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I. 

Тамац) вӑл—Раҫҫейри тинёс хӗррисе№^г-ла-
ракан хуласенчен чи пӳтсӗр пӗчӗк хула. Епё 
унта кӗҫех выҫӑ вилеттӗм, ҫитменне тата мӑна 
унта шыва путарма тӑчӗҫ. Епӗ вӑл хулана йам-
шӑк лашисемпе чылай каҫа йулса ҫитрём. Йам-
шӑк ӗшеннё тройкӑна хула хӗрринчи пӗртен-
пӗр чул ҫурт хапхи умне пырса тӑратрӗ. Ху-
ралҫӑ, хура тинӗс казакё, шӑнкӑрав сассине 
илтсенех ыйхӑ тёлӗшпе: «Кам килет?)) тесе 
тискер сасӑпа кӑшкӑрса пӑрахрё. Уретникпе 
теҫетник тухрёҫ. Епӗ вӗсене хам офицер ик-
кенне, вӑрҫӑра хисепленекен отрйада йысна 
ӗҫёпе кайни ҫинчен ӑнлантарса патӑм та, хват-
тер ыйтма пуҫларӑм. Теҫетник пире хула тӑ-
рӑх илсе кайрё. Хӑш пӳрт патне пыратпӑр— 
пурне те йышӑннӑ. Ҫанталӑк сивёччё, епӗ, ви-
ҫӗ кад ҫывӑрмасӑр халран кайнӑскер, ҫиллен-
ме пуҫларӑм.—Илсе кай Иана ӑҫта та пулин, 
вӑрӑ-хурах! Хӑт шуйттан патне, ту^ӑк выр3.н 
тупса napt—кӑшкӑрса пӑрахрӑм епё.—Пур та-
га тепӗр хватгер,-—терӗ теҫетннк, ёнсине хыҫ-
каласа,—тул)ӑк раше благородине килӗшсех 
каймӗ, таса мар унта! Унӑн йулашки сӑмахё 
мёне пёлтернине ӑнланса илеймесёрех, епё ӑна 
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малала утма хушрӑм. Унтан вара, таса мар 
пралуксем тӑрӑх чылайччец ҫапкаланса ҫӳренӗ 
^ыҫҫӑн, епё вӑл пралуксен икё йенёпе ишёле 
пуҫланӑ кицё сапурсене ҫеҫ куртӑм, епӗр ла-
пах тинёс хёрринче ларакан пӗр пёчӗк пӳрт 
умне ҫитсе чарӑнтӑмӑр. 

Тулли уйӑх манӑн ҫӗнё ҫуртӑн шурӑ ҫтени-
семпе хӑмӑшпа витнё тӑррине ҫутатса тӑраТ. 
Лутрарах чул хӳмепе ҫалӑрса тунӑ килкартин-
че малтанхинчен пёчёкрех те кивёрех тепӗр 
лаҫ Уӑйаккӑц пӑхса лараТ. Ун ҫтенисем ҫумё-
пе тинёс ҫыранё чӑнкӑланса ана?, лере вара, 
айалта, д^ҫӗмсёрех шавласа тӑракан тёксём те 
сенкер хумсем чӳхенеҫҫё. Уйӑх лӑпкӑн ҫута-
таТ, вӑл канӑҫсӑр, анчах хӑйне пӑхӑнакан ҫан-
талӑк вӑйё ҫине шӑппӑн n&xaf. Епӗ ун ҫуттин-
че, ' ҫыранран ияҫетре икё карапа муратӑп;, 
айакри шупка пёлёт ҫинче вёсен хура мачти-
сен ӳрлэшкисем ёрещмен карти йевёр, пёр хус--
калмасӑр сӑнланса тӑраҫҫё. «Пристӑцре карап-
сем пур,—шухӑшларӑм епё,—ыран Геленджи-
ке кайатӑп*. : , 

Ман ҫумра деншчик ёҫне чикёри отрйадра 
тӑракан казак туса пыра^чӗ. Епё ӑна, чӑмадан-
сене илсе йулса, лавҫине кайала. йама 'хушрӑм 
та, кил хуҫине чёнме пуҫларӑ^ —чёняеҫҫё; 
шаккатӑп—чёнме^ҫё... Мён ку? Йуламгкинчен 
ҫенёхрен пёр вунтӑватӑ ҫӳлала ҫитнӗ ача мё-
шёлтетсе тухрё.—Хуҫи ӑ$та?—Ҫук,—Мёнле, 
пачах ҫук-и?—Пачах.—А хуҫи майри?—Сло-
бодкӑна чуррё.—Кам мана алӑк уҫса кёртет?— 
терём епё, алӑка урапа тапса, Алӑк хӑйеяй. 
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уҫӑлчё: пӳртрен нӳрӗк шӑрши тухрӗ. Епё 
шӑрпӑк ҫутса йатӑм та, ҫунакан шӑрпӑ,ка ача 
сӑмси латнеилсепытӑм:млачан шурӑ куҫё-
сене ҫутатса кӑтартрӗ. Вӑл суккӑр, ^ураласси-
не те ҫаплах, пӑч-суккӑрах ҫуралнӑ иккен. Вӑл 
ман умра пӗр хускалмасӑр тӑра^, епё унӑн 
сӑн-пичё ҫине пӑхма пуҫларӑм. 

Тунмастӑп, суккӑрсемпе чапрассем, хӑлхасӑр 
та чёлхесёр, ал-урасӑр^ курпун т. ыт. ҫавӑн 
лек ҫынсем ҫине епё хирӗҫречс пӑхатӑп, мана 
вӗсем мӗнле ҫынсе^ и^кенни малтанах, Зсӑйм-
не куричченех пёлнӗн туйӑнат. Епё асӑрханӑ, 
-етемён ҫийелти сӑнарӗпе чунӗ хушшинче йа-
ланах темле, тёлёнмапе ҫыйӑну пур пек: €тем 
хӑй кӳлепин пёр-пёр пайне ҫухатсан sapa, 
унӑн чунӗ те пёр-пӗр сисёмне !ҫухата? пек. 

Ҫадла ӗнтё, епӗ суккӑр ачан питне сӑнама 
пуҫларӑм, анчах ун ҫинче, ҫитменне тата куҫ-
€ӑр пит ҫинче мёнех руласа ту^иа !хутатӑр-ха 
<есӗр мана?.. Ирӗксёрех хӗрхенсе нумайччен 
пӑХса тӑтӑм епё ун ҫине, ҫак самантрах* унӑн 
ҫӳхе тути ҫине аран-аран палӑракан кулӑ кил-
с€ иртрё, хам та пёлместёп, темшӗн, вӑл ман 
жӑмӑла питех те пӑтратрё. Манӑн пуҫра асӑ,р-
жанулӑ шухӑш ҫуралчё,—ку'суккар ача, мана 
вӑл суккӑр пек туйӑнат пулсан та, ытлашши 
суккӑрах та мар Пулӗ; куҫа *шурӑ илн'б пек 
тума май ҫук, мӗнле сӑлтарпа ун пек тӑвас-ха? 
тесе хам а-хам ӗнентерме тӑрӑшрӑм епӗ. Анчах 
мён тӑдӑн-ха? Ҫынсем ҫинчен малтана^ пёлсе 
тӑрса хама ёнентерес туртӑм часах пулкалат 
ҫа^ манӑн... 
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— Есӗ хуҫа ывӑлё-и?—ыйтрӑм епё йулаш-
кинчен. 

— Йок. 
— Кам вара есё? 
— Тӑлӑх, мёскён. 
— Хуҫа майрин ачисем лур-и? 
— Йок, хӗрӗ пурччё, вӑл та тинёс леш йен-

не тутарпа йерёшсе кайнӑ. ^ 
— Мёнле тутарпа? 
— Кам шуйттанё пӗлет ӑна! Крым тутарё,, 

Керчри кимӗҫӗ. 
Епё пӳрте кётӗм. Пӳртре ларса-тӑмали йа-

паласенчен икё тенкел, пӗр сётел тата кӑмакаг. 
ҫумёнче ларакан пӗр пысӑк арча кӑна. Ҫч̂ ена̂  
ҫинче пӗр турӑш та ҫук—ырра мар ку паллӑ^ 
Ҫёмрӗк чӳрече ритӗр тинёс ҫилё варкӑшса кё-
рет. Епӗ чӑмаданран ҫурта тёпё кӑларса ти-
вертсе йатӑм та, йапаласене вырнаҫтарма ты-
тӑнтӑм: хёҫпе пӑшала кётессе тӑратр^м, писто-
лета сӗтел ҫине хутӑм, кӗрёк-аҫама тенкел ҫи-
не сарса хутӑм, казак т.епӗр тенкелё ҫине сар-
са выртрё. Тепёр вунӑ минутран вӑл харлат-
тарма та пуҫларӗ, анчах епӗ нийепле те ҫывӑр-
са кайаймастӑп, ман умри сём'лёхре пёр^айай 
шурӑ куҫлӑ ача йавӑнса ҫӳрет. 

Ҫапла пӗр сехете йажӑн иртрё. Чӳрече ви-
тёр уйӑх ҫутатса naxaf, унӑн пайӑркисем пӳр-
тён ҫёр урӑйӗ ҫинче выл)анкалаеа тӑраҫҫё. Са-
сартӑк урай урлӑ каҫакан ҫап-ҫутӑ йёр ҫинче 
ёмёлке вёлтлетсе иртрё. Епё пёвёмпе ҫёкленсе-
чӳрече*витёр пӑхрӑм: чӳрече умёнчен такам 
иккёмёш хут чупса иртрё те таҫта ҫӑва патне 



кайса ҫухалчё. Ку чун чӑнкӑ ҫыран тайлӑмёпе 
чупса иртсе кайма пултарнине епё нийепле те 
ӗненме пултараймарӑм, анчах, апла Afap пул-
сан, унӑн урӑх ниҫтала кайма та май ҫукҫке-
ха. Епё ура ҫине тӑтӑм та, ҫийе аҫам уртса 
йатӑм, пилӗк ҫумне кинжал ҫакрӑм*, вара шӑп-
пӑн-шӑппӑн пӳртрен тула тухрӑм, мана хирёҫ 
суккӑр ача утса килет. Епӗ сапур ҫумне лӑп-
чӑнтӑм. Ача тӳррён, ҫапах та сыХланарахутса, 
Ман ҫумранах иртсе кайрё. Вӑл, хулӗ хушшине 
темле ҫыхӑ хёстернёскер, пристӑц) йеннеле 
ҫаврӑнчё те, ҫинҫе те чӑнкӑ сукмакпа айалала 
анма пуҫларё. «Вӑл кунхине чёлхесёррисем ка-
лаҫма пуҫлӗҫ, суккӑррисем куҫлӑ пулса тӑрёҫ^, 
—шухӑшласа илтӗм papa епӗ, ӑна куҫран ҫу-
хатас мар тесе унӑн хыҫнереххён утса кайса. 

Ҫак вӑхӑтра уйӑха пёлӗт хуплама пуҫларё, 
тинёс ҫинчен тӗтре ҫёкленчё; унӑн витӗр ^ы-
рӑхри карап сӑмси ҫинчи Хунар ҫути аран па-
лӑрса тӑра^. Ак хал, ӑна тыва путарас пек 
тинёс хёрринче кӑпӑклӑ хумсем йавӑнса йӑл-
тӑртатса тӑраҫҫё. Епё чӑнкӑ ҫыран тайлӑмёпе 
аран-аран анкаларӑм та, пӑхатӑп: суккӑр ача 
айала ансан кӑшт чарӑнса тӑчё те, сылтӑмала 
пӑрӑнчё, рӑл шЫв хёррипе, кёҫех шыва кёрсе 
кайас пек утса пырат, ӑна хум ҫавӑрса илсе 
ҫёклесе кайассӑнах туйӑнаТ; анчах та, лакӑм-
сенчен сыхланса чул ҫин^ен чул ҫине йепле 
хӑйулӑн пусса кайнӑ тӑрйх шутласан, вӑл кун 
пек пёрре кӑна ҫӳресе курман пул мала! Йу-
лашкинчен вӑл, темён итленё пек пулса, ча-
рӑнса тӑчё, ҫёр ҫине ларчё те ҫыхХине хӑй 
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ҫумне хучё. Епё мӑкӑрларах тӑракан чул тё-
мески хыҫне пытанса пӑхса тӑтӑм^. Темиҫе ми-
нут иртсен, тепёр йенчен шурӑ ёмёлке курӑн-
<а кайрё, вӑл ^уккӑр ача патне лычё те, ун 
ҫы&ӑхне ларчё. Ҫил вӑхӑтран-вӑХӑт вӗсем ка^ 
лаҫнӑ сасса ман пата иле-иле килчё. 

— Мёнле-ха, суккӑр?^—терё Кӗрарӑм гсӑс-
си,—т&аӑл вӑйлӑ; Йанко килеймест пулё. 

— Й а н к о тӑМлран хӑрамаст,—тавӑрчӗ лешӗ. 
— Тётре ҫӑралана^,—пӳлчё 8накаллех,Хуй-

Хӑрнине палартакан Хёрарӑм сасси. ^ 
— Тӗтре пур чухне хурал тӑракан прахут-

сем Хушшипе иртсё каймӑ ҫӑм^ӑл,—тарӑрчё 
ӑна лешё. 

— А вӑл шыва путсан? 
Мёнех вара? Вырсарникун чмркёве ^ёнё 

хӑйусӑрах кайатӑн papa. 
Малала калаҫма чарӑнчёҫ; ҫапах та мана 

пёр йапала тёлёнтерчё: суккӑр ача манпа ры-
рӑсла лайӑх пӗлмен малорос чёлхипе калаҫат-
чё, анчах ха^) вӑл чӑн-чӑн еырӑс чӗлхипе 
калӑҫа^. ^ } ^ 

— Куратӑн-и, епё тёрёс калатӑп,—терё Гал-
дёж сук Rap ача, ӑллипе сулса илсе,-^Йанко 
тинёсрея те, ҫиЛсенчен те, тӑманран та, -^ыран 
Хёррисенчи Хуралсенчен те хӑрамас^. Итле-ха: 
ку вал шыв шёпёлтетмест, мана улталаймйн— 
кусем унӑн рӑрӑм <кёсменёсеи. 

Хёрарӑм ура ҫине сиксе тӑчё te , Ьӑлханнӑ 
пек пулса, тинёс инҫетё ҫинеле Ьӑхма ^уҫларё. 

Ухмаха супатӑн есё, еуккӑр,—терӗ рӑл,— 
епё нимён т^ курмастӑп. 
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Калас пулаТ, инҫетре кимё пек йапалана 
асӑрхаса плес тесе епё тем чуХлё тинкерсе 
пӑхрӑм пулин те, нимён те кураймарӑм, Ҫапла 
вунӑ минута йахӑн иртрё^ Кёҫех хумсен сӑрчё-
сем хушшипе !хура пӑнчӑ курӑнса кайрё: йӑл 
пёрре пысӑклана^г, тепре пёчёкленет. Хумеен 
ҫурӑмёсем ҫине хуллен пёрре хӑпара-хӑпара^ 
тепре ана-ана ҫыран хёрринеле кимё -ҫый^арса. 
килет. Кимёле ишекенё, ҫирём ҫухрӑм' <сарла-
кӑшлё тинёс ури урлӑ ҫакӑн пек ҫёр ишсе каҫ-
ма хӑйнӑскер, маттурта харсӑр ҫын пулмала^ 
ку ёҫе тума шухӑщ тытнӑскерён сӑлтадё t e 
пысӑк пулнӑ нулё"ёнтё! Ҫакӑн пек шухёшпж 
епё ирёксёрех хӑракаласа мёскён кимё ҫине 
пӑх<са тӑтӑм. Анчах вӑл, кӑвакал пек, чӑмса 
илет те, унтан каллех, ҫунатсемпе хӑлаҫланнӑ 
пек, кйсменёсемпе хӑлаҫланса кӑпӑк сирпён-
чёкӗ Хушшипе ^ҫӑткӑнлӑ адӑрсенчен сике-сике 
Tyxaf. Акӑ вӑл ҫыран хёррине сулӑмлӑн пырса 
ҫапӑнё те, чӗрпёкён-чёрпёкён саланса кайё, те-
се шухӑшласа тӑраттӑм епӗ, анчах рӑл ҫӑ,мӑ!л-
лӑн хӑйаккӑн пӑрӑнчё тӗ пёр пёчёк кук^) сӑм-
сахне ним инкек-синкексёре^ пырса ларчё. 
Кимё ҫинчен вӑтам лӳлё ҫын, такӑ-, тирёнчен 
ҫӗлетнӗ тутар ҫёлёкне тӑхӑинӑскер, сиксе t y t -
рё. Вӑл аллипе сулчё те, виҫҫӗшё те кимё ^ин-
чен темён кӑларма тытӑнчӗҫ. Питех те думай 
йапала кӑларчёҫ, -ҫавӑн леК йӑвӑр тийенё )(имӗ 
йепле майпа шыва путманнине €пё ку таринч* 
чей те ӑнланса илме пултараймастӑп. Хулпуҫ-
ҫийёсем ҫине кашнийех пёрер ҫыхӑ хурса рӗ-
€<ем ҫыран хёрринеле утса кайрёҫ, кёҫех епё 



рёсене куҫран ҫухатрӑм. Манӑн киле таврӑн-
мала пулчӗ. Анчах та, калас пулаТ, ку тӗлён-
меле ӗҫ мана пӑлхантарчӗ, епӗ аран-аран, тенӗ 
пек, ире кӗтсе илтём. t 

Казак ыйхинчен рӑранса епӗ тумтирпе ик-
кенне асӑрхасан питех те тӗлӗнчӗ, анчах епӗ 
ӑна сӑлтавне каласа памарӑм. Шупка-кӗрен тёс-
лӗ ҫуркаланнӑ пӗлӗт татӑкӗсемпе сапӑнса т у л - " 
нӑ кӑвак тӳпе ҫине тата симӗс-кӑвак йӗрпе тӑ-
сӑлса выртса шуррӑн курӑнакан майак башни-
лё сӑртлӑ ҫыранпа пӗтекен инҫетри Крым ҫы-
ранӗ ҫине самай ,вӑхӑт хушши haxca киллен-
сен, епё, комендантран Геленджике миҫе се-
хетре тухса кайма пултарни ҫинчен ыйтса пё-
лес тесе, Фанагори крепӑҫне тухса утрӑм. 

Анчах, ҫӗрҫӑттӑрах] Комендант мана татӑк-
лӑн нимех те каласа пама пултараймарӗ. Прис-
тӑц ҫинчи прахутсем пурте йе хуралӑн, йе 
ку{пцасен пулнӑ мӗн. Вӗсем тухса кайма та ха-
тёрленмен-ха. 

— Тен, тата риҫ-тӑватӑ кунтан пуштӑ пӑ-
рахучӗ килё,—терё мана комендант,—ун чух-
не курӑпӑр вара. 

Цпӗ салхулӑн та ҫиллӗн киле та,врӑнтӑм. 
Манӑн казак мана алӑк умӗнче !хӑй шйкленнине 
лалӑртакан сӑн-питпе кӗтсе илчӗ. ^ 

— Начар, ваше благороди!—терӗ вӑл мана. 
— Ҫапла ҫав, шуйттан пёлет, тахҫан тухса 

кайӑпӑр епёр кунтан! 
Кун хыҫҫӑн )Вӑл пушшех пӑлханса ӳкрё, ман 

ҫумма пӗшкӗнсе шӑппӑн ҫапла каларё: 
— Кунта таса мар! Епӗ пайан хам палла-



жан Хура тинёс ҫинчи уретнике тел пултӑм, 
^ӑл пӗлтӗр пирён отрйадра тӑраТчё, епё ӑҫта 
чарӑнса тӑнине каласа парсанах, вӑл мана: 
«кунта,—терё,—усал ҫынсем пурӑнаҫҫӗ!^ Чё-
лах та, мӗнле <суккӑр-ха вӑл? Таҫта та пӗчче-
лех ҫӳрет—пасара та, ҫӑкӑр илме те, шыв ӑс-
ма та... кунта вӑл алла-капла ҫӳренине асӑр-
дамаҫҫӗ пу^ ҫав, Хӑнӑхса ҫитнё пул мала. 

Мӗнле-ха вара? Хуҫа майри тухкаласа ҫУре-
^ рё-и хӑ^? 

— Пайан есӗ ҫук чухкарчӑкпа хёрё килчёҫ. 
— Мёнле хёрё? Унӑн хӗрё ҫук вёт. 
— Кам мурё пёлет ӑна, хёрё пулмасан кам 

лултӑр-xa: авӑ, карчӑкки xaj& хӑйён пӳртёнче 
д[арат-ха. 

Епё лаҫҫа кётём. Кӑмакана питех те вӑйлӑ 
хутса йанӑ, унта апат рӗресе ларат. Апачё 
ӗнтё, чухӑнсемшён пулсан, ытлашшипех лайӑх 
темеле. Карчӑк ман ыйтусем ҫине—епё халха-
<ӑр, илтместӗп, тесе тавӑра-тавӑра xypaf. Мён 
тӑрӑн-ха унпа. Епё кӑмака умёнче ҫунакан вут 
^ине ҫатракасем пӑрахса ларакан суккӑр ачапа 
калаҫу пуҫласа йатӑм. ; 

— Нуккӑ, суккӑр шуйтан ҫури,—терём епӗ 
^на хӑлхинчен йарса илсе,—кала: есё ҫёрле 
^ыхӑ ҫёклесе ӑҫта сулланса ҫӳрерён, е? 

Сасартӑк ман суккӑр йёрсе йачё, кӑшкӑрма, 
.ахлатма пуҫларё. 

— Аҫта кайрӑм епё? Ниҫта та кайман... ҫы-
эсӑпа? Мёнле ҫыХӑпа? 

Карчӑк xaj{) каланине илтрё, мӑкӑртатма 
юуҫларё: 



— Шухӑшласа кӑлараҫҫӗ ҫав, ҫитменне 
мӗскён ҫын ҫинчен. Мӗншӗн тапӑнатӑр есӗр* 
ӑна? Мён турӗ вӑл сире? 

Мана ку йапала йӑлӑхтарса ҫитерчӗ. Епӗ, 
ку тёлёнмеле ӗҫӗн уҫҫине шыраса тупма тӑ-
рӑшатӑпах тесе, тулала тухрӑм. 

Епӗ кӗрёк-аҫампа чӗркентӗм те, сапур ҫу-
мӗнчи чул ҫине пырса ларса, таврари инҫете 
пӑхма пуҫларӑм. Ман умра ҫӗрлехи тӑвДлпа 
хускалнӑ тинӗс сарӑлса рыртат. Унӑн тӗлӗрме 
пуҫланӑ хула сӗрлеиӗ йевёр шавӗ *мана иртнё 
ҫулсене аса илтерчӗ, манӑн шухӑшсене ҫур-
ҫӗреле^ Хамӑрӑн сидё столицӑна куҫарчё. Аса-
илӳсемпе пӑлханнӑскер, епӗ манӑҫа тухрӑ!^..^ 
Ҫапла пёр сехете йахӑн йе Ытларах та иртрӗ 
пулӗ. Сасартӑк ман хӑлхана темскерле йурӑ 
майлӑрах сасӑ пырса кӗчё, епё тёлӗнмелипех! 
тёлёнтӗм. Ку чӑнахаж та йурӑ пулчё ^ккен, 
хӗрарӑм сасси, чечен сасӑ,—анчах' ӑҫтан-ха 
вӑл?.. Итлетӗд: кёвви кӗрнеклё, вӑл пӗрре вӑ-
рӑмӑн та хурлӑхлӑн, тепре раскавлӑн та уҫӑ!м-
лӑн йанӑраса кайа^. Ҫаврӑнса пӑхатӑп—тавра-^ 
ра никам та ҫук. Татах "итлетёп—сасӑсем пё-
лӗт ҫинчен ӳкеҫҫё пек. Пуҫа ҫёклесе пӑхатӑп: 
епё пурӑнакан пӳрт тӑрринче йарӑм-йарӑм тӑ-
рӑх кӗпелӗ, ҫивӗтне сапаласа йанӑ Хӗр тӑрат^ 
шьшри пекех ёнтё! Вӑл, ,хӗвел йайӑркисем чӑр-
мантарасран куҫне аллаппийӗпе хӳтёлесе, тин-
керсех инҫетеле пӑхса тӑра^, кёҫех кулса илет 
те, хӑйпе-хӑй калаҫа пуҫлат, кӗҫ каллех йур-
ласа йарсГт. 
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Епё ку йурра сӑмахран сӑмах аса илсе йул-
тӑм: 

,Вёҫсёр-хӗрсӗр ирёкре— 
Симӗс тинӗс тӑрӑх, 

" Карапсем ҫӳреҫҫӗҫке— 
^ Шурӑ парӑслӑскерсем. 

Ҫав карапсем хушшипе 
Пёчёк кимӗм манӑн, 
Парӑссемсёрех ишет— 

Мӑшӑр кӗсменпе. 
Ахӑра -̂и тӑвӑлӗ,— 
Кивӗ карапсем 
Ҫунатсене ҫӗклесе 

Ыткӑнаҫҫӗ тинӗспе. 
Пу{ тайма пуҫлатӑп еп 
Вара тинёсе: 

^ ,Хайар тинёс, ан тивсемччё 
Манӑн кимёме. 

Манӑн кимӗ турттара!' 
Хаклӑ йышши йапала. 
Тёттӗм ҫёр увпа ишет 

Харсӑр пуҫлӑ й&ш-хусах*. 

Ирӗксёрех ман пуҫа, епё иртнӗ ҫёр те ҫак: 
сассах итлерӗм вёт-ха, тейекен шухӑш пырса 
кёч^ Епӗ минутлӑха шухӑша кайрӑм. Тата 
тепёр хут пӳрт тӑрринеле пӑхса илтӗм, анчах 
хёр курӑнмарӗ. Кӗҫех рӑл урӑх йурра йурла-
каласа, ман ҫумранаХ чупса иртрё, пуҫ пӳрни-
пе вӑта пӳрнине шачлаттаркаласа илчё те, 
карчӑк патне чупса кӗрсе кайрё,, унта papa 
вёсен тавлашу пуҫланчӗ. Карчӑк ҫилленсе кай-



-рӗ, вӑл хыттӑн аХӑлтатса кулма пуҫларӗ. Акӑ^ 
куратӑ(п, манӑн тинӗс хумӗсен хӗрӗ каллех 
сиккелесе чупса килет. Манпа танлашсан ;&ӑл 
чарӑнса тӑчӗ те, ерё пуррине Кура тӗлённӗ 
лек пулса, мана куҫран тинкерсе пӑхрё, ун-
тан типтерсӗррӗн ҫаврӑнчӗ те, хуллен пристӑ^ 
йеннеле утса кайрё. Кунпах ӗҫ пӗтмерӗ-ха: 
йаракунах вӑл ман хваттер умӗнче ҫаврӑнка-
ласа ҫӳрерё, йурӑ йурланипе сиккелесе илни-
сем пӗр минутлӑха та чарӑнмарӗҫ. Тёлӗнмеле 
чӗрчун! Унӑн сӑн-питёнче вӑл ӑсран кайнӑ 
иккенне палӑртакан паллӑ таврашё ҫук; апла 
-ыар-ха, ӑсран кайма мар, унӑн чӗрё те вичкӗн 
куҫёсем ман ҫинче чарӑнса тӑрса шӑтарасла 
-лӑхаҫҫё, вӑл куҫсенче темле магнитла туртӑм 
рӑйӗ пур пек туйӑнчё мана, кашни пӑхмассе-
ренех вӗсем ыйту кӗтсе тӑраҫҫё пек. Анчах та 
рӑл, епё калаҫма пуҫласанах, йӗкӗлтенӗ пек 

*кулса илет те, ман умран тара парат. 
Тёрёссипе каласан, епё нихӑҫан та ун йе-

жёрлӗ хёрарӑма курманччё. Ҫу-ук, ӑна илемлӗ 
теме ҫук, анчах манӑн илемлёх тёлёшпе те 
малтанах пёлсе тӑрса, хама-хам ёнентересси 

?iyp. Вӑл хёрте ӑратлӑх нумай... Хёрарӑмсен 
-ӑратлӑхё, лашасенни пекех, пысӑк йапала,ҫак-
на шыраса тупнӑ ёҫ ҫамрӑк францийе тивёҫ-
лё. Вӑл, ҫамрӑк Франци мар-ха, хал)Хи ӑратлӑх 
тени, пуринчен ытла ҫын уттинче тата алли-
-семпе урисенче палӑрат. Раҫҫейре тӳрӗ сӑмса-
с е м пёчёкҫеҫ урасенчен сахалтарах тёл пу-
-лаҫҫё. Манӑн йурӑ ӑстаҫи вунсакӑр ҫултан 
глртмен пулмала. Унӑн ҫав тери ҫаврӑнӑҫулӑ та 
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типтерлӗ пёвё, уйрӑмӑнах, пёр хӑйшён ҫеҫ ки-
лӗшмеле, хӑйне май луҫне тайни, вӑрӑм та 
^ырӑ ҫӳҫёсем, кашт ҫеҫ хёвелпе пиҫнӗ ёнсипе 
хулпуҫҫийёсем темле ылттӑн тӗсленсе тӑни, уй-
рӑмӑнах тӳрӗ сӑмси—ҫаксем пурте маншӑн ҫав 
тери илемлӗн, илӗртсе тӑнӑн туйӑнчӗҫ. Епё 
унӑн ытаха^тен ^еҫ пӑХса илекен куҫӗсенче 
темскерле тискерлӗхе, вӑл хӑй ӑшӗнче тсмскер 
пытарнине асӑрхарӑм пулин те, унӑн куллинче 
темскер, уҫҫӑнах уйӑрса илме ҫукскер пур 
лулсан та, ҫапла ёнтӗ вӑл ҫынна малтанах чух-
ласа илтерекен вйй: унӑн тӳрё сӑмсц мана ӑн-
ран йачӗ. Мана Гетен^ Мицйонне, вӑл хӑйӗн 
нимёҫле сисӗм-асӑмӗпе шухӑшласа тунӑ тё-
лёнмеле хӗрӗн обрӑзне курнӑнах туйӑнчӗ. Чӑ-
нахах та, вёсен хушшинче пӗрпеклӗх питех те 
думай: ҫав тери канӑҫсӑрланса лар^а-тӑмапёл-
месӗр ҫӳренё хушӑрах, сасартӑк шӑпланса 
ларса, пӗр хускалми пулса кайни, шухӑшлат-
таракан йуптарулӑ калаҫусем, сиккелесе ил-
нисем, хӑйне майлӑ йурӑсем—пурте ҫав-ҫавах. 

Каҫ-пулттипе епё ӑна алӑк умӗнче чарса 
тӑратрӑм та, ҫакӑн пек калаҫу пуҫласа йатӑм: 

— Чипер пике, кала-ха мана, — ыйтрӑм 
епё,—мёскер турӑн есӗ пайан пӳрт тӑрринче? 

— Ҫил ӑҫтан вёрнине пӑхрӑм. 
— Мён тума кирлӗ пулчё вӑл сана? 
— Ӑҫтан ҫил вёрет, ҫавӑнтан телей килет. 
— Мёнле апла? Йурӑпа телейе йыхӑртӑн-

жм вара есё? 
*) Гете (1749—1832)—нимӗҫсен чаплӑ поечӗ. Мин-

Донӑ—Геге сырнӑ произаеденири гераицӑ. 



— Аҫта йурӑ йурланат, унта телей пулМ'. 
— Йуррупа телейне мар, хуйхуна чӗнсе 

илсен мӗн тӑвӑн-ха вара? 
— Мӗнех вара? Ӑҫта лайӑххи пулмасТ, ун-

та усалли пулатг, усалпа ырлӑх хушши инҫех 
мар... 

— Кам йурлама вӗрентрӗ-ха сана ку йурра? 
— Никам та вёрентмен, асӑма килет-тӗк 

йурлатӑп. Камӑн итлемеле, ҫар! итлет; камӑц 
итлемеле мар, аӑл ӑнланмастг'. 

— Мӗн йатлӑ-ха есӗ, манӑн йурӑ ӑстиҫём? 
— Кам шыва кӗртнӗ ҫав пӗлет. 
— А кам шыва кӗртнӗ? 
— Ӑҫтан пӗлес ман ӑна. 
— Еккей, пытарӑнчӑк шухӑшлӑскер! А епё 

дӗт сан ҫинчен пӗр йапала пӗлетӗп (вӑл сӑ-
нёле пачах улшӑнмарӗ, тутине те хускатмарё, 

пачах та ун ҫинчен пымас^г пек). Епё есё 
ёнер ҫӗрле ҫыран хёррине кайса килнине пё-
летӗп. Кунта вара епё ӑна, пӑлхатас тесе, 
Хам мён курни ҫинчен мЗнаҫпӑн тӗпӗ-йёрӗпҫ 
каласа патӑм, вӑл пачах та пӑлхӑнмарӗ, сӑвар 
туллин ахӑлтатса кулса йачё: 

— Нумай курнӑ та, сахал пёлетёр. Анчах 
пёлнине ҫӑрапа питёрсе усрӑр. 

— А €пӗ, калӑпӑр, кун ҫинчен коменданта 
пӗлтерме шухӑш тытатӑп пулсан? 

Ку тёлте вара епё йурийёх* сӑна мӑнаҫлан-
тарса ун ҫине хайаррӑн пӑхрӑм. Сасартӑк вӑл 
сиксе илсе йурласа йачӗ те, йӑвӑҫ тӗми хуш-
шинчен хӑратса тӑратнӑ кайӑк пек, таҫта 
кайс^ куҫран ҫухалчӗ. Йулашки сӑмаХсем ма-



нӑн пачах та вырнаҫулӑ пулмарёҫ; вёсем сивё 
<сӑмахсем пулса тухыине епӗ малтанах асра та 
тытмарӑм, анчах кайараХран вара манӑн рёсем 
лирки пӑшӑрханма та тӗл килчё. 

Тёттӗм пула пуҫласанах епӗ казака ҫу;гҫин-
че чухнехи пек чейник вӗретме хушрӑм, ҫурта 
^утса йатӑм, ҫул ҫинче туртмали чӗлёме тн-
вертсе йарса сӗтел умне пырса лартӑм. Иккё-
мёш стакан чейе хаф ҫеҫ ёҫсе пӗтерме тӑнӑч-
чӗ, сасартӑк алӑк чӗриклетрӗ, ман хыҫра ҫӳхе 
кёпе чӑштӑртатнипе ура сассисем илтӗнсе 
кайрӗҫ. Епё шартах сиксе илтӗм те, ҫаврӑнса 
пӑхрӑм—хыҫра хайхи хӗр, манӑн тинӗс хумӗ-
сен хӗрё тӑра napaf. Шӑппӑн, сӑмах чӗнмесёр, 
пырса ларчӗ вӑл ман умма, 'куҫёсеМпе ман ҫи-
не тинкерчё. Хам та пӗлместӗп, темшён, вӑл 
ман ҫине тӗлӗнмеле ачатшӑн пӑхнӑ пек ту-
йӑнчё. Епё вара ёлӗкхине, хам ^ине ҫавӑн he-
кех ачашшӑн пӑхнӑ куҫсенчен пёрне аса ил-
тӗм,—ун пек пӑхакан куҫсем ман пурнӑҫпа 
ирёккёнех ры^а^чёҫ. Вал епё мён те ^пулин 
ыйтасса кётсе тӑра*!' пек; анчах епё, пӑлханса 
ӳкнине пула, сӑмах та чёнейместёп^Унӑн пичё 
хӑй чунё пӑлханнине палӑртакан тёксёмрех 
шуранка тёспе витённё; унӑн алли сётел ҫи-
йёпе ним тёлсёр шукаласа ҫӳрет; епё вӑл кӑшт 
ҫеҫ палӑрмала чётренине асӑрхарӑм^; 1<ӑкӑрё 
унӑр пёре ҫӳле хӑпарса ана^, тепре вӑл ӑна 
сывлама чарнӑд туйӑна?. Ку мыскара мана ^йӑ-
лӑхтарса ҫитере пуҫларё, епё ку шӑплӑха ^ҫӑ-
мӑл майпах, ӑна пёр стакан чей сёнсе пёте-
рес tece шухӑшласа тӑраттӑм, гягяптйк 
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сиксе тӑчӗ те, аллисемпе ман мӑйран ыталаса 
тытрё; манӑн тута ҫумне унӑн нӳрӗ те кӑвар 
пек рёри тути пырса чӑплатрӗ. Манӑн куҫ ху-
ралса килчё, пуҫ ҫаврӑнса кайрё; епё ӑна мӗн 
пур ҫамрӑк хӗрӳлӗхпе ытакласа илсе хам 
ҫумма мён пур рӑйран ч!ӑм'ӑртарӑм', анчах )вӑ,л 
ман алӑсем хушшинч)ен ҫӗлен пек шӑвӑнса 
тухрӗ, хӑлхаран: «кёҫӗр ҫёрле, пурте ҫывӑрса 
кайсан, ҫыран хёррине тух)>, тесе пӑшӑлтатрё 
те, пӳлёмрен ухӑ пек тулала ыткӑнса тухрё. 
Ҫенёхре вӑл чейнике тата урай варринче ҫун-
са ларакан ҫуртана тӳнтерсе хӑварчӗ. «Еккей^ 
арҫури-хёр!^ кӑшкӑрчё казак, улӑм ҫине май-
лашса выртса манран йулнӑ чейпе ӑшӑнма 
ёмётленнёскер. Кун хыҫҫӑн тин вара епё хай 
ӑҫтине туйса илтём. 

Тепёр икё сехетрен, пристӑн) ҫинче ҫынсе^ 
шавлама чарӑнсан, епё хамӑн казака ыйӑхран 
вӑратрӑм: «Епё пистолетран персе йарсан,— 
терём епё ӑна,—есё ҫыран хӗррине .чупса 
тух^. Вӑл куҫне чарса пӑхрё, пёр Шухӑшласа 
тӑмасӑрах: «Итлетӗп ваше благороди!» терё. 
Епё пистолета пиҫиххи ҫумне хёстертём те 
тула тухрӑм. Вӑл мана ҫыран хӗрринче, айа-
лала анмали вырӑнта кётсе тӑрат. Хӑй питех 
те ҫӑмӑл тумланнӑ, сапӑр та пиҫӗ пӳне пысӑ-
ках мар тутӑрпа ҫавӑрса ҫыХнӑ. 

— УтЗр ман хыҫран!—терӗ вӑл мана, ал-
ран тытса. Епёр айалала анма пуҫларамӑр. 
Ӑнланмастӑп, йепле майпа епё ёнсене хуҫмӑ-
рӑм-Ха. Айалта епёр сылтӑмала пӑрӑнтӑмӑр, 
иртнё каҫ суккӑр ача хыҫҫӑн кайнӑ ҫулпалах 



утса кайрӑмӑр. Уйӑх тухман-ха, икё ҫӑлт&р-
кӑна, тинёс ҫинчи икӗ тинӗс майакё пек, тӗк-
сём-кӑвак тӳпере йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ. Й3,вӑ,р-
хумсем ҫар, тери сӑпайлӑн йарӑнса, пӗрин 
хыҫҫӑн тепри йӑванса килеҫҫӗ те, ҫыран хӗр-
рине тӑратса хӑварнӑ тӑлӑй кимме аран-аран 
ҫёклесе чӳхентереҫҫӗ. 

— Кёрӗр кимӗ ҫине,—терӗ манӑн ҫулҫӳ-
ревҫё. Епё турткалашса тӑтӑм—тинӗс тӑрӑх 
сисӗм-туйӑма ҫёклентерсе ҫӳреме йуратсах 
каймастӑп епё,—анчах кайала чакма рӑхӑт мар. 
Вӑл кимӗ ҫине сиксе кёчё, ун Хыҫҫӑн епё те. 
ШуХӑша та ҫавӑрса илеймерём, епӗр ишме 
пуҫланӑ та иккен. 

— Мӗне пӗлтер^г ку?—терём епӗ ҫиллён. 
— Ку,—тавӑрса сӑмах хушрё вӑл, мана* 

тенкел ҫине лартнӑ май пёвӗме аллисемпе йа-
даласа тытса,—кӳ епё сана йуратнине пёл-
терет... 

Унӑн питҫӑмартийё ман питҫӑмарти ҫу^не-
ҫыпҫӑнчё, епё хам питӗм ҫинче унӑн ҫулӑж 
пек вӗри сывлӑшне туйса илтӗм. Сасартӑк шы-
ва темӗн шампӑртатса ӳкрӗ: епё пиҫиххййе-
тытса пӑхрӑм—ҫумра манӑн пистолет ҫук. О, 
кунта вара манӑн чёрене темрен асӑрханма 
кирлӗ хӑрушӑ шухӑш ҫурса кайрё; пуҫа йун 
тапсӑ тулчӗ. Хыҫа ҫаврӑнса пӑхатӑп:епёрҫы-
ранран алӑ чалӑит пек шалала иШсе кайнӑ!. 
Ишме пёлместӗп-ҫке епё! Хёре хам' ҫу^ран-: 
тёксе уйӑрма тӑрӑшатӑп. Вӑл ман тумтиртем 
кушак пек ҫатӑрласа тытнӑ, сасартӑк пёрре 
вӑйлӑн тӗкни мана кӑштах тинёсе кӑларса пӑ-

)9; 



рахмарё. Кимё сулланса кайрё, епӗ ҫапах ты-
^гӑнса тӑтӑм; пирён хутӑра Уёрӳ кӗрешӳ пуҫ-
ланса кайрӗ. Хам урса кайни ман &ӑйа хушӑн-
тарчӗ, анчах епӗ тӑшман манран йӑррине, )ку 
тӗлӗшпе епё ӑна парӑннине часах туйса йлтӗм. 

— Мӗн кирлё сана?—кӑшкӑрса йатӑм И1ё, 
унӑн пӗчӗк аллисене хыттӑн чӑмӑртаса; пӳр-
нисем шатӑртатрёҫ, анчах кӑшкӑрса йа-
марӗ. Ку асаплӑха вӑл хӑйӗн ҫёленле манерёпе 
чӑтса иртерчӗ. 

— Есё куртӑм тетён,—терё вӑл,—есё кайса 
калатӑн!—Унтан пӗтӗм вӑйран тёртсе мана 
кимё ҫинчен шыдала усӑнтарса йачӗ; епёр 
иксёмёр те пилёк таран кимё ҫинчен шыдала 
усӑнса тӑтӑмӑр, унӑ,н ҫӳҫё^шывах перӗнсе тӑ<-
paf, ку минут татӑклӑ минут пулчё. Епё чёр-
куҫҫипе кимё тёпне хирёнтём, хӑрах алӑпа 
унӑн ҫийӗтне, тепёр алӑпа мӑйёнчен йарса 
тытрӑм та, вӑл ман тумтиртен аллисене ,вё-
-ҫертсе йачё, вара самант епё ӑна хумсем ди-
не тёртсе пӑрахрӑм. 

Самай тёттём пулса килчё, тинёс кӑпӑкё-
сем хушшинче унӑн пуҫӗ ик-виҫё !хут курӑнса 
илчё те, вара епё ӑна. урӑх курмарӑм. Кимё 
тёпёнче епё ҫурмаран хуҫӑлнӑ кивё кёсмен 
Хуҫӑкне тупрӑм, вара аран-аран, чылай ну-
тналаннӑ хыҫҫӑн, пристӑне ҫитсе чарӑнтӑм'. 
Ҫыран хёррипе хамӑн пӳртём патне утса кай-
нӑ май, епё ирёксёрех иртнё каҫ суккӑр ача 
тинёс урлӑ ишсе килнё ҫынна кӗтсе тӑнӑ вы-
*рӑн йеннеле пӑхса пытӑм. Уйӑх тӳпене тухма 
-ӗлкёрнё, мана ҫыран хёрринче темле 1нурӑ 
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тумтирлё ҫын ларнӑ пек туйӑнчё, Епё, ку мён 
иккенне пёлес тесе, уи патне йӑпшӑнсӑ 
пырса, чӑнкӑланса анакан ҫыран хёрринчи ку-
рӑк ҫине тӑсӑлса выртрӑм. Пуҫа кӑшт ҫёкле-
се пӑхсан, епё, сӑрт тёми -ҫинче выртаканскер, 
айалта мён тунине аванах курма пултартӑм).' 
Хамӑн шыври хёре Далласа илсен, хытах та 
тёлёнмерём, хёпёртенё пек пултӑм^ кӑна. Вӑл 
хӑйён вӑрӑм ҫӳҫёсенчен тинёс кӑпӑкне пйчӑр-
таса кӑлара^; исленнё кёии унӑн сапӑр та 
пиҫё пёвне, ҫӳлё кӑкӑрёсене аванах палӑртса 
тӑрат. Кёҫех инҫетре кимё курӑнса кайрё;вӑл 
ҫыран хёррине хӑдӑрттӑн ҫывхарса пычё, ун 
ҫинчен иртнё каҫхи пекех тутар ҫёлёкне 
тӑхӑннӑ ҫын тухрӗ, анчах вӑл ҫӳҫне казаксем 
пек кастарнӑ, чёнпиҫиХхи ^умёнче унӑн рӑрӑм 
ҫӗҫӗ кӑмсарӑнса тӑраТ. 

— Йанко,—терё хёр,—пӗтpӗмёp^ 
Малала питех те хуллен калаҫма пуҫларӗ^, 

епё нимён те илтсе йулаймарӑм. 
— А ӑҫта-ха пирён суккӑр?—терё йулаш-

кинчен Йанко, сассине хӑпартса. -
— Епё ӑна илсе килме йатӑм—илтёнчё от-

вет. 
Тепёр темиҫе минутран ҫурӑмё ҫине михё 

хунӑ суккӑр ача килсе ҫ^трё. Унӑн миХхине 
кимё ҫине Хучёҫ. 

— Итле-Ха суккӑр!—терё Йанко,—есё л em 
вырӑна сыхласа усра-ха... Пӗлетён-и?—унта 
хаклӑ таварсем... кала (епё йатне илтсе йулай-
марӑм), епё текех унӑн тар^^ мӑр ёнтё; ӗҫсеМ 
начарланса пмраҫҫё; вӑл мана текех кураймӗ; 
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xajb хӑрамала; урӑх ҫӗре ёҫ шырама кайатӑп, 
ман пек пултаракан ҫынна тупаймаст ёнтӗ 
вӑл. Тата ҫакна кала, ӗҫсемшён лайӑх тулесе 
пынӑ пулсан, Йанко ӑна пӑрахман пулӗччӗ: 
ӑҫта ҫил вёрег те тинёс шавла^г—маншӑн таҫ-
Та та ҫул пур. 

Кӑшт чарӑнса тӑнӑ хыҫҫӑн Йанко каллех "па-
дала калаҫма пуҫларё. 

— Вӑл манпа пёрле пыра?,—терӗ вал, хӗр 
йеннеле пуҫне тайса,—ӑна кунта йулма йу- -
рамасг. Карчӑка кала—вилме вӑхӑт ҫитнё, те: 
ытлашши пурӑнат, намӑса та пёлес пулат, те. 
Вӑл пире текех кураймас^ ёнтё. ( 

— А епӗ?—терӗ суккӑр салхулӑ сасӑла. 
—-Мён тума кирлё есё мана?—илтӗнчӗ 

ответ. 
Ҫак вӑхӑтрах манӑн тинӗс хумёсен жёрё ки-<* 

мё ҫине сиксе кёчё те, йулташне аллнпе сул-
чё; лешё суккӑр ача алли ҫине темӗн хучё те: 

— Me, хӑвна ва^фи лремёк ил,—терё. 
Ҫак анчах-и?—терё суккӑр. 

— Ак, ме сана тата,—терё .лешё. Ҫёре ӳк-
нё укҫа чул ҫумне перёнсе шанкӑртатса илчё. 
Суккӑр ачӑ ӑна илмерӗ. Йанко кимё ҫине лар-
чё; ҫил ҫыра^ йенчен вёрет: вёсем пёчёк па-
рӑса ҫёклерёҫ те, хӑвӑртах тинёселе ишсе 
кёрсе кайрёҫ. Тёксём хумсем хушшипе 
уйӑх ҫути айён шурӑ парӑс нумайччен ^ёлт-
летсе курӑнчё. Суккӑр ача ҫаплах ҫыран кёр-
ринче ларат-ха. Акӑ, ман хӑлхана ӗсёкленё 
йевёрлё сасӑ илтёнсе 'кайрё. Кӑна чӑнах та 
суккӑр ача йёрет; рӑл нумайччен-нумайччен 
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йӗрсе ларчё... Мана салхулӑх пусСа илчё. Тӳ-
рё кӑмӑллӑ контрабандиссен лӑпкӑ ушкӑ,нне 
мана хамӑн турӑ-пӳрнийён мён тума хутшӑН" 
тарса йамала пулнӑ-ха? Тӑп тӑракан ҫӑлкуҫё 
ҫине дӑрахнӑ чул пек, епё рёсея лӑпкӑлӑхне 
пӑлхатрӑм, хам та чул пекех кёҫ-вёҫ шыва ан* 
са каймарӑм! 

Епё киле таврӑнтӑм. Ҫенёхре йӑвӑҫ чашӑк 
ҫинче ҫунса лёте пуҫланӑ ҫурта шатӑртатса 
тӑра^. Манӑн казак, епё ӑна ҫывӑрма хушман 
дулин те, пӑшала икё аллипе тытйипех вӑй-
лӑн ҫцвӑрса кайнӑ. Епё ӑна чӑрмантарас те-
мерӗм, ҫуртана илтӗм те пӳрте кӗтём. Ҫёр 
ҫӑттӑрах! манӑн шкатулка, кёмёл йёнлё хёҫ, 
Дагестан кинжалё, тусӑм панӑскер,—пёри те 
ҫук. Кунта тин вара епё ылханлӑ суккӑр мёнле 
йапаласем йӑтса пынине туйса илтём. Казака 
самай сиввӗн тёрткелесе вӑратрӑм та, йатлаҫ-
са тӑкрӑм, ҫилленсе илтём, анчах ним тума та 
ҫук[ Суккӑр ача мана ҫаратни ҫинчен, рун-
сакӑр ҫулхи хёр кёҫ-вёҫ шыва путарма тӑни 
ҫинчен руҫлӑхсене елеклесе панӑ пулсан, кулӑ 
Пулман пулёччё-ши вара? Мухтав турра, ир-
хине мана Тамацрен ту^са кайца май килчё. 
Карчӑкда тата суккӑр ачапа мён пулщцинчен 
нимён те пёлместёп. Мён ёҫ-Х& мана,. ҫула 
тухнӑ офицере, ҫитменнине путлтӑ пашисене 
илме тивёҫ хутпа хысна ёҫёщёнуҫӳрекен офи-^ 
цере, мӗн ёҫ-ха мана ҫынсек/т^ихисемп^ еа,вӑ-
нӑ^не йёрлесе ҫӳреме! < \ 


