире вёреннёшён тата музыка училищине
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ҫӳренӗшӗн укҫа тӳлесси те, хваттер укҫи парасси те Миша ҫинче пулнӑ. Малалла Хусанта мӗнле пурӑнасси ҫинчен Миша салтака тухса кайсан тин Павлуш шухӑша
ӳкнӗ.
— Тепёр тесен, вёренме пӑрахсан та пырӗ: аппа чирлӗ,
килте ёҫлекен ҫук — хуйхӑрмасан та юрӗ,— текелесе лӑплантарнӑ хӑйне хӑй Павлуш.
Тепёр кун Алексей Алексеевич Павлуша хӑйӗн лашипе Самаевкӑна ӑсатрӗ, Гришӑпа Галя та леҫме пычӗҫ.
Ҫав кунах Ожегов Эльгеев патне ҫыру ячё, прошени мёнле памаллине пёлтерчё.
Миша хӑй те прошени ҫырмалли ҫинчен шухӑшланӑ
пулнӑ, анчах Ожеговран ҫыру илсен, вӑл ҫав кунах гимназп директорё ячёпе Хусана ҫапла прошени янӑ.
«Его Высокопревосходительству господину директору
Казанской Ш-ей мужской гимназии
крестьянина деревни
Кудемеры
Воскресенской волости Чебоксарского
уезда
Казанской губерния
Эльгеева
Михаила
Николаевича
П Р О Ш Е Н И Е .

Покорнейше прошу Вас, Ваше высокопревосходительство, не найдете ли возможным освободить моего брата
Павла Эльгеева, ученика V класса вверенной Вам гимназии, от платы за обучение как круглого сироту. Находясь
в настоящее время на поле военных действий, я не имею
средств на его обучение.
С покорнейшей просьбой
М. Эльгеев».

Прошени панӑ хыҫҫӑн, чӑнах та, Павел Эльгеева икё
шкулёнче те тӳлевсӗр вӗренме ирёк панӑ.
Пилёк уйӑх хущши пёр вырӑнтан тепёр вырӑна куҫмасӑр Мишӑн чаҫё ҫёр айне чакаланса кёрсе выртса пурӑннӑ. Тата хӑҫанччен ҫапла пурӑнса ирттересси паллӑ
пулман: Перемышльри ҫёр пин ытла салтак выҫӑ аптраса
ҫитсе парӑнасса кётсе тӑнӑ вырӑс ҫарӗ. Юлашки эрнесен-
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че тупӑ сассисем те, пӑшал пенисем те илтёнми пулнӑ.
Мене пёлтернӗ-ши ку? Аслатиллӗ ҫумӑр умён тӳлек ҫанталӑк тӑрать, ҫавӑн пек пулмӗ-и? Ним хыпар та илтёнмест. Тен, крепоҫе ҫӗнӗ подкреплени килет, парӑнас пулсан тахҫанах вёсем шурӑ ялав хӑпартмалла-ҫке? Тёрлё
шухӑшсем салтаксен пуҫне хумхантарнӑ. Кун пек шӑнса
выртиччен штыкпа атакӑна кайни те аванрах пек туйӑннӑ. Ҫырма пёлекенсен хӑйсен тӑванӗсем патне е савнӑ
хёрёсем патне хыпар яма вӑхӑт нумай пулнӑ. Ҫырма пӗлменнисем юлташёсене хӑйсен ячёпе ҫыртарнӑ, лешсем
вара, тепёр чухне, ирттерсе те ҫыркаланӑ—ан тив, хӗпӗртетёр савнин чёри.
Миша та тӑванёсем патне ҫырман темелле мар, анчах
каялла чылайӑшӗнчен ответ илеймен: хӑшё вулама-ҫырма
пёлмен пирки ҫыру ярайман, хӑшӗ тахҫанах Михала пекех вӑрҫӑра, хӑшӗ ҫапӑҫура пуҫне хунӑ.
— Ташла, ташла, Семенов!— Виктӑра конверт тыттарас умён кӑшкӑрчӗ ҫыру валеҫекен салтак. Ташласа
кӑтартмасан ҫырӑвне пурпёр парас ҫуккине пӗлсе, Виктӑр
ҫӑмӑллӑн сиккелесе илчё. Ҫыру Лисукран пулнине вӑл
конверт ҫинчи почеркранах палласа илчё.
— Михаил Николайч!.. Миша!—Эльгеев патне чупса
пырса, хёпёртенипе кӑшкӑрса ячё Виктӑр.— Кутемертен!..
— Лисукран-и?— кӑмӑллӑн кулса ыйтрё Эльгеев.
— Ҫавӑнтан!—савӑккӑн хуравларӗ Виктӑр.— Ман
пытармалли ҫук — вулар пёрле. Лисукшӑн пулсан — эп
нихҫан та иккӗленместӗп.
«Чунтан-вартан юратнӑ Виктӑр!—кашни сӑмахне тӑсса вуларё Сарт Ҫемен ывӑлӗ.— Чи малтанах эпир пурте
сирён пата салам яратпӑр, ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр. Ман
анне те, Марье аппа та, Хёветёр пичче те сирён патӑра
хӗрӳллӗ салам яраҫҫӗ. Хам ҫинчен нумай ҫырмӑп: эпё сывах, сана часрах киле таврӑнасса кётетёп. Тур пулӑштӑрахчё сире часрах нимӗҫсене аркатса тӑкма.
Тата эпё ҫакна ҫырса пёлтерес терём: Ҫемен пичче,
сан аҫу, ывӑлне кётсе илеймерё: ҫӑварни эрнинче вилсе
выртрё... пытарма ҫынсем ялёпех пычёҫ...»
М а л а л л а вулаймарё Виктӑр: сасси тытӑнчё, куҫҫулё
юхеа анчё, макӑрчё.
— Ҫирёп старикчӗ... Ёненес те килмест... Тӑпри ҫӑмӑл
пултӑр,— терё хурлӑхлӑн Миша.
Пирвайхи хут Перемышле сентябрён вунтӑваттӑмӗшӗнче тапӑнса пӑхнӑ вырӑс ҫарӗ. Анчах ун чухне крепоҫа
ҫавӑрса илесси пулайман. Миша вӑл куна лайӑх астӑ342

вать: чиркӳ праҫникӗ ирттереҫҫӗ ун чухне Кутемерте. Унтанпа пилӗк уйӑх иртнё ёнтё. Кёрхи тётреллё кунсем вырӑнне ҫуркуннехи ҫутӑ кунсем килчӗҫ. Кайӑк-кӗшӗк те унта-кунта чӗвӗлтете пуҫларӗ. Окопра выртаканнисем кӑна
пёр пекех наступлени пуласса тарӑхса кӗтеҫҫӗ.
Акӑ, пӗррехинче, ҫур ҫӗр иртсен ҫӗр кӗмсӗртетсе кайрӗ, окопсенче тӗл-тӗл пӗренесем йӑтӑнса анчӗҫ, хӑш тӗлте
салтаксем тӑпра айне пулчӗҫ. Хура тӗтӗм хупӑрласа нлчӗ.
Мён пулнине никам та пӗлмен — окопран окопа наступление тухмалли приказ сарӑлнӑ.
Миша та хӑйӗн взводне команда пачӗ. Аякран «ура-а^!»
кӑшкӑрни илтӗнсе кайрӗ. Салтаксем хура тӗтӗм витӗр
ура! кӑшкӑрса крепость ҫинелле атакӑна тухрӗҫ, анчах
вӗсене хирӗҫ пӗр пӑшал сассн те илтёнмерё.^ Сайра хутран кӑна унта-кунта снарядсем ҫурӑлкаларӗҫ.
«За веру, царя и отечество—вперед!»— янрарё офицер
сасси, анчах ҫав вӑхӑтрах Миша хыҫӗнче снаряд ҫурӑлса
кайни илтӗнчӗ. Взрыв хумӗ ӑна айккинелле виркёнтерсе
ячӗ. Виктӑр та ӳкрӗ. Тӑна кёрсенех Миша Виктӑр патне
чупса пычё, анчах... ҫав тери чипер каччӑн сӑн-сӑпачӗ вырӑнне вӑл хӑрушӑ юн чӑмаккисем кӑна курчӗ.
— Виктӑр!.. Витя!— кӑшкӑрса чӗнчӗ Миша, анчах
Виктӑр сас памарӗ, сывлани те паллӑ пулмарӗ.
Кӗҫ умра хӗрлӗ ҫутӑ курӑнса кайрӗ. Перемышль ҫунать, ӑна Миша ӑнланчӗ. Анчах ҫав вӑхӑтра вӑл сулахай хулпуҫҫи пӗҫертсе ыратнине туйрӗ, часах пуҫ ҫаврӑннипе ӳкрӗ, тӑнне ҫухатрӗ.
Шухӑ кавалеристсем Виктӑрпа Миша урла учесене
сиктерсе ыткӑнаҫҫӗ. Вёсен пӗр шухӑш кӑна — часрах хуса ҫитсе пёр-ик нимӗҫе чиксе пӑрахасси. Мӗнпе айӑплӑ
пулнӑ-ши Австри ҫынни вырӑс салтакӗ умӗнче — ун ҫинчен шухӑшламан никам та. Вӑрҫа часрах пӗтерес тесен,
киле хӑвӑртрах таврӑнас тесен — тӗппипе аркатас пулать
нимёҫ ҫӗршывне. Умра — пӗр ҫав тӗллев анчах.
ҪЫЛАХСӐР АЧА
1
— Ачасем!.. Перемышль пирён алӑра!.. Петроградран
телеграмма ҫитнӗ!— класа чупса кӗрсе пӗлтерчӗ Борис
Кульчицкий.
Унӑн
ашшё,
учебнӑй
округӑн
попечителе, ку хыпара кӗпӗрнаттӑртан^илтнӗ иккен. Ун хыҫҫӑн Выговский хашкаса чупса кёчё:
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— Австрии форпосчӗ вырӑс ҫарне парӑннӑ! Ҫӗр ҫирӗм
пин салтак тыткӑна лекнӗ. Пине яхӑн тупӑ пӑрахса хӑварнӑ австриецсем. Мухтав вырӑс ҫарне! Ура-а!—парта ҫине хӑпарса тӑрса кӑшкӑрса ячё Выговский Николай (Хусанти паллӑ юристӑн-кадетӑн ывӑлӗ).
— Перемышль патӗнче май пичче те пулнӑ,— крепоҫе
илнипе хӗпӗртесе каларё Павел Эльгеев.
— Эльгеевӑн пиччӗшӗ Перемышль крепоҫӗшӗн ҫапӑҫнӑ. Ура-а!— кӗтмен ҫӗртен Павлуша хупӑрласа илсе ура
ҫӗклерӗҫ юлташӗсем.
Павлуш, мӑшкӑлласа кӑна ҫӳлелле ывӑтаҫҫӗ пуле тесе, аллисемпе кармашса аялалла ӳкме хатӗр пулнӑ.
Кульчицкипе Выговский пӗлтернӗ хыпарсем чӑнах та
тӗрӗс пулнӑ. Ирхи кӗлӗ вырӑнне пачӑшкӑ пархатарлӑ молебен туса ирттерчӗ. Директор Перемышль вӑйлӑ крепость пулни ҫинчен ӑнлантарса пачӗ, ӑна аркатса тӑкни
вырӑс ҫарӗн никам ҫӗнейми хӑватлӑхне пӗлтерет терӗ.
Перемышль Австри патшалӑхӗн форпосчӗ пулни ҫинчен
уйрӑмах чарӑнса тӑчӗ, халӗ ёнтё пирӗн ҫаршӑн Вена еннелле кайма та, Венгрие тапӑнма та ҫул уҫӑ, терё. «Часах
нимӗҫсен шӑпи тулё, эпир ҫӗнтерӗпӗр, вӑрҫӑ пӗтӗ! Чыс та
мухтав никама парӑнман патша самодержавине!»— тесе
вӗҫлерӗ хӑйён кӗске сӑмахне гимнази директорӗ.
«Боже, царя храни!»— пёр харӑс юрласа ячӗҫ молебена пухӑннӑ учительсемпе вёренекенсем. Иван Иванович Добромыслов — класс наставникё, вӑлах тата регент пулнӑскер,— сулахай аллипе куҫлӑхне ӳкесрен тытса тӑрса, сылтӑммипе пётём вӑйпа сулса, хорпа пёрле
качака пек кӑшкӑрса ячё:
Сильный, державный,
Царствуй на славу,
На славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Ца-арь православный!
Бо-о-оже, царя храни!

Тепёр кун кафедральнӑй соборта чаплӑ богослужени
пулса иртрё. Протодиакон кантӑксене чётретсе Николай
Александрович патшана, унӑн арӑмне—Александра Федоровнӑна, амӑшне—Мария
Федоровнӑна,
ывӑлне —
Алексей наследника тата патша ҫумӗнчи пётём двора вӑрӑм кунҫул сунчӗ. Ун хыҫҫӑн архиерей ҫумёнчи хорӑн
илемлӗ те чаплӑ юрри таҫтан пёлёт ҫинчен илтённё пек
савӑнӑҫлӑн янраса кайрё:
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Многая лета, многая лёта,
Многая ле-е-е-е-та!

Чиркёве пынисен чылайӑшӗн савӑнӑҫ куҫҫулӗ те тухнӑ; теприсем вӑрҫӑра пуҫне хунӑ тӑванӗсем пулнӑ пирки
хурланса макӑрнӑ, турӑш умне ҫурта ҫутса лартнӑ,
асӑннӑ.
Кӗлӗрен тухсан пысӑк парад пулса иртрӗ: юнкерсем,
собора хирӗҫ ларакан военнӑй училищӗре вӗренекенсем,
ретӗн-ретӗн Кремль площачӗпе иртсе кайрӗҫ. Гимназире
вёренекенсем соборпа юнашар ларнӑ кӗпӗрнаттӑр ҫурчӗ
умне пуҫтарӑнчӗҫ. Саламлӑ сӑмахсем каланӑ
хыҫҫӑн,
карттуссене сулахай аллисемпе пурте пёр тан тытса,
илемлён юрласа ячӗҫ:
Коль славен наш господь в Сионе,
Не может изъяснить язык!

Соборӑн мӑн чанӗ кунӗпех ҫӗре чӗтретсе кӗмсӗртетрӗ,
мункун чухнехи пекех чӑнкӑртатрӗҫ пӗчӗк чанӗсем те.
Павлуш нихҫап курман уява курнипе пит тӗлӗннӗ.
Кпле таврӑнсан, хваттер хуҫине чарӑна пӗлмесӗр хӑй мӗн
курни-илтни ҫинчен каласа панӑ. Савӑннӑ.
— Мӗн савӑнмалли пур ҫав пӗр крепоҫа илнипех?—
сиввӗн татрӗ Александр Иванович — хваттер ху£и, типографи рабочийӗ.— Хӑвӑн пиччӳ, Михаил Николаевич, хӗллехи сивӗре окопра пилӗк уйӑх ларни сывлӑха сиен кӳмесӗрех иртӗ тейӗн-и? Ҫӗр пин салтак пире парӑннӑ — ку
аван. Пуҫӗсем те тӗрӗс-тӗкелех, ҫемйисем те савӑнӗҫ, кӗтсе илӗҫ тӑванӗсене вӑрҫӑ пӗтсен,— текелесе чӗлӗм чӗртсе
ячӗ Карпов.
— Вӗсем пирӗн тӑшмансем-ҫке, мён хӗрхенмелли пур
вӗсене?— тӗлӗнсе хирӗҫ каларё Павлуш.
— Тен, вӗсем те сирӗн пекех хресчен ывӑлӗсем е пирён
пек рабочисем... Епле вёсем пирён тӑшман пулма пултарӗҫ?
—• Нимёҫсем вырӑс халӑхне кураймаҫҫӗ, ҫавӑнпа тапӑннӑ та пирён ҫине.
— Сирён учитель, Эмиль Иванович, нимӗҫ. Леш, сана «пиллӗк» лартса параканни: курайман пирки-и е
юратса лартса парать-и?
— Вӑл — учитель, халӑх мар.
— Учитель, хресчен, рабочи — вёсем кирек мёнле халӑх хушшинче те пур мар-и? Халӑхпа халӑхӑн пӗр-пӗринпе хирӗҫмешкӗн тёнчере ниепле сӑлтав та ҫук, Паша. Патшалӑхпа патшалӑх ҫапӑҫаҫҫӗ, вёсен пуҫлӑхёсем! Патша345

сем, корольсем, императорсем, кайзерсем, хансем тата
ытти ҫӑхансем халӑхпа халӑха тытӑҫтараҫҫӗ! Вӗсем пёрпӗрин ҫӗршывне, колонисене туртса илсе пуясшӑн ҫунаҫҫӗ. Шухӑшласа пӑх-ха, Паша: сирӗн ялти чӑвашсем вырӑс халӑхӗшӗн ҫапӑҫаҫҫӗ-и нимӗҫсемпе, е вӗсене пӗр-пӗр
колони кирлӗ-и, унта куҫса ҫӗрулми лартса ӳстермешкӗн?— тӑрӑхласа кулса илчё те Александр Иванович, ӗҫе
тухса кайрё.
Павлушӑн пуҫёнче пётёмпех пӑтрашса кайрё: нимёҫ
халӑхё пире тӑшман мар пулсан, вӗсемпе ҫапӑҫма та кирлё мар. Анчах вӑрҫа хирӗҫ вӑрҫӑпа тухмасан, нимӗҫсем
пире аркатса тӑкаҫҫё — чӑваш халӑхне те вырӑс халӑхӗпе пӗрле чуралӑха илеҫҫё. Вара, ӗлӗк вырӑс патшалӑхӗ
тутар-монголсен пусмӑрёнче 237 ҫул пулнӑ пек (кун ҫинчен вӑл ӗнер кӑна истори урокӗнче илтнӗччӗ) пире те нимӗҫсен пусмӑрӗнче ӗмӗр-ӗмӗр асапланма тивӗ. И ӑ н ӑ ш а т ь
пулӗ ку типографи рабочийӗ, тесе вӗҫлерӗ Павлуш хӑйён
шухӑшне.
2

Ҫурхи каникул мункун эрнинче пулса иртет. Павлуш
пурӑннӑ пӳлӗмре, кравать пуҫёнче, стена ҫинче чӗрмелли
к а л е н д а м ҫакӑнса тӑнӑ. Кашни кун ирхине вырӑн ҫинчен
тӑрсанах, вӑл ӗнерхи листока чӗрсе илет те каникулччен
миҫе кун юлнине паллӑ туса пырать.
Акӑ паян та вӑл хӗрлӗ кӑранташпа ҫырса хучӗ: пилӗк
кунтан — киле! Вӑхӑт пилӗк сехет кӑна — унӑн ҫывӑрас
килмест: хӑйӗн тусӗпе, Тимушпа, Кӑканар шывӗнче пулӑ
сӗрни аса килет, Киремет вӑрманӗнче хурӑн ҫырли пуҫтарни, каҫхи вӑйӑсенче карталанса юрланисем аса килеҫҫӗ.
I
.
Акӑ кантӑк умӗнчен ӑпӑр-тапӑр пуҫтарса ҫӳрекен тутар
сасси илтӗнчӗ: «Шурум-бурум старья би-ру-ум!.. Покупаим старья, беру-ум!»
Ку тутарӑн баритонлӑ сасси кашни ир пиллӗкре илтӗнет — сехет ҫине пӑхма та кирлё мар. Ун сассине илтсе,
хваттер хуҫи ӗҫе кайма тӑрать, чей вёретет. Павлуш улттӑ
ҫурӑра тӑрать. Ун чухне хулӑн саслӑ катка-пичке вырӑсё
пурне те ыйхӑран вӑратать: «Обручи набива-ать!»—тесе
кӑшкӑрать. Ун хыҫҫӑн хачӑ-ҫёҫё хӑйракан ҫивёч саслӑ
тенор сасси янраса каять: «Точить-точить ножницы-ы!»
Вӑл вӑхӑтра завод трубисем хӑйсен ик-виҫё тёрлё ҫинҫеҫинҫе сассисемпе рабочисене ёҫе чёнсе шӑхӑртаҫҫё. Ирёксёрех Павлуша ыйхӑран вӑратаҫҫё.
346

Шӑп чей вӗретме вӑхӑт ҫитнӗ чух кӑмрӑк сутакан мӗскӗн ҫармӑс хӑйӗн ик кустӑрмаллӑ урапипе чул сарнӑ
урампа тӑкӑртаттарса иртсе каять. «Укӑль-укӑльок!»—
тесе, хӑй сассинчен хӑй хӑранӑ пек кӑшкӑркаласа, хапха
умне тухнӑ хӗрарӑмсене чӗнет. Унӑн ҫепӗҫ сасси вырӑссен
пек янравлӑ мар, тутарсен пек урмӑш-хытӑ та мар, вӑрман кайӑкӗ чӗриклетнӗ пек ҫеҫ илтӗнкелет. Мӗн тӑвӑн,
кӑмрӑксӑр сӑмавар чӗртме ҫук— хӗпӗртесех кӗтсе илеҫҫӗ
ӑна чей ӗҫме юратакансем.
Чылайччен хӑнӑхайманччӗ Павлуш ҫав ирхи концерта,
кашнинчех вырӑн ҫинчен сиксе тӑрса кантӑкран пӑхатчӗ.
Халӗ вӑл кашнин сасеине вырӑн ҫинче выртнӑ чухнех
уйӑрса илет, вёсем пек кӑшкӑркаласа пит ҫума тӑрать.
Вара уроксем хатӗрлесе ларать. Хваттер хуҫи майри, Зинаида Степановна, вӑл вӑхӑтра ирхи апат хатӗрлет. Апатне уйрӑм хатӗрлемен — пурте пёр тан ҫинӗ: пёр стакан
сӗтпе шуратнӑ чей, услам ҫӑвӗпе ҫиелтен кӑшт ҫемҫетнс
пёр чёл хура ҫӑкӑр, пёр татӑк шур кулач е сушкӑ — сётел
ҫинче кашни ирех пулнӑ. Сахӑр пёчёкшер катрамӑн савӑтпа ларнӑ. Тепёр чухне хуратул пӑтти е ҫёрулми пёҫерсе панӑ Зинаида Степановна. Кӑҫал Павлушран хваттер укҫи илмен, ялти аппӑшӗнчен ыраш ҫӑнӑхӗ е кёрпе илсе килнё Лисук, хӑш чухне — така какайӗ, ҫӑмарта парса
хӑварнӑ. Пурӑнкаланӑ ҫапла йӳнеҫтерсе Павлуш пиччёшӗ салтака тухса кайнӑранпа. Хуҫисем ӑна юратнӑ, хӑйсен
ывӑлӗ пекех шутланӑ. Вӑл та пултарнӑ таран пулӑшнӑ:
вутӑ татнӑ, шыв кӳнӗ, урай шӑлпӑ.
— Паша, тек эс пиччӳ ҫырмасть теттӗн: икё ҫыру харӑс!—хӗпӗртесе каларё Зинаида Степановна тин ҫеҫ
почтальона ӑсатса янӑ хыҫҫӑн.
Павлуш савӑнчӗ. Пӗри, чӑнах та, пиччӗшӗнчен пулнӑ,
тепри — Кутемертен.
«Хаклӑ шӑллӑм Павлуш!— ҫырнӑ Миша,—Эпир март
вӗҫӗнче Перемышль крепоҫне илни ҫинчен эс илтнё, паллах. Мана ун чухне осколокпа амантнӑ, контузи хыҫҫӑн
тӑнсӑр пулса ҫапӑҫу хирӗнче выртнӑ пулнӑ. Халӗ эпӗ Там^бовра, госпитальре. Сулахай хулран аманнӑ пирки нумай
юн юхнӑ. Халӗ сывалатӑп.
Мӗнле вӗренетӗн, Павлуш, ҫырса пӗлтер. Александр
Ивановичпа Зинаида Степановнӑна хӗрӳллӗ^салам. Сана
пӑрахманшӑн пысӑк тав вёсене. ^Кала: ан пӑшӑрханччӑр.
Вӑхӑт ҫитӗ — парӑмлӑ пулмӑпӑр.
Кунта кӑҫал чие, улма йывӑҫҫисем шап-шурах^ чечекленчӗҫ. Пирён патӑрта та улма-ҫырла кӑҫал лайӑх пул347

малла. Ҫыр. Пӗлтер. Пӗтӗм чун-чӗререн пурне те хӗрӳллӗ
салам!
Санӑн пиччӳ Миша».
— Аманнӑ, апӑрша,—хӗрхенчӗ Зинаида Степановна.
— Сывалатӑп, тет, тӳрленет,— савӑнчӗ Павлуш.
— Мухтав турра, апла пулсан,—сӑхсӑхса каларё Зинаида Степановна,— Тен, киле те килсе курӗ. Аманнӑ
салтаксем чылайӑшӗ таврӑннӑ. Салам яр, Паша, пирёнтен те, ан пӑшӑрхантӑр. Епле те иулин пурӑнӑпӑр, ачам,
варҫи пётиччен,— Павлуша пуҫёнчен шӑлса каларё Зинаида Степановна.
Ёҫрен кӑнтӑрлахи апата Александр Иванович килсе
ҫитрӗ. Михаил Николаевичран ҫыру илни ҫинчен пёлтерсен, вӑл малтан пӑшӑрханчё, каярахпа такама «вампиры!» тесе вӑрҫса илчё. Ку сӑмаха майри те, Павлуш та ӑнланмарёҫ.
Сётел хушшине ларсан, Павлуш тепёр ҫырӑвне уҫса
вуларё:
«Эй, шӑллӑм, шӑллӑм! Мён-ма турри ҫав териех
ҫилленнӗтни пире? Ах, тур, Павлуш, мӗнле сӑмахӑмпа
хамӑи хуйхӑма пусарайӑп-ши? Епле тӳссе ирттерёп-ши
тур янӑ асапа? Пёртен-пёр хёрёме, Люттяна, ӗмӗрлӗхех
ҫухатрӑм-ҫке!»—хумханса вуларё Павлуш, анчах мён
пулса иртнине пёлеймерё-ха ҫав тери хӑрушӑ сӑмахсенчен.
— Мён ҫинчен ҫырать аппу?—ыйтрё Зинаида Степановна, чӑвашла пёлменскер.
— Люття таҫта ҫухалнӑ тет, ӑнланмарӑм-ха,— текелесе малалла вуларё Павлуш:
«Мункун эрниччен те пулин пурӑнаймарӗ-ҫке, апӑрша.
Атте пирён мункун эрнинче вилнёччё, таса кунсенче. Ун
чухне вилекенсене аслӑ турӑ ҫӳлти патшалӑха йышӑнать,
теҫҫё, пур ҫылӑха та каҫарать, теҫҫё. Ваттисене асӑнман
пирки килсе тухрӗ пулё ман пуҫа ҫак инкек...»
— Апат сивёнет, Паша!—чёнчё Александр Иванович
каҫхи ӗҫе кайма васканӑ пирки хыпаланса яшка ҫинӗ
хушӑра.
Сётел хушшине чённине илтмерё Павлуш, малалла
вуларё:
«Пиччӳ илсе панӑ примус мана ырлӑх кӳмерӗ. Краҫҫын уҫлама хӑтланса примус ҫинче вӗренӗ яшкана кастрюлёпех хӑй ҫине йӑвантарса янӑ ман хёрача... Виҫӗ кун
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та пурӑнаймарӗ — вилсе выртрӗ. Раман Раманча ҫав кунах чӗнтертӗмёр, тухтӑр та килсе пӑхрӗ — нимён те тӑваймарӗҫ. Ах, тур, ҫав тери асаплӑ вилчӗ-ҫке айӑпсӑр таса
чун. Хам та ун хыҫҫӑн ураран ӳкрӗм. Ҫын вӗҫҫӗн ҫеҫ
пурӑнатӑп. Спаҫҫипӑ Лисука, вӑл манмасть пире. Пулӑшать. Унӑн хӑйӗн те хуйхи пысӑк: Виктӑрне кӗтсе илеймерӗ. Австри ҫӗрӗнче пуҫне хунӑ, тет. Ҫапла пӗлтерчӗ Михала. Вӑл хӑй те аманнӑ. Госпитальре выртать. Тур пулӑштӑрахчӗ ӑна часрах сывалмашкӑн.
Праҫнике килсем, Павлуш! Ытла та кичем-ҫке сывлӑхсӑр ҫынна пурӑнмашкӑн. Кӗпӗрьяна та пулин килсе савантар. Вӑл сана питӗ кӗтет.
Салам кала хваттер хуҫисене.
Сана юратакан тӑван аппу
Марье».
Аран вуласа пӗтерчӗ ку ҫырӑва Павлуш. Апат ҫинӗ-ҫименех сӗтел хушшинчен тухрӗ.
3
«Страстная седмица»— календарь ҫине хӗрлӗ кӑранташпа паллӑ туса хунине асӑрхарӗ Павлуш. Ку эрнере
шкулсенче ачасем ҫылӑх каҫарттараҫҫӗ. Гимнази ҫумӗнче
чиркӳ пур, унта икё клирос: лайӑх саслӑ ачасем сылтӑм
енчи клиросра юрлаҫҫӗ, тин ҫеҫ юрлама вӗренекенсем —
сулахай клиросра. Павлушӑн уҫӑ дискант пулнӑ, халӗ
ӑна сасси улшӑна пуҫланӑ пирки альтпа юрлама куҫарнӑ. Анчах альтпа юрлама ӑна йывӑр пулнӑ, ҫавӑнпа вӑл
хӑш чухне альтпа, хӑш чухне тенорпа юрланӑ. Тенорпа
юрлакансем Павлушран ик-виҫӗ класс аслӑрах пулнӑ,
пӗр-пӗринпе калаҫнӑ чухне вӗсем, чиркӳре пулсан та, урлӑ-пирлӗ сӑмахсем хӑйсен хушшинче каланӑ.
— Астӑвӑр, господа, Христос юнне алтарьте пуп хӑй
пӗчченех ӗҫсе ярать. Тияккӑн валли мухмӑр уҫмалӑх та
хӑвармӗ... Алли-лу-у-у-у-у-у-я!.. Ах, ты — сукин сын, Камаринский мужик!— пӗрин хыҫҫӑн тепри Ломакинӑн
«Иже херувимы» мелодийёпе Павлуша кӳрентерекен сӑмахсем каласа юрланӑ.
— Пашка! Ҫӑварна лайӑхрах кар, Козлитонпа пёрле
автанла авӑт!—кулнӑ аслӑраххисем. Павлушӑн сасси
вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн чӑнах та автанла тухнӑ.
«Иже херувимы» кӗввин иккӗмӗш сыпӑкӗ питӗ шавлӑскер, кам мён каласа юрланине пӗлме ҫук. Ҫав вӑхӑтрах,
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тата, регент Иван Иванович чӑнах та качака пек ҫухӑрса
тенорпа юрланӑ. Уншӑн ӑна гимназистсем Козлитон тенё.
Юрлакан гимназистсем хушшинче путлё тенор пулман
ҫавӑнпа регентӑн хӑйӗн пуринчен ытларах кӑшкӑрса юрлама тивнё. Павлуш, темён чул тӑрӑшсан та, тикёс сас
кӑларайман.
— Эй, Пашка Петухов, тяни петуха,—кулнӑ Павӑлтан мӑн саслӑ баритонсем.
Павӑл кӳреннӗ, хора ҫӳреме пӑрахнӑ. Иван Иванович
та кӗркуннеччен юрлама хушман ӑна, унччен сас улшӑнса
ҫитё, тенё.
Пулса иртнишён питё пӑшӑрханнӑ Павӑл. Сасси автанла тухнишён вӑл айӑплӑ пулман-ҫке-ха? Ҫавна юлташёсем ӑнланасшӑн пулман — «Петухов» хушамат та тупса панӑ.
Пуринчен ытла ӑна чиркӳре киревсӗр сӑмахсем илтни
ҫиллентернё. Епле-ха, чӑнах: саккӑрмӗш класра вёренекен
гимназистсем турра хурлама хӑяҫҫё — ҫылӑх-ҫке апла
хатланни?!
Аппӑшён хёрачи вилни ҫинчен пёлсен, вӑл ҫурта ҫутса
турра кёлтунӑ, асӑнмашкӑн пачӑшкӑна хут ҫырса панӑ:
«О упокоении рабы божьей Людмилы». Праҫвир илсе пачашкӑна кастарма панӑ. Аслӑрах класра
вёренекенсем
киревсёр сӑмахсемпе турра хурланине Павӑл ниепле те
анланайман.
Вал енчен Павлуш хӑй чанах та ҫылӑхсӑр пулнӑ,
Страстной эрнинче Христос асапланса вилнине асӑнаҫҫё. Ана Голгофа сӑртёнче херес ҫине ҫакса вӗлернине
Павлуш ёненнё, евангелире ун ҫинчен ҫырнине вӑл куҫҫулленсех вуланӑ. Пытарнӑ хыҫҫӑн виҫё кунтан Христос
чӗрӗлни ҫинчен илтсен чунтан саванна. Мункун праҫнике
те, ун шучёпе, пётём тёнчипе пулса иртнён туйӑннӑ.
Анчах епле-ха саккӑрмёш класри Сахаров гимназист,
тияккӑн ывӑлё, ыттисемпе пӗрле «аллилуия» вырӑнне
«Камаринские» майлаштарса юрлать? Анланса илмелле
мар.
Страстной эрнере Павӑлӑн пачӑшкӑ патне ҫылӑх каҫарттарма кёмелле пулчё.
Пачӑшкӑ ыйтать:
«Шуйттан патне кайӑр! тесе каламан-и аҫупа аннӳне? Киревсёр сӑмахсемпе турра кӳрентермен-и, ачам?»—
ыйтнӑ пуп.
— Ҫук,— тенё Павӑл.
— Ахальшӗнех турӑ ячёпе тупа туман-и, ачам?
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— Ҫук,— тейё.
— Укҫа-тенкӗ вӑрламан-и аҫу кёсйинчен?—ыйтнӑ
татах.
— Ҫук. Атте-анне ҫук ман. Эп тӑлӑх.
Ашшӗ-амӑшӗ ҫуккине пӗлсен, пуп тек ыйтман Павӑлтан, хӗрхеннӗ пулмалла. Эпитрахильпе витсе пилленё те:
«Тур каҫартӑр сан ҫылӑхсене, ачам»,— тенӗ.
Ҫылӑх каҫарттарса килнн ҫинчен
пӗлсен,
Зинаида
Степановна ыйтса пӗлесшӗн пулчӗ:
— Ну, Паша, каҫарчӗ-и-ха пачӑшкӑ сан ҫылӑхсене?
— Тупаймарӗ.
— Епле апла?!— тӗлӗнчӗ Зинаида Степановна.
— Шуйттан патне кайӑр темен-и аҫупа аннӳне, тет.
Эпӗ «ҫук» терӗм.
— Епле ҫук. Эс кӑшт ҫилленсенех «Шуйттан илесшӗ»
тетӗн-ҫке? Ҫылӑхлӑ темеллеччӗ. Тата мён ыйтрӗ?
— Ахальтенех турӑ ячӗпе тупа туман-и, терӗ. Ҫук, пачӑшкӑ, терӗм.
— Епле ҫук?! Кунне миҫе хутчен эсӗ «тупата туршӑн»
тетён?!. Эх, Паша, Паша! Апла каламалла пулман сан,
«Ҫылӑхлӑ, пачӑшкӑ»— темелле пулнӑ.
— Зинаида аппа! Халиччен уйрӑммӑн ыйтмастчӗ пачӑшкӑ ҫылӑхсем ҫинчен. Пӗтӗм класӗпе тӑрататчӗ те
ыйтатчӗ:
«Улма вӑрламан-и? Ҫырла вӑрламан-и?»— тетчӗ. Эпир
вара пурте харӑс: ҫылӑхлӑ теттӗмӗр. Ртуть вӑрламан-и
тесе ыйтнӑ пулсан, эпӗ калаттӑм ҫылӑхлӑ тесе.
— Мёнле ртуть ҫинчен калатӑн эс?—интересленчӗ
Зинаида Степановна.
— Ой, астуман та... эп... мён...—тытӑнчӗ Павӑл.
— Аҫтан ҫыпӑҫнӑ ман ылтӑн ҫӗрӗ ҫумне ртуть, тетӗп...
Ав мӗскер, эс гимназирен вӑрласа килнӗ пулать ртуть?
— Вӑрласа мар. Опыт тунӑ чух учитель ртуть кёленчине тӳнтерсе ячё. Эпир ӑна урайӗнчен пуҫтарса патӑмӑр.
Пёр пёчёк шӑрҫа пек чӑмӑрне эп пенала чикрём. Киле
илсе килтём.
— Ав мён туса хунӑ эс, айван? Эпир Александр Ивановичпа тёлёнсе хытсах кайнӑ: кам ман ылтӑн ҫӗрре кёмёл ҫёрёпе улӑштарнӑ тетпӗр?
— Ртуть ылтӑн ҫумне ҫыпҫӑнсан амальгама пулать,
терё пире учитель. Эп опыт туса пӑхрӑм. Чӑнах та амальгама пулчё.
— Ах, «ҫылӑхсӑрскер»! Эпир хула тарах чупса ҫурет351
пёр: мён пулнӑ пирён венчет ҫёррине тетпёр. Ломбарда

Ҫитрёмёр. Унтан тин, виҫсе пӑхса тӗрӗслереҫ те, ылтанӑх
терӗҫ. Ма каласа памарӑн эс пире «ҫапла турӑм» тесе
Паша?
'
— Хӗрарӑм. Эпӗ кайран супӑньпе те ҫуса пӑхрӑм, тасалмарӗ,
хӑраса ӳксе каларӗ Павӑл,— Каҫарӑр, тек ун
пек хӑтланмастӑп.
{
- ~ п Пачӑшкӑна ҫак ҫылӑх ҫинчен каласа памалла пулна. «Ҫылахлӑ мар эп» тесе суйнӑ турӑ умӗнче. Юрё-ҫке...
Акӑ, кур епле ҫутатса пачӗҫ ломбардра: ӗлӗкхинчен те
хитререх! илсе килсе кӑтартрӗ хӑйӗн ҫӗррнне Зинаида
Степановна.
Ҫылӑх^каҫарттарнӑ хыҫҫӑн директор Павлуша яла
кайма ирӗк панӑ. Мункун умён хорта юрлакан ачасене
кашни ҫулах кучченеҫ: пёрер праҫвир — вунпилёк пус
тараканнине тата кёмёл укҫа панӑ: дискантпа е альтпа
юрлакансене — пёрер тенкё, тенорпа е баритонпа юрлакансене — икшер тенкё. Павлуш кӑҫал пуҫласа тенорсен
шутне кенё пулнӑ, ҫапах та ӑна икё тенкё лекнё.
.
Ну, Паша, киле мёнле кучченеҫ илсе каяс тетёнха?— ыйтнӑ хваттер хуҫи.
— Чёре эмелё. Аппа валли. Май рецепчё пур
тенё
Павлуш.
— Ку аван. Аппуна юрататӑн, эппин, эсё. А эп сана
валли мечёк туянтӑм, акӑ,— сумкинчен пысӑк мечёк кӑларса, урайне персе сиктерчё Павлуш умёнче,— Куприянпа иксёр выльӑр. Мункун чухне ваттисем те мечёкле
выляҫҫӗ,— терё.
Хёрлё кӑвак мечёк хыҫҫӑн Павлуш, пёчёк ача пек сике-сике, пулёмрен пулёме чупрё.
„ — В ӑ т спаҫҫипӑ сире, Александр Иванович. Мён чухле тарать? Ман укҫа пур — хорта юрланӑщӑн пачёҫ,—
сетел ҫине патша сӑнне ӳкернё икё кёмёл укҫа хурса
каларё Павлуш.
„ — Вӑл укҫапа эс кучченеҫ илсе кай. Канфет ил — савӑнччӑр аппусем, тантӑш-тӑвансем те тутанса пахчӑр,—
канаш пачё Александр Иванович.
Пёр тенкё тӳлесе туяннӑ мечёкён ёмри нумая пырайман: Тимушпа пёрле урамра вылянӑ вӑхӑтра, ҫав мечёк
сасартӑк пёр лавҫӑн малти кустӑрми айне пулнӑ. П ӑ ш а л
пенӗ хыҫҫӑнхи пек шатлатни кӑна илтӗнсе юлнӑ. Ялти
ачасене Павлуш футболла выляма вӗрентесшӗн пулнӑ,
анчах пӗрре тапнипех мечёк урапа айне лекнӗ. Ирёксёрех,
футболла выляс вырӑнне, ӗлӗкхи пек лапталла выляма
тивнё.
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Мункун эрни пит час иртсе кайнӑ: Тимушпа пӗрле ҫӑва ҫине кайса Люття тӑпри ҫине хурӑн йывӑҫҫи лартнӑ
Павлуш, хӗресси ҫине ятне, хӑҫан вилнине ҫӗҫӗпе касса
паллӑ тунӑ. Кукашшӗпе кукамӑшӗ хушшине пытарнӑ
иккен Люттяна — Эльгеевсен хӳттине. Пӗччен выртмасть, пӗр ҫемьере, тесе йӑпатнӑ Павлуш хӑйӗн аппӑшне.
Аппӑшӗ хушнипе Павлуш пахчари ҫӗрулми йӑранёсем купаланӑ, ҫум ҫумланӑ, улмуҫҫи ҫинчи хуртсене Тимушпа
пӗрле пуҫтарса ҫунтарнӑ, Лисукпа пӗрле Кӑканар ҫырминчи купӑста-хӑярсене шыв сапнӑ. Пӗр сӑмахпа каласан — ялта ӗҫ нумай, анчах ҫурхи каникул вунӑ куна
яхӑн кӑна пырать.
Каллех вӗренме каймалла, каллех юратнӑ юлташӗнчен уйрӑлмалла. Тимуш Шӗнерпуҫӗнчи икӗ класлӑ училищӗрен вӗренсе тухнӑ, малалла вӗренме Чӗмпӗре каясшӑн пулнӑ, анчах ашшӗ чарнӑ: эсир вӗренни пӗр пуса тӑмасть — сӑрла манпа пӗрле пуянсен ҫурт ҫивиттийӗсене,
выҫӑ лармӑн, тенӗ.
Кӗпӗрьян та ҫитес ҫул ялти шкултан вӗренсе тухать,
вӑл та Шӗнерпуҫӗнчи училищӗне кӗме пултарӗ. Малалла
вӗренме укҫа кирлӗ, Павлуш хӑй те халӗ Михала вӑрҫӑран таврӑнасса кӑна кӗтсе пурӑнать. Апла та, капла та
Кӗпӗрьян ҫинчен калаҫса пӑхрӗҫ Марьепе шӑллӗ, анчах нимӗн те шухӑшласа кӑлараймарӗҫ. «Тур пулӑшсан, хӑҫан
та пулин ҫын пулё ман ывӑл та»,— тесе вӗҫлерӗ кӑна
Марье. Павлуша Хусана леҫме Хёветӗре ячӗ вӑл. Пӗр
пӑт ҫӗрулми, пӗчӗк чӗрес сар ҫу, пӗр хутаҫ кӗрпе тата тииӗтнӗ улма парса ячӗ вӑл шӑллӗне.
— Ах, Павӑл, хӑҫан тухтӑра тухӑн-ши? Хӑҫан чӗре
эмелӗсем тума вӗренӗн-ши, ачам?— тесе ыталарӗ Марье
шӑллёне, ҫул ҫине тухса каяс умён.
Поезд Хусан станцине ҫитеймерӗ, семафор хӳпӑ пулнӑ. Хӑҫан вокзала ҫитессине никам та калама пултарайман. Чылайӑшӗ вакун ҫинчен анса ҫуран утнӑ.
— Каяр мар-и эпир те, Павӑл! Ваксал аякра мар,—
ыйтрӗ Хӗветӗр.
— Каяр, эппин,—терё те Павлуш, хӑйӗн карҫинккине
йӑтрӗ. Хӗветёр ҫӗрулми миххине хулпуҫҫи урлӑ ҫакса уь
хыҫҫӑн лапӑстатрӗ.
Мён ку?.. Вокзал площадёнче пӗр ҫын та ҫук, утлӑ
полици вокзал ҫурчӗ патӗнче тӑрать, унта-кунта городовойсем хӑйсен шӑхличӗсемпе шӑхӑртаҫҫӗ. Павӑл, гимна23. П. Осипов. Элкей таврашё.
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зист, хӑйӗн карҫинккине йӑтса площадь урлӑ чупса каҫса
кайрӗ, анчах Хӗветӗре каҫма памарӗҫ.
— Эй, Василь Иваныч, н а з а д ! — в ӑ р ӑ м мӑйӑхлӑ городовой Хӗветӗре кӑшкӑрса чӗнчӗ. Хӗветӗр Павлуш патне
чупса каҫасшӑн пулчӗ, анчах утлӑ полицейски, ӑна хуса
ҫитсе, каялла хӳтерсе ячӗ.
Вокзалтан шур халатлӑ санитарсем аманнӑ салтаксене наҫилккасемпе йӑтса тухнине курсан тин ӑнланнӑ Павлуш: санитарнӑй поезд килнӗ иккен. Площадь тавра чылай ҫӳрекелесен, Хӗветӗрпе Павлуш пӗр-пӗрне тӗл пулчӗҫ.
— Мӗншӗн вӑл сана Василь Иваныч терё? Йӑнӑшрё-и? Пирён патӑртисем-ши вӑл?— ыйтрё Павлуш.
— Пире пур ҫӗрте те паллаҫҫӗ: «Василь Иваныч» теҫҫё хулари вырӑссем.
— ЭсХӗветӗр ятлӑ-ҫке, мёншён вӑл сана «Василь» тесе чёнчё?
— Пёлместёп. Чӑвашсем хушшинче Ваҫлей ятлисем
нумайран пулинех.
Павлуш ӑнланмарӗ, киле ҫитсен хваттер хуҫинчен
ыйтрё:
— Александр Иванович, мёншӗн вырӑссем чӑвашсене
«Василь Иваныч» тесе чӗнеҫҫӗ?
— Вырӑссем? Эп вырӑс-ҫке, хӑҫан апла чӗннӗ? Яланах хӑвӑн ятупа чӗнетӗп-ҫке.
— Эп сирёнтен илтмен. Городовой пирён Хёветёре
паян «Василь Иваныч» тесе чёнчё.
— Чӑвашсене «Василь Иваныч» теҫҫё: тутарсене —
«князь» теҫҫӗ мӑшкӑлласа. Вак халӑхсене пёр-пёринпе
харкаштарас тесе черносотенецсем кулаҫҫӗ вёсенчен. Куна эсё пёлмелле. Вырӑс чёлхи ҫеҫ пулмалла теҫҫё вёсем
пирён патшалӑхра, вак халӑхсем е вилсе пётмелле, е ассимилироваться тумалла теҫҫӗ.
— Мён тени пулать вӑл «ассимилироваться» тени?
-— Чӑвашсен, ҫармӑссен, мӑкшӑсен, тутарсен тата ытти халӑхсен ҫырулӑхӗ пулмала мар, вёсен чёлхи пётмелле — вырӑсланмалла теҫҫё. Вырӑс патшалӑхёнче пёр вырӑсла чӗлхе кӑна пулмалла теҫҫӗ патша чиновникӗсем.
Анлантӑн-и?
— Нимён те ӑнланмарӑм. Ун пек пулма пултараймасть. Эп — чӑваш. Аҫтан вара хамӑн тӑван чӗлхене эп
манӑп?!
— Гимназире чӑваш чёлхине вӗрентмеҫҫӗ — Ҫапла
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Унта та чӑваш чӗлхи илтӗнмӗ. Вара мён тума кирлё
пултӑр сире тӑван чёлхе?
— Епле кирлё пулмё, чимёр-ха, ырӑ ҫынсем?—тёлёнчё Хёветёр.—Хусанта эсир вырӑсла калаҫӑр — кунта сирен ирёк, анчах пирён патӑрта — ялта — мёне кирлё вырӑс чёлхи? Пулкалаҫҫё ун пеккисем хӑш чухне пирён хушӑра, чӑнах. Салтакран таврӑнсан та хӑшё-пёри чӑвашла калаҫма маннӑ пек лулаҫҫӗ — урлӑ-пирлӗ: ни чӑвашла, ни вырӑсла перкелешеҫҫё. Леш, юмахри пек, эс пёлен
ӑна, Павлуш: кёрепле ятне те манса кайнӑ, тет, пёр чӑваш. Ҫамкинчен кёрепле аври пырса ҫапӑнсан тин аса
илнё, тет, кёрепле ятне. Ҫук, никам та темён чул тӑрӑшсан та чӑвашран вырӑс тӑвас ҫук. Ҫармӑс та ҫармӑсах,
тутар та тутарах пулччӑр. Ман ухмах пуҫпа ҫапла пулмалла пек туйӑнать,— кӳренсе вёҫлерӗ хӑйӗн сӑмахне
Хёветёр.
— Хёветёр? Эс ҫав терн аван каласа патӑн-ҫке, кам
вёрентнё сана?—тёлёнчё Павлуш.
— Эп ухмах, мён пёлеп эп. Вулама-ҫырма пёлместёп.
Анчах хамӑрӑн чёлхе те пулмасан, ҫуралма та кирлё мар.
Ҫуралччӑр тӳрех вырӑссем,— хёрсе каларё Хёветёр.
^ — Ха-ха-ха-ха! Ав мён калать «Василий Иванович?»
Хӑйӗн хакне пёлет иккен. А эп сире мён каларӑм? Ҫавнах
каларӑм. Тӗпчесе кӑна ыйтусем патӑм. Пире, рабочисене,
ҫапла вёрентеҫҫё: кашни халӑхӑн хӑйӗн чӗлхи, хӑйён ҫырулӑхё, хӑйсен чёлхипе ҫырнӑ хаҫатсемпе кёнекесем пулмалла теҫҫӗ. Апла кашни нацин хӑйсен шкулёсем, университечӗсем пулмалла. Кирек мёнле халӑх та — пысӑк
йышлӑскер-и е чӑвашсем пек ҫеҫ-и — хӑйӗн чӗлхи урлӑ
ҫеҫ тӗнчери культурӑна пуянлатма пултарӗ, малта пыракан халӑхсен ҫитӗнӗвӗсемпе усӑ курса чечекленсе пырё.
Ҫапла пирӗн рабочисен шухӑшё, урӑхла пулма та пултараймасть.
— Килёр, ларӑр сётел хушшине. Ҫул ҫинче хырӑм выҫрё пулё, —тесе чёнчё Зинаида Степановна Павлушпа Хёветёре. Сётел хушшине ларсан никамӑн та чёлхи ҫаврӑнмарё. Хёветёр малтан кӳреннёччё Александр Иванович
ҫине, вырӑссем чӑвашсене юратмаҫҫӗ тенӗччӗ, кайран
унӑн шухӑшё йӑлтах тепёр май ҫаврӑнса кайрё.
Павлуш нихӑш майлӑ та пулма пӗлмен: ку сӑмахсене
гимназист пуҫёпе ӑнланма йывӑр. Ҫапах та шухӑша ячёҫ
ӑна типографи рабочийён сӑмахёсем.
23*
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А Д Ъ Ю Т А Н Т ЧЁРИ

1
Госпитальрен Эльгеева киле яман, тӳрех Хусанти ҫар
училищине вӗренме куҫарнӑ. Фронтра пулнӑскере, часах
ӑна портупей-прапорщик ятне панӑ.
— Смирно-о!.. Слушай!.. На караул!—уҫӑ тенорпа
команда паче Эльгеев, Соньӑпа Павлуш училище хапхинчен кӗрсе тӑнӑ вӑхӑтра. Ҫамрӑк юнкерсем тӳп-тӳрӗ ретпе пӑшалӗсене хӑйсем умне тытса тӑчӗҫ. Миша команда
пани ҫав тери кӑмӑла кайнӑ Павлушпа Соньӑна, часовой
вёсене килкартине кёме юрамасть тенине те илтмен.
Строй умён Хусан округӗн ҫар командующийё Сандецкин
генералпа Слюсарев полковник тата ҫар училищин начальнике иртсе кайрӗҫ. Генерал юнкерсене саламларё.
Стройра тӑнисем: «Здравия желаем, Ваше выс...ство!»—
тесе татса, пёр харӑс калани илтёнчё.
Кётмен ҫӗртен пиччёшне тата Георгий Петровича курнипе Павлуш питё саванна, юнкерсен занятине кунёпе
пӑхса тӑма та хатёр пулнӑ. Соня та Мишӑна портупейлӑ
формӑпа курсан ҫав тери хӗпӗртенӗ, хӑй те сисмен —
Павлуша ыталаса илнё.
Анчах часовой вӗсене хапхаран ӑсатнӑ. Портупейпрапорщик ятне илнёренпе Эльгеев хӑйне офицер шутне
хунӑ. Юнкерсене хулана тухса ҫӳреме увольнительнӑй
хут парасси те халӗ унӑн аллинче пулнӑ.
Кёрхи кунсенче, гимназисенче занятисем пуҫланнӑ^вӑхӑтра, Воскресенки урампа хёрсемпе мӑшӑрӑн утса ҫӳрени пит килёшнё офицерсене. Гимназисткӑсем, ушкӑнӑнушкӑнӑн ҫӳренё чух, юнкерсем ҫине ӑнсӑртран пӑхмасӑр
иртсе каяйман. Юнкерсем те, хӑйсене хӑйсем танлӑн тытса пынӑ хушӑра, хӗрсем ҫине илёртӳллён пӑхма юратнӑ^.
Анчах ку урамра аслӑрах чинлӑ офицерсем те нумай
пулнӑ, ҫавӑнпа пӗр куҫӗпе чипер хёр ҫине пӑхса, тепёр куҫёпе честь памасӑр иртсе каясран хӑраса пыма лекнӗ
Эльгеевӑн.
Сентябрь уйӑхӗ, вӑл енчен пулсан, май уйӑхӗнчен кая
мар. Ҫуркунне ҫамрӑксен чёри шӑпчӑк юррипе пӗрле тапать, анчах пуҫ тӑнӗ ҫурхи экзаменсемпе тӑлланать.
Кёрхи кунсенче пуш вӑхӑт нумай, хӗрсемпе каҫсерен
ҫӳреме те ансат темелле, шухӑш-кӑмӑлсем те тӑрӑрах
астӑнлӑ.
— Сана пит килӗшет, Миша, офицер форми: сауаНег
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§а1ап1!*— тин ҫеҫ хирӗҫ пулнӑ офицера Миша честь Панине курнӑ хыҫҫӑн каларё Соня.
— Честь пама нумай ас кирлё мар: стан тӳрӗ пултӑр
та козырек вырӑнта лартӑр, тата сылтӑм алӑ пушӑ пултар,— сулахай аллипе Соньӑна ҫӑтрах хӗстерсе каларӗ
Миша.
— Ой, Мика, ыраттартӑн... хуллентерех,— Мишӑн аллине сирсе, юнтарнӑ пек пулчӗ Соня.
— Каҫарсам, тархасшӑн,—хӗрӗн сылтӑм аллнн пӳрнисене хӗрхеннӗн чуптурӗ Эльгеев. Чылайччен пӗрле ҫӳренӗ
пулсан та, Эльгеев юрату ҫинчен вӑл каҫ тапратмарӗ.
Соня та сӑлтав тупаймарӗ хӑйӗн туйӑмне яр уҫмашкӑн.
— Вуйҫиччӗмӗш числара ӑҫта пулатӑн эсӗ?— ыйтрӗ
Соня, хӑйсен ҫурчӗ умӗнче чарӑнса тӑнӑ чух.
— Кӑнтӑрла — занятире, каҫхине — сирӗн патӑрта,
хирёҫ мар пулсан,— куҫран пӑхса каларё Эльгеев. Соня
именмерӗ.
— Манман?.. Эппин, эсӗ...
— Эппин, эпӗ... юрататӑп сана. Ҫавӑнпа савнин менелникне савӑнсах кӗтсе нлетӗп.
— Мепс1** манманшӑн. Атте те сана курасшӑя, тыр,—терё те Соня, калинккене уҫрӗ.—Аи геуо1г, шопз1еиг!***
Эльгеев Соньӑна аллинчен те пулин чуптуса уйрӑласшӑнччӗ, анчах ун умён хапха сӑнчӑрӗ чӑнкӑртатни кӑна
илтӗнчӗ.
2

«Вера, Надежда, Любовь тата вёсен амӑшӗ Софья»...
Миҫен-ши Хусанта ҫав таса хӗрарӑмсен ячӗсене хисеплесе йышӑннӑ ҫынсем? Хӑш ҫемьере амӑшӗн ячё Софья
пулсан, хӗрӗсем вара, яланах темелле, е Вера, е Надежда,
е Любовь ятлӑ.
Георгий Петровичӑн пёр хёр анчах, амӑшӗнчен вӑл ир
тӑлӑха тӑрса юлнӑ. Ятне панӑ чух, тен, амӑшӗ шухӑшланӑ
та пулё: Софья пултӑр, татах хӗрачасем ҫуралсан, Вера
та, Надя та, Люба та пулӗҫ.
Наровчатри пек хӑнасем нумай пуҫтарӑнман кӑҫал
Соньӑн менелникне: Петр Ильич Баратынский — яланхи хӑна, Соньӑн куккӑшӗ; унсӑр пуҫне — Мишӑпа Павел
* Галантлӑ кавалер (французла).
* * Тавтапуҫ.
*** Сыв пул, ырӑ ҫыннӑм.
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Эльгеевсем тата Соньӑн ҫӗнӗ юлташӗсем — икӗ курсистка. Соня кӑҫал Хусанти хӗрарӑмсен аслӑ шкулне—тепӗр
•хут виҫҫӗмӗш курса ҫӳреме пуҫланӑ. Питӗртен документсем килмен пирки унӑн тепёр хут зачетсем тытма тивнӗ.
Мӗн тӑвӑн, чылайӑшне вӑл ҫулталӑк хушшинче манса та
пӗтнӗ. Врач пулас тесен начар пӗлме юрамасть. КереШю
ез1 т а ! е г з!исНогит*,— тесе лӑплантарнӑ ӑна Баратынский барон
Вӑйӑ-иулӑ пул ман Саньӑн менелникёнче. Пёр енчен,
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пнт савӑнни килӗшмен те пулё воински
начальникӑн иилёнче; тепёр енчен, «уккӑшён .амӑшё
йывӑр чирпе асапланса выртать. Кучченеҫсем парнеленё
хыҫҫӑн Мишӑпа Павлуш «Ан ҫёле, аннеҫӗм, хёрлё сарафан» дуэта икӗ сӗрме купӑспа выляса пачёҫ. Ун хыҫҫӑн
Глинкӑн «Ан илёртсем мана ахаллӗн» романсне Мишӑпа
Соня юрласа итлекенсене савӑнтарчёҫ.
Сётел ҫинче менелник ячёпе тунӑ ҫырла кукли лартса
парас умён Георгий Петрович Эльгеева хӑй кабинетне
чёнчё. Петр Ильич хӗрсем патёнче юлчё, вёсемпе пӗрле
лотолла выляма ларчӗ. Павлуш ку вӑййа пит юратнӑ,
ҫавӑнпа вӑл та хутшӑнчӗ.
— Миша!— кӑмӑллӑн ыйтрё Георгий Петрович.—
Аҫталла ярӗҫ сана училище пӗтерсен?
— Пӗлместӗп. Эпё — салтак.
— Тёрёс калатӑн... Мана адъютант кирлё. Сан кандидатурӑна ырларӗ Сандецкий генерал. Килёшён-и?
— Пит телейлӗ пулӑттӑм.
— Соня та ман ни хӗрупраҫ, ни арӑм саншӑн. Тен,
вара сирён хӑвӑрӑн пурнӑҫ пулё. Шалу ҫителёклё пулать. Снабжени, обмундировани — ҫар шучёпе. Денщик,
л а ш а — хӑвӑн.
— Тепёр хут фронта каймалла пулмё-и?
— Эс унта пулнӑ, аманса килнё. Халь манпа ӗҫлесе
курӑн пёр вӑхӑт. Килёшрёмёр-и?
— Эп хатёр, Георгий Петрович,— тесе ура ҫине тӑчё
Эльгеев.
— Апла пулюан хукаль ҫиме каяр. Соньӑва халь ан
кала. Петр Ильича та пёлтерме кирлё мар. Кайран, вӑхӑт
ҫитсен пӗлӗҫ,— терё те полковник, хӑйӗн пулас адъютантне хул айёнчен тытрё.
— Ҫирём ҫиччё!—кӑшкӑрчӗ Соня.— Ҫирӗм ҫиччӗ ка* Тепёр хут вӗренни — кнрек хӑ^ан та усӑллӑ (латинла).
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мӑн пур?—те пер хут ыйтрё хутаҫри «пичкесене» пӑлхатапӑлхата.
— Ҫирӗм ҫиччӗ — кунта! Пӗтрӗ!— хёпёртесе кӑшкӑрчё Павлуш. Пёр тенкӗне яхӑн вак укҫана разеткӑран хӑй
тёлне йӑвантарчё те хӗпӗртенипе «Хёрлё сарафан» кёввине Соня умне пырса юрласа ячӗ:
-

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан,
Не входи, родимая, попусту в изъян.
Рано мою косоньку на две расплетать,
Рано меня, милая, з а м у ж выдавать.

Нурте кула-кула сётел хушшинчен тухрӗҫ, чей ӗҫмелли
пӳлӗмелле утрӗҫ. 'Павлуш выляеа чшшпе пиччёшё умёнче мухтанмасӑр тӳсеймерё, хирёҫ чупса пычӗ.
— Пӗр тенкӗ выляса илтӗм, Миша! Акӑ!— кушелккинчен вак укҫа кӑларса кӑтартрё хӗпӗртенипе.
— Икё хут опера кайса курма ҫитет сана,— хавхалантарса каларё Миша.
— Ҫитес вырсарникун «Фауст» пулать. Пёрле каяр-и?— ыйтрё Павлуш.
— Кайӑпӑр, кайӑпӑр. Тен, Соня та пырӗ?— ӑнсӑртран
ыйтнӑ пек каларё Миша вёсене чёнме пынӑ Соньӑна.
— Фауст?!. Ой, эп пит юрататӑп Гуно музыкине. Мёне
тӑрать «Вальпурги каҫё»! Там-тарарам, там-там, там-тарарам, там-там!—вальс кёввипе Павлуша ҫавӑркаласа
ташласа илчё Соня, вара пианинӑпа выляма ларчё.
Миша пёр курсисткӑпа ҫӑмӑллӑн темиҫе хутчен ҫаврӑнса илчё, вёсем хыҫҫӑн Петр Ильич, хӑйне вёҫкёнле кавалер пек тытса, тепёр курсисткине ташлама чёнчё. Анчах
Соня часах выляма чарӑнчӗ.
— Чей сивёнет, хаклӑ хӑнасем!—тесе хӑнасене тепёр
пӳлёме чёнчё вӑл, Агаша сӑмавар йӑтса кайнине асӑрхаса.
— Рагйоп, ш е й а т е з ! * — т а щ л а с а
кӑтартайманнипе
хӑйне хӑй аван мар туйрё барон. Анчах сётел хушшине
ларсан, вӑл хӑйӗн иртнё ҫамрӑклӑхӗ ҫинчен каласа парса
итлекеннисене чӑннипех тёлёнтерчё: танго, мазурка вал
ёлёк пит ҫӑмӑллӑн ташланӑ иккен. Дворянсен пухӑвӗнче
Хусанта ҫеҫ мар, Питёрте те паллӑ шутланнӑ.
— Ташӑ вӑл — еНх1г аӑ 1оп§ат уйат!**—- вёҫлерё
Петр Ильич, мӑйӑхёсене пётёркелесе.
* Каҫарӑр, медам (франц.).
** Вӑрӑм пурнӑҫ кӳрекен эликсир (латинла).
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Павлуш хӑй ташлама пӗлмен пирки пит кӳренсе лариӑ^ Баратынский пек паллӑ ҫын нихҫан та пулас ҫуккине
вӑл уҫҫӑнах туйнӑ. Хӑйне танлӑн тытни те, ют чӗлхепе калаҫни те, чаплӑ ташӑсем ташлама пӗлни те ӑна пит тӗлӗнтернӗ.
— Мёншён пирӗн гимназире ташӑ урокӗ ҫук-ши?—
пӑшӑрханнӑ Павлуш,— Ахаль мар мана «упа» теҫҫё
хӗрсем. Ҫапла хӑ-йне хӑй тиркеее ларнӑ Павлуш, Баратынский хӑйӗн савӑнӑҫлӑ ҫамрӑклӑхӗ епле иртни ҫинчеи
каласа панине итленӗ чух.
Стена ҫумӗнчи пысӑк сехет саккӑр ҫапрӗ. Мишӑн тӑхӑр сехетре училищӗре пулмалла. Ҫавӑнпа вӑл Георгий
Петровичпа Соньӑран каҫару ыйтса, сӗтел хушшинчен
иртерех тухрӗ. Унпа пёрле Павлуш та кайрё. Вӗсече
ӑсатма Соня килкартине тухрӗ. Павлуш калинккерен
урама тухсан, Миша Соньӑпа кӑшт чарӑнса тӑчӗ. К а л а с
сӑмахсем чӗлхе вӗҫӗнчех пулнӑ пулсан та, Миша тӳсрё:
— Софочка!.. Мана...
— Мён? Фронта яраҫҫё-и?!— хӑраса ӳкрё Соня.
— Паллӑ мар... Хусантах юласса шанатӑп. Вара часчасах тёл пулӑпӑр, тен...
— Халь те паллӑ мар, эппин? Кётсе ывӑнтӑм эп, Миша. Манран сивённё пек те туйӑнатӑн хӑш чухне.
— Мён калатӑн, Софочка. Юрататӑп эп сана. Нумай
кётмелле пулмё — пёрлешёпёр. Шан.— Тёттёмленнё килкартинче ҫынсем ҫуккине асӑрхарё те савнине ыталаса
чуптурё Миша. Соня хирӗҫмерӗ. Уйрӑлчёҫ. Урам леш
енёпе утнӑ чух, чылайччен икё хутлӑ чул ҫуртӑн ҫӳлти хутёнче ҫунакан хӑй ҫутисене пӑха-пӑха утрёҫ пиччӗшӗпе
шӑллё. Вара пёри Йытӑ урамне утрё, тепри — Кремлз.
Павлуш, Баратынский ташланине курман пулсан та,
питё тарӑхнӑ: ҫав тери кичем ташлама пӗлмесӗр упа пек
ларни. Камран вёренес-ши? Ҫак шухӑш канӑҫ паман ӑна.
Мишӑн ҫёрёпе пӗр шухӑш кӑна пулнӑ: «Чӑпах в о ински начальникӗн адъютанчё пулма тивӗҫлӗ пулӑп-ши?
Соня — врача, хӑй офицера тухсан килтисене пулӑшма та,
Павлуша гимназирен вёрентсе кӑларма та укҫа-тенкӗ
ҫителёклё пулёччё. Ача-пӑчасем те «пӳрт тулли» пулёҫ,
чӑвашсем .каларӑшле... Шухӑ-ш хыҫҫӑн шухӑш вёлкёшнё Мишӑн пуҫёнче.
3
Ҫулталӑк ытла иртнӗ Слюсаревпа калаҫнӑранпа, анчах адъютант чипне иличчен чылай салтаксене фронта
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вёренте-вёренте кӑларса янӑ Эльгеев, казармӑрах вӑхӑта
ирттернӗ. Авланас шухӑш та пуҫран тухса ӳкнӗ пек
пулнӑ.
Раштав умён тин ӑна Хусан кӗпӗрнин воински присутствине куҫармалли приказ тухнӑ.
Слюсарев, халь ӗнтӗ унӑн начальникӗ пулнӑскер, ӑна
ик эрнелӗх отпуск панӑ, раштава киле кайса килме те
чарман. Павлушӑн та вӑл вӑхӑтра каникул пулнӑ. Иккӗш
те вара Кутемере пёрле кайса курма тӳр килнипе
савӑннӑ.
Мишӑна офицер тумӗ пит килӗшнӗ. Вӗр-ҫӗнӗ кӑвак шинельпе офицер калпакӗ вӑл тин ҫеҫ туяннӑ. Ылтӑн пакунёсем пушшех илем кӳнӗ.
— Мӗншӗн эпё пичче пек хитре мар-ши? Ана хёрсем
пит юратаҫҫӗ. Ман ҫине, хыткан чӑваш ҫине, пёри те
пӑхмасть,— тесе час-чаСах тёкёр умёнче хӑйне хӑй тиркенё Павлуш.
Чӑнах та ӗнтӗ, вӑл пит ҫинҫешке ача пулнӑ. Ҫитменнине тата, ҫиччёмёш класа ҫитиччен ҫӳҫ ӳстерме юраман
гимназире, шак та виҫҫӗмӗш номерлё машинкӑпа кастарма тивнӗ.
Кутемере ҫитсенех Павлуш патне Тимуш пынӑ. Вӑл
вӑрӑм ҫӳҫлине курсан, Павлушӑн кёвёҫес те килнё. Анчах
Тимуш нихҫан та ҫӳҫне тураман, турама та май килмен—
ҫӑмламасскерне йывӑҫ тура якатайман.
Миша хӑйӗн ҫӳҫне шӑртла кастарнӑ пирки ытти каччӑсем хушшинче пушшех паллӑ пулнӑ.
— Ҫӗн ҫул каҫ Шӗнерпуҫӗнче елка пулать. Спектакль
кӑтартаҫҫӗ: «Бедность не порок». Курма пырӑр!—хавхаланса каларё Тимунь
— «Бедность не порок»?! — тёлёнчё Миша. — Выляканёсем камсем?
— О-о, учительсем пурте выляҫҫӗ! Эпир те Сашшапа
вылятпӑр: эпё ташлатӑп, юрлатӑп... Егорушка рольне вылятӑп. Сашша Любим Торцов рольне вылять. Пит чаплӑ
тухать.
— Саша?!. Паймуксеп ачи-и?— тёлёнчё Эльгеев.
— Энтрей Ҫытӑрч ывӑлӗ. Вӑл Етёрнери реальнӑй
училищёре ҫиччёмёш ҫул вёренет. Сухал ҫыпӑҫтарсан,
вӑл шӑп ашшё пекех! Спектакль хыҫҫӑн концерт пулать.
Антонина Павловна чӑвашла юрӑсем юрлаттарать!—
пысӑк праҫник пулассипе хёпёртенёскер, Тимуш Хусантан килнё хӑнасепе тёлӗнтересшӗн пулчё.
— Тавтапуҫ сана, Тимофей, ырӑ хыпарсем
каласа
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панӑшӑн,— терӗ те Миша, Павлушпа Тимуша пӗчӗк тимёр коробка тыттарчё.
— «Мон-пан-сье»,—вуларё Тимуш коробка ҫине ҫырнине, анчах вӑл сӑмах мёне пёлтернине Павлуш та ӑнланмарё.
— «Кӑнахветкӑ-ҫке ку?!»— терёҫ иккёш те харӑс, уҫса
пӑхсан.
— А эп кӑсӑя тытрӑм!—пӳрте чупса кӗчӗ те аллинчи
кайӑка куккӑшне кӑтартрӗ Кёпёрьян.
— Мӗнле тытрӑн?— ыйтрӗ куккӑшӗ.
— Серепепе.
— Мӗн тӑвас тетӗн-ха эс унпа?
— Пӳрте яратӑп. Вӑл таракансене аван тытса ҫиет.
Кайри пӳртре пирён таракан нумай.
— Ну, ну — яр, эппин,— текелесе кулса илчё куккӑшё.— А кӑсӑя юррине пёлетён-и эс, Кёпёрьян?
— Пёлетёп:
Чи-чи, кӑсӑя,
Аҫта каян, кӑсӑя?—
Кантӑр вӑрри ҫимешкӗн.
Е хуҫи курсассӑн?—
Тарӑ.п-тарӑп, хӑтӑлӑп...

,

— Кам ҫырнӑ вӑл сӑвва?—ыйтрё куккӑшӗ.
— Пӗлместӗп.
— Пӗлес пулать. Иван Яковлевич ҫырнӑ ӑна.
— Э-э, пёлеп: Чӗмпӗрти учитель.
— Маттур, ачам.
— Чейне малпи шӳрте памалла-ши е .кайри пӳртрех
ӗҫӗр-ши?— алӑкран кёрсе каларё Марье.
— Чӑрманма кирлё мар: кайри пӳртре ӗҫӗпӗр.
— Юрӗ, эппин,—тесе каялла кайма тӑчӗ Марье. Ачапӑчасем васкаса тухса кайрӗҫ. Миша аппӑшне тёпеле
чёнсе илчё.
•
— Аппа, кӑшт ларса кан,—чёнчё ӑна сётел патне
Миша,—Ывӑнтӑн пулё. Ак — эмел сана валли, профессор ҫырса пачё. Вунпилёкшер тумлам ирпе-каҫпа ӗҫмелле.
— Тавтапуҫ манманшӑн. Сан хӑвӑн мӗнле-ха ӗҫсем,
Михала?
— Халь эп офицера тухрӑм. Аманнӑ пирки вӑхӑтлӑха
Хусанта
— Тен,хӑварчӗҫ.
вӑрҫи те пӗтӗ ҫуркуннеччен.
— Палли ҫук-ха, аппа. Эшелон хыҫҫӑн эшелон ярат-
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пӑр салтаксене фронта, Аманнисене те юлашки уйӑхра
ытларах илсе килеҫҫӗ Хусанти госпитале.
— Пӗтмелле теҫҫӗ те вӑрҫи. Салтаксем ывӑннӑ теҫҫӗ,
окопсенче ларса пыйтланса кайнӑ теҫҫӗ, Австри ҫыннисемпе ҫапӑҫасшӑн мар теҫҫӗ.
— Эпир пӗлменнине ӑҫтан илтнё эсир?!— тӗлӗнчӗ
пиччӗшӗ.
— Хура Сантӑр ывӑлӗ, Валькка, еалтаюран аманса
килнӗ—ҫав каласа панӑ.тет. Австри 'Оалтакӗсемле пирённиоем пӑр-пӗрин латне каҫса ҫӳрегаисем те пулнӑ, тет. Пӗр
нимӗҫ салтакӗнчен Валькка тута купӑс илсе килнӗ, тет,
хӑй вара уншӑн ӑна йывӑҫ кашӑк панӑ пулнӑ, тет. Ҫапла
туслашаканнисем чылай, тет. Персе вӗлерессинчен те хӑрами пулнӑ, тет, салтаксем. Ял халапӗн — ӑҫта чӑнни, ӑҫта суйи — пӗлме ҫук. Ҫынсенчен илтнине кӑна каларӑм,—
текелесе каялла кайма тӑчӗ Марье.— Э-э, чим, мён ыйтса
пӗлесшӗнччӗ ҫак эпё... Авланман пулӗ-ҫке эс, Михала?
Офицера тухнӑ, шалу пур пулё?
— Воински начальникён помощиикё пулатӑп, адъютант шутёнче.
— Апла пулсан, тен, авланӑн та?
— Кӑшт укҫа тӑвӑп та авланӑп, аппа.
— Хёрё ҫавах-и? Ватӑлчӗ те пулё ёнтё вӑл, ҫав майрах
пулсан?
— Хам та ҫамрӑках мар-ҫке: ҫӳпҫиҫемён хупӑлчи,
теҫҫӗ чӑвашсем. Тепёр ҫулталӑк ҫурӑран тухтӑра тухать
ман Соня.
— Чӑвашран илнё пулсан, тен, ытларах килӗшнӗ пулёччӗ те... Ним калама аштрамалла ӗнтё: Тоньӑна т.иркерӗн, ун халь ачи те пысӑкланнӑ пулӗ.
— Ывӑл-ши, хёр-ши?
— Ывӑл тенё пек илтрӗм. Хӑйпе калаҫса курманни
пит нумай пулать: хам кайса ҫӳреместӗп Шёнерпуҫне,
чиркӗве кайманни те нумай пулать. Утма вӑй ҫук, сывлӑш ҫитмен пек, пӳлёнтерет. Тен, эс кёрсе тухмӑн-ши
ун патне! Салам та калӑн пирёнтен,— терё те Марье чей
ӗҫме чёнчё шӑллӗне.
Шёнерпуҫ ҫьтрми урлӑ каҫсанах сулахай енче ҫёнё
шкул ҫурчё ларать, унта Антонина Павловна пурӑнать.
Спектакль умён Мишӑн темён чухлё ҫав шкула кёрсе
тухас килнё пулсан та, вӑл хӑйён туйӑмне пусарнӑ.
Анчах спектакль хыҫҫӑн Миша тӳсеймерӗ — Тоньӑна
пырса Ҫён ҫул ячёпе хёрӳллён саламларё. Те чӑнах та
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Тоня Любовь Гордеевна рольне пит ёненмелле вылянӑ,
те Мишӑна уйрӑмах Тоня хӑй кӑмӑла кайнӑ:
— Эсир выляса панӑ роль калама ҫук аван тухрӗ —
вӑл халё те ман куҫ умӗнчех,— мӗн каласшӑн пулнине
хӑй те лайӑххӑн тавҫӑрса илеймесӗр мухтаса каларӗ
Миша.
Тоня, питҫӑмартисем ҫуннине палӑртасшӑн мар пулса,
Павлуша пырса ыталарӗ, вечерта сӗрме купӑспа чӑвашла
кӗвӗсем аван выляса панӑшӑн тав турӗ, чуптуса илчӗ. Пӗр
учитель фисгармонипе ташӑ кӗввисем калама ларчӗ.
— Халь ӗнтӗ ташлӑр, савӑнӑр, ачасем!—терӗ Сашӑпа
юлташӗсене Тоня. Вара Павлуша
хӑйӗн
йӑмӑкӗпе —
Настьӑпа — паллаштарчӗ.
Александр Паймук — реалист, ылтӑн тӳмеллӗ мундир
тӑхӑннӑюкар, кӑтра ш р ҫӳҫлӗ каччӑ, хӑйне ш в ӗ ҫ л ӗ тытнӑ.
Вӑл, галантлӑ кавалер пек пулса, Терентьева гимназистка умне пырса тӑчӗ. Вёсем иккёш те Етёрнере вёреннё, пёр-пёринпе сахал мар пёрле ташланӑ.
Настя, аппӑшё хистенипе, хаваслансах Павлушпа ташлама хатёрленсе тӑчё, анчах леш:
— Эп ташлама пёлместёп,— терё.
— Ой, гимназист! Ташлама пёлмест — атя, вёрентем!— терё Настя. Вӑл Павлушран виҫӗ ҫул аслӑрах, Хусанти учительсен институтне пётернё.
Полька, краковяк пёрре те йывӑр ташӑ мар иккен,
анчах вальс текенни ниепле те майлашмарё. Настьӑн
туфлине ик-виҫӗ хут сӑмсинчен таптанӑ хыҫҫӑн:
— Ҫитет. Тек ташламастӑп. Каҫарӑр мана — «упана»,— тесе уйрӑлчё Павлуш ҫамрӑк учительницӑран.
Анчах чӑвашла ташӑ кёввине калама пуҫласан, тӳсеймерё: калех Настя ҫумне пырса тӑчӗ.
— Пӗлмен, пӗлмен эп ман шӑллӑм чӑвашла ташлама
маҫтӑррине. Курӑр-халё, Антонина Павловна, епле вӑл:
ура хуҫса ислентерет! Сирӗн йӑмӑку, тата, хуракӑш пек
шӑвать. Епле вӑл аллисене вылятать—балерина, тейӗн!—
чӑннипех тӗлӗнса каларё Миша.
Юлашки хут вальс кӗввипе кал-кал илемлӗн ҫаврӑнса
илнё хыҫҫӑн Миша Тоньӑран уйрӑлчӗ:
— Сывӑ пулӑр, Антонина Павловна.
— Тавтапуҫ сире, Михаил Николаевич, вечера килсе
пире кӑмӑл тунӑшӑн. ЬГрантан — ҫёнё ҫул пуҫланать. Кама мёнле телей кӳрё-ши вӑл? Кётсе илейёпёр-ши хамӑр
мӑшӑрсене?— терё пӑшӑрханса Тоня.
— Эпир Тимушпа киле каятпӑр, юрать-и?— ыйтрё
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Павлуш Мишӑран, сасартӑк унӑн тунсӑхлӑ шухӑшёсене
сирсе.
— Кайӑрах, мана ан кӗтӗр,— терё Миша.
— Ку вӑрҫӑ чӑнах нумайӑшне тӑлӑха хӑварчӗ,—
Тоньӑна хӗрхеннӗ пек каларё Эльгеев.
Пӗр-ик самант сӑмах тупаймасӑр тӑчӗҫ иккӗш те.
Вара:
— Ҫён ҫул ячёпе Феопемпт Анисимовича кёрсе ырӑ
сунас шухӑш пурччӗ, анчах вӑхӑт нумай пулё... Сывлӑхӗ
начарланнӑ терёҫ...
— Вечера та килеймерӗ. Шупашкартан таврӑннӑ чух
ҫӗрле ҫул ҫухатнӑ, Ҫичпӳрт ҫырмине йӑванса кайнӑ пулнӑ
ҫуни. Тул ҫутӑлсан тин ҫул шыраса тупнӑ, тет. Ҫавӑн
хыҫҫӑн ик эрне ёнтё.тухса ҫӳреймест,— терё Тоня.— Мана ӑсатмалла, тен, пӗрле кайӑпӑр?
Миша хӑй те ҫаплах шухӑшланӑ пулнӑ, ҫавӑнпа Хёпӗртесех Тоньӑна ӑсатма кайрё. Шкул калинкки умне
ҫитсессён, сасартӑк иккёшён те чӗлхисем ҫыхланчёҫ — ал
парса пёр сӑмах чёнмесёр тӑчёҫ.
— Эсир Феопемпт Анисимович патне кёрсе тухас теттёрччё мар-и?— аса илтерчё Тоня.
— Ҫывӑрма
выртман-ши?..
Чӑрмантармӑп-ши?—
ыйтнӑ пек каларё Миша.
— Вёсен пӳлӗмӗнче ҫутӑ пур. Ав, пысӑк лампа ҫутнӑ — хӑнасем пур-тӑр.
— Пӗччен кёме аван мар пулӗ?
— Мана килте кӗтеҫҫӗ. Владик тата асламӑшӗ...
— О-о, вӗсем тахҫанах ҫывӑрма выртнӑ. Ну, кайрӑмӑр!— аллинчен тытса каларё Миша.
Тоня тек туртӑнмарӗ, парӑнчӗ.
— О-о, Михаил Николаевич! Вӑт, чӑнах та, кётмен
хӑна!— прихожӑйран Софья Ильинична сасси уҫҫӑнах
тёпелте илтёнчё.
— Эльгеев?!. Михаил Николаевич?!—тёлёнчё Феопемпт Анисимович.
— Ну, эп кайрӑм, Михаил Николаевич.
— Аҫта, ӑҫта эс, Тонечка?!.
— Антонина Павловна мана сирён пата ӑсатма кӑмӑл
турё, ҫавӑнпа...
— Ман миҫҫи пётрё, эп кайрӑм.
— Ҫук-ҫук. Апла юрамасть. Ҫён ҫул ячёпе Феопемпт
Анисимович сывлӑхӗшӗн пёрер черкке хёрлё эрех ёҫмесёр ямастӑп. Иртёр-иртёр тёпеле,— чёнчё Софья Ильинична.
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Феопемпт Анисимович ҫемҫе кресло ҫинче сётел патёнче ларнӑ, хулпуҫҫийёсене шаль тутрипе витнё. Сётел хушшинче икӗ ҫын ларнӑ: пӗри — Степан Николаевич Роднов — ҫӗнӗ учитель, арман хуҫи ывӑлӗ — ӑна Миша кӑшт
палланӑ; тепри хӑй пекех прапорщик, ӑна Эльгеев палламан.
— Ку прапорщик чӑваш пек туйӑнать, вечерта курмарӑм-ҫке эп ӑна?—ыйтрё Миша.
— Урбанов — офицер. Ун ҫинчен нумай халап ҫӳрет,
ҫынсем умне пит курӑнмасть,— пёлтерчё Тоня.
Эльгеев пырса кӗрес умён Урбанов чылай ҫӗнӗ хыпарсем пёлтернё иккен: аскӑнчӑк Распутина Юсупов князьпа Пуришкевич вёлерни ҫинчен, аслӑ князь Николай Николаевич — патша тетӗшӗ — каллех Верховнӑй главнокомандующи пулса лармалли сасӑ ҫӳрени ҫинчен тата ытти
те. Распутинпа патша майри ҫинчен анекдотсем пёлнё.
Софья Ичьинична ун чухне хӑлхине хупласа ларнӑ.
Эльгеев килсе кёни кил хуҫисене тёлёнтермен. Родионов та ӑна палланӑ. Урбанов Эльгеева пӗлмӗш пулчё.
— Ну, тӑвансем, Ҫӗнӗ ҫул куркине тепёр хут ҫӗклӗпӗр!— тесе Феопемпт Анисимович вырӑнтан тӑчӗ.
— Чим, Феопемпт Анисимович, ӑҫта эс — сана тухтӑр
тӑрса ҫӳреме хушман?— упӑшкинчен эрех кӗленчине
туртса илсе каларё Софья Ильинична.— Тултарсамӑр,
Степан Николаевич, эсир ют ҫын мар.
Роднав пурне те пёрер черкке тултареа пачё те:
«Телейлё пултӑр ҫитес 1917-мёш ҫул, тӑвансем. Ёмётленнё ёмётсем пурнӑҫланса пыччӑр!»—терё. Ун хыҫҫӑн Эльгеев тӑрса каларё:
— Хисеплё Феопемпт Анисимович, хаклӑ Софья
Ильинична! Каҫарсамӑр мана, кётмен хӑна пултӑм пулсан: хамӑн тулли кӑмӑлӑмпа, ёмёрех сирён умра ларамлӑскер, эпё ҫак праҫникре сирён пата кёрсе тухмасӑр
кайма пултараймарӑм. Пархатарлӑ чун-чёререн эпё те,
хам енчен, ырлӑх-сывлӑх, вӑрӑм кунҫул сунатӑп сире.
Эсир ертсе пынӑ шкул пирёишён — чӑваш ачисемшён—•
а1ша гпа!ег* пулса тӑчё. Тавтапуҫ сире ҫавӑншӑн!
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Феопемпт Анисимовичӑн
куҫё
шывланчё. Софья Ильинична Мишӑна хӑйӗн аллине чуптума чармарӗ.
— Ҫёнё ҫул чӑваш халӑхне ирӗклӗх патӑр, господа!
Эп ҫавӑншӑн ӗҫетӗп,— терё те никама та кётмесёр темиҫемёш черккине йӑвантарчё Урбанов.
* Емӗртекен амӑшӗ. (латинла).
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— Ирӗклӗх хӑй тӗллӗнех килеймӗ, ӑна вӑйпа илме
тивӗ. Эп ҫав вӑйшӑн тост ҫӗклеме хатӗр кирек хӑҫан та,—
хӑйса каларё Эльгеев, вара ӗҫрӗ.
— Чимёр, господа, эсир иксёр те
ман учениксем
пулнӑ, халё — патша офицерёсем... Анчах шухӑшӑрсем
сирён патша йёркине хирёҫ янранӑ пек илтӗнчӗҫ,— шикленсе каларё Феопемпт Анисимович.
— Эп патша йёркинӗ пётёмпех хирӗҫ мар. Вал йёркешён эп ҫапӑҫса аманса та килнё. Анчах чӑваш халӑхне
самодержави ҫӑмӑллӑх парас ҫук. Урӑхла законсем йышӑнмашкӑн учредительнӑй пуху тумалла, самодержавие
пётерсе ӑслӑ ҫынсен пухӑвне суйласа лартмалла. Унсӑрӑн
вӑрҫӑ та час пётес ҫук, халӑх та анраса ҫитё. Ҫемҫешке
патша пуҫӗпе эпир нимёҫ ҫарне нихҫан та аркатас ҫук!—
хаяррӑн кӑшкӑрса, тепёр черкке йӑвантарчё Урбанов.
— Иӗрки, эплин, Сирён шухӑшӑрпа, ёлӗкхи лекех
лулмалла, законёсене ҫеҫ улӑштармалла. Жандармери,
полмци, куланай тата ыттиеем — пурте ҫаплах юлмалла,
иатши кӑна ан лултӑр?!
— Вёсен ячёсене кирек мёнле улӑштарсан та, патшалӑх йӗрки улшӑнас ҫук. Учредительнӑй пуху ҫёнё законсем кӑлара пуҫласан, вӗсене пурнӑҫлама пурпёр хӑйне
евёр хурал кирлё. Куланай йёркине вуҫех пӗтерме ҫук,
унсӑрӑн патшалӑх хысни те пушанса юлё. Ытла нуян
улпутсенчен ҫёре туртса илсе хресченсене сутмалла тӑвас
пулать. Ана патша хӑй ӑсӗпе туса парас ҫук! Мёншён тесен вӑл хӑй те пуринчен пуян ҫӗр улпучӗ. Ҫавӑнпа пире
ятарласа суйласа лартнӑ ӑслӑ ҫынсен пухӑвё кирлё.
Хальхи Дума пекки мар — урӑххи. Власть пирён пек военнӑйсен аллинче пулсан — тата лайӑхрах!
— Амланмарӑм,— тёксе каларё Эльгеев.
— Эпё те ӑнланмарӑм, Иван Порфирьевич,—тёлёнчё
Роднов.
— Господа, господа!.. Тархасшӑн политика ҫинчен аи
калаҫӑр — халь 1905 ҫул мар, самана хытнӑ,— чарасшӑн
пулчё Феопемпт Анисимович.
— Халь шӑп калаҫмалла, хисеплё учитель! Пур ҫерте
те ун ҫинчен калаҫаҫҫё,—турилккерен йӳҫётнё купаста
ҫулҫи илсе качӑртаттарса каларё Урбанов,—Чи малтан,
пётём вӑя хурса, нимёҫсен ҫарне вӑтӑрса тӑкмалла. Вара
патша вырӑнне хӑвӑртрах ӑслӑ ҫынсен пухӑвне суйламалла! Ҫакӑ пирён девиз, господа!-. А сирён менле, госпо
дин Эльгеев?— вёҫлерё хӑйӗн сӑмахне Урбанов.
— Сирён шухӑшӑр, мёсье Урбанов, калама ҫук...
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— Аван! Ха, ха, ха, ха,— никамран ыйтмасӑр эрех
тултарса ӗҫрӗ Урбанов.
— Ҫук... Калама- ҫук пӑтранчӑк, тесшӗнччӗ эпё. Ун пек
пӑтранчӑк шухӑшсем хӑшне-пӗрне варвиттие ертме пултарӗҫ.
— Мён, мён?!—урнӑ вӑкӑр пек куҫне чарса пӑхрё
Урбанов Эльгеев ҫине.
— Тӑван ҫёршывшӑн пуҫа хумашкӑн эпё те ытти салтаксем пекех присяга панӑ, анчах сирён пулас «йёркесёрлёхшён» мар! Каҫарӑр, господа!— терё те Эльгеев васкаса тӑчӗ.
<•
— Ав мёнле прапорщик иккен эсё, господин Эльгеев!— сиксе тӑчё Урбанов.— Урядника кайса систерес
терён пулать?!
— Пулё те, господин «Скворцов»!
— «Урбанов» ун хушамачё,— тӳрлетрӗ Роднов.
— Ҫук-ҫук! Чӑн хушамачё унӑн Скворцов... Ҫапла вёт
«Урбанов?»...
Урбанов пёр самантлӑха ҫухалса кайрё, вара сиксе тӑма хӑтланчӗ, ҫумри браунингне кӑларчё.
— Каҫарӑр, господа!— тесе сывпуллашмасӑрах хӑвӑрт тухса кайрё Эльгеев.
— Стой, еутӑнчӑк! — ӳсёрскер, оӗтел хушшинчен тухаймасӑрах Эльгеев еннелле пӑшалпа печё Урбанов. Тоня
хӑраса ӳкрӗ, чупса тухса кайрӗ.
Роднов Урбанов аллинчен пӑшалне тытса илчӗ, хӑйне пӗтӗрсе тытрӗ:
— Ваня, тӑна кӗр!—текелесе сӗтел хушшинчен тӑпӑлтарса кӑларчё Урбанова.— Каҫарӑр, Феопемпт Анисимович, ӳсӗрпе пулчӗ ку. Темӗскер сӳпӗлтетрё ман
юлташ — нимӗн те ӑнланмарӑм,— тесе сӗтӗрсе кайрё
Роднов Урбанова килкартине.
Феопемт Анисимович кресло ҫинчен тӑма хӑтланчӗ, анчах нимён те калаймасӑрах сётёл ҫине ӳпёнчӗ.
Софья Ильинична упӑшкине каялла кресло ҫине вырнаҫтарчӗ, чётрекен аллипе чёре эмелӗ тумлатса пачё, анчах
вӑл тӑна кӗмерӗ. Тула тухсан, Роднов Урбанова пуҫӗнчен юрпа сӑтӑрса тӑна кӗртме хӑтланчӗ, анчах леш пушшех ӗнтӗркесе кайрӗ.
Тоня Эльгеева кёпер патёнче хуса ҫитрӗ^ Урамра пӗр
ҫын та ҫук. Сайра хутра унтан-кунтан йытӑ вёрни кӑна
илтӗнкелет.
— Провокатор! Аса илтӗм... Унӑн ашшё Тимофей Николаевича тыттарса яракапнисенчен пӗри пулнӑччӗ пил368

лӗкмӗш ҫулта — Скворцов урядник. Хушаматне улӑштарнӑ, мерзавец!
— Аҫтан паллатӑн эс ӑна?— чӗтресе ыйтрё Тоня.
— Манран пӗр ҫул маларах Шӗнерпуҫ шкулӗнчен вӗренсе тухрӗ вӑл. Урпа Ванькки тетчӗҫ ӑна ачасем. Куҫа
урпа тухнипе час-часах аптратчӗ. Ашшӗн ятне улӑштарнӑ—Урбанов туса хунӑ, ирсӗр этем!
Тоня шкул хапхинчен ҫынсем тухнине асӑрхарӗ.
— Ав, тухаҫҫӗ!.. Каяр кунтан,— тесе Тоня ҫырма хӗррипе хӑй пурӑнакан ҫӗнӗ шкул еннелле чупрӗ. Миша ун
хыҫӗнчен утрӗ.
Хапхаран Роднов Урбанова сӗтӗрсе тухнӑ иккен, хӑй
пурӑнакан хваттере урам урлӑ йӑтса кайма шут тытнӑ.
— Вӑл сан хыҫҫӑн пӑшалпа печӗ, эс илтрӗн-и, Миша?— хӑраса ӳкнипе Миша ҫумне йӑпшӑнса каларё Тоня.
— П ӑ ш а л кӑларма хӑтланнине эп куртӑм. Ҫавӑнпа
васкаса тухса кайрӑм. Вӑл пӑшалпа перессине эп ҫапах
та кӗтменччӗ.
— Ай, пит хӑрушӑ. Тен, ӳсӗрскер, вӑл сан хыҫҫӑн
йӗрлеме шут тытӗ?
— Пӑшалӗ ман хамӑн та ҫумрах.
— Ой, ан ҫыхланах, Миша, пӑшалпа. Ырри пулас
ҫук. Луччӑ пирӗи пата кӗрсе тӑхта. Ирпе кайӑн. Ку шухӑш Мишӑна килӗшрӗ. Чӑнах та, ӳсӗр прапорщикам
пуҫне темӗнле шухӑш та пырса кӗме пултарӗ.
Ҫур ҫӗр иртнӗ пулин те, Тоня яланхи пек сӑмавар вёретрӗ, чей ӗҫтерчӗ Мишӑна. Ывӑлӗпе асламӑшӗ кайри
пӳлӗмре ҫывӑрнӑ. Владикӑн сӑнӳкерчӗкне комод ҫинчен
и лее кӑтартрӗ Тоня. Черновӑн салтак тумӗпе ӳкерттернё
карточки те ҫавӑнтах пулнӑ, анчах ӑна кӑтартмарӗ Тоня.
Тин кӑна Феопемпт Анисимович патёнче пулса иртнӗ инцидент ҫинчен часах манчӗҫ Мишӑпа Тоня. Усӗр ^ пуҫпа
сахал-и арҫынсем аташни? Тем шуйттанӗ пырса кӗнӗ ҫав
Урбанов пуҫне Ҫӗн ҫул ӗҫкинче.
— Шёнерпуҫ шкулӗнче Островскин пьесине лартса парассиие эпӗ кӗтмен. Каласа панӑ пулсан та, ӗненмен пулӑттӑм. Пӗр-ик сцена кӑна кӑтартса парӗҫ тенӗччӗ. Анчах
эсир — пӗтӗмпех выляса патӑр,— пуҫларӗ Миша.— Камӑн
пуҫарӑвӗ пулнӑ ку?
— Никамӑн та мар. Хамӑр учительсене каласа пӑхрӑм
та, пурте ырларӗҫ. Артисчӗсем те часах тупӑнчӗҫ. Хӑшхӑш школьниксене юрлама чӗнтӗмӗр. Каникула килнӗ
гимназистсем, реалистсем хутшӑнчӗҫ. Пурте пит тӑрӑшса
хатӗрленчӗҫ.
24. П. Осипов. Элкей таврашё.
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— Мӗнле каларӑн'-ха эс ҫавӑнта?.. «Сире, арҫынсене,
ӗненме ҫук: пурте эсир ултавҫӑсем»,—терён мар-и? Ку
сӑмахсем чӑн та Любовь Гордеевнӑн-ши
е... Тоньӑн
хӑйӗн?
— Кирек кам каланӑ пулсан та — тӗрӗс мар-и?—Мишӑна куҫран пӑхса ыйтрё Тоня.
— Ку сӑмахсене илтиччен, ҫак вырӑнта вилсе выртни, тен. ҫӑмӑлтарах пулнӑ пулӗччӗ,—хирӗҫ пӑхса каларё
Миша.
— Ай-ай, ку сӑмахсем сан мар — Митьӑн,— пӳрнипе
юнаса кулчӗ Тоня.
— А эп ман темерём-ҫке. Кирек кам каланӑ пулсан та
пёрех мар-и?
— Митя пётём чунтан юратнипе каланӑ вӑл сӑмахсене, а эс?!
— А эпё юратман-им сана, Тоня?—аллинчен тытса
каларё Миша.
— Эп хам ҫинчен ҫеҫ калама пултаратӑп: ман юратӑва
эс йышӑнмарӑн, Миша. Арҫынсем, чӑнах та, пурте ултавҫӑсем,— пӑрӑнса каясшӑн пулчё Тоня.
— Ҫук, ку тёрёс мар: эп сана юратнӑ, халё те юрататӑп. Анчах эсё...
— Эп мар, эс ху, Миша, часах мантӑн мана.
— Ҫавӑнпа пулӗ-ҫке мана кётмерён—Герӑна качча
тухрӑн.
— Ҫук, ҫук!.. Эсё мана кӳрентертӗн, ҫыру та ҫырми
пултӑн... Вара ман мён тумалла пулнӑ. Эп пёлетёп — сан
Хусанта полковник хёрё пур... Тен, авланнӑ та пулё.
— Авланман, анчах эсё халь урӑххипе ҫыхӑннӑ. Ав,
ача та пур—хӑвӑн майлах, чиперскер,—карточкӑна каялла парса каларё Миша.
— Владик чипер ача ман, пурте ҫапла калаҫҫӗ. Икё
ҫул ёнтё ашшёсёр ӳсет. Гера ӑна курса юлаймасӑрах вӑрҫа тухса кайрё. Вӑл таврӑннӑ ҫӗре, тен, урам тӑрӑх чупса
ҫӳрекен те пулё. Юрататӑп эпё Владика, ҫав тери юрататӑп,— сӑнӳкерчӗкне чуптуса илчё.— Тепёр стакан тултарса парам-и чей? Эрех тавраш тытмастӑп, ёҫекен ҫук.
— Кирлё мар мана нимӗн те. Сана курса кайнипе те
ҫитӗ. Ах, Тоня, эсё пёлесчё: тем чул манасчё тесен те, эс
ман чёререн тухмастӑн. Юрататӑп,
пётём
чун-чёререн
юрататӑп сана. Окопра выртнӑ чух та, пёр кун та ман
асран тухман эсё. Пёрех хутчен кёмелле марччё ман накн
сан пата,— терё те куҫҫулленчӗ Миша. Тоня, хӑй те пёл•370

мерӗ, темшӗн Мишӑна хӗрхенчӗ, питҫӑмартинчен чуптуса
илчё.
Миша хӑйӗн туйӑмне чараймарӗ, сасартӑк пӗтӗм вӑйпа Тоньӑна ыталаса илчӗ.
4
Хусана таврӑнсан, Эльгеев тӳрех воински присутствие пычӗ, хӑйӗн ӗҫёпе паллашрё. Адъютантра ӗҫлесси ҫӑмӑл ӗҫех пулман: ҫар чӗлхипе тӗрлӗ хутсем е приказсем
ҫырасси Эльгеевшӑн пирвайхи кунсенче питё йывӑр пек
туйӑннӑ. Кашни ир полковника тӗрлӗ рапорт памалла,
интендант ёҫӗ те ун ҫинчех.
Вӑхӑтлӑха Эльгеев шӑллӗпе пӗрле Карповсен хваттерӗнче Павлушпа пӗр пӳлӗмре вырнаҫрӗ. Пӗрле пурӑнни Павлушшӑн пит усӑллӑ пулнӑ: хӑш уроксене пӗрле
хатӗрлес тӗлӗшӗнчен те, театрсене е концертсене пӗрле
ҫӳрес енчен те, пурнӑҫри тӗрлӗ кӑткӑс ыйтусене пӗрле
сӳтсе явас тӗлёшӗнчен те.
Шӗнерпуҫне кайса килнӗренпе Павлушпа Миша часчасах унта курнӑ спектакль ҫинчен тапратнӑ^ Павлуша
Любим Торцов ролё пит кӑмӑла кайнӑ, Мишӑна — Любовь Гордеевна ролё. Вёсем ҫинчен калаҫнӑ чухне Павлушӑн Любим Карпыч рольне выляса пӑхас, Мишӑн Любовь Гордеевна пулнӑ Тоньӑна курса ыталас килнё.
— Итлесемёр мана, ырӑ ҫ ы н с е м ! — Островскин пьесинче хӑйне кӑмӑла кайнӑ вырӑнсене чӑвашла куҫарса,
пёчченех хыттӑн вуласа ларать Павлуш,— Кӳрентереҫҫӗ
Любим Торцова, хӑвалаҫҫӗ. Мёншён эпё хӑна пулма тмвёҫлё мар? Ман тум таса мар пулсан та, чун таса! — сиксе тӑрса кӑкӑрӑнчен чышкипе ҫапса илчё Павлуш — Эп
Коршунов мар: чухӑнсене ҫаратман, ҫын ӗмрине кёскетмен, хёрарӑм чӗрине те кёвёҫӳпе ҫунтарман!— тесе тин
ҫеҫ пӳлёме кёрсе тӑнӑ пиччӗшӗ умӗнче сцена ҫинчи пек
хёрӳллён каларё.
„
— Кам чӗрине ҫунтарнӑ эп?! Аҫтан пелен эс?!— илтнё сӑмахсене хӑй ҫине илнипе хумханса ыйтрё Миша.
— Ҫо-ок, Островский ҫырнӑ сӑмахсем вӑл... Любим
Торцов ролё.
_ А-а ав мён... Ха, ха, ха, ха!.. Эп... ман ҫинчен тесе... Чӑвашла куҫартӑн-и?— сётел ҫинчи тетрадьне уҫкаласа пӑхса каларё Миша. — Аьан куҫарнӑ.
— Эп Любим Торцов каланисене ҫеҫ куҫарса пахрам.
Чӑвашла та начар мар тухать, итле-ха, Миша:
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— Сирӗлӗр — Любим Торцов килет!— мӑнаҫлӑн кӑкӑрне хӑпартса каларё Павлуш. Ман шутпа хӑш-хӑш
вырӑнсенче чӑвашла калани вырӑслинчен те лайӑхрах
пек. Сан шутпа мӗнле, Миша?
— Калама пултараймастӑп. Чӑвашла ку таранччен
пёр пьеса та лартман шкулсенче, лартма та хушмаҫҫӗ
пулё,— терё Миша шалу илнӗ хыҫҫӑн сётел ҫине кучченеҫсем кӑлара-кӑлара хунӑ хушӑра.
пӗлетӗн.
и — Миша, пирён ялта Эрех Ваҫҫи пур, ӑна
Шӑп Любим Торцовах пулмалла ҫав: пӗр-пӗччен пурӑнать, пӳрчӗ юхха кайнӑ, тумтирӗ витӗр ҫил вёрет, хуҫасем патёнче кӑшт ёҫлекелесе укҫа тупать те эрех илсе
ёҫет. Пурӑнать ҫав этем: никама та кирлё мар, никам та
ӑна ҫын вырӑнне хумасть, хӑйне хӑй те вӑл этем вырӑнне шутламасть пулмалла.
^ — Мёншён ҫавӑн пек вӑл? Мён пирки? Шухӑшласа
пӑхнӑ-и эсё ҫавна, Павлуш? Ҫитмен пурнӑҫ пирки-ши, юлхав пирки-ши — епле шухӑшлатӑн эс ҫавӑн ҫинчен?—
ыйтрё Миша Павлушран.
— Ун пеккисем кашни ялтах пур: вӗсем ҫынсене култараҫҫӗ, камитле те туса кӑтартаҫҫё, ҫавӑншӑн вӗсене
пурте килёштереҫҫё, анчах никама та вёсем кирлё мар.
— Вӑт, шухӑшласа пӑх та ҫав япала ҫинчен пёчёк
пьеса ҫырса пар. Тен, шкулта выляса кӑтартмалӑхах
пулса тухё.
— Тытӑнса пӑхатӑп, мён пулать,— тесе Миша илсе
килнӗ кучченеҫсҫне салата-салата пӑхрӗ Павлуш.
— О-о, лобзик! Вӑт ку мана пит кирлё япала. Халех
Тихомирнов патне каятӑп. Ун питё хитре ӳкерчӗк пур, виҫё портрет валли рама касса тума пулать,— терё те пальто тӑхӑнчӗ.
— Чим, апат ҫимесӗрех-и?
— Эп ҫинӗ. Каҫчен килетёп,— тесе вёҫрё юлташё
патне.
Миша^канма выртрё. Чылайччен ҫывӑраймарӗ.
— Мёнле куҫпа Соня умне курӑнӑп-ши? Мён калӑп?
Тен, юратми пулнӑ эп ӑна? Ҫураҫнӑ хёр... Виҫё ҫул хушши епле тӳссе пурӑннӑ вӑл? Тен, вал та...
— Ҫук, вӑл ун пек хёр мар... Анчах вӑл медичка, сахал мар ҫара ӳт курнӑ, — кёвёҫӳ кӑтӑкне туйса, Миша
хӑйён шухӑшне сирме тӑрӑшрӗ. Ума тепёр хут Тоня сӑнарё тухрё. Соньӑна манса, сылтӑм еннелле ҫаврӑнса выртрё, вара пёчёк минтере аллипе ачашшӑн ыталаса ҫывӑрса кайрё.
I
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5
— Ваше превосходительство! Сире валли уйрӑм пакет,— сӑркӑчпа пичетленӗ пакета сӗтел ҫине хурса рапортларё Эльгеев адъютант.— Пичете ватма хушатӑр-и?
— Ватӑр. Уҫӑр,— хушрё Слюсарев хӑйӗн адъюгантне, вара кабинет умне дежурнӑя тӑратма каларӗ.
— Ну вӑт!..—• вуласа тухнӑ хыҫҫӑн пирус чӗртсе яна
хушӑра каларё полковник.— Патша тронӗ лӑканма
пуҫларӗ... Ывӑлне — Алексей наследника — хӑй вырӑнне
лартать Николай Романов. Анлантӑр-и, господин поручик?
— Питех мар, ваше превосходительство.
— Ак, вуласа пӑхӑр,— терё те Слюсарев, сётел хушшинчен тухса, пирус туртса уткаласа ҫ ӳ р е р ӗ — Пӑтранчӑк вӑхӑт тапранать, Михаил Николаевич. Алексей —
престол наследникё — чирлё ача, юн кайнипе час-час
аптрать. Гемофилик патшара нумай л а р а с ҫук. Великий
князь Николай Николаевич ун опекунё пулать, паллах.
Ахальтен мар халь ӑна Верховнӑй главнокомандующи
туса лартнӑ.
— Верховнӑй главнокомандующи? Тепёр хут?!—телёнчё Эльгеев.
— Вӑрҫӑ пуҫламӑшёнче кӑтартнӑччӗ вӑл хӑйне: кавалери уставёнчен урӑх нимён те пёлмен. Ҫав тери чӑрсӑр
хӑй, ҫав тери кӑнттай!— пирус тёпне пепельницӑна хурса, пуҫ пӳрнипе пуса-пуса каларё Слюсарев.
— Мён хушатӑр, ваше превосходительство, ку приказа пурнӑҫлас пирки?— ыйтрё Эльгеев.
— Пире мён хушаҫҫӗ, ҫавна тӑвас пулать... Алексеи
п у л с а н — А л е к с е й пултӑр: пирёншён пурпёрех. Асархарӑр-и: ҫак кунсенче салтаксене к а з а р м ӑ р а н к ӑ л а р м а
хушмаҫҫё. Хамӑр та вырӑнтах пулмалла. Присяга памалла пулать. Приказ хатёрлес!
— Есть! приказ хатёрлес,— атӑ кёллисемпе шаклаттарса к а л а р ё те Эльгеев, тухса кайма тӑчё.
— Баратынский барон кёртме ыйтать, ваше благородие!— адъютанта честь парса ыйтрё дежурнӑй салтак.
— Петр Ильич Баратынский сирён пата, ваше превосходительство,— к а я л л а ҫаврӑнса к а л а р ё Эльгеев. ^
— Тархасшӑн,— терё те, сётел хушшине кайса ларче
полковник — Тӑхтӑр,— 1 хушрё Эльгеева. ^
Баратынский, хаваеланнине пытараймасар, турех сетел патне пырса ларчё.
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— Рагйоп, сирӗн ӗҫ пурччё пулё? Кансӗрлерӗм пулсан — каҫарӑр.
— Тархасшӑн, Петр Ильич. Мӗн ӗҫпе килме тивоӗ
пирён пата? — ыйтрӗ Слюсарев.
— Еп{ге поив сШ,* господа,—алӑк еннелле ҫаврӑнса
пӑхса каларё Баратынский,— Мартӑн иккӗмӗшёнче Николай Александрович престола пӑрахнӑ!.. Революци пуҫлапать!.. Шанчӑклӑ ҫын урлӑ пӗлетӗп: Алексей наследник ун вырӑнӗнче пулать. Вӑл ҫамрӑк ача кӑна. Сисетӗр-и, господа? Шӑп халӗ конституциллӗ монархи тума
тӑрӑшмалла. Эпир, кадетсем, паян каҫхине пухӑнатпӑр.
Милюков телеграфпа пӗлтернӗ пирӗн Хусанти организацие. Хусан гарнизонӗ пирӗн майлӑ. Илтрёр-и, господа?
«Халӑха — ирӗк!»— ҫапла пирён лозунг. Николай Николаевич, аслӑ князь пулсан та, тулӑксӑрскер, хӑй тӗллӗн,
патшалӑх ӗҫне тума пӗлес ҫук. Вӑл, тепёр енчен, черносотенец! Хальхи ҫӗнӗ дума суйласа лартма ирӗк парас
ҪУК[ Черносотенецсене хресченсем килӗштермеҫҫӗ, вӗсене
хӗтӗртмелле. Кадетсен программипе салтаксене халех
паллаштарас пулать.
— Чим, чим?!. Мёнле суйлав ҫинчен калатӑн эс, Петр
Ильич? Кам ирёк парё кадетсене суйлав ирттерме? Никам та ирёк парас ҫук!
— Ирёкё Милюковран килет. Хатёр пулма хушать.
Эсерсем патша вырӑнне вӑхӑтлӑх правительство тума
хатӗрленеҫҫӗ. Монархие пётерме памалла мар, ӑна демократизаци урлӑ тёреклетес пулать. Абсолютлӑ монархи малашне тёп пултӑр, господа! — хёрсе каларё Баратынский.— Черносотенецсен «Вырӑс халӑх Союзне» пётермелле!
Петр Ильич каланӑ чух Эльгеев ним мар пулнине
сисрё Слюсарев, ҫавӑнпа ҫапла каларё:
— Ҫар хӑй тӗллӗн никам майлӑ та пулма пултараймасть, Петр Ильич. Вӑл присягӑна пӑхӑнса тӑрать. Патша наследникне — Алексее — присяга пама приказ килнё. Унтан иртни — пирӗншӗн вилӗм: вӑл — патшалӑха
сутни.
— А эсир епле шутлатӑр, господин адъютант?—тинкерсе пӑхса ыйтрё Баратынский.
— Эп — салтак, мёсье Баратынский.
— Эп астӑвасса — сирён шухӑшӑр эсерсен майлӑ
пек туййнатчё мана,— тӑрса каларё Баратынский.
* Хамӑр хушӑра пултӑр (французла).
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— Салтак партире тӑма пултараймасть: унӑн уставе—патшалӑха хӳтӗлееси, мёсье Баратынский,— тате а
каларё Эльгеев.
— Ҫапах та — курӑр ак! — революци пулатех, самодержави вырӑнне кадетсем конститудиллё монархи туса
параҫҫех, господа,— тесе хыпаланса тухса кайрё Баратынский.

ҪУРХИ КУНСЕМ
— Синус угла 90 градусов равен нулю,— класс доски
ҫине пурпа ҫыра-ҫыра Павел Эльгеев переменӑра геометри урокне хатёрленет.
— Тёрёс мар!— доска умне чупса пырса тӳрлетрӗ Тихомирнов. — Синус угла 90 градусов равен единице!
Мёнле ҫаюна та лӗлместӑн эс, Эльгеав!
— А косинус?— ыйтрё Эльгеев.
— Косинус угла 90 градусов равен нулю! — пурпа хулӑн ҫырса пачё Герман Тихомирнов: Соз. 90°=0,
51п 90°=1.
Павлуш тавлашма хӑймарӗ, мёншён тесен Тихомирнов пек математик класёпе те ҫук.
Сасартӑк класа Борис Винокуров чупса кёчё те кӑшкӑрса ячё:
— Революци, господа! Патшана сирпётсе антарнӑ!—
Темшён «афещра ҫумӗнчен лралукран тунӑ карҫин.кка.на
тытрё те доска еннелле печё. Карҫинкка доскаран спрпёнсе шӑп Павлушӑн ҫамкине пырса тиврӗ.
— Вӑт сана доказательство!— тесе кулса ячё Тихомирнов.
— Урра-а!.. Свобода, господа!— терё те Владимир
Бердников, пур таткисемпе доска еннелле пере пуҫларӗ.
Такши губкӑпа персе кантӑка ҫӗмӗрчӗ.
Класа Иван Иванович Добросмыслов пырса ҫитрё,
иртёхяӗ гимшазиетсене чарма хӑтланчё. Анчах 'класс наставникне никам та итлемерё.
— 'Кнрлё ;мар шире Козлитон! — хьгҫалти партӑран
кӑшкӑрчӗ такам.
— Доло-ой!!— класӗпе кӑшкӑрса ячёҫ ачасем. Такам
пёри пурлӑ губкӑпа печё, Добросмыслова куҫлӑхёнчеи
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лектерсе, ҫӑнӑхпа саппӑ пек турӗ. Иван Иванович, хӑраса
ӳкнӗскер, куҫлӑхне тасаткаласа директор патне чупрё.
— Чимӗр, юлташсем! Чарӑнӑр! Революци пуҫланчӗ
тесе шкул кантӑкёсене ҫёмёрнинчен мён усси пур? Хамӑр
класа сивё кёртни кӑна! Ман шутпа революци ячёпе директора хамӑр курнӑ тертсене улӑштарма петици ҫырса
памалла...— Кафедра умне тӑрса каларё Герман Тихомирнов.
— Долой директора! Вӑл .пире ©ахал мар двойка
лартса панӑ! — парта ҫине хӑ,парса тӑрса кӑш.кӑрчӗ Засухин.
— А эс 'нимён те пёлменшёнех пятерка илсе ларасшӑн-и?— хутшӑнчӗ Эльгеев.
— Эп сан лек зубрила мар, к...,—Эльгеев камне пёлекенокер, чӑвашла усал сӑмах ҫатлаттарса хучё Иван
Засухин. Эльгеев нумай та шухӑшлаеа тӑмарё — Засухина ҫапса ӳкерчё. Леш сиксе тӑчё те хирёҫ тапӑнчё: Эльгеев парта кётессине ҫамкипе пырса ҫапӑнчё, Засухинӑн,
сӑмсинчен чыщкӑпа панӑ хыҫҫӑн, юн тапса анчё.
Коридор тӑрӑх инспектор Подсосов шӑнкӑравпа шӑнкӑртаттарса ҫӳрет,. актовӑй зала чёнет. Саккӑрмёш
класрисем «Маркӑч» надзирателе гимнастика залёнче
чавирпа хупласа тӳлкенё пулнӑ. Ытти классенчисем ахӑлтатса пӑхса тӑнӑ. Директор урса кайнӑ пӑлхавҫӑсене хӑй
пырса аран чарнӑ. Шӑнкӑрав хыҫҫӑн учениксем пурте
ҫапах актовӑй зала пухӑннӑ, яланхи пекех класё-класёпе, икшерӗн пёрин хыҫҫӑн тепри тӑнӑ.
Тӗлӗнмелле: умра ҫуллӑ сӑрӑпа ҫырнӑ пысӑк патша
портречӗ — хӗрлӗрех ҫӳҫлё, шёвёр сухаллӑ вӑтам ҫулхи
полковник — те хӑй вырӑнӗнчех ҫакӑнса тӑрать.
Эльгеев халиччен патша портречӗ ҫине тишкерсех
пӑхман пулнӑ, анчах паян асӑрхарё: пёрре те мӑнаҫлӑ
ҫын пек туйӑнман вӑл ӑна. Темшӗн, пуринчен ытла унӑн
шур перчеткисем кӑмӑла кайнӑ пулнӑ ӑна: пӗри — аллинче, теприне хывнӑ. 'Гата акӑ мён тӗлӗнтернӗ Эльгеева:
классенче ҫапӑҫаҫҫё, япаласене ҫёмӗреҫҫӗ, класс наставникне е тата надзирателе хӗнесе тӑкма хатёр, анчах ҫав
вӑхӑтрах патша портретне тивмен, директорпа инспектора та никам та тапӑнман. Темрен шикленнё ҫынсем.
— Ачамӑрсем,— хуллен пуҫларӗ Иванов директор.—
натшана кӑларнӑ, ун вырӑнне Вӑхӑтлӑх тӳре-шара путать. Революци тин кӑна пуҫланать. Патшана сирсе пӑрахнипех ҫӗнё йӗрке пулас ҫу.к. Ҫ ӑ м ӑ л л ӑ х та часах «илес
ҫук. Кирек мӗнле пысӑ'к ёҫре те дисциплинӑсӑр май ҫук.
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Влаҫа ҫавӑрса илнипех ҫӗнӗ йӗрке пулаймӗ. Патшалӑх ӗҫне пёлмелле. Ана пӗлмешкӗн нумай вӗренни кирлӗ.
Ҫавӑнпа сирён учительсем панӑ уроксене ҫине тӑрсах хатӗрлеме тӑрӑшас пулать,— терё директор.
Учениксем шавла пуҫларӗҫ.
— Татах калатӑп, ачамӑрсем: дисциплинӑсӑр йӗркеллӗ революци пулас ҫук — унсӑрӑн аиархи кӑна пулма
пултарӗ. Ватӑ надзирателе нимшӗнех тӳпкесе илни
бандитла ӗҫ вӑл! :
Саккӑрмӗш
класрисем шӑхӑрса директора чарма
хӑтланчӗҫ.
— Провокатор вӑл! Долой гимназирен! — хӑйса кӑшкӑрчӗҫ хӑшӗсем.
— Эп сирӗн директор. Кирек мӗиле строй пулсан та,
гимнази директорсӑр юлмӗ. Ҫавӑнпа халех классене вӗренме кайса ларма ыйтатӑп. Дисциплинӑна пӑсакансене
ответ тыттаратӑп, господа! •—терё те Михаил Максимович, танлӑн утса тухса кайрё. Инспектор Подсосов, зал
варрине тӑрса, класс хыҫҫӑн класа пухуран салатрё: малтан кӗҫӗн класрисем утрёҫ, вара — аслӑраххисем.
Саккӑрмёш класрисене пурне те киле кайма хушрё.
Тепёр кун иртерех Павлуш гимназие кайма васкарё.
Миша ӗҫрен виҫҫӗмёш кун киле таврӑнман: Хусан округён командующийё Сандецкий генерал ҫар чаҫёсене сыхӑ
тӑма приказ кӑларнӑ.
Хваттер хуҫи Карпов та ҫӗр хута ӗҫре пулнӑ, киле таврӑнман.
— Ах, тур! те ырлӑха ку, те инкеке — Александр Иванович киле те таврӑнмарӗ... Патшине сирпётнипех самана
улшӑнӗ-ши вара? Старик калатчё, влаҫа хамӑр алла, рабочисен аллине илмелле тетчё... Тем тӑвӗҫ ёнтё... Ан ҫыхлан «ҫавсемпе» тесе мён чул каламан пулё эп ӑна — итлемест. Тур пулӑштӑрахчё ҫавсене,— текелесе, Зинаида
Степановна Павлуша васкаса ирхи апат хатёрлесе пачё.
Павлуш гимназире ҫил-тӑвӑл пулса иртнине нихӑш
енчен те ӑнланман. «Мёнле власть пулмалла-ши? Карпов
пек кӑшт кӑна ҫырма-вулама пӗлекён рабочисем епле
патшалӑх ёҫне ертсе пыма пултарёҫ? Унта аслӑ шкул пӗтернӗ юристсем кӑна пулма пултарӗҫ. Керенский— юрист
теҫҫӗ»,— хӑй тёллён сӳтсе явать Павлуш. Пиччӗшӗнчен
ыйтса пёлесшёнччӗ, вӑл та килте пулмарӗ.
Эльгеев шкула пырса ҫитнӗ ҫӗре ҫиччӗмӗш класрисем
саккӑрмӗш класрисемпе хутшӑнса. кайнӑ. Пӗррсмёш
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•у1рок Эмиль (Иванович Каван ӑн пулмалла лулнӑ, вал
ачассше хытӑ тыткаланӑ.
— Кирлё мар пире нимӗҫ чёлхи. Каванӑ — нимӗҫ
шпионе. Доло-ой!— кӑшкӑрнӑ чи юлхав Засухин... Ку
ученик пёр ҫул кая кӑна Виҫҫёмёш гимназие таҫтан куҫса килнё, чылай учительсене тарӑхтарнӑ. Ҫумра ялан пирус чиксе ҫӳренӗ, хӑш чухне класрах туртса янӑ. Надзиратель умёнчех пёррехинче юри пирусне чёртнё те чёлхе
вӗҫӗпе ҫӑвара пытарнӑ.
— Туртман. Ҫук. Сире туйӑннӑ пулё, Николай Маркович,— тенё.
Николай Маркович — ватӑ надзиратель, гимназистсем хыҫҫӑн питё йёрлесе ҫӳреме юратнӑ. Ана Хусанӗпех пёлнё: «Маркйч» тесе чённё. Ун сӑнне хӑш чухне гимназири парк хӳми ҫинче те курма пулнӑ: виҫ-тӑватӑ
ҫӳҫлё кукша пуҫ, ҫёрулми пек сӑмса, муталанчӑк кӑвак
сухал. Вӑл вара «Маркӑч» пулнине кашни гимназист
пёлнё.
Пёррехинче Павлуш та лекнё ун аллине. Миша ҫӑварни эрнинче Соньӑна ресторана чённё, вёсемпе пёрле Павлуш та кайнӑ. Пёлём снме тин кӑна пуҫланӑ, официант пырса пёлтернё: «Виҫҫӗмӗш гнмназири надзиратель
сире хӑй патне чёнет»,— терё Павлуш.
Павлуш Маркӑча аякранах палласа илнё: вӑл пальма
хыҫёнче сӑра ёҫсе ларнӑ. Надзиратель умне пырас вырзнне Павлуш рееторантан тухса шӑвӑннӑ. Тепёр кун директор Павлуша хӑй патне чӗнтернӗ. Маркӑч Эльгеев
ресторанра пулнине хӑй куҫёпе курнӑ тенё, анчах Павлуш
сӑхсӑхсах «пулман» тесе директора ёнентернё. Ҫавӑнпа
Эльгеев та Маркӑча курайми пулнӑ.
Ирхи пухура аслӑ классенчи учениксем, Тихомирнов
сённипе, директор патне петици ҫырнӑ: надзирателе тата
класс наставникне улӑштарма ыйтнӑ, ҫуркуннехи экзаменсене пётермелле тенё. Засухин нимӗҫ чёлхи вёрентекен Кавана преподователе кӑларса яма хистенё, анчах
ытти учениксем ун майлӑ пулман. Пуринчен ытла Герман Тихомирнов Кавана хутне кёнё: нимӗҫ чёлхине вёрентекен ҫынна нимӗҫ империалисчёсемпе хутӑштарма кирлё мар, тесе ӑнлантарнӑ. Хӑй вӑл нимёҫле пуринчен лайӑх вёреннё.
Петиципе директор патне Тихомирнова хӑйне янӑ.
Вӗренӳ округӗн пошечителӗ |Кульчицкий В!иҫҫӗмёш
гимназире пулса иртнё «пӑлхав» ҫинчен илтнё (унта хӑйён ывӑлё вӗреннё), ҫавӑнпа, «пӑлхавҫӑсем» ыйтнипе
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килӗшнӗ. Ҫурхи экзаменсене пӑрахӑҫласси ҫинчен ыйтннне Игнатьев министр патне Питёре яма сӑмах панӑ. Ку
ачасене ҫӗклентернӗ.
— Ур-ра-а!— савӑнса кӑшкӑрнӑ каярахпа петици
ҫыракансем.— Сывӑ пултӑр революци!—тенӗ. Ку ӗҫ пулса иртнӗ хыҫҫӑн, Выговскисем —Александрпа Николай—
хаҫат кӑларма шут тытнӑ, ятне те тупса хунӑ.
— «Пирӗн сас» ятлӑ пулать хаҫат. Кадетсен орга-нӗ!— тесе кӑшкӑрнӑ Николай Выговский. Статьясем
ҫырса пама ыйтнӑ.
— Ҫук! «Социализм ҫулӗпе» ятлӑ пулать хаҫат, кадетсемпе пӗр ҫул нихҫан та пулас ҫук пирён! — тенӗ Тихомирнов.
Выговскисен ашшӗ Хусанта чи паллӑ адвокат пулнӑ,
Николайпа Александр унӑн йёкёреш ывӑлёсем пулнӑ. Вёсем майлӑ класра пёр ача кӑна — пуп ывӑлӗ, анчах ҫапах
та ик кунтан пысӑк форматлӑ хаҫат гимнази коридорӗсенче ҫакӑнса та тӑнӑ. «Пирён сас» — пысӑк хура саспаллисемпе типографи шрифчӗпе ҫаптарнӑ хаҫат ятне.
Тепёр кун Тихомирнов «Социализм ҫулёпе» ятлӑ хаҫата типографире ҫаптарса килнё. Тихомирнов Эльгеевпа
пёрле музыка училищинче вӗреннӗ: Павлуш — сёрме купӑс класӗнче, Герман—рояль класёнче. Иккёш вӗсем вырсарникунхи кёлё хыҫҫӑн гимназири залра темиҫе хут та
пёрле пьесӑсем выляса кӑтартнӑ. Вёсене пурте юратнӑ.
«Социализм ҫулёпе» валли ачасем темиҫе хаҫат кӑлармалӑх статьясем панӑ. Эльгеев та ҫырса хатӗрленӗ
нулнӑ, анчах юлташё — Герман— ун статйине тӗппипех
критиклесе пӗтернӗ.
— Кун пек статьясем тек нихҫан та ан ҫыр,— тенё.
— «Ҫӗрпе ирёк» тени хресченсем рабочисене хирёҫ
пулмаллине пёлтерет. Вак халӑхсен хӑйсен, вырӑс халӑхёнчен уйрӑм патшалӑх пулмалла тени — сирӗн чӑваш
халӑхё хӑй валли хӑй вилӗм шӑтӑкё хатёрлетёр тени пулать,— тесе каялла тавӑрнӑ Павлушӑн статйине.
Эльгеев малтан кӳреннӗ, анчах хваттер хуҫи те ҫаплах
каланине илтсен, вӑл хӑйён юлташё патне килне кайна.
Унта вӑл хулари пётём ӗҫхалӑхӗн пухӑвё пулса иртмелли
ҫинчен илтнё, анчах хӑҫан пулассине Тихомирнов Павлуша тёплён пёлтермен.
— Эп сана систеретёп. Пыр— унта пёлён социализм
ҫулё мёнле пулмаллине,— тесе ӑсатрӗ Герман хӑйӗн
юлташне.
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АСЛАТИЛЛЁ ҪИЛ-ТАВАЛ

1
Вӑл ҫул ӑшӑ-хӗвеллӗ кунсем ир пуҫланчӗҫ. Симӗс ҫулҫӑллӑ туратсем ҫинче кӑшт тул ҫутӑлсанах кайӑк-кӗшӗк
чёвёлтетет, кӑмака мӑрйисем ҫинче унта-кунта чавкасем
лараҫҫӗ, пӗрин хыҫҫӑн тепри, сыхланса пӑхкаласа, тӗттӗм
шӑтӑка чӑмаҫҫӗ, унтан каялла хӑрӑмланса тухаҫҫӗ. Тӗттӗм пулсан та, пысӑк ҫуртсен мӑрйисем йӑва ҫавӑрма
аван.^Хура кураксем тахҫанах ҫӑмарта туса чӗпӗ кӑларма
ларнӑ, аҫипе ами пӗрин хыҫҫӑн тепри пулас чӗпӗсене
ӑшӑтса ӳстереҫҫӗ. Тепле вӑйлӑ ҫил-тӑвӑл тапрансан та,
вёсем хӑрамаҫҫӗ: пӗрисен йӑвисем кирпӗч хӳме хӳттинче, теприсен — тӗреклӗ те лапсака йӑмра турачӗсем хушшинче (тур пӗлет тепле ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ). Тиркевсӗр ҫерҫисем кӑна — унта-кунта хушӑксенче йӑва ҫавӑрмашкӑн
ҫителӗклӗ вырӑн пулсан — кунӗ-кунӗпе чӗвӗлтетеҫҫӗ, савӑнаҫҫё, ҫутҫанталӑка мухтаҫҫӗ.
Ҫу уйӑхӗн пӗрремӗшӗ ытти ҫулсенчи пек пуҫланмарӗ
кӑҫал: ҫӗрӗпе аслатиллӗ ҫумӑр кӗмсӗртетрӗ, ҫумӑр ҫурӗ,
урамсене ҫӳп-ҫапран тасатрӗ, тусанланнӑ кил-ҫуртсене
ҫуса тасатрӗ, ӳсентӑрансеНе витӗр шӑварчӗ. Ҫурхи ҫумӑр
—пулас ҫӑкӑр! Савӑнтарать халӑха.
Павлуш ҫӗр каҫа темиҫе хутчен тӑра-тӑра кантӑкран
пӑхрӗ: вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн урлӑ-пирлӗ ҫиҫӗм ҫиҫсе илет, ун
хыҫҫӑн аслати кӗмсӗртеттерет, хӑш чухне юнашарах ҫапнӑ пек илтӗнет.
— Кантӑка хуп, Паша! — в ӑ р а н с а кӑшкӑрчӗ Зинаида
Степановна.— Ҫиҫӗм пӳлӗме кӗме пултарать... Хам та
ҫав: юшкине хупма та астуман... О, господи! ҫылӑха каҫарсамах. •—Павлуш пӳлӗмне юшкӑ хупма кёнё чух сахсӑхса каларӗ хваттер хуҫи майри.
Павлуш, кантӑка хупас вырӑнне яр уҫрӗ те хӑпартланса кӑшкӑрчӗ:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом!

— Ах, ку пуҫтахпа! Мён калана сана, Паша? Хуп кантӑка! Аслати ҫаптӑр терён-им, тёлёнтермёш!— тулхӑрса
каларё Зинаида Степановна.
!
Павлуш кула-кула кантӑка хупрё те вырӑн ҫине кайса выртрё. Анчах ыйхӑ килмерё унӑн, ирёксёрех ҫак сӑвва хӑй ӑшёнче аса илсе кӑмӑлне ҫёклентерчё.
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Акӑ сехет пиллёк ҫапрӗ. Кӗҫ урам вӑранать: малтан
тутар сасси илтӗнет, ун хыҫҫӑн вырӑс, вара ҫармӑс кӑшкӑрса иртсе кайнисем, савӑт трубисем шӑхӑртни... Тата
пӑртак тӑрсан —ирхи кӗлле чӗнекен хурлӑхлӑ чан сасси...
Кашни ир ҫапла пуҫланать хула пурнӑҫӗ. Паян шкула
каймалла мар. Математика экзаменӗ ҫитес эрнере тин
пулать. Васкамасть Павлуш вырӑн ҫинчен тӑма.
Анчах мёнле вара паян? Ним сас-чӗв те ҫук урамра.
Ирхине хваттер хуҫи ӗҫе кайма тӑраканччӗ, анчах вӑл
темшён ҫывӑрман паян. Ирпе сӗт сутакан хӗрарӑм кантӑкран шаккаканччӗ — вӑл та килмерӗ.
Тул ҫутӑлчӗ. Ҫанталӑк сасартӑк уяртрӗ. Выля-выля
хӗвел ҫути Павлуш вырӑнӗ ҫине ӳкрӗ. Ҫӗрӗпе ҫывӑрманскер, Павлуш хӗвел ӑшшинче ҫывӑрса кайрӗ. Тӑхӑр сехет тӗлнелле Павлуш патне Герман Тихомирнов пырса
тухрӗ.
— Э-ге! Нумай ҫывӑратӑн мён э>с, '«математик». Ҫӗрӗпе тригонометрипе ларатӑн пулё? Капла эс революци
юхӑмне те кураймасӑрах юлатӑн.
— Юхтарчӗ паян ҫӗрӗпех. Питӗ хитре аслати авӑтрӗ,— ӑнланмасӑр ыйхӑ витӗр каларё Павлуш.
— Тӑр, ыйхӑ чӑпти! — утиялне сирсе вӑратрӗ юлташӗ.
— Ой, Гера?!. Мӗнле ҫил илсе килчӗ сана ман пата?
— Тӑхӑн, хатӗрлен, васка! Швейцарире паян пысӑк
пуху пулать.
— Вӑрманта-и?
— Ҫу-ук!.. Выставка пулнӑ ҫӗрте.
— Мёнле пуху?
— Кайсан куратӑн. Атя часрах!
— А директор? Чармасть-и?
— Паян никам та никама та чарма пултараймасть.
Акӑ вула,— тин ҫеҫ ҫапӑнса тухнӑ «Рабочий» ятлӑ хаҫата уҫса кӑтартрӗ Тихомирнов.
Ку хаҫата Тихомирнов патёнче пӗрре курнӑччӗ Эльгеев, Германӑн пиччӗшӗ — Виктӑр — кӑтартнӑччӗ. Большевиксен органӗн пулнӑ ку хаҫат, тухма пуҫлани т е т ӑ ват эрне кӑна, анчах рабочисем хушшинче вӑл питӗ хӑвӑрт сарӑлнӑ.
«Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, пӗрлешӗр!»— вуларӗ
Эльгеев, анчах нимён те ӑнланмарӗ. Большевиксем бандитсем тенине вӑл сахал мар илтнё мещенсенчен, анчах
вёсен Хусанти организацине ертсе пыракан пуҫлӑхӗ —
Виктӑр Тихомирнов пулни ҫинчен пёлсен, йӑлтах иккёленчё Павлуш.
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«Майӑн 1-мӗшё — тӗнчери пӗр шухӑшлӑ ӗҫҫыннисен
уявӗ», — вуларӗ Павлуш. Тэтах тӗлӗнчӗ.
Мӗншӗн-ха вӑл ӗҫҫыннисен уявӗ ҫинчен ку таранччен
никамран та илтмен?! Хваттер хуҫи пӗлнӗ пулё, анчах вӑл
ӑна ун ҫинчен каламан. Ҫавӑнпа пушшех иккӗленнӗ.
— Каяр, Павел. Унта питӗ интереслӗ пулмалла. Пӗтӗм хулари рабочисем пуҫтарӑнаҫҫӗ. Патша вӑхӑтӗнче
уява вӑрмансенче ирттернӗ. Паян никам та ӗҫе тухман,
пысӑк демонстраци ирттерме палӑртнӑ хулари рабочисем. «Ҫавӑнпа-ҫке завод трубисем шӑхӑртни илтӗнмен ирхине»,— шухӑшларӗ Павлуш. В а р а ҫума ҫӑкӑр чтакрё те,
апат ҫимесёрех, Тихомирновпа пёрле тухса кайрё. Мишана пёлтерес шухӑш пурччё, анчах вал халь урӑх хваттере
куҫнӑ — Салтаксен урамне, унта кайма ҫула майлӑ мар.
Швейцари текенни — Казанка шывё хёрринчи уҫланкӑра: йёри-тавра вӑрман, ҫурҫӗр еннерех кайсан — чӑнкӑ
ҫыран, сылтӑм енче — чаплӑ ҫӑва. Вӑрманта ҫамрӑксен
савӑнӑҫлӑ вӑййисем пулаҫҫӗ, ҫӑва ҫинче—вилнисене
асӑнса хурланни.
Паян вӑл та, ку та пулас ҫук; ӗҫхалӑхӗн чун тӑвӑлӗ
ирӗккӗн ҫунни курӑнӗ. Ҫавна курса савӑнасшӑн васкаҫҫё
икё юлташ. Унтан-кунтан ҫынсем тухаҫҫё, хӑшён пиншакёсем ҫинче хӗрлӗ петлицӑсем ялкӑшаҫҫё, пысӑк урамсенче ушкӑнӑн-ушкӑнӑн хёрлё ялав тавра пуҫтарӑннӑ ҫынсем
курӑнаҫҫё. Вёсем раволюци юррисем юрласа утаҫҫё.
Теприсем нимсӗрех васкаҫҫё Грузински урам еннелле,
унтан — Швейцарие. Пурте пёр шухӑшлӑ мар вёсем, анчах кашнин чёри савӑнӑҫлӑ тапнӑ: революци вӗсемшӗн—
кётнё пуласлӑх. Акӑ аякранах вырӑс стилёпе тунӑ хапха
курӑнса кайрё, унпа юнашар — фанерӑран тунӑ пысӑк кёленче. «Пурте Шустов коньякне ӗҫӗр!» тесе ҫырнӑ кӗленчи ҫине.
Ку кӗленче — хапха юписенчен те ҫӳллӗрех. Кашни
иртсе каякана хӑй еннелле туртӑнтарать, эрех тути-масине пӗлменскерсене те хӑй еннелле илёртет.
Ку кӗленчене пин те тӑхӑрҫёр вунвиҫҫӗмӗш ҫулта туса
лартнӑ пулнӑ, халӗ те чиперех ларать. Вӑл ҫул Романовсен йӑхӗ виҫҫӗр ҫул тултарнӑ ятпа пысӑк выставка пулса
иртнӗ. Илемлё хапха тӑрне ҫапла ҫырнӑ:
Слава дому Романовых, слава!
Многая, многая лета ему!
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Славянла саспаллисемпе ҫырни халё те лайӑх курӑннӑ.
Анчах такам-пӗрн паян вӑл сӑмахсем айне хура сӑрӑпа
ҫапла ҫырса хунӑ:
Когда я был Аркадским принцем,
Алису слушался во всем,
П р о д а л Россию р ы ж и м фрицам,
Носил рога — какой осел!

— Хулиганство! — кӑшкӑрчӗ пӗр тӑваткал сухаллӑ
мещен. — Ку япалана большевиксем тунӑ.
— Большевиксене долой!—кӑшкӑрчӗҫ шурӑ-кӑвак-хӗрлӗ петлицӑллӑ харам пыреем.
— Патша хӑй ирӗкӗпе престола хӑварнӑ. Кам ирӗк п а :
нӑ большевиксене ҫав тери Николай Романовран кулма! — терӗ такам.
Кёҫ ҫак ҫыпсем, пӗрин ҫине тепрн хӑггарса тӑрса, ҫырса ҫапнӑ хӑмана хӑпӑтма хӑтланчӗҫ. Анчах ҫав вӑхӑтра
хапха патнелле рабочисен ушкӑнӗ пырса ҫитрӗ. Малта утнисем ик патакпа карӑнтарса хӗрлӗ хӑмач йӑтса пынӑ.
«Долой войну!» тесе ҫырнӑ вӑл пир ҫине. Сасартӑк ушкӑнран пӗри черносотенецсем патне чупса пычё те ҫын купине ишӗлтерсе антарчӗ. Ишӗлтерме вӑй кирлё пулман:
тӗпне тӑнӑ мӑнтӑррине купарчинчен атӑ кӗллипе тапни
те ҫителӗклӗ пулнӑ. Демонстрацие пынӑ рабочисем ахӑлтатса кулса илчӗҫ, вара пӗр харӑс юрласа ячӗҫ:
Смело, товарищи, в ногу,
Д у х о м окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Г р у д ь ю проложим себе!

«Чим?!. Кам пулчӗ ҫав мӑнтӑррине кутран тапса йӑвантараканни? Пирён хваттер хуҫи мар-и? Ҫавӑн пекех
туйанчё?!»—терё те Павлуш, Германран уйрӑлса чупрё.
Тӗлӗнсех ӳкрӗ: чӑнах та Александр Иванович иккен.
—Тар юнашар, юрла,— терё Карпов. Анчах Павлуш
ку юрра халиччен нихҫан та илтмен. Ун ҫумне Герман
пырса тӑчё, вӑл ку юрра лайӑх пёлнё. Павлуш сӑмаххисене пёлмен пулсан та, кёввине тенорпа уҫӑ сасӑпа кӑшкӑрса юрлама тӑрӑшнӑ. Халӑх нумайлансах пынӑ. Площадь
туллиех уйрӑм-уйрӑм ҫынсен ушкӑнёсем тӑнӑ. Чылайӑшӗ
мункун чухнехи пек шукӑлленсе тухнӑ. Студентсем трибуна умӗнче хускалса тӑнӑ, хӑш чухне пӗр-пӗрин ҫине
юнаса кӑшкӑрнӑ.
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Трибуна пек площадка ҫине пӗрин хыҫҫӑи тепри ораторсем хӑпарса тӑра-тӑра кӑшкӑрнӑ. Вӗсем самодержави ишӗлнипе савӑннӑ, революци пӗтӗм Россия халӑхне
тинех ирӗклӗ пурнӑҫ парассине ӗнентернӗ.
Анчах революци тени мӗне пӗлтернине итлесе тӑракансем пурте ӑнланман, хитре сӑмахсем хыҫҫӑн Павлуш
та ыттисемпе пёрле ал ҫупнӑ, «Сывӑ пултӑр революци!»—
тесе кӑшкӑрнӑ.
Кашни итлекен хӑйне кура ӑнланнӑ ку сӑмаха. Пуян
хуҫасене те Микула патша налогсемпе тарӑхтарнӑ иккен,
хӑйсене кирлё пек ирёккён суту-илӳ тума паман. Мусульмансем, тата, православирен хур курнӑ. Теприсем — Микула патшан ҫирёплёх ҫитмен пирки нимёҫсене ку таранччен вырӑс ҫарӗ ҫӗнтереймест тенё, монарх ҫумӗнче тёрёс
ҫул кӑтартса паракан учредительнӑй пуху кирлё тенё.
Ҫав вӑхӑтрах, тата, хӑшё-пёри патша вуҫех пулмалла мар, ун вырӑнне президент суйламалла, ют патшалӑхсенчи пек парламент пулмалла, тенё.
Виктор Тихомирнов хӑпарса каланӑ тӑрӑх — пётём
власть ӗҫхалӑх аллинче пулмалла иккен, рабочисен ӗҫ кунӗ сакӑр сехетрен мала пулмалла мар. Вырӑс халӑхне
нимӗҫ халӑхёпе ҫапӑҫма кирлё мар, вӑрҫа халех пётерм е л л е — аннексисӗр, контрибуцисёр!
Теме пёлтернё ку сӑмахсем —Павлуш нимён те ӑнланма,н, Герман юнашар пулман пулсан, кирек мёяле юратора та вал ал ҫупса савӑнтарёччё.
Сасартӑк тухса калакансем хушшинчен вал Шёнерпуҫӗнче пулнӑ Федоров учителе палласа илчё.
— Чим, ку пирён учитель?! Эп ӑна кӑшт астӑватӑп.
Александр Федорович ятлӑ вӑл,— хӗпӗртесе Германа
пёлтерчё Эльгеев.
— Вӑл ман пиччепе пёрле ёҫлет, болыпевиксен организацийёсенче. Пирён патӑрта час-часах п у л а т ь , - ӑ н л а н тарчӗ Герман.
Ку сӑмахсене илтсен, Павлуш хёпёртерё: хӑйсен енчисем те пысӑк революци хумне хутшӑннипе савӑннӑ пулмалла.
I
— Пётём тёнчипе шырасан та, пирён Россия пек вак
халӑхсеие цим хёрхенмесёр хёстерекен патшалӑх урӑх тупас ҫук эсир,— терё Федоров.— Вёсене ҫеҫ мар, малороссене те, белоруссене те тата ыттисене те — мён пурё ҫёр
миллиона яхӑн ют чёлхеллё халӑхсене Россия патшалӑхё
хёстерсе пусмӑрласа пурӑнать. Великороссем пирён патшалӑхра мён пурё те 43% кӑна! Мёншён ытти халӑхсем—
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малороссем, белоруссем, поляксем вырӑс халахне ҫеҫ парӑыса пурӑнмалла? Мӗншӗн вёсене юлашки кӗпи-йӗмне
хывса иличчен ҫаратаҫҫӗ вырӑс помещикӗсем, чӑрсӑр чиновниксем? Тӗттӗмлӗхре, выҫлӑхра, тӗрлӗ чир-чӗрте пӑн1 ӑхаҫҫӗ чӑвашсем, ҫармӑссем тата ытти вак халахсем.
Хӑҫанччен тӳссе пурӑнмалла вёсен патшаран юлнӑ пысӑк
хуҫасене, помещиксене, фабрикантсене, полидие!— пӗтӗм чунтан кӑшкӑрчӗ Федоров,— Ответ — пӗрре кӑна:
патшалӑх ӗҫне пӗр ӗҫхалӑх кӑна тӗрӗс ҫулпа ертсе пыма
пултарать. Ниепле конституциллӗ монархи те, ниепле учредительнӑй пуху та ӗҫхалӑхне юрӑхлӑ правительство туса парас ҫук!— тесе вӗҫлерӗ Федоров.
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн пухӑннӑ халӑх хушшинче калама
ҫук пӑтрану пуҫланса кайрӗ. Трибунӑна хупӑрласа илнӗ
рабочисем тек никама та калама памарӗҫ, студентсемпе
рабочисем хушшинче тытӑҫу пуҫланса кайрӗ. Л а ш а л л ӑ
полици патша вӑхӑчӗ чухнехи пекех пуҫтарӑннӑ халӑха
хӳтерме тытӑнчӗ.
Рабочисем ҫапах та пӗр харӑс юрласа ячӗҫ:
Вихры враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу.
На бой кровавый, святой и правый
Марш-марш вперед, рабочий народ!

Ку юрӑпа рабочисем Грузински урамӗнчен пуҫласа
Воскресенски урамё вёҫне ҫитичченех утрёҫ. Вёсем ҫумне
кашни переулокран ҫынсем пыра-пыра хутшӑнчӗҫ, юрлама пёлнисем юрларёҫ, пёлменнисем хавасланса утрӗҫ.
Павлушпа Герман та демонстрантсенчен юлмарӗҫ, пёрле
большевиксен юррине вёренсе утрӗҫ.
ПАТРАНЧАК

САМАНА

1
— М и ш а , ч ӑ в а ш л а х а ҫ а т к ӑ л а р н ӑ ! Э р н е р е и к ё х у т тухать, х а к ё — ҫ у л т а л ӑ к а 4 тенкё! — х ё п ё р т е с е пырса кёчё
пиччёшё патне П а в л у ш .

Миша демонстрацире пулман: Сандецкий генерал кал25. П. Осипов. Элкей таврашё.
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лёх пӗтем гарнизона выранта тӑма хушна. Ҫӗрӗпе ҫыварманскер, вӑл тин ҫеҫ ирхи туалета хатӗрленнӗ пулнӑ. Денщик, ваксӑпа сӗре-сӗре, атӑ кунчине ҫутатса тӑнӑ; ҫын
килнине туймасӑрах, прихожӑйра хӗрҫум юрри ӗнӗрсе
тӑнӑ.
—Чим-ха, Павлуш... Пит ҫӑвам... Вара калаҫӑпӑр.—
терё те денщика чӗнчӗ Миша.
— Прохор! Лармалли тупса кил-ха,— хушрӗ Эльгеев
хӑйӗн денщикне.
— Есть, ваше благороди!— Павлуш умӗнче хӑйне
салтакла тытма тӑрӑшса, чыс пачё денщик. Вара хӑй
ларнӑ тӑваткал пукана прихожӑйран пӳлӗме кайса лартрӗ.
— «Ваше благороди» мар, «господин поручик» темелле халь,— тӳрлетрӗ Эльгеев.
— Есть, господин поручик! —тӳрлетсе кӑшкӑрчӗ денщик.
— Ну, юрё, Прохор. Килте чух честь памаҫҫӗ, ятран
чёнеҫҫё. Пёр курка шыв ӑсса пар-ха, ҫӑвӑнар,— терё те
Миша таз умне пырса тӑчӗ.
Эльгеевӑн хваттерё ик пӳлӗмлӗ, анчах пёр пуканпа пёр
сётелтен урӑх нимён те пулман килёнче.
— Туянаймарӑм-ха: вӑхӑт та пулмарё, укҫа та ҫитмер ӗ _ тесе Миша пукан ҫине ҫакнӑ кительпе брюкине тимёр кравать ҫине илсе хучё.—Э, чим-ха, манман чух... Ме,
хваттер укҫи тата киле валли кучченеҫсем илме,—текелесе, бумажникран ик вун тенкёлёх хут укҫа кӑларса пачё Павлуша.
Павлуш хёпёртерё, тав турё. Вара, денщикран шыв
куркине хӑй илсе, Мишӑна ҫӑвӑнма пулӑшрӗ. Денщик
каллех атӑ тасатма тытӑнчӗ.
Тин ҫеҫ туса пётернё йывӑҫ ҫуртра икё хваттер пулна,
пёрине — у р а м енчине — Эльгеев йышӑннӑ. Хӑйне валли
ҫеҫ пулсан, Эльгеева пёр пулём те ҫитмелле, уйрӑм хваттер кирлё мар. Анчах вӑл кёҫ ҫемьеллё пулассине шанна.
Слюсаревсем те ҫавнах кётнё. Соня ку хваттере пырса
курман, анчах качча каяс пулсан, ашшӗнчен уиралмал^лине
(полковникӑн хваттерё хӑйён те ике . пулемле
кӑна пӗлнё
пулнӑ).
„..
— Ну, Павлуш, мён каласшӑнччӗ ҫак эс?— ыитре^Миша сётел ҫине услам ҫу тата шур кулач кӑларса хуна хушӑра.
„
„
— «Хыпар» тухнӑ. Пёрремёш номер,— катартре Павлуш пиччёшне. Миша вулакаласз пахрё. Эльгеев тана ҫе•386

ре Прохор денщик сӑмавар лартса хатӗрленӗ, чей вӗретнӗ.
Хусах каччӑн пурнӑҫӗ Павлушӑн чухлё те пулман иккен:
пысӑк хваттерте ик арҫын пурӑнни — казармӑринчен те
кичемрех. Казармӑра апат-ҫимӗҫ ҫинчен шухӑшласси
пуҫра та ҫук, кунта—пурне те ик арҫын хӑйсен тумалла.
Мӗне кирлё денщик?— Вут хутса апат пӗҫерме-и? Атӑ тасатса пама-и? Пӗччен ҫеҫ пулсан — столовӑя кай та апатлан. Халӗ Эльгеевӑн хӑйӗнчен ытла Прохор ҫинчен шухӑшлас пулать. Денщикне Куславкка патӗнчи ялтан—Ҫӑкалӑхран—тупнӑ Миша, Виктӑр пек хӑй ҫумёнче пуласса шаннӑ. Прохор итлекен салтак пулнӑ, анчах вуламаҫырма пит пӗлмен. Ҫавӑнпа Эльгеев шкул ачисем валли
ҫаптарнӑ чӑвашла кӗнекесем илсе панӑ ӑна.
— Ну вӑт, Прахук,— -юри чӑвашлатса чӗнчӗ Эльгеев.
— Сана валли чӑвашла хаҫат пулать — «Хыпар». Итле—
мӗн ҫыраҫҫӗ:
«Эй, тӑван чӑвашсем! Халё пирён те хамӑр чӗлхепе хаҫат туха пуҫларё. Анчах хаҫат кӑларма укҫа пит нумай
кирлё, пирён укҫа пит сахал. Павел Тимофеевич Эливанов пулӑшман пулсан, халё те эпир чӑвашла хаҫат кӑларайман пулӑттӑмӑрччё. Ана уншан пётём чӑваш халӑхён
пит тав тумалла... «Хыпар» пётём чӑваш халӑхӗшӗн ырӑ,
тёрёс, шанчӑклӑ юлташ пулӗ.
...Хура халӑх! Сан ҫине шанса тӑратпӑр. Ҫакӑ хаҫатра
асӑннӑ ҫынсем пек пурсӑр та пире пулӑшма тӑрӑшӑр!»
— Камсем-ши пулӑшакансем, пӗлесчӗ,— ыйтрё Прохор.
— Ячӗсем пур кунта: Петр Дермидонтович Эливанов...
— Леш — Чашламари ҫӑмарта хуҫи ёнтё вӑл.
— Ҫавӑ, паллах, миллионер!-.—терё те малалла вуларӗ
Эльгеев.— Тата тепёр Эливановё — Павел Тимофеевич...
Сергей Алексеевич Игнатьев та икҫӗр тенкӗ панӑ. Шупашкар комиссаре Трофим Прохорович та Земствӑран
356 тенкё те 28 пус куҫарнӑ...
— Эппин «Хыпар» пуянсен хаҫачӗ пулса тӑрать. Пирён пек чухӑн-чахӑнсен нуши, паллах, вёсен чёри патне
ҫитес ҫук,— терё те денщик, сётел ҫине сӑмавар илсе килсе лартрё.
— Антоний игумен та вунпилёк тенкё панӑ иккен?—
тёлёнчё Эльгеев.
— Апла пулсан «Хыпар» пётес ҫук — мёнпур пуян хуҫасем пёр ҫӗре пуҫтарӑннӑ. Пупсем те пур, ҫӗр ёҫлекенсем
ҫеҫ ҫук,— терё каллех Прахук.
25*
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— О-о, вунпиллёкмӗш числара Атӑл ҫывӑхёнчи вак
халӑхсен пухӑвӗ_пулса иртет?.. Интереслӗ?! Интереслӗ ку
хыпар.
— Кайса итлер-и, Миша? Кӗртеҫҫӗ пулё вӗт?— ыйтрё
Павлуш.
— Кам чартӑр — халь ирӗк вӗт. Кайӑпӑр,— тесе хаҫата хӑй ҫумне чикрӗ Эльгеев.— Прахук! Чӗр ҫӑмарта тата пур-и пирӗн?
— Пурччӗ, ваше благороди!— сётел патне пырса
тӑрса каларё денщик.
— Ай, каллех хӑйӗнне! Чӗн ятран.
— Пур, пур, Михаил Николаевич. Миҫе илсе килес?—
ыйтрӗ Прохор.
— Ҫын пуҫне пӗрер.
— Эппин иккӗ, ваше бл... Михаил Николаевич?
— Эс ҫын мар-и-мӗн апла?
— Ҫук — эп салтак, ваше благороди!
— Ха, ха, ха, ха,! Эппин, эсӗ ҫын мар—салтак! Ха, ха,
ха!— каҫса кайсах кулчӗ Миша. Ун хыҫҫӑн Павлуш та
кулма тытӑнчӗ. Прохор, кӑшт тӑрсан, хӑй сӑмахӗсенчен
хӑй те кулма хӑтланчӗ.
— Пит тёрёс каларӑн, Прахук: салтак — ҫын мар. А
чӑваш сан шутпа епле?— татах тёпчерё Эльгеев.
— Чӑваш?!. Чӑваш вӑл — чӑвашах: салтак пулсан та,
ахвицер пулсан та...— терё Прохор. Анчах кӑшт тӑрсан,
виҫ сӑмах хушрӗ: — чӑвашла пёлет пулсан.
— Куна епле ӑнланмалла, Прахук?— татӑклӑн ыйтрё
Эльгеев.
— Пурте сирён пек мар: кӑшт «благороди» пулсанах,
хӑйсен чёлхине манаҫҫё — ни вырӑс, ни чӑваш. Амӑшӗ
камне те манаҫҫё,— терё те Прохор ҫенӗкрен виҫ ҫӑмарта илсе килсе пачё.
— Исмук Павӑлӗ, пирён ялсем, чей ҫине ҫӑмарта ярса
ёҫетчё: пит усӑллӑ тетчӗ,— терё Эльгеев. Вара вёри шыв
ҫине чёр чамарт.а ярса хутӑштарчё, ик татӑк сахӑр хурса
ирёлтерчё, кӑшт чейпе хёретрё.
Кӑмакара пӗҫернӗ сӗт пек пулчӗ стаканри чей шывё.
Павлуш кун пек чей ӗҫсе курнӑ, анчах Прохор пуҫласа ёҫнё.
— Ну, мён калӑн, Прахук? Тутла-и?—ыйтрё Эльгеев
хӑйӗн денщикёнчен.
— Ни чей, ни сёт — ҫ ӑ м а р т а шӑрши кӑна. Вырӑсланнӑ чӑваш пек ку чей,— терё Прохор.
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Атӑл ҫывӑхӗнчи вак халӑхсен пухӑвӗ Хусанти Кремльте пухӑннӑ. Мишӑпа Павлуш пырса кёнӗ ҫӗре чӑвашсен
секцийӗ хӗрсе ӗҫленӗ.
— Чӑваш халӑхӗ — аслӑ пӑлхар йӑхӗ,— тени илтӗнчӗ
алӑкран кӗнӗ чухнех. — Халӗ вӑл авалхи араб ҫырулӑхёнчен те паллӑ. Смолин профессор сире иртнӗ шӑматкун
каласа^ панӑ тӑрӑх, чӑваш ҫӗршывӗнче авалхи масарсем
гата тӗрлӗ куринкесем нумай. Улӑп тӑири тенине кам
илтмен? Ун пек куринкесем Шупашкар уесёнче, Куславкка тата Апаш ҫывӑхӗнче нумай. Археологсем тупса панинчен ҫакӑ паллӑ: пӑлхар ҫырулӑхӗ кив масарсенчи чулсем
ҫинче лайӑх палӑрса юлнӑ. Пирён пухура Шупашкар уесёнче ҫуралса ӳснё учительсем, студентсем, офицерсем
пур. Вёсем хӑйсен куҫёпе курнӑ ун пек чуЛсем пуррине.
Археологсем тёпчесе кӑтартнӑ тӑрӑх, Палан ялё ҫывӑхёнчи тата Апаш енчи масарсем ҫинче чӑваш ҫырулӑхӗ
пулни палӑрнӑ. Пӑлхар чӗлхи — чӑваш чӗлхи. Чӑваш та
ӗлӗк вӑйлӑ халӑх пулнӑ. Вёсен хӑйсен ҫар пуҫлӑхёсем,
турхансем, княҫсем пулнӑ. Мёншён мухтанас мар паян пирён халӑхӑн мухтавлӑ йӑх тӗпӗпе. Эпир — аслӑ пӑлхар
халӑхӗн ӑрӑвӗ! Ҫавӑнпа ҫак съездра — Атӑл ҫывӑхӗнчи
вак халӑхсен пухӑвӗнче—пирён татса каламалла: чӑваш
халӑхӗн ушкӑнӗ уйрӑм пулмалла. Ана тума пирӗн вӑй та
ҫителӗклӗ, аваллӑх та мухтавлӑ! — ҫӗкленсе вӗҫлерӗ хӑйӗн сӑмахне сӑпайлӑ оратор.
Икҫӗр ҫынна яхӑн пуҫтарӑннӑ ҫынсем ура ҫине тӑрсах
ал ҫупрӗҫ Никольские.
— Кам пулчӗ вара ку старик?— ыйтрё Павлуш пиччёшёнчен.
— Николай Васильевич Никольский, профессор вал.
— Чӑвашсенчен те профессорсем пур-и вара?
— Пёртен-пёр профессор — этнограф. Кёркуннепе эп
ун патёнче вёренме пуҫлатӑп. Смолин профессор ятне
Николай Васильевич асӑнчӗ — вал вырӑс, чӑвашсен ёлёкхи историйёпе пит интересленет,— тесе ӑнлантарчӗ Миша хӑйӗн шӑллёне.
— Ырӑ тӑвансем! Эсир халь анчах илтрӗр: Николай
Васильевич — пирён хисеплё профессор — ҫав тери илемлён ӑнлантарса пачё пире эпир камсем пулпи ҫинчен. «Чӑваш кӗнекине ӗне ҫинӗ» тени тёрёс мар, тӑвансем. Пирён
ҫырулӑх авалхи арабсенпе танах пулнӑ. Пӑлхар чӗлхи —
чӑваш чӗлхи! Ана эсир пурте пит лайӑх ӑнланатӑр.
389

Ч ӑ в а ш культури пулнӑ, пур та, пулать те ёмёр-ӗмӗрех! Пирён йӑх пуҫӗ— аслӑ пӑлхар халӑхӗ! Эпир пусмӑр курнӑ
чӑваш халӑхне пӑлхар ятлӑ тусан та ҫылӑх мар, тӑвансем! П ӑ л х а р патшалӑхӗ Мускав княжестви патне ҫити
сарлака лаптӑк йышӑннӑ ёлёк. Атӑл тӑршшӗпе вёсен
культури чечекленсе пынӑ. Тӗрӗксем те, монголсем те, вырӑссем те вёсен культурине пётереймен. Миҫе ҫӗр ҫул пирён ҫӗршывсенче юман йывӑҫ ӳсет, ҫавӑн чул пирӗн х а л ӑ х
та пурӑннӑ, пурӑнать те. Ниепле ҫил-тӑвӑл та, ниепле выҫлӑх-хурлӑх та пирён чӑваш халӑхне пӗтереймен! Авалтан ӗрчесе пынӑ чӑваш халӑхӗ халё, темиҫе ҫёр ҫулхи
юман пек, ҫӗнӗрен тымарсем ярать, туратсем к ӑ л а р а т ь ,
ҫулҫӑсем ҫурать, йёкелсем тӑкать. Ҫав йӗкелсем — эпир,
ҫамрӑк интеллигенци. Пире шанать халӑх, хӑйён пулас
телейлӗхне — вилёмсёр шӑпине вӑл ӗненет. В ы р ӑ с халӑхё пире, чӑвашсене, тёппипе пётересшӗн пулнӑ, анчах таран тымарлӑ юмана к ӑ л а р а й м ӑ н . Эпир ҫӗнӗрен чӗрӗлнӗ
халӑх, аслӑ пӑлхар йӑхӗ. Эпир х а м ӑ р хушӑмӑртан суйласа
лартнӑ тӳре-шара йёркипе пурӑнма тивӗҫлӗ, х а м ӑ р патш а л ӑ х культури чечекленсе ӳснипе савӑнса пурӑнмалла!
Сывӑ пултӑр ч ӑ в а ш халӑхӗ!— пётём вӑйпа к ӑ ш к ӑ р с а кал а р ё эсер Васильев хӑйӗн юлашки сӑмахӗсене.
Итлесе ларнисем: «Сывӑ пултӑр чӑваш халӑхё!»—те^се пёр харӑс пекех к ӑ ш к ӑ р с а ячӗҫ. В а р а чылайччен алӑ
ҫупрӗҫ.
— Ку тата кам пулчё, Миша? Ай-яй, пит хитре калать,— текелесе пётём чунтан алӑ ҫупрё П а в л у ш .
— Ку — И в а н Васильевич Васильев — Межевой институтра, Мускавра вёренет. С ӑ м а х а ҫаптарма пит маҫтӑр: хӑш енчен тёрёс, хӑш енчен тёрёс мар — ниепле те
ӑнланса ҫитермелле мар,— терё Эльгеев. Ҫапах та ыттисемпе пёрле алӑ ҫупнӑ пек пулчӗ.
Кун хыҫҫӑн пёри, Осипов хушаматлӑскер — Ёпхӳрен
килнё ч ӑ в а щ — ҫӗр ӗҫӗ ҫинчен тапратрё.
— Пур ҫӗр те хӑйсем акса-туса ёҫлекенсен аллинче
пулмалла. Ҫёр — пӗтӗм халӑхӑн, пуян улпутсен мар,—
терӗ ҫак оратор.— Улпутсен сутӑн илмен ҫёрёсем хура
халӑх аллинче пулмалла, вёсем пёр укҫасӑр халӑх аллине куҫмалла. Сутӑн илнё ҫёрсемшён хуҫисене хысна укҫа
тӳлемелле.
З а л р а пысӑк пӑлхану пуҫланса кайрё. П у х ӑ в а ^ертсе
пыраканӗ халӑха л ӑ п л а н т а р м а хӑтланчё, анчах икё пая
уйрӑлнӑ ҫынсем пёр-пёрин ҫине кӑшкӑра-кӑшкӑра чышкисемпе юна пуҫларӗҫ.
•390

— Пёр пус та тӳлемелле мар! Пётём улпутсен, монастырьсен, харам пырсен ҫёрӗсем ӗҫхалӑх аллине куҫмалла.
Унсӑрӑн чухӑн хресченсем каллех пуянсен аллине лекеҫҫӗ,— тесе сцена ҫине хӑпарса кӑшкӑрчӗ Федоров.— Пин
те тӑхӑрҫӗр пиллӗкмӗш ҫулта ӗҫҫыннисем пёр шухӑшлӑ
пулманни хупларё, алла илес влаҫа ҫухатрёҫ эсерсем.
Пётёмпех пуянсенчен хӑранӑ пирки! Халӗ пирӗн умра ҫул
уҫӑ. Вӑхӑтлӑх тӳре-шарана ӗҫхалӑх аллине памалла. Рабочипе хресчен пёр шухӑшлӑ пулмалла. Пуян-куштансене вулӑс комитечёсенчен тата ял комитечёсенчен шӑпӑрпа хӑваламалла!— терё те сцена ҫинчен анчё Федоров. Никольский, председатель пулнӑскер, ун сӑмахёсенчен хӑраса ӳкрё: перерыв турё.
«Кам пулчӗ ку? Аҫтан килнё?»—залра лараканнисем
пёр-пёринчен ыйтаҫҫӗ. Чӑнах та, чӑваш интеллигенцийӗ
хушшинче Федоров курӑнман ку таранччен.
Пёр вӑхӑт шӑп пулчӗ залра. Иван Васильевич президиумра ларакан Семен Николаевич эсер патне чупса пычё, пёр-пёринпе темёскер хёрсе калаҫрёҫ вёсем. Эльгеев
Федорова палласа илчё, патне пырса калаҫма та шухӑшларё, анчах леш часах ҫухалчӗ.
3
Атӑл ҫывӑхёнчи вак халӑхсен пухӑвё чылайччен тӑсӑлчё. Пёр эрне хушшинче пухура пулнӑ ҫынсем умёнче
тем тӗрлӗ проблема та пулнӑ: пӗрисем каланӑ — кётӳҫсёр пусӑра кётӳ ҫӳреймё, тенё, ялти хресченсем, ҫапла кал а р ё , тенё. Петровский пуп: пирён хамӑрӑн парламент—
пётём Раҫҫейри чӑвашсене пӑхса таракан тёп тӳрешара пулмалла, тенё. Ҫавӑнпа Вӑхӑтлӑх тӳре-шара
умёнче вак халӑхсен представителёсем ҫак ыйтӑва тапратмалла, тенё. Вара пирён хамӑрӑн епархи пулма
пултарать, тенё, чиркӳсенче чӑвашла богослужени пулё—
хамӑр хушӑран тухнӑ священниксем чӑваш халӑхне ӑнланмалла чёлхепе тӗн.нёркине вӗрентӗҫ, тенё.
«Ку ёҫе пирён ӑста социалист-революционерсем кӑна
туса пама пултарӗҫ. Гаврил Федорович Алюнов, Семен
Николаевич Николаев тата Иван Васильевич Васильев—
ҫавсем кӑна пире тёрёс ҫул кӑтартса парёҫ. Турӑ пулӑштӑр вӗсене халӑх пурнӑҫне ҫӑмӑллатма»,— тесе каланӑ
Петровский хыҫҫӑн Данилов пачӑшкӑ. Сӑмахне пётерсен,
Михаил Данилович пурне те кафедральнӑй собора вырсарникун кёлле пыма чёнчё, богослужени чӑвашла чёлхепе пулать, терё.
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З а л р а ларнисем чылайӑшӗ хӗпӗртесе ал ҫупрёҫ.
— Кафедральнӑй соборта?! Чӑвашла чӗлхепе богослужени?! Нихҫан пулман япала! Вӑт, чӑнах та, революци тени мӗне пӗлтерет, — терё Павлуш хӑйӗн пиччӗшне,
пуху хыҫҫӑн килелле кайнӑ чух.
— Паллах, леш — пирён Петровский — чӑвашсен пӗрремӗш архиерейӗ пуласшӑн. Кайса курма лекет — турри
пуррипе
ҫуккине
пӗлместпӗр
пулсан
та, — терё
Миша.
Ҫав каҫах Павлуш патне учительсен семинаринче вёреннё чӑваш ачисем тата учительсен институтёнче вёренне хёрачасем пычӗҫ. Вёсем Павлуша хор кружокне ҫырӑнма сёнчёҫ, соборта учительсемпе пёрле юрлама чӗнчёҫ.
Питё ӑста регент тупӑнни ҫинчен пёлтерчёҫ.
Регенчё чӑнах та ӑстаскер пулнӑ. Пуҫтарӑннӑ студентсен сассисене тёрёслесе пӑхнӑ хыҫҫӑн Тихон Данилович
Алексеев Павлуша тенорпа юрлама тӑратрӗ. Хорти ҫынсем пурте халиччен чиркӳре юрланӑскерсем пулнӑ, ҫавӑнпа кёлё юррисене чӑвашла юрлама часах вӗренчӗҫ. Алексеев ҫине тӑрса «Многая лета»—вырӑнне «Нумая ҫула»
тесе архиерей хорё юрланӑ пек юрлаттарчӗ.
— Ҫӑварна лайӑхрах кар, гимназист, ан вӑтан!.. Металл!.. Металл пек янӑратӑр сас!— тесе Павлуша уйрӑмах каларё Алексеев. Павлуш Архангельский херувим
кёввине лайӑх пёлнё, анчах чӑвашла нихҫан та юрламан
пирки унӑн чёлхи ҫыхӑнса пынӑ, сасси селёп пек тухнӑ.
Киле таврӑнсан, пулас экзаменсем ҫинчен те манса
кайнӑ Павлуш — кёлё юррисем чӑвашла юрлама вёреннё.
Тепёр кун, физикӑпа экзамен тытнӑ чух: физика пёлтерёшё енчен — молекула пайланмасть, тенё, атом — пайланать, тенё. Шӑпах тепёр майлӑ каламалла пулнӑ иккен:
темёскерле шуйттан Павлуш пуҫне аташтарнӑ. Вара ҫавӑншӑн «пиллӗк» вырӑнне «тӑваттӑ» лартса панӑ.
Пултӑрах-ҫке: гимназие ылтӑн медальпе пӗтересси
пулаймё ёнтё, ун вырӑнне революци ӗҫне хутшӑнни чыслӑрах, тенё Павлуш. Ҫине тӑрсах чӑваш гимнне вӗреннӗ.
Ана ятарласах Тихон Данилович хӑй ҫырнӑ пулнӑ.
Чӑвашла богослужени кафедральнӑй соборта архиерей служби пётсен пулса иртнё. Чӑваш пачӑшкисем —Петровскипе Данилов — малтан пуҫласа вӗҫне ҫитичченех
питё ҫӗкленӳллӗ кёлтунӑ, чӑвашла пёлекен диякон та тупӑннӑ. Нихҫан пёр чӑваш хӑпарса курман собор балконё
ҫинче вӑтӑр ҫынна яхӑн учительсемпе Хусанта вӗренекен
ачасем чун-чёререн тӑрӑшса юрланӑ.
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Мӑн саслӑ диякон патша вырӑнне Вӑхӑтлӑх тӳре-шарана вӑрӑм кунҫул суннӑ хыҫҫӑн тӑватӑ саслӑ хор пӗлӗт
ҫинчен янратнӑ пек хаваслӑн юрласа ячӗ:
«Ну-мая ҫу-ла, ну-ма-я ҫу-ла, ну-ма-я ҫу-у-у-у-у-ла!»
Кун хыҫҫӑн Тихон Даниловичӑн чӑваш гимнӗ савӑнӑҫлӑ
янраса кайрӗ:
Мухтав тӗплӗ. чӑваша,
Мухтав ӑслӑ йӑвашг-Л
Пил пултӑрах халӑха
Ҫӑмӑллатма пурнӑҫа!

— Чим, Павлуш?.. Эсир юрлани, чӑваш халӑхӗн гимнё тени, Архангельски композиторӑн юрри вёт — «Да
здравствует Россия, свободная страна», — терё Миша
чиркӳрен тухсан. Вара юрласа кӑтартрӗ.
— Чӑнах та вырӑсла юрӑ-ҫке вал?!—тёлӗнчӗ Павлуш.
— Ҫапах та чӑвашла пекех янӑрать. Эпир ӑна Тихон Данилович хӑй ҫырнӑ тесе,— кӑшт кӳреннӗн каларё Павлуш.
— Хамӑр патшалӑх пулсан, чиркӳсенче пур ҫӗрте те
чӑвашла богослужени пулать. Аван вёт?— ыйтрё Павлуш.
— Кам каларё сана чӑвашсен хӑйсен патшалӑхӗ пулать тесе?
— Пухура нумайӑшӗ ҫапла каларӗҫ-ҫке?
— Иихҫан та ун пек япала пулас ҫук, Павлуш. Уйрӑм
патшалӑхӑн — уйрӑм хуҫалӑх, уйрӑм ҫар пулмалла, уйрӑм хысна —ылтӑн-кӗмӗл тата ытти ҫӗр айӗнчи пуянлӑх
ҫителёклё пулмалла. Чӑвашӑн хӗрлӗ тӑмпа пушӑт-мунчаларан ытла мён пур? Вырӑс халӑхӗнчен уйрӑлсан, эпир
пёр ҫул та пурӑнас ҫук. Ун пек шухӑш — тӑм пуҫлӑ ҫынсен ӗмёчӗ вӑл. Пирён халӑхӑн уйрӑм культура та пулас
ҫук — вырӑссемпе хутшӑнмасӑр вал аталанас ҫук.
— Эппин, пухура тухса калакансем пурте «тӑм пуҫ»
сан шутпа?
— Пурте мар та... ӑнланма хӗн. Ҫав Федоров, Шӗнерпуҫёнче пӗр вӑхӑт ӗҫленӗ учитель, аван шухӑшсем калать,
анчах вӑл кашнинчех тӳре-шарана ертсе пыракансем пёр
рабочисем кӑна пулмалла тет. Хресченсене пӗрре те шута
илмест пек туйӑнать вӑл мана. Хӑй вал, Питёрти рабочи
ҫемйинчен тухнӑскер, историк пулсан та—интеллигеици
майлӑ мар. Шанас килмест ман ӑна та.
— Апла пулсан, камсене итлемелле пирён?— йӑлтах
ҫухалеа кайса ыйтрё Павлуш.
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— Пӗлместӗп, шӑллӑм. Ялта пурӑннӑ чух эп ытларах
хресченсем майлӑччӗ, хулана куҫсан — ш у х ӑ ш рабочисен
еннелле куҫа пуҫларӗ, анчах вёсем кун каҫа сакӑр сехет
ҫеҫ ӗҫлемелле тенинчен урӑх эп нимӗнех те илтеймерӗм.
Ан васка, Павлуш, тӳрех пухусенче тухса калакансем
хыҫҫӑн кайма. Тавҫӑрса нлме вӑхӑт кнрлё. Ҫавӑнпа та пулё, пирён патшалӑхра халё Вӑхӑтлӑх
правительство
кӑна.
— Ман юлташ Герман пёр большевиксем кӑна тӗрӗс
ҫул кӑтартса пама пултараҫҫё, тет. Мӗцшӗн ҫапла калать
вӑл?
— Мӗншӗн тесен ун пиччёшё большевик. Ана Хусана большевиксен Тӗп комитечӗ янӑ, теҫҫё, паллах — рабочисене большевиксен программи тавра пӗтӗҫтерме Федоров унпа пӗрле ӗҫлет.
— Алюнов текеннн к а м тата? Ана пит ӑслӑ ҫын теҫҫӗ
пухусенче тухса калакансем.
— Вӑл социалист-революционер. Тимофей Николаевичран кӑшт уйрӑмрахскер. Патша хӑй вырӑнӗнче ларнӑ
ч у х — э п и р пурте революционерсемччӗ:хӑшӗ — Николаев
пек, хӑшӗ — Алюнов пек. Халь патшасӑр чухне, Крылов
юптарӑвӗнчи персонажсем пек эпир: пёри малалла туртас тет, тепри хыҫалалла, хӑшё-пёри тӳрех пӗлӗт ҫинелле
вёҫесшён. Ҫакӑн пеккисем те пур тата: революци пӗтӗм
тёнчипе кёрлемесёр —ҫёнё йёрке пулас ҫук теҫҫӗ. Ни вӑрҫӑ, ни мир теҫҫё ун пек ҫынсем. К а м а итлемелле — пёлместёп. Тӑхтар, Павлуш: пурӑнӑпӑр — курӑпӑр.
«Мён пулнӑ ман пиччене? Кутемерте пурӑннӑ чухне
ӑна пурте Тимофей Николаевич хыҫҫӑн кайнӑ, Артур ӑна
темиҫе хут та тыттарса яма тӑрӑшнӑ, тетчёҫ. Киле пырса
тустарни те пулнӑччӗ. Учитель ӗҫне те ҫавӑн пиркиех пӑрахма тивнё-ҫке Мишӑна?»— ниепле те тавҫӑрса илеймест Павлуш. Анчах пиччёшёнчен хӑйёнчен ыйтма хаймасть.
— Мён вӑхӑта пустуй ирттеретён ҫак эс, Миша, ҫав чӑвашсем патёнче? Пирён пата ҫӳреми те пултӑн?— ыйтрё
Соня Павлуш умёнчех Эльгеевран, лешсем пухуран таврӑннӑ чух университет тёлёнчё хирӗҫ пулсан.
— Мёншён апла шухӑшлатӑн, Соня?—тёлёнчё Миша.
— Университета кёнё теттён, халь хӑш алӑкёнчен кёмеллине те пёлместён, — вылянчӑкла кулчё Соня.— Атте сана паян кӑнтӑрлахи апата кётет.
— Пёлетёп. Пырӑп.
— Ман клиникӑна кёрсе тухмалли пур. Кётетён пул•394

сан — п ӗ р л е кайӑпӑр,— терӗ те Мишӑна хулӗнчен тытрӗ.
Миша парӑнчӗ, пӗрле утрӗ.
Павлуш тулхӑрса хӑй хваттерне утрӗ. «Вӑхӑта чӑвашсем патёнче ирттеретӗн» тени ун чӗрине пит ыраттарнӑ.
Темӗнле манас тесен те, ҫав сӑмахсем Павӑл чӗрине каснӑ.
КДМАЛСАР ТУЙ
I
Эльгеевшӑн хусахла пурнӑҫ чечеклӗхӗ тӗксӗмленсех
пынӑ.
— Чылай шухӑшланӑ хыҫҫӑн эп Соня пирки ҫакна
каласшан, Михаил Николаевич: ҫураҫнӑранпа вӑхӑт нумай иртрӗ, эсир те лайӑх вырӑнта, вӑл та врач пуласси
куранса тӑрать. Вӑхӑт иртет, самана лӑпланса пырать
салтаксем перерӗн-пӗрерӗн килелле таврӑна пуҫларӗҫ'
Сире мӑшӑрланма та вӑхӑт пулё, тетӗп. Май уйӑхӗн вӗҫенче сире венчете тӑма та юрӗ,— татса каларӗ хӑйӗн ш у
хушне Слюсарев.
Эльгеев ку сӑмахсене кӗтмен мар, ҫапах та хирӗҫ калама салтав тупаймарӗ. Соня ҫураҫнӑ хӗр пулсан та темскер чуна кӑшлаиӑ.
Университет умӗнче тӑнӑ чух Соня каланӑ сӑмахсем
ирексӗрех кӳрентернӗ Эльгеева. Тен, вӑл нимех те каламан пулӗ: чӑнах та, тӗрлӗ пухусенче Миша вӑхӑт нумай
нрттерпё, анчах «чӑвашсем патёнче—пустуй» тенё сӑмахсем «Василь Иваныч» тесе мӑшкӑлланинчен те ытларах
ыраттарнӑ ӑна.
Эльгеевӑн хваттерёнче сётел-пукан та ҫителӗклӗ маррнне пёлсе тӑнӑскер, Слюсарев Соня туйне хӑй хваттерёнче ирттерме шут тунӑ.
Шӑп ҫав числарах Наровчатра та венчете кайма кӗпе ҫелетнёччё, халӗ вӑл кӗпене сарма лекнё: Соня виҫё
ҫул хушшинче кӑштах ӳт хушнӑ. Чиперлӗхӗ ёлёкхинчен
кая мар — тен, хитререх те пулӗ. Куҫӗсем анчах ёлёкхи
пек тимсер мар, шухӑшлӑн пӑхаҫҫё. Ҫирём иккёри хёрарам — ш ӑ п ача амӑшё пулмалли этем. Каярахпа хёрсене
ватлӑх пусать. Ҫавӑнпа та-и, тен, Георгий Петрович туя
июнь уйӑхне те куҫарасшӑн пулмарё, май уйӑхӗнчех туса ирттерес терё. Тёшмёш таврашне ёненмен вӑл.
^ Кӳрентерекен сӑмахсем илтнё хыҫҫӑн Павлуш пиччёшен туйне каясшӑн пулман. Анчах Зинаида Степановна
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ӑна ун пирки намӑслантарнӑ: нимшӗнех кӳренсен, ҫынпа
ҫын пӗр кун та пурӑнас ҫук, ҫилленнинчен ытла пӗрне-пӗри
каҫарни аванрах, тӑванпа тӑван хушшинче кӳренӳ пулмалла мар, тенё. Ҫапла каласа ӑнлантарнӑ хыҫҫӑн Павлуш шафер* пулма килӗшнӗ. Туй йӗркине пӗлекенсем ӑна
лав тытса ҫураҫнӑ хёр патне кайма хушнӑ пулнӑ. Соня,
венчет кӗпи тахҫанах тӑхӑннӑскер, кӗҫӗн кӗрӗве кӗтсе
ларнӑ. Унпа юнашар хӑйӗн ҫывӑх юлташӗсем пулна, вӗсене Павлуш палланӑ. Павлуш, шур перчетке тӑхӑннӑскер,
сасартӑк Микула патша портретне аса илчё: унӑн сылтӑм
аллинче перчетке ҫукчё. Варй 1 вӑл та сылтӑм аллинчен
ҫемҫе сӑран перчеткине сулахай аллипе хывса илсе тытрё те Соньӑна шур чечек ҫыххи тыттарчӗ.
Соньӑна Воскресенски чиркёвне илсе пынӑ ҫӗре Миша
хӑйӗн юлташӗсемпе ӑна кӗтсе тӑнӑ. Павлуш шафер ӗҫне
пӗлмест, ӑна Баратынский вёрентсе тӑрать. Аллине венчет кӑшӑлӗ тыттарсан, вӑл ӑна Соня пуҫне тӑхӑнтартма
хӑтланчӗ.
Баратынский, ҫавна курса, Павлуша аллинчен хуллен
ҫапрӗ. Венчет кӑшӑлӗ кӑшт кӑна ҫӗре ӳкмерӗ. Баратынский вӑхӑтра пырса тытни кӑна Павлуша инкекрен хӑтарчё.
1
«Эй, Исайя, ликуй!» хор савӑнӑҫлӑ юрлани илтёнсе
кайрё ҫӳлти балконран.
— Юратса илетёр-и? — ыйтрӗ ватӑ пачӑшкӑ Михаилтан. — Юратса тухатӑр-и? — ыйтрё вӑл Соньӑран та.
Сӑмахёсем иккёшён те пёр пекех пулчӗҫ: юратса. Ылтӑп
ҫӗрӗсене пёрне-пёри тӑхӑнтарсан, Мишӑпа Соня чуптуса
илчёҫ, хор вӑл вӑхӑтра тем тӗрлӗ чуна ҫӗклентерекен
юрӑ юрларӗ.
Георгий Петровичпа Агафия Петровна вӗсене пиллесе
йышӑнчёҫ, сётел хушшине вырнаҫтарса лартрёҫ.
Павлушӑн, кёҫён кӗрӳ пулнӑскерӗн, шампански кёленчисене уҫса памалла пулнӑ, анчах вӑл мӗнле уҫмаллине
пёлмен.
Сыхланараххӑн бокалсене тултарас вырӑнне Павлуш
яра панӑ сӑра тултарнӑ пек. Пётём сётеле пӗрӗхтерсе
пётернё, хӑй те йёп-йёпех пулнӑ. Ҫитменнине тата, тутанса ҫеҫ пӑхас вырӑнне бокалри шампанские шыв ӗҫнё
пек пӗтӗмпех ёҫсе янӑ. Нихҫан тутанса курман япала ӑна
тутлӑн туйӑннӑ. Часах ураран ӳкнӗ, пӗрехмай кулнӑ.
Мёншён кулнине хӑй те пӗлмен. Вара ӑна Баратынский
* Кёҫӗн кӗрӳ.
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юНашарти пӳлёмри диван ҫиНе кайса вырттарнӑ. Мён
каланӑ, мӗн юрланӑ туйра пулнӑ хӑнасем — Павлуш нимён те илтмен.
2

Икё уйӑх пёрле пурӑнса курни нумай вӑхӑт мар
ҫамрӑк мӑшӑршӑн, пӗрне-пӗри хӑнӑхни те икё ҫул пурӑнса курни мар. Чуп-чуп уйӑх сисёнмесёрех иртсе кайрё.
Павлуш ҫуллахи каникула киле кайнӑ, пиччёшё хушнипе
инкёшне кётсе илме хатёрленнё: вырӑсла хапха тутарнӑ,
малти пӳртне тул енчен саваланӑ хӑмапа виттернӗ, ҫутӑ
кӑвак тӗслё сӑрлаттарнӑ, чӳрече хашакӗсене те, кантӑк
янаххисене те шур сӑрпа сӑрланӑ. Ёҫё йӳнерех лартӑр
тесе, Павлуш Тимуш ашшёпе килӗшнӗ — вӑл ӑста маляр.
Платник ӗҫне Хура Сантӑрпа унӑн ывӑлё Валькка кӗрӗшнё. Павлуш хӑй те, пултарнӑ таран, пулӑшнӑ: хӑма татма, савалама, урай сӑрлама, йӗтӗн ҫӑвё вёретме.
Михала авланнӑ тенине илтсен, Хӗветӗрӗн ун майрине пит курас килнё: темён, хӑйне тивӗҫлине тупса илейнёши вара, тенё.
Марьепе Лисук лаҫра сӑра юхтарнӑ, тутлӑрах пултӑр
тесе сӑрине ҫӑрарах ӑсларан хӑмла ярса йӳҫӗтнӗ. Тутлӑ
апатпа тёлёнтерес тесе, Хёветёре вӑрӑм хӳреллӗ така
пустарнӑ, чи лайӑх какайёнчен шӑрттан тунӑ, мӑн пыршинчен — тултармӑш. Ҫӳрмине хӑйсем валли кӑна хӑварнӑ, кинне кӑтартас мар тенё.
Ҫапла хатёрленнё Марье аппӑшӗпе Павлуш Михалапа майрине чыслӑрах йышӑнмашкӑн.
Кине ларса килме ҫемҫерех пултӑр тата ан чӗтреттёр тесе, Хёветёр тӑрантас ҫине пӑрҫа улӑмӗ мар —
тин ҫеҫ ҫулса типӗтнӗ пахча ути хунӑ, ҫиелген киз утиял
сарнӑ.
— Кун пек тӑрантаспа патша майри те ҫӳремен пулӗ,
екконӗ-манё, — тесе тухса кайнӑ Хёветёр Куславккана
ҫамрӑк мӑшӑра кӗтсе илме. Куславкка ҫулё — кукӑр-макӑр, сӑртлӑ-ҫырмаллӑ; тип ҫанталӑкра — лӑкӑм-лакӑмлӑ,
тусанлӑ. Ҫавӑнпа та пулё Хёветёр, юри хатӗрленӗ утта лапчӑтас мар тесе, пуш тӑрантас ларчӑкки ҫине ларса
ҫирём ҫухрӑм хуллен чуптарнӑ лашине.
— Ну-у, Айван, хуллен юрт-ха халь анаталла,— терӗ
те Хёветёр, чапӑркка аврипе хӑмсарчё лашине. Утне хӗрхеннӗ вӑл, Кармӑш пасарне тутарсене сутма тесе темиҫе
те кайнӑ пулнӑ, анчах пустарас килмен. Кун пирки Михалапа калаҫса пӑхас пиркиех ҫак ватӑ лашапа ҫула тухнӑ.
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Ватӑ пулсан тӑ, чаваШ «каЧакисенчен» юл Ман Айван: тепӗрт-тӗпӗрт вырӑнне тӑп-тап пуса-пуса чупнӑ. «Шӑлӗсем
начарланман пулсан тата пӗр-ик ҫул усрама пулӗччӗ»,—
шухӑшланӑ Хӗветӗр. Лашине кантарма вӑхӑт пултӑр тесе, вӑл килтен иртерех тухнӑ: «Самолет» пӑрахут Куславккана сакӑр сехет тӗлнелле ҫитмелле пулнӑ,
анчах вӑл вуннӑра тин ҫитнӗ. Ҫапла вара Хӗветӗрӗн хӑйӗн
лашине сӗлӗ пама та, шыв ӗҫтерме те, шӑварса кантарма
та вӑхӑт ытлашшипех пулнӑ.
— О-о, Хӗветӗр! Халӗ те чупать-и-ха пирён Айван?—
тӗлӗнсе ал пачё Эльгеев ашшӗ патӗнче ӗҫленӗ тарҫине.
— Чупать-те-ха... Кун пек вӑрӑм ҫула тек тухаймӗ:
сӑрталла хӑпарнӑ чух пашкать, сывлӑшне ҫавӑраймасть.
— Сутса теприне туянас пулать,— терё Эльгеев.
— Сутма — ман лаша мар-ҫке, хуҫа ирӗкӗ.
— Епле сан мар? Ана сана асанне пиллесе панӑ-ҫке—
хӑвӑн ирёк,—терё те хӑйён чипер майрипе паллаштарчё.
Хёветёр — «ман
алеем тислёклё»— текелесе— «Страствуй» ҫеҫ терё, вара лармалли утияла тепёр хут силлесе
тусан вӗҫтерчӗ.
Соня кӑмӑллӑ пулнӑ. Ҫул тӑршшипе Наровчат енчи
уй-хирсем ҫинчен каласа пынӑ Хёветёре. Хёветёр вырӑсла начар пёлнё пирки чӑвашла калаҫнӑ, Миша Соньӑна
вырӑсла куҫарса панӑ.
Куснар сӑртне пырса ҫитнине туймарёҫ те Хусан ханисем. Умра — сарлака айлӑм, ун тӗпӗпе кукӑр-макӑр
Энёш шывё юхать. Аслӑ ҫул ик айккипе ватӑ хурӑн йывӑҫҫисем икшер ретӗн ӳсеҫҫё. Вёсене Кётерин патша чухнех лартнӑ иккен — ҫапла ӑнлантарнӑ Миша. Энёш леш
енче Аслӑ Куснар ялён шур чиркӗвӗ курӑнать, хёвел ҫутипе кӗмӗл хёрессисем ялтӑртатаҫҫё. Чан ҫапни нлтӗнмест — кёлёрен тухнӑ пулмалла. Сасартӑк таҫтан сылтӑм
енчен хӗрачасен юрри илтёнсе кайрё:
Павӑл мана илмерӗ, илмерӗ...
Тӑхӑрвун мӑшӑр ҫӑпати пурччӗ,
Сакӑрвун саккӑр сарри пурччӗ.
Павӑл мана илмерӗ, илмерӗ...
Аллӑ улт тӗрке пирри пурччӗ,
Ҫитмӗл ҫич кӗпелӗх тӗрри пурччӗ.

Якур арман хуҫин улӑхне тухнӑ хёрачасем утӑ купи
ҫине канма ларнӑ иккен. Вӗсем хуллен кӑна юрланӑ пулин те, сӑмаххисем Михалапа Хёветёре уҫҫӑнах илтённё:
пёр-пёрин ҫине пӑхса кулнӑ иккёш те.
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— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ вӗсем?— ыйтнӑ Соня.
— Пирӗн патра ҫавӑн пек юрӑ пур,— ӑнлантарчӗ Хӗветӗр.— Павӑл ятлӑскер, пӗр чӑваш ачи, савнӑ пулать
пёр хӗре, анчах качча илмен, тет. Вӑт ҫавӑнпа кӳреннӗ пулать вара хӗрӗ.
— Сӑмаххисем, сӑмаххисем епле?— татах ыйтать
Соня.
— Куҫармалла сӑмахсем мар вёсем, Сонечка, шӳтлесе юрлани кӑна,— ӑнлантарасшӑн пулчӗ Мйша, анчах
Соня лӑпланмарӗ.
— Ну, мён те пулин калаҫҫӗ вёт вёсем?— татах ыйтрё арӑмӗ.
— Тупри нумай пулнӑ, тет, савнӑ хӗрӗн: тӑхӑрвун мӑшӑр ҫӑпата, сакӑрвун саккӑр сарӑ — пилӗкрен ҫакмалли
хӗрарӑм эрешӗ, ҫитмӗл ҫичӗ кӗпелӗх тӗрӗ хатӗрленӗ пулнӑ, тет. Ҫапах каччи тиркенӗ, тет, хӗрне,— ӑнлантарчӗ Хӗветӗр. Вара ҫул анаталла тесе, лашине чӑпӑрккапа ҫапса
илчё. Айван мӗн вӑй пур таран сиккипе анса кайрӗ ҫырманалла, чарас тесе те чараймарӗ Хӗветӗр. Шӑп кӗпер
патне ҫитес умён Айван такӑннӑ пек пулчӗ, вара Улмалуй
ҫулё еннелле пӑрӑнмалла ҫӗрте чикеленсе ӳкрё. Тӑрантас
унпа пӗрле йӑванса кайрё. Ларса пынисем снрпёнсе кайрёҫ пулин те тӗрӗс-тӗкелех ура ҫине тӑчёҫ.
— Ак тамаша! Нихҫан курман япала: Айван ҫӑварёнчен юн кӑпӑкланеа тухать,—сӑхсӑхса каларё Хӗветӗр. Соня хӑраса ӳкнипе Мишӑна хулӗнчен пырса тытрё. Айван,
шур куҫӗсене хӑрушшӑн кӑтартса, таҫталла пӑхса выртать, сывламасть. Пёри те пёр сӑмах чёнмеҫҫё. Хёрачасен хурлӑхлӑ юррисем кӑна улӑх енчен тёллён-тӗллён ҫил
вёрнё майӑн илтӗнеҫҫӗ. Энёш пёвинче кӑвакалсем хутранситрен чёппнсеие чёне-чёне нартлатаҫҫё, ашшё-амӑшёсем
патне часах чӗпписем шнплетсе пыраҫҫё. Ҫутҫанталӑкра
нимён те пулса иртмен тейӗн: пёр Хёветёршён кӑна Айван
вилсе выртни пысӑк хурлӑх.
— Ах, мӗншӗн чӑпӑрккапа ҫапрӑм-шн? — кӳренсе
айӑпа хӑй ҫнне нлчё Хӗветӗр.
3
Ёлёкхи чӑваш йӑлипе, вӗри мунча хатӗр пулнӑ ҫамрӑк
мӑшӑр Кутемере пырса ҫитнӗ ҫӗре, Михала ҫапӑнма юратнине пёлсе, Павлушпа Тимуш вӗрене турачёсенчен икё
милӗк хатёрленё. Мунчаран тухсан ёҫмешкён пӗр кӑкшӑм
сӑра хатӗрленӗ. Кун пек йӑлана СоН'я килёштермен: ҫӑл
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шывепе пит-куҫне ҫул ҫинчи тусанран ҫуса тасатнӑ кӑна
Анчах Михалашӑн пулсан — милӗкпе ҫапӑна-ҫапӑна сив
шывпа чӳхеннинчен ырри мӗн пултӑр тӗнчере! Хёветёр
ӑшши тутлӑрах пултӑр тесе, милӗкне мунча чулёсем ҫинё
хурса ашалать, вара пёр алтӑр шыв сапса пӑс кӑларать—
ан тив, тутлӑрах пултӑр мунчи. Ҫӑвӑнаҫҫё ҫапла Хёветёрпе Михала пёрне-пёри милёкпе ӑ ш а л а - ӑ ш а л а : хӑшё худа — хашӗ тарҫи, пёлме ҫук: иккёшён те ӳчёсем тин ҫуралнӑ ачасен пек хёп-хёрлё.
Михала мунчаран тухнӑ ҫёре Марьепе Чёнертен килнё
Санюк (весен рессорлӑ тӑрантасёпе хӑнасене кайса илне-ҫке Куславккаран!) ёҫмелли-ҫимелли хатӗрленӗ: шӑрттан тата тултармӑш ӑшаланӑ, сётел ҫине вёт кукӑль
лартнӑ. Килти тулӑ ҫӑнӑхё крупчаткӑран ирттерет тенё
чавашсем: те чӑнах ҫапла—ҫӑмарта кукли- шӑрши мунча
патнех ҫитнӗ.
— Хёветёр, эс нимён те туймастӑн-и?— ыйтрё Михала улмуҫҫисем хушшипе килелле таврӑннӑ чух.
— Туймасӑр, ара,— сӑра шӑрши. Лаҫра сӑра юхтараҫҫё,— терё Хёветёр.
— Ма-ар! Ҫӑмарта шӑрши туйӑнать.
—Ҫӑмартине ҫименни нумай пулать те, манса та кайнӑ.
Микулай Уҫӑпӑч вилнӗренпе ёнтё ҫичё ҫул иртрӗ — ҫисех
кайман унтанпа, сутса укҫа тунӑ. Как-никак — ҫемье.
— Миҫе ача ҫак сан, Хёветёр?
— Ик хӗр, пёр ывӑл — ӳсеҫҫӗ ҫапах, йёксёксем. Апачё
те, тумтирӗ те кирлё — ӑна-кӑна пӗлмеҫҫӗ.
— Ой, Мика! Мён пулнӑ сана? Пиҫсе кайман пулёҫке, — тесе Миша патне чупса пычё Соия. Ун хыҫҫӑн
П а л к а н ҫӑмламас хӳрине вёлтёртеттерсе пырса тӑчӗ.
— О-го, эсир паллашма та ёлкёрнё?!—тёлёнчё Миша.
— Майрасене тивмест вӑл пирён Палкан. Ыйткаласа
ҫӳрекенсене курсан — ҫисех ярать вара, йёксёк, — терӗ
Хёветёр, Палкана пуҫёнчен ачашлакаласа.
— С легким паром вас, Михаил Николаевич!— решетке урлӑ кӑшкӑрчӗ Исмук Павӑлӗ.
— О-о, Павел Алексеевич?! Эсир таврӑннӑ, эппин, Ҫӗпёртен?
— Таврӑнтӑмӑр та-ха...
— Ну-ну, кёрсе ларӑр, калаҫар.
— Ҫав шутпах улӑ-хнӑччё-ха... Мунча хыҫҫӑн, тен, атьсемёр, выртса канатӑр?
— Ҫо-ок, кёрёр,— терё те Эльгеев калинккене кайса
уҫрӗ.
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Хӑнара ҫывӑхри тӑвансем кӑна пулнӑ. Чӗнертен Сашок пӗчченех килнӗ. Упӑшки пушкӑртсем патӗнче пурӑнать, хӗллехи кунсенче кӑна киле килкелет. Ачисем, пӗчӗккӗскерсем, паян асламӑшпе килте юлнӑ. Лисук лаҫран
така яшки йӑтса килнӗ. Ҫӳрмисене тӑм чашӑк ҫине кӑларса уйрӑм хунӑ, Соньӑна кӑтартман. Пуҫ мимине, Михала юратакан така пуҫне, уйрӑм турилккепе панӑ. Хула
йӗркине пӗлменнине кӑтартас мар тесе, Марье Антонина
Павловнана пулӑшма чӗннӗ. Эльгеев Тоньӑна хӑй килӗнче тӗл пуласса вуҫех кӗтмен. Тоня хӑй те килесшӗн пулман, Соня умӗнче аван мар пулассӑн туйнӑ, анчах Марье
ӑна пит тилмӗрсе чӗннӗ. Тепёр енчен шухӑшласан, хӑйӗн
савнин майрине те курас килнӗ пулӗ Тоньӑн: юратсах илнӗ-ши Миша ҫав хӗре, мӗнпе вӑл ун пуҫне ҫавӑрнӑ? Тен,
чӑвашсен каларӑшӗ тӗрёс?
Мишӑпа Соня валли сак ҫине пир сарса хатӗрленӗ.
Вёсем умне вазӑпа шур чечексем лартнӑ, ӑна Антонина
Павловна хӑйӗн пахчинчен илсе килнё иккен.
Миша кашнинех ал парса саламларӗ. Антонина Павловнана ал панӑ чух, кӗтмен ҫӗртен «Тоня!»— тесе темӗскерле чун-чӗререн тухакан саспа каласа ячӗ. Кайран, хӑйӗн «йӑнӑшне» туйса, Антонина Павловна!— терё.
Ҫынсемшён пулсан, нимён те пулса иртмен пек. Анчах
Соньӑн чёри «темшён» картах сикрё Миша Тоня ятне
асӑнсан. Ун ҫинчен Хусанта Соня Павлушран нумай илтнё пулнӑ. Ҫавӑнпа та-и, тен, Мишӑн сасси ӑна хумхатнӑ.

Сётел ҫинче така яшки тата тултармӑш пулсан — мён
ҫитмест чӑваша? Паллах, сӑра. Кунтан чаплӑрах апат ниепле ресторанра та тупас ҫук — иккёленме кирлё мар. Сара хыҫҫӑн ҫатма ҫинче ӑшаланӑ шӑрттан ҫыртсан — мӗн
каласси пур — т у р р а шёкёр! Михала — х а м ӑ р ҫын, ӑна
хамӑр апатпа тёлёнтереймён. Ҫисе тёлӗнтӗрччӗ унӑн
вырӑс майри: Соньӑшӑн чӑваш апачӗ ӗмӗр ҫисе курман
япала-ҫке. Анчах — ак тамаша!— Соня сӗтел ҫине лартнӑ апата тутанса та пӑхасшӑн пулмарё.
— Ку мӗнле япала?!— вӑрттӑн ыйтрӗ Мишӑран.
Миша ӑнлантарса пачё.
— Пыршӑран тунӑ япала йӗрӗнтерет мана,—^терӗ Соня, шӑрттанӗ пит тӑварлӑ, кукар яшкинчен ^ тӗтём шӑрши килет, сӑри — сыпма ҫук йӳҫӗ терӗ. Сӑра вырӑнне
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пӗр чашӑк чей ыйтрӗ, сӗтел ҫине лартса панӑ карас пылпа ҫӑмарта кукли кӑна ҫирӗ.
— Чӑваш апачӗ вырӑс хырӑмне килӗшмест те пулё
ҫав,— терё Санюк, Соня ҫав тери тутлӑ апата та тиркенинчен тёлёнсе.
— Мён тёлёнмеллн пур, Александра Николаевна,—
сӑмах хушрё Антонина Павловна — Павлик, каласа парха, епле сана Шурсала больницинче борщ ҫитернӗччӗ?
Астӑватӑн-и?
— Пылакскер — х ӗ р л ӗ кӑшман яшки — аран ҫӑтса
рнтарса ятӑм сыпнӑ яшкана. Тӑварланӑ хӑяр тытрӑм та
вара ҫӑкӑрпа ҫисе ятӑм. Ха-ха-ха-ха!
— Сосиска та, сыр та ҫиместчӗ Павлуш пирвайхи ҫул
Хусанта пурӑннӑ чух,— тата хушрё Антонина Павловна.— Ҫапла вёт?
— Ҫапла. Халь пулсан — пар кӑна!
Хӑйшён хута кёрсе калани Соньӑна пушшех кӑмӑла
кайман: «Тавтапуҫ» терё тесётел хушшинчен тухса кайрё.
Миша хёрелсе кайрё, ҫынсем умёнче хӑйне аван мар туйрё. Пёр вӑхӑт Соня хыҫҫӑн тӑрса кайма шут тытрё, анчах
Тоня ӑна чарчё — хӑй кайрё.
Исмук Павӑлё, нимён те пулса иртмен пек тӑвас тесе,
политика ҫинчен тапратрё.
— Мёнле пулчё-ха ку пирён революци текенни, Михаил Николаевич?— ыйтрё те вӑл, хӑех ответлерё.— Улпучёсем ҫаплах юлчёҫ, пуянсем те тара илсе тыр акаҫҫӗ,
Артурсем те хӑйсен вырӑнёнчех, кантурё те ҫавах... Пёр
патши ҫех тухса ӳкрё. Вӑл та, ҫитменнине, хӑй ирӗкӗпе
престола пӑрахнӑ. Анланми пултӑм-ши эп хальхи историе,
е.., — чарӑнчӗ калама, сётел хушшинчен тухса чикаркка
ҫавӑрма тытӑнчё. Сӑхсӑхас вырӑнне пёр сӑмахсӑр кил хуҫисене пуҫ тайрӗ кӑна. Эльгеев ирӗксӗртереххӗн ҫапла каларё:
— Патши хӑй ирӗкӗпе мар та-ха, ӑна хӗстерсе ҫитерне
эсерла шухӑшлисем. Ку енчен пуринчен ытла социал-демократсем ҫине тӑрса ӗҫленӗ. Анчах вёҫне ҫитереймен. Керенский хӑй класёнчен ытла иртсе каяс ҫук. Хресченсен
революцийӗ пулса ҫитеймерё ҫав, ҫёрсёрех юлчӗҫ.
— А мёнле капла пулса тухрӗ-ха ҫав? Вӑрҫи те ҫаплах
пырать — ни тпру, ни ну!— тесе кӑвак тӗтӗме хӑй патӗнчен уҫӑ алӑк еннелле сулса каларё Павел Алексеевич.—
Нимӗнле улшӑну та сисӗнмест.
— Улшӑнни кӑштах пур, Павел Алексеевич: ӗлӗк пире, офицерсене, "ваше блогороди» тетчӗҫ, халь—господин
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прапорщик е полковник Теҫҫё,— кула-кула тӑрӑхларӗ
Эльгеев.
,
— Текех тӗнче тӑрӑх улталанса ҫӳрес мар пулё. Ялтах пурӑнас. Сакӑр пусӑ туса пӑхас тетӗп-ха эпӗ хамӑн
виҫӗ пусӑллӑ ҫӗр ҫинчех. Ҫӗрулми лартас тетӗп, сысна усрас тетӗп — ӑратлӑраххине, улмуҫҫи-ҫырла тавраш ӳстерес шыв хӗрринче — х а м ӑ р анкарти хыҫӗнче. Тен, хулара пурӑнкаласа ӗмӗре ирттериччен — ялта усӑлларах
пулӗ.
— «Хыпар» хаҫат илетӗр-и эсир, Павӑл пичче?—
ыйтрё Павлуш.
— Курман. Тепёр хут кӑларма тытӑннӑ тенине илтнӗччӗ.
— Ҫырӑнса илёр. Эрнере икӗ хут тухать. Ҫулталӑка
тӑватӑ тенкӗ кӑна тӑрать,— терё Павлуш, студентсене
яла кайсан хаҫат сарма хушнине аса илсе. Кун пирки
«Хыпар» редакторё — Иван Васильевич Васильев — каникул умён ятарласа пухура каланӑ иккен.
— 0-го! Ялти ҫыншӑн тӑват тенкӗ хаклӑрах та, ҫырӑнса илес пулё — унсӑрӑн «Вӑхӑтлӑх правительство»
мённе те пӗлмесӗрех юлӑпӑр, патша вырӑнне каялла пёрпёр князь кӗрсе ларнине те сисмесёрех юлӑпӑр! Ҫынсене
те сӗнес.
— Учредительнӑй пуху мён калӗ. Ҫавна суйласа лартсан, тен, ҫӗнӗ г законсем пулёҫ. Халё тем те калаҫҫӗ пухусенче: пӗрисем пӗтӗмвлаҫа рабочисемпечухӑн хресченсен
аллине памалла теҫҫӗ, теприсем — чӑваш эсерӗ пеккисем
— патшалӑхра тӗреклӗ хресченсен влаҫӗ кирлӗ теҫҫӗ, пуянни-чухӑнни—пурте «пӗртӑван» пулмалла теҫҫё, чӑваш
тӳре-шари те тӑвасшӑн хӑшё-пёри,— кулкаласа каларё
Эльгеев.
— Ха-ха-ха-ха! «Чӑваш патшалӑхё»?! Вӑт, атьсемёр,
пур иккен ун пеккисем те,— чикарккине сӳнтере-сӳнтере
кулчё Исмук Павӑлӗ.— А ман Елюк «хамӑр патшалӑха»
кураймасӑрах вилсе выртрё апла пулсан. «Ҫӳлти патшалӑха» кайрӗ.
— Мён илтетёп?! Эппин... сан арӑму...
— Вилчё ҫав, апӑрша. Тюмень тӑприпе витёнсе выртрӗ. Чахотка пӗтерчӗ ӑна та. Ик ывӑлпа юлтӑм. Усӗҫ-ха
ман ачасем те, ватӑла киле ашшӗне пулӑшакан пулёҫ, —
текелесе хурланнипе пӳртрен тухса кайрё. Ана ӑсатма
Михала та алӑк умне тухрӗ.
Вӑл вӑхӑтра Тоньӑпа Соня улмуҫҫи айӗнче ҫапла калаҫса ларнӑ:
26*
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— Соня, каҫарӑр Мана ҫапла чённёшён,— эпе сирен
кӑмӑлӑр мёншён нӑсӑлнине сисрём.
— Мён сиснӗ эсир? Нимён те пёлместёр эсир, ан ҫӳрёр ман хыҫҫӑн,— татса хучё Соня.
— Эп сирӗнтен чылай аслӑ, манӑн ҫемье пур, ывӑл
ӳсет... Ҫавӑнпа тӑванпа тӑван пек калаҫасшӑн эп сир.ӗнпе. Миша сире каламан, паллах: хӑйён чёри кама ҫывӑх
пулни ҫинчен вӑл сире нихҫан та пӗлтерес ҫук.
— Мён, мӗн! Ҫывӑх чёре!
— Мёншён кӳреннӗ эсир? Мён килёшмест сире? Е сирён пуҫра темӗнле киревсӗр шухӑш пур?.. Эпир Мишӑпа
пӗрле ӗҫленӗ, иксёмёр те — учитель. Пӗр-пӗринпе чӑнахах
туслӑ пулнӑ. Тен юратнӑ та пулё — пытармастӑп.
— Юратнӑ?!. Ҫавӑн хыҫҫӑн эсир тата манпа калаҫма
хӑятӑр?!.
— Хӑятӑп. Мёншён тесен эпир нихҫан та ытлашши
ҫывӑх пулман. Туслӑх — таса туйӑм, унсӑрӑн общество
та ҫук. Пирён хушӑмӑрта малашне те туслӑх пуласса ман
ӗненес килет.
— Упӑшкин еркёнёпе, эппин, сирӗн шутпа, арӑмё те
туслӑ пулмалла? Вӑт логика,— йӗрӗнчӗклӗ кулчё Соня.
— Эсир, пӗр енчён, ҫамрӑк — пурнӑҫ ҫулӗ ҫине тин кӑна тухатӑр. Эсир аристократла пурнӑҫа идеал вырӑнне
хуратӑр, вӑл паллах. Аннӳ сирӗн, эп илтнё тӑрӑх, дворянка пулнӑ. Аҫу ҫинчен ӑна калама пултараймастӑп, пёлместёп.
— Мёне кирлӗ сире пирён йӑх? Кам каласа панӑ сире?
Миша-и?! — тулхӑрса каларё Соня.
— Миша, тӗрӗс. Вӑл сана — дворянка хёрне — юратнӑ. Чёрене хушма ҫук. Эсир те ӑна юратнӑ. Унсӑрӑн
ҫемье пулаймё. Анчах ман сире ҫакна калас килет: эсир
хӑвӑра хӑвӑр пёлместёр — дворянсен йӑвинчен чӑваш ялне килсе тухнӑ. Пирён общество сире килёшмест, анчах
эсир чӑваш ҫемйинче: эсир — чӑваш офицерён арӑмӗ. Кирек мёнле пулсан та, ёмёре сирён пёрле ирттерме тивет.
Ҫапла вёт?— тинкерсе ыйтрё Тоня. Соня чёнмерё. Кӑшт
шухӑшланӑ хыҫҫӑн Тоня малалла каларё:
— Апла пулсан, упӑшкуна сирён юратмалла, хисеплемелле. Ана сирён пёр иккёленмесёр чун-чёрепе йышӑнмалла, унӑн тӑванёсене, унӑн обществине, унӑн халӑхне килёштермелле. Унсӑрӑн — пӗрлешӳ те, юрату та пулас
ҫук. Ҫакна ҫеҫ каласшӑнччӗ эп сире, ан ҫилленёр мана.
— Мёншён эсир мана эп Мишӑна юратман пек калатӑр?
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— Эпӗ куртӑм. Эпё ҫеҫ мар — пурте сисрёҫ: эсир чӑваш апатӗнчен йӗрӗнетӗр, кукӑль таткине те пӳрне вӗҫҫӗн
ҫеҫ тытса ҫикелетӗр.
— А мён вара, чӑвашсем пек ывӑҫпа тытса ҫимелле-и?
Сӗтел ҫинче мён пурӗ те икё вилка ҫеҫ, йывӑҫ турилкке
ҫине Миша валли така пуҫ хурса панӑ. Аҫта пурӑнатпӑр
эпир — уй-хирсем тӑрӑх куҫса ҫӳрекен халӑхсем хушшинче-и? Нивушлӗ фарфор турилккесем те пулин ҫук ялта?
— Вӑт, шӑп ҫавна сӑнарӑм та эпё сире сӗтел хушшине
лартсан. Яшка валли — тӑм чашӑк, какай валли — йывӑҫ турилкке. Сӑмахран, така пуҫне чӑвашсем чи хисеплекен хӑнана параҫҫӗ е кил хуҫине. Мишӑна, апла пулсаи,
аппӑшӗсем кил хуҫи вырӑнне шутлаҫҫӗ. Мишӑна юратаҫҫӗ пулсан, сире те хисеплеҫҫӗ. Епле эсир ҫавна та туясшӑн пулмарӑр?
— Асӑрхамарӑм.
— Шел. Асӑрхамаллаччӗ: турилккесем ҫителӗклӗ мар
пулсан та, вёсем сана пӗтӗм чӑваш кӑмӑлӗпе йышӑннӑ.
Эсир килни — вӗсемшӗн чи пысӑк уяв. Этем чунне эсир
турилккесем урлӑ кураймасӑрах юлнӑ. Аҫта пӗлен, Соня:
тен, хӑҫан та пулин, вёсем те ҫӳле хӑпарӗҫ. Привилегиялё класӑн ёмёрё ӳпне ҫаврӑнса ӳкме те пултарё: революци тин кӑна пуҫланать. Хура халӑхпа пёрле пулни, тен,
сирёншёнех — привилегире пулнӑ классемшён — усӑллӑ
пулё, пёрне-пёри хисеплесен. Ман пётрё. Тӳр калани —
каламаннинчен усӑллӑрах. Ан ҫилленёр.
Соня шухӑша ӳкрё. Хирёҫ калама сӑмах тупаймарё.
Антонина Павловна хӑйёнчен ӑслӑрах пулнине уҫҫӑн туйрё. Тӳсеймерӗ.
— Ун пек мар, пёрре те ун пек мар! Эп Мишана
юрататӑп! — терё те макӑрса аяккалла чупса кайрё.
Антонина Павловна ӑна хуса ҫитрӗ.
— Капла хӑтланни — вуҫех килӗшмест курсисткӑна.
Ҫирёпрех пул. Халё хӑвна алла ил, тарса ҫӳрени килӗшмест. Хӑйёнчен хӑй ҫын нихҫан та тарса пытанас ҫук. Халӑхран пӑрӑнни — пушшех килӗшмест. Каяр,— терё те
Тоня Соньӑна хулран тытрё. Соня пусӑрӑнчё, пёрле утре.
Вёсем каялла таврӑннӑ ҫӗре хӑнасем сӗтел хушшинчен
тухнӑ пулнӑ. Соня сӗтел патне пырса Мишӑран ыйтрё:
— Ҫав тултармӑш текеннине кӑшт касса пар-ха, тутанса пӑхам,— терё. Миша хёпёртесех касса пачё.
— Тутлӑ вӑл, эпир питӗ юратса ҫиетпёр ӑна. Колбаса
вӗт вӑл: сысна какайӗ вырӑнне — така ҫӑвёпе пӑри кӗрпи
тултарнӑ кӑ и а,—текелесе Соньӑпа пёрле тепёр хут ларса
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ҫирӗ. Соня тутанса пӑхрӗ те касса панӑ тултармӑша пётёмпех ҫисе ячё. Ун хыҫҫӑн шӑрттанне те тепёр хут тутанса пӑхрӗ. Сӑрине те ӗҫме хӑтланчӗ, анчах часах питнекуҫне пёрсе аллипе сулчӗ — йӳҫё, терё.
вӑл ӗҫмен ҫынна килёшмё — хӑмлаллӑ,
ц „ — Сӑри
йӳҫӗ. Пёр стакан турӑх парам луччӗ,— терё Марье. Турӑх
ҫине пӗр кашӑк хӑйма ячӗ.— Ак ҫакна ӗҫсе пӑх-ха, кин,
тен, чӑваш турӑхӗ к ӑ м ӑ л а кайӗ?—терӗ.
Соня хӑйёнчен хӑй тёлёнчё: шӑрттан текенни турӑхпа
ҫав тери тутлӑ иккен — тӑварли те паллӑ мар.
Кинӗ чӑваш апатне юратсах ҫинине курсан, пурте савӑннӑ. Пуринчен ытла Миша тёлённё: Тоня мён каласа
Соньӑна пуҫне ҫавӑрнӑ-ши? Ыйтса пёлме вӑхӑт та тупас
ҫук, хӑю та ҫитес ҫук. Иртнӗ туйӑма тепёр хут хускатас
килмен Эльгеевӑн.
4

Кутемере кайса килни чылайччен пуҫран тухман ҫамрак мӑшӑрӑн: иккёшё икё тӗрлӗ хумханнӑ.
Соня темшён паян кунӗпех калаҫмасӑр ҫӳренӗ: пуҫ
ыратать тенӗ, пианинӑпа вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн импровизацилесе ларкаланӑ, трюмо умне пырса чылайччен пӑхкаласа
тӑнӑ, ҫӳҫ ҫулне турапа темиҫе хутчен тӳрлеткеленё, часчасах ассӑн сывлакаласа илнё. Миша унӑн кӑмӑлне туйнӑ, анчах калаҫӑва мӗнрен тапратмаллине пёлмен.
— Сонечка, ӳкӗнместӗн-и чӑваш ялне кайса килнишӗн?— ыйтрё Миша арӑмӗнчен, хыҫалтан пырса ачашшӑн
хулпуҫҫинчен ыталаса.
— Толдармыш, шырдан... Ха-ха-ха-ха!.. Ази халӑхӗн
апачё. Кӑмӑс ҫеҫ ҫитмен. Ҫавна тутанса курмаллаччё
тата.
— Пирён енче кӑмӑс ёҫмеҫҫё, ун вырӑнне сӑра,— Соня мӗншӗн кулнине ӑнланаймасӑр каларё Миша.
— Сӑра вӑл тӑрӑ пулмалла, ҫутӑ сарӑ тӗслӗ. Сирён
ялти сӑра — пӑтранчӑк хӑмла шывӗ кӑна. Епле йӗрӗнместӗн эс ҫав таса мар шыва ёҫмешкён?
— Мӗншӗн йёрёнмелле?! С ӑ р а вӑл — квас, хӑмлапа
йӳҫӗтнӗ квас кӑна. Эсё квас ӗҫетӗн-ҫке, йӗрӗнместӗн.
— Квас вӑл — квас, хӑмла шывӗ мар. Пурте пӗр стакантан ӗҫеҫҫӗ. Аллисем хӑйсен кушӑркаса ҫурӑлса пётнё,
чёрни айёсем хуп-хура — епле ҫав хёрарӑмсен аллинчен
пёр йёрёнмесёр сӑра курки тытатӑн эс. Тӗлӗнетӗп. Интеллигентлӑ ҫынсен ушкӑнёнче пулатӑн ху, хӑвна тытма та
пёлнё пек туйӑнатӑн...
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— Чим, Соня...
— Ҫук, ҫук — ан пул, каласа пётерем. Хӑвӑр чӑвашсем хушшинче эс, Михаил, йӑлтах тепёр ҫын — такам сана улӑштарнӑ тейён. Пёр сӑмах вырӑсла каламарӑн, эп
пуррине те манса кайрӑн: чӑвашла ёҫетён — стакан хыҫҫӑн стакан, чӑвашла ҫиетӗн — ик аллупа така шӑммине
кӑшласа...
— Ха-ха-ха!.. Така пуҫне вилкӑпа тытса ҫиеймӗн,
нрёксёр кӑшлама лекет,— чунтанах кулчё Миша.
— Ним кулӑшли те ҫук унта — пӑшӑрханмалли кӑна:
хӑвна хӑв пирӗн хушӑра интеллигентлӑ тытнн яла пырсан, палли те ҫук. Пӗр сӑмахпа каласан: чӑвашран ҫуралнӑ...
I
— Чӑвашах юлнӑ, тесе каласшӑн эс. Вӑл тёрёс: чӑвашах пулас тетёп. Сирён хушӑра — сирён пек пулма
тӑрӑшӑп, хамӑр хушӑра — хамӑр пек. Унсӑрӑн пӗрне-пӗри ӑнланас ҫук эпир.
— Нивушлӗ мунча кӗме те навуспа вараланнӑ кучерсӑр пуҫне урӑх ҫын тупайман эс, Михаил? Вӑл та йӗрӗнтермен-и сана?
— Ну, Софья, эс ытлашши шала кёрсе кайрӑн: Хёветёр—маншӑн атте вырӑнӗнче. Хёветёр пулмасан, пирён
кил-ҫурт тахҫанах хупӑнса ларнӑ пулёччё. Эп ӑна юрататӑп, тӑвана юратнӑ пек юрататӑп. Тархасшӑн, ан хурла
пирӗн Хёветёре, вӑл сана кӳренмелли пӗр сӑмах та каламарё. Асламун йӑхне ҫав териех ан чыссӑрла: ан
ман — эсир дворян йӑхӗ— Эсир — азиатсен йӑхё: хӑвӑрӑн ни культура, ни
ҫырулӑх ҫук. Тахҫанах манмалла пулнӑ сан хӑвӑн чёлхесёр-ятсӑр халӑхна. Пурёпёр вӑл культурӑллӑ халӑхсеп
ҫемйине нихҫан та кёрес ҫук.
— Софья Георгиевна!., ҫав таранах пирён шухӑшсем
уйрӑлса каясса шухӑшламанччё эпӗ. Баратынский е унӑн
амӑшӗ — сан асламу — ҫапла каланӑ пулсан, эп тӗлӗнмен пулӑттӑм... Анчах студентка ҫапла калаҫни — маншӑн калама ҫук пысӑк хурлӑх. Ана пӗлнӗ пулсан...
— Хӑвӑн Тонюна илмелле пулнӑ!— хӑтӑрса каларё
Соня.— Ман ӗмӗте татрӑн! Икӗпитлӗ ҫын эс, хамелеон!
Атте сана ӗненнӗ, вырӑн панӑ. Диван, трюмо, пианино, сётел, ултӑ пукан — пӗтӗмпех сана атте панӑ. Эс улталанӑ
мана, сан тахҫанах урӑх ҫемье пулнӑ!— каҫса кайса, диван ҫине ӳксе макӑра пуҫларӗ Соня.
— Соня, Соня!.. Чим!.. Лӑплан... Эс мӗн каланине хӑв
та рёлместён...
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— Пелеп, пелеп!.. Пӗтӗмпех пӗлетӗп. Вӑл сана юратать, леш... Тоня текеннн. Сирён хушӑрта мён пулнине вал
мана хаи каласа пачё. Турӑҫӑм! Виҫӗ ҫул хушши эп ҫав
чаваша ененсе пурӑннӑ, юратать тенё?!— касса кайса макарать Соня.
Миша ӑна лӑплантарас тесе тем каласшӑн пулчкайрё
нтлемерё,— алӑка хыттӑн хупса чупса тухса'
5

Мён пулса иртнине Эльгеев пётёмпех тавҫӑрса илеймере, ҫакна ҫеҫ ӑнланчё: ку хӗрарӑмпа ҫыхӑнни уншӑн
пысак ианаш пулнӑ. Ашшӗне мар, асламӑшне, куккӑшне
пахна Соня, хура халӑхран тухнӑ ҫынна вӑл нихҫан та
юратас ҫук. Ку япала Кутемерте уҫҫӑнах палӑрчӗ
Ҫак шухӑшпа Миша урама тухрё, анчах Соня хыҫҫӑн
каимаре: ик уйахранах курайми пулни аван та-и тен 5
Ирексер пёрне-пёри ҫыхӑнтарса пурӑнни никама та пурнаҫра телей кӳмен. Халь вӑл ашшё патне хӳтӗлӗх ыйтма
кайнӑ пулсан тата лайӑх: ыран полковникпа уҫҫӑн калаҫма
пулать.
Слюсарев хӑй те Баратынскисене юратсах
каймасть. Соньӑн характерне вӑл кӑна тӳрлетме пултарать: ашшӗн сӑмахё ҫирёп, Эльгеев ӑна ёненнё.
„ Шухӑша ӳксе, Миша чылайччен ним тёллевсёр хула
тарах утса ҫӳрерӗ. Кётмен ҫёртенех Воскресенски урамра
Романов подпоручик тёл пулчё, аллинче унӑн чылай кивелнё сӗрме купӑс футлярё.
— Михаил Николаевич!.. Салам! — т е р ё
Романов
честь парса.
— Салам, салам, Тимофей Романович,— честь парса
ответлерё Эльгеев.
— Аҫталла ҫул тытатӑр, господин поручик,— «хамӑр
яла-и»?
— Мёнле яла?!
— Ха-ха-ха!.. Пухӑва эппин. Паян Хусанта чӑвашсем
пухӑнаҫҫё — «хамӑр ялсем». Эсир илтмен-и? Сире пёлтермен-и апла?
— . Э п ялта пулнӑ, тен, пёлтернё те пулё. Кун йёрки
мёнле-ши?
— Чӑваш халӑх ушкӑнӗн правлени членёсене суйлама пухӑнаҫҫё. Пуху хыҫҫӑн пёчёк концерт пулать, мана
сёрме купӑспа чӑваш кёввисене выляса кӑтартма чёнчёҫ.
Тен, иксёмёр икё купӑспа выляса парӑпӑр? Семинарире
вылянӑччё-ҫке «Павӑл мана илмерё» кёвве.
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— Купӑсне тытманни те ӗнтӗ темиҫе уйах—авланнӑранпа футлярне те уҫса пӑхман.
—• Эсир авланнӑ та-и? Вӑт илтмен!.. Чӑваш-и, вырӑс-и
арӑму?
— Вырӑс.
— Майра, эппин. Шел.
— Мӗншӗн «шел»?
— Нимшӗн те мар: чӑваш арҫынӗсем хӑйсене кура
мар: кӑшт хулара пурӑнсанах вырӑсланаҫҫӗ. Ильминский хыҫҫӑн кайни пулмӗ-ши вӑл? Юратсах илнӗ-и
эсир вырӑс хӗрне, е ачусем часрах
вырӑс
пулччӑр
терӗр-и?
— Ытлашши калатӑр, подпоручик господин: юратмасӑр кам авланать? Ман арӑм —хамӑн полковникӑн хӗрӗ, ҫитес ҫулсенче врач пулать.
— А-а, апла юрать: вӑрҫӑ пӗтсен, эсир ӑна хӑвпа пёрле яла илсе кайӑр, эппин, чӑвашсем патне. Ку — кирлӗ
япала: вырӑс майри ирӗксӗртенех чӑвашланӗ вара. Ачасем те ӑратлӑрах пулёҫ,— те тӑрӑхласа, те чӑннипех
каларё Романов юлашки сӑмахсене. Вара ҫумри сехетне
уҫса пӑхрё те:
— О-о, пуху пуҫланнӑ та пулё... Каяр?— ыйтрё Эльгеевран. Эльгеев килёшрё.
Романовпа Эльгеев пырса кёнё ҫӗре пуху хёрсе пынӑ.
Романов хористсем коридорта пёр ҫӗре пуҫтарӑнса тӑнине курчё те вёсем патне кайрё. Эльгеев хыҫалти рете кёрсе ларчё. Президиумра ларакансенчен Никольский профессора, Гаврил Федорович Алюнова, Иван Васильевич
Васильева, Анна Гавриловнӑна палласа илчё. Секретарь
вырӑнне кӑтра хёрарӑм ларнӑ, хёрлёрех ҫӳҫлӗскер,— вӑл
Прасковья Алексеевна Макарова пулнӑ иккен, ӑна^ Эльгеев тӑруках палласа илеймен. «Чим, тухса калаканё Паймук ывӑлё мар-и? Чӑнах та! Сидор Андреевич ывӑлӗ-ҫке
вӑл — Микихвер?! Ана та чённё иккен», — тёлёнчё Эльгеев.
I
— Кунта халӑх ҫурчӗ тӑвас пирки сӑмах тапратрёҫ,
— ашшӗ пек тӑсарах калать Паймук Мнкнхверӗ,— Вӑл
кирлё япала. Паянхи пек пухусем ирттермелле чух, ^ ҫын
куҫӗнчен пӑхса, кёлмёҫ пек ыйтни текех килёшмӗ^ чӑваш
халӑх ушкӑнне. Куратӑр, тӑвансем, епле хисеплӗ, ятлӑ
ҫынсем лараҫҫӗ пирён умра: Гаврил Федорович Алюнов—
эсерсен пуҫлӑхё, вӑл пире пурне те туслӑ пурӑнма чӗнет,
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иуянни-чухӑннине пёр-пёринчен уйӑрасшӑн мар—пёрлештересшӗы, чӑвашсем валли уйрӑм тӳре-шара туса парасшӑн пикенет, тӗрмере те патша вӑхӑтӗнче пирён ирӗкӗмӗршӗн ларса курнӑ, тем те тӳснӗ. Ман шутпа вӑл Вӑхӑтлӑх правительство членӗ пулма тивӗҫлисенчен чи тивӗҫли, чыслисенчен чи чысли!— темшӗн сылтӑм аллине
ҫӳлелле хӑпартса кӑшкӑрчӗ Паймук.— Ҫырса хур ман
ята та, Праски: Петр Дормидонтӑчпа Павел Тимофеевич
ҫӑмарта хуҫисенчен юлмӑпӑр эпир те — хӑмла хуҫисем.
Кирлё таран пулӑшӑпӑр: чӑваш халӑхӗн уйрӑм ҫурчӗ пултар Хусанта! Йывӑҫ ҫурт мар — икӗ хутлӑ чул ҫурт пултар! Вӑт ҫапла пирӗн шухӑш.
Ун хыҫҫӑн Петровский пуп тухса каларӗ. Вӑл та Алюнова ырларё,
— Кунта, мансӑр пуҫне, ирӗке юратакан священниксем тата пур: Михаил Данилович, Михаил Спиридонович
тата ыттисем. Эпир пурте Гаврил Федоровича шанатпӑр:
вӑл чӑн-чӑн чӑваш ывӑлӗ, чӑваш халӑхӗшӗн пуҫне хӗрхенмен Улӑп, унӑн ҫутӑ ҫамки—-пирӗншӗн Вифлеем ҫӑлтӑрӗ.
Ҫав ҫӑлтӑр хыҫҫӑн кайсан, халӗ эпир, революцие хамӑр
алпа тунӑ хыҫҫӑн, чӑн-чӑн пёр тан ҫемье пулӑпӑр. Чиркӗве кӗрсе хамӑр чӗлхепе турӑран пулӑшу ыйтӑпӑр. Халиччен чӑваш ҫыннисем турӑ сӑмахне ӑнланайман. Турӑ вӗрентнине пӗлмен пирки ҫылӑха та кӗнӗ, асап та тӳснӗ.
Эпир, чӑваш священникӗсем, часах хамӑр епархи пуласса та шанатпӑр. Ана тума пире Гаврил Федорович пулӑшӗ. Ун чухне вара Ч ӑ в а ш халӑхӗн ушкӑнӗ валли кашни
кӗлӗрех турра ӗненекенсенчен пулӑшу ыйтӑпӑр, укҫа-тенкӗ пуҫтарӑпӑр. Амин!— турӑ сӑмахӗпе вӗҫлерӗ хӑйӗн сӑмахне Петровский.
Эльгеев Петровский Шёнерпуҫӗнче учительсем хушшинче мён каланине питӗ уҫҫӑн аса илчё. Вӑл ун чухне
Петровские суя пуп пулё тенё, эсерсем ӑна Хусантан ятарласа халӑха пӑлхатма янӑ пулё тенӗччӗ... Анчах мёнле
ҫынсем пуҫтарӑннӑ ку пухӑва? Мёнле программӑпа ӗҫлеҫҫӗ эсерсем, чӑнахах та шуррипе хурине пёрлештерсе
к ӑ в а к сӑрӑллӑ чӑваш ушкӑнӗ тӑвас теҫҫӗ-ши вӗсем? Тӳсеймерё — сӑмах ыйтрё. Сётел хушшинче лараканнисем
Эльгеева хали^чен пӗлмен, анчах поручик ятне илтсен,
хӗпӗртесех сӑмах пачёҫ.
— Хамӑр ялсем, тӑвансем!— пуҫларё Эльгеев. «Хамӑр
ялсем» тенине илтсен, з а л р а лараканнисем к ӑ м ӑ л л ӑ н кулса ячӗҫ.— Тимофей Романов подпоручик, ^ҫак ^пухӑва
«хамӑр ялсен» пухӑвё терё. Эсир ӑиа паллатӑр, вӑл паян
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кунта чӑвашла кӗвӗсем сӗрме купӑспа каласа парас пек
пулчӗ. Ҫав мана ҫак пухӑва чӗнсе илсе килчӗ.
Анчах ку пухура эп тухса калаканнисем хушшинче пӗр
ҫӑпаталлӑ хресчен те курмарӑм. Паймукпа Петровский,
чӑнах ӗнтӗ, хамӑр енчисем: пӗри—пуян хӑмла хуҫи, тепри — священник, пӗр вӑхӑт пирӗн патӑрти приходра пулнӑччӗ. Учительсем хушшинче ҫав пуп патшана сирпӗтмелле тесе нумай сӳпӗлтететчӗ. Тӗлӗнтеретчӗ вӑл пире: мӗн
ҫитмен пулё патша вӑхӑтӗнче пупсене? Халь, ав, мӗншӗн
тӑрӑшни паллӑ: чӑвашсене чӑвашла епархи «кирлё» иккен. Тен, Петровскин пӗрремӗш архиерей те пулас килет?
Чӑваш халӑх ушкӑнӗ валли ӗҫхалӑх кӗсйинчен укҫа сӑтӑрма та хатӗр иккен таса атте! Куланай мар вӗт вӑл —
турӑ ячӗпе халӑхран пуҫтарнӑ укҫа! Ун сӑмахӗнчен ҫакна
та ӑнланма пулать: вырӑс патшине кӑларса ывӑтнӑ—
халь ӗнтӗ хамӑр ҫӗршывра чӑваш тӳре-шари туса лартмалла. Тен, патши те чӑвашран пулӗ? Урӑхла каласан,
ӗлӗкхи пекех: патша, пуп тата пуян-куштан ял пуҫлӑхӗсем пулмалла.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн сётел хушшинче ларакансем темӗскер пӑшӑлтата пуҫларӗҫ, залра та шав илтӗнсе кайрӗ.
Эльгеев чарӑнмарӗ:
— Татах калатӑп: «Хамӑр ял» тесе чӑвашсем иӗр-пӗрне юратса калаҫҫӗ, хула урамӗсенче, ӑнсӑртран иӗр-пӗрне
тӗл пулсан, хӗпӗртесе ҫапла чӗнеҫҫӗ. Вал аван йӑла, чӑваш ӗҫхалӑхӗ пӗр-пӗринпе туслӑ пурӑннине пӗлтерет. Анчах пӗр-пӗр батрак пуян хуҫана урамра тӗл пулсан, нихҫан та «хамӑр ял» тесе чӗнмест. «Паймук хуҫа е Эливан
хуҫа» — ҫапла ҫеҫ калать, пуянпа чухӑн пӗр калӑпра пул а с ҫук нихҫан та.
Ҫавӑнпа, Чӑваш халӑх ҫуртне Хусанта икӗ хутлӑ туса
парсан та, вӑл «хамӑр ялсен» ҫурчӗ пулас ҫук! Вӑл биржа
ҫурчӗ кӑна пулса ларӗ.
— Мён калать ку поручик! Ҫитет! Большевик вӑл!
Чарас! Чарас ӑна!— унтан-кунтан кӑшкӑрнӑ сасӑсем
илтӗнчӗҫ. .
— Чим, тӑвансем, чимӗр!— шӑнкӑравне шӑнкӑртаттарса залра ларакансене лӑплантарасшӑн пулчӗ Иван
Васильевич Васильев. Анчах залри ҫынсем, пёр-пӗринпе
тавлашса кайнӑ пирки, ниепле те чарӑнмарӗҫ. Вара Эльгеев, тек калама май пулас ҫук тесе, хӑй вырӑнне кайса
ларчӗ. Хыҫаларах ларнисем чылайччен алӑ ҫупрӗҫ, малти
ретри «ятлӑ» ҫынсем хаяррӑн усал сӑмахсем каласа
Эльгеев еннелле кӑшкӑрчӗҫ.
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Эльгеев ҫумне Романов пырса ларчё.— Ай-ай, аван каларӑр «хамӑр ялсем» пирки. Шел, калама памарӗҫ. Астӑвӑр-ха, епле чышкисемпе юнаҫҫӗ пирён еннелле.
— А эсир купӑс каласа ташлаттарас теттёр ҫав «харам пырсене»,—ҫиллине аран чарса каларё Эльгеев.
Иван Васильевич пухӑва ертсе пыма пултарайман
пирки, Алюнов ун вырӑнне хӑй ларчё. Вӑл сылтӑм аллине кӑшт кӑна ҫӗклерӗ — залра шӑп пулчӗ.
— Хисеплӗ тӑвансем!— Хуллен кӑна пуҫларӗ вӑл.—
Революци ӗҫӗ тин пуҫланать, эсир ӑна пурте туятӑр. Ҫӗр
ҫьш
„ — ҫ ӗ Р ш У х ӑ ш л ӑ , кашнин шухӑшёпе пурне юравлӑ
пысӑк ӗҫ тума ҫук. Вӗллери хуртсем те — темӗнле лайӑх
пыл тума пёлеҫҫӗ пулсан та — хӑйсем тёллён пурӑнаймаҫҫё: ёрчеме хурт амӑшё кирлӗ, карасне-пылне ытларах
тутармашкӑн хурт-хӑмӑр кирлӗ.
Пин хут пин чӑваш унта-кунта сапаланса пурӑнать—
Атӑл ҫывӑхёнче те, Ҫӗпӗрте те. Хусан кёпёрнинчи чӑвашсене кӑна илсен те—вӗсене пётёҫтерсе Европӑри халӑхсен
культурипе паллаштарма нумай пёлӳ, нумай тӳсӗм кирлё.
Анчах пирён халӑх Хусан кёпёрнинче ҫеҫ мар, Чёмпёр,
Самара, Уфа, Саратов, Оренбург, Иркутск кёпёрнисенче
те чылай. Ҫитменнине тата, пёрисем тутарсем хушшинче мусульман тённе йышӑннӑ, чёлхи те вёсен тутарла
майлӑ пулса кайнӑ. Теприсем вырӑс тённе йышӑннӑ,
славян чёлхипе ирттерекен кёлле ҫӳреҫҫё. Паллах — вырӑс пачӑшкисем каланине нумайӑшё нимён те ӑнланмаҫҫӗ,
хӑйсене вёрентнё йӑласене ҫеҫ туса пурӑнаҫҫӗ: сӑхсӑхаҫҫӗ, типӗ тытаҫҫӗ, ачисене тёне кёртеҫҫё, вилсен панихида
тутараҫҫё. Мёншённе пёри те пӗлмеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ёнтё
чӑвашла чӗлхепе кёлтуни чӑваш чуиё патне пырӗ.
Анчах ку ыйтӑва тӳрех татса пама ҫук. Петровский
хыҫҫӑн каяс пулсан, пирён ислам тённе йышӑннӑ чӑваш
сем ҫинчен те шухӑшлас пулать. Мечетсенче те чӑваш
мулласем тупма тивет. Ку япала нихҫан та пулас ҫук:
мусульмансем — тутарсем, пушкӑртсем — Магомет вӗрентнине хытӑ упраҫҫё, чӑвашсене мулласем хӑйсем патне яхӑна та ярас ҫук.
Кирлӗ-и чӑваш епархийӗ, кирлё мар-и — ун ҫинчен
тапратма ир. Пурӑна киле — курӑнӗ. Вӑл халӑх ирӗкӗ.
— Тёрёс каларё вёт, хӑямат,— терё Романов.— Ахальтен мар Петровский ӑна ҫут ҫамка, терӗ.
— Аҫтан килнё вара в ӑ л ? — ы й т р ё Эльгеев.
— Присяжнӑй повереннӑй вӑл, прапорщик. Куран, пирён пекех френч тӑхӑннӑ, значокне те ҫыпӑҫтарнӑ. Халь
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вӑл — Хусан кӗпӗрнин комиссар помощникӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр пиллӗкмӗш ҫулсенче «Хыпар» хаҫата эсерсен аллине парасшӑн хытӑ ӗҫленӗ, чӑваш социалист-революционерсен ушкӑнне туса хунӑ, анчах вӑл ушкӑна жандармсем салатнӑ. Алюновне хӑйне тытса кайнӑ, Ҫӗпӗре
ямалла тунӑ. Халӗ вӑл — каллех чӑваш социалист-революционерӗсен пуҫлӑхӗ,—ӑнлантарса пачё Романов.
Алюнов нумайччен шухӑшласа тӑчӗ те малалла каларё:
— Кунта... Эльгеев... «хамӑр ялсем» ҫинче чарӑнса
тӑчӗ. Вӑл тухса калани хӑшне-пёрне килӗшмерӗ. Анчах...
анчах вӑл тӗрӗс каларӗ. Пирӗн пухура чӑн-чӑн сухапуҫ
хыҫҫӑн ҫӳрекен чӑвашсем курӑнмаҫҫӗ. Тӗпрен илсен — ку
залра чӑваш интеллигенцийӗ пуҫтарӑннӑ, вӗсемсӗр пуҫне — уйрӑм коммерсантсем. Ну, мён калама пуле пире
хисеплесе килнӗ ҫӑмарта хуҫисем ҫинчен... Вёсем пӗтӗм
Хусан кӗпӗрнипе те виҫҫӗн-тӑваттӑн ҫеҫ — Эливановсем,
Липатовсем тата ыттисем. Хӑмла хуҫисем ҫинчен каламалли ҫук — пёр Паймук ҫеҫ, пуянсен шутне кӗрекенни.
Вӗсенчен вӑйлӑраххисем те пур — Шупашкарти Ефремов,
Ҫӗрпӳри тыр хуҫи Курбатов, вӑл вырӑс. Ыттисем Атӑл
шывӗнчи шӑла пулӑсем хушшинчи вӗт ҫӑткӑнсем пек кӑна. Вӗсем халӑха сиен кӳрес ҫук. Вак лавккаҫӑсӑр хальхи
вӑхӑтра яла тавар ҫитес ҫук. Кооперативсем кирлё мялашнӗ, ҫавӑн ҫинчен шухӑшлатпӑр халё эпир.
Ман шутпа Эльгеевӑн Эливановсемпе Паймуксем ҫине
тапӑнмашкӑн сӑлтавё ҫук. Эпир чӑвашсем валли Хусанта ҫурт туса лартма шухӑшлани усӑллӑ ҫеҫ пулӗ. Эл^ьгеевсем хӑйсем те тепёр чух пирён пата кёре-кёое тухӗҫ,
концертсем те, спектакльсем те курӗҫ. Халь пирён музыканчёсем те ҫуралман, артисчёсем те сӑпкара кӑна.
Биржа пирки калани те тёрёс мар, хамӑрӑн коммерсантсем ытларах пулсан, биржа та кирлё. Тен, вёсем,^каярахпа уйрӑм ҫурт та туса лартӗҫ. Культурӑллӑ халӑх пулае
тесен, пире тем те кирлё. Паймуксем, Эливановсем пире
укҫапа пулӑшма сӑмах параҫҫё пулсан — вёсем ^ пирён
майлине, хура халӑхпа пёрле ҫёнё пурнӑҫ тума килёшнине
кӑна пёлтерет. Вёсемсёр пуҫне эпир ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑваяс ҫук.
Эльгеев Маркс кёнекипе кашт паллашна куранать, капиталистсем рабочисене эксплуатацилеҫҫӗ тенине илтнё.
Анчах вал манна: Маркс пысӑк промышленниксем ҫинчен
калать, темиҫе пин рабочи тытса ӗҫлеттерекен фабрикантсем ҫинчен ҫырать. Талӑкра вуншар сехет е унтан та
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ытларах еҫлеттерсе пуйни ҫинчен болыневиксен идеологе Ленин та ҫырать. Эпир те ҫавнах калатпӑр. Анчах
болыпевиксем каланӑ пек пӗтӗм предприятисене хуҫасенчен туртса илсе рабочисене пани мёне пёлтерё? Кун пек
экспроприаци туни пур-ҫук промышленноҫа пӗтерсе лартма пулашни кӑна пулать. «Диктатура пролетариата»
тени пустуй сӑмах, господа!
Власть рабочисемпе чухӑн хресченсен аллинче ҫеҫ
пулсан, ҫителӗклӗ хресченсен ёмётне тёп туни пулать
Пирён, чӑвашсен, ҫавӑн пекех ытти вак халӑхсен те,
рабочи класс текенни ҫёршерён кӑна шутланать. Епле вара вёсем, хресченсене шута илмесёр, социализм тума
п у л т а р ӗ ҫ ? П и р ё н халӑх вунӑ ҫул кая революци ирёкне
туйса юлчӗ. Хальхи революцие те пурлӑхлӑ хресченсӗр тӑвас ҫук! Учредительнӑй пуху — ҫавӑ ҫеҫ пире тӗрӗс ҫул
катартса пама пултарӗ. Керенский — социалист-революционер, унӑн шухӑшӗ пире килӗшмелле, вӑл калани —
пирёншён хальхи тапхӑрта закон. Хӑй ирӗккӗн хӑтланни ялсенче пулмалла мар. Хуҫасене сӑтӑр туни, ҫёрсене
турта-турта илни ниҫта та пулмалла мар. Болыпевиксем
рабочисемпе батраксене ҫав ӗҫе тума вёскёртни — бандитла ёҫ! Вал пирён патшалӑха анархи патне илсе пырё.
Кун пек хыпарсем унтан-кунтан илтӗнкелеҫҫӗ ҫавӑнпа
пирён халё нихҫанхинчен ытла ҫирӗп шухӑшлӑ, пёр ёмётлё, пёр чунлӑ пулмалла!
Юлашкиичен эп ҫакна каласшӑн: пёрре тупнӑ ирӗке
ҫухатас мар, уншӑн хамӑр пурнӑҫа хӗрхенмесӗр ёҫлер.
Пирён социалист-революционерсен ӗҫне пуҫарса яраканё—Григорий Анреевич Гершуни, Петропавловски крепоҫра уйрӑм камерӑра ларнӑ пулин те, хӑйён ёҫёшён вилёмё ҫитичченех ҫуннӑ. Вӑл пин те тӑхӑрҫӗр пиллӗкмӗш
ҫулта, тупнӑ нрёке патшапа улпутсем халӑхран пусмӑрласа каялла туртса илсен, хӑйён юлташёсене асӑрхаттарса
ҫапла каланӑ:
«Халё тупнӑ ирёке ҫухатрӑмӑр, вӑл хамӑр пёлмеинипе
пулчё, анчах тепре ирёк тупса тата ӑна та пӗтерсен, вара
пире халӑх ӗмӗр каҫармё»,— тенё. Ҫак сӑмахсене чӑвашсен хытӑ астӑвас пулать!
Тӑвансем! Чӑваш халӑхёшён, унӑн ҫутӑ малашлӑхӗшён пётём вӑя хурса ёҫлер. Сывӑ пултӑр чӑваш халӑхӗ!
Пил пултӑрах халӑха пурнӑҫа ҫӑмӑллатма!
Алюнов сӑмахёсене пухури халӑх вырӑнтан сикмесӗр
итлесе ларчё. Эльгеев та хӑйне намӑслантарнине манса
кайнӑ, Алюнов ҫав тери ӑста калама пӗлнинчен тӗлӗнса
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Ларнӑ. Пухури ҫЫНсеМ ура ҫине тӑрса алӑ ҫупна,
хорпа пӗрле пӗр харӑс чӑваш гимнне юрласа янӑ:

вара

М у х т а в тӗплӗ ч ӑ в а ш а ,
М у х т а в ӑслӑ йӑЕаша!
Пил п у л т ӑ р а х х а л ӑ х а ,
Ҫ ӑ м ӑ л л а т м а пурнӑҫа!

Чылайӑшӗн Алюнов сӑмахӗсем хыҫҫӑн чунӗсем хӗрсе
ҫитнё: ӑна пукан ҫине лартса виҫӗ хутчен урра! ҫӗклерӗҫ.
Вара студентсем Алюнова, Васильева тата Никольские
пукан ҫине лартса пуху пӳлӗмӗнчен йӑтса тухса кайрӗҫ.
Ыттисем тах.ҫанчченех алӑ ҫупса ӑсатрӗҫ.
6

Вӑхӑт — ҫур ҫӗр иртнӗ. Эльгеевпа Романов Кремльтен
пӗрле тухрӗҫ.
— Кӑшт уҫӑлса ҫӳрер мар-и, Михаил Николаевич?—
ыйтрё Романов.
— Хирӗҫ мар. Сакӑр сехет пухура ларни — ӗҫре л арии мар, ывӑнтарать,— терё те в ӑ р ӑ м м ӑ н анасласа илчё
Эльгеев. Аякран автансем авӑтни янраса кайрӗ, пёр-икё
хутчен йытӑ вёрни илтёнчё, вара каллех шӑп пулчё. Тӳпере—унта-кунта—ҫӑлтӑрсем ҫунаҫҫӗ. Ялтӑркка шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрё кӑшт курӑнать те каллех пытанать:^ пӗркенчёк пек ҫӳхе пёлётсем айёнчен вӑтанса кӑна пӑхкалать
тепёр чух.
— «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрё»— аван ят тупса пана чавашсем: кёҫ тул ҫутӑлать,— терё Эльгеев,— Август — ҫӑлтӑрсен туйӗ: астӑвӑр-ха, Тимофей Романович, епле вёсем тем
в ӑ р ӑ м ӑ ш йёр туса унталла-кунталла шӑваҫҫё.
— Август — чӑвашла «ҫурла уйӑхё». Хёвел тухиччен
пёрер к а ҫ а л ӑ к вырасчё,—теҫҫё в а р а пирёи хёрарӑмсем.
Арҫынсем кёрхи акана хатёрленеҫҫё...
— Ача-пӑчасем улма вӑрлаҫҫё, ха-ха-ха!—кулса яче
Эльгеев,
чухне пёр-пёрин пахчине улма в а р л а м а
чупнине ҫамрӑк
аса илсе.
— Ы р а в спас кунё— Преображени —ваттисем улма
ҫиме пуҫлаҫҫӗ... Пирён патӑрта вӑл кун — чиркӳ праҫникё вӑйлӑ иртет. Эх, юхтараҫҫё те сӑра!—кула-кула кал а р ё Романов.
Паллах, вёсен иккёшён те пуҫра урах шухашсем пулнӑ анчах пёр-пёрне пит шансах кайман пирки, кирлекирлё мар япаласем ҫинчен кӑна вӑхӑтӑн-вӑхатан пупле•415

келесе утнӑ. Пӗр-пӗринчен ыйтмасӑрах, хула еннелле тухас выранне, иккӗш те анаталла Казанка шывӗ еннелле
пына. Пӗр енче Сююмбек башни ларать, тепёр енче
Благовешени соборӗ. Кӑнтӑрла вӗсем питӗ илемлӗн туйӑианаҫҫӗ. Тутарсен башни тӑрринче ӗлӗк уйӑх кукри пулнӑ
пулсан, халӗ икӗ куҫлӑ ӑмӑрткайӑк вырнаҫнӑ, кафедральнӑй собор куполӗсем тӑрринче ылтӑн хӗрессем
ялтӑртатаҫҫӗ. Ҫӗрле ҫак чаплӑ ҫуртсем нӗрре те илемлӗ
мар. Сююмбек башни, пӑхсан-пӑхсан, чуна ҫӳҫентерет:
Чингиз-хан вӑхӑчӗсене аса илтерет, унӑн чӑрсӑр ывӑлӗсем
пӑлхарсене, вырӑссене, пире тата ытти халӑхсене пусмӑрланине аса илтерет. «Турӑ — пӗлӗтре, хан, туррӑн хӑвачӗ,
ҫёр ҫинче» тени — Сююмбек башни ӑшне кёрсе юлнӑн
туйӑнать. Халё, патшана кӑларса ывӑтнӑ хыҫҫӑн, Батыйхан тепёр хут ӑмӑрткайӑка сирпӗтсе антарассӑнах туйӑнать. Собор ҫинчи хёрессем ҫёрле ҫунмаҫҫӗ, никама та
хӑратмаҫҫё — урлӑ-пирлӗ патаксем пек ҫеҫ курӑнаҫҫё.
Хусан Кремлё чӑнкӑ ҫыран хёрринче ларать. Унӑн чул
стенисем, темиҫе ӗмӗр хушши тутарсен хӳтёлёхё пулнӑ
пулсан та, халӗ хӑйӗн тӗрекне ҫухатнӑ. Ислам башнине
хире-хирёҫ православи керменӗ вырнаҫса ларни мусульмансене вӗчӗрхентерет. Вунҫиччёмёш ёмёртенпе тутарсен
чунне хурлантарать ҫак япала: кунсерен ҫав башня патн.е
пыра-пыра мусульмансем чёркуҫленсе кӗлтӑваҫҫӗ, вёсем
мӗн каласа кёлтунине пёр аллах кӑна пӗлет. Ахӑртне,
халӗ тутарсем вырӑссенчен уйрӑлса уйрӑм патшалӑх
тӑвас шухӑша тапратни «Ылтӑн орда» вӑхӑтӗнче пулнӑ
вӑй-хавата аса илтермест-ши вёсене? Чӑвашсем те, пёр
хӑрӑк киремет йывӑҫҫисенчен урӑх нимён те юлман пулсан та, Аслӑ Пӑлхар патшалӑхне тепёр хут чун кӗртме
хӑтланаҫҫӗ пулсан,— мёшён тутарсен вырӑссене хирёҫ
тапрапас мар? Ырра мар пулё вак халӑхсем хӑйсен
пур-ҫук историйёпе мухтанма пуҫлани.
Ҫак шухӑшсем Эльгеев пуҫне кӑшланӑ, анчах ун ҫинчен лайӑх пӗлмен ҫынна калас килмен. Сайра хутран Хусан илемё ҫинчен калаҫкаласа вёсем Казанка шывӗ хёрне тухрӗҫ. Сулахаялла кайса Кремль тавра купаланӑ ҫаврашка стена ҫумне кайса тӑчёҫ. Хусан Кремлён чул
стенисем темиҫе ёмёр тутарсен хутлӗхӗ пулнӑ пулсан та,
халё хӑйӗн тӗрекне ҫухатнӑ. Ислам ҫурчёпе юнашар
Кремле православи чиркӗвӗ кёрсе вырнаҫнине тутарсем
питё килёштермен. Аста архитекторсем ун ҫинчен шухӑшламан, вёсем хӑйсен проекчёсене питё юратнӑ, д а л ӑ х
та килёштернё — тутарсен Сююмбек башни хӑйӗн хитсе•416

лёхӗпе пурне те савӑнтарнӑ. Пупсемпе мулласем кӑна
пёрне-пӗри курайман: мусульмансем «хось, Христос»
тенӗ вырӑс тӗнӗпе пурӑнакансене, вырассем—тутарсене—
сысна хӑлхи туса кӑтартнӑ (ислам тӗнӗ сысна аш ҫиме
хушмасть—ҫылӑх иккен). Кирек мёнле пулсан та, Сююмбек башнипе Кафедральнӑй собор пӑрахутпа пынӑ чух
пит аякран курӑнаҫҫӗ.
Ҫурхи кунсенче, Атӑл шывӗ Кремль стенисем патне
ҫитиех сарӑлнӑ вӑхӑтра, пӑрахут сассисем юнашарах илтёнеҫҫӗ. Ют хуласенчен килнӗ тавара тӳрех хула варрине
илсе пыраҫҫӗ, темелле. Ун чухне вара тутар-грузчиксем
кунӗн'ҫӗрӗн ҫӑнӑх миххисем, тӗрлӗ ещӗксем пӑрахут
ҫинчен тӳрех ҫыран хӗрне йӑтаҫҫӗ. Вырӑс-грузчиксем те
трюмран пулӑ пичкисене, ҫӑнӑх миххисене палуба ҫине
хӑпартаҫҫӗ.
Ҫири тумтирсене ватас мар тесе, тиевҫӗсем ӗҫ тумтирӗ
тӑхӑнаҫҫӗ. Тутарсем пуҫ ҫннчи тӳпеттейне нихҫан та хывмаҫҫӗ. Вёсен тумӗ вырӑссеннинчен кӑшт уйрӑмрах: пуҫ
ҫинче — тӳпеттей, ҫурӑм ҫинче—джут пирринчен ҫӗленё
михӗ, ӑна, к ӗ т е ф е н шалалла тавӑрса, пуҫ ҫине тӑхӑнаҫҫӗ. Шалпар шӑлаварӗ — пӑта тӑрӑнсан та тӑруках
шӑтарас ҫук. Вёсем хӗрсе кайса ӗҫленӑ чух ҫул ҫннче ҫӑвара карса ан тӑр: вырӑс грузчикӗсем ним шухӑшласа тӑмасӑрах аннӳне аса илеҫҫӗ, тутарсем хӑйӗн чӗлхипе ятлаҫаҫҫӗ. Кӳренекен те, вӑрҫакан та ҫук. Ҫапла вӑл Атӑл пурнӑҫӗ тени. Халӗ, кӗркунне, пристаньсем хуларан ҫичӗ
ҫухрӑмра—Казанка шывӗ Атӑла юхса кӗнӗ ҫӗрте. Хулара
нимӗнле сас-чӗвӗ те ҫук. Собор чанӗ икё хут ҫапрӗ. Хула
ҫыннисем хӗрсе ҫывӑраҫҫӗ.
— Паянхи ҫӗр ирӗксӗрех Перемышль патӗнче выртнине аса илтерет. Ун чухне те ку вӑхӑтра сас-чӗвӗ ҫук пекчӗ, анчах никам та ҫывӑрмастчӗ. Пилӗк уйӑх выртрӑмӑр
наступление кӗтсе,— аса илчӗ Эльгеев.
— Перемышль ҫинчен тапратрӑр пулсан, Корнилов
ҫинчен юлашки хыпар илтмен пулё эсир?
— Мён?!.
— Эсир ялта чух Хусан гарнизонёнчи офицерсен пухавё пулса иртрё. Унта пурне те чёнмен. Эпё пултӑм. Кадетсемпе эсерсем пёрле пухӑннӑ. Питёрте мён пулса иртни ҫинчен каласа пачӗҫ. Офицерсене питё сыхӑ тӑма
хушрёҫ.
— Слюсарев мана нимён те пёлтермен. Пёлместёп,
илтмен.
27. П. Осипов. Элкей таврашё.

417

— Ана чёнмен. Списока мана хамӑр полковник кӑтартрӗ. Баратынский текенни пур унта.
— Барон?!
— Барон теҫҫӗ. Ҫав Слюсарева хирӗҫ пулнӑ, тет.
— Слюсарев Баратынскин пултӑрӗ пулать-ҫке, епле
ӑна та шанмаҫҫӗ?— тӗлӗнчӗ Эльгеев.
— Пӗлместӗп. Анчах Баратынский мён каланине эп
хам илтрём: Слюсарев полковник кадетсене пулӑшма килёшмерё, терё. Вӑл унтан пулӑшу ыйтнӑ иккен.
— Ку тӗрӗс, ун ҫинчен ман умра калаҫнӑччӗ... Ав
мӗскер?!— тавҫӑрса илчё Эльгеев.
— Пухура мён калаҫни ҫинчен сарма хушман — эсир
пёлетёр... Анчах эпё унта чӑвашсенчен пёчченех пулнӑ.
Хӑвӑр пёлетёр — эп сире шанатӑп.
— Тавтапуҫ.
— Керенский Корнилов генерала хай пат 110 смвхартнӑ.
Вӑл кадет, конституциллё монархи тӑвасшӑн.
— Корнилова?! Перемышль патёнче тыткӑна парӑннӑскере?! Пёр дивизие вӑл хӑйпе пёрле нимёҫсене пёрре
ҫапӑҫмасӑр панӑ вёт? Ана халь пурте пӗлеҫҫӗ.
— Тарнӑ, тет, вӑл. Керенский ӑна халь Верховнӑй
главнокомандующи туса лартнӑ. Наступление кайма хирёҫекенсене персе вёлермелли приказ панӑ ҫёнё главнокомандующи. Керенский иртнё уйӑхра ҫавӑн пирки ҫёне
закон кӑларнӑ. Пирён полкра та ку закона вуласа пачӗҫ.
Чухлатӑр-и, мёне пёлтерет ку?
— Пёр тумлам юн юлмиччен каллех нимӗҫсемпе ҫаПӑҫмаллине пёлтерет, паллах.
— Салтаксем хушшинче фронтра ҫеҫ мар, пирён
полкра та дисциплина ӳксе пырать: офицерсем хушнине
итлесшён мар, хирӗҫ чёнеҫҫё. Тёрлё агитаторсем нумайланса пыраҫҫӗ. Пуринчен ытла фронтран аманса килнясем салтаксене пӑлхатаҫҫё. Хамӑр та пӗлместпӗр, такам
майлӑ пулмалла — Керенские ӗненми пулчӗҫ ялтан килнё
салтаксем: ҫӗр улпутсен аллинчех юлнӑ, теҫҫё. Большевиксем еннелле нумайӑшӗ сулӑнаҫҫӗ: ҫӗре хура халӑха
пёр пус укҫасӑр памалла, памасан — вӑйпа туртса илмелле, теҫҫӗ.
— Анчах паянхи пухура мён пулса иртрё: Алюнов ит :
лесе ларакансен пуҫне йӑлтах хӑй майлӑ ҫавӑрчӗ. Эп хам
та иккӗлене пӳҫларӑм. Тавтапуҫ сире каласа панӑшан.
Нивушлӗ ман полковник эсир калани ҫинчен нимён те
илтмен?! Е вӑл манран хӑш-хӑш япалана пытарать-ши?—
хӑйёнчен хӑй ыйтнӑ пек каларё Эльгеев.
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Пӗр-пӗринпе татах тӗл пулса калаҫас пирки сӑмах татрӗҫ те Воскресенски урам еннелле утрӗҫ ик офицер, вара
уйрӑлчӗҫ.
Эльгеев Салтак урамне ҫитнё ҫӗре тул ҫутӑлни у л а нах палӑра пуҫларӗ. Вӑл пурӑнакан йывӑҫ ҫуртра хӑй ҫути ҫук. Тен, Соня таврӑннӑ, ҫывӑрать пулё тесе, Эльгеев
килкартинчи кантӑкран Прахук пӳлёмне хуллен шаккарӗ.
Прахук часах вӑранчӗ, хирӗҫ чупса пычӗ. Вӑл тумтирне
хывмасӑр тӗлӗрсе ларнӑ иккен.
— Господин поручик!..— рапортлама тӑчӗ денщик.
— Тс-с-с!.. Кайса вырт. Кирлё мар мана нимён те,—
калама памарӗ Эльгеев.
— Сирён мӑшӑрӑр килте ҫук,— ҫапах калама ӗлкӗр-.
чӗ Прахук.— Килчё те пёр минут та тӑмарё — питӗ хӑвӑрт таҫта васкаеа тухса кайрӗ, ваше благороди.
— «Благороди, благороди» — мён лӗпӗртетен ҫав сӑмаха? Ятран чӗн. Миҫе хут каланӑ сана.
— Службӑра пек туйӑнмасть уставри йӗркепе каламасан. Киле таврӑнсан, мён калас ман хамӑр ялсене?
— Суй ытларах: ваше превосходительство тесе чӗнеттӗм хамӑн генерала те, —ирӗксӗртен кулкаларӗ Эльгеев.
— Ну, ҫывӑрар,— тесе кухньӑран малти пӳлӗме кӗрсе
кайрӗ.
Л а м п а ҫутмарӗ Миша. Ҫумри электричество хунарӗпе
кабинета кӗрсе пӑхрё — нимёнле хут татки те курмарӗ.
Хӑйсем ҫывӑракан пӳлӗмре пурте хӑй вырӑнӗнчех. Соньӑн
кёписем те шкапрах. Хӑй те пӗлмерӗ, темшӗн унӑн чи
юратнӑ кӗпине—Наровчатра менелник кунӗнче тӑхӑннине — ҫакӑран илсе ыталарӗ, куҫҫулленчӗ... вара каллех
ҫакрё. «Нимён те илсе кайман. Ашшё патнех кайнӑ. Кӑмӑлё ҫаврӑнсан килё. Георгий Петрович уйрӑлса кайма
парас ҫук ӑна», — пӗр шухӑш хыҫҫӑн тепри тул ҫутӑличчен ҫывӑрма памарӗҫ Мишӑна.
Мӗншӗн Соня, киле таврӑннӑ пулсан та, каялла' кайнӑ-ха?.. Ёҫё акӑ мёнле пулса иртнё иккен. Мишӑпа хирёҫсе кайнӑ хыҫҫӑн Соня чӑнах та ашшё патне пырса кӗнӗ.
— О-о, Сонечка! Вӑт аван. Шӑп кӑнтӑрлахи апата
ҫитрӗр,— тенё ашшё. — Ну, мёнле кайса килтёр яла?
Мён к у р т ӑ н — к а л а с а иар-ха. Интереслё япаласем нумай
куртӑн пулё, Соня, питё пёлес килет. Мишӑпа калаҫма в ӑ хӑт пулмарё,— хӗпӗртесе ыйтрё ашшё юратнӑ хёрёнчен.
Соня нимён те чёнмерё. Агафья Петровна пырса кӗчё.
— И-и, тӑванӑм, курманни чылай пулать. Яла кайнӑ
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терӗҫ. Каласа кӑтарт-ха, Соня, мӗн куртӑр, мӗн илтрӗр
ялта? Мишӑн тӑванӗсем лайӑх йышӑнчӗҫ пулӗ, кӗтнӗ пуль
сире?— чуптунӑ хушӑра ыйтрӗ горничнӑй.
Соня каллех нимӗн те каламарӗ, урамри кантӑк еннелле пӑрӑнчӗ, макӑрса ячӗ.
— Ку мӗн?! Мӗне пӗлтерет? Мӗншӗн пӗччен килтӗн?
Аҫта Миша?— ыйту хыҫҫӑн ыйту пачё Слюсарев хӑйӗн
пертен-пӗр хӗрне. Соня тата хытӑрах макӑра пуҫларӗ.
Агафья Петровна ачашлама пычӗ.
— Лӑплан, лӑплан, хӗрӗм.
— Мӗншӗн пӗччен килтӗн? Ик-виҫ хут ан ыйттар ӗнтӗ.
Кала,— хыттӑн хушса ыйтнӑ пек каларё Слюсарев.
— Улталанӑ вал мана, улталанӑ. Унӑн урӑххи пур...
Тек эп унпа пурӑнмастӑп,
атте,— кӑшкӑрсах
каларё
Соня.
— Мён илтетёп?! Мён супёлтететён эс, айван? Ёненместёп. Камран илтнё эс ун пек суя сӑмах?— тёпчесе
ыйтрё ашшё.
— Ялта унӑн юратнӑ учительница пур, Тоня ятлӑскер.
Юратни ҫинчен вӑл мана хӑй каласа пачё.
— Мён кирлё мара палкатӑн? Чӑн-чӑнах юратнӑ пулсан, вӑл сана хӑйӗн чунне уҫса парас ҫук. Ун пек хӗрарӑм
тёнчере ҫуралман халь. Кӗвӗҫекенсем элеклеме пултараҫҫӗ.
— Ҫук, атте. Вӑл чӑнахах юратать Мишӑна: «питё
юратнӑ эп ӑна» терё, «малашне те юрататӑп» терё.
Вара ман кам пулмалла ҫемьере? Иккёмёш вырӑнта-и?
— Кирек мёнле арҫыннӑн та авланиччен темиҫе хёр
пулма пултарать, анчах арӑм пулаканни пёрре кйна. Сана Миша юратнӑ, ыттисенчен ытларах килёштернё. Ҫавӑнпа авланнӑ та.
— Качча илмен пулсан, Тоня текеннин Мишӑн килне
пымалла мар пулнӑ. Мёншён вӑл ун патне пынӑ? Манран
кулма-и?.. Пурӑнмастӑп эп Эльгеевпа. Тек вӑл пирён пата ура ярса ан пустӑр!— сётел ҫине ӳпёнсе йёре пуҫларӗ Соня. Георгий Петрович кётмен ҫёртенех кулса ячё.
— Ну, апла пулсан, эс Мишӑна юрататӑн. Кёвёҫмен
ҫын упӑшкине юратмасть, Соня. Ҫапла вӗт, Агафья Петровна?— кӗтмен ҫӗртен ыйтрё Слюсарев.
— Манран ыйтма, эп качча кайса курман-ҫке,^ Георгий Петрович,— пуҫне чиксе каларё унӑн горничнӑйё.
— Чӑн та, каҫар, Агаша... санран ыйтмалла^ марччӗ
ҫав,— текелесе хӗрачине хулпуҫҫийӗнчен ыталарё.—Пурнӑҫра ун пеккисем темӗн чул та пулёҫ малалла. Ҫемьере
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пӗрне-пӗри хӑш чухне парӑнас та пулать, шухӑшламасӑрах кӳрентерес пулмасть. Эсӗ кунта чупса килни саншӑн
та, упӑшкушӑн та ӗмӗрлӗхех пурнӑҫ кукри пулса юлӗ.
Татах кукӑртсан, вӑл хуҫӑлма та пултарӗ. Сана эп вӑрҫса
каламастӑп: тунӑ йӑнӑша ҫийӗнчех тӳрлетес пулать.
Агафья Петровна сире паян кӗтнӗччӗ...
— Иртенпех кӗтетпӗр, кукӑль та пӗҫернӗччӗ...
— Ав, илтетён: епле юратать вӑл сире. Ну, юре.-. Хам
ӗмӗрте ун пеккисене эп куркаланӑ. Хӗрарӑмран чейи мён
пур тёнчере: чипер макӑрнӑ вӑхӑтрах — кулса ярать, кулнӑ чухнех,— кирлё пулсан,— макӑрса та кӑтартать. Эс
текех хёрача мар, Соня, арӑм пулнӑ. Офицер арӑмӗ!
Ҫавна ан ман,— тесе сётел патне ҫавӑтса кайрё Слюсарев хӑйӗн юратнӑ хёрне.
Ашшёпе калаҫнӑ хыҫҫӑн Соньӑн чёри ҫемҫелнӗ. Анчах
вӑл пёр япала ҫинчен каламан: мёншён Миша вырӑс марши, ҫав хӑй курнӑ чӑвашсенченех ҫуралнӑ-шн вӑл, мёнле
ҫавсене хӑйӗн тӑванӗсем тесе пурӑнас, нивушлё вёсем патне илсе кайё вӑл пире...
«Пире» сӑмах кётмен ҫӗртенех сиксе тухнӑ: иртнӗ
уйӑхра Соньӑн ҫие юлнӑ иккен.
«Ҫуралас пулсан... нивушлӗ чӑваш пулё вӑл?! Чӑваш
юнӗ пирӗн йӑхра?! Хушамачё те темӗнле тӗнсӗрскерсен...
Ман ача тӗне кӗмен чӑвашсен йӑхёнчен пулнине пӗлсен,—
асанне ун валли нимён те пиллесе хӑварас ҫук: чӑвашран
чӑваш ҫеҫ ҫуралать, дворян мар. Ах, мёншён эп ывӑл ача
пулман-ши?»— темён тёрлё шухӑш та пуҫа пырса ^ кёнё,
анчах ун ҫинчен кама калас, камран ыйтас? Сасартӑк Миша ют ҫын пек туйӑнса кайнӑ Соньӑна. Ҫире пурри те савӑнтарман ӑна — ӑшра ют чун пурри тата ытларах хурлантарнӑ.
« Мён тӑвас?.. Тен?.. Ҫук!.. Хӑрушӑ!.. Асаннепе калаҫса пӑхас, атте мана ӑнланас ҫук... Часрах, часрах!»—тесе тепёр кунӗнче Соня ашшё патёнчен Баратынскисем
патне тухса кайрё.
7
Баратынский кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн канма выртнӑ.
Соня хӑй килни ҫинчен асламӑшне пёлтерме горничнӑя
хушрё.
— Ариадна Леопольдовна эсир кёрессе кётет, —тере
Матильда хӑйне хӑй танлӑн тытса, Соня асламӑшӗ патне
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кӗрсе тӑрсан, именсе кайрӗ, халиччен ун патёнче пулман
пекех туйрӗ. Графиньӑн пӳлӗмӗ пысӑках мар, ытлашши
пукан та ҫук, анчах пурте хӑй вырӑнӗнче — чуна савӑнтарать: тӗкӗр, ун умӗнче лутра ҫемҫе пукан, кравать пуҫӗнче пёчӗк хитре сӗтел, ун ҫинче тап-таса хрусталь ваза ларать, паян ҫеҫ татса кӗнӗ хризантема чечекӗсем тӑп-тӑрӑ шывра лараҫҫӗ, шанмаҫҫӗ, чуна килентереҫҫӗ. Кӗтесре
—турӑш, йӑхран йӑха куҫнӑ кӗмӗл ризӑллӑ Христос.
Сылтӑм аллине вӑл кӗрекенсене пилленӗ пек тытнӑ, сулахай аллинче — уҫӑ кӗнеке:
«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, якоже азвозлюбих вы, да и вы любите»,—тесе славянла ҫырнӑ сӑмахсем питех паллӑ мар, анчах вулама пулать. Туррин сӑн-сӑпачӗ, ҫуллӑ сӑрӑпа тунӑ пулин те, чылай тӗттӗмленнӗ: йӑхран йӑха юлакан турӑш пулӗ вӑл. Сарлака
кантӑк умӗнче пӗчӗк сӗтел-бювар вырнаҫтарнӑ, сӗтел ҫинче — ылтӑн рамӑллӑ портрет: тӑрӑхларах пит-куҫлӑ, тӳр
сӑмсаллӑ, капӑр ҫӳҫлӗ, кӗске бакенбардлӑ, сухалсӑр арҫын сӑн-сӑпачӗ халь сӑрласа ӳкернӗ пекех уҫҫӑн палӑрать.
Ку портрет, паллах, вӑхӑтсӑр вилсе выртнӑ мӑшӑрӗн
— Илья Ильич Барӑтынскин пулнӑ.
— Воп ]'оиг, ша ягапйе шеге*,—реверанс туса саламларӗ Соня.
— Воп р и г , гпа реШе Ш1е!** ҫывӑхарах кил — чуптӑвам сана,— тесе хӑйӗн коляскине кантӑк патнерех сиктерсе лартма каларӗ.
— Маннӑ, мансах кайнӑ эсир ват асаннӳне,—Соньӑна
ҫамкинчен чуптуса каларё Ариадна Леопольдовна. —Чиперленнӗ эс, мӑнукӑм, чиперленнӗ. Пӗр сӑмахпа каласан — реШе йате***—кӑмӑллӑн кулкаласа хӑрах аллипе
ачашларӗ Соньӑна.
Ариадна Леопольдовна паралич ҫапнӑ хыҫҫӑн ултӑ
уйӑх вырӑн ҫинчен тӑмасӑр выртнӑ, халӗ ӑна валли ывӑлӗ — Петр Ильич — ют патшалӑхран илсе килнӗ коляска
туяннӑ, урапи шинисем — ҫемҫе резинӑран, урайӗнче йӗр
хӑвармаҫҫӗ, ҫурри выртса — ҫурри ларса ҫӳреме пулать; лармалли те, хыҫӗ те ҫемҫе сӑран туртса тунӑскерсем. Ку коляскӑна туянни нумай пулмасть, ҫавӑнпа асламӑшне вырӑнтан вырӑна турттарса ҫӳресе те пӑхрӗ Соня.
— Пӑхатӑп та сан ҫине, Сонечка, тӗлӗнетӗп: шӑп ас* Ырӑ кун, асанне! (франц.)
** Ырӑ кун, мӑнукӑм (фрӑнц.).
***Ҫӗнӗ ҫын (франц.).
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лаҫу пек пулнӑ эс. Кӳр-ха портрета — Илья Ильич сӑнӳкерчӗкне,— ыйтрё баронесса.
Соня сётел ҫинчи портрета тытса пӑхрӗ те асламӑшне
пачӗ: чӑнахах та хӑй аслашшё пек пулнине курчё.
Пӳлӗме Петр Ильич Баратынский кӗрсе тӑчӗ.
— О-о, ш а сЬеге шесе! Воп риг!*— Сонӑьна чуптуса
каларё Баратынский.
— Чӑнах вёт, Пьер, Сонечка шӑп аслашшё пек пулнӑ, — терё баронесса, хӑй ҫав вӑхӑтра ывӑлёнчен пирус
ыйтрё. Сулахай алли ӗҫлемен пирки ывӑлӗ чёртсе парасса кётрё.
— Эп тахҫанах калатӑп ӑна: эс, Соня, пирён йӑха пӑхнӑ тетёп,—амӑшне тутлӑ ш ӑ р ш ӑ л л ӑ пирус чӗртсе панӑ
хушӑра к а л а р ё Баратынский. Амӑшӗ валли вӑл Францирен «Шипр» духи тата чи хаклӑ пируссем, я т а р л а с а хёрарӑмсем валли кӑларнӑ сорт илсе килтернӗ пулнӑ.
— Пёр тикёс куҫ харшийӗсем, иёр кӑлтӑксӑр пит-куҫё,
тӳр сӑмса, ҫӳхе тута — дворян йӑхӗнчен пулни уҫҫӑн палӑрать. Ачӑрсем те сан хӑв пек пулӗҫ, йӑха ҫухатас марччё,— мухтаса к а л а р ё карчӑк.
— Унӑн мӑшӑрӗ, т а ш а п , * * ют йӑхран, вӑл чӑваш—
Слюсарева пит к ӑ м ӑ л а килнӗ. С'ез* дгапйе еггеиге, шатал!**'
— А (Ней пе рШзе!..**** Чӑваш?! Епле вӑхӑтра чарман
ку япалана? Юратсах качча тухнӑ-и эс ҫав ҫынна, Софи?— йӗрӗнсе ҫӑварёнчен тётём к ӑ л а р с а к а л а р ё баронесса.
Ку таранччен куккӑшӗпе ватӑ амӑшӗ ҫеҫ калаҫса пынӑ, Соня ним чёнме аптранӑ. Ҫапах та тунма пултарайман:
— Юратса,— терё те макӑрса ячӗ.
— Ну, апла пулсан, юрӗ. Шел, Соня, пирён йӑх юнне
•пӑсатӑн ачу пулсан.
— Ача пулать ман, 'асанне.
— Пулать?!—ҫиллине чараймасӑр кӑшкӑрчё Баратынс к и й , — П и р ё н йӑхра тата ҫав большевик ачи кӑна ҫитмен. Пёлетён-и эс, Соня, мён кётет сана? Упӑшкуна ҫакса
вёлерёҫ, хӑвна сана... Халь пӗлместӗн-ха мён тӑвассине.
Ачу ҫураличченех, ҫитес уйӑхсенчех тепёр хут монархи
пулать. Конституциллё монархи! Корнилов генерал вла* О-о, ман х а к л ӑ т ӑ в а н ӑ м ! Ы р ӑ кун! (франц.)
** Анне (франц.)
*** П ы с ӑ к й ӑ н ӑ ш ку, анне ( ф р а н ц . ) .
**** -рур ҫ ы р л а х т ӑ р а х (франц.).
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ҫа хӑй аллине илет. Вӑл кадет, пирӗн Верховнӑй главнокомандующи! Пурнӑҫна пӗтерес мар тесен, халех уйрӑл адъютантран. Вӑл сан аҫуна та хӑй майлӑ ҫавӑрнӑ. Систер
аҫуна: кая ан юлтӑр! Еҫе татас пулать—пӗр самант та кӗтме юрамасть! Вӑл мана итлесшӗн пулмарӗ, хӑйӗн адъютанчӗ хыҫҫӑн кайрӗ. Ачуна — чӑнахах эс \а 1ешше е п с е т ! е *
пулсан — тасатас пулать халех. МезаШапсе** пулмалла
мар!
— Чим-чим!.. Пьер, эс ытлашши каласа пӗтертён:
чӗрӗ чуна пӗтерни — турӑ умӗнче ҫылӑх!— хӑраса ӳкрӗ
амӑшӗ.
— Пур ман пёр профессор, укҫа ытларах парсан, вӑл
килӗнчех туса парать. Матильда пӗлет, илсе каять Соньӑна. Миҫе уйӑх ҫие юлни?— тинкерсе ыйтрё Баратынский
Соньӑран. Соня, ответ парас вырӑнне: «Тӗрӗс мар кала^
тӑр эсир, тӗрӗс мар!».— тесе кӑшкӑрчӗ те пӳлӗмрен чупса
тухса кайрӗ.
— Соня!.. Соня!— алӑк еннелле кӑшкӑрчӗ Ариадна
Леопольдовна, анчах леш ҫаврӑнса та пӑхмарӗ.
8

Мён пулса иртрё — ниепле те ӑнланса илеймерё Соня,
анчах ашшӗ калани тӗрӗсси уҫҫӑнах курӑнчӗ. Мӗншён
ҫапла пулса пырать-ха? Качча тухиччен пурте йӗркеллӗччӗ: кулатӑн-и, ташлатӑн-и, юрататӑн-и, кӳренетӗн-и,—
часах иртсе каять. Анчах халё кашни туйӑм чӗрене тивет. Мӗншӗн Миша ячӗ ун чӗрине кунӗн-ҫӗрӗн ыраттаракан пулчӗ? Юратсах юратнӑ пекчӗ-ҫке Наровчатра чухне? Хусана куҫсан — такам вёсен ҫулне татрӗ. Тоня мар—
ӑна Соня лайӑх туять: ашшӗне те, Мишӑна та вӑл ирттерсе каланӑ ун ҫинчен. Пачах урӑхла теме те юрать, мӗншӗн
тесен—хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнет Соня!—ҫав тери курса калаҫас килчӗ ялти учительницӑпа. Миша кӑмӑллӑ ҫын, нихҫан та хирӗҫ сивё сӑмах каламасть, сӑн-сӑпатран пӑхсам
та юратмалла арҫын. Ҫапах та мӗншӗн хӑш чухне ун патне к ӑ м ӑ л туртман пек туйӑнать?
Вӑл чӑвашне пёлмен пулсан, паллах, вёсем хушшинче
нимёнех те сиксе тухас ҫукчё. Вырӑс, нимёҫ, француз
пулсан — пёрне-пёри тивёҫлё мӑшӑр пулатчё, никам та
вёсене кӳренмелле сӑмах калас ҫукчӗ. Анчах мӗскӗн йӑхран
* Иывӑр ҫын (франц.).
** Тан мар мӑшӑрлану (франц.).
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тухнӑ упӑшкана пирӗн общество нихҫан та хӑйсемпе тан
теес ҫук. Кам илтнӗ вырӑс ҫынни тутар хӗрне качча илнӗ
тенине? Ун пек япала ислам тённе хирӗҫ пыни пулать.
Мӗншӗн-ха Миша, вырӑссем пекех тӗне кӗнӗ ҫын пулсан
та, Баратынскисене килёшмест? Эппин, тён мар, вёсене
йӑхё кӑмӑла каймасть.
— «Унӑн мӑшӑрё чӑваш—с'е$1; §гап<1е етгеиге*»,—
терё кукка. «Нивушлё ют йӑхран пулнӑ ҫынсене ҫав тернех кураймаҫҫё вӗсем? Мёнрен ӑслӑрах Петр Ильич, Мишӑпа танлаштарас пулсан»,— хӑйёнчен хӑй ыйтрӗ Соня^
Салтак урамӗпе килё тёлне ҫитнё вӑхӑтра.
Соня пырса кӗнӗ чух Миша патӗнче Романов подпоручик пулнӑ. Вӑл ҫитес кунсенче Алафузовсен фабрикинче
пысӑк пуху пуласси ҫинчен пёлтерме кӗнӗ. Унта пётём хулари рабочисен представителёсем пухӑнмалла иккен.
«Вӑхӑт йӗркеллӗ мар, кайса итлесен аванччё»,— терё Романов тухса каяс умён. «Каяс пулсан — офицер формине
хывас пулать, штатски тумтир тӑхӑнӑр»,—асӑрхаттарчӗ
вӑл юлашкинчен.
Соня, нимён те пулса иртмен пек, Романовпа паллашрё, иртсе л а р м а чёнчё.
Романов, кайма хатёрленнёскер, каҫару ыйтрё, в а р а ,
сывпуллашса тухса кайрё.
Миша, тёлённё пулсан та, хӑйӗн туйӑмне палӑртмарё:
— Аҫу сывах-и? Агафья Петровна мёнле пурӑнать?—
Соня вёсем патёнче ҫӗр выртнине пёлнё пек пулса ыйтрӗ
Миша.
— Сывах. Мён пултӑр вёсене,— тумтирне Мишӑна
тыттарса каларё Соня. — Ку кам, халь тухса кайни?
— Ку — Романов, подпоручик. Тӑхӑрвун тӑваттӑмӗш
полкри офицер.
— Чӑваш-и? Большевик-и?
— Чӑваш. Большевик мар,— кула-кула ответлерё
Эльгеев,— Унпа эпир семинаринче пёрле вёреннё.
— Каллех пухӑва чёнме килнё пулё?
— Тёрёс. Ҫавӑнта. Эс хирёҫ пулсан —каймастӑп.
— Чармастӑп. Хӑть ҫӗрӗпех ларӑр, иртнё пухури пек.
' — Эппин, каймастӑп. Сан пуҫра темскерле кирлё м а р
шухӑшсем пур.
— Ҫук, нимӗнле шухӑш та ҫук. Чӑнах калатӑп. Тархасшӑн, мӗн тӑвас килет — ҫавна тӑвӑр. Пирӗн кёҫ вӗренӳ ҫулӗ пуҫланать, «кӗвёҫме» вӑхӑт пулмасть. Акушер
клиникине ҫӳрес пулать кӑҫал, ҫёрлехи дежурствӑсем* П ы с ӑ к й ӑ н ӑ ш ку

(франц.).
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лулаҫҫӗ. Сан хырӑм выҫӑ мар-и?— кӗтмен ҫӗртен ыйтрӗ
Соня.
— Эпир Прохорпа ҫырткаларӑмӑр пӑртак.
— Ман питӗ хырӑм выҫӑ, Миша. Вӑт «толдармыш»
пулсан, е... леш... мӗнлеччӗ-ха ҫав?
— Шӑрттан.
— Шырдан... да, да... аванччӗ,— ахӑлтатса кухньӑна
тухеа кайрё Соня.
Миша ӑнланмарӗ: кулас килнипех кулчӗ-и вӑл е тӑрӑхласа?! Кирек мӗн хӑтлантӑр — хирӗҫ пырас мар,—
шут турӗ Эльгеев.
—Мишель, «мезальянс» тени мёне пёлтерет?—хураҫӑкӑрпа хӑяр ҫие-ҫие ыйтрё Соня.
— Мезальянс?!. Пӗрне-пӗри ют мӑшӑр тени пулать,
французла сӑмах. Расна сословинчен тухнӑ упӑшкипе
арӑмӗ ҫинчен калаҫҫё ҫапла.
— Эппин, вӑл сӑмах пирён ҫинчен калани пулать.
— Мёншён? Сан аҫу хресченсенчен ҫуралнӑ, эпё те
хресчен ывӑлё.
ман
—
Д В 0 Рян йӑхӗнчен пулнӑ-ҫке?
— Йӑха амӑшӗ енчен мар, ашшё енчен шутлаҫҫӗ. Ҫавна шута илме ыйтатӑп.
— Эппин, эпё дворян йӑхӗ мар?
— Кӑштах пур, паллах... Анчах хресчен мёнрен начар
дворянтан? Ман шутпа хресчен — сан аҫу-и, тепри-и —
дворянсенчен хисеплёрех хальхи вӑхӑтра.
— Дворянсен хӑйсен культури пур: хӑйсене тытма
пелес енчен те вёсем мещенсенчен уйрӑм. й ӑ л т а х урӑхла
йёркелёх вёсен. Хӗвеланӑҫ культури,— мухтанса каларё
Соня.

„ — Ломоносов — хресчен-пулӑҫӑ ывӑлӗ. Пётём Европари паллӑ ученӑй. Дворянран ҫуралман-ҫке вӑл? Тепри — санӑн кукку пекки — ҫӳлтен пӑхма ҫеҫ дворян;
ӑшёнче унӑн — халӑх пуҫилли ларать.
— Епле эс ман кукка ҫинчен апла калама пултаратӑн!.. Эппин, эс чӑнах та «мезальянс», ҫитменнине тата,
большевик!—кӑшкӑрса каларё Соня.
— Большевик?!. Пёлетён-и эс: мён вал большевик
тени?
— Пёлеп: вӑрӑ-хурах! Бандит!
— Спаҫҫипӑ. Эппин, эс мана бандитсен шутне хуратӑн.
'— Вёсен пухӑвне ҫӳретӗн, кадетсене хирёҫ пыратӑн.
Вёсем сире часах ак...
— Мён часах?!
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— Ҫакса вӗлереҫҫӗ! Корнилов никама та сире... вӗсене
чӗрӗ хӑварас ҫук!
— Ну, Софья! Кун пекех пӑсӑлса кайнӑ тесе шутламанччӗ эпӗ сана. Нивушлӗ Георгий Петрович ҫав териех
улшӑнса кайнӑ: ун патёнче пӗр ҫӗр каҫнипех палламалла
мар кадетланса кайнӑ-ҫке эс? Эп сан аҫуна демократ тесе
пурӑннӑччӗ ку таранччен. Спаҫҫипӑ пӗлтернӗшӗн: ыранах
рапорт паратӑп — чаҫе яччӑр. Паянтан эпӗ те сана хам
арӑм вырӑнне шутлама пултараймастӑп. Пирӗн хушӑмӑрта чӑнах та «мезальянс», эс каларӑшле. Пурӑн хӑв пӗлнӗ
пек. Тӳрленӗ, тӑна кӗрӗ тенӗччӗ — пулмарӗ. Курпуна вилтӑпри тӳрлетё!— терё те Эльгеев френч тӑхӑнса ячё, сётел сунтӑхӗнчен браунинг кӑларса ҫума чикрӗ.
Сасартӑк каҫса кайса кулса ячӗ Соня. Вара, диван
ҫине ӳксе, каҫса кайсах макӑрчё.
— Прохор!.. Часрах!
Прохор чупса кёчё, ним тума аптраса Эльгеев ҫине
пӑхрӗ.
— Часрах... Ме! извозчик тытса, Победимский тухтӑр
патне кай. Халех илсе кил,— кёсйинчен Прохора укҫа кӑл а р с а пачё те Соньӑна сив шывпа пёрёхрё Миша. Соня
тӑна кёмерё, анчах макӑрма чарӑнчӗ. Вара Миша ӑна ал
вӗҫҫӗн ҫёклесе кравать ҫине илсе кайса вырттарчё. Нашатырь спирчёпе ватӑ йёпетсе сӑмси патне илсе пычё. Соня
вӑрӑммӑн йынӑшса илчё, анчах ҫапах вӑранмарё.
Победимский тухтӑр Некрасов урамёнче пурӑннӑ
(ёлёк вӑл Йыт урамё ятлӑччё). Ана пёлмен ҫын ҫук та пулё: хуть кӑнтӑрла, хуть ҫёрле пыр ун патне —кирек хӑҫан та йышӑнать, киле пыма та килӗшҫт. Извозчик тытса
ҫуремест вӑл, лартса кайнине те тиркемест. Пёрер черкке
сыпмалли парсан — чёнмесёрех тепёр хут килсе пӑхать.
— Астӑвӑр, сударыня! Мӑшӑрӑр сирён
сштзг~юратать. Ана эрех тавраш ӗҫме юрамасть: пӳре-пёвер пӑсӑлма пултарать,— хытарса каласа хӑварать вара арӑмне.
Упӑшкине: пит ёҫес килсен — пёрле ӗҫӗпӗр, тет.
Юратать халӑх ун пек тухтӑра. Ёҫсӗр лармасть Победимский: ватӑ пулсан та, пурне те усӑ кӳрет.
Победимские извозчикпа илсе килнё ҫӗре Соня тӑна
кёнё. Миша ҫине шӑтарас пек пӑхса выртнӑ, анчах нимён
те чёнмен: те чёлхи ҫухалнӑ Соньӑн, те калаҫасшӑн пулман упӑшкипе.
Победимский
васкамасӑр
тахҫанччен
аллисене супӑньпе ҫурӗ, вара чирлё хёрарӑм патне кёчё. Миша
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лӳлӗмрен тухрё, чылайччен кӗтсе тӑчӗ. Хӑй айӑпне туйса
пӑшӑрханчӗ:
— Мезальянс... Мезальянс,— темиҫе хутчен ҫак сӑмаха хӑй тӗллӗн каласа пёр кӗтесрен тепёр кӗтес еннелле
каллӗ-маллӗ утса ҫӳрерӗ.
Победимский тухрӗ, пӗр сӑмах чӗнмесӗр умывальник
патне утрӗ. Прохор шыв вӗретрӗ, тухтӑра ал ҫума умывальнике вӗри шыв ярса пачё. Тухтӑр Эльгеевран пирус
ыйтрё, анчах Миша — туртман ҫын. Аван мар туйрӗ
хӑйне хӑй.
— Коньяк ӗҫмӗр-и пӗрер черкке? Табак туртмастӑп
зп,— терӗ хӗрелсе кайнӑ Эльгеев.
— Пуҫласа куратӑп: офицер — туртмасть?! Тепёр тесен — ку аван. Чехов ун пирки лекци те ҫырнӑ,— кулчё
Победимский.— Коньяк аван япала. Хӑнкӑла
шӑрши
пур теҫҫӗ ӗҫсе курманнисем, ман шутпа — ҫук, Кавказ
шӑрши килет кӑна,—кулкаласа, лармасӑрах пёр черкке
ӗҫрӗ те алӑк патне утрё врач.
Чирлине мёнле йшлемелли ҫинчен каламасӑрах каятьҫке ку тухтӑр, ватӑ пуҫӗпе манса кайнӑ пулё тесе, Эльгеев Победимские хуса ҫитсе ыйту пачӗ:
— Каҫарсамӑр... Эсир ман арӑм чирӗ ҫинчен нимӗн те
каламарӑр, манса кайрӑр-ши?
— Победимский нимӗн те манмасть: хӑш чир ҫинчен
урама тухсан тин калаҫҫӗ... Асатӑр пӑртак, мана.*извозчик кирлё мар, ҫуран ҫӳреме юрататӑп,— терё ватй тухтӑр. Пёр квартал кайсан, каларӗ:
— Ман ҫак ҫурта кӗрсе тухмалла-ха тата. Кӗтсе ывӑнчӗҫ пулӗ... Сирӗн мӑшӑрӑн ним чирӗ те ҫук.
— Епле апла?!
— -йывӑр ҫын кӑна вӑл. Ик уйӑхра сирӗн ачӑр —
ывӑл пулӗ-и, хӗр-и — ӑна калама пултараймастӑп. Сыв
пулӑр,— терё те йывӑҫ ҫурт кантӑкӗнчен шӑм авӑрлӑ туйипе икё хутчен шаккарӗ.
Эльгеев, ку сӑмахсене илтсен, тӗлӗнсе хытсах кайрӗ:
уйрӑлма шут тытнӑ «мезальянссен» ачи пулать?!
К а я л л а мёнле чупса килнине туймарё Миша, тӳрех
Соня умне пырса ларчё.
ЮНШАН -

ЮН

1
«Вся власть Советам!»— сцена урлӑ карнӑ хёрлё хӑмач Алафузовсен клубёнче зала кёрсенех курӑнать.
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Л а р м а вырӑн ҫитмен пирки ҫынсем нумайӑшӗ ура ҫинче тӑраҫҫё. З а л а пурне те кӗртмеҫҫё. Романовӑн пёр пропуск пулнӑ, анчах Эльгеевӑн пулмӑн. Кӗме май ҫук тесе,
в ӑ л к а я л л а кайма шухӑшланӑччӗ, анчах пропусксене тӗрӗслекенсенчен пӗри Павлушӑн хваттер Хуҫийӗ пулнине
курах кайрё.
— Александр Иванович, мӗнле... кёртмёр-и?— ыйтрё
Эльгеев.
— Пропуск кирлё, хушмаҫҫё... А? Михаил Николаевич?-— палласа илчё те алӑка уҫса кёртсе ячё Александр
Иванович.— С ы л т ӑ м а л л а кайса тӑрӑр — унта
пушӑрах,— терё.
Пуху хёрсе пынӑ. Ораторсем каланӑ майӑн час-часах
ҫынсем ҫилӗллӗ кӑшкӑраҫҫё, шавлаҫҫё.
«...Ҫур ҫул ҫитет ёнтё эпир Хусанта рабочисемпе салтаксен депутачёсен Совечёсене туса лартнӑранпа, анчах
буржуази ӑ н а пӑхӑнасшӑн мар, ёҫхалӑхне ёлёкхи майлах
хёстерсе пурӑнасшӑн. Меньшевйксем тата эсерсем социализмлӑ революци ҫулё ҫине куҫасшӑн мар, хирёҫ пыраҫҫё. Ялти советсенче кулаксем, куштансем вӑй илеҫҫё.
Капла пирён революци путланма пултарать, юлташсем.
Хӑҫанччен тӳсмелле пирён ҫак япалана!—ҫилёллён кӑшкӑрчё Виктор Тихомирнов, трибуна ҫине ӳпёнсе.
— Хамӑр алла илмелле влаҫа!—чышкисемие юнаса
кӑшкӑрчӗ пёр моряк. Хӗвелпе пиҫёхнё пит-куҫӗсенченех
паллӑ — ку ҫын фронтран килнё.
— Балти флотёнчи моряк. Тин кӑна фронтран таврӑннӑ. Николай Фаддеев большевик... Пирён полкра час-часах пулкалать,— ӑнлантарчӗ Романов Эльгеева.
— Ана тума пирён вӑй ҫителӗклӗ: таврӑнакан салтаксем — рабочисем, хресченсем — халь пурте пирён
майлӑ. Рабочисем, салтаксем тата чухӑн хресченсем —
ҫавсем кӑна пирён депутатсем пулма тивёҫлё. Ҫапла
мар-и, юлташсем?
— Ҫапла! Тёрёс! Вӑхӑтлӑх правительство комиссарёсене хӳтермелле!—унтан-кунтан кӑшкӑрнӑ сасӑсем илтёнсе кайрёҫ.
Тихомирнов хыҫҫӑн Федоров трибуна умне пыче. Александр Федоровича курсан, Эльгеевӑн чёри кӑртах сикрё.
_ Ку — социал-демократ Федоров, Питёртен.
Вӑл
1905-мёш ҫулсенче пирён икё класлӑ училищёре ёҫленӗччё — ссылка шучёпе пурӑннӑччё. Ҫирёп революционер.
Пиччёшё Путиловски рабочи пулнӑ, ӑна ссылкӑна Ҫёпёре
янӑ тетчёҫ,— пӗлтерчӗ Эльгеев Романова.
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— ^ а к л ӑ юлташсем! Тӑвансем! Халь кӑна сире Тихомирнов юлташ ырӑ мар хыпарсем ҫинчен пӗлтерчӗ. М а а
сире, темле йывӑр пулсан та, пӗтӗмпех каласа пама тивет.
Эп ёнер кӑна Питёртен килтём. Хӑш-хӑш хыпарсем сирён
пата ҫитнӗ те пулё. Ҫапах та каласа пама кирлех пулё
тетёп: рабочисен хальхи вӑхӑтра сыхӑ тӑмалла, тёнчере
мён пулса иртнине ҫийӗнчех пёлмелле.
— Кирлё! Пёлес пулать! Тёрёс!—шавларӗҫ пухӑва
пуҫтарӑннӑ ҫынсем.
— Виктор Александрович — ҫирӗп большевик, ӑ н а
Хусана Тёп Комитет Совет влаҫӗн никёсне хывма янӑ.
Ҫавӑнпа вӑл сирӗнтен пулӑшу кётет. Пулӑшу кирлех.
Патшана кӑларса ывӑтнипех лӑпланмалла мар, юлгашсем! Вӑл пуҫламӑш кӑна!
Революци йӗрӗ ҫине тухнӑ пулсан — ҫулне пёлес пулать. Умра пирён лӑкӑм-лакӑм ҫеҫ мар, кукӑр-макӑр сукмаксем те нумай. Тӗрлӗ сукмаксемпе утсан, эпир аслӑ ҫула та ҫухатма пултаратпӑр. Пин те тӑхӑрҫёр пиллёкмёш
ҫулсенче социалист-революционерсем хура халӑхшӑн ҫуннӑ пек туйӑнатчӗҫ. Ҫуннӑ та пулё. Анчах халь вёсем тӗрлӗ
сукмаксемпе кайса атаШса пёте пуҫларёҫ,. Сылтӑмалла
сулӑннисем — кадетсемпе ҫыхланса кайрёҫ. Вӑл шутра
пирён Вӑхӑтлӑх правительство пуҫлӑхӗ Александр Федорович Керенский пӗрремӗш вырӑн йышӑнса тӑрать.
Теприсем рабочипе чухӑн хресченсен диктатури кирлӗ
мар теҫҫӗ, Ленина хирёҫ пыраҫҫё, Плеханов майлӑ шухӑшлаҫҫё. Кусем — меньшевиксем, вёсене эсир пёлетёр.
Хӑшӗ-пӗри, тата, хӑйсене социал-демократсем теҫҫё пулсан
та, ним влаҫӗ те кирлё мар теҫҫӗ, анархишӗн тӑраҫҫё.
Ҫавсенченех теприсем нимёҫсемие ҫапӑҫма пӑрахмалла
та килелле таврӑнмалла теҫҫё. Нимёҫ рабочийӗсем халё
хӑйсем те пирён салтаксемпе туслашма пуҫланӑ. «Киле
таврӑнӑпӑр та, салтаксем, турӑ телей парасса кӗтсе выртӑпӑр» тени пулмасть-и вара вӑл? Капиталистсен аллине
эпир тепёр хут кӗрсе ӳкессе пёлтермё-и вӑл, юлташсем?
Пулма пултарать ҫак япала.
Милюков, кадетсен пуҫлӑхё, Керенскипе туслашнӑ.
Вӑл Корнилов генерала,— куҫ умӗнчех диктатор пулса
л а р м а ӗмӗтленекенскере,— Вӑхӑтлӑх правительство патне
ҫывхартнӑ. Англипе Францие юрасшӑн пулса — вырӑс
ҫарне Корнилов хытарма тытӑннӑ, салтаксене наступление кайма хистенӗ. Антантӑна кёрекен патшалӑхсем Российӑра раволюцилле патшалӑх пуласран хӑраҫҫё, мӗншён тесен, ун пек пулсан, вёсем патшаран юлнӑ парӑма
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пӗр пус та каялла тавӑрас ҫук. Керенский пётёмпех ют
патшалӑхсене сутӑннӑ. Акӑ, пӑхӑр, юлташсем, мӗн туса
хунӑ вӑл ҫак кунсенче: Милюков сӗннипе Керенский иртнё уйӑхра вунпилӗк ҫынтан ҫӗнӗ правительство туса хунӑ.
Кам-кам кӗнӗ ҫав правительствӑна? Акӑ камсем: пилӗк
кадет, тӑватӑ социалист-революционер, икё меньшевик.
Ыттисем партире тӑманнисем е урӑх партирисем. Председателӗ — хӑй, Александр Федорович Керенский. Кам
интересӗсене хӳтӗлеме пултарёҫ ҫавнашкал пуҫлӑхсем?
Еҫхалӑх интересӗсеие-и?
— Буржуйсен интересне!.. Контрреволюционерсем вёсем!—илтӗнчӗҫ сасӑсем.
— Паллах, ҫавсен интересёсене. Апла пулсан, мёне
тӑрать-ха эпир социализмла революци
ёҫне тытӑнни?
Каллех пин те тӑхӑрҫӗр пиллӗкмӗш ҫулсенчи пек пусмӑр
айне пулса юлӑпӑр-и, юлташсем? Ун чухне, калӑпӑр,
хресченсем пире, рабочисене, итлесшён пулмарӗҫ, тейёпер. Эсерсем хыҫҫӑн кайса, вёсем ун чухне хӑйсем тӗллӗн
ҫёнё йӗрке тума хӑтланчӗҫ. Пулмарӗ! Патша тарҫисем
рабочипе хресченсене ӗлӗкхинчен те хытӑрах сӑнчӑрларӗҫ
кӑиа! Хӑҫанччен тӳссе пурӑнӑпӑр эпир ҫав сылтӑм эсерсемпе кадетсем ёҫхалӑхне улталаса пурӑннине? Вӑхӑт
ҫнтнё мар-и влаҫа хамӑр алла—чӑн-чӑн ёҫхалӑх аллине
илме? Сирӗнтен ыйтатӑп, юлташсем: ҫёкленмелле мар-и
тепёр хут пӑшал тытса буржуйсене хирёҫ? Е татах мӑшкӑла тӳсӗпӗр-и?
Путиловски рабочисем тата хӑш-хӑш полксем Питёрте Вӑхӑтлӑх правительствӑна хирёҫ
Демонстраци туса
ирттерчёҫ. Пилӗкҫёр пин ҫын урамсем
тӑрӑх
«Пётӗм
власть — Советсене!»—тенё лозунгсемпе ҫӳрерёҫ. «Вӑрҫӑ — кирлё мар!», «Ним аннексисӗр, ним контрибуцисёр — мир тумалла!»— тенё плакатсем йӑтса Вӑхӑтлӑх
правительствӑна хирёҫ тухрёҫ. Анчах Керенский патшаран та ирттерчӗ: вёсене хирёҫ Корнилов ҫарне кӑларчӗ.
Генерал Корнилов, малтан виҫё пин салтака Перемышль
патёнче тыткӑна панӑскер, халь тата Ригӑна нимёҫсене
сутнӑскер, тӑшмана Петрограда кёртме хатёрленет. Вёсен аллипе большевиксем майлӑ пулнӑ полксене пертерсе
вёлерттерме хатёрленет. Халӑх юнӗ ҫинче кивӗ йӗрке туса
лартасшӑн ҫак диктатор! Ку япала нихҫан та пулас
ҫук! Питӗрти рабочисем халё контрреволюционерсене хирӗҫ алла пӑшал тытаҫҫӗ, хёрлё гварди тума тытӑннӑ. Вӗсемпе алла-аллӑн Мускаври рабочисем пыраҫҫё. Пёрлешер ҫавсемпе эпир те! Сывӑ пултӑр пролетарилле рево•431

люци! Сывӑ пултӑр пирӗн партие ертсе пыраканӗ —
Ульянов-Ленин!— тесе вӗҫлерӗ хӑйӗн сӑмахне Федоров.
Пухӑва пуҫтарӑннӑ рабочисем пӗр харӑс тӑрса ал
ҫупрӗҫ. Унтан-кунтан: «Вӑхӑтлӑх правительствӑна салатса ямалла!.. Влаҫа хамӑр алла илмелле!.. Кадетсене хӳтермелле!..» «Хӗрлӗ гварди тумалла Хусанти заводсенче те!»— тесе кӑшкӑрчӗҫ.
Вара президиумра ларнисенчен пёр тутар тухса каларё. Ана Романов та, Эльгеев та палламан. Ку оратор
Крестовников заводёнче ёҫлекен студент Вахитов пулнӑ иккен. Вӑл тутарсен контрреволюцилле организацийё
ҫинчен каласа пачё. Тутарсен «Милли-шуро» ятлӑ Халӑх
совечё Мускавра ӗҫлени ҫинчен асӑрхаттарчё. «Миллишуро» членӗсем Мусульмансен Пёрремёш съездёнче помещиксенчен ҫёр илсе хресченсене укҫалла сутмалла тенё
иккен. Ку организаци Вӑхӑтлӑх правительство майлӑ
пулса, Германи ҫарӗпе пётём вӑя хурса малалла та ҫапӑҫасшӑн, большевиксене хирӗҫ тутар халӑхне ҫёклесшён.
Тутар эсерёсемпе пёрле «Милли-шуро» Атӑл тӑрӑхёнчи
вак халӑхсем хушшинче культурӑллӑ автономи тумалли
лозунг сарнӑ, кашни халӑхӑн хӑйӗн ҫарё пулмалли пирки
те ҫине тӑрсах кӑшкӑрнӑ. «Милли-шуро» тата «Харбишуро» агенчёсем ялсене те ҫитнӗ. Вёсем Атӑлпа Урал таврашёнче пурӑнакан вак халӑхсене хӑйсем тавра явӑҫтарма тӑрӑшнӑ. Пёрлешӳ ятне те тупса хунӑ: «Атӑл-Урал
штачёсем». «Ку контрреволюцилле юхӑма чармасан, социализмлӑ революци пирён патӑрта йывӑрлӑха кёрсе
ӳкё,—терё Мулланур Вахитов.— Ҫавӑнпа та часрах
Хёрлё гварди тумалла!» — тесе вӗҫлерӗ.
Тухса калакансем нумай пулчӗҫ. Вёсем пурте Вӑхӑтлӑх правительствӑна рабочи класс малалла шанма пултараймасть, влаҫа пётёмёшпех Советсен аллине памалла,
терӗҫ.
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Пухура рабочисем Вӑхӑтлӑх правительствӑна уҫҫӑнах хирёҫ пулнине пӗлсен, кӑмӑл хумханнипе ниҫта кайса
кӗме аптранӑ Эльгеев. Ку таранччен вӑл Керенские шаннӑ. Чӑвашсен пухӑвӗнче вӑл ун майлӑ пек те пулнӑ. Алюнов сӑмахёсем те нумай енчен килёшнё пек туйӑннӑччӗ.
Анчах паян илтнё хыпарсем пуҫа йӑлтах тепёр май ҫавӑрчӗҫ. Кам тёрёс? Кама ёненмелле? Кам хыҫҫӑн каймалла? Ленин хушаматне асӑнчӗ Федоров, анчах ун ҫин•432

чен хаҫатсем нимён те ҫырмаҫҫё. БольшевиКсене пурте
хурлаҫҫё: вёсем влаҫа хӑйсен аллине илсен — Российӑна
пётӗмпех нимӗҫсене сутса яраҫҫӗ, теҫҫӗ.
Слюсаревпа ^куҫа-куҫӑн калаҫма хӑрушӑ. Вӑл пӗр
япалана ҫеҫ ӗненет: салтакшӑн пёр закон кӑна — кама
присяга панӑ, ҫавна хӳтӗле. Анчах Корнилов генерал
диктатор пулса ларсан, Баратынский пек кадетсем тепёр
хут монархи туса лартсан, рабочисене кӑна мар, пётём хура халӑха йывӑр пулать. Ку, паллах. Романов Эльгеевран
телейлёрех, мёншён тесен вёсен полкёнче большевиксем нумай. Кирек мёнле пулсан та, кадетсене хирёҫ тухмалли сигналпа вӑл салтаксемпе пёрле тухё. Анчах пирён, воински начальник ҫумӗнчисен, кама итлемелле? Ҫар
командующийё—Сандецкий генерал большевиксене пёр
шухӑшламасӑр пётерсе такёччё. Паллах, кирек мёнле пулсан
та, вӑл
Вӑхӑтлӑх правительствӑна хирёҫ
тухас ҫук. Уншӑн Корнилов — чӑн-чӑн правитель. Власть
ҫирӗп ҫыи аллинче пулмалла, тёрлё партисен аллинче
мар! Пӗрвлаҫлӑх кирлё: Вӑхӑтлӑх правительствӑпа юнашар рабочисемпе салтаксен Совечёсем пулни — Российӑна пётерни пулать! Урӑхла шухӑшлама
Сандецкий
генерал пултарас ҫук, мёншён тесен вӑл монархист. Тен,
Георгий Петрович тёрёс калать: салтак вӑл—патшалӑх
хуралҫи, кашни салтак хӑй шухӑшёие пурӑнсан, ҫарта
дисциплина пулас ҫук. Ҫапӑҫчӑр, ан тив, пёр-пёринпе
тёрлё революционерсем, кадетсем, монархистсем — пире
мён ёҫ! Вӑхӑт ҫитӗ — тӗреклӗ правительство пуле, вара
ҫар та пёр иккӗленмесӗр ун майлӑ пулё. Салтакӑн партере тӑмалла мар, унӑн кирек мёнле строй пулсан та ҫар
уставёпе ҫеҫ пурӑнмалла. Пӑшалпа хӗҫе кӑна алран
ӳкермелле мар.
Кун пек философи Эльгеева пӗрре те килӗшмен, анчах
хӑйён пуҫӗнче унӑн ҫирёп шухӑш пулман. Пухусене ҫӳремесёр пӑтранчӑк саманана ӑнланма ҫуккине вӑл лайӑх
туйнӑ.
Пуху хыҫҫӑн Эльгеев киле Романовпа пёрле кайма шухӑшланӑччӗ, ҫывӑхрах паллашса уҫҫӑнах пур иккёленӳ
ҫинчен те калаҫса пӑхас тенёччё, анчах ӑна такам чёнсе
кайрё. Киле пӗчченех утмалла пулчё.
Вырсарникун Проломнӑй урамра халӑх яланах тулли,
анчах паян Щетинкин номерёсем тёлёнче иртме те ҫук.
Трамвай вёҫё-хӗрриеёр чӑнкӑртаттароа малалла пырать.
Мён пулнӑ? Трамвай чарӑнчӗ. Цирк, хӗл ҫывхарнӑ майпа,
Хусантан кӑнтӑр енчи хуласене куҫса каять иккен. Слон28. П. Осипов. Элкей таврашӗ.
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сем Петропавловски урампа анаҫҫӗ, ҫула пӳлсе лартнӑ.
ниҫтан иртме май ҫук.
Миша трамвайран тухрӗ, ҫынсемпе пӗрле чарӑнса тӑчӗ. Пӗр пысӑк фургон ҫине шур пир карнӑ: «Беспроигрышная лотерея!» тесе ҫырнӑ ҫав пир ҫине. Билет сутаканӗ—
питне шуратса-хӗретсе пётернӗ клоун, пуҫне ула-чӑпар
шӗвӗр калпак тӑхӑннӑ. «Ҫирӗм пус билет, васкӑр, васкӑр
илме! Выляса ямастӑр — туянӑр!»— фургон ҫинчен кӑшкӑрса, халӑха лотерея билечӗсем илме йыхӑрать клоун.
Фургон пӗр вырӑнта тӑмасть, ӑна икӗ пони вӑхӑтӑнвӑхӑтӑн урам тӑрӑх туртса малалла шутараҫҫӗ : Миша,
ҫынсене кура, ахальшёнех пёр билет илчё. Ана пёр мӑшӑр
пёчёк ҫӑматӑ тухрё: тёсё хӑмӑр кӑвак, куичисене путек
тирёпе илемлетнё. Ҫулталӑкри' ачана шӑпах. ^
Ҫак шухӑш пуҫа пырса кӗнипе Эльгеевӑн кӑмӑлё
ҫемҫелчӗ, хӑй тёллёнех ӑшшӑн кулса илчё. Чун савӑннипе
ҫӑмӑллӑн, чупса пекех, килелле васкарё.
Миша пырса кӗнӗ чух Соня хӑйӗн юлташӗпе — Поля
Баландинӑпа акушерствӑпа зачет пама хатӗрленсе ларнӑ. Сётел ҫинче ватка чышса тунӑ ҫара пукане выртнӑ,
ӑна вӗсем, ҫуралакан ача вырӑнне хурса, пёрре пуҫёнчен,
тепре уринчен пӑра-пӑра пёчёк кӑшӑл витӗр туртса кӑлараҫҫё.
— Уринчен пӑр!.. Ун пек мар!.. Апла эс кӑвапа пыршине пӗтӗрсе лартатӑн! Вёлеретён ун пек!— ҫапла пёрпёрне тӳрлетсе, ача ҫураттарма вёренеҫҫё Соньӑпа Поля
Баландина.
Миша кӑшт итлесе тӑчё те вёсем ларнӑ пӳлёме кече.
Поля сётел ҫинчен якалса пётнё пуканене илсе сумкӑна
чикрё.
— Ну, эп кайрӑм, Сонечка,— Эльгеевпа сывпуллашса
тухса кайма тӑчё Поля.
— Аҫта эсир?.. Л а р ӑ р , ларӑр!—пӳлсе каларё Миша.
— Чим, чӑнах,— терё Соня.
— Эпир паян халӗ те иртенпех... Ҫитӗ. Столовӑя кайма вӑхӑт,— тесе васкаса тухса кайрё Поля.
— Ну вӑт... вӑхӑтсӑр килсе кӗтӗм... Каҫар, Соня,—ют
ҫынтан каҫару ыйтнӑ пек каларё Миша.
Соня хирӗҫ нимён те чёнмерё, анчах Мишӑн аллинче
пёчёк кӑҫатсем пуррине курчё те хавхаланчё:
— Ку мён сан? Кам валли?!—тёлёнсе ыйтрё Соня.
— Пулас ача валли,— терё Миша кӑмӑллӑн.
Соня хёпёртенипе сасартӑк кулса ячё. Пёчёк кӑҫатсене
ыталаса ташлакаларё те Мишӑна пырса чуптурё.
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— Ытла та хитре-ҫке ку кӑҫатсем! Аҫта тупса илтӗн?
— Лотерейӑпа тухрӗ. Телей пур-мӗн ман: ҫирӗм пуса—пӗр мӑшӑ^ ҫӑматӑ!
— Мӗн кулатӑн? Тен, чӑнах та ача пулё?
— Пулать, паллах. Хӑв пекех чипер хёрача ҫуралӗ,
вара ку кӑҫатсем пёр ҫулталӑкран ш ӑ п а х пулӗҫ.
— Мёншён хёрача?! Ывӑл пулать пирён — Костик,—
ывӑл пуласса ӗненсех к а л а р ё Соня.
— Ну, ывӑл пулсан — ывӑл пултӑр, маншӑн пурпӗр.
— Мёнле п у р п ё р ? ! — Ы в ӑ л пулмалла — УоПа 1ои1!*
— Килӗшетӗп, парӑнатӑп, савӑнатӑп, хёпёртетёп!.. Тата мён калас?— кула-кула к а л а р ё Миша.
— К а ҫ а р у ыйт пирӗнтен халех!..—хушрё Соня шутлесе.
— К а ҫ а р с а м ӑ р , т а р х а с ш ӑ н . . . — к а л а м а тӑчё Миша.
— Чӗркуҫленсе!— хыттӑн хушрё Соня.
— Чӗркуҫленсе ыйтатӑп: к а ҫ а р с а м ӑ р мана,
пулас
ашшёне, ывӑл пулассине пёлменскере,—Соня умне чёркуҫленсе ларчё Миша.
Соня каҫса кайса кулчё. Миша ура ҫине сиксе тӑчӗ.
Пёрре кун пек кулни ырлӑха пулманччӗ, ҫавна аса илчё.
Анчах Соня чӑннипех савӑниӑ иккен, хёпёртесе кулна.
Кётмен ҫёртен Мишӑна ыталаса вырӑн ҫине ӳкерчё, сывлама п а м а с ӑ р м а к ӑ р а - м а к ӑ р а чуптурё вӑл.
3
Чиркӳ праҫникӗнче П а в л у ш кашни ҫулах я л а кайса
килет. Ак кӑҫал та, аппӑшне авӑн ҫапма пӑртак пулӑшас
тесе, икё куна кайса килчё. М а р ь е аппӑшӗ, темле йывӑр
пулсан та, тӑпачӑ тытать. «Пӑтти-патти, пӑтти-патти, пӑтти-патти»— тукаласа тӑваттӑн ҫапма хутшӑнкалать. Сапах та ыттисемшӗн — Хёветёрпе Лисукшӑн тата Павлушшӑн — эртелпе ҫапнӑн туйӑнать, чуи савӑнать. К ӑ ҫ а л тыр
в ӑ й л а х пулман, ыраш кӗлти лавӗнчен виҫӗ пӑт та тухайман. Ытти ҫулсенче ултӑ пӑта яхӑн пулаканччӗ. Ёҫё ҫапах нумай: кӗлтине турттарас пулать, авӑн хурса типӗтес
пулать, ҫапса пуҫтарма та ҫын вёҫҫён кӑна туса пырас пулать. Мён тӑвас тейӗн: хресчен ӗҫне в ӑ х ӑ т р а туса пыматата, М а р ь е аппан
сан _
В ыҫӑ та ларӑн. Ҫитменнине
Ч а ш л а м а р а хӑйён ҫёр пур, ӑна та ҫын вӗҫҫӗн кӑна ӗҫлеттерсе пурӑнас пулать. Ы р л ӑ х а пулаймарӗ Марьешён Ку* Ҫавӑ ҫеҫ! (франц.)
28*
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темере куҫса килни те: ывӑлӗ арҫынах пулса ҫитеймен-ха,
Хӗветӗр хыҫҫӑн сӳрепе кӑна ҫӳрекелет. Вунвиҫҫӗ тултарпӑ пулсан та, вунӑ ҫулхи ача пек кӑна: часах чирлет,
ӳсӗркелет. Ҫитес ҫул Шӗнерпуҫӗнчи икӗ класлӑ училищӗрен вӗренсе тухать. Антонина Павловна ӑна та Павлуш
хыҫҫӑн Хусана яма хатӗрлет. Тем, пултарӗ-ши гимназие
кӗме?
Иртет ҫапла Марьен пӗчченҫи пурнӑҫӗ. Юрать ырӑ
ҫынсем пур: хреснӑй хӗрӗ — Лисук тата Хӗветӗр. Хӗветӗрӗн халӗ хӑйӗн те икӗ хӗрпе пӗр ывӑл ӳсеҫҫӗ; вӗсене
пӑхса ӳстересси те, тумтир тупса тӑхӑнтарасси те
нумай шухӑшлаттарать кил хуҫине. Вӗреннӗрен пулӗ-ши,
Эльгеевсен килӗнче мӗн ҫамрӑкранах ӗҫлесе пурӑннӑ
пирки-ши, Хӗветӗр киле-киле пулӑшатех Марьене, хӑвармасть. Хреснӑй хӗрӗ Лисук та, Виктӑр хыҫҫӑн чикама та
качча кайманскер, час-часах хреснамӑшне пыра-пыра
пулӑшать.
Павлуш киле килсен, Кӗпӗрьян ҫав тери савӑнать
вара. Амӑшне ятарласах кукӑль пӗҫерттерет! Тимуш
халь килте сахал пулать: ашшӗпе пёрле ялтан яла маляр
ӗҫӗпе ҫӳрет. Шӗнерпуҫӗнче вӗренсе тухнӑ пулин те, Чӗмпёре каясси пулайман — ашшӗ яман, хӑйпе пёрле илсе
ҫӳренӗ. Тимушсӑр ялта кичем пек туйӑннӑ Павлуша. Сапах та хӑй килсе кайнине пӗлтерес тесе, вӑл ун валли
пысӑк ҫыру ҫырса хӑварнӑ, Хусана пырса кайма чӗннӗ,
театра илсе кайса кӑтартма сӑмах панӑ. Икё кун ҫеҫ пурӑннӑ пулсан та, Павлуш килсе кайни Марьешӗн пысӑк
праҫник пекех туйӑннӑ. Кучченеҫ пекки пултӑр тесе, Михалапа кинё валли пуҫламан шӑрттан, Павлуша хӑйне
валли — сар ҫу, ҫӑмарта, пыл тата пёчёк хутаҫ мӑйӑр —•
шӑп пёр карҫинкка тултарса панӑ.
Килтен таврӑнни уйӑх ытла иртнӗ, анчах пиччёш патне кайса килме вӑхӑт тупайман Павлуш. Тёрёссипе каласан, инкёшё чӑвашсем ҫине йёрёнсе пӑхни сивёнтернё
ӑна.
Тӳррипе каласан, Павлуш Соньӑран кӳренмелли сӑмах илтмен-ха, анчах мёншён-ха вӑл чӑваш апатне тиркерё? Мён чухлё укҫа тӑкнине, пӳрте ҫӗнетсе сӑрланине, ҫёнӗ
хапха туса лартнине вӑл курмасӑрах юлнӑ пек пулчё.
Спаҫҫипӑ тесе калани те пулмарё. Ют ҫын та ун пек хӑтланмӗ. Кӳренӳ туйӑмӗ Павлушӑн чӗрине нумайлӑха кӗрсе юлнӑ.
Анчах халӗ унӑн Соньӑпа курнӑҫса калаҫмалли сӑлтавӗ пур: аппӑшӗ парса янӑ кучченеҫе кайса леҫмелле,
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салам каламалла. Нумай улшӑннӑ-и инкӗшӗ Мишӑпа пёрлешнёренпе, ҫавна та пӗлес килнӗ.
Икё хут кайса та, Павлуш Мишӑпа тӗл пулайман:
таҫта пухӑва кайнӑ имӗш. Пиччӗшсӗр пуҫне Соньӑпа
курнӑҫас килмен.
Паян — ӑнӑҫлӑ кун: иккӗш те килтех. Соня акушерствӑпа зачет парса килнё сӑлтавпа савӑнӑҫлӑ каҫхи апат
пулнӑ иккен. Павлуш пырса кӗнӗ вӑхӑтра Соня Бетховенӑн «Уйӑх сонатине» выляса ларнӑ. Поля Баландина, нимӗнле и н с т р у м е н т а та выляма пӗлменскер, питё пӑшӑрханнӑ. Миша шухӑша кайса, тимлӗн итлесе ларнӑ^. Кашни
аккорд Мишӑн чунне хурлантарнӑ. Ҫннҫе саслӑ юрату
кӗввн ҫемҫен-ҫемҫен янранӑ хушӑрах, аялти регистрти хулӑн аккордсем вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн чуна хумхантарнӑ. Мӗншӗн-ши ҫав икӗ юратнӑ чӗрене ним сӑлтавсӑрах тепёр хут
хурлӑх пыра-пыра тивет, асаплантарать, ыраттарать?
Соня хӑйӗн ҫемҫе пӳрнисемпе ачашшӑн клавишсене пусннпех тӗлӗнмелле таса туйӑм ҫуралать чӗрере. Миша ӑна
пит лайӑх туять. «Ҫук, эп хам айӑплӑ. Ҫавӑн пек таса
чуна юратмашкӑн ман туйӑм та, пӗлу те, ҫитеймест пулмалла»,— тесе хӑйне хӑй айӑплать вӑл.
Павлуш пӳлӗме кӗмесӗр Соня вылянине чылайччен
итлесе тӑчӗ. Ку таранччен вӑл инкӗшӗ ҫав териех лайӑх
выляма пултарнине пӗлмен. Сасартӑк Соньӑн сӑнарӗ
ӳссе кайрё. Соната хыҫҫӑн Соня Рахманиновӑн полькине
выляма тытӑнчё. Павлуш кёрсе тӑнине^курчё те выляма
чарӑнчӗ, ӑна сёрме купӑспа выляма чёнчё.
Павлуш кӑшт туртӑнса тӑчӗ, анчах Миша та тилмернине кура, вӑл пиччёшён сёрме купӑсӗпе Венявскин^ мазуркине выляса пама пулчё. Соня вӑл мазуркӑна пёлет,
ҫавӑнпа нотӑсемсёрех вылярё.
Павлуш малтан Мишӑн сёрме купӑсне ёнерчё, аккордсем, арпеджио, гамма тавраш вылякаласа пӑхрӗ. Вара
Соня патне пырса тӑчӗ. «Тара-рам-там, тара-рам-там!»,—
виҫҫёмёш пусӑмне ҫивӗччӗн тата-тата вылярё Павлуш.
Миша мазурка кёввипе сике-сике ташласа илчё, Польӑна
хӑйпе пёрле кӑларасшӑн пулчё, анчах Баландина ташлама пёлмен. Кётмен ҫӗртен хӑюсӑр хёре вӑтантарни кӑна
пулчё. Миша ӑна туйрё, каҫару ыйтрё.
Сасартӑк темскер хытӑ ҫурӑлса шартлатни илтёнчё.
Мён пулнине никам та пёлмерё. Соньӑпа Павлуш выляма чарӑнчӗҫ. Пӑртак тӑрсан каллех темиҫе хутчен шартлатни илтёнчё, вара пӑшал сассисем тата пулеметпа пени
илтёне пуҫларё. Пулёме денщик чупса кёчё:
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— Михал Николайч! Арск хирӗ енчен тупӑпа пени
илтёнет. Урамра матроссем, салтаксем,— хӑраса пёлтерчё Прахук.
— Тӑп ларӑр! Ан хӑрӑр! Тухса пӗлем,— френч тӑхӑнса, револьвер кобурине ҫума ҫыхрӗ Эльгеев.
— Руки вверх! — таҫтан ҫӗр тӗпӗнчен сиксе тухнӑ пек
Эльгеев умне сӑран пиншаклӑ матрос пырса тӑчӗ. Аллинче унӑн—пеме хатӗрленӗ наган, нк хулпуҫҫи урлӑ—хӗреслесе ҫакнӑ пулемет лентисем, чӗн пнҫиххирен гранатӑсем
ҫакнӑ. Кун пек матроссене Павлуш мар, Миша та халиччен курман. Матросне Эльгеев часах палласа илчё, пухура курнӑччё, хушаматне те аса илчё: Фаддеев, эппин, ун
умёнче тӑракан матрос—большевик. Мёншён-ха вӑл ҫав
тери хӑрушӑ тумтирлё?! Нивушлё болыневиксем чӑнах
та бандитсем?!
Соньӑпа Поля, хӑраса ӳкнипе, иккёш те пёр харӑс
«ахлатса» илчёҫ, вара пӑр-пӗри» ҫумпе йӑпшӑиса кӗтеселле кайса тӑчёҫ. Павлуш, инстинктлӑ хусканӑва парӑнса, пиччёшё патне чупса пычӗ. Ана пӗр рабочи, сулахай хулӗнчен хёрлё хӑмач ҫыхнӑскер, аяккалла сирсе
ячё. Эльгеев тавҫӑрса илчӗ: ку ҫынсем — хёрлё гварди
салтакӗсем.
Анчах мён тума арестлеҫҫӗ-ха вёсем ӑна? Вӑл нихҫан
та болыневиксене хирёҫ пулман-ҫке? Вёсене хирӗҫ пёр
пухура та тухса каламан? Шанмаҫҫё иккен офицерсене —
ҫавӑнта кӑна пулё сӑлтавё.
Эльгеев темскер ыйтасшӑнччё матросран, анчах ӑна
пӗр сӑмах та калама памарёҫ. Ҫумри пӑшалне туртса
илчӗҫ те ҫаврӑнса пӑхмасӑр утма хушрёҫ.
Эльгеев пурӑнакан Салтак урамё Арск хирёнчен аякра мар, ҫавӑнпа пӑшал сассисем лайӑх илтёнеҫҫё. Тёллён-тёллён хула варринчи урамсенче снарядсем ҫурӑлни
илтӗнет, ӑна Вӑхӑтлӑх правительствӑна хирёҫ тухнӑ артиллеристсем Ж у р а в л е в казарми енчен переҫҫё иккен.
Хусан округён командующийё Сандецкий генерал хӑй
ҫуртёнчен тухса тарма ёлкёрнё. Матроссем часовойсен
будкине ҫёмёрсе тӑкнӑ, генерал ҫурчён тачка кантӑклӑ
адӑкӗоене пулемета а персе шӑтареа пӗтернӗ. Вӑл
ҫуртра большевиксен штабӗ вырнаҫнӑ. Офицерсене ҫавӑнта арестлесе илсе пынӑ. Хирёҫ тӑнисене вырӑнтах
пере-пере вёлернё.
Сандецкий ҫуртне илсе пырсанах, Эльгеев шур пир
ҫине шултра саспаллисемпе ҫырнине асӑрхарё: «Кам пи•438

рёйпе Мар — вӑл пирё хирӗҫ!» Ку сӑмахсен пӗлтерӗшне
вал часах ӑнланчӗ. Хирӗҫ тӑрас шухӑш ун пуҫӗнче пулман, анчах мён тума илсе килнине вӑл часах пӗлеймен.
Тӗрӗслесе тӗпчессине подвалта икё кун кӗтме тивнӗ. Унта
вӑл хӑйӗн полковникне те тӗл пулнӑ, Романова та курнӑ,
анчах вӗсемпе к а л а ҫ а й м а н — у й р ӑ м пӳ^ӗмсенче ларнӑ.
Романова курсан, Эльгеев пит тӗлӗннӗ: нивушлӗ ӑна
та шанман? Большевиксем майлӑ пекчӗ-ҫке? — тенӗ вӑл
хӑйне хӑй.
Пиччӗшне илсе кайнине хӑй куҫӗпе курнаскер, Павлуш хӑраса ӳкнӗ: ӑна мӗнле ҫӑлма пулӗ-ши, кама каласа
парас? Ҫак шухӑшсемпе, чылай каҫ пулсан, вӑл киле чупса таврӑнчӗ. Хваттер хуҫи, Александр Иванович Карпов,
социал-демократсем майлӑ пулнине пӗлсе, унпа хӑвӑртрах калаҫса пӑхасшӑн ҫуннӑ Павлуш. Анчах Карпов килте пулман. Зинаида Степановна каласа панӑ тӑрӑх, вӑл
темиҫе кунлӑхах таҫта тухса кайнӑ — кӗтме хушман
иккен.
Соня, тӗттӗм ҫӗре пӑхмасӑр, пулса иртни ҫинчен ашшӗне пӗлтерме васканӑ. Урамра пӗрехмай пӑшал сассисем илтӗннинчен хӑраса, вӑл Прохора чӗнесшӗн пулнӑ.
Анчах денщика матроссем хӑйсемпе пёрле илсе кайнӑ.
— Ах, тур, Соня, ачам!—макӑра-макӑра
каланӑ
Агафья Петровна.— Ашӑ тумтир тӑхӑнтарса ярасшӑнччӗҫке аҫуна, яхӑна ямарӗҫ! Ҫаплах илсе кайрӗҫ. Персе вӗлерчӗҫех пулё ӑна ҫав вӑрӑ-хурахсем. Ав, епле пӑшал
сассисем илтӗнеҫҫӗ!.. Вёсен тумтирне, тӗлӗкре курсан та,
хӑранипе вилсе кайӑн. Ах, тур!—куляннӑ Агафья Петровна, хӑйӗн хуҫине хӗрхенсе.
Ашшӗне те илсе кайнине пӗлсен, Соня асламӑшӗ патне васкарӗ. Вӑхӑт ҫур ҫӗре яхӑи пулнӑ пулин те, асламӑшӗн пӳлӗмӗнче ҫутӑ пуррине асӑрхарӗ. Ҫавӑнпа урампа
мар, пахча витӗр кӗчӗ асламӑшӗ патне. Пахчана веранда
тухать, веранда алӑкӗ яланах уҫӑ тӑрать. Соньӑн ҫывӑрма выртнӑ Матильдӑна
чӑрмантарас килмен. Анчах
Соня верандӑна хӑпарнӑ вӑхӑтра, урамри хапхаран такамсем шакканӑ, Матильда пурӗпӗр хапха уҫма тӑнӑ.
— Кам унта, ҫур ҫӗрте ҫынсене ыйхӑран вӑратса ҫӳрет?—ҫилленсе ыйтрё Баратынский чупса кёнё Матильдӑран.
— Эпир, барон!— илтёнчё прихожӑйран арҫын сасси. — Ну-ка, хатёрлен ҫул ҫине, контра!— наганне умра
тытса пӳлёме кёчё Николай Фаддеев матрос. Унпа пёрле
икё рабочи: хёрлё гвардеецсем тата Прахук. Прахук
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Пакунёсенё хӑйпӑтса ывӑтнӑ, вйнтовкине сулахай хулиУҪҫнйӗнчен пуҫхӗрлӗ ҫакнӑ.
— Утӑр, кадет! Сирён кунсем иртрӗҫ,— хушрӗ хёрлӗгвардеедсенчен пӗри. Ку — Александр Иванович Карпов
пулнӑ иккен. Соня ӑна аса илчё, вёсене Мишӑпа венчет
тунӑ чух вӑл чиркӳре пулнӑччё. Епле Миша ҫавӑн пек
бандитсемпе явӑҫса пурӑннӑ?—шухӑшларё Соня.
Часах пёрре те кётмен япала пулса иртрё. Матрос Баратынскирен: «Пӑшал тавраш ҫук-и ҫумра?!»—тесе ыйтрё.
Петр Ильич татса каларё: «Ҫук!» Ун хыҫҫӑн, хӑйён ҫиллине чараймасӑр, хушса хучё: «Пулнӑ пулсан, халь эп
пёр-ик большевикне хам алпа персе вёлернё пулӑттӑм.
Тӳсме ҫук куранмастӑп эп сире! Мӗншӗн килнине пёлетёп: илсе кайӑр — эп сирёнтен хӑрамастӑп. Хӑҫан та пулин сире пурпёр ҫакса вёлереҫҫё!»— терё.
Карпов, ҫиллине тусеймесёр, аллине наган тытса барон еннелле пычё:
— Ав епле ҫын эс?!— теейнёччё Александр Иванович,
Баратынский ун пӑшалне ҫапса ӳкерчӗ. Ҫынсем арпашнӑ
вӑхӑтра, Баратынский сётел сунтӑхёнчен револьвер кӑларса тытрё те, пере-пере веранда еннелле чупрё. Карпов
ун хыҫҫӑн васкарё, анчах часах, аллине чёре тёлёичен
тытса, веранда картлашкисем ҫине ӳкрё.
— Револьверпа лектерес ҫук ӑна: аякра... Тарать!—
кӑшкӑрчӗ Фаддеев. — Тёлле! Мён ахаль тытса тӑратӑн
винтовкуна?—кӑшкӑрчё матрос Прохора. Прохор иккёленсе тӑчё.
— Пер тенё сана!— наганне Прохор еннелле тытса,
пеме хушрё матрос. Прахук чётрекен аллисемпе винтовкипе тёллесе тӑчё-тӑчё те — печё.
Баратынский йывӑҫсем хушшинчен тухса, калинкке
еннелле чупнӑ пулнӑ. Шӑп ҫав вӑхӑтра пӑшал сасси
янраса кайрӗ. Ик-виҫё утӑм ярса пускаларё те барон, чикеленсе ӳкрё. Матроспа тепёр хёрлё гвардеец ун патне
чупрӗҫ. Прахук Баратынские вёлересшён пулман, ураран лектерес тесе тёлленё, анчах аллисем чётренё пирки
тӑнлавран тивертнё.
Фронтра мар, кил хушшинчех ҫынна персе _ вёлерни
ӑна питё хурлантарнӑ. Ҫитменнине тата, мёншён вёлернине те пёлмен Прахук. Офицер та мар — пёр большевик _ таҫтан килнё матрос хушнипех халиччен нихҫан
курман ҫынна персе вёлернё. Шухӑша ӳкнё салтак, винтовкине ыталаса, вырӑнтан сикмесёр тӑнӑ.
— Убийца!.. Бандит!.. Большевик!.. |Чунсӑр этем!—
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тенӗ сасӑсем сасартӑк Прахук хӑлхине касса кӗрсе кайрӗҫ. Ҫаврӑнса пӑхрӗ те Соня ун умӗнче тнскер кайӑк пек
танине асӑрхарӗ. Вара вӑл ҫухӑра-ҫухӑра шалтн пӳлӗмелле чупса кайнине кӑна курса юлчӗ Прахук.
Ариадна Леопольдовна, пӑшал сассисене илтсен, сехри хӑпнипе сасартӑк йывӑрланса кайнӑ. Вӑл хӑй ларнӑ
кресло ҫинех тӳннӗ. Соня чупса пырса асламӑшне хӑпартса лартма хӑтланчӗ, анчах... ватӑ баронессӑн чӗри
тек тапман.
АСЛА ҪУЛ
1
Октябрём 25-мӗшӗнче Павлуша ирех унта-кунта
шрапнельсем ҫурӑлни вӑратрӗ. Зинаида
Степановна
ҫёрӗпех ҫывӑрман, лампадка ҫутса кӗлтунӑ, упӑшкине
упрама турӑран пулӑшу ыйтнӑ.
— Ах, Паша, чӗре ырра сисмест. Мён тума ҫырӑнчӗ
ман Санюра ҫав хӗрлӗ гвардие? Чараймарӑм-ҫке, ча[ аймарӑм,— хӳхлесе темиҫе хутчен каларё Зинаида Степановна.
Павлуш ним калама аптрарӗ. Вӑл хӑйӗн пнччӗшне
болыневиксем арестлесе илсе кайнине ниепле те ӑнланайман. Карпов социал-демократсем майлине вӑл лайӑх
пёлнё. Ним калама аптранӑ пирки кёсйине ҫӑкӑр чикрё
те пальто тӑхӑнса килтен тухса кайрё.
Урамра пёр ҫын та ҫук. Арск хирё енчен тупӑ сассисем илтёнеҫҫӗ, вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн таҫта пулемет шатӑртаттарать. Павлуш темшён ҫав тупӑсем пенё еннелле чупрё.
Хёрарӑмсен аслӑ шкулё патнелле пынӑ чух сасартӑк
хӑйён юлташне — Герман Тихомирнова тёл пулчё. Вӑл
гимназист формипе мар, хура сӑран пиншак, сӑран карттус тӑхӑннӑ, аллинче наган.
— Стой?!. Аҫта чупан?—наганёпе тёллесе кӑшкӑрчё
Герман.
— Герман! Мён эс?!— шарт сиксе тӑчӗ Павлуш.
— Илтместён-им эсё тупӑ сассине?—теейнёччё ҫеҫ
Герман, Павлушӑн карттусё пуҫ ҫийӗнчен сирпёнсе те
кайрё. Ҫав вӑхӑтрах умри ҫурт штукатуркисем ишёлеишёле анчёҫ. Ҫӳлти хутран кантӑк ванчӑккисем сирпёне-сирпёне ӳкрёҫ.
— Вырт часрах стена ҫумне!—тесе Герман Павлуша ҫурт кётесси еннелле, хӳттелле тёртсе ячё.
•441

Таҫтан, кӗтмен ҫӗртен, пӗр хресчен лашине чуптарса
тухрӗ. Урапи ҫинче — ҫӗрулми миххисем. Пӗр енче урисене усса хӑй ларнӑ, тепӗр енче — арӑмӗ пулмалла, арки ҫинче — сӗт кӗленчи тытса пынӑ. Сасартӑк питӗ хытӑ
шартлатса-шатӑртатса снаряд ҫурӑлни илтӗнсе кайрӗ.
Коммерчески училищӗн стенине унӑн катӑкӗсем темиҫе
тӗлтен кӑшласа-шӑтарса пӗтерчӗҫ. Хӑраса ӳкнӗ лаша
ӗрӗхсе кайрӗ, хуҫин тилхепине итлемесӗр анаталла тӗрлеттерчӗ. Кӗҫ малти тӗнӗлӗ шертешникрен тухса кайрӗ.
Л а ш а ҫавраҫил пек вӗҫтерчӗ пуш урам тӑрӑх. Лавҫи,
вӑтам ҫулхи арҫын, лашине вёҫертсе ярас марччӗ тесе,
тилхепине ик аллинчен темиҫе хутчен авранӑ пулнӑ.
Ёрӗхее кайнӑ лаши, ҫапла вара, хуҫине чул сарнӑ трамвай ҫулӗпе Грузински урам тӑрӑх ним хӗрхенмесӗр сӗтӗрттерсе чупрӗ. Арӑмӗ урапа ҫинчен ӳксе юлчӗ. Хӑйне
нимех те пулман пулё, анчах ик четвӗрт сӗт вырӑнне —
пёчёк шур кӳлӗ кӑна юлчӗ.
Павлушпа Герман ҫак инкеке пит лайӑх курнӑ, пулӑшас шухаш та пулнӑ, анчах вырӑнтан сикме хӑранӑ.
— Эс камсем майлӑ?—ыйтрё
Герман, йӗри-тавра
пӑхкаласа.
— А эс ху?— хирӗҫ ыйтрё Павлуш.
— Паллах,— терё Герман,— курмастӑн-им?
— Эпӗ те,— терё Павлуш.
— Хӑямат пӗлет-и вӗсене: пӗрисем матроскӑпа ҫӳреҫҫӗ, хулпуҫҫи урлӑ пулемет лентисем хёреслесе ҫыхнӑ. Ҫавсем, паллах, пуҫтах большевиксем. Вӗсем ҫине пӑхма
та хӑрушӑ. А ку? Юлташ пулсан та, мӗншӗн-ха вӑл
гимназист формипе мар? Социал-демократсем майлӑ
пулмалла Герман, ҫавсем майлӑ пек туйӑнатчӗ. Карпов
та хӑйне социал -демократ, тетчё. Паллах, Герман большевик мар,— вӗҫлерӗ хӑйӗн шухӑшне Павлуш.
— Ман пиччене ёнер большевиксем арестлерӗҫ, таҫта илсе кайрёҫ,— Тихомирнов большевик маррине ёненсе. хӑйён хурлӑхё ҫинчен пёлтерчё юлташне.
— Пиччӳ сан Слюсаревӑн адъютанчё вёт-ха?— ыйтрё
Герман.
— Уншӑн арестлемелле-и вара?—тёлёнчё Павлуш.
— Офицерсем, нумайӑшӗ, кадетсем майлӑ. Корнилов
хыҫҫӑн кайнӑ. Вёсем Советсене хирӗҫ. Ҫавӑнпа вёсене
пурне те тӗрӗслеҫҫӗ.
— Камсем?
— Большевиксем. Кам пирён майлӑ — вёсене кӑларса яраҫҫё. Сан пиччӳ кадет мар-и?
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— Ой! Каларё! Вёсене вал кураймасть.
— Ну, апла пулсан, ӑна кӑларса яраҫҫӗ.
— Чанах-и?!— савӑнчӗ Павлуш.— Эс ӑҫтан пӗлен?
— Ман пнччен юлташё тёрёслет вёсене — Александр
Федоров. Шейнкманпа пёрле. Паллатӑн-и вёсене?
— Федорова курнӑ. Паллатӑп. Вӑл пирён патӑрта
учитель пулса ӗҫленӗччӗ. Ана эсер тетчӗҫ пирён патӑртисем. Ман пичче те 1905-мӗш ҫулта
патшана
хирёҫ
пулнӑ, эсерсем майлӑ пулнӑ.
— Эсерсем пурте пёр мар — социал-демократсенчен
те большевиксем кӑна ёҫхалӑхшён тӑрӑшаҫҫё. Ҫавна
асту, Паша... Чим!.. Пеме чарӑнчёҫ. Сана шанма пулать-и, Паша?
— Ой, мён калан эс? Ҫичё ҫул пёрле ларса вёреннё,
епле пӗрне-пӗри шанмалла мар,— кӳренсе
каларё
Павлуш.
— Тупа ту: хӗрлӗ гвардии вӑрттӑнлӑхне тӑшмана
пӗлтерсен, ҫӗр ҫӑттӑр мана!—те.
— Хӗрлӗ гвардии вӑрттӑнлӑхне тӑшмана
пӗлтерсен,— ҫёр ҫӑттӑр мана...
— «Ҫёр ҫӑттӑр» тени мӗне пӗлтерет, эс пёлетён-и?—
ыйтрё Герман.
— Пёлетӗп: тӑшмана сутӑнсан — мана вилём!—терӗ
Павлуш.
— Тӑшмана сутӑнсан, эп сана ҫак наганпа хам персе вӗлеретёп, юлташне-мённе пӑхмӑп. Ҫапла пирӗн —
большевиксен законё.
Кун пек сӑмахсем Павлуша сасартӑках ҫӳҫентерчӗҫ,
чёлхи те ҫыхланнӑ пек пулчӗ.
— Эппин, эсё — большевик? Эп сана социал-демократ тесе,— арап каларё Павлуш.
— Ҫавна та пёлместён: ну и ну! Чӑн-чӑн социалдемократ е большевик — вал пёрех. Анчах большевиксем меныневиксемпе хирӗҫле, —терё те Герман, планшетне чёркуҫҫи ҫине хурса, ҫыру ҫырма ларчё. Павлуш
сасартӑк хӑйне ниме тӑман ҫын пек туйрӗ, анчах юлташне ун ҫинчен пӗлтересшӗн пулмарё.
— Сандецкий ҫуртне пӗлетӗн-и?— ыйтрё Герман.
— Пӗлетӗп.
— Чуп ҫавӑнта! Пароль — «Знамя». Ҫак хута Федорова пар. Никама та ан кӑтарт ку хута. Александр Федорович аллине пар. Анлантӑн-и?— Каллех
пулемет
сасси илтёне пуҫларӗ.— Чим!.. Ав, куратӑн-и? Юнкерсем
чиркӳрен чупса тухрӗҫ, ҫӑва еннелле чупаҫҫё.
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— Куратӑп!..
— Чуп часрах! Лядской урампа кай, Грузинскине
ан тух,— шрапнель айне лекме пултарагӑн,— хушрӗ
Герман.
Павлуш, урам урлӑ чупса каҫса кайма тӑнӑччӗ ҫеҫ,
каллех тупӑ сассисем илтӗне пуҫларӗҫ.
— Прицел!.. Прицел тӗрӗс мар!—ҫилленсе хыттӑнах
кӑшкӑрса илчӗ Тихомирнов.— Чиркӳ вырӑнне кунталла
нереҫҫӗ Хӗрлӗ казармӑран. Ку ҫуртран юнкерсем чиркӗве куҫса кайнине пӗлмеҫҫӗ, хӑяматсем. Часрах, часрах! Чуп, Паша, штаба!—тёртсе ячё Герман хӑйӗн юлташне.
2

Каргопольски казармӑсенчи салтаксем хӑйсен офицерёсене чылайӑшне пётерсе тӑкнӑ, нумайӑшё юнкерсем
патне куҫса килнё. Чӑвашсенчен тухнӑ прапорщиксем
чылайӑшӗ салтаксем майлӑ пулнӑ, Вӑхӑтлӑх правительство влаҫне хирёҫ тӑнӑ. Вёсен артиллерийӗ пысӑк ҫуртсене хупӑнса ларнӑ юнкерсем еннелле хӑйсен снарячӗсене вирхёнтернё. Хусанта, тёрёссипе каласан, власть
большевиксен аллине куҫнӑ та ёнтё, апчах Вӑхӑтлӑх правительство м а йлӑ пулнӑ |ҫар чаҫёсем Кремельте тата Восмрееенски урамра—Духовяӑй семинаринче хупӑнса ларнӑ, пулӑшу ҫитеосе кӗтнё, пулеметсемпе леркелесехӑйсше
хӑйсем хӳтёленё. Хёрлё казармӑсенчен пенӗ снарядсем
час-часах ҫывӑхри Университет ҫуртне тата Пӗрремӗш
гимназие пыра-пыра тивнё. Вёсен хитре шурӑ колоннисем суранланса пётнё, ҫурчёсен кантӑк рамисем вырӑнне хура шӑтӑксем кӑна тӑра-тӑра юлнӑ. Ҫапах парӑнман
офицерсемпе юнкерсем. Вёсене Архипов
полковник
хавхалантарнӑ, ун аллинче казаксемпе драгунсен чаҫёсем пулнӑ.
Революци штабё Сандецкий ҫуртӗнче вырнаҫнӑ, унта
час-часах связнойсем пыра-пыра кёнё, ҫавӑн пекех каялла та туха-туха чупнӑ.
Павлуша, парольне тёрёсленё хыҫҫӑн, тӳрех штаб
пӳлӗмне ӑсатрёҫ. Федоров Павлуша часах хӑй патне чёнтерчё. Сётел патёнче пёр пакунсӑр офицер тата салтак
1 ӑраҫҫӗ. Александр Федорович Павлушран пакета илчё
те ҫавӑнтах вуларё:
— Ну вӑт!.. Пирён салтаксем хӗрарӑмсен аслӑ шкулне сӑлтавсӑрах ҫӗмӗреҫҫӗ. Уита никам та ҫук иккен. Ма•444

Сар чиркӗвне пытаннӑ юнкерсем. Чиркӳ тӑррине пулемет
лартнӑ.
— Слюсарев полковник пире пӗр рота тӑратма сӑмах
пачё. Тӗрӗслесе пӑхар ҫавна,— канаш пачё офицер.
— Унӑн адъютанчё — Эльгеев — мёнле сан шутпа,
Лев Миронович? — тинкерсе пӑхса каларё Федоров.
— Эльгеев — ман пичче вӑл!—тӳсеймесӗр каласа ячё
Павлуш.
— Пёлетёп, ҫавӑнпа каларӑм та, Герман ун пирки
ҫырнӑ кунта. Шанчӑклӑ ҫын пулмалла, тет.
— Чйваш-п?— ыйтрё кив шинеллё салтак.
«Тумтирёнчен пӑхсан, ку ҫын окопсенче нумай хурашур курнӑ пулмалла»,—шухӑшларё Павлуш.
— Чӑваш — поручик. Тёл пулкаланӑ эп унпа,— терё
подпоручик Лукин.
— Фронтовик. Эпир унпа калаҫса пӑхнӑ,—татах каларё Федоров.
— А п л а пулсан, эп унпа хам каятӑп, Федоров юлташ.
Чиркёвё-мённипех ҫёмёрсе тӑкатпӑр — юнкерсем унтан
тухмасан,— татса каларё салтак.
Федоров Эльгеева чёнтерме хушрё. Павлуш, пиччёшне большевиксем шаннине пёлсен, савӑнчё. Часах Эльгеев кёрсе тӑчё. Павлуша курсан пит тёлёнчё: мён тума
ӑна та кунта чёнгернё,— тавҫарса илеймерё.
— Эсир чённипе килтём, господин Федоров,— терё
Эльгеев, урисене ҫӑт тытса.
— Господин мар, ятран чёнёр.
— Анлантӑм, Александр Федорович.
— Революци ячёпе Сире задани парас тетпёр, Михаил Николаевич. Сирён шӑллу килсе пёлтернё тӑрӑх
юнкерсем масар чиркёвне пытанса ларнӑ. Вёсен пёр пулемет пур. Ҫав точкӑна пётермелле. Сире хушас тетпёр.
Мён калӑр?— сӑнаса
ыйтрё
Федоров. Эльгеев
тёлёнсе, Павлуш ҫине пӑхса илчё, хӑйне хӑй ӗненмерӗ.
— Революцпшён пуҫа хума хатӗр!—терё Эльгеев.
— Пуҫӗ кирлё пулё, васкас мар,— кула-кула чӑвашла каларё Лев Миронович. Ун хыҫӗнчен салтак та кулса
ячё.
— Ну, вӑт: виҫӗ чӑваш тёл пултӑр, эппин, ӗҫӗ пулатех,—тесе вёҫлерё Федоров. Вара Мишӑпа Павлуш тага
салтак тухса кайрӗҫ.
— Ман хушамат — Краснов,—терё салтак ҫуртран
тухнӑ чух.—Александр Дмитриевич теҫҫӗ мана штабрисем. Вӑхӑта ирттермёиёр. Эп Слюсарев патне каятӑп, вӑл
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пёр отряд хатӗрлесе пама пулчӗ. Эсир мана трамвай паркӗнче кӗтёр,— терё уйрӑлнӑ чух.
Пӳлӗмре Федоровпа Лукин юлчӗҫ. Шейнкман кёчё.
Вӑл Хусан комитечё мён шуг туни ҫинчен каласа пачё.
Хӗрлӗ казармӑсенчен хула еннелле тапранса тухнӑ салтбксене паян каҫалапа масар патёнчен илсе Казанка шывё урлӑ каҫармалла, терё.
Кремле кётмен ҫӗртен хёвеланӑҫ енчен тапӑнмалламӗн: '«Хупӑрламалла, юнкерюеие пётермелле— парӑнмасан!»— татса каларё Шейнкман, Грасис вырӑнне юлнӑскер (большевиксен Комитечӗн председательне кадетсем
ҫёрле арестленё иккен).
— Сирён, Лев Миронович, тӑхӑрвун тӑваттӑмӗш
полкпа тёл пулмалла — вӑл каҫчен Троицки вӑрман патне куҫать. Ана Николай Ершов прапорщик ертсе пырать.
Унта чӑвашсем чылай. Романов, Илюхин подпоручиксем
тата ыттисем ертсе пыраҫҫё чӑвашсене. Тутарсен чаҫне
Вахитов каять. Вырӑс салтакёсем патне — Ежов. Кремль
кёперё патёнче Тар завочён рабочийӗсемпе тӗл пулатӑр,
большевиксенчен унта Зайцев рабочи тата Петров моряк пулаҫҫё. Вёсене эсир иаллатӑр. Ну, ӑнлантӑр-и?^
— Анлантӑм, — терё те Лукин, васкаса тухса кайрё.
з
Ҫанталӑк пёлётлё пулсан та, ҫумӑр ҫуман, ҫил те
кӑшт кӑна вӗрнӗ. Тупӑ сассисем кӑнтӑрла иртсен илтёнмен. Пулемет кӑна таҫта ҫӑва енче кӑшт-кашт перкеленё,
е тата пӑшал сассисем сайра хутра ҫатлаткаланӑ. Павлуш пиччӗшпе тӗл пулнишӗн питё хёпёртенё, инкёшне
часрах ҫёнё хыпар пёлтерме васканӑ.
Анчах Некрасов урамёпе каҫса кайма май килмен,
халӑх кёпёрленсе тӑнӑ. Мӗншӗнне тӑруках тавҫӑрса илеймен Павлуш: урам вёҫёнче, кирпёч хӳмеллё сад пахчи
ҫумёнче, ялан извозчиксем тӑраканччӗ, анчах паян вёсем хӑйсен каретисене тёрлё вырӑнта тӑратнӑ, пёр кӗтесе пуҫтарӑннӑ та аякран анат еннелле пӑхса тӑнӑ. Павлушӑн ирёксёрех ҫав извозчиксемпе пёрле тӑма тивнё.
— Мён пулнӑ кунта?!— тёлёнсе ыйтрё Павлуш.
— Вӑрра тытнӑ. Кашеваров лавккине ҫаратма кёрсе
кайнӑ пёр пуҫтах. Ав, куратӑн: матроскӑллӑ ачана хёнеҫҫё,— терё пёр сарлака сухаллӑ извозчик.
Павлуш, патнерех пырса курасчё тесе, урам хёррипе
Кашеваров лавкки тӗлнелле чупрё. Ку хуҫан бакалея
лаькки пысӑк мар: ҫӑкӑр-шушкӑ тавраш, сахӑр-канфет е
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пӗремӗк тата тӑвар-краҫҫын сутти тӑвать вӑл хуҫа. Павлушӑн хваттер хуҫийӗ час-часах ун лавккинче кивҫенле,
шалу иличчен, ҫав таварсене илсе пурӑнать. Кашни уйӑхӑн ҫирӗммӗш кунӗнче парӑмне татма тӑрӑшаҫҫӗ вара
кивҫенле сутӑн илекен рабочисем.
Ку ҫамрӑк ача, матрос тумӗ тӑхӑнкаланӑскер (матрос марри сӑнӗнчен те паллӑ — Павлуш пекех ҫамрӑкскер), лавкка хуҫи патне кёнё те револьверпа хӑратса
укҫа ыйтнӑ. Лавккинче мӗнпур укҫи те аллӑ тёнке яхӑн
кӑна пулнӑ, анчах хуҫи укҫине кӑларса парас вырӑнне —
— Караул!-. Болыневиксем ҫаратаҫҫӗ! — тесе урам
Iарйх чупнӑ.
Ҫамрӑк «матрос» хӑраоа ӳкнӗ, тарм-а тытӑннӑ. Анчах
шӑп ҫак вӑхӑтра ӑна хирӗҫ урам тӑрӑх пӗр винтовкӑллӑ
салтакпа икё матрос пынӑ.
— Стой, матрос! — пӑшалсемпе хӑмсарса чарнӑ хайхисем. Унччен те пулман, Кашеваров сассине илтсе,
иртен-пырансем ҫамрӑк ачана ярса тытнӑ, ҫапса ӳкернӗ,
хӗнеме тытӑннӑ. Вёсем тавра кӗҫ урам тулли ҫынсем пуҫтарӑннӑ.
— Вёлерес ӑна — большевика!.. Ав мён хӑтланаҫҫё
вёсем, бандитсем. Ҫаратма кёнё!—урса кайса кӑшкӑрать Кашеваров. Пӗрин хыҫҫӑн тепри «матроса» хӗнеме
тытӑнчёҫ: пит урса кайнисем ачана атӑ кӗллипе тутинчен тапа-тапа юнлантарса пётерчёҫ.
Куштансем хёрлё гвардеецпа икё матроса тапӑнма
тытӑнчёҫ.
— Тытӑр кусене те, мён хӑраса тӑмалли пур! — тесе
кӑшкӑрса пычё вёсем патне пёр нӗрсӗр пит-куҫлӑ ҫын.
Вагӑрах матрос, урса кайнӑ ҫынсене чарас тесе, наганне
тытса ҫӳлелле печё. Пёр вӑхӑтлӑха халӑх лӑпланчӗ.
— Ку ҫын матрос мар — мародер!.. Лӑпланӑр! Революци законӗпе эпир ӑна персе вӗлеретпӗр. Ут хӳме ҫумне,— терё те ватӑ матрос ҫамрӑк ачана наганпа виҫё
хутчен хыҫалтан печё.
Матроскӑллӑ ача тротуар урлӑ ӳкрӗ, кӑшкӑрма хӑтланчӗ. Тепёр матросё, ун патне чупса пырса, тата икё хутчен пуҫёнчен печё. Ача ҫӑварёнчен юн гапса тухрё, тротуар ҫинчен ҫул ҫине юхса анчё.
Сасартӑк урамра нимён те пулса иртмен пек шӑп
пулчё. Никам та виле патне пырса пӑхмарӗ. Кашеваров
хӑй те сисмерӗ карттусне хывса сӑхсӑхса илчӗ. Ҫынсем
каялла ҫаврӑнса пӑхмасӑр, пёр сӑмах чёнмесёр, саланчёҫ.
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Извозчиксем, каретисем ҫине хӑпарса ларса, таҫталла тӗрлеттерсе кайрӗҫ. Пӗр Павлуш ҫеҫ патне пырса
пӑхмасӑр тӳсеймерӗ, темшӗн питӗ хӗрхенес килнӗ ҫамрӑк
«мародера». Ҫав териех айӑплӑ-ши вӑл? Вӗлермеллех
пулнӑ-ши ӑна? Революциллӗ законлӑх ҫав териех чунсӑр пулмалла-ши? Урӑхла чарма пултараймлн-ши мародерла ӗҫе? Тепёр енчен шутласан, тата, урса кайнӑ
халӑх шучӗпе — мародерсемпе большевиксем пӗртӑван.
Ҫав в ӑ р р а пӗтермен пулсан, халӑх хӗрлӗ гвардеецсене
хӑйсене хупӑрланӑ пулӗччӗ.
Ку ӗҫ Карповсен хваттерӗнчен аякра мар пулса иртнӗ
пулсан та, П а в л у ш киле кӗмерӗ — Соня патне васкарё.
— Чим?! Мён ку?! Мишӑсен ҫенӗк алӑкӗ уҫах, питӗрмесӗр т ӑ р а к а н марччӗ-ҫке?! — тӗлӗнсе ӳкрӗ Павлуш. Сенек а л ӑ к ӗ кӑна мар, хваттер те уҫах.
— Килте кам та пулин пур-и?—хыттӑн ыйтрё Павлуш. Сасӑ тавраш илтёнмерё. Вара, шикленерех утса,
пӳлӗмсене пӑхса тухрё. Акӑ — умра Репин
ӳкерчёкё:
Хаяр И в а н патша хӑйӗн ывӑлне юнланнӑ пӳрнисемпе
пуҫёнчен ыталать. Чёп-чёрё юн куҫ умне курӑнса кайрё.
Халь ҫеҫ урамра выртса юлнӑ «матрос» аса килчӗ. Тӳсеймерё Павлуш... Ҫуллӑ сӑрӑпа тунӑ картинӑна стена ҫумёнчен хӑйпӑтса, а л ӑ к умӗичи чӑлана илсе кайса хучӗ.
Хӑсас килсе кайрӗ, пуҫ ҫаврӑнчӗ Павлушӑн. Аптранипе
диван ҫине кайса выртрӗ. К ӑ ш т выртсан пуҫ ҫаврӑнни
иртсе кайрё.
— Аҫта тухса кайнӑ Соня? Мӗншӗн алӑка питӗрмесёрех х ӑ в а р н ӑ ? — т а в ҫ ӑ р м а
тӑрӑшнӑ
Павлуш.—Чим?!
Д и в а н пуҫӗнче сӗрме купӑс ҫакӑнса тӑраканччӗ-ҫке: ӑҫта
вӑл? Комод ҫинче музыкӑллӑ будильник пурччӗ — курӑнмасть. Ҫав тери илемлӗ янратчӗ Шубертӑн сӑмахсӑр
кӗвви!.. Аҫта ҫухалнӑ ҫав япаласем?!—сиксе тӑрса, пӳлӗмӗнчен чупса тухрё Павлуш.
!
/

Прихожӑйра вешалка ҫинче пёр тумтир те ҫуккине
асӑрхарӗ хайхи, кухньӑран ҫӗнӗ с ӑ м а в а р а илсе кайнӑ,
краватьсем ҫинчен плюш утиялсене,
комод
ҫинчен
Соньӑн хаклӑ йышши япалисепе ҫаратса кайнӑ. Комод
ещӗкёсене уҫайман, тумтир шкапне те тивмен.
П а л л а х , ку вӑрӑ — куҫ умӗнчи япаласене ҫеҫ ҫаратса кайнӑ, профессионал мар курӑнать. Тен, пёччен пулман — пур япаласене пёр ҫын йӑтса каяс ҫук. Пуринчен
ытла сёрме купӑса илсе кайнине каҫарас килмен Павлу•448

шӑн: ӗнер ҫеҫ ҫав купӑспа вӑл Венявскин мазуркине
вылянӑччӗ-ҫке! Циммерман фабрикинче тунӑ кӑна пулсан та, вӑл купӑсӑн сасси пит уҫӑччӗ. Унпа Миша ялта
ачасене юрлама вӗрентетчӗ. Павлуш та ҫав инструментран пуҫланӑ хӑйӗн вӗренӗвне. Мӗне кирлӗ пулнӑ сёрме
купӑс ҫав путсӗр этемсене?!. Сасартӑк Павлушӑн чунӗ
тӑвӑлса ҫнтрӗ: алра пӑшал пулсан, е халь умра чӑнахах
пӗр-пӗр «мародер» тӑрас пулсан — вӑл пӗр шухӑшламасӑр персе вӗлерме пултарассӑн туйрӗ хӑйне хӑй.
4

Арсеналти хӗҫпӑшала Слюсарев полковник пӗтӗмпех
Краснов ертсе пыракан рабочнсемпе салтаксене валеҫме хушнӑ. Эльгеев поручик штабр^н панӑ хӗрлӗ гвардеенсемпе пёрле, Грузински урам урлӑ каҫса, трамвай
паркне йышӑннӑ. Унта вӑл Краснов пырса ҫитессе тӗттӗм пуличченех кӗтсе ларнӑ. Пӗр ротӑна яхӑн хӗҫпӑшалланнӑ ҫынсем пуҫтарӑнсан, Эльгеев, Троицки вӑрман урлӑ каҫса, масар енне куҫрӗ, юнкерсем сисиччен
вёсен тылне — шӑп чиркӳ патне пырса тухрӗ. Кӗрхи ҫӗр
тӗттӗм. Юнкерсем хӗрлӗ гвардеецсене тылран килсе
тухасса кӗтмен: вӗсем, пӗтӗм вӑя хурса, хӗрлӗ казармӑсенчен тухнӑ салтаксене хирӗҫ тӑнӑ. Ҫапӑҫу ҫӗр каҫах
пынӑ. Ҫапах та, икӗ енчен пыра-пыра, болыневиксем
майлӑ пулнӑ салтаксемпе хӗрлӗ гвардеецсем юнкерсене
тул ҫутӑлнӑ ҫӗре ҫӗмӗрсе тӑкнӑ: хӑшӗ парӑннӑ, хӑшӗ
тарса пётнӗ. Ҫав вӑхӑтрах Герман Тихомирновпа Лев
Лукин пӗр-пӗринпе Троицки варианта тӗл пулнӑ. Штабран хушнӑ тӑрӑх, вӗсеи салтаксеипе пӗрлешсе, Казанка
шывӗ урлӑ каҫса кайнӑ. Вырӑс-и, тутар-и, чӑваш-и, ҫармӑс-и — пурте, пӗр ҫемье пулса, Совет влаҫӗшӗн пуҫне
хума хатӗр пулнӑ. Краснов, Андреев — чӑваш салтакӗсем, Зайцев — чӑваш рабочийӗ, Петров — чӑваш моряке
тата ыттисем те пёр ротӑран тепёр ротӑна ҫӳресе чӑваш
салтакёсен чунёсене ҫӗклентернӗ: пёр Совет влаҫё кӑна
хура халӑха чӑн-чӑн ҫӑиӑллӑх, ҫёр тата ирӗклӗ пурнӑҫ
(Паиа пултарасса шантарнӑ.
— Болыневиксем кӑна влаҫа рабочисемпе салтаксен тата чухӑн хресченсен аллине паиа
пултараҫҫё!
Совет влаҫӗ рабочисеипе салтаксен аллинче кӑна тытӑнса тӑиа пултарать!—унта та кунта илтӗннӗ агитаторсен
сассисем. Вырӑсла та, чӑвашла та, тутарла та, ҫармӑсла та, вотякла та.
29. п- Осипов. Элкей тавращҪ.
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Хӑрушлӑх пуҫра та пулман. Часрах телейлӗ пурнӑҫ
тенине кашнин кӗтсе илес килнӗ. Анчах мӗн-ши вӑл — телей тени? Кашни ӑна хӑйне кирлё пек ӑнланнӑ: паянхи
пурнӑҫ пек ан пултӑрччӗ кӑна, тенӗ. Вӑхӑтлӑх правительство патша вырӑнне пулни ним ырлӑх та кӳмен хура
халӑха.
Масар ҫинче пӑшал сассисем илтӗнми пулсан та,
Кремль енче тупӑ кӗмсӗртетнӗ. Пулеметсем шатӑртатни
те Казанка леш енчен вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн уҫӑ сывлӑша
каснӑ.
Эльгеев, канма тесе, пёр чул ҫине ларнӑччӗ:
— Михаил Николаевич?!. Вӑт кӗтмен тӗлиулу!—илтӗнчӗ Романов подпоручик сасси.
— Тимофей Романович, хамӑр ял!—хӗпӗртерӗ Эльгеев.— Тӗрӗс-тӗкелех пулас?
— Кӑштах леккелерӗ,— текелесе уксахласа кӑтартрё Романов.
— Авланиччен тӳрленет! — кулчё Эльгеев.
Вёсем умёнчен хёрлё гвардеецсем ҫамрӑк юнкерсене
хӳтертсе илсе кайрёҫ.
— Ку шӑкӑр-макӑрсене хирёҫ иӑшал та тытас килмест. Мён пӗлеҫҫӗ вёсем революци ҫинчен?— кӳренсе
каларё Эльгеев.
— Ура хырӑмне амантрёҫ-ха ҫавсем,—терё Романов,
сылтӑм ури ҫинчи ҫыхха тӳрлетсе.
— Кунтан аякра мар «Верочка тӗмески» текенни
пур. Илтнё-и эс ун ҫинчен, Тимофей?— ыйтрё Эльгеев.
— Илтесси илтнё, анчах тёлне пӗлместӗп,— интересленчӗ Романов.
— Тӑватӑ ҫул кая ҫав хёре ҫӑва тулӗнче пытарнӑ —
ав, ҫав хёрлё тӑпраллӑ сӑртра. Пёр юрист, Керенский
пекскер, улталанӑ, тет. Тӳсеймен намӑса — наркӑмӑш
ёҫсе вилнё Верочка. Пытарма иётём студентсем тухнӑ.
Укҫа пухса пысӑк шур хӗрес ла,ртнӑ. Куратӑн-и, епле вӑл
ирхи хӗвел ҫутинче пуринчен малтан вӑранать, хӑй
патне илёртет? Ахалынён мар, юратнӑ мӑшӑрсем ҫав
хӗрес умне пыра-пыра тупа тӑваҫҫё, хӑйсен ячёсене ҫав
хёрес ҫине ҫыра-ҫыра хӑвараҫҫӗ. Кайса пӑхар-и? Унтан
аякра мар ман шӑллӑм та хӑйӗн телейсёр ачипе тӑпра
айёнче выртать.
— Мёнле апла?
— Унӑн та телейсӗр юрату пулнӑ,— терё те Эльгеев,
вилтӑпри чулӗ ҫинчен тӑрса, кукӑр-макӑр сукмакпа
утрӗ.
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Сасартӑк вӗтлӗхре чӑштӑртатнй илтёнчё, кӑшт тӑрсан такам ҫырманалла чупса анса кайрӗ.
— Стой! Стрелять буду!— кӑшкӑрса ячё Эльгеев.
Ромашов у.н хыҫҫӑи хӑйӗн «браунинше кӑларса тёлларё.
Пӑшал сасси кёрхи вӑрман тӑрӑх темиҫе хутчен янраса
кайрё, темиҫен пенё пек туйӑнчё. Хирёҫ пени илтёнмерё.
Эльгеевпа Романов тайлӑм сукмакпа чупса анса кайрӗҫ.
Татах кӑшкӑрчӗҫ, таркӑна парӑнма хушрёҫ.
— Ан перӗр, парӑнатӑп!—тилмёрчё таркӑн.
— Прапорщик?!—тёлёнчё Романов.
— Прапорщик — Урбанов!—палласа
илчё Эльгеев.—Акӑ епле тёл пулма тӳр килчё, ваше благородие?
Руки вверх! Погонсене хӑйпӑтман? Е каллех офицерсен
полкне куҫма шухӑшлатӑн-и?—терё те Эльгеев, ун шинелё ҫинчен погонсене тӑпӑлтарса илсе айккинелле
ыьӑтрӗ.
— Парӑнатӑп, господин поручик! Турӑшӑн
хёрхенёр—ман ҫумра пёр пуля та ҫук,—тесе пӑшалне Эльгеев ури умне ывӑтрӗ. Вара сасартӑк чёркуҫленсе тилмёре
пуҫларё:
— Ан вёлерёр, хёрхенёр... Эп ыттисемпе пёрле яла тарас тенёччё, май пулмарё... Каҫарӑр!
— Ҫитет! Тӑр. Офицер чысне маннӑ, епле намӑс мар
сана, хӑравҫӑ? Шёнерпуҫёнче чух эс харсӑр чӑвашчё!
— Каҫарӑр, Михаил Николаевич... Ун чухне эп ӳсӗр
пулнӑ, астумастӑп — тем хӑтланнӑ...
— Астумастӑн, эппин? Ман хыҫҫӑн пӑшалпа пенине
те маннӑ?.. Тӑр! Ут ҫырма хёрне! — кӗтмен ҫёртен хушса
каларё Эльгеев, вара пӑшалне тӗллесе тытрё.
Урбанов хыттӑн кӑшкӑрса макӑрса ячё, ҫёре ӳкрё,
Эльгеев еннелле упаленсе пырса каҫару ыйтрё.
— Черт с ним, Эльгеев! Кайтӑр хӑй ҫулӗпе. Чӑваш
вёт вӑл та,— кӗтмен ҫёртен хёрхенсе каларё Романов.
Ҫиллине ҫавӑраймасӑр пӑшал курокне пусрё Эльгеев,
анчах Урбанова лекмелле пемерё...
_ Чу П _ ӑҫталла куҫ курать!.. Тепре тёл пулсан...—
каласа пӗтереймерӗ Эльгеев.
— Емёр манмӑп, каҫарар!—терё те Урбанов, ҫырманалла чупса анса кайрё.
5

Октябрён 26-мӗшӗнче, кӑнтӑрла тёлнелле, хулара пурнаҫ йёркене кёчё: пӑшал сассисем сайра кӑна унга-кунта илтёнкелерёҫ. Ҫанталӑк та, кёрхи пек мар, ӑшӑтрё.
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Хула ҫыннисем, чылайӑшӗ тупӑпа пене хушара кӑмака
хыҫне кӗре-кӗре пытаннӑ пулсан, халё пурте урама йӑтӑнса тухнӑ. Ҫамрӑксем пёр урамран тепӗр урама каякая ҫӳренӗ. Пуринчен ытла Университет колоннисем тата
1-мӗш гимнази стенисем катӑлса пӗтни ҫынсене тёлснтернӗ.
— Вӑт большевиксем мён туса хучӗҫ1 Турра ӗненмен ҫынсенчен мӗн ырри кӗтмелле? Вӗсемшӗн пулсан,
ҫуртсене ишӗлтерме мар — чипер иртсе ҫӳрекен ҫынсене
персе вӗлересси те нимӗн те мар. Пӗр сӑмахпа каласан — чуниллисем вӗсем, хӑйсене большевик текеннисем,— сура-сура мӑкӑргатнӑ усал ят сарма
юратакан
мещенсем.
— Пытанма урӑх ҫурт тупайман ҫав ӑҫтиҫук юнкерсем — чи лайӑх ҫургсене кёрсе вырнаҫнӑ. Л а р а с пулнӑ
хӑйсен ҫар училищинче. Темиҫе пин рабочипе ҫапӑҫма
ӑҫтан вӑй ҫитерччӗр офицер таврашӗсем? Парӑнмалла
пулнӑ тӳрех — пурпӗр халӑха хирӗҫ пыни ырлӑх кӳрес
ҫук,— тенӗ теприсем.
Кирек мёнле каланӑ пулсан та, темшён паян уяв
ҫитнӗ пек туйӑннӑ: Пула урамёнчи магазинсем кӑнтӑрлапа пурте уҫӑлнӑ, извозчиксем «Эге-ге-ге-гей!» тесе лашисене таҫта хӑваланӑ. Чирку чанёсем, каярах юлнӑ пулсан та, турра ёненекенсене чиркёве чённё. Пупёсем
турӑран этемпе этем ҫапӑҫса ҫылӑха кёрсе юн юхтарнине каҫарма ыйтнӑ, патшалӑха тӑшмансенчен упрама
пулӑшу ыйтнӑ. Турӑ законӗ тӑрӑх, кирек мӗнле патшалӑх пулсан та, —«несть бо власти аще не от бога, сущин
же власти от бога учинены суть!» Апла пулсан, Христос
тёнё патшашӑн та, вӑхӑтлӑх правительствӑшӑн та, Совет влаҫӗшӗн те пёр пекех турра кёлтума, лӑпкӑ пурӑнма
хушать.
Миша большевиксем майлӑ ҫапӑҫма кайнине Павлуш пёлнё, ҫапӑҫу лӑплансан вӑл киле таврӑнасса кётнё. Соня килте пёччен ҫывӑрма хӑранӑ пирки ашшё
патне кайнӑ пуль, тенё Павлуш. Хӑй вӑл ҫаратса кайнӑ
хваттертен пиччёшё таврӑниччен тухса кайма хӑранӑ.
«Кам пёлет: хулара полици тавраш ҫук, тёрлё мародервӑрӑсемшён халё «лафа»,— шухӑшланӑ Павлуш.
Чӑнах та, кӑнтӑрлахи апата Миша киле ҫаврӑнса
ҫитрӗ. Кӗрсенех япаласем ҫухалнине асӑрхамарё, Павлуша курнипе пит савӑнчё. Унсӑр пуҫне Соньӑна пёччеч
пурӑнма хӑрушӑ терё пулас ӗнтӗ. Хӗпӗртенипе Миша
Павлуша кӗнӗ-кӗмен ыталаса чуптурё.
•452

— Тӑвана тӑван нихҫан та манмалла мар. Таатапуҫ
сана, Павлуш, Соньӑна пӗччен хӑварманшӑн,— терӗ
Миша.
Павлуш тӑруках ним калама аптрарӗ. Ун умӗнче сухалланса кайнӑ пиччӗшӗ тӑрать. Шинелӗ пакунсӑр, лутӑрканса-вараланса пӗтнӗ, карттусӗ те тӗссӗрленсе кайнӑ. Миша кун пекех илемсӗр пулнине Павлуш нихҫан
та курман. Мӗншӗн вӑл пакунӗсене хӑйпӑтса ывӑтнӑ?
Хӑҫан?
— Ай, ппчче, эс ҫав тери илемсӗрленсе кайнӑ-ҫке?
Пакунӗсене ӑҫта ҫухатрӑн? — хӗрхенсе ыйтрё Павлуш.
— Халь пурте пёр тан. Офицерё те, салтакё те—пёр
ҫемье. Пакунсене штаба пырса кӗрсенех тӑпӑлтарса
ывӑтрёҫ. Ҫавна та асӑрхаман-и эс?
— Асӑрхаман,— терё Павлуш.
— Тек пакунсем кирлё мар. Мён хёрхенмелли пур
вёсене,— кула-кула каларё Миша. Сасартӑк сёрме купӑс ҫуккине асӑрхарё.
— Сёрме купӑс вырӑнта ҫук. Мансӑр пуҫне выляса
савӑнтӑр пулё Соньӑпа,— ҫывӑрмалли пӳлёме кёрсе
пӑхса каларё Миша. Павлуш епле пуҫласа калассине те
пёлмен.
— Укерчёк ӑҫта? — ыйтрё Миша.
Павлуш аякран пуҫласа, картинӑна мёншён чӑлана
кайса хуни ҫинчен те, Соня килте ҫывӑрманни ҫинчен
те, хӑй икё кун хушши хӑйён хваттерёнче пулманни ҫинчен те тёплён пёлтерчё.
Каласа кӑтартни Эльгеева ҫав тери курентерчё: пёрисем ҫёнё пурнӑҫ тӑвас пирки чунне хёрхенмеҫҫё: ҫав
вӑхӑтрах теприсем — этем юлашкисем — вёсене ҫаратаҫҫё, сӑтӑр тӑваҫҫё.
— Хӑҫан пӗтӗ-ши ҫав этемлёх суранӗ? Нивушлё пёр
тан обществӑра та ҫавӑн пек киревсёр ёҫсем пулӗҫ-ши?
Харам пырсемпе пёрле вӑрӑсем пурпӗрех пулёҫ-ши социализмлӑ общество тӑвас пулсан? Эс епле шухӑшлатӑад, Павлуш?
— Пулмасӑр: ӑҫта кӗрсе кайччӑр вёсем. Ман шутпа
вӗсем выҫӑ пирки мар ҫаратса ҫӳреҫҫӗ: кам чеерех—
эпё-и, япала хуҫи-и? Ҫав анчах вёсен пуҫёнче. Циркри
фокусниксем пек вёсем: кам кама часрах улталать. Вёсем "валли уйрӑм шкул уҫас пулать, фокусник ӗҫне вёренччёр, унтан вара артистсем пулччӑр. Ман шутпа, вёсенчен лайӑх артистсем пулмалла,—те кулса каларё
Павлуш, те чӑнах та ҫапла шухӑшларё,•453
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Павлуш пиччёшё валли ҫӑвӑнма тата сухал хырма
чугунпа шыв вӗретсе пачӗ. Вара ҫав чугунпах ҫӗрулми
пёҫерчӗ. Миша вӑл вӑхӑтра кӑшт-кашт ҫӑвӑнкаласа кӗпе-йӗм улӑштарчӗ, тумтирне тасатрӗ, аттине гуталинпа
сӗрсе ҫутатрӗ. Трюмо умне пырса чылайччен юсанкаласа
тӑчӗ, пакун йӑллисене хачӑпа каса-каса илчӗ, ҫипписенчен тасатрӗ. Ҫӳҫне шӑрт пек тӑратмашкӑн ҫине тӑрсах
пуҫне хытӑ щеткӑпа нумайччен хыҫалалла турарӗ. Вара
питне одеколонпа йӗпетрӗ, кайран пудрӑпа шуратрӗ.
«Соня умне упа пек курӑнас мар — хӗрарӑмсем тирпейсӗр арҫынсене юратмаҫҫӗ»,—шухӑшларӗ Эльгеев.
Апат хыҫҫӑн пиччӗшӗпе Шӑллӗ икӗ еннелле уйрӑлса
кайрӗҫ: пӗри — арӑмне шыраса, Слюсарев патне; тепри — хӑйӗн хваттерне, Карповсем патне.
Павлушӑн каллех извозчиксем лашисене тӑратакан
вырӑн патӗнчен иртсе кайма тиврӗ. «Пёр карета та ҫук.
Мӗншӗн?!» — тӗлӗнчӗ Павлуш. Сасартӑк тротуар ҫинче
персе вӗлернӗ «матрос» халӗ те ҫаплах выртнине асӑрхарӗ. Юн муклашкисене чавкасем пыра-пыра ҫини ун
чунне хускатрӗҫ. Каллех пуҫ ҫаврӑнса кайрӗ Павлушӑн,
хӑсас килчӗ. Ирӗксӗрех каялла таврӑнчӗ вӑл. Клиникасем патӗнчен иртсе кайнӑ чух сасартӑк килкартинчен
ҫынсем вилӗ йӑтса тухнине хирёҫ пулчӗ. Хӗрлӗ хура повязкӑллӑ арҫынсем халиччен илтмен юрӑ юрлани янраса канрӗ:
Вы жертвою пали в борьбе роковой
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли за него,
З а жизць его, честь и свободу.

Темшён Павлуш ҫав процесси патне туртӑнчӗ: те юрӑ
сӑмахӗсене вёренес тесе, те кама кун пек чысласа пытарни ҫинчен ыйтса пёлес тесе.
— Кам ку? Зинаида Степановна?!—тупӑк хыҫҫӑн
утса пынӑ хёрарӑмсем хушшинче хваттер хуҫи майри
пынине курах кайрё.
— Ҫапла пирёнтен уйрӑлса кайрӑн-ши? Кам валли
хӑвартӑн пире, Санюра!.. Пёрех хутчен хупа пёрлех илсе
каймаллаччё-ҫке!..—мён каланине хӑй те ӑнланаймасӑр,
йёре-йёре утса пынӑ Зинаида Степановна тупӑк хыҫҫӑн.
— Мёнле апла?! Мён пулнӑ?.. Епле ҫак виҫё кун
хушшинчех вилсе выртмалли чир пырса лекнё Александр Ивановича? — пӑшӑрханнӑ Павлуш.
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Анчах ҫынсем калаҫса пынинчен вӑл часах пёлне:
Баратынский кадет аллинчен вилӗм курнӑ иккен наборщик. Ҫынсем хушшинче
Павлуш Мишӑна
арестлеме
пынӑ матроса палласа илнё, унпа пёрлех Прахук денщик пёр алшӑллипе тупӑка йӑтса пынине асӑрханӑ.
— Эппин, ку тупӑка юрласа йӑтса пыракансем —
хёрлё гварди ҫыннисем, большевиксем,— тавҫӑрса илнё
Павлуш.
Зинаида Степановнӑна йӑпатас тесе, Павлуш ӑна
сулахай хулёнчен пырса тытрё.
— Ах, Паша, Паша!.. Эсё те курса юлаймарӑн-ҫке
упӑшкам вилнине. Темёнле тӑрӑшрёҫ пулин те, ҫӑлаймарёҫ профессорсем. Чёринчен амантнӑ-ҫке апӑршана ҫав
чуниллисем! Эпир ылханни вёсен пуҫӗ ҫине пултӑрах!—
тесе хыттӑн йёрсе ячё Карпов майри.
Павлуш тӳсеймерё, куҫҫулленчӗ. Хёрлё гвардеецсемпе пёрле юрласа пыма тӑрӑшрӗ. Тупӑка лав ҫине хумарӗҫ пухӑннӑ рабочисем, улшӑна-улшӑна йӑтса, ҫӑва
патне ҫитичченех утрёҫ.
Клиникӑран йӑтса тухнӑ чух ҫирӗм-вӑтӑр ҫын кӑна
пулнӑ пулсан, халё темиҫе ҫёр ҫын ҫӑва ҫине пухӑнчӗҫ.
Тупӑка шӑтӑка антарас умён матрос кӗске сӑмах
каларё, хёрлё гвардеецсен ячёпе тӑшмана тавӑрма сӑмах пачӗ. Ун хыҫҫӑн виҫё хутчен пёр харӑс пӑшал пени
илтёнчё. Ҫапла татӑлчӗ Карпов наборщикӑн кӗске ӗмӗрӗ.
Павлуш ӑна хӑйён тӑванне юратнӑ пекех юратнӑ, ҫавӑнпа вилес умён больницӑна кайса курайманшӑн калама
ҫук пӑшӑрханнӑ.
7
Эльгеев ҫул тӑршшипех Соня ҫинчен шухӑшланӑ,
юлашки каҫа унпа пёрле епле ирттернине аса илсе пынӑ.
Хӑйне арестлесе илсе кайнине те, Сандецкий генералӑн
подвалёнче ларнине те, юнкерсемпе ҫапӑҫнине те маннӑ:
часрах часрах хӑйӗн юратнӑ арӑмне курасчӗ, ыталасче,
савӑнасчӗ пёрле. Епле хӗпӗртес мар: ырӑ-сывӑ, тӗрӗс-тӗкелех юлнӑ-ҫке, чиперех ҫаврӑнса килнӗ!
Анчах... савӑнни ахалех пулнӑ: Соня ӑна йышанман.
Ашшӗ Эльгеевшӑн хута кӗрсе калани те пулӑшман.
^
— Мён пулнӑ ӑна ҫав териех кӳренме?! — ыитна
Миша.
— Никам кётмен ёҫ пулса иртнё пире большевиксем
тӗрӗсленӗ вӑхӑтра: Петр Ильича персе вӗлернӗ.
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— Баратынские?! Кам?!. Мӗншӗн? — тӗлӗннӗ Эльгеев.
— Большевиксем. Перекенӗ — сирён денщик пулнӑ.
— Прохор?! — ёненмен Эльгеев.
— Ёненмелле мар — анчах тёрёс. Соня умёнчех —
садра персе вёлернё. Матрос, салтак тата пёр рабочи —
хёрлё гвардирен... Виҫҫӗн ҫёрле пырса кёнё вёсем Петр
Ильич патне. Пире илсе кайнӑ пекех, арестлеме пынӑ
пулмалла. Анчах Баратынский, хӑйӗн айӑпне туйса,
тухса тарма тӑнӑ. Прохор вара...
— Прохор, паллах, винтовка тытнӑ... Мёштёркке
салтак кӑначчё-ҫке ҫав. Пёрре те ёненес килмест... Эп,
ҫапах, кёрсе калаҫам-ха Соньӑпа,— терё те Эльгеев,
Соня пулёмне кёресшён пулчё. Анчах ӑна Слюсарев
чарчё.
—Ан пӑлхантар ӑна. Вӑл куккӑшне пит юратнӑ,
асламӑшне те...
— Асламӑшне?! Ана мён пулнӑ?
— Тӳсеймен... вӑл та вилнё ҫав ҫёрех,— вёҫлерё
Слюсарев.
Тӑп-тӑр кӑнтӑрла аҫа ҫапнӑ пек пулчё Эльгеевшӑн
Слюсарев каласа пани.
— Майлашё хуллен. Ан васка, Миша. Хуллен-хуллен эп ун кӑмӑлне ҫавӑрӑп. Анчах халь мар. Кёт, туе,—
ӳкётлесе каларё Георгий Петрович.
Миша полковникпа килёшрё. Кирек мёнле шухӑшласан та, куккяшне большевиксем персе вёлерни Соньӑшӑн питё кӳренмелле хуйхӑ. Уншӑн Петр Ильич тӑшман
пулман — ырӑ куккӑшӗ кӑна. Асламӑшне те юратнӑ вӑл,
ҫавӑнпа халё чунтан тарӑхнӑ.
Соня хӑйӗн пӳлӗмне шалтан питёрсе ларнӑ, ашшӗпе
те хупӑ алӑк витӗр кӑна калаҫнӑ. Пёр Агафья Петровна
ҫеҫ Соня патне кӗре-кӗре чылайччен йӑпатса ларнӑ.
Курса калаҫма пулман пирки, Миша Соня патне
ҫыру ҫырса хӑварнӑ:
«Юратнӑ Соня! Тӳс пултарнӑ таран: кирек мёнле
хуйхӑ та хуллен сӳнет — вӑхӑт кӑна кирлӗ. Хӑв чёнмесёр килсе чӑрмантармӑп. Пулас ачамӑршӑн сывлӑхна
сыхла.
Миша».
Ҫырӑвне Георгий Петровича кӑтартмарӗ Эльгеев,
Агафья Петровнӑна парса хӑварчӗ.
Миша большевиксем майлӑ пулса ҫапӑҫнине Соня
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пёлнё, ҫавӑнпа нуккӑшне перое вӗлёргаи упӑшкин айӑпӗ пек те туйӑннӑ. Эльгеевӑн хӑйӗн те суйласа илмелли
икӗ ҫул ҫеҫ пулнӑ: е болыпевиксем майлӑ пуласси, е Баратынский хыҫҫӑн каясси. Большевиксен программине
вӑл лайӑххӑн ӑнланман, анчах Баратынский киревсёр
монархист
пулнине пёлнё.
Умра
тӑнӑ
икё
шӑпаран пӗри кӑна Эльгеевшӑн ҫывӑхрах пулнӑ — Совет
влаҫӗшӗн большевиксем майлӑ ҫапӑҫасси. Ҫапла тунӑ
та вӑл Красновсемпе пёрле кайса. Ҫавӑн пекех Слюсарев та кадетсем енне куҫман. Баратынский барон унӑн
хурӑнташё пулин те, хёрлё гварди валли вӑл кадетсене
хирӗҫ хӗҫпӑшал тӑратнӑ.
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Кун хыҫҫӑн кун иртсе пынӑ — Соньӑран ответ пулман. Службӑра та ырӑ хыпар илтӗнмен. Хуласене, ялсене пӑрахса килнё салтаксем кашни кун хушӑнса пынӑ.
Вёсем пӑшӑрхантаракан хыпарсем илсе килнё: нумай
ҫёрте салтаксем нимӗҫсемпе ҫапӑҫма пӑрахнӑ; Керенский Верховнӑй командование хӑй аллине илнӗ пулсан
та, ҫар дисциплинине хытарайман. Палханакан салтаксене персе вёлермелли йӗрке туни те пулӑшман: салтаксем куштан офицерсене хӑйсем пере-пере вӗлерме тытӑннӑ, большевикла агитаторсем тавра ним хӑрамасэр
пёрлешнё. Нимёҫ салтакӗсемпе туслашасси те кунранкунах сарӑлса пынӑ.
Слюсарев полковника та салтаксем честь пама пӑрахнӑ, унӑн адъютанчёпе, Эльгеевпа, пёр тан салтак пек
кӑна калаҫнӑ, ыран-паян яла ярасса ҫеҫ кётсе пурӑннӑ.
— Ырӑ сунатӑп, господин полковник! — Слюсарев
кабинетне кёрсе тӑчё Эльгеев.
— Аҫтан паллӑ эпё полковник пулни, ман ҫамка
ҫине ҫырман вӗт,— терё Слюсарев, хулпуҫҫийӗсем ҫинче
пакунсем ҫуккине асӑрхаттарса!— Фантасмагория! Нимӗн те ӑнланмастӑп, Михаил Николаевич. Каласа парӑр, тархасшӑн, кам пирён пуҫлӑх? Хула Совечӗ? Эсерсен партийё? Юлашкинчен, тата, большевик текеннисем-и? Кадетсем кирлё мар, терӗмӗр: вёсем монархие
каялла тавӑрасшӑн. Кусем камсем: болыневиксем-и,
меньшевиксем-и, сулахаййисем-и? Шуйттан пёлет-и вёсене! Пирён мён тумалла! Анлантарса парсам мана, милостивӑй государь! — кӗтесрен кётеселле утса ҫӳренӗ
хыҫҫӑн Эльгеев умне пырса тӑрса каларё полковник.
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^ — Эпир сирӗнпе перле большевиксем майлӑ пултӑМӑр, кадетсеие хирӗҫ хӗҫпӑшал та тытрӑмӑр. «Кам пирён майлӑ мар — вёсем пире хирёҫ», — тенине те илтрёмёр. Апла юа!м майлӑ пулмалла пирён? — ыйтрё хирӗ|ҫ
Эльгеев.
— Эп салтак, эсир те салтак. Кама тупа тунӑ — ҫавна кӑна пӑхӑнмалла. А эпир?! Устава! Ҫар уставне хирёҫ пынӑ! Персе вёлермелле пире, батенька, иксёмёре
те — вӑт мёнле!
— Георгий Петрович, эпир халё — пёр правительство аллинче кӑна. Ана присяга пама тивет. Хула Совечён председателе — Яков Шейнкман, пире тёрёслеме
чённё сын, эсир ӑна паллатӑр. Кёпёрнери большевиксен
пуҫлӑхё — Карл Грасис.
— Шейнкман?!. Грасис?!. Питёрте кам?.. Унта та
вырӑс мар-и? — тёлёнсе ыйтрё Слюсарев.
— Питёрте — Ульянов-Ленин. Вӑл вырӑс. Акӑ хут —
Питёртен ҫитнӗ: унта рабочипе салтаксен тата хресченсен Советне туса хунӑ.
Слюсарев куҫлӑх тӑхӑнса тимлён вуларё:
«К гражданам России!
Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского
пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, 'Отмена помещичьей
собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело
обеспечено.
Д а здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов».
Вуласа пётерсен, Слюсарев чылайччен ним чёнмесёр
тӑчӗ. Вара, адъютанчё умне пырса, хуллеи ыйтрё: «Учредител^нӑй пуху пуҫтарӑнӗ-пш?.. Е ӑна та большевиксем...»
Пуҫне пырса кёнё шухӑшне калама хӑймарӗ Георгий
Петрович.
1964—1971 ҫҫ.
Пӗрремӗш кёнеке вӗҫӗ.

АВТОР ҪИНЧЕН
Кашни чӑваш ялӗнче теиӗ пекех ҫырма тӗпӗнчен ҫутӑ ҫӑлкуҫ
та пса тӑрать. Ҫав ҫӑлкуҫӑн сиплё шывӗпе йӑмрасем ешедеҫҫс,
садсем сӗтекленеҫҫӗ, чӑваш ялӗн илемӗ ҫуллен вӑй илет. Ҫӑлкуҫсенчен пӗчӗк юханшывсем пуҫланаҫҫӗ: Энӗш, Сӑр, Сӗве, Ҫавал...
Вӗсем, пёрлешёнсе, аслӑ Атӑл юханшывӗ пулса каяҫҫӗ. Атӑл-атте
вара пӗтём ҫӗршыва чӗрӗлӗх кӳрсе тӑрать...
Ҫавнашкал ҫутӑ иксӗлми ҫӑлкуҫ пек туйӑнать мана Петр
Николаевич Осипов пурнӑҫё те. Унран, унашкал пултаруллӑ
ҫынсенчен ӗнтӗ, чӑваш халӑхён ҫёнё культури чӗрӗ вӑй-хал илсе тӑрать.
Талант ҫурални — вӑл яланах тёлёнтермӗш. Ҫапах га унӑн,
ҫӑлкуҫӑнни пекех, хӑйён пытарӑнчӑк ҫулё-йёрё пур. Астӑн енчен
пултаруллӑ ҫынсем вӗсем ытларах культура вучахё ҫызахӗяче
аталанаҫҫё.
Энӗш тӑрӑхӗнчи Шӗнерпуҫ тавралӑхё хӑй чӗрҫиттийӗ ҫинче
спктерсе ятлӑ-сумлӑ ҫынсем нумай ӳстернё. Патша
саманшне
щ<ё класлӑ шкул уҫни те, тёттӗмри ҫутӑ пайӑрки пек, талднтлӑ
ҫынсене хӑй патнелле туртнӑ. Ку тавралӑхран тёнчипе паллӑ
ученӑй Никита Бичурин тухнӑ. Хурапха ҫынни Михаил Федоров
поэт Шӗнерпуҫӗнче вёреннё, кайран хӑй те вӗрентнё, ҫакӑнтах
«Арҫури» ятлӑ чаплӑ сӑвӑ шӑрантарнӑ. «Тӑвар вӑрри—тӑвайкки,
ик айкки те тӑвайкки, ӑҫта пур-ши сёвекки», — тесе хӑшкӑлнӑ
Хӗветӗр пек чухӑн та тёттём халӑх. Ахрат ҫырмисенчен тухма
сёвекрех, лайӑхрах пурнӑҫ ҫулё шыранӑ. Мал шухӑшлӑ ҫыпсем
йышлӑраххипе те ӗнтӗ Шӗнерпуҫ вулӑсӗ пёрремёш революци вӑхӑтёнче хёрӳ пӑлхав ҫёкленё.
Петр Николаевич Осипов та ҫак Энӗш тавралӑхӗнче ӳснё. Чӑвашсен пулас паллӑ драматурге,
Куславкка районёнчи Кутемер

тухтӑрё, ученӑйё 190»
ҫулп
ялёнче хресчен кклйыщӗнче

ҫуралнӑ. Пуҫламӑш шкулта вӗреннӗ чухнех вӑл ҫивӗч ӑслӑ, хӗрӳ
туйӑмлӑ пулни курӑннӑ. Ача халӑхӑн пуян юмах-халапӗсене, чуна тивекен юрри-сӑввисене итлеме юратнӑ. Тӑван енӗн ырӑ
йалисене пӗчӗкрен ӑша хывнӑ. Анчах халӑх ахальтен мар иулӗ
ҫакнашкал юрӑ юрланӑ:
Энӗш кукри — ҫич кукӑр,
Калла-малла шыв юхать.
Ҫич кукӑрта хура ҫырла, »
Хура ҫырлана хурт ҫирӗ,
Ман телее йыт ҫирӗ.
Энӗш кукри пекех кукӑр-макӑр пулнӑ тӗттӗмлӗхпе чир-нуша
хушшинче выртнӑ пурнӑҫ ҫулӗ. «1910 ҫулхи ҫуркунне ман тӑван
килшӗн аса'плй та синкерлӗ пулчё, — аса илет каярах Петр Николаевич,— ҫурхи хӗвелӗн малтанхи ӑшшипе пӗрле ӳпке чирӗпе
анне вилсе каять, уи хыҫҫӑн атте,.. унтан вара пичче те».
Пуҫ ҫӗклейми хурлӑх йӑтӑнса ансаи, Петӗр ӗҫхалӑхӗн ӗмӗрхи
хуйхи-суйхи мӗнрен килни ҫинчен пайтах шухӑшланӑ.
Каярах
тухтӑр пулас ӗмёт те Осиповен ҫак чӗре суранӗ ырзтшшчен
килнӗ. Уйрӑмах ҫынсене ӳпке чирӗнчен, туберкулезраи, сыаатма
ӗмӗтленнӗ вӑл, кайраи нумай ҫын пурнӑҫне ҫӑлса хӑварнӑ...
Петӗр асламӑшӗпе пурӑнать. Ялти учитель пулиӑ аслӑ пиччёшне, политика енчен шанчӑксӑр тесе, ӗҫрен хӑтараҫҫӗ. Вӑл Хусанта ӗҫе вырнаҫсан, пӗчӗк шӑллӗне арҫын гимн«зине зёреиме
кӗртме май тупать. Ҫапла П. Осипов гимназист пулса тӑрать.
Пултаруллӑ, тӑнлӑ ача пӗтӗм чун хавалӗпе хавхаланса зӗренме
тытӑнать. Илемлӗ литература нумай вулать, хула культурине
глла илме тӑрӑшать.
Гимназири типё наукӑсем Осипов Петр кӑмӑлне пӗтӗмпех тивӗҫтер.ме пултарайман. Ун романтикла чун-чёри ирёкелле, таса та
ҫутӑ тӗнче еннелле туртӑннӑ. Ҫавӑнпах пулӗ, гимназире вӗреннё
хушӑрах, П. Осипов сёрме купӑс калама Хусанти музыка училищине, унтан консерваторие ҫӳрет, опера театрёнче сгатист
(чёпмесӗр ҫӳрекеч артист) рольне вылягь. Каг.рахпа, резолюди
пулсан, вал Хусанти опера театрё ҫумӗнчи симфони оркестрёмче
пёрремёш сёрме купӑспа вылять.
Пёррехинче оркестр «Эрмитаж» садёнче пёр увертюрӑна ҫав тери илемлё шӑрантарнӑ хыҫҫӑн Петёре такам, интеллигент сӑнарлӑ ҫын ҫанӑран ярса тытать: «Эсӗ чӑпахах чӑваш-и вара? Ай-яй,
нихҫан та шухӑшламан, тёлленме те пултарайман,—тет вӑл, куҫҫульне шӑлса.— Чӑваш ачи ҫакнашкал чаплӑ симфони оркестрёнче пёрремёш скрипка рольне тытса пырать!» Ку вӑл чӑвашсен пулас паллӑ композиторё, драматургӗ Федор Павлов пулнӑ.
Сисёмлё музыкант Осипов чёринче искусство пултарулӑхё тан
тапса тӑнине курса чунтан савӑннӑ. Вёсем ҫав каҫ, пиччёшпе
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шӑллӗ пек, халӑх культурные чӗртесси ҫинчен ҫунатланса калаҫнӑ.
Анчах ҫӗнӗ культурӑн тӗрӗс ҫулне тупма ҫав вӑхӑтри интеллигенцие ҫӑмӑл пулман-ха. 1917 ҫулхи февральте патшана сирпётнӗ хыҫҫӑн эсерла-буржуалла националистсем «чӑвашсен уйрӑм
тӳре-шара тумалла, вырӑссенчен уйрӑлмалла», текен шухӑшсем
сарнӑ. П. Осипова гимназире вӗреннӗ чухнех Тихомирнов большевик килйышне ҫывӑх пулни, хӑшпӗр рабочисемпе хутшӑнни
ҫав сӗрӗмрен хӑтарнӑ. Елёкрен-авалтан пусмӑр айӗнче таптаннӑ,
хӑртӑннӑ чӑваш ӗҫхалӑхӗ ыттисемпе пёр тан пулса тӑрать', ҫӗнӗ
пурнӑҫ тӑвас ҫул ҫине тухать.
Каникулта Шӗнерпуҫне таврӑннӑ вӑхӑтсенче вӑл тӑван х а л ӑ х
ҫав-ҫавах нушаланса пурӑннине курнӑ. Ун куҫне уҫма тӑрӑшнз,
учительсемпе пёрле вырӑс демократ-писателӗсен пьесисене выляса панӑ. «1917 ҫул. Хусан... Раҫҫейре Совет влаҫӗ Революциччен
урамра тӑван чӗлхепе калаҫма вӑтаннӑ чӑваш студенчӗсем, рабочисем, прачкӑсем, учрежденисенче ёҫлекенсем пӗр-пёрие чзвашла саламлама пуҫларёҫ, пӗр-пӗринпе ашшё-амӑшё челхиле
пуплеме тытӑнчёҫ. Вӑл сахал-ха, вёсем кунне ҫур кӗрепенкӗ ҫӑкар ҫеҫ ҫисе пурӑннӑ пулсан та, хула урамёсемпе, ӗлӗкхн пек хӑракаласа мар, йӑл-йӑл кулса ҫӳреме пуҫларёҫ», — аса илет ҫав
вӑхӑтра Максимов-Кошкинский, чӑваш театр ӗҫне пуҫарса яраканӗ, чӑвашсен хальхи паллӑ драматургё.
Петр Осипов та ҫав театр никӗсне хураканёсенчен пёри пулнӑ.
Вӑл хапӑлласах «артиста» ҫырӑнагь. Рольсене ҫав тери ӑста вылянипе куракансене тӗлӗнтерет, Ч ӑ в а ш театрне 1918 ҫ. я н т р ӗ н
27-мёшёнче вырӑс классикӗ А. Н. Островский ҫырнӑ «Ху пуранас
тенё пек ан пурӑн» пьесипе уҫаҫҫӗ. Ана артистсем хӑЛссмех
йышпа куҫарнӑ. Тӑлмачсенчен уйрӑмах, Тал-Мӑрса, Г. П. Осипов,
И. Данилов нумай ӗҫленӗ. П. Осипов Шиллерён «Хаярлӑхпа
юрату» трагедине, Тамайо-Баусӑн «Мёскён Иорик» драмине,
А. Толстойӑн «Усал сывлӑш» комедине чӑвашла куҫарнӑ.
1918 ҫулта П. Осипов, гимназирен питё лайӑх палласечпе
вёренсе тухнӑскер, Хусанти университетӑн медицина факультетне вёрслме кёрет. Анчах самани вӑл вӑхӑтра хӑьӑрт хупарланеа
килнё. Атӑл тачрэлӑхне шурӑ чехсен пӑлхгвё хыпса нлет, граждан вӑрҫи пуҫланать. П. Осипов ҫак хёрӳллё самантра — малти
ретре: вӑл, 18 ҫулхи каччӑ, хӑй ирӗкӗпе Хёрлё Ҫара каять, каярах фронт ҫывӑхёнчи «Чухӑнсен сасси» ятлг ҫар хаҫачёи редакцийӗнче ёҫлет. Ҫав вӑхӑтрах театра та пӑрахмасть. «Мёнле-мёнле
манми сӑнарсем выляса пачӗ Петр Николаевич вунпилӗк уйӑх
хушшинче!— аса илет И. Максимов-Кошкинский.— Вӑл вылянӑ
сӑнарсем пёрн те пёр-пёрин майлӑ марччӗ, актер кашни роль
валли уйрӑм сӑнар тупатчӗ».
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Анчах чӑвашсен хӑйсен пьесӑсем сахал пулнӑ. Наци театре
хӑйӗн тӑван драматургийӗсӗр пурӑнма пултарайман.
№. Акимов (Аруйӑн) «Вӑхӑтсар вилӗм» ятлӑ пьеси, Ф. Павлсвӑп «Сутра» комедийё, Н. Ефремов, Тал-Мӑрса пьесисем ҫырӑннӑ вӑхӑтрах П. Осипов та пьесӑсем ӑсгалама тытӑчагь: 1918
ҫулта «Мыскара» ятлӑ пӗчёк комеди, унтан умлӑ-хыҫлах «Икё
кэччӑн пӗр шухӑш» тата « К у л а р » ҫырать.
Куракансем пьесӑсене питӗ ӑшшӑн йышӑнни автора
хавхалантарса ярать. П. Н. Осипов каярах тата чылай ҫӗнӗ драма
шӑратса к ӑ л а р а т ь : «Хӗрлӗ хунав» (1525), «Ёмӗр сакки сарлакл»
(1925), «Хӗн-хур юрри» (1926), «Ылханлӑ йӑх» (1927).
Ҫапла май П. Осипов ҫирёммӗш ҫулсенче драматург
ҫулӗ
ҫине ҫирӗппӗнех тӑрать. Ҫав вӑхӑтрах медицинӑра та унӑн пултарулӑхӗ пысӑк иккен. 1924 ҫулта вӑл университетртч лапӑх
паллӑсемпе вёренсе тухать те, ӑна университет ҫумӗнчи клнникӑра— ординатурӑра хӑвараҫҫӗ. Ҫамрӑк врач наукӑра та хӑн нысӑк ученӑй пулма пултарассине кӑтартать. 1927 ҫулта Петр Осипов язвӑпа чирлё ҫынсене гистамин текен эмелпе укол
туслп
ыратни чарӑннине тёпчесе пёлет. Ҫакна вӑл ытти ҫӗршывсенчи
специалистсенчен маларах кӑтартса панӑ.
Петр Осипов драматургийӗ хӑйён содаржанийёпе ӗ ; х т л З х
пурнӑҫёпе тачӑ ҫыхӑннӑ. «Тӑван халӑх пурнӑҫӗн ал тымарле ҫак
ҫын пек чухласа тыта пёлекен нумай-ши пирён хушӑмӑрта?» —
тенё Хусанкай та. Чӑн та, Осипов-тухтӑр ҫын кӑкӑрне итлесе ӑна
тёрлё чир-чёртен сиплет пулсан, Осипов-писатель яланах
халйх
чёри тапнине сисёмлё итлесе тӑрать, ун сиенӗсемпе тӑшмлнёсече
ҫивчё перипе витерет, ӗҫҫыннисене пурнӑҫра хастарлӑ утма пёрентет.
П. Осиповӑн малтанхи пьесисенчех пире чӗрӗ пурнӑҫ, сӑнарсен
сёткенлё калаҫӑвӗ тыткӑна илет, социалла чӑнлӑх шухӑша ярать.
Писатель халӑх пурнӑҫӗнчен илнӗ сценӑсем ӑста тӑвать, питех
те хӑйне евӗр, хӑй еккиллё ҫынсем — типсем — туса кӑларать.
Хӑйён нумай произведенийёсенче драматург халӑх кунҫулӗн
тёп тапхӑрёсене илет: «Айтар» д р а м ӑ р а Пугачев пӑлхавё хыҫҫйнхи ёҫсене сӑчлага парать. «Хёрлё хунавра» пёрремёш резолюцие «Кушарта»
1917 ҫулхи революци умӗнхи
лару-тӑрӑва
кӑтартать.
Писателен кӑмӑлё-юратӑвё яланах чухӑн ҫын, ӗҫҫынни енче.
Тӑван ёҫхалӑхён хастарлӑхне ӳстерес тесе ӗнтӗ драматург «Антарта» Сентиер сӑнарне хӑюллӑ, романтикӑллӑ, ҫёкленӳллё тунӑ.
«Хёрлё хунавра» Венюк революционера тӗлӗнмелле ӑслӑ т.ч пултаруллӑ тунӑ, патша тӳри-шариичен ҫивёч те мӑшкӑллӑн култарнӑ. Петр Николаевич Осипов ӗҫӗсем тарӑн та пысӑк пӗлтерёшлӗ.
.
.
.

Тӑван халӑхӗпе совет ҫӗршывӗ умӗнчи улапла еҫсене шута илсе
ӗнтӗ 1940 ҫулта П. Осипова Ч ӑ в а ш АССР искусствисен т а з а тивӗҫлӗ деятелӗ ятне панӑ. Ана «Хисеп палли» тата Ёҫлӗх Хӗрлӗ
Ялав орденӗсемпе наградӑланӑ. 1970 ҫулта П. Н. Осипов я т н е Ч ӑ заш АССРӗн ЁҪ мухтавлӑхӗпе Паттӑрлӑхӗн Хисеп кӗнекине кӗргнӗ. Драматургӑн чи витӗмлӗ драмисем нихҫан кивелми произведенисем пулса тӑчӗҫ. П. Осипсвӑн «Айтарӗпе» «Кушарӗ»,
«Кулленхи симфонилӗпе» «Кӑкламан тымарӗсем» театрсомне
клубсен сценисенчен анма пӗлмеҫҫӗ. Ч ӑ в а ш халӑхӗпе пултарулӑх интеллигенцийӗ П. Осипова хӑйӗн юратнӑ драматургӗ тесе
хисеплет. Унӑн таланчӗ иксӗлми пуян та нумай енлӗ. Нумаях
пулмасть П. Н. Осипов «Шуршӑл евчи» комеди, «Вӗҫленеймен
вальс» опера либретти роман жанрне хӑюллӑн ярса тытрӗ.
«Элкей таврашӗ» ятлӑ вӑл — ҫак нумай планлӑ социаллӑ-философиллӗ роман. Осипов-прозаик пултарулӑхӗ те драматург ӗҫӗхӗлӗ пекех хӑватлӑ пуласса шанас кулет.
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