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Тахҫан ӗлӗкех Тифлис хулинче пӗр пуян турк-
кӑ пурӑннӑ. Нумай ылтӑн панӑ ӑна Аллах; анчах 
ылтӑнран та хакли унӑн пӗртен-пӗр хёрӗ Магуль-
Мегери пулнӑ. Пит хитре тӳпери ҫӑлтӑрсем, 
анчах ҫӑлтӑрсенчен лере ангелсем пурӑнаҫҫё, 
вӗсем тата хитререх, ҫавӑн пекех Магуль-Мегери 
те Тифлис хулинчи хӗрсенчен чи хитри пулнӑ. 
Тифлисра тата чухӑн Ашик-Кериб пурӑннӑ. Про-
рок ӑна ырӑ чунӗпе юрӑ хастарӗсёр пуҫне урӑх 
нимӗн те паман; саазне (балалайкине) каласа, 
Туркестанӑн авалхи паттӑрӗсене мухтаса, вӑл 
туйсем тӑрӑх пуянсемпе телейлисене савӑнтарса 
ҫӳренӗ. Пёр туйра вӑл Магуль-Мегерине курнӑ, 
вӗсем вара пӗр-пӗрне юратса пӑрахнӑ. Ӑна качча 
илме Ашик-Керибӗн шанчӑк сахал пулнӑ, уакна 
пула вӑл хӗллехи пӗлӗт пек салхуланнӑ. 

Пӗрре вӑл садра виноград тӗмӗ айне выртнӑ 
та ҫывӑрах кайнӑ. Ҫак вӑхӑтра Магуль-Мегери 



хӑйӗн тантӑшӗсемпе сада тухнӑ, тантӑшӗсенчен 
пӗри ҫывӑракан ашике (балалайка калакана)кур-
нӑ та, ыттисенчен каярах юлса, ун патне пынӑ. 
„Мӗн эсё Виноград тёмӗ айёнче ҫывӑратӑн, тӑр, 
айван, санӑн чун савни пырать ав",—тесе юрласа 
янӑ. Лешӗ вӑраннӑ, хӗр, кайӑк пек, вёлт кӑна ҫухал-
нӑ. Магуль-Мегери хӗр-юлташё юрланине илтнӗ 
те ӑна ятлама пуҫланӑ.—„Вал юрра эпё камшӑн 
юрланине пӗлсен, эсӗ мана тав тунӑ пулӑттӑн: 
вӑл сан Ашик-Кериб ",—тенӗ ӑна лешё.—„Илсе 
кай-ха мана ун патне",—тенӗ Магуль-Мегери; 
вёсем вара Ашик-Кериб патне пынӗ. Вал хур-
лӑхлӑ ларнине курсан, Магуль-Мегери ӑна йӑпат-
ма тытӑннӑ .—,Мӗнле хурланас мар манӑн, эпӗ 
сана юрататӑп, анчах эсӗ нихҫан та манӑн пулас 
ҫук",—тенӗ ӑна Ашик-Кериб.— „Аттерен мана 
качча пама ыйт, ман атте пирӗн туя хӑй укҫипех 
тӑвӗ, иксӗмёре мӗн кирлине пурне те паре",— 
тенӗ Магуль-Мегери.— „Юрӗ ,—тенё Ашик-Ке-
риб,—чӑнах та, Аяк-Ага^ хӑй хёрӗшӗн нимён те 
хӗрхенес ҫук; анчах, кам пӗлет, санӑн нимён те 
пулман, ман пурлӑхпа пурӑнатӑн тесе ӳпкелемён-и 
кайран? Ҫук, юратнӑ Магуль-Мегери, чунӑмпа 
тупа турӑм: ҫичӗ ҫул хушши тӗнче тӑрӑх ҫӳрӗп, 
хама валли пуянлӑх тупӑп е пӗр-пӗр инҫетри 
пушхирте пуҫа хурӑп; эсӗ ҫакӑнпа килӗшетӗн 
пулсан, вӑхӑт ҫитсен—манӑн пулӑн". Хӗр килӗш-
нӗ, анчах каланӑ кун килмесен, эпё Куршуд-бек^ 
арӑмё пулатӑп, вӑл тахҫантанпах мана ҫураҫать 
ӗнтӗ, тенӗ. 

Ашик-Кериб хӑй амӑшӗ патне пынӑ; ҫула тухма 
унтан пил илнӗ, пӗчӗк йӑмӑкне чуптунӑ, хул-
пуҫҫи урлӑ кутамкка ҫакнӑ та, ҫулҫӳрен туйине 

^ А г а тесе Турнире хуҫана, начальнике хисеплесе чёне:ҫӗ. 
з Б е к (бей)—князь. 
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илсе, Тифлис хулинчен тухса кайнӑ. Акӑ ӑна пӗр 
юланут хуса ҫитет; пӑхать вӑл: ку Куршуд-бек 
иккен. .Телейлӗ ҫул пултӑр!-тесе кӑшкӑрать 
ӑна б е к . - Э с ӗ , ҫулҫӳрен, кирек ӑҫта кайсан та, 
эпӗ санӑн юлташу пулӑп". Кӑмӑла килмест те 
Ашике ку юлташ, анчах нимӗн тума та ҫук. Ну-
майччен вёсем пӗрле утнӑ, юлашкинчен юханшыв 
тӗл пулнӑ. Кӗпер те, ӑшӑх вырӑн та пулман. 
„Иш малтан, эпӗ сан хыҫҫӑн пырӑп", —тенё 
Куршуд-бек. Ашик тумтирне хывнӑ та шыва 
чӑмнӑ. Тепӗр енне ишсе каҫсан пӑхать—ах инкек! 
Эй, ырӑ Аллах!—Куршуд-бек ун тумтирне илсе, 
каялла Тифлиса кайнӑ; ун хыҫҫӑн таса хирте 
тусан кӑна ҫӗлен пек явӑнса юлнӑ. Тифлиса 
ҫитсен, вӑл Ашик-Кериб тумтирне унӑн ватӑ 
амӑшё патне йӑтса пынӑ. „Сан ывалу тарӑн 
юханшывра путсавилчӗ, акӑунӑн тумтирӗсем",— 
тенё. Ҫав тери хуйхӑрнипе амӑшӗ ывӑлӗн тум-
тирӗ ҫине ӳксе, ӑна вӗри куҫҫулӗпе йӗпетнӗ; 
унтан вӑл ку тумтирсене пулас кинё патне, 
Магуль-Мегери патне илсе кайнӑ. „Ман ывӑл 
шыва путса вилнӗ, Куршуд-бек унӑн тумтирне 
илсе килчӗ, эсӗ ӗнтӗ ирёклӗ",—тенӗ вӑл. Магуль-
Мегери кулса янӑ та: „Ан ӗнен, ӑна йӑлтах Кур-
шуд-бек шухӑшласа кӑларнӑ; ҫичӗ ҫул иртиччен 
никам та ман упӑшка пулас ҫук",—тенӗ. Вӑл 
стена ҫинчи саазне илнӗ те мӗскӗн Ашик-Керибён 
юратнӑ юррине юрлама пуҫланӑ. 

Ҫак самантра ҫулуӳрен ҫара уран, ҫарамас 
пӗр яла пырса кӗнӗ. Ырӑ ҫынсем ӑна тумлан-
тарнӑ, тӑрантарнӑ; вӑл уншӑн вёсене тёлӗнмелле 
юрӑсем юрласа панӑ. Ҫапла вӑл ялтан яла, хула-
ран хулана ҫӳренӗ, ун мухтавё пур ҫӗре те са-
рӑлнӑ. Юлашкинчен, вӑл Халафа ҫитсе кёнё. 
Яланхи пекех, кофе ӗҫмелли ҫурта кёрсе сааз 
ыйтса илнӗ те юрлама пуҫланӑ. Ку вӑхӑтра Ха-





лафра паша* пурӑннӑ, вал юрлакансене питё 
юратнӑ. Ун патне юрлакансене нумай иле-иле 
пынӑ, анчах ӑна пӗри те килӗшмен. Хула тарах 
чупа-чупа, ун тарҫисем шалт ывӑнса ҫитнӗ. Са-
сартӑк, кофе ӗҫмелли ҫурт умёнчен иртнё чух, 
вӗсем тӗлёнмелле сасӑ илтнё. Вёсен унта чупса 
кёнӗ. ,Айта пирёнпе аслӑ паша патне, унсӑрӑн 
пуҫсӑр тӑрса юлӑн",—тесе кӑшкӑрса янӑ вёсем. 
„Эпё ирёклё ҫын, Тифлис хулинчен килекен ҫул-
ҫӳрен,—тенё Ашик-Кериб.—Каяс килсен каяп, 
каяс килмесен—каймастӑп; кӑмӑл пур чух юрла-
тӑп, сирён паша маншӑн начальник мар". Анчах 
ӑна тытса, паша патне илсе кайнӑ. ^Юрла",— 
тенё паша. Ашик вара юрласа янӑ. Ку юрӑра вӑл 
хӑйён хаклӑ Магуль-Мегерине мухтаса юрланӑ. 
Мӑнкӑмӑллӑ пашана ку юрӑ ҫав тери килёшнё, 
чухӑн Ашик-Керибе вӑл хӑй патне хӑварнӑ. 
Акӑ унӑн кёсйине ылтӑн та кёмёл юха пуҫланӑ, 
ҫийёнче пуян тумтир йӑлтӑртатса тӑнӑ. Телейлё 
те савӑнӑҫлӑ пурӑнма тытӑннӑ Ашик-Кериб, питӗ 
пуйса кайнӑ. Хӑйён Магуль-Мегерине маннӑ-ши 
вӑл, ҫук-ши, пёлместёп, анчах каланӑ вӑхӑт вёҫне 
ҫитсе пынӑ. Юлашки ҫул кёҫех пётмелле пулнӑ 
ёнтё, вӑл килне таврӑнма хатёрленмен те-ха. 
Хитре Магуль-Мегери хуйӑха ӳкнё. Ҫаввӑхӑтра 
пёр хуҫа хӗрёх тёвеллё те сакӑрвун тарҫӑллӑ 
караванпа Тифлисран тухса кайнӑ. Магуль-Меге-
ри хуҫана чӗнсе илнё те ӑна ылтӑн чашӑк панӑ. 
„Йлсем ҫак чашӑка,—тенё вӑл,—кирек хӑш ху-
лана пырсан та, эсё ӑна лавккана кӑларса ларт, 
пурне те пӗлтер, кам та кам ҫав чашӑка хӑй 
чашӑкӗ тет, кам ӑна йышӑнать, чашӑк чӑнахах 
та хӑйён иккенне ёнентерме пултарать, уав ҫын 
ҫак чашӑка илет, ҫине ҫак чашӑк йывӑрӑш ылтӑн 

* П а ш а—авал Турцире иачальниксене панӑ чи пысӑк хисеплӗ ят. 
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илет, те". Хуҫа тухса кайнӑ. Вӑл пур ҫӗрте те 
Магуль-Мегери каланине туса пынӑ, анчах ылтӑн 
чашӑка йышӑнакан никам та пулман. Ун таварё 
те сутӑнса пёте пуҫланӑ, юлашки таварёсемпе 
вӑл Халафа пынӑ. Магуль-Мегери каланӑ сӑмаха 
вӑл пур ҫӗре те пӗлтернӗ. Ҫакна илтсен, Ашик-
Керио караван сарайне чупса пынӑ та Тифлисран 
килнӗ хуҫа лавккинче ылтӑн чашӑка курнӑ. „Ку 
манӑн!"—тенё вӑл, чашӑка алла илсе. ^ Чӑнах 
санӑн,—тенё хуҫа.—Эпё сана палларӑм, эсё Ашик-
Кериб. Вёҫтер-ха хӑвӑртрах Тифлиса: санӑн Ма-
гуль-Мегери калама хушрё—срок тухать, калӑнӑ 
куна ҫитмесен, вӑл урӑх ҫынна качча каять". 
Ашик-Кериб, шартах сиксе, пуҫне ярса тытнӑ: 
ҫак хӑрушӑ сехет ҫитесси виҫё кун ҫеҫ юлнӑ 
иккен. Ҫапах вӑл ут утланнӑ та, хӑйпе пёр хутаҫ 
ылтӑн илсе, утне шеллемесёр сиккипе кайнӑ. 
Юлашкинчен, ывӑнса ҫитнё ут Арзиньянпа Арзе-
рум^ хушшинчи Арзинган-ту ҫинче ӳксе вилнё. 
Мён тӑвас-ха ёнтё каччӑн? Арзиньянран Тифлиса 
ҫитме икё уйӑх каймалла, анчах унӑн икӗ кун 
кӑна юлнӑ. „Хӑватлӑ Аллах! Эсё мана пулӑшма-
сан, уӗр ҫинче ман урӑх нимӗн тума та ҫук!"— 
тенё вал. Ашик-Кериб ҫӳлё ту ҫинчен сикме 
тӑнӑ. Сасартӑк аялта шурӑ утпа пыракан ҫынна 
курса, унӑн хаяр сассине илтет: ^Оглан (ачам), 
мён тӑвас тетён эсё?"—тесе ыйтнӑ вӑл унтан.— 
^Вилес тетӗп",—тенӗ Ашик.—„Ан кунта, апла 
пулсан, сана хам вӗлерем". Ашик ту ҫамкинчен 
аран-аран аннӑ. ^Ут ман хыҫҫӑн",—тенӗ юлан-
утлӑ ҫын хаяр сасӑпа.—„Мёнле сан хыҫҫӑн ӗлкӗр-
се пырас ман, сан уту ҫил пек вёҫет, мана йывӑр 
хутаҫ пусса тӑрать?"—тенё ӑна Ашик. —„Ҫапла 
ҫав; эппин, хутаҫне ман йӗнер ҫине ҫакса яр та 

* А р з и н ь я н А р з е р у м — Т у р ц и р и хуласем. 
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ман хыуран чуп". Тем пек чупсан та, Ашик-
Кериб юлнӑҫем юлнӑ.—„Мӗншӗн юлатӑн тата?" — 
тесе ыйтнӑ унтан юланутлӑ ҫ ы н . - . М ӗ н л е ҫитсе 
пырас-ха ман сан хыуран, сан уту шухӑшран 
хытӑ каять, эпӗ шалт ывӑнтӑм ёнтӗ",—тенё-
^пик .—,Ҫапла ҫав, ман ут ҫине хыҫа лар та 
йӑлт чӑннине каласа пар; ӑҫта каймалла санӑн?" — 
,Паян Арзерума та пулин ҫитесчӗ",—тенӗ Ашик. 
,Хуп куҫна". Вӑл куҫне хупнӑ. „Халӗ уу". Па-
хать Ашик: ун умӗнче стенасем шуралса лараҫҫё^ 
Ар^ерум минаречӗсем йӑлтӑртатаҫҫӗ.—„Айӑплӑ,. 
Ага,—тенӗ Ашик,—йӑнӑшрӑм; манӑн Карса кай-

маллӑ тесщёнччё эпӗ".—.Ҫапла ҫав, каларӑм сан1ӑ, 
мана йӑлт чӑннине каласа пар, терӗм; хупсам 
каллех куҫна. Халӗ уҫ". Умра Каре иккенне Ашик 
пӑхса та ӗненмест. Вӑл чӗркуҫҫи ҫине ӳкет те 
ҫапла калать:—„Айӑплӑ, Ага, виҫӗ хут айӑплӑ 
санӑн тарҫу Ашик-Кериб; анчах, хӑвах пӗлетӗн, 
этем ирпе суйма тытӑнсан, унӑн каҫченех суяс 
пулать: манӑн чӑннипе Тифлиса ҫитмелле".—„Эх, 
суеуӗ!—тенӗ ҫиленсе юланутлӑ ҫын.—Нимӗн тума 
та ҫук, каҫарап сана. Хупсам куҫна. Халӗ уҫ",— 
тенӗ вӑл пёр минут иртсенех. Ашик савӑннипе 
кӑшкӑрса янӑ: вӗсем Тифлис хапхи умӗнчех тӑнӑ. 
Пӗтӗм чунтан тав туса, вӑл хӑй хутаҫне йӗнер 
ҫинчен илнӗ те юланутлӑ ҫын умӗнче ҫапла ка-
лана: , Ага, санӑн ырӑ ӗҫӳ калама ҫук аслӑ, анчах 
тата тепӗр ырӑ ӗҫ ту маншӑн; Арзиньянран Тиф-
лиса пёр кун хушшинче ҫитнӗ тесен, мана никам 
та ёненес ҫук; ҫавна ӗнентерме мӗн те пулсан 
пар мана",—-тенӗ Ашик-Кериб.—„Пӗшкӗн,—тенӗ 
лешӗ, кӑмӑллӑн кулса,—ут чӗрни айӗнчен пӗр 
катӑк ҫӗр ил те хӗвне чик; вара, сан сӑмах чӑн 
иккенне ӗненмесен, ҫичӗ уул суккӑр пурӑнакана 
чӗнсе пыртар та ун куҫне ҫакӑнпа сӗр—вӑл ку-
ракан пулӗ". Ашик шурӑ ут чӗрни айӗнчен 
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пӗр катӑк ҫёр илнӗ; анчах пуҫне уёкленё ҫёре 
юланутлӑ ҫын та, учӗ те пулман. Вара вӑл хӑйне 
ырӑ тунӑ ҫын, никам та мар, Хадерилиаз (св. Геор-
гий) пулнине пётём чунтан ӗненнӗ. 

Кау пулсан чылай вӑхӑтран тин Ашик-Кериб 
хӑй пӳртне шыраса тупнӑ. Вӑл чӗтрекен алли-
семпе алӑка шакканӑ. „Анне, анне, уҫ! Эпё турӑ 
хӑни, шӑннӑ та, выҫӑ та; ҫухалса ҫӳрекен ывӑлу 
ячёпе ыйтатӑп, кӗрт мана". Карчӑкӑн вӑйсӑр 
сасси ӑна: „Ҫулҫӳренсем валли пуянсемпе вӑй-
лисен ҫурчӗ пур; халӗ хулара туйсем пур, унта 
эсӗ савӑнса ҫӗр каҫӑн",—тенё.—„Анне, манӑн 
кунта паллакан никам та ҫук, ҫавӑнпа татах 
ыйтатӑп: ҫухалса ҫӳрекен ывӑлу ячӗпе кӗрт мана!" 
Хайхи унӑн йӑмӑкё амӑшне ҫапла каланӑ: „Анне, 
тарам та уҫса кёртемӑна",—тенё.—„Путсёрскер! 
Эпё куҫҫульпе курми пулса ҫичё ҫул пурӑнатӑп 
ёнтё, эсё яшсене кёртсе хӑна тума хавас",—тенё 
карчӑк. Анчах хёрё, ун сӑмахне пӑхмасӑрах, тӑнӑ 
та Ашик-Керибе алӑкуҫса кёртнё.Лешё ырӑ сунса 
ларнӑ та, хумханнине палӑртас мар тесе, унта-
кунта пӑхкаланӑ. Стена ҫинче, тусан пуснӑ йё-
нёре, хӑйён ырӑ саслӑ саазё ҫакӑнса тӑнине курнӑ 
та амӑшӗнчен ҫапла ыйтнӑ: „Мӗн ҫакӑнса тӑрать 
сирён стена ҫинче?"—тенӗ .—„Пурне тепёлесшён 
эсё, хӑна, пёр татӑк ҫӑкӑр парса, ыран кӑларса 
ярсан та ҫитӗ сана",—тенӗ ӑна амӑшӗ.—„Эсӗ 
манӑн тӑван анне, ку—манӑн йӑмӑк тесе кала-
рӑм сире, ҫавӑнпа та стена ҫинче мён ҫакӑнса 
тӑнине каласа пама ыйтатӑп",—тенё Ашик-Ке-
риб.— „Сааз вӑл, сааз",—тенӗ карчӑк ҫиленсе, ӑна 
ёненмесёр.—„Мӗн вӑл сааз?"—„Сааз тени вӑл— 
ӑна каласа юрӑсем юрлаҫҫё тени пулать". Ашик-
Кериб йӑмӑкё ҫав сааза илсе кӑтарттӑрччё тесе 
амӑшне тархасланӑ. „Юрамасть. Ку сааз ман 
телейсёр ывӑлӑн; вӑл ӗнтӗ ҫичӗ ҫул стена ҫинче 
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^аканса тӑрать, никам алли те тӗкӗнсе курман 
а н а " , - т е н ӗ амӑшӗ. Анчах йӑмӑкӗ пынӑ та стена 
ҫинчи сааза илсе панӑ ӑна. Вара вӑл, куҫӗсемпе 
пӗлӗте тинкерсе, ҫакӑн пек кёлё пуҫланӑ: „Эй, 
асла Аллах! Емӗтленнӗ ӗмёт ҫитес пулсан, манӑн 
ҫичё хелехлӗ сааз халӗ те юлашки хут каланӑ 
чухнехи пекех янӑравлӑ пултӑр!" Унӑн пӳрнисем 
пӑхӑр хӗлӗхсене пӑнтӑртаттарса илнё те, хёлёх-
сем пӗр харӑс янӑраса кайнӑ; вӑл юрлама ты-
тӑннӑ: ,Эпӗ мӗскӗн Кериб (ҫулҫӳрен), сӑмахӑмсем 
те ман мескӗн, анчах аслӑ Хадерилиаз мана чӑнкӑ 
ту ҫинчен анма пулӑшрӗ. Эпӗ мёскӗн, сӑмахӑмсем 
те мӗскӗн пулсан та, палласа илсемччӗ, анне, 
хаван тухса кайнӑ ывӑлна". Кун хыҫҫӑн амӑшӗ 
макарса янӑ.—„Мӗн ятлӑ эсӗ?"—тесе ыйтнӑвӑл. 
^Рашйд" (уҫӑ чун),—тенӗ лешӗ. ,Пёр хут кала, 
тепринче итле, Рашид,—тенӗ амӑшӗ.—Сӑмаху-
семпе эсӗ ман чӗрене татӑкӑн-татӑкӑн ҫуркаларӑн. 
Иртнӗ каҫ тӗлӗкре эпӗ хам пуҫ ҫинче ҫӳҫ шу-
ралса кайнине куртӑм; -эпӗ куҫҫульпе суккӑр 
пулса ларни ҫичӗ ҫул ҫитет ӗнтӗ; каласам мана, 
ман ывал сасси пек саслӑ этем, ман ывӑлӑм хӑ-
ҫан килет?" Ҫак сӑмаха вӑл икӗ хутчен куҫҫульпе 
каланӑ. Ашик-Кериб ӑна хӑй ывӑлӗ тесе калани 
ахалех пулнӑ, амӑшӗ ӑна ӗненмен. Пӑртак ларсан, 
Ашик-Кериб унтан ҫапла ыйтнӑ: „Сааза илсе 
кайма ирӗк пар, аннеҫӗм, эпӗ кунта ҫывӑхра туй 
пулать тенине илтрӗм: йӑмӑк мана ӑсатса ярӗ; 
эпё юрлӑп та сааз калӑп, мӗн тупнине пурне те 
илсе килсепӗрлеуйӑрӑпӑр",—тенӗ . „Парса ямас-
тап, ывӑл кайнӑранпа та ку сааз килтен тух-
ман", —тенӗ карчӑк. Анчах Ашик-Кериб пӗр 
хӗлӗхне те татмӑп тесе тархаслама тытӑннӑ.— 
,Пёр. хӗлӗхӗ татӑлсан та, хамӑн мӗнпур пурлӑ-
хӑма парӑп",—тенӗ Ашик. Карчӑк унӑн хутаҫне 
тытса пӑхнӑ та, унта укҫа нумаййине пӗлсе, саазне 
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парса янӑ. Йӑмӑкӗ ӑна туй сикекен пуян ҫурчӗ 
тӗлне илсе ҫите^Унё те хӑй, мӗн пулса иртнине 
курас тесе, алӑк патне тӑнӑ. 

Ку ҫуртра Магуль-Мегери пурӑннӑ, ҫак каҫ 
унӑн Куршуд-бек арӑмӗ пулмалла пулнӑ. Куршуд-
бек тӑванӗсемпе, хӑйӗн тусӗсемпе ӗҫсе ҫинӗ. 
Магуль-Мегери чаплӑ чатӑр хыҫӗнче тантӑшӗ-
семпе пӗрле ларнӑ, пӗр аллине наркӑмӑшлӑ курка 
тытнӑ, тепӗр аллине ҫивчӗ кинжал илнӗ: вӑл 
Куршуд-бек вырӑнӗ ҫине выртиччен вилме 
сӑмах панӑ. Чатӑр хыҫӗнчен палламан ҫын кил-
нине илтет вӑл: „Салам алейкум! Эсир кунта 
савӑнатӑр, ӗҫсе ҫиетӗр, мана та, мёскӗн ҫулҫӳ-
рене, хӑвӑрпа пӗрле ларма ирёк памӑр-ши; эпӗ 
сире юрӑсемюрласа парӑп"—тет Ашик-Кериб.— 
„Мӗншӗн юрамасть пултӑр?—тенё Куршуд-бек.— 
Кунта юрлакансемпе тйшлакансем килмелле, мӗн-
шӗн тесен кунта туй; юрласа пар мӗн те пулсан, 
ашик (юрӑсти), вара сана эпӗ пёр ывӑҫ ылтӑн 
парса ярӑп",—тенё. 

„Мӗн ятлӑ пулатӑн эсӗ, ҫулҫӳрен?"—тесе ыйт-
нӑ унтан Куршуд-бек.—„Шинди-гёрурсез (кӗҫех 
пӗлетӗр)".—„Мӗнле ят вал?—тесе кулса янӑ тӗ-
лӗннипе лешӗ.—Эпё ун пек ята пуҫласа илте-
тӗп".—„Эпӗ варта чухне анне мана ҫуратаймасӑр 
аптранӑ та, кӳршӗсем алӑкумнепь:рса:турӑывӑл 
пачё-и, хёр пачӗ -и , -тесе ыйтнӑ; вёсене анне: 
^шинди-гёрурсез", тенӗ. Ҫавӑнпа та, эпӗ ҫуралсан, 
мана ҫавӑн пек ят панӑ". Кун хыҫҫӑн Ашик-Ке-
риб сааз илнё те юрлама пуҫланӑ: 

„Халаф хулинче эпӗ мисир эрехӗ ӗҫеттӗм, 
анчах турӑ мана ҫунат пачӗ те, виҫӗ кун хушши 
вёҫсе, эпӗ ҫакӑнта ^итсе ӳкрӗм". 

Куршуд-бек пиччёшӗ, айван этем, кинжал 
ярса илнӗ те кӑшкӑрса янӑ: „Суятӑн эсӗ! Халаф-
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ран кунта виҫӗ кун хушшинче епле ҫитме пу-
лать?"—тенё. 

„Мёншён вёлересшён-ха эсё мана? Юрӑстисем 
пур енчен те пёр ҫёре пухӑнаҫҫё; эпё сирёнтен 
нимён те илместӗп—мана ёненсен те, ёненмесен 
те",—тенё Ашик. 

„Юрлатӑрах",—-тенё упӑшка пуласси, Ашик-
Кериб вара каллех юрлама пуҫланӑ. 

„Арзиньян улӑхёнче ирхи намаз турам эпё, 
Арзерумра кӑнтӑрлахи намаз турӑм, хёвел анас 
умён Каре хулинче намаз турӑм, каҫхи намаза 
Тифлисра турам. Аллах мана рунат пачё, эпё 
вара кунта вёҫсе килтём; тур патӑрах мана шурӑ 
ут парни пулма, вӑл, кантра ҫинче ташлакан пек, 
ту тӳпинчен ту хушшине, ту хушшийчен ту 
тӳпине сике-сике, пит хӑвӑрт килчё: Мевлян 
(пирён турӑ) Ашике рунат пачё, вал Магуль-
Мегери туйне вёрсе килчё." 

Вара Магуль-Мегери, ун сассине палласа илсе, 
наркӑмӑшне пёр енне, кинжалне тепёр енне ывӑт-
нӑ. ^Эсё ху тупа тунине ҫапла тытатӑн-и?—тенё 
ӑна тантӑшё.—Апла, паян каҫхине эсё Куршуд-
бек арӑмё пулас тетён-и?"—„Эсир уйӑрса илей-
мерёр эпё юратнӑ ҫын сассине",—тенё те Ма-
гуль-Мегери, хачӑ илсе, чатӑра касса рурнӑ. 
Ашик-Керибе лайӑхах палласа илсен, вӑл ҫухӑрса 
янӑ та унӑн мӑйёнчен пырса уртӑннӑ, вара иккёшё 
те тӑн ҫухатса ҫёре ӳкнё. Куршуд-бек пиччёшё, 
иккёшне те чиксе вёлерес тесе, вёсем ҫине сиксе 
ӳкнё, анчах Куршуд-бек ӑна чарнӑ: 

„Чарӑн, пёл: этем рамки ҫине ҫуралнӑ чух 
мён ҫырнӑ, вал унтан иртеймё",—тесе хушеа 
хунӑ вал. 

Тана кёрсен, Магуль-Мегери намӑсланса хё-
релнё те, питне аллипе хупласа, чатӑр хырне 
пытаннӑ. 



„Халё эсӗ Ашик-Кериб пулни пурнетепаллӑ , . 
анчах кала-ха, ҫак аслӑ ҫула кӗске вӑхӑтра эсӗ 
мёнле тухма пултартӑн?"—тенӗ упӑшка пулас-
си.—^Каланӑ сӑмах чӑннишён ман хёҫ чула касса 
татать; эпӗ суятӑп пулсан, манӑн мӑй ҫак хӗҫшӗн 
?ӳҫрен те ҫинҫе пултӑр. Анчах, илсе килӗр-ха 
кунта ҫичӗ ҫул кун ҫути курман суккӑра, эпё 
ӑна куракан тӑватӑп",—тенӗ Ашик-Кериб. Алӑк. 
умӗнче таракан Ашик-Кериб йӑмӑкӗ, ҫак сӑмах-
сене илтсе, амӑшӗ патне чупнӑ. „Анне!—тесе 
кӑшкӑрса янӑ вӑл. —Вӑл чӑнах манӑн пичче, вӑл 
чӑнах сан ывӑлу, Ашик-Кериб!"—тенӗ те хӑй 
ҫавӑнтах карчӑка туй ӗҫкине ҫавӑтса кайнӑ. Хайхи 
Ашик хӗвӗнчен тӑпра кӑларнӑ та ӑна шывпа 
йӗпетнӗ, унтан: „Пӗлӗр, этемсем, Хадерилиаз 
мёнле хӑватлӑ та аслӑ пулнине",—тесе амӑшӗн 
куҫне сӗрнӗ, вара амӑшён куҫёсем куракан пулнӑ. 
Кун хыҫҫӑн никам та ун сӑмахӗсене ӗненмесӗр 
иккӗленсе тӑма хӑяйман. Куршуд-бек та ӑна хитре 
Магуль-Мегерине пӗр сӑмахсӑрах панӑ. 

Ашик-Кериб савӑннипе: „Итле-ха,Куршуд-бек, 
эпӗ санӑн хуйхуна пусарам: ман йӑмӑк санӑн 
малтан пулас арӑмунтан кая мар; эпӗ пуян,унӑн 
ылтӑн-кӗмӗл сахал пулас ҫук; качча ил те ӑна, 
эпё хамӑн хаклӑ Магуль-Мегерипе мёнле телейлё* 
ҫавӑн пекех телейлё пулӑр",—тенё. 


