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«Вутлӑ ҫумӑр» повесть Тӑван ҫӗршыв аслӑ 
вӑрҫин чи йывӑр тапхӑрне сӑнласа парать. Кӗне- 
ке авторе хӑй вӑрҫӑн малтанхи уйӑхӗсенче Каре- 
лире фашпстсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ. Повеҫри герой- 
сем — Борис Хастаров, Вахит Сабиров, Овас 
Беридзе, Иван Метеоров — тӗрлӗ халӑх ывӑлӗ- 
сем. Пурте вӗсем, пӗр килйышра ӳснӗ пӗртӑваи- 
сем пек, пӗр шухӑш-кӑмӑлпа, пӗр ёмӗтпе пурӑ- 
наҫҫӗ, сӗмсӗр те хаяр тӑшмана хнрӗҫ пӗр тӗллев- 
пе кӗрешеҫҫӗ.
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U  нҫетри Карели ҫӗршывне майӗпен ҫу кунӗсем ҫитрӗҫ.
Ҫурҫӗртен сивӗ ҫилсем вӗрме пӑрахрӗҫ. Ҫанталӑк ӑшӑт- 

нӑҫем ӑшӑтса пычӗ.
Хӗл каҫипех казармӑсенче пурӑннӑ салтаксем, Кемь ху- 

линчен тухса, ешёл симӗс вӑрман варринчи ҫуллахи лагере 
пурӑнма куҫрӗҫ. Лагерьтен инҫех мар, кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ 
енче, чылай пысӑк шыв — Кемь шызӗ — кӑвак чуллӑ ҫыра- 
на ҫапӑнса, кӗрлесе юхать. Ш авлать Кемъ шывӗ, васкать вӑл 
Шурӑ тинёселле.

Юратаҫҫӗ салтаксем Кемь шывне. Пушӑ вӑхӑтра ун ҫы- 
вӑхнелле васкаҫҫӗ: пёри сулхӑн шывра чӳхенет, тепри хӑйён 
хуралнӑ ал тутрине, гимнастеркине ҫуса тасатать, кам шав- 
ласа юхакан тӑп-тӑрӑ Кемь шывӗ ҫине пӑхса ларса киленет, 
кам хӗвел питӗнче, ҫемҫе симӗс курӑк ҫинче канса выр- 
тать. Кашниех хӑйне валли ӗҫ, канӑҫ тупать.

Акӑ паян та, канмалли кун май, Борис Хастаров, Етёрне 
снчп чйваш каччи, алла кёнеке илсе, Кемь шывё хёррине 
канма анчӗ. Вӑл ҫитнӗ ҫӗре шавласа юхакан тӑрӑ шыв хёр- 
рине чылай салтаксем килнӗ-мӗн. Хйшё ав шыва кёрет, хашё 
хёвел питёнче хёртёнсе выртать.

Борис Хастаров сӑрт хёрринчен инҫех те мар пёр пысйк 
хйва тёмн патне пычё те, ҫийӗнчи гимнастеркипе аялти кё- 
пине хывса, туратран ҫакрӗ. Унтан аттине хыврё те ем-ешёл 
курйк сине хаҫат  сарса выртрё.



Уҫӑ сывлӑшра хӗртӗнсе выртма тем пекех канлӗ. Борис, 
ачаран Сӑр шывӗнче чӳхенсе, хӑйӑр ҫинче хӗртӗнсе ӳснёскер, 
хӑй йӑлине кунта та пӑрахмасть.

Акӑ Борис меллӗрех вырнаҫса выртрӗ те аллинчи кӗнеки- 
Не— Вильям Шекспирӑн «Ромеопа Джульеттине»—умне сар- 
са хучӗ. Паллах, вӑл ӑна вуламан мар, студент чухне, пёр ҫӗр 
хушшинче хавхаланса вуланӑччӗ, трагедири сӑнарсем ӑна 
тыткӑнланӑччё. Юлашки вӑхӑтра Ромеопа Джульетта сӑна- 
рӗсем, вёсен хӑватлӑ юратӑвӗ пуҫран тухма пӗлмест. Халӗ 
Хастаров ҫав произведение хавхалансах ярса тытрӗ, Аслӑ 
драматургӑн кашни сӑмахне чунпа туйса вулама тӑрӑшрё. 
Акӑ Ромео Дж ульетта ҫинчен каланӑ сӑмахсем Борис калас 

-сӑмахсем пекех туйӑнчӗҫ:

Вӑл ӑслӑ, хӳхӗм, ытлашши таса,
Ш анмастӑп эп вӑл ырлӑх парасса.
Ун ҫӑтмахра пурӑнмаллаччӗ, эп...
Мам унсӑр пурнӑҫ пулас ҫук, пӗлеп.

Ҫак сӑмахсем Бориса тарӑн шухӑша ячӗҫ. Вӑл кёнекине 
пуҫ вӗҫне хучӗ те аякри Чӑваш ҫӗршывӗнчи юратнӑ тусне— 
Рая Патмаровӑна — аса илчӗ....

Вӑл ӑслӑ, хӳхӗм, ытлашши таса....
Ман унсӑр пурнӑҫ пулас ҫук, пӗлеп.

...Райӑпа вӑл пӗлтӗр ҫуркунне паллашнӑччӗ.
Ҫапла, ҫуркуннехи пӗр ырӑ кун ӗнтӗ Борис ӗҫлекен ялти 

медпункта районтан ҫамрӑк хӗр пырса ҫитрё те тӳрех ӗҫе 
пикенчӗ.

«Л айӑх сестра. Алли ҫӑмӑл, пӗлсе эмеллет. Чирлисем 
патне килӗрен киле хӑй ҫӳрет. Ы рӑ кӑмӑллӑ»,— терё ун пир- 
ки ялти ватӑ-вӗтӗ. Каччӑсем вара ҫав хӗр ытарма ҫук чи- 
перрн ҫинчен пӗринчен тепри ирттерсе калаҫрӗҫ.

Ҫавна илтнӗ хыҫҫӑн Борисӑн медсестрапа паллашас кӑмӑ- 
лё ҫӗкленчӗ. Ҫитменнине тата, хӗр Бориспа кӳршӗллӗ килех 
хваттере кӗнӗ-мӗн. М алтанласа хӗрпе паллашма Борисӑн 
нимӗнле сӑлтав та тупӑнмарӗ. Юлашкинчен, пӗр «сӑлтав» 
пекки тупӑнчӗ. Борис, кӑшт-кашт ӳсӗркеленипех грипп ерчӗ 
текелесе, хӑйӗнчен хӑй вӑтанса, медпункта пырса ҫитрӗ.

Сестра, мӑкӑнь пек хӗрлӗ питлӗ те сарӑ кӑтра ҫӳҫлӗскер, 
ӑна ӑшшӑн кӗтсе илчӗ. Чипер хӗр умӗнче каччӑ хӑйён «чирӗ» 
пирки калама именсе тӑчӗ. Хӗр ӑна ларма сӗнчӗ.
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— Миҫе кун кӳршёллё пурӑнатпӑр, ҫапах пӗр-перне пал- 
ламастпӑр. Эпӗ ҫур ял халӑхӗпе паллашрӑм пуль ӗнтё,... 
Хирӗҫ мар пулсан,— ҫавӑнтах медсестра Борис еннелле хӑ- 
йен илемлӗ пӗчӗк аллине тӑсрӗ,— паллашар: мана Рая тесе 
чӗнеҫҫӗ... Сире Борис Иванччӑ теҫҫӗ пулас? Пӗлетӗп: хват- 
тер хуҫисем каларӗҫ... Пирӗн пата мӗн ҫӑмӑлпаччӗ?

— Сунас ерчӗ пулас.... пуҫ ыратать,— хуравларӗ каччӑ, 
кӑштах вӑтанса.

— Мёнле пур каччӑ та ҫакнашкал ырӑ ҫурхи кунсенче 
сунаспа чирле пуҫларё?— тёлӗннё пек пулчё Рая.

—  Вӑхӑчӗ ҫавӑн пек. Ҫуркунне-кӗркуние шӑпах чир-чӗр 
хускалать. Эсир, медиксем,. ӑна хӑвӑр та лайӑх пӗлетӗр,— 
лӑпкрн хуравларё Борис.

—  Ку та тӗрӗс. Килӗшетӗп. Хӑҫантанпа вара пуҫ ырат- 
нине туйма пуҫларӑр?— халӗ ӗнтӗ чӑннипех кӑсӑкланчӗ Рая.

— Виҫӗ кун каяллах,—  хӑйӗн пичӗ-куҫӗ хӗрелсе-вӗриленсе 
кайнине сисрӗ Борис.

— Борис Иванччӑ, ун пек юрать-и вара: виҫӗ кун чирле- 
тёр, анчах медпункта килместӗр? Хӑвӑр учитель тата...— ӳп- 
келешнӗ пек, анчах ҫемҫен каларӗ Рая.

«Хӑюллӑ хӗр, хӑй ӗҫне пикенсех тӑвать, ырӑ чунлӑ»,— 
ҫапларах шухӑшласа тӑчӗ Хастаров.

— В ӑхӑт  пулмарӗ... ӗҫсем,— текелерӗ вӑл, ним калама 
антранӑ енне.

— Ку салтав мар. Ёҫ — вилсен те внҫӗ куна юлать, теҫҫё 
ваттисем. Эсир, хӑвӑр сывлӑхӑра сиен тунисӗр пуҫне, миҫе 
ҫынна, уйрӑмах шкул ачисене чирлеттерме пултаратӑр. Ун 
пек юрамасть, учитель юлташӑм. Чире вӑхӑтра сиплес 
пулать.

— Айӑплӑ. Хам айӑпа йышӑнатӑп, Раиса Михайловна, 
аҫӑр ячӗпе ҫапла хисеплесе чёнеҫҫӗ мар-и-ха сире?

— Мана апла чённине ӑҫта илтнӗ? Кунта мана пурте 
ятран чёнеҫҫӗ...—  тӗлӗннӗ пек пулчӗ сестра.

— Х алӑх  тем те пӗлё. В ӑл ах  сире аҫӑр ячӗпе хисеплесе 
чӗнме те пёлет ав.

— Питё тӗлӗнмелле; ӑҫтан-ха эсир пӗлетӗр, калӑр- 
самччӗ?

— Пурне те каламаҫҫӗ, вӑл ман «вӑрттӑнлӑх». Тата ҫакӑ 
та пур; пурне те пёлсен, час ватӑлать, теҫҫӗ ваттисем. Ман 
сире ёмӗр-ёмӗр ҫак сан-сӑпатпах пӗр ватӑлмасӑр пурӑнтарас 
килет.
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—  Мёншснех-ши вара? Мёнле сӑлтавпа маншӑн тӑрӑша- 
тӑр?— касакланчё хӗр.

— Ку иккӗмёш «вӑрттӑнлӑх». Кун пирки тепре тӗл пулсан 
пуплёпёр. Халӗ луплевён киккирикӗ шӑтман-ха— иртерех...

— Чирлё ҫын, градусник иарӑр-ха,— терӗ медсестра, ун 
енне аллине таеса.

Каччӑ ҫавантах хул айӗнчи градусника кӑларса хёре 
тыттарче.

— Эсир ура ҫинчех чирлесе ирттернӗ. Халӗ температура 
вӑхӑтлӑ. Ку температурӑпа, больницӑна кайсан та, бюлле
тень памаҫсӗ.

— Эпӗ бюллетеньшӗн ҫӳреместӗп. М ана эмел ҫеҫ...
— Апла пулсан. сана кальцекс парам. Сив шыи еҫме, 

шӑнма юрамасть, эмелне пёрер таблетка кунне виҫё хут- 
чен ӗҫетӗр. Иртсе каймасан, тэтах килёр.

Борис Рая ҫине йӑпӑрт пӑхса илчё те:
— Эсир каланӑ пек тӑвӑп. Сывӑ пулӑр!— тесе тухрӗ.
Ҫак кунран вара Борис чӗрине ӑшӑ кӑмӑллӑ, хитре сӑн-

питлӗ Р ая  кӗрсе вырнаҫрӗ. В ӑл  хӑй те сисмерӗ, хӗр ҫинчен 
час-часах шухӑшламч тытӑнчӗ. Медпункт умӗнчен иртсе кай- 
массере.ч, Борис черн ьпти чухнехи пек лӑпкӑ мар, каиӑҫеӑр- 
рӑн тапма тытӑнчС.

...Ҫуллахи илемлӗ каҫ. Борис ҫамрӑксем пуҫтарӑнакӑн 
вырӑна, клуб умне, васкаса-хавхаланса утать. Авӑ ҫамрӑк- 
сен савӑнӑҫлӑ сассисем, ахӑлтатса. кулнисем илтёнеҫҫӗ. Сӑр- 
та хӑпарсанах хӗрсемпе каччӑсем карталанса утнине курчӗ 
вӑл. Вӗсем илемле юрӑ шӑрантараҫҫӗ.

Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан та,
Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан,
Вӑрман витӗр курӑнать...

Карталанса утакансем хушшинче Р ая  курӑнмасть. Борис 
пурпёрех ҫамраксем патне пычӗ те, пурне те сывлӑх сунса, 
вӑйӑ картине кӗрсе тӑчӗ. Карта варринче тӑракан Кашкӑр 
Улати йёрн-тавра пӑхса илчё те хӑй юратнӑ хӗрне —  Ленӑна 
ченсе кӑларчё. «Ю рласа пар-ха, Лена, эсӗ ҫӗиӗ юрӑссм нумай 
пӗлетён»,—  терёҫ хӗрсем.

Лена, юрласа пӗтерсен, Бориса вӑйӑ варрине чӗнсе кӑ- 
ларчӗ.

— Бсрис Иванович, хӑвӑр мӗн тума пултаратӑр, ҫавна 
туса, пире савӑнтарӑр,— терӗ Лена.
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Борис, вӑйӑ иаррине тухсан, Рая килсе ҫитнине асӑрхарӗ 
те хӗрелсе кайрӗ, хӑй нумай пулмасть ҫырнӑ сӑввине хумхан- 
са калама пуҫларӗ:

«Эп сана ҫут ҫӑлтӑр пек кӗтетӗп,
Кӗтетӗп эп хӗвелӗн шевли пек.
Ч унганах сана эп ӗненетӗп:
Маншӑн эс телей кӳрен чечек».

Пурте савӑнса итлерӗҫ, анчах Бориса хӑйне Рая пуринчен 
те ытларах савӑнса, тимлесе итленӗн туйӑнчё, ҫавӑнпа вӑл 
пушшех хавхаланса кайрӗ. Ана пурте алӑ ҫупса, хаваслӑн
ҫуйхашса саламларёҫ.

Ҫамрӑксем каллех юрӑ пуҫласа ячӗҫ. Хальхинче Рая та 
юрласа утать, вӑл час-часах Борис ҫине вӑрттӑн паха-пӑха 
илет. Пӗр ҫаврӑм юрланӑ хыҫҫӑн Борис аллисене хыттан 
ҫупса илет — юрлама чарӑнаҫҫӗ.

— Раиса Михайловна, сире чӗнетӗп!— тет вӑл, ун гннел- 
ле аллине тӑсса.

Рая хӗрелсе каять. Ана ташлама хушаҫҫӗ.
В ӑл  акӑш пек ярӑнса тухать те ташлама тытӑнать, хӑи 

ҫаврӑннӑ май чарӑна-чарӑна такмаклать. Борис ун ҫине, 
пёрре тёлӗнсе, тепре ытараймасӑр, савӑнса пӑхса тӑрато. v а к 
илӗртӳллё илемлӗ ташӑ ӑна ҫӗклентерсе ярать, вӑл чӑтса 
тӑраймасть —  хӑй ташлама сиксе тухать.

'А к э  вӗсем, пӗр-пӗрне хулран-хул ҫаклатса, ҫавраҫнл пёк 
саврӑнаҫҫӗ. Рая, каччӑ куҫӗнчен ӑшшӑк пӑхса, йӑл кулать, 
Борис та хӗр ҫинчен куҫне вӗҫертмест.

Вёсем пӗр-пӗрне кӑмӑлласа ташланине пурте асӑрхарёу..,
Вӑйӑ-кулӑ салансан, Райӑпа Борис килелле пӗрле утрӗҫ, 

Рая хваттерӗ умӗнче чарӑнчӗҫ. Вырӑсла хапхапа юнащар 
пысӑк йӑмра ӳсет. Чӑвашсен юратнӑ йывӑҫӗ, ял кӗрнекё, 
юрату хуралҫи, кашни кил-ҫурт умӗнчех мӑнаҫлӑн ларать.

Каччӑ хӗре темӗн каласшӑн, анчах сӑмахӗ тупӑнмасть, 
ҫавӑнпа вӑл ассӑн-ассӑн сывласа илет.

— Рая, васкамастӑр пулсан, ларма сӗнетӗп сире,— тет 
Борис, хӳме ҫумӗнчи сак ҫине кӑтартса.

— Ларар, эппин, кӑштах,— хуравлать хӗр.
—  Ман, Рая, санпа туслӑ пулас килет. Мӗнле шутла- 

тӑн?— тет Борис., хӑй хӑюллӑ пулма пӗлнинчен хӑй 
тӗлӗнсе.

Хёр сӑмахпа хуравлас вырӑнне юрӑ сӑмахӗсемпе систерет:
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«Туслӑха ӑна ыйтса илмеҫҫё.
Туслӑха туптаҫҫӗ пурнӑҫра.
Туслӑха хакламашкӑн пӗлеҫҫӗ,
Ҫухатмаҫҫӗ йывӑр вӑхӑтра».

—  Пит лайӑх сӑмахсем. Пӗтӗмпех паллӑ. Ҫапла, Рая, тус- 
лӑха ыйтса илмеҫҫӗ. Эпӗ те ӑна сирӗнтен ыйтса илесшӗн мар, 
ун пиркп сирӗн шухӑша кӑна пӗлесшӗн. Уншӑн, Рая, тар- 
хасшӑн, ан кӳренёр. Ҫав кӑна...

— Васкамӑпӑр, Борис, пуласлӑх хӑех кӑтартӗ. Эпнр кӳр- 
шӗллӗ пёр кун ҫеҫ пуласшӑн мар-ҫке, нумай кунсем, уйӑхсем.

Иккёшӗ те пёр самант ним шарламасӑр ларчӗҫ.
— Борис, эсир малалла вӗренме шутлатӑр пулӗ. Ҫап- 

.ла-и?— ыйтрӗ хӗр.
— Ҫапла, Рая. Вёренесшӗн эп малалла. Анчах кӑҫал 

ҫара каймалла пулать манӑн. Вӗренме ҫар службинчен тав- 
рӑнсан каятӑп ӗнтӗ.

Ҫак калаҫу хыҫҫӑн нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, Борис Хас- 
тарова ҫара кайма повестка килсе пачӗҫ.

...Ял халӑхӗ укӑлча умне пуҫтарӑннӑ, Хастаров Бориспэ 
Кашкӑр Улатине салтака ӑсатаҫҫӗ. Пурте алӑ сулаҫҫӗ, хӗр- 
зрамсем хурланса куҫҫульне вӑрттӑн шӑла-шӑла илеҫҫё.

Акӑ Рая та чупса ҫитрӗ.' Аллинче унӑн — чечек ҫыххи. 
Вал. ҫирн шур халатне хывса, ӗҫрен тӳрех тухнӑ пулас, вас- 
каса килнипе ӑшша ниҫнӗ хӑй.

Вӑл ҫнтнӗ ҫӗре лавсем тапранса та кайнӑччӗ ёнтӗ.
Малта, хура тӑрантас ҫинче, Улатипе Лена тэта Борис 

ларнӑ. Кайри лавӗ ҫи нче—• Улатин тӑванӗсемпе Борисам 
хашпӗр юлташӗсем.

Рая малти лавпа танлашсан, лавҫӑ хура ӑйӑра тӑратрс. 
Борис Райана хӑйне хирӗҫ ларкӑч ҫине ҫӗклесе лартрё.

Рая алӑри чечек ҫыххине Бориса пачӗ.
— Борис, Тӑван ҫӗршыва лайӑх сыхла, вӑл ҫак чечек пек 

илемлӗ ешертёр. Ннмӗнле тӑшман та ӑна таптама ан пултар- 
тӑр. Ҫирӗп те сыхӑ пулӑр эсир, Борис, Улати.

Хӗр тата темӗн каласшӑнччӗ, анчах Ленӑн куҫҫулӗ юхса 
аннине курчӗ те шӑпланчӗ. Унтан вӑл Ленӑна ыталаса нлчӗ, 
каччӑсем ҫине пӑхса, «Катюша» юрра янратса ячӗ, ун хыҫ- 
ҫӑн Л ена та, Борис та юрлама тытӑнчӗҫ. Ы тларах хёрне 
Улати тӑрантас ҫинче тӑрса юрласа пычӗ.

Ялтан аяккарах кайсан, ыраш уйӗ пуҫланчӗ. Ыраш ҫын 
ҫӳллёшӗ ӳснӗ, шӑркана ларнӑ ӗнтӗ. Сарӑ хӗвел хӗрӳллӗн
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хӗртет. Тӑрӑ тӳпере тӑри тӑрлатать, вӑл, куҫа курӑнми ҫип- 
рен ҫакӑннӑ пек, пӗр вырӑнта тытӑнса тӑрать.

—  Борис, пӗр тапхӑр утӑпӑр-и?— терӗ Рая, каччӑ аллин- 
чен тытса.

Вӗсем ҫул хӗррипе, ҫӳллӗ ыраш ҫумӗпе, калаҫса утрӗҫ. 
Вёсен калаҫӑвне ыраш уйӗ кӑна тӑнларӗ.

— Кӗтсе илейӗн-ши, Рая, манмӑн-ши мана?— ыйтрӗ Бо
рис.—  С ахалтан та виҫӗ ҫул... вӑхӑчӗ чылай-ҫке...

Хӗр каччӑна хура куҫӗнчен хӑюллӑн пӑхрӗ. Вӗри туйӑмпа 
ҫӗкленнӗ хӑватлӑ вӑй вӗсене пӗр-пӗрин патне туртӑнтарчӗ—- 
каччӑ хӗре хӗрӳллӗн ыталаса чуптурӗ. Борис, хӗре хӑйён 
вӑйлӑ аллисем ҫинче ҫӗклесе, темиҫе утӑм турӗ. Ҫак саманта 
нумайччен тӑсӗччӗҫ вӗсем. Анчах васкамалла, малтисене ҫит- 
мелле.

Вӑрман хӗррине ҫитсен, салтак ачисем ӑсатма пыракан- 
семпе сывпуллашма пуҫларӗҫ.

М алтанах Борис ял ҫыннисемпе, унтан шкулта пӗрле ӗҫ- 
ленӗ учительсемпе сывпуллашрӗ.

—  Ну, Рая, уйрӑлатпӑр ӗнтӗ, юлашки минутсем юлчӗҫ,—  
терӗ каччӑ, хӗре ы таласа,— Пӗрле пулнӑ савӑнӑҫлӑ кунсем 
ҫурхи шыв пек кӗрлесе иртрӗҫ. Эпӗ санпа туслӑ пулнишӗн 
чӗререн савӑнатӑп, ҫак туслӑха яланах упрама тӑрӑшӑп. Вӑл 
мана темле йывӑр вӑхӑтра та ҫутатса, вӑй парса тӑрӗ. Ҫак 
туслӑхшӑн, хамӑн телейӗмшӗн эпӗ вута кӗме те хатӗр пулап,

— Эпӗ те, Борис, туслӑха ҫирӗп упрама тӑрӑшӑп. Ан ик- 
кӗлен ман пирки, тусӑм.

—  Ҫ авӑн пек пултӑрччӗ, Рая. Эпир каланӑ пек. Пирӗн 
туслӑх темле йывӑрлӑха та, тӑвӑла та тӳсме иултартӑрччӗ!

—  Борис Иванччӑ, каятпӑр, в а ск а !— терӗ тӑрантас ҫине 
хӑпарса ларнӑ Кашкӑр Улатийӗ.

—  Ҫыру ҫырса тӑр, Рая, кӗтетӗп!— терӗ Борис, тӑрантас 
патнелле утнӑ май.

— Ч ас-часах ҫырӑп, Борис, ху малтан адрес пӗлтерме ан 
ман!— терӗ хӗр.— Ҫитсенех ҫырса пӗлтер. Кӗтетӗп.

Бориспа Улати савнӑ тусӗсем еннелле тутӑрӗсемпе сула- 
сула уйрӑлчӗҫ...

<-Вӑл ӑслӑ, хӳхӗм, ытлашши таса...
Ман унсӑр пурнӑҫ пулас ҫук, пӗлетӗп...»

.. .Борис хӗвел питӗнче пёр сехет те ытла выртать ӗнтӗ, 
пӗр енчен тепӗр енне темиҫе хутчен те ҫаврӑнса илчӗ вӑл.
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Хёвел ав хытӑран хытӑ пӗҫертет. Борис, тӑрса ларса, аялти 
кӗпине, гимнастеркине тӑхӑнса ячӗ. Гимнастерка кӗсйинчен 
темиҫе кун каялла илнӗ Рая ҫырӑвне туртса кӑларчӗ.

«Йнҫетри тусӑм! Санпа уйрӑлнӑранпа часах ҫулталӑк та 
ҫитет ӗнтӗ. Вӑхӑтне сисмерӗм те. Анчах сан ҫинчен шухӑшла- 
масӑр пёр самант та иртмест...» Миҫе хутчен вуламан пуль 
Борис ҫак сӑмахсене: «... сан ҫинчен шухӑшламасӑр пёр с а 
мант та иртмест...» Эх, мӗншӗн этеме ҫунат хушма май ҫук- 
ши? Паян, канмали кун, шухӑшӑн ҫӑмӑл ҫуначӗ ҫине ларӗ- 
ччӗ те вӑл Рая патне, чечеклё сада, вӗҫсе ӳкӗччё. Вӗсем 
вара иккӗш шӑкӑлтатса калаҫса ларӗччӗҫ, Борис ҫарти тусӗ- 
сем ҫинчен каласа парӗччӗ...

— Ҫанталӑкпа киленетӗн-и, Борис?—  сасартӑк ҫывӑхрах 
илтӗнсе кайрӗ палланӑ сасӑ.

Борис пуҫне ҫӗклерӗ: умрах Кашкӑр Улати— ҫӳллӗ те пат- 
вар каччӑ— тӑрать. Вӗсем, Бориспа иккӗш, службӑна пӗр 
чаҫах лекнӗччӗ: Борис пулемет взводне, Улати артиллери 
дивизионӗнчи танка хирӗҫ перекен тупӑ расчетне.

— Ҫапла. Ҫутҫанталӑк яланах хӑй ытамне илет,— терӗ 
Борис.

— Ну, Борис, каяр, кӑнтӑрлахи апата ҫитес пулать,— 
васкатрӗ Улати юлташне,— а п у н а  тӑхӑн!

Борис хӑвӑрт пуҫтарӑнчӗ те, Улатипе иккӗш лагерь еннел- 
ле утрӗҫ. Кемь шывӗ хӗррине аннӑ ытти салтаксем те апата 
ьаскарӗҫ. Вӗсем сукмакпа пыраҫҫӗ. Унӑн икӗ енче ҫамрӑк 
хырсемпе чӑрӑшсем шӑппӑн лараҫҫӗ. Пӗр ҫил варкӑшӗ те ҫук. 
Тӳлек, ӑшӑ ҫанталӑк. Сарӑ хӗвел хӗртмеллипех хӗртет.

— Эх, халӗ пирӗн енче халӑх утӑра ӗнтӗ,—  тет Улати, 
ҫара вырӑнсенче курӑк паркаланса ӳснине курса.

— Ҫапла. Пирӗн те Сӑр улӑхӗнче утӑ ҫулса киленеҫҫӗ 
пулӗ. Кӑнтӑрла, каннӑ вӑхӑтра, Сӑр шывӗнче чӳхенсе ырӑ 
кураҫҫӗ, каҫхине пулӑ сӗреҫҫӗ. Ҫӗкӗ шӳрпи вара мӗнле 
тутлӑ!

—  Ҫартан таврӑнсан, Сӑр ҫинче пӗрле пулӑ тытӑпӑр-ха...
Ҫ ав вӑхӑтра ҫывӑхри лагерь енчен радио сасси илтӗнсе

каять, салтаксене ҫӳҫентерсех ярать:
—  Паян ирхине, 4 сехетре, гитлерла Германи пирӗн 

Совет ҫӗршывӗ ҫине вӑрӑ-хурахла, нимӗн систермесӗр килсе 
тапӑнчӗ...

—  Илтетӗн-и, Улатн, радио мӗн калать?!— чӗтрекен сас- 
сипе ыйтрӗ Хастаров, тӑп чарӑнса тӑрса.
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—  Илтрӗм, Борис... фашистсем пирӗн ҫине вӑрӑ-хурахла 
тапӑннӑ... Вӑрҫӑ пуҫланнӑ!— терӗ тӗлӗннипе юпа пек хытса 
таракан Волков.

— Полка васкар! Кӗҫех фашнстсене хирӗҫ ҫапӑҫма тух- 
малла!—• терӗ те Хастаров, су-кмак тӑрӑх хӑвӑрт чупса кай- 
рӗ. Улати те ун хыҫҫӑн вӗҫтерчӗ. Акӑ вӗсем палаткӑсем 
хушшине чупса ҫитрӗҫ. Пур ҫӗрте те салтаксем хӗвӗшеҫҫӗ, 
каллӗ-маллӗ чупкалаҫҫӗ, васкаҫҫӗ, пурте вӑрҫӑ ҫинчен кала- 
ҫаҫҫӗ.

* *  *

Тепӗр сехетрен полк лагерь умне пухӑнса тӑчӗ.
Строй умне вӑрӑм пӳллӗ Державин подполковникпа М ар

келов комиссар ҫитсе тӑчӗҫ. Уҫӑ саслӑ Державин пӗтӗм полк 
илтмелле кӑшкӑрса каларӗ:

—  Юлташсем! Салтаксемпе офицерсем! Нимӗҫ фашизмӗ 
пире хирӗҫ вӑрҫӑ пуҫласа ячӗ. Вӑл пирӗн ирӗклӗ ҫӗршыва 
пӑчлантарасшӑн. Пире юн ӑшне путарасшӑн... Ҫук, салтак
семпе командирсем! Эпир хамӑра Ленин панӑ ирӗклӗх 
хӗвелне сӳнтерме памастпӑр! Хамӑра чура тума, мӑшкӑл 
тума памастпӑр!.. Пурте тӑшманпа ҫапӑҫма кар тухар! Тӑш- 
ман —  вӑйлӑ. Анчах эпир унран икӗ хут вӑйлӑрах. Тӑшман—  
чее. Пирӗн унран ик хут чеерех те тавҫӑруллӑрах пулмалла. 
Пирӗн енче чӑнлӑх, пирӗн енче тӗрӗслӗх. Эпир ҫӗнтеретпӗр!

Полк гӑшмана хирӗҫ похода тухрӗ.
Чул сарнӑ ҫулӑн икӗ енӗпе Карели хырӗсем ҫурта пек 

йӑрӑс ӳссе ларнӑ, аялтан пуҫласа ҫӳле ҫитиччен пёр турат та 
кураймӑн, тӳп-тӳрӗ те яп-яка вуллисем ылтӑн тӗслӗн нӑл- 
тӑртатаҫҫӗ. Ҫӳлти турачӗсем вара хӗвел ҫутипе сип-симёссӗн 
курӑнаҫҫӗ. Анчах шухӑша путнӑ салтаксем халӗ яштака чӑ- 
рӑшсемпе хырсем ҫине пӑхса киленмеҫҫӗ. Вӗсем шоссен шурӑ 
чулне хӑйсен таканлӑ аттисемпе чанклаттарса пыраҫҫӗ. Каш- 
ниех хулпуҫҫи урлӑ автомат, пилӗк пиҫиххи ҫумне патрон 
сумки ҫакнӑ.

Пулеметчиксен отделенийӗ умӗнче вӑтам пӳллӗ, тӗреклӗ 
каччӑ —  Борис Хастаров пырать. Унӑн хура куҫӗсем пур 
еннелле те ҫивӗччӗн сӑнаса пӑхаҫҫӗ. Ку таранччен Хастаров 
хӑйӗн пуласлӑхӗ ҫинчен пӗр шикленмесӗр шухӑшлатчӗ. Умӗн- 
чи ҫулне вӑл лайӑх курса тӑратчӗ: ҫав  ҫул тӳрӗ те анлӑччӗ, 
вӑл малалла таҫта ҫитиех тӑсӑлатчӗ, ӑна ӑшӑ хӗвел ялкӑш-
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са ҫутататчӗ... Борис 
чун-чӗрнпе хавасланса 
утатчӗ ҫав ҫутӑ, ирӗк 
ҫулпа. Тен, ун ҫинче 
тумхахсем те, чӑрмав- 
сем те тёл пулнӑ пулӗ- 
ччӗҫ, анчах ӑна вӗсем 
хӑратайман пулӗччӗҫ, 
вӗсене ҫӗнтерсе иртме 
унӑн пултарулӑхӗ те, 
вӑй-халӗ те ҫитнӗ пулӗ- 
ччӗ... Анчах халӗ унӑн 
ҫулне, ытти ҫамрӑксен 
ҫулне, вёсен пуласлӑх- 
не ирсӗр тӑшман ар- 
катасшӑн.

«Ҫартан таврӑнсан, 
малалла вӗренме каяс 
тесе шутласаттӑм. Ха- 
лӗ мӗн пулса тухрӗ?
Юнӗҫен фашист пӗтӗм 
пуласлӑха вутпа хуп- 
ларӗ. Хӗвел кулли пек 
ҫутӑ та ырӑ ӗмӗте, пи- 
рӗн ҫамрӑк ӗмӗре таптама килчӗ...»

Хастаров хыҫӗнче пыракан Сабировпа Ильясов та шухӑ- 
ша путнӑ, вёсен малтанхи савӑнӑҫӗ таҫта тарса пытаннӑ. 
Вӗсем шӑпах. Ура айӗнчи чул кӑна пусмассерен чӑкӑрт-чӑ- 
кӑрт! туса илет.

Полк кӑшт канса илнӗ хыҫҫӑн каллех малалла, тӑшыана 
хирӗҫ, васкарӗ. Хӗвеланӑҫ енче снарядсем ӳксе ҫурӑлнӑ са- 
сӑсем лайӑхах илтӗнеҫҫӗ ӗнтӗ. Никам та ним те шарла- 
масть, салтаксем утнӑ май кашнн сасса тимлеҫҫё. М алта 
ҫапӑҫу ҫӗр чӗтретсе кӗрлет, кашннн ҫанҫурӑмне, чӗрине ҫӳ- 
ҫентерет. Вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ таҫта ннҫе мар, юнашарах...

«Вутлӑ ҫумӑр айне пырса кӗретпӗр. Унтан кам сывӑ-чёрӗ 
тухассине никам та пӗлмест. Нумайӑшӗн ҫак илемлё тӗнче- 
рен вӑхӑтсӑрах уйрӑлмалла пулӗ. Тен, манӑн кӗлеткем те пӗрл 
пӗр чӑрӑш тёмн айӗнче выртӗ, пуля е снаряд ванчӑкё лекнӗ 
суранран юнӑм нӳрӗ ҫӗре сӑрхӑнса юхӗ... е тата кёлеткеме 
никам та шыраса тупаймӗ —  хӑватлӑ снаряд аркатса тӑкӗ....
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Ман вилём ҫинчен юлташсём те пӗлеймӗҫ, атте-анне патне, 
юратнӑ тусӑм патне «хыпарсӑр ҫухалнӑ» текен хут кӑна ҫитӗ, 
вёсен чӗрине ӗмӗр ҫипленми суран хӑварӗ... Ҫук, вилсен те, 
чыссӑр вилес марччӗ! Юлашки юнӑм юлмиччен паттӑррӑн 
ҫапӑҫса вилесчӗ!»— шухӑшларӗ Борис.

Таҫта малта снарядсем кӗрӗслетсе ҫурӑлчӗҫ.
Борис пӗлӗт ҫинелле тинкерчӗ: унта талккӑшӗпе хӗрлӗ 

ҫутӑ ҫапнӑ. Хаяр вӑрҫӑ вучӗ кӑвак тӳпене хӗретет. Ҫав хӑру- 
шӑ ҫутӑ салтаксен чунне хӗссе ыраттарма пуҫларӗ. Кашниех 
ӑнланче: ҫерле те вӑрҫӑ вучӗ чакмасть. фашистсем пирён ху- 
ласемпе ялсене ҫунтараҫҫӗ.

Шоссе ҫӗлен евӗр кукӑрӑлса илчё те тӳрех ҫурҫӗр еннелле 
пӑрӑнчӗ —  малта Финлянди чикки. Снарядсем ӳксе ҫурӑлнӑ 
сасӑ вӑйлӑ илтӗне пуҫларӗ. Фронт ҫывхарсах пырать.

Полк пысӑк кӗпер урлӑ каҫрӗ, ҫырмара тӑп-тӑрӑ шыв 
тӳлеккӗн, кӗмӗл тӗслӗн ҫуталса, шӑнкӑртатса юхать.

—  Куржма шывӗн сылтӑм ҫыранӗ тӑрӑх оборона йышӑн- 
малла!

Пӗри теприне каланипе хыҫалти ретри салтаксем те 
тепӗр минутранах илтрӗҫ ҫак приказа.

Ш ывӑн сарлакӑшӗ вунӑ-вунпилӗк метр пулать, сылтӑм 
ҫыранӗ чӑнкӑ, виҫ-тӑватӑ метр ҫӳллӗш, ҫӳлте ҫыран хӗррипе 
тӗл-тӗл ҫӳҫе тӗмӗсем ӳсеҫҫӗ. Сулахай ҫыранӗ вара вашмӑк, 
тӑршшӗпех хӑва  ашкӑрса ӳсет. Куржма шывӗн сулахай енӗ- 
пе пӗр касӑ тӳремлӗх тӑсӑлать, унтан вара хыр вӑрманӗ 
пуҫланать. Анчах тӑшман хӑйне ггалӑртмасть: вӑл халӗ ӑҫта 
ҫитсе вырнаҫни пире паллӑ мар.

Хастаров тӑшман енне тинкерсе сӑнарӗ, анчах нимӗн те 
асӑрхаймарӗ.

Чылай аякра, умри вӑрманта, пӑшал-пулемет сассисем 
янраҫҫӗ, хутран-ситрен пӗлӗтелле сарӑ, кӗрен, симӗс ракетӑ- 
сем вӗҫсе хӑпараҫҫӗ те каялла аннӑ чух ҫап-ҫуттӑн ҫунса 
сӳнеҫҫӗ.

— Хастаров, рота командирӗ патне!— терӗ связной, ун 
патне ҫывхарса ҫитичченех.

Борис Фокин лейтенант патне васкарӗ.
Хастаров хыҫҫӑн рота старшини кӑшт юлса ҫитрӗ, ӑна 

Фокин ҫавӑнтах хыттӑн асӑрхаттарчӗ:
— Старшина! Сирӗн чи малта пулмалла, эсир пур, мёш- 

тӗртетсе ҫӳретӗр. Вӑрҫӑ — приказа ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа пур- 
нӑҫлас пулать.
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— Урӑх ун пек пулмасть!— терӗ айӑпа кӗнӗ старшина.
Кӗҫӗн командирсем пухӑнса ҫитсен, Фокин вёсен уыне

тӑчӗ те ротӑн малашнехи задачипе паллаштарчӗ. Кашни 
взвод умне уйрӑм тӗллев лартрӗ.

— Хастаров сержант,—  терӗ вӑл, шоссен сылтӑм енне кӑ- 
тартса.—  Санӑн хӑвӑн расчетупа тӑшман пехотине шоссерен 
тытӑнса ҫав пӗччен хурӑн таран иртме памалла мар. Анлан- 
малла-и?

— Лейтенант юлташ, пӗтӗмпех ӑнланмалла: тӑш.ман пе
хотине хам йышӑннӑ позидирен иртме памалла мар!— терӗ 

'Борис, аллине пилотка патне ҫӗклесе.
— Патронсем ҫителӗклӗ пулччӑр. Тата запас позици ха- 

Ч^Уёрле...— асӑрхаттарчё ӑна лейтенант.— Ыран ирхине тӑшман- 
г* па пуҫласа вӑрҫма тытӑнатпӑр,— сӑмахне малалла тӑсрӗ

вӑл.— Тен, сирӗнтен хӑшӗ-пёри, тӑшман техникине курсан, 
шикленсе ӳкӗ. Тен, тепри снарядсем, чминӑсем хӑй ҫывӑхнех 
ӳкнипе хӑраса каялла тарма пикенӗ. Салтаксене пурне те 
тӗплӗ ӑнлантарӑр: приказсӑр каялла таракан боец тӑшман

О -^валли ҫул уҫать, Тӑван ҫӗршыва сутать. Ун пеккине пёр хёр- 
^ х е н м е с ӗ р ,  сутсӑр персе вӗлереҫҫӗ... Халӗ хӑвӑр салтаксем пат- 

-V не таврӑнӑр та окопсем алтӑр, тӑшмана кӗтсе илме хатӗп- 
^  ленӗр.

Хастаров хӑй расчетне таврӑнчӗ.
—  Сабировпа Ильясов, эсир хӑвӑр пулемета шоссерен 

сулахайри ҫав сӑртлам ҫине вырнаҫтаратӑр,— терӗ вӑл.— П у
лемет патне хыҫалтан пыма траншея алтатӑр тата запас 
позицн хатӗрлетӗр. Метеоровпа Пандайкин, эсир патронсем 
тултатӑр, хӑвӑра валли окопсем хатӗрлетӗр. Тӑшман пире 
ҫӗмӗрсе малалла иртме тӑрӑшӗ, анчах пирён пёр фашиста та 
кунтан ирттермелле мар. Ҫирӗп тӑрар, пулеметчик юлташсем, 
темле йывӑр пулсан та, хӑраса ӳкер мар. Эпир — совет сал- 
такӗсем!

Хастаров сержант пулеметчиксене пӗр сарлака сӑртлам 
ҫине илсе хӑпарчӗ. Ҫак сӑртламра темиҫе ҫамрӑк хурӑн, хӗр- 
лӗ ҫӳҫе ӳсет, вёсен хушшинче ухлӗм курӑк ашкӑрса ҫӗк- 
ленет.

— Ак ҫакӑнта станковӑй пулемета вырнаҫтаратӑр,— терё 
вӑл, ҫӳҫе тӗмӗ ҫине кӑтартса. Эсир тӑшмана аякран килни- 
нех куратӑр, вӑл сире ҫывӑхран та асӑрхаймӗ... Хыҫала окоп 
алтӑр. Тӑшман минометпа ҫунтарма тытӑнсан, тарӑн окоп 
питӗ кирлӗ пулать.
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Сабировпа Ильясов ҫавӑнтах пулемет лартмалли вырӑна 
пӗчӗк кӗреҫепе касса тикӗслерӗҫ, кирлё мар курйкран тасат- 
рӗҫ. Пулемета майлаштарса лартнӑ хыҫҫӑн пурте харпӑр хӑй 
валли окоп чавма тытӑнчӗҫ. Сарӑ хӑйӑрлӑ ҫӗре ӑсса илсе 
ывӑтнӑ май, Хастарова пӗр шухӑш канӑҫ памарӗ: мӗнле пул- 
сан та, пурнӑҫа паттӑр ӗҫ тумасӑр вӗҫлес марччӗ.

Ч ылаях тарӑн алтнӑ хыҫҫӑн, вӑл окоп стенине шалал- 
ла чавса кӗчӗ, унтан кукленсе кӗмелле турӗ. Кунта халь мина 
ванчӑкӗсем те тивме пултараймаҫҫӗ. Ҫапла вӑл окопа май- 
ласа ҫитерчӗ, ун тӗпне курӑк сарчӗ. Бруствера симӗс курӑкпа 
витрӗ, ун ҫине хӑйӗн автоматне хурса, тӑшман ҫинелле тӗл- 
лесе пӑхрӗ. Хӑй ӗҫне пӗтерсен, пулемет расчечӗ мӗнле выр- 
ыаҫнине тӗрӗслеме тухрӗ.

Сабировпа Ильясов пулемет хыҫне окоп алтнӑ. Окопран 
хы ҫалалла кукӑр-макӑр траншея тӑсӑлать, ун тӑрӑх пулемет 
патне дисксем ҫӗклесе пыма та, запасри позицие куҫма та 
пулать.

Хастаров траншейӑна тата тарӑнрах алтма хушрӗ. Ҫав 
оамаптра Юрков кӗҫӗн лейтенант пырса ҫитрӗ.

—  Сержант юлташ, пулеметчиксем ҫапӑҫӑва хатӗр-и? 
Аҫта патрон ҫӗклекенсем?— васкавлӑн ыйтрӗ вӑл.

Юрков вӑтам пӳллӗ ҫын, питӗ ҫаврӑнӑҫуллӑскер. Хӑйӗн 
пысӑк хӑмӑр куҫӗсемпе вӑл пӗтӗм тавралӑха самантрах сӑ- 
наса илме ӗлкӗрчӗ. Халӗ акӑ вӑл сержант ҫине шӑтарасла 
нӑхать.

Хастаров кӗҫӗн лейтенант умне йӑрӑс тухса тӑчӗ те рас
чет фашистсемпе ҫапӑҫма хатӗрри ҫинчен пӗлтерчӗ.

Юрков пулемет хыҫне, Сабировпа юнашар, тӑсӑлса выртрӗ 
те  затвора туртса тӗрӗслерӗ, приемника уҫрӗ, патронсем 
мӗнле вырнаҫнине сӑнарӗ, прицел рамкине ҫӗклерӗ те мушка 
ҫине пӑхрӗ. Унтан хӑш орнентирсем ҫине пемеллине Сабиров- 
ран ыйтрӗ.

Пулемет пайӗсем йӗркеллӗ ӗҫленине курсан, вӑл вӑрӑм- 
ман сывласа илчӗ, яшт кӑна сиксе тӑчӗ.

—  Пулемет йӗркеллӗ. Яланах ӑна хатӗр тытӑр. Ан ҫывӑ- 
рӑр. Фашистсем нумай кӗттермӗҫ. Вӗсем ӑнсӑртран тапӑнма 
пултарӗҫ. Сержант, тӑшмана курӑнмасӑр ӗҫлеме тӑрӑшӑр. 
Хӑвӑра панӑ ориентирсенчен фашистсене ирттерместӗр. Пӗр 
фашист та Куржман сылтӑм енне каҫмалла мар!

Кӗҫӗн лейтенант, ҫивӗчскер, хавӑрт сиксе тӑчӗ те, расчета 
ӑнӑҫлӑх еунса, юнашар отделение тӗрӗслеме васкарӗ.
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Хастаров Юркова кӗҫӗннисекчен хытӑ ыйтнӑшӑн, ҫарти 
йӗркене ҫирӗп тытнӑшӑн, ҫав вӑхӑтрах вӗрентсе каланӑшӑн 
кӑмӑллать. «Пичче пек ырӑ вӑл, кӑмӑллӑ, кирлӗ пулсан, 
хаяр та. Командир тени ҫавӑн пек пулмалла та... Команди- 
рӑн салтак чунне, шухӑш-кӑмӑлне пёлмелле. Салтака хавха- 
лантарма та, хӑрушлӑх ҫинчен пӗр пытармасӑр калама та 
пёлмелле. Юрков шӑпах ҫавӑн пек командир ӗнтӗ»,—  шухӑш- 
лать ун ҫинчен Хастаров.

Борис хӑйӗн расчетне пёр ҫӗре пухрс те ыранхи ҫапӑҫу 
хаяр та вӑйлӑ пуласси ҫинчен тепёр хут кала пуҫларӗ. Вӑл 
салтаксен чӗрине хускатакан внтӗмлӗ сӑмахсем калама тӑ- 
рӑшрӗ.

— Юлташсе.м, ҫапӑҫура пӗр-пӗрне пулӑшса пырар, пӗри 
амансан, тепри ун вырӑнне хатёр тӑрар. Аттемёр-аннемӗр 
ятне ярас мар тесен, тӑшман умӗнче хӑраса ӳкер мар, ӑна 
хамӑр ҫурӑма кӑтартар мар. Хӑраса чакас пулсан, пнре тӳс- 
ме ҫук на.мӑс пулӗ... Халӗ кӑштах канӑр- Метеоров хурал тӑ- 
рать. Эпӗ те ҫывӑрмӑп.

— Ку якши,— терё Вахит Сабиров.—  Салтака кӑшта.х 
каннинчен пахи мӗн пултӑр.

Сабировпа Ильясов хӑйсен пулемечё патнех шннельпе 
чӗркенсе канма выртрӗҫ. Метеоров пулемет патне хурала 
юлчӗ. Аллинчи автоматне хатёр тытса, шупка тёксём тавра- 
лӑха пӑхса ҫаврӑнчӗ.

Хастаров хӑйсем йышӑннӑ вырӑна тепӗр хут пӑхса ҫав- 
рӑнчӗ, Куржма шывён тепӗр енне тннкерсе сӑнарӗ, ракетӑсем 
хутран-ситрен ҫутатса илнине асӑрханисӗр пуҫне нн.мён те 
кураймарё. Ҫак ҫӗрлехи шӑплӑ.ха пула, ҫёр ҫинче нимле 
г.ӑрҫӑ та ҫук пек туйӑнчӗ.

Вӑл каллех инҫетри чӑваш ялне аса илчӗ.
...Ҫуркунне. Ҫӗмӗртсем шап-шурӑ чечекре. Ҫӗмӗрт пахчи- 

не Рая тухнӑ. Ун ҫийёнче кӗрен пурҫӑн платье. Хӗрӗн хурӑн 
ҫырли пек хӗрлӗ сӑн-пичӗ ҫинче хӗвел шевли вылять. Рая 
Борис ҫине ӑшшӑн кулса пӑхать. Мӗн чухлӗ телей, иксёлми 
вӑй-хал ун куллинче! Борис чипер хёр ҫине ытараймасӑр па
хать. Чӑнах, ваттисем калашле, пӗр кашӑк шывпа ҫӑтса 
ярӑн. Епле унӑн кӑвак куҫӗсем ӑшшан, илӗртӳллӗн пӑ.хаҫҫӗ! 
Ҫ ав куҫсем мӗнле каччӑн чунне тыткӑнламӗҫ?! Унӑн ҫак са- 
мангра Райӑпа пӗрле пётё.м ҫутҫанталӑка ыталаса нлсе чӑ- 
мӑртас килет. Хӗртен прёк пулас пулсан, вӑл ӑна, алӑ ҫинче 
ҫӗклесе, пӗтӗм тӗнче тавра ҫавӑрма та хатӗрччӗ. Хальччен



пулман ҫӗнӗ вӑй ӑна пырса кёнӗн туйӑнчё... Вӗсем иккӗшӗ 
ҫ.ур ҫӗрчченех шурӑ ҫӗмӗрт айӗнче калаҫса ларчёҫ.

Пӗрремӗш хут ҫавӑнта ҫуралнӑ хӗрӳ туйӑм ун черине 
паянхи куна ҫитичченех ӑшӑтса тӑрать. Анчах та, ыранхи 
ҫапӑҫу, йывӑр та юнлӑ ҫапӑҫу ҫинчен шухӑшласа илсенех, 
Борис чӗри хӗскӗчпе хӗснӗ пек ыратса кайрӗ, ӳт-пёвӗ, темле 
пысӑк ҫӑк пырса пуснӑ пек, йывӑрланчӗ... Унӑн хайхи ҫутӑ 
малашлӑхӗ шурӑ тӗтре ӑшне путнӑн, ҫунатлӑ ӗмӗчӗсем кӗрхи 
сивӗ ҫилпе вӗҫсе кайнӑн туйӑнчӗҫ. М алалла мӗн пуласса шут- 
ласа кайсан, ҫанҫурӑм та сасартӑк ҫӳҫенсе илчӗ... Вӑрҫӑн 
пуҫламӑшӗ кӑна-ха. Унӑн вӗҫӗ-хӗрри те курӑнмасть. Паллах, 
пирӗн ҫӗнтереҫҫех, анчах унччен кам сывӑ юлассине никам та 
пӗлмест.

Х алӗ унӑн ҫамрӑк пуҫпа, этемӗн чи илемлӗ те ҫунатлӑ 
тапхӑрӗнче, вӗри юн тапса тӑнӑ вӑхӑтра, пурнӑҫпа вилём 
ҫинчен шухӑшламалла. Мӗнле хӑрушӑ самана килсе тухрӗ! 
Ҫакна камсем тунине Борис лайӑх пӗлет. В ӑл  халӗ мул тён- 
чине чӗререн ылханать. Анчах ун ылханӗ мӗнех вӑл юнӗҫен 
Гитлер эшкерӗшӗн?!

Х ал ӗ  ылханпа мар, сӑмахпа мар— хӑватлӑ вутпа ҫеҫ ҫун- 
тармалла, ҫав  ҫеҫ ӑса кӗртӗ тӑшмана.

«В ӑр ҫӑ  йывӑрлӑхӗ ман ҫине те килсе тиенчӗ. Юлташӑм- 
сен, расчетри салтаксен, тӑшман кӳрекен йывӑрлӑха, вӑрҫӑ 
вут-хӗмне тӳссе ирттерме вӑй-хал, ҫирӗплӗх, хастарлӑх ҫитӗ- 
ши?—  тесе шухӑшлать Хастаров.— Ҫапӑҫура, ҫак хаяр тёрёс- 
лӳре, аптраса ӳкмӗҫ-и вӗсем? Л ай ӑх  пӗлет вӗсене Борис: пур- 
не те шанма пулать! Вахит Сабиров — хӑюллӑ та тӗреклӗ 
тутар каччи. Пулемета хӑй аллинчи пилӗк пӳрнене пӗлнӗ 
пекех пӗлет. Полкри пулеметчиксенчен чи ӑста перекенни. 
Ахаль мар ӗнтӗ унӑн кӑкри ҫинче «Отличник боевой и поли
тической подготовки» значок ҫуталса тӑрать. Амӑшӗпе ҫеҫ 
ӳснӗ Сабирова мӗн ачаран хура-шур курма тивнӗ. В ӑл  рес- 
публикӑри пӗр педтехникумран вӗренсе тухнӑ. Ҫара киличчен 
пӗр ҫулталӑк учительте ӗҫленӗ. Вӗри чӗреллӗ комсомолец. 
Ш анчӑклӑ юлташ.

Иккӗмӗш номер —  Илюша Ильясов. Кӳршӗ халӑх ҫынни— 
ҫармӑс. Ҫемҫерех кӑмӑллӑ этем. Сӑпай каччӑ. Пулемет ӗҫне 
аван пӗлет. Ҫарти йӗркене нихҫан та пӑсмасть, йӗркеллӗ 
салтак. Винговкӑран та, автоматран та, пулеметран та питӗ 
тӗл перет. Ҫара киличчен сунарҫӑ та пулнӑ. Куна та шанма 
пулать...



П лан Метеоров — 3-мёш номер, патронсем ҫӗклекен... 
Вырӑс ҫынни. Нумай вӗреннӗ, нумай пёлет. Астрономие юра- 
тать. Пулков обсерваторинче ӑслӑлӑх сотрудникӗ пулнӑ. Ҫар 
ӗҫӗ уншӑн кӑмӑллӑ ӗҫех мар пек, ҫапах вӑл мӗн хушнӑ ӗҫе 
вӑхӑтра тума пултарать. Кирек мӗнле йӗркене те хӑнӑхнӑ 
зтем. С ахал калаҫать, ытларах пӗччен шухӑшлама юра- 
тать. Унран тӗнче уҫлӑхӗ ҫинчен ыйтсан, вӑл вара хавхалан- 
сах каласа парать. Ҫавӑнпа-и, тен, ӑна юлташӗсем «астро
ном» тесе чӗнеҫҫӗ. Яланах куҫлӑхпа ҫӳрет.

Андрей Пандайкин — чӑваш ҫамрӑкӗ. Вӑл та патронсем 
ҫӗклесе тӑрать. Лутра та патварскер. Темле йывӑрлӑха та 
тӳсме пултарать. Ачаран хӑр-тӑлӑх ӳснӗ. Ҫамрӑклах ун ури 
ҫине ӗне пуснӑ. Куккӑшӗ ӑна усрава илнӗ, вӗрентнӗ. Пандай
кин аслӑ шкул пӗтернӗ. Пӗрмаях кӗнеке, хаҫат-журнал вулать. 
Тӗнчери лару-тӑру ҫинчен калаҫма юратать. Хӑюллӑ салтак... 
Кун пирки те иккӗленмелли ҫук...»

Хастаров шухӑшланипе сисмен те, вӑхӑт ир енне сулӑннӑ, 
хёвелтухӑҫӗ хёрелнӗ. Вӑл яшт сиксе тӑчӗ те расчетне тёрӗс- 
лерӗ. Унӑн пулеметчикӗсем ӑшӑ ыйхӑра.

Метеоров хӑй хуралта тӑнӑ чух мӗн асӑрхани ҫннчен 
Хастарова пӗлтерчӗ.

— Тӑшман разведки Куржма хӗррине килсе кайрӗ. Вёсем 
виҫҫӗнччӗ. Пӗр сехете яхӑн пирӗн енне бинокльпе сӑнарӗҫ- 
сӑнарӗҫ те каялла кайрӗҫ. Пирӗн полк кунта вырнаҫнине 
асӑрхарӗҫ пулас...

Сасартӑк ҫурҫӗр енчен кӗрленӗ сасӑ илтӗнсе кайрӗ. Пуле- 
метчиксем вӑранчӗҫ, пурте хӑлхисене тӑратсах итлеме тытӑн- 
чӗҫ. Тӳпере самолетсем кӗрлесе вӗҫнилайӑхах илтӗне пуҫ- 
ларӗ. Сасӑ вӑйланнӑҫемӗн вӑйланса пычӗ. Ч асах тӑшман 
самолечӗсем, сывлӑша ҫурса, Куржма шывӗ ҫине вӗҫсе ҫит- 
рӗҫ. Хастаров вӗсене шутлама пикенчӗ: пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, 
тӑваттӑ, пиллӗк... вуникке ҫитрӗ те чарӑнчӗ. Ҫав вӑхӑтра 
«юнкерссем» хурчка пек аялалла чӑмса илчӗҫ те, вёсен 
айӗнчен хура муклашка евӗр япаласем татӑла-татӑла анма 
тытӑнчӗҫ.

—  Бомбӑсем пӑрахма тытӑнчӗҫ! Пулеметчиксем, окопа!— 
терӗ Хастаров. Хӑй те окопа сикрӗ.

Ч ӑнах та, тепӗр ик-виҫӗ ҫеккунтран унта та кунта бом- 
бӑсем хӑрушшӑн хаплатса ҫурӑлма тытӑнчӗҫ. Вӗсем халлӗхе 
пирӗн салтаксем йышӑннӑ позицирен хыҫаларах, вӑрман тав- 
рашӗнче, хаплата-хаплата ҫурӑлчӗҫ.

21



—  Аҫта-ши пирӗн истребительсем?— терӗ Вахит Сабиров 
И льясова.— Мӗншӗн пирӗннисем ҫаксене килсе хӳтерсе ямаҫ- 
ҫӗ? Авӑ, пирӗн кӑвак  тӳпере вӗсем еплерех хуҫаланаҫҫё.

— Калама пултараймастӑп. Тен, пирӗннисем те килсе ҫи- 
тӗҫ-ха,—  тет ӑна хирӗҫ Илюш.

Хайхи «юнкерссем» иккӗмӗш хут каялла ҫаврӑнчёҫ те 
каллех вёсен позпци патнелле чӑмса анчӗҫ, каллех бомбӑсем 
пӑрахаҫҫӗ. Анчах хальхинче пирён зениткӑсем таттн-сыппи- 
сӗр пеме тытӑнчӗҫ.

Хастаров куҫне илмесӗр сӑнать. Хамӑр снарядсем «юн- 
керссемпе» «мессерсем» тавра ҫурӑлса каяҫҫӗ тс. вал вырӑн- 
та ҫӗлӗк пысӑкӑш тӗтӗм чӑмакка тӑрса юлать. Вӑл анлӑ тӳ- 
пере сарӑлса-сарӑлса каять те, ҫурхи юр пек ирӗлсе, куҫран 
ҫухалать. Анчах пирӗннисем ниепле те лектереймеҫҫӗ-ха. 
Зенитчиксем тӑшман самолечёсепе персе тивертенменшӗн 
Хастаров пӑшӑрханса илчӗ. В ӑл  хӑй пулсан, кашни пемес- 
серенех лектерессӗн туйӑнчӗ ӑна. Ҫапла ҫеҫ шутлама ӗлкӗр- 
нӗччӗ, унччен те пулмарӗ, пӗр «юнкерсӑн» аякӗнчен хура 
тётём тухса кайрӗ. Тӗтём вӑйланма тытӑнчӗ, анчах летчик 
нурпӗр хӑйӗн самолетне ҫурҫӗр еннелле ҫавӑрма ӗлкёрчӗ. 
Хайхи «юнкерс» Куржма ҫинелле чалӑшшӑн анма тытӑнсан, 
унран пӗр чӑмӑркка уйрӑлчӗ те аялалла вирхӗнчӗ, часах ун 
ҫнйӗнче шурӑ кӑмпа евӗр парашют сарӑлчӗ, вӑл вара майӗ- 
ген анма пуҫларё.

М алтан вӑл Кружма ку енчех пек туйӑнчӗ, анчах аялал
ла анса ҫитиччен шывӑн тепӗр енне каҫса кайрё. Хайхкне 
пирӗн енчен снайперсем пеме тытӑнчӗҫ. Часах нимёҫ летчик- 
не сывлӑшрах тӗп турӗҫ. Кун хыҫҫӑн совет зенитчикӗсем 
тата тепӗр «юнкерса» персе тивертрӗҫ, ӑна тӳрех вут хыпса 
клчӗ, летчикӗ парашютпа сикме те ӗлкӗреймерӗ, Хастаровсен 
хыҫӗнчи хыр вӑрманне, хӑй хыҫҫӑн хуп-хура тӗтём хӑварса, 
кӗрӗслетсе ӳкрӗ. Тӑшман самолечӗ ӳкмессерен, совет салта- 
кӗн чӗри хаваслӑн тапать.

Икӗ самолечӗ арканнӑ хыҫҫӑн «юнкерссем» гата тепре 
ҫаврӑнчӗҫ те каллех бомбӑсем тӑкрӗҫ. Хальхинче пер бомби 
Хастаров расчетӗнчен темиҫе метр аякра ҫурӑлчӗ re пуле- 
метчиксен хӑлхине хупласа лартрӗ. Хастаров окопӗн пӗр 
кӗтесӗ йӑтӑнса анчӗ, сержанта кӑшт кӑна хупласа хурайма- 
р ӗ — вӑл аяккалла пӑрӑнма ӗлкӗрчӗ. Унӑн икӗ хӑлхи те хуп- 
ланса ларчӗ. Вӑл пуҫне тӗрлӗрен пӑркаласа пӑхрё, ура син
ие тӗпӗртетсе те илчӗ, майӗпен хӑлха хупланни уҫӑлса пычӗ.
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Фашистсен самолечӗсем курӑнмаҫҫӗ иккен — вёҫсе 
кайнӑ.

Сержант окопран сиксе тухрӗ те хӑйӗн пулеметчикӗсем 
патне васкарӗ. Вахит Сабировпа Илюш Ильясов Хастарова 
хирёҫ окопран тухрӗҫ.

—  Кӗҫех чёррӗн ҫӗр айне тӑватчӗ киревсӗр ф а
шист!— вӑрҫса тухать Вахит Сабиров.—  Иккӗшне Волковсем 
лектерчӗҫ, якши.

—  Пирӗн «Максимка» тӗп-тӗрӗсех юлнӑ-ха,— кӑмӑллӑн 
калаҫать Хастаров сержант, пулемета тёрӗслесе.

Чӑрӑш тӗмӗсене сирсе, вӗсем патне Гришин связной вӗҫ- 
терсе тухрӗ.

—  Сержант юлташ, фашистсем наступлени пуҫласа ячӗҫ. 
Весен атакине сирсе яма хатӗр пулар. Фокин лейтенант фа
шистсем 300 метр ҫывӑха ҫитмесӗр пеме хушмасть. Пенӗ 
май позицисене улӑштарса тӑрӑр,— терӗ те ҫул урлӑ сылтӑм 
енчи пулемет расчечӗ патне васкарӗ.

Сержант ҫавӑнтах бинокльпе тӑшман еннелле пӑхма ты- 
тӑнчӗ. Чӑнах та, вӑрмантан килекен шоссе тӑрӑх темиҫе 
хурҫӑ хӳме йывӑррӑн шӑвӑнать. «Танксем!— темле шикле- 
ьерех шухӑшларӗ Хастаров.—  Ав епле кӗмсӗртетсе килеҫҫӗ. 
Умлӑ-хыҫлӑ».

Чи малта икӗ тӗксӗм сӑрӑ танк шӑвать. Танксем хыҫҫӑн 
тусан пӗлӗчӗ ҫӗкленет. Юлашки вӑхӑтра ҫумӑр ҫуман. Хёрт- 
се пӑхакан сарӑ хӗвел хӑйӗн ӗҫнех тӑвать: ҫёре типӗтсе янӑ, 
ьёри.

— Сержант юлташ! Мӗншӗн Куржма кӗперне минерсем 
сирпӗтсе яман? Мӗн вӗсене пирӗн пата «хӑнана» килме ҫул 
хатӗр тытаҫҫӗ-им? Ырӑ сунатпӑр, «хаклӑ хӑнасем», килӗрех 
тесе, ҫӑкӑр-тӑварпа кӗтсе илмелле мар-и тата?—  тӑрӑхласа 
калаҫать Вахит. Унӑн чӗри ҫак кӗпере тӗрӗс-тӗкелех хӑвар- 
нӑшӑн тӗлӗнмелле пӑшӑрханать. Ирӗк парсан, вал кӗпере 
халӗ кайса сирпӗтсе яма хатӗр.

—  Ан васка, Сабиров юлташ! Выводне кайрантарах ту- 
пӑр. Тен, унта минерсем хатӗр тӑраҫҫӗ?

Х аль ёнтӗ малти танк ҫинчи хура хӗрес те аванах курӑ- 
накан пулчӗ. Танксем хыҫӑнче тӑшман пехоти. Вӑл, танксем 
хӳттипе килсе, тӳрех совет салтакӗсен позицийӗ ҫине тапӑ- 
насшӑн пулас.

Совет салтакӗсем йышӑннӑ позиди тӗлне ҫитме пёр ҫур 
километр пек юлсан, тӑшман танкӗсем пеме тытӑнчӗҫ.
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Снарядсем унта та кунта шартлатса ҫурӑлаҫҫӗ, ҫӗрпе пӗрле 
чул катӑкӗсене, йывӑҫ ванчӑкӗсене пур еннелле те вӑркӑн-f 
тарса яраҫҫӗ.

Кӗпер патне ҫитесси пӗр виҫҫӗр метр пек юлсан, танка 
хирӗҫ перекен пирӗн тупӑсем кӗрӗслеттерсе пеме пуҫларёҫ. 
Х ал ӗ  малти танксем хӑйсен хӑвӑртлӑхне ӳстерчӗҫ, вӗсем 
хыттӑн пынипех кӗпер урлӑ каҫса кайма васкаҫҫӗ.

— Мӗншӗн пирӗннисем персе тивертеймеҫҫӗ. Кӗҫех кёпер 
ҫине те ҫитсе кӗреҫҫӗ,— тесе пӑшӑрханса илчӗ сержант.

Хайхи танк пых-пых! турӗ те кювет хӗррине пӑрӑнса тӑчё, 
ун ӑшӗнчен тӗтӗм тухма тытӑнчӗ. Ҫиелти люк уҫӑлчӗ, унтан 
пӗри сиксе тухрӗ те теприне туртса кӑларма васкарӗ. Аман- 
нине танк ҫине кӑларса хучӗ, вара виҫҫӗмӗшӗ тухрӗ, анчах 
ҫак самантра тахӑшӗн тӳрӗ алли пӗрин хыҫҫӑн теприне шӗ- 
кӗлчерӗ.

П ТРтан персе тата тепӗр танкне те тытрӗҫ, вал шоссе 
варринех хытса ларчӗ. Анчах тӑшман кунпа лӑпланмарӗ. 
Хӑйӗн атакине вӑйлатас тесе, артиллерие ӗҫе ячӗ.

Снарядсем уласа килеҫҫӗ те пӗрремӗш батальон йышӑн- 
нӑ позицинче хаплатса ҫурӑлаҫҫӗ,— пӗтӗм тавралӑх чӗтре- 
чӗтре илет.

Хастаров ларакан окопра та ҫӗр чӗтренсе кӑна тӑрать. 
Тӑшман тупӑран вӑйлӑран та вӑйлӑрах пеме тытӑнчӗ. Тис- 
кер те хӑватлӑ сасӑ татти-сыпписӗр кӗрленипе Хастаровӑн 
Хӑлхи хуплана-хуплана ларать, чӗри кӑртлатса тапать, ҫан- 
ҫурӑмё пӗрре вӗриленсе илет, тепре шӑнса каять. В ӑл  бруст
вер урлӑ тӑшман еннелле п ӑ х р ӗ — пульӑсем ун пуҫӗ ҫийӗн 
шӑхӑрса вӗҫеҫҫӗ. Тӳрех ӑнланчӗ: тӑшман пехоти перет. Ч а 
нах та, тӑшман пехоти, танксем хыҫӗнчен тухса, Куржма 
шывӗ еннелле талккӑшпе атакӑласа килет. Фашистсем чуп- 
нӑ ҫӗртех автомачӗсенчен шатӑртаттара-шатӑртаттара илеҫҫӗ.

Ҫаксене курсан, Хастаров яшт ҫеҫ окопран сиксе тухрӗ те 
расчет патне ыткӑнчӗ.

—  Сабиров, Ильясов, Метеоров! Мӗн туса выртатӑр? 
Х ӑвӑр т пулемет патне! Тӑшман пехоти! Часрах — вут-хём!

Сабировпа Ильясов хӑвӑрт ҫӗкленчӗҫ те «максимка» хыҫ- 
не выртрӗҫ.

—  Ах, кӗҫех кая юлаттӑмӑр!— терё те Сабиров, пулемет 
гашетки ҫине пусрё.

В ал  кёпер патне ҫывхаракан фашистсен ушкӑнӗ ҫине хӑй 
пулеметӗнчен вут тӑкма тытӑнчӗ. Кунта ҫитиччен чӑрмавсӑр
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килнӗ фрицсем, пульӑсем тивнипе, виле-внле выртаҫҫӗ е ам а
н а т е .  Ҫуйхашу, кӑшкӑрашу пуҫланса каять. Анчах нимӗҫ 
офицерӗсем хӑйсен салтакӗсене малаллах хӳтереҫҫӗ, часрах 
кӗпере тытса илесшӗн.

Акӑ пӗр ушкӑн тӑшман салтакӗ кӗпер ҫине пурпӗр ҫитсе 
кӗчӗ. Хастаров тӳссе тӑраймарӗ, хӑй автоматне вӗсем ҫине 
тьпрӗ те вӑрӑм черетпе персе ячӗ — темиҫе салтак кӗпер ҫине 
ӳксе юлчӗ. Кӗпер урлӑ каҫма ӗлкӗрнисем тӳрех кювета чӑм- 
рӗҫ те позици йышӑнчӗҫ.

Сабировпа Ильясов кӗпер патне чупакан тепӗр ушкӑна 
«максимкӑран» персе-ҫулса тӑкрӗҫ.

Ыттп пулёметчиксемпе автоматчиксем хир урлӑ килекен 
тӑшман пехотипе ҫапӑҫаҫҫӗ. Фашистсем часах Куржма шывӗ 
патнех ҫитсе тухрёҫ. Темиҫе утӑм тӑваҫҫӗ те, курӑк ӑшне 
выртса, сыхланса юлаҫҫӗ. Хӑшӗсем авӑ Куржма шыв хӗрри- 
нех чупса анчӗҫ. Кёҫех ун урлӑ каҫса, Фокин лейтенантӑн 
ротине атакӑлама пултараҫҫӗ.

—  Сабиров, 3-мӗш прицелпа 1-мӗш ориентир тӗлӗнчи 
фашистсен ушкӑнӗ ҫине кӗске черетпе —  огонь!— тет ҫирӗп- 
пӗн Хастаров сержант.

Сабиров пулемет кӗпҫине сулахаялла, пӗрремӗш ориентир 
патнелле, тытать. Кунта тӑшман салтакӗсем йышлӑн тапӑнса 
килеҫҫӗ.

Ирхи ӑшӑ хӗвел вёсен пичӗ-куҫӗ ҫине ӳкет. Вӑрӑм янахлӑ, 
тӑрахла питлӗ нимӗҫ салтакӗсем малаллах васкаҫҫӗ, вӗсем, 
Куржма шывё урлӑ каҫса, совет салтакӗсен позицине тытса 
илеешён. Сабиров гашетка ҫине пусать те вӑрӑм черет кӑ- 
ларса ярать — фашистсем, малтисем, тӑкӑнма тытӑнаҫҫӗ, 
хыҫалтисем хӑвӑртрах ҫӳллӗ курӑк ӑшне чӑмаҫҫӗ. Хастаров 
пӗлет: фашистсене Куржма сылтӑм ҫыранӗнчен хӳтерсе яма- 
сан, тӑшман унта пӗр каҫрах ҫирӗпленсе ларать, варй ӑна 
хӑваласа  яма нумай юн тӑкмалла, нумай юлташӑн пурнӑҫ- 
не вӑхӑтсӑр татмалла..- Халӗ ӑна кунта ҫирӗпленме памалла 
мар — шӑлса ывӑтмалла.

— Сабиров, Ильясов! Пулемета 2-мӗш прицела лартӑр 
та вӗсене ҫёр ҫуммипех шӑлӑр, курӑк ӑшӗнчисем ҫакланччӑр.

Сабиров часах пулеметне фашистсем выртнӑ ҫёрелле ты 
тать. Чылай ҫӳллӗ ӳснӗ ҫӑра курӑк ҫавапа ҫулнӑ пек касӑл- 
са тӑкӑнать, курӑк ӑшӗнчи фашистсен кӗлеткисем пӗр хускал- 
масӑр выртса юлаҫҫӗ.

— Тап-таса пулчӗ! Л ай ӑх сухаларӑмӑр, лайӑх вырса



тухрӑмӑр!— тет савӑнӑҫлӑн Сабиров. Анчах савӑнма иртерех- 
мӗн. Сабиров пеме пӑрахать те, аллине кантарас тесе, пуле
мет хыҫӗнчи окопа анать кӑна — тӑшманӑн ҫӗнӗ ушкӑнӗ 
каллех ҫӗкленсе малалла ыткӑнать. Сабировпа Ильясов пеме 
тытӑниччен нимӗҫсем Куржма сылтӑм ҫыранне хӑпарса ҫнт- 
се те ӳкеҫҫӗ, хӑшӗсем пуля илмен лакӑмсене, хӑва тӗмӗсем 
ӑшне пытанма ӗлкӗреҫҫӗ.

Ҫакна курсан, Хастаров пулемет хыҫне хӑй выртать те 
пытанма ӗлкӗреймен тӑшман салтакӗсене тӗллесе перет, чы- 
лайӑшне вилӗм кӳрет.

Анчах тӗмсем ӑшӗнче выртаканиисем Сабиров пулеметне 
асӑрхаҫҫӗ те тӑхлан пуля ҫунтарма тытӑнаҫҫӗ. Пульӑсем, 
пулеметӑн щитне чӑнт та чант! пырса ҫапӑнса, каялла сир- 
пӗнеҫҫӗ. Унччен те пулмасть Ильясов: «Ах, лектерчӗҫ!»— тесе, 
каялла окопа шуса анать, хӑйӗн сулахай хулне ярса тытать.

— Сабиров, кунта кил, Метеоров, Ильясовӑн суранне 
ҫыхса яр!— тет Хастаров.

— Сержант юлташ, хам вырӑна йышӑнма ирӗк парӑр,— 
тет ун патне шуса ҫитнӗ Сабиров.

— Сабиров юлташ, эсӗ командир ирӗк памасӑр мӗншӗн 
пулемет патӗнчен пӑрӑнтӑн? Эс кӑшт пӑрӑннӑ хушӑра фа- 
шистсем каллех ҫӗкленчӗҫ, хӑшӗсем майлӑ вырӑн йышӑнма 
та ӗлкӗрчӗҫ, халь ӗнтӗ вӗсене унтан мӗнле хӳтерсе ярӑн? 
Анлантӑн-и’ ҫакна? — Сабирова сивлесе калаҫрӗ Хастаров.

Ҫак сӑмаха илтсен, шуралса кайрӗ Сабиров. Вӑл ӑн- 
ланчӗ: расчетӑн ӑна хытӑ вӑрҫма та, айӑплама та тпвӗҫӗ пур. 
Унӑн малтанхи ырӑ ячӗ халь ӗнтӗ пӗтӗм йыш умӗнче варалан- 
ма, хисепсӗре тухма пултарать.

Ҫав минутра вӗсем патне связной вӗҫтерсе ҫитрӗ, хӑй 
хашкакан пулнӑ, пичӗ тӑрӑх тар юхать. В ӑл  гимнастерка 
ҫаннипе пит-куҫне шӑлса илчӗ те Хастаров патне ҫитсе кук- 
ленчӗ, ӑна хут листи тыттарчӗ.

— Сержант юлташ, лейтенант приказӗ.
«Ман рота тӑшмана хирӗҫ атакӑна тухать те Куржман 

сылтӑм ҫыранӗнчен фашистсене каялла сирсе ярать. Эсӗ 
хӑвӑн расчетупа пирӗн атакӑна пулӑшса пыратӑн, тӑшманӑн 
перекен точкисене путарса лартатӑн. Пирӗн контратака кӑн- 
тӑрла 12 сехетре пуҫланать.

1-мӗш рота командирӗ Фокин лейтенант».
— Лейтенанта калӑр: пулемет расчечӗ приказа пурнӑҫла- 

ма хатӗр,— терӗ Хастаров, приказа вуласа тухсан. В ӑл  Пль-
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ясов вырӑнне иккӗмӗш номер пулма Андрей Пандайкина 
хушрё.

Акӑ Пандайкин иккӗмӗш номер вырӑнне йышӑнчӗ те пат
рон лентисене хатёрлесе хучӗ.

Тепёр ҫур сехетрен Иван Метеоров санчаҫран таврӑнчӗ. 
Вӑл Илюшӑн суранӗ пиркн пӗлтерчӗ.

— Сулахай хулӗнчен амантнӑ, шӑммине ҫӗмӗрмен. С ан 
бата ӑсатрӗҫ. Ыранеенче — тепӗр кунсенче полках таврӑ- 
нать терӗҫ, хӑй манпа пӗрлех таврӑнасшӑнччӗ те, анчах ӑна 
ямарӗҫ.

Метеоров калаҫнӑ хушӑра тӳпене хӗрлӗ ракета вӗҫсе хӑ- 
парчӗ. Атака!..

Малтан бруствер ҫинче вӑтам пӳллӗ, сарлака хулпуҫҫил- 
лӗ  Фокпн лейтенант курӑнса кайрӗ. Вӑл окопран сиксе тух- 
рё те:

— Юлташсем! Тӑван ҫӗршывшӑн! Ман хыҫҫӑн — м алал
л а !—  тесе кӑшкӑрчӗ.

Окопсенчен, траншейӑсенчен хурҫӑ каска тӑхӑннӑ совет 
еалтакесем пӗрин хыҫҫӑн тепри сиксе тухрӗҫ те тӑшман ен
нелле чупрӗҫ. Акӑ, лейтенант тӳрех Куржма ҫыран хӗррине 
чупса ҫнтрӗ те каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ — унӑн салтакӗсемпе 
командирӗсем, окопсенчен тухса, талккӑшпе шыв хёрнелле 
чупаҫҫӗ, тӑшман халлӗхе вӗсене хытах пеме пуҫламарё-ха. 
Кӗҫён лейтенант Юрков та хӑйӗн взвочӗ умӗнче хастарланса 
чупать, ыттп командирсем те хӑйсен взвочӗсене атакӑна ҫӗк- 
ленё.

Акӑ, Фокин Куржма ҫыранӗнчен тӳрех аялалла сикрӗ, 
кунта ҫӳҫе тӗмӗсем хушшипе чупса, тӑп-тӑрӑ юхакан шыв 
хӗрне тухрӗ. Ҫав вӑхӑтра ун хыҫҫӑн пыракансем шыв хӗрри- 
не чупса ҫитрӗҫ, лейтенант вёсене чарӑнса тӑма памарё:

— Гӑван ҫӗршывшӑн —  малалла!
Куржма шывӗ урлӑ вӑл чи малтан каҫма тытӑнчӗ. Шывӗ 

тарӑн мар иккен, варрине ҫитсен те, кӑкӑр таран кӑна. Лейте
нант хыҫҫӑн ыттисем те шыв урлӑ шампӑртаттарса каҫаҫҫӗ. 
Малтисем каҫса ҫитсен, Фокин вӗсене ҫыран тӑрӑх ҫӳҫе тӗмӗ- 
сем хушшипе ертсе кайрӗ-

Тӑшман вӗсене хирӗҫ автоматсенчен, пулеметсенчен пеме 
тытӑнчӗ, Хастаров хӑйӗн расчетне: «Огонь!»— терӗ, хӑй те,
автомат тытса, фашистсене хирӗҫ ҫунтарма тытӑнчӗ. Саби
ровпа Пандайкпн фашистсене хирӗҫ пулеметӑн хӑватлӑ вутне 
тытрӗҫ. Леш енчен перекенсен йышё сахаллансах пычӗ.

27



Анчах пӗр хыр тӗмӗ ҫумӗнче тӑшманӑн ручной пулемечё хы тз 
перет, Фокин ротине ҫӗкленме те памасть.

—  Вахит, пӗрремӗш ориентира пер! Унта ручной пуле
мет,—  хушрё Хастаров. u „

— Якши! Х алех йна месерле яла яратпӑр,—  терё те С а 
биров пулемет кӗпҫине сулахаялла пӑрчӗ. Пулемет каллех 
такӑлтатса илчӗ. Хальхи хыр тӗмӗ касӑлса тӑкӑнчё, унти 
пулемет та шйпланчё.

—  Маттур, Вахит!
—  Тата йҫта пур вёсем?— хёрсе кайнй Сабиров кйшкйрсз 

ыйтрё.
— Тата, ава, сылтйм енчи тйрйсар хурйн тёлне пер — 

унта каллех пулемет, ҫавӑ пирӗннисем ҫине пуля ҫунтарать...
Тйшман атаки путланса ларчё...

•к * -к

Аҫа ҫапнӑ пек хйрушй сасй кӗмсӗртетсе илчӗ, ҫёр чётрен- 
ч ё — Хастаров вйранса кайрё.

Каллех ҫӗнӗ кун пуҫланнй иккен. Хёрлё хёвел вйрман 
сийӗн хӗм сапса ҫӗкленет. Снарядсем, ҫӗре кисретсе, Куржма 
ку енче ҫурйлаҫҫӗ, фашистсен артиллерийё паян хёвелпе пёр- 
лех вйраннй-мён.

Снаряд ҫурйлнипе пулеметчиксем пӗрин хыҫҫйн тепри 
вӑранчӗҫ те, куҫӗсене ал тӳрчӗпе сйтйркаласа, хййсен пуле- 
мечёсем патне ыткйнчӗҫ.

Хастаров та, шинельне хыр тӗмӗ ҫумне ывйтса, пулемет 
патне пырса выртрё.

Халлёхе пёр снаряд та вёсем вырна.ҫий сйрт ҫинче^ҫурӑл- 
марё-ха, аялта, Куржма шывӗ таврашӗнче, ав, торфлй ҫӗре 
ҫӗкле-ҫӗкле ывйтать. Унта пёрремёш батальонри салтаксем 
малти позицийё, унта унйн юлташёсем. Халлёхе снарядсем 
траншеййнах ӳкмеҫҫӗ: е ун умӗнче, е хыҫаларах кёрёслетсе 
ҫурйлаҫҫӗ, вёсен ванчӑкӗсем ҫумйр пек сирпӗнеҫҫӗ.

Финсем минометсенчен те пеме тытйнчӗҫ, авӑ^ минӑсем 
шахматла йӗркепе ӳксе шартлатаҫҫӗ, кусем пехотӑшӑн ытла 
та хйрушй. Акӑ икӗ мина траншея умнех килсе укрӗҫ, сара 
хуранӗ пек шӑтйксем алтса хӑварчӗҫ... Сасартак ай-ай, ох-ох! 
тесе йынӑшни илтӗнсе кайрӗ, Хастаровӑн та чунӗ ҫуҫенсе 
илчӗ. Вйл темиҫе салтак вилме е аманма пултарнине йнлан- 
чӗ. Кӗҫех пирён тупйсем те фашистсен артиллерийё ҫине пеме
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тытӑнчӗҫ. Снарядсем шыв леш енчи вӑрман ҫумне ӳксе 
кӗррӗс! ҫурӑлаҫҫӗ.

—  Улатисем переҫҫӗ! Л айӑх переҫҫӗ,— терӗ савӑнса 
Хастаров.

Хастаров бинокльпе тӑшман позицийӗ ҫине тинкерсе пё
хать.

— Л айӑх сирпӗтеҫҫӗ, анчах тӗл лектереймеҫҫӗ. Ман шут- 
па, шаларах пемелле, вёсен артиллерийӗ ҫав тӗмӗсем хыҫӗн- 
че, авӑ, тупӑ кӗпҫи те кӑштах курӑнать, пытарсах ҫитерей- 
мен,— тесе тӗллесе кӑтартать вӑл Сабирова.

Сабиров ун аллинчи бинокле илсе пӑхать.
—  Мур илесшӗ! Чӑнах та, ав тупӑ кӗпҫи... ма тивертей- 

меҫҫӗ-ха ӑна пирӗннисем, асӑрхаймарӗҫ-ши?
— П ӑхӑр-ха,—  тет Метеоров,— фрицсем!
Хастаров та тинкерсе пӑхать: шоссе ҫине тӑшманӑн виҫӗ 

бронетранспортерӗ, ун хыҫҫӑн ҫуран ҫар тухрӗ.
Сасартӑк тӑшман пехоти пӗтӗм талккӑшпех окопсенчен 

сиксе тухрӗ те Куржма еннелле чупрӗ. Хӑйсем ку еннелле 
татти-сыпписӗр переҫҫӗ, пульӑсем сӑрт ҫине те шӑхӑрса 
ҫитсе тӑрӑнаҫҫӗ.

—  Мӗн тумалла? Пемелле-и?— тесе ыйтрё чӑтӑмсӑррӑн 
Сабиров.

— Приказ пулман. Юрамасть,— ҫирӗп сасӑпа хуравларӗ 
ӑна Борис.

— Пачах пулмасан, вара ҫаплипех выртатпӑр-и?
— Пулать. Чӑтӑмлӑх кирлӗ. Ан васкӑр,— асӑрхаттарчӗ 

Хастаров.
Темиҫе минутран рота командирӑн связнойӗ чупса ҫитрӗ.
—- Шоссерен пуҫласа хӑвӑра хирӗҫ ларакан пӗччен хыр- 

ориентир таран вӑрӑм черетпе пемелле,— терӗ вӑл, васкаса.
Хастаров кӑтартнӑ ориентирсене палӑртрӗ. Ҫ ав самантра 

тӑшман бронетранспортерӗсем ҫине пирӗн артиллери пеме 
тытӑнчӗ, машинӑсем хыҫӗнчи пехота шоссе икӗ еннелле тап- 
са сикрӗ.

Пӗччен хыр-ориентир тӗлӗнче пёр взвода яхӑн салтак ну- 
хӑнчӗ, вӗсем ҫине Сабиров хӑй пулемет вутне тытрӗ. Ҫакна 
кӗтмен финсем акӑ хӑшӗ малалла, хӑшӗ каялла ыткӑнчёҫ, 
темиҫе салтак ҫавӑнтах тӗшӗрӗлсе анчӗ.

Вахит малалла чупакансем ҫине пӗр кӗске черет кӑларса 
ячӗ —  чӗрӗ юлнисем тункатасем хыҫне чӑмрӗҫ. Шоссе тепӗр 
енче Ковальчук ертсе пыракан 2-мӗш отделении пулемечӗ
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те финсене ҫунтарма тытӑнчӗ, хайхисем ниҫта кайса кӗме 
ҫуккипе кювета чӑмаҫҫӗ. Сабиров пеме пӑрахрӗ: атакӑлакан 
финн салтакӗсем ҫӗкленессе кётрӗ. Чӑнах та, нумай кӗттер- 
мерӗҫ —  каллех пёрин хыҫҫӑн тепри ҫёкленсе чупма тытӑнчёҫ. 
Нумай та чупаймарӗҫ, каллех выртрӗҫ. Фашистсем тепре 
ҫёкленнӗ-ҫёкленмен Сабиров вӑрӑм черет кӑларса ячӗ. Фа- 
шистсенчен чылайӑшӗ пӗр тапранмасӑр выртса юлчӗ. ^

Тепӗр вунӑ минутран тӑшман юлашкийӗсем, пӗрерӗн сике- 
сике тӑрса, шыв хӗрринелле темиҫе утӑм тӑваҫҫӗ те каллех 
Еыртаҫҫӗ.

Сабиров вёсем ҫине икӗ-виҫӗ хут та персе пӑхрӗ. Анчах 
ниепле те лектереймерӗ, пульӑсем ҫӳлерех вёҫсе иртрӗҫ 
пулас.

—  Ильясов! Эсӗ сунарҫӑ пулнӑ, ну-ка, финн ҫӗкленсен—  
тӳрех шаплаттар —  месерле ӳктёр. Анлантӑн-и?—терӗ Х а ст а 
ров сержант.— Эсӗ, Пандайкин, иккӗмӗш номер вырӑнне 
йышӑн.

Х алӗ ҫеҫ санбатран килнӗ Ильясов винтовка ярса тытрӗ 
телап сӑркка ҫамрӑк хыр ҫумне выртрӗ. Акӑ тӑшманӑн тӑс- 
ланкӑ салтакӗ ҫӗкленчӗ, кукленсе чупма тытӑнчӗ—  ҫав са- 
мантра Ильясов персе ячӗ. Фашист, кӑкӑрне ярса тытса, 
малалла тнрӗнсе анчӗ. Унтан тепри хӑвӑрт ҫӗкленчӗ те пуҫне 
пӗксе малалла ыткӑнчӗ. Ильясов кӑна та выртма ӗлкӗриччен 
тӗлех лектерчӗ. Ҫур сехет хушшинче Ильясов ҫапла ҫичӗ 
шюцкоровеца* персе ӳкерчӗ.

Хальхинче те тӑшманӑн атаки ӑнӑҫсӑр путланса ларчӗ.
Кӑнтӑрла иртсен, вӗсем патне Юрков кӗҫӗн лейтенантпа 

Кислов политрук пырса кайрӗҫ.
Кислов политрукӑн ҫӳҫӗ йӑм-хура, ҫамки сарлака, хура 

куҫ харши айӗнчен ҫивӗч куҫӗсем йӑлтӑртатаҫҫӗ. Сӑнёпе вӑл 
монгол евӗрлӗрех, анчах хӑй чӑн-чӑн чӑваш ҫынни. Вӑрҫӑ- 
ччен занятисем хыҫҫӑн чӑвашсемпе чӑвашла калаҫкаласа 
илетчӗ, чӑваш юррисене юрлама юрататчӗ. В ӑл  кашни сӑма- 
ха шухӑшласа калаҫать, салтака ним сӑлтавсӑр вӑрҫмасть, 
вёрентсе калать. Ҫавӑнпа ӑна салтаксем хӑйсем хушшинче: 
«Петр Васильч— ӑшӑ кӑмӑллӑ политрук»,— теҫҫӗ. Халӗ те ак 
вӑл Юрков кӗҫӗн лейтенантпа пулеметчиксене атакӑна сирсе 
янӑшӑн ырларӗ, ҫавӑнтах  асӑрхаттарма та манмарӗ:

*  Шюцкоровец — Финляндири реакциллӗ ҫар организации членӗ.
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—  Сире, пулеметчиксем, тӑшманӑн малтанхи атакисене 
смрсе янӑ ҫӗрте пултаруллӑ пулнӑшӑн тав тӑватӑп. Анчах 
кунпа лӑпланма кирлӗ мар. Тӑшман сӗмсӗр те вӑйлӑ. Вӑл 
пире пётерме, чура тума килнӗ. Е ҫӗнтерӳ, е в и л ё м — пцрён- 
шӗн урӑхла ҫул ҫук, Ҫакна кашниех чун-чӗрепе ӑнланма 
тӑрӑшӑр.

Вӑл кун тӑшман тата тепӗр хут атакӑласа пӑхрӗ, анчах 
полк хӑй йышӑннӑ позицире ҫирӗп тӑчӗ.

Тепӗр кунне, хёвел тухнӑ-тухманах, ҫурҫӗр енчен «юн- 
керссем» шӑхӑрса вӗҫни илтӗнчӗ.

Юрков командир та ҫутӑлнӑ-ҫутӑлманах Хастаров отделе- 
нине вӗҫтерсе ҫитрӗ: «Пулеметчиксем!— терӗ вӑл пурне те
пӗр ҫӗре пухса,— Тӑшман ӗнер пирӗн позицине разведка 
турӗ, вӑйсӑртарах вырӑнсене шырарӗ. Паян акӑ татӑклӑ ҫа- 
пӑҫу пуҫланать. Хытӑ тӑрӑр! Тӑшман артиллерийӗн вучӗ 
айне пуласран сыхланӑр. Кирлӗ чух ҫавӑнтах тепӗр позицине 
куҫӑр. Патронсем ҫителӗклӗ-и? Гранатӑсем пурин те 
пур-и— тёрӗслӗр. Пӗри амансан, ун вырӑнне .тепри хатӗр 
пултӑр. Ҫапӑҫура пӗр-пӗрне пулӑшӑр, пӑрахса ан хӑварӑр!»

Унччен те пулмарӗ, пӗр «юнкерсӗ» вёсен тӗлне вёҫсе 
ҫитрӗ, аялалла чӑмса илсе, умлӑ-хыҫлӑ тӑсӑк хура япаласем 
кӑлара-кӑлара пӑрахрӗ. Малтан вӗсем лайӑхах курӑнчӗҫ, 
кайраи хаяррӑн шӑхӑрса питӗ хӑвӑрт аннипе курӑнми пул- 
чӗҫ. Чуна ҫурмалла шӑхӑрса анакан бомба Хастарова хӑй 
пуҫӗ тӗлӗнче пекех туйӑнчӗ. Сабиров хыҫалти окопа сикрӗ, 
Хастаров, пуҫне аллисемпе тытса, пулемет патӗнчех выртрӗ, 
Метеоровпа Йльясов та траншейӑна пытанчӗҫ. Пандайкин, 
бомбӑсем пӑрахнине пӑхмасӑр, дисксене ҫӗклесе, хӑйсен 
пулеметчикӗсем патнелле чупать, акӑ хайхи бомбӑсем унтан 
пнҫех мар ахлатса ҫурӑлаҫҫӗ. Хастаров пуҫне ҫӗклерё те 
Пандайкин чупнине курчӗ.

—  Вырт хӑвӑртрах! Вырт! Лектереҫҫӗ!— тесе хыттӑн ӑна 
кӑшкӑрчӗ. Анчах Пандайкин ҫӳлелле пӑхса илчӗ те тата хы- 
тӑрах чупрӗ. Пёр «юнкерсӗ» Пандайкин чупнине асӑрхарӗ: ун 
тӗлне вӗҫсе ҫитрӗ те умлӑ-хыҫлӑ икӗ бомба кӑларса ячӗ. 
Пандайкин пӗлнӗ пекех виҫ-тӑват утӑм аяккалла турӗ те— 
снаряд шӑтӑкне чӑмрӗ. Хайхи бомбӑсем вӑл тӑнӑ тӗлтех 
умлӑ-хыҫлӑ кӗрлесе ҫурӑлчӗҫ, Пандайкин ҫине тӑпра сирпӗт- 
рӗҫ. Ку ҫын пӗтрех ӗнтӗ, тесе шутларӗ пуль хайхи «юнкерсё»: 
урӑх бомба тавраш пӑрахмарӗ, ыттисем хыҫҫӑн ҫурҫӗрелле 
вӗҫрё.
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Хастаров бинокльпе 
тинкерсе пӑхать. Танксем 
хыҫӗнче пехота. Акӑ вё 
сем талккӑшпех наступ- 
лени пуҫласа ячӗҫ.

Куржма патне ҫыв- 
харнӑ май танксем пысӑк- 
лансах пычӗҫ, акӑ малти 
танк ҫинчи тупӑран шоссе 
икё еннелле те кӑларса 
янӑ снарядсем ҫирӗк тӗ- 
мӗсем таврашӗнче шарт- 
латса ҫурӑлаҫҫӗ. Аычах 
малти танк юханшыв ур- 
лӑ каҫаймарӗ —  кӗпер 
сирпёнсе кайрӗ. Ана ха- 
мӑр саперсем тол ларт- 
са сирпӗтрӗҫ пулас. Ҫак 

самантрах Улати Волков наводчик хӑйӗн хӗрӗх пилӗк 
миллиметрлӑ туппинчен персе ячӗ. Хӑрушӑ танка ҫавӑнтах 
вут хыпса илчӗ. Ыттисем хайхи тупӑ ӑҫтан пеннне асӑрхарӗҫ 
те ун ҫине вут тӑкма тытӑнчӗҫ. Волков расчечӗ ӑнланчӗ: 
позицине хӑвӑрт улӑш тармалла— унсӑрӑн тӑшман тёл тиверт- 
ме пултарать. Артиллеристсем хӑйсен туппине малтанах 
палӑртса хунӑ урӑх позидие куҫарма тытӑнчӗҫ. Танк 
каллех печӗ, снаряд П ТО * хыҫӗнче ҫурӑлчӗ, икӗ артил
лериста вӗлерчӗ. Улати тата унӑн виҫӗ юлташӗ туппа урӑх 
позицие майлаштарса ҫитерчӗҫ те хайхи танксене хирӗҫ 
пеме тытӑнчӗҫ. Пӗрре пенипех тепӗр танка стройран кӑлар- 
чӗҫ. Виҫҫӗмӗш танкне те Волков расчечӗ виҫҫёмӗш снарядпа 
вут хыптарчӗ.

Анчах тӑшман пехоти те атакӑна ҫӗкленчӗ, танксем хы- 
ҫӗнчен сиксе тухса, тӳрех юханшыв хӗрнелле ыткӑнчӗ, тарӑн 
мар шыв урлӑ шӑмпӑртатса каҫса, ҫыран ку енне пухӑнчё.

—  Х е , ' Бенгель! Лос, вайтерген! Форвертс! Шнель! 
Ш н е л ь !**—  тесе кӑшкӑрса, нимӗҫ офицере ҫыран хӗррине 
сиксе тухрӗ. Хӑй ҫинче симӗс френч, сылтӑм аллинче брау-

*  Тӑшман танкӗсене хирӗҫ кӗрешекен cap подразделенийӗ.
* *  Эй, тӑмсайсем! М алалла кайӑр! М алалла! Хӑвӑрт! Хӑвӑрт! (ни- 

м ӗҫле).



нинг. Ун хыҫҫӑн салтаксем пёрин хыҫҫӑн тепри сике-сике 
тухаҫҫӗ те малалла, Хаетаровсен батальоне йышӑннӑ позици 
патнелле, чупаҫҫӗ-

— Огонь!— команда пачё Юрков кёҫён лейтенант.
Хастаровпа Ковальчукӑн пулемет расчечёсем кунталла

чупакан тӑшман салтакёсем сине тёллесе пеме тытӑнчӗҫ. 
Тӑшман пехотн тӑкӑнма тытӑнчӗ. Анчах финсем пирён пуле- 
метчиксем ӑҫтан пеннне лайӑх асӑрхарӗҫ курӑнать: сӑрт
ҫине сасартӑк ултӑ мина шахмат йӗркипе ӳксе ҫурӑлчё, пу
лемет тӑпра айне пулчӗ. Сабировпа Ильясовӑн хӑлхисем 
хупланса ларчӗҫ.

— Пулемет патне, Пандайкнн!— команда пачё сержант.
Каллех минӑсем чуна ҫӳҫентермелле ӳлесе килчӗҫ. Андрей

окопран хӑвӑрт ҫӗкленчё те пулемет хыҫне тӑчӗ. Пирӗн ен- 
чен пулемет пеменнине асӑрханӑ финсем хӑвӑрт малалла 
чупма пуҫларӗҫ. Андрей ҫавӑнтах хайхисем ҫине пеме ты- 
тӑнчӗ. Акӑ малтисем йӑвана-йӑвана каяҫҫӗ. Андрей тата хы- 
тӑрах пулемета ӗҫлеттерме тытӑнать — финсен иккӗмӗш, 
виҫҫӗмӗш речӗсем касӑлса тӑкӑнаҫҫӗ. Кун хыҫҫӑн тӑшман 
салтакёсем ҫӗр ҫине тӑсӑлса выртаҫҫӗ те хӑйсен автомачӗ- 
сенчен пирӗн еннелле пеме тытӑнаҫҫӗ.

Пульӑсем пулемет патёнчен, юнӗҫен пӑвансем пек, пан- 
латса иртеҫҫё, хӑшӗ-пӗрн щита лексе чантлатаҫҫӗ те айкки- 
нелле сирпӗнеҫҫӗ. Анчах Пандайкин нимрен те шикленесшён 
мар, пурпӗрех хӑйӗн 
пулеметӗнчен чере- 
тӗн-черетӗн вут та 
кать— тӑшмана ҫӗк- 
ленме памасть. Хӗр- 
се кайнӑскер сис- 
мест те — унӑн 
дискри патронсем 
пётеҫҫӗ. Пулемет 
сасартӑк пеме пӑра- 
хать.

—  Метеоров, пат
ронсем!—  тет вӑл, 
траншейӑра куклен- 
'се ларакан Иван 
ҫине пӑхса.

3. Вутлӑ ҫумӑр.



Метеоров Хастаров сержант ҫине пӑхса илет, вӑл хушасса 
кӗтет пулас: ҫумӑр пек ҫӑвакан пуля айӗпех патронсем илме 
каймалла-ши? Тёрёс-тёкел кайса килме май пулё-ши? Епле 
пулсан та, патронсем илсе килмеллех.

Пулемет ӗҫлеме чарӑнсанах, финсем ҫӗкленеҫҫӗ те Курж- 
ма шывӗ патнелле ыткӑнаҫҫӗ. Хастаров Метеоров ҫине тин- 
керсе пӑхать:

— Метеоров юлташ, хӑвӑрт патронсем патне! Сабиров, 
эсё пулемет патне! Ыттисем — тӑшман сине автоматран!—- 
тет те хай те автомат тытса бруствер хыҫне выртать.

Сабиров хӑй окопёнчен юлашки диска ҫӗклесе тухать те 
пулемета пырса авӑрлать. Пандайкина вӑл автомат тытта- 
рать.

— Тепӗр тапхӑр тӑшмана ҫакӑнпа хӑнала. Эпир Ильясов- 
па хамӑр ӗҫех тӑвар !— тет ӑна шӑппӑн.

Пандайкин, автомат илсе, пулемет патёнчен кӑмӑлсӑррӑн 
пӑрӑнать, мёншён тесен ун малалла та пулеметпах пересси 
килет.

Каллех тӑшман артиллерийӗ ӗҫе хутшӑнчӗ. Державин 
подполковник хӳтӗлекен позицине снаряд хыҫҫӑн снаряд 
ӳкме тытӑнчӗ.

Пуҫ ҫӗклеме ҫук: пур ҫӗрте те снарядсем кӗрӗслетсе ҫурӑ- 
лаҫҫӗ. Акӑ Хастаров расчечӗ йышӑннӑ вырӑнтан пӗр вунӑ- 
вуникӗ метрта умлӑ-хыҫлӑ кӗрӗслетсе ҫурӑлчӗҫ. Снаряд ҫу- 
рӑлнӑ сывлӑшӑн хумӗ Сабировпа Ильясова кутӑн-пуҫӑн 
окопалла сирпӗтсе ячӗ. Хастаров траншейӑна кукленме ӗлкёр- 
чӗ— снаряд ванчӑкӗсем ун ҫийӗпех шӑхӑрса иртрӗҫ.

Андрей Пандайкин хӑйӗн окопӗнчех юлчӗ. В ӑл  снарядсем 
ҫурӑлнӑ хыҫҫӑнах, пуҫне вӗлт ҫӗклесе, бруствер урлӑ тӑшман 
ҫине пӑхса илчӗ те ҫапла кӑшкӑрса ячӗ:

— Командир юлташ, тӑшман каллех пуҫне ҫӗкленӗ!— 
Унтан вӑл пӗтӗм чӗрери тарӑхупа автоматне ярса тытрӗ те 
бруствер ҫине лайӑххӑн майлаштарса хучӗ. Курать: тӑшман 
пехбти кунтан пӗр 400 метрта пулас —  эппин, пеме тӑхта- 
малла-ха.

Ҫав вӑхатра, траншея тӑрӑх хаш каса чупса, Иван Метео
ров расчет патне ҫитсе те тӑчӗ— икё аллинче те ун симёс 
коробкӑсем. Хӑйён пичӗ тӑрӑх хура тар юхать. Чӗп-чӗрӗ, 
сывах. Пётём расчет ӑна вӗлерчӗҫ пулё тесе кулянма та пуҫ- 
ланӑччё. -v

Акӑ вал Хастарова приказ пурнӑҫлани ҫинчен пӗлтерме
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аллине каска патне ҫӗклерӗ, анчах Хастаров йна ҫавӑнтах 
чарчӗ:

— Кирлё мар: ахалех куратйп. Пултаратйн!
Ильясовпа Сабиров симёс коробкйсене ҫӗклесе пулемет

хыҫне вырнаҫрӗҫ. Командир хйй те автомачёпе тйшмана тёл- 
лерӗ. Финсем шыв хӗрнелле васкаҫҫӗ, пирён енчен перекен- 
нисем ҫуккишӗн савӑннӑ та пулё. Совет салтакёсем пётнё 
тесе шутлаҫҫӗ пулас: пёр пытанмасӑр, уҫҫӑн килеҫҫӗ.

Акӑ кӳршӗри пулемет ӗҫлеме пуҫларӗ, Хастаров та аллине 
сулчё ҫеҫ — унйн расчечё те ҫавӑнтах ӗҫлеме тытӑнчӗ. Пан- 
дайкин, Метеоров тата ыттисем те тйшман салтакёсене тёл- 
лесех переҫҫӗ. Андрей, хёрсе кайнипе, сисмест те бруствер 
ҫинс ҫёкленсе пеме тытйнать. Анчах йна Хастаров вйхйтра 
асйрхать.

—• Пандайкин, хӑвӑрт окопа. Эсӗ тйшманшйн питё лаййх 
мишень. Анлантйн-и ҫавна?

Акӑ вӗсенчен инҫех мар, тйват-пилёк утймра, траншеййна 
мина пырса ӳкрӗ. Сабиров тйшмана пулеметран ҫунтарнипе 
ҫакна асйрхаймарё те, анчах Ильясов, иккёыёш номер, каял- 
ла ҫаврӑнса пйхрё те тӳрех шуралса кайрё.

—  ГТётрёмёр! Мина!— терё вал, юлташне пёлтерес тесе.
Сабиров пеме парахса каялла ҫавранчӗ. Иккёшё те чёнми

пулчёс, хайхи пӑхӑр тёслё тйрйхла мина ҫине хйраса пйхаҫ- 
ҫӗ. Халь-халь шартлатса ҫурйлать те иккёшне те таткаласа 
ийрахать. Сабиров пёр сывламасӑр тйрать. Пёр ҫеккунт та 
уншйн талйк пек вӑрӑм, хӑрушӑ. Кӗҫех вӑл ҫук пулать: тӳ- 
пери cap хёвел те урйх уншйн мар. Амйшӗ кйна, пӗччен амӑ- 
шӗ, ватйлса виличченех йна асйнса хуйхйрё, куҫҫуль юхтарӗ: 
Вйл вёректнӗ ачасем пӗр-пӗринпе тӗл пулсан, вйл фронтран 
таврӑнманни ҫинчен асӑнкаласа илӗҫ.

Ильясов та мина ҫине ҫаплах шйтарасла тинкерчӗ, чунӗ 
сӳлетсе илчӗ, ҫанҫурӑмӗ сйрлатса шйнса кайрӗ. «Пӗтрӗмёр. 
Халех пире аркатса пӑрахать. Ёмӗрлӗхех пирӗншӗн ҫут тӗнче 
сӳнет. Шел, хам хӑюсӑррипе юратнй хӗрӗме пӗрре те чуптй- 
ваймарӑм. Айван»,— тесе шухйшларӗ вӑл хӑй ӑшӗнче.

Ҫак самантра пулемет пеме пӑрахнипе Хастаров та каял
ла ҫаврӑнса пйхрё— хайхисем иккёшё те пёр ҫӗрелле хйраса 
пӑхаҫҫӗ, иккёшё те шурса кайнй.

Борис минӑна тӳрех асӑрхарӗ. Ун ҫанҫурӑмӗ тарах та 
спвё чупса иртрё, анчах вйл ҫавйнтах тавҫӑрса илчё: ку ҫу- 
рйлмасть иккен, кунтан хйрама кирлё мар.
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—  Нимӗҫ антифашисчӗсем пире пулӑшаҫҫӗ. Ҫурӑлмасть 
вӑл — куратӑр-и?— терӗ Хастаров хавассӑн.

—  Ч ӑнах та ,— терӗ тинех чунӗ кӗнӗ Сабиров.—  Тӗлӗн- 
мелле! Ппре хӗрхенчӗ пулас. Аллаха шӗкӗр!

Пулеметчиксем тинех лӑпланчӗҫ, каллех хӑйсен ӗҫне ты- 
тӑнчӗҫ.

Акӑ тепӗр мини пулемет умнех ӳкет те, Сабировпа Илья
сов пулеметпа щит хӳттинче кӑна чӗрӗ юлаҫҫӗ, хӑйсене вара 
тӑпра курӑнмиех хупласа хурать. Ильясова металл ванчӑкӗ 
хултан та, пӗҫӗрен те амантать.

Пулемет пеме иӑрахсанах, финсем хӑю лансах ҫӗкленеҫҫӗ.
Хӑй патне ҫитнӗ финсене хирӗҫ Пандайкин сиксе тухать 

те атакӑлакан финн салтакӗсене пӗр-пӗччен хирӗҫ ^тӑрать. 
Хӗрсе кайнӑскер, вӑл икӗ тӑшмана штыкпа тирсе пӑрахать. 
Анчах виҫҫӗмӗшӗ хӑйне сулахай енчен штыкпа чикме ёлкёрет. 
Андрей куҫӗнчен вут-хӗм тухса каять, ҫутҫанталӑк пӗр са- 
мант хуралса килет. В ӑл  ӑнланать: пурӑнасси ун темиҫе
минут кӑна юлнӑ. Мӗнпур вӑйне пухса, вӑйсӑрланакан ал- 
линчи автоматпа вӑл хайхи тӑшмана тӗллет те курок ҫине 
пусать —  темиҫе пуля ҫавӑнтах лешӗн кӑкӑрӗ витӗр шӑтарса 
тухать. Тӑшман тӗшӗрӗлсе анать. Андрей те йӑванать.

Тӑпра айне пулнӑ юлташӗсем тӑна кӗрсе ӗлкӗриччен 
Хастаров пулемет патне хӑй выртрӗ, финн салтакӗсене, шыв 
ку енне каҫнисене, ҫулма тытӑнчӗ. Тепёр вунӑ минутран вё
сем йышӑннӑ сӑртлам таврашӗнче вилнисемпе аманнисемсӗр 
пуҫне пӗр тӑшман салтакӗ те курӑнми пулчӗ. Анчах Хаста- 
ровран сылтӑмпа сулахай епчи пулеметсем те шӑпланчӗҫ, 
пехота та, нумай ҫухату тӳснӗскер, малтанхи пек вӑйлах 
переймерӗ.

Х астаров тарӑннӑн сывласа илчӗ, тарланӑ пит-куҫне ал 
тутрипе шӑлса типӗтрӗ.

Ҫапӑҫу хаярланса-вӑйлансах пычӗ, тӑшман резерви тепӗр 
батальона наступление кӗртсе ячӗ. Пирӗннисем, окопсенче 
арӑслан пек ҫапӑҫрёҫ иулсан та, татти-сыпписӗр килсе тӑра- 
кан тӑшман вӑйне тӳссе тӑраймарӗҫ. Фашистсем Фокин роти 
тёлӗнчен оборонӑна татса кӗрсе кайрӗҫ.

Ҫав самантра Хастаров хӑйӗн расчетне хӑвӑрт ҫех пухса 
калаҫрӗ:

—  Тыткӑна лекес теместӗр пулсан, пёр тумлам юн юл- 
миччен ҫапӑҫар! Сабиров, Метеоров, хӑвӑртрах вырӑнӑра 
йышӑнӑр! Патронсем хатӗрлӗр, Метеоров!
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Хастаров финн салтакӗсем ҫак сӑрта ҫавӑрса илме ты- 
тӑннпне тӗтӗм-сӗрӗм витӗрех асӑрхарӗ.

— Ильясов,—• чӗнчӗ вӑл пӗҫӗрен аманнипе вырӑнтан та 
хускалми пулнӑ юлташне,—  автоматпа сулахай енчисене 
ӑшала! Тӳс! Вёсем пире «миххе» хупса хурасшӑн.

Хӑй шоссен сылтӑм енчен тата тылран тухнисем ҫине 
черетӗн-черетӗн перет, хупӑрласа килекенсен йышӗ сайралан- 
сах  пырать. Анчах финсем мӗн тумаллине часах ӑнланса ил- 
чӗҫ: ту хысакӗсене пытанса выртрӗҫ, ҫавӑнтах автоматран 
уунтарма пуҫларӗҫ.

Ҫ ак вӑхӑтра тылран финн салтакӗсем, темиҫен, Метеоров 
патнелле ҫӗлен пек хӑвӑрт шуса пычӗҫ. Вёсем пулеметчиксене 
чӗррӗн ҫавӑрса илме ӗмӗтленеҫҫӗ пулас. Анчах Иван, ытти 
чухне лӑпкӑ та мӑранскер, хӑрушӑ вӑхӑтра таҫтан ҫивӗчлен- 
се каять: вӑл тӑшман ҫине умлӑ-хыҫлах икӗ граната ывӑ- 
тать те, финсем пӑчланаҫҫӗ.

Ильясов аманнӑ пӗҫҫи туртса ыратнине те пӑхмасть, вилнӗ 
тӑшман салтакӗсенчеи туртса илнӗ автоматпа тӗлле-тӗлле пе
рет — фашистсене ку енчен улӑхма памасть. «Туянӑр хӑвӑр 
кучченеҫӗре!»— тет вӑл, шӑл витӗр сӑрхӑнтарса.

Ҫапӑҫу каҫчен пырать, анчах тӑшман ҫак тӑватӑ совет 
салтакӗ йышӑннӑ сӑрта илеймест.

Кунӗпе ҫимен пулеметчиксем ҫапӑҫу пӗтсен тин хырӑм 
выҫнине туйса илеҫҫӗ, ҫумӗнчи сухари татӑкёсене кӑшлама 
пуҫлаҫҫӗ. Кӑштах апатланнӑ хыҫҫӑн командир Сабировпа Ме- 
теорова Пандайкина тирпейлесе пытарма хушрӗ.

Вӗсем хӑйсен чаҫӗ каялла чакнине курсах тӑчӗҫ, анчах 
ӑҫта чакни паллӑ пулмарӗ: ни взвод командирӗ, ни связной- 
сем те килсе пӗлтермерӗҫ.

Хастаров малалла мӗн тӑвасси ҫинчен сӳтсе явма шут 
тытре.

—  Ҫ акӑнтах тӑмалла. Хамӑр позиние хӳтӗлемелле: ку 
меллӗ вырӑн, ӑна тӑшмана памалла мар,— терӗ Сабиров 
хӗрӳллӗн,— Пӗрре хӑварсан, ӑна кайран юн тӑкса илмелле 
пулать. Ҫавна пёлетӗр-и?

—  Вахит питӗ лайӑх шухӑш каларӗ,— пуҫларӗ хӑй сӑ- 
махне Метеоров.— Эпӗ те унпа килӗшӗттӗм. Анчах пирённи- 
сем ыран тӑшмана хӑваласа яраймасаи, эпир кунта пурпӗр 
тытӑнса тӑраймастпӑр. Е пире пурне те вӗлерсе пӗтереҫҫӗ, е 
тыткӑна илеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫӗрле каялла чакмалла, хамӑр 
чаҫа шыраса тупмалла, унпа пӗрлешмелле. Кунта юлнн —



хамӑра пӗтерни кӑна. Хамӑрӑн аманнӑ юлташӑмӑр ҫинчен те 
маныалла мар, ӑна та вӑхӑтра пулӑшу памалла.

Траншея тӗпӗнче шинелӗ ҫинче выртакан Ильясов ҫак 
самантра ҫӗкленме пикенчӗ, анчах суранӗсем туртса ырат- 
нипе йынӑшса ячӗ.

Юлташӗ утма пултарайманни пурне те шухӑшлаттарать: 
ана хамӑрӑннисем патне епле илсе ҫитермелле-ши?

Хастаров ҫак отделении командирӗ пулнине юлташёсем 
яланах туйса тӑнӑ. Ҫавӑнпа та ку хутӗнче те пурте вӑл мӗн 
каласса кӗтрӗҫ.

Хастаров ҫакӑн пек приказ пачӗ.
—  Сабиров, эсӗ разведкӑна каятӑн. Тӑшман йышӑнман 

вырӑнсене тупма тӑрӑш. Хамӑр часть ^ӑҫта ҫитсе оборона 
йышӑннине пӗл. Питӗ асӑрханса ҫӳре, тӑшман куҫӗ тӗлне ан 
пул. Метеоров юлташ, эсӗ кӗреҫе аври хулӑнӑш икӗ хурӑн 
касса килетӗн — Илюша валли наҫилкка тӑвӑпӑр. Эпӗ пуле
мет патӗнче юлатӑп. Ыйтусем пур-и?—  Вӑл Метеоровпа С а 
биров ҫине пӑхса илчӗ.

—  Санитар таврашне тӗл пулсан, чӗнмелле мар-п?—- 
аманнӑ юлташӗ ҫинчен шухӑшласа ыйтрӗ Сабиров.

— Пит аван пулнӑ пулӗччӗ, анчах санитарсенех тупа- 
йӑн-ши? Санитар пулмасан та, хӑй чаҫӗнчен татӑлса юлнӑ 
пӗр-пӗр салтака тӗл пулсан та тем пекчӗ.

Ҫур ҫӗр тӗлнелле кӑштах тӗттӗмленчӗ.
Сабиров, автоматпа икӗ граната илсе, разведкӑна тухса 

кайрӗ. Метеоров шӑхӑракан пульӑсем витӗрех сӑртӑн сулахай 
енне, хурӑн ращине, васкарё.

Хастаров шыв ыйтакан Илюш патне тулли фляга илсе 
пычӗ, юлташне ҫурӑмӗнчен тытса кӑштах ҫӗклерӗ. Илюш 
фляга анине вӗри тутипе перӗнчӗ те, ӑш хыпнине лӑпланта- 
рас тесе, антӑхса каяслах ӗҫрӗ, пёр фляга шыва тёппиех 
турӗ.

—  Ҫиес килет-и?
— Ҫук,— йывӑррӑн каларӗ Илюш.
Хастаров унӑн тӑрӑхла ҫамки ҫине хӑйӗн сылтӑм ал ту- 

панне хучӗ — аллине тӳрех вӗри ҫапрӗ. Ильясовӑн темпера- 
тури пысӑк иккен, пёр 39— 40 градусах пур пулас. Хастаров 
ҫумӗнчи планшетёнче аспирин пуррине аса илчӗ. Унтан пёр 
тӳмине илсе, Илюша пачӗ.

Метеоров кашталӑхсем ҫӗклесе ҫитрӗ. Хастаровпа Метео
ров вӗсене ҫӗҫӗсемпе касса якатрӗҫ. Хастаров хӑйӗн плащ-
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палаткнне ҫурмаран хуҫлатрӗ те, икӗ хӗррине ҫак хурӑн 
шалчисем тавра ҫавӑрса, пуҫӗсенчен шпагатпа туртса ҫыхса 
лартрӗ. Наҫилкка хатӗр пулчӗ те.

Сехет те иртрӗ, анчах Сабиров каялла таврӑнаймарӗ. 
Юлташӗсем пӑшӑрханма, шикленме пуҫларӗҫ.

Ир енне Метеоров ларнӑ ҫӗртех тӗлӗрсе кайрӗ, анчах 
Хастаров чӑлӑм та куҫ хупмарӗ, ӑна Сабиров таврӑнманни 
шухӑша ячӗ. Юлташӗ фашистсен тӗлне пулса инкеке лекме- 
рӗ-ши тесе, пӑшӑрханчё вӑл.

Сасартӑк кӑштӑртатнӑ сас илтӗнсе кайрӗ, Сабиров у п а - . 
ленсе хӑпаршше курса, Борис ӑна хирӗҫ ыткӑнчӗ.

—  Сывах-и?.. Лектермерӗҫ-и?
— Ҫук, анчах пӗр ҫӗрте вёсен аллине кӑштах ҫакланма- 

рӑм, тӗмӗ ӑшӗнче пытанса юлтӑм.
—• Хамӑрӑннисене тӗл пултӑн-и? Аҫта вӗсем? Войница 

тепӗр енче-и?
—  Эпӗ хамӑрӑннисем патнех ҫитеймерӗм, мёншӗн тесен 

ир пуличчен каялла таврӑнма васкарӑм. Финсемпе нимӗҫсем 
Войницӑра. Пирӗннисем Корпиозеро патӗнче чарӑнса тӑнӑ 
пулас, кунтан ултӑ-ҫичӗ километрта. Куна эпӗ нимёҫсем ӑҫта 
оборона йышӑннинченех тавҫӑрса илтӗм.

—  Аялта, сӑрт хӗрринче, тӑшман салтакёсем пур-и, 
ҫук-и?

—  Вилнисем тӗл пулчӗҫ, чӗррисене асӑрхамарӑм.
—  Кӗҫех тул ҫутӑлмалла. Васкар. Ку ункӑран тӑшман 

сисиччен тухса ҫӑлӑнас пулать пирӗн.
Сабировпа Метеоров аманнӑ ю лташ не— Илюша — на- 

ҫилкка ҫине илсе хучӗҫ.
—  Кайрӑмӑр!— команда пачё Хастаров.— Сабиров, хӑш 

ҫулпа каймаллине эсӗ кӑтартса пыран,—  терё вал, пулемет 
кёпҫине ҫӗкленӗ май.

Ильясов майӗпен куҫне уҫрӗ: ҫӗр ҫинчен наҫилкка ҫӗклен- 
чё, малта, наҫилккан икӗ аврине ҫирӗп тытса, Хастаров вас- 
камасӑр утать. Сӑртпа анаталла анма пуҫларӗҫ. Ав, Вахит 
Сабиров чи малта пырать, ҫурӑмӗ ҫинче ун — пулемет ста- 
нокӗ.

Пулеметчиксем, сӑрт айккипе утнӑ май, тӑшман виллисе- 
не час-часах тӗл пулчӗҫ. Фашистсем нихӑшӗ те ҫӳле хӑп арай- 
ман иккен, кунтах кӑнса выртнӑ.

Тӳрем ҫӗре анса ҫитсен, отделени кӑшт канса илчӗ.
—  Ш ы в!— терӗ Ильясов.
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Анчах нихӑшӗн те шыв пулмарӗ, флягӑсем пурин те
пушӑ иккен. „ „

— Тӑхта, чӑт кӑштах. Кёҫех вйрмана кёретпер, печек ку- 
лё патне ҫитетпӗр,— лйплантарма тйрйшрё тусне Вахит.

Хальхинче наҫилккана Сабировпа Хастаров ҫӗклерӗҫ. 
Метеоров, автоматне хатёр тытса, мала тухрё, ертсе пыра- 
канни пулчё. Фашистсен тёлне пулас мар тесе, тӳрем выран- 
па виҫҫӗшӗ те пӗкӗрӗлерех утрӗҫ. Час-часах вырта-вырта ит- 
лерӗҫ.

Вӑрӑм курӑк ҫине ӳкнӗ сывлӑм ӗнчӗ пек курана пуҫларе.
Тул ҫутӑлса килет. „ „ -

Икҫӗр-виҫҫӗр метр кайсан, хыр вйрманӗ пуҫланчӗ. Весем 
вӑрманпа, шоссерен пёр ҫухрӑм пек шаларах, пычӗҫ. Чпста
шывӗ еннелле утрёҫ.

Метеоров, малта пынӑ май, кашнп сас-чеве пулмассерен 
хӑвӑрт пёр-пӗр хыр хыҫне тйрать те тимлӗн итлет, хйр\ш- 
лйх пулмасан, каллех малалла утать. ^

Тапхӑр-таихйр тӗмӗсем хыҫёнчен кйркка евӗрлӗ карӑксем 
мӑшӑрйн вёҫсе хйпарса каяҫҫё, ӑсансем аяккалла тапса си-
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кеҫҫӗ, чӑпар чёпписене ертсе, тӗмсем хушшинелле тарса кех 
реҫҫӗ. Вӗсене вӑйлӑ ҫапӑҫусем хуйхатнӑ ӗнтӗ.

Тепӗр ҫухрӑма яхӑн кайсан, салтаксем кӳлӗ патне ҫитсе 
тухрӗҫ. Ҫак кӳлӗ У хта *  еннелле каякан шоссе хӗррине ҫитиех 
тӑсӑлӑть. Кӳлӗ пуҫӗнче, шоссе айккипе, Войница поселокё 
иырнаҫнӑ.

Илюша чӑтлӑх вырӑна вырттарчӗҫ. Сабнров, хырӑмпа 
шуса, кӳлӗ хёрнех пычӗ. Шоссе еннелле тинкерсе пӑхрӗ — 
тӑшманӑн бронетранспортерӗсем Коргшозеро еннелле иртни- 
не асӑрхарё. В ӑл  таса кӳлӗрен шыв ӗҫрӗ те икӗ фляга тултар- 
чё: пӗри хӑйне, теприне Илюш валли.

Метеоровпа Хастаров тӗмӗ хыҫӗнчен шоссе енне, Войница 
ҫине, бинокльтен черетлӗн тинкерсе пӑхрӗҫ.

— Хӑвӑртрах кунтан малалла иртмелле, фашистсем халё 
Войницӑра. Кёҫех кунта та ҫитсе тухма пултарӗҫ, авӑ, ыйхӑ- 
ран вӑранма пуҫларӗҫ,— терӗ Хастаров.

Кӑштах каннӑ хыҫҫӑн пулеметчиксем хыр вӑрманёпе кал' 
лех малалла, тухӑҫалла, утрӗҫ. Сабиров малта ҫул кӑтартса 
пыраканни пулчӗ.

Темиҫе ҫухрӑм пек кайсан, каллех кӳлӗ патне пырса тух- 
рӗҫ. Кӳлли тӑп-тӑрӑ та, ҫаврашка, пысӑк мар.

— Мӗнле кунта кӳлӗ пит нумай!—  терӗ Сабиров, наҫилК' 
ка йӑтса пыракан юлташсем хӑй патне утса ҫитсен.—  Ку 
кӳлле курманччё, эпӗ кунтан вӑрманпа шаларах иртнӗ пул- 
малла.

Сасартӑк малта, кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ енче, вӑрҫӑ шавӗ 
кӗрлеме тытӑнчӗ. «Юнкерссемпе» «мессершмиттсем» пуҫ ҫин- 
ченех Ухта еннелле вӗҫсе иртрӗҫ, вӗсем хыҫҫӑн йывӑҫсем 
кашласа-шавласа юлчӗҫ. Тӑшман тупписем кунтан ытла ин- 
ҫех те мар пулмалла, персе янӑ чухнехи сасӑсем уҫҫӑнах ян- 
раса килеҫҫӗ.

Хастаровпа Метеоров наҫилккана ҫӗре лартрӗҫ.
—  Пуҫланчӗ каллех вӑрҫӑ ташши,—  терӗ, пӑшӑрханса, 

Хастаров. Эпир вӑрманта ҫапкаланса ҫӳретпӗр, хамӑр юл- 
ташсене йывӑр вӑхӑтра пулӑшаймастпӑр.

— Ан васка, командир юлташ, пуҫ сывӑ юлтӑр, ҫӳҫ шӑ- 
тать,—  терӗ Сабиров.—  Ы ранах ӑна тӑн кӗртме пуҫлатпӑр.

Ҫӗрӗпе ҫывӑрманскерсем, ывӑнса ҫитнӗскерсем, самант- 
лӑха ним чӗнмесӗр шӑпӑртах тӑчӗҫ. Сасартӑк шыв шӑмпӑрт-

* Х а л ӗ  ку хулана Калевала геҫҫӗ.
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шӑмпӑрт! туни илтӗнчӗ. Пурте сасӑ енне тинкерсе пӑхрёҫ. 
Хастаров юлташӗсене пӗр вырӑнта шӑпӑрт тӑма аллипе пал- 
лӑ турӗ те, тӗмӗсем хӳттипе йӑпшӑнса, к$?лӗ хӗрринелле 
утрё. Юлашки ҫӳҫе тӗми хыҫӗнчен кӳлӗ янках курӑнса кайрӗ. 
В ӑл  ирхи хӗвелпе ҫап-ҫутӑ ялкӑшса выртать, хӗвелтухӑҫ енё 
кӑна тӗксӗмрех ун, ҫурҫӗр енчи чул ҫыранӗ вара, сарӑрах 
мӑкпа витӗннӗскер, тӗллӗн-тӗллӗн хуралнӑскер, ват ҫыннӑн 
кӑвак ҫӳҫне аса илтерет. Кӳлӗре нимӗн те курӑнмарӗ. Ку 
Хастарова тӗлӗнтерчӗ: «Мӗн япала ку? Гнтлеровецсен раз
ведки пулмарӗ-ши? Вара пире асӑрхарӗҫ те пуль. Мӗн тумал- 
ла?» Ҫ ы вӑхрах хӑрӑк турат хуҫӑлни илтӗнчӗ. Хастаров, ав- 
томатне хатӗр тытса, сасӑ еннелле утрӗ. Акӑ пӗр хыр вул- 

.ли хыҫӗнчен арҫын. ача пуҫӗ курӑнах кайрӗ. Борис ун патне 
хӑвӑрт ҫывхарчӗ. Ун умӗнче хура ҫӳҫлӗ, вичкӗн хура куҫлӑ 
вуникӗ-вунвиҫӗ ҫулхи ача тӑра парать. Ҫийӗнче ун —  кивӗ 
пиншак; ш ӑлаварӗ те кивӗскер, чӗркуҫҫи тӗлӗнче ҫӗтӗлнӗ. Ури
не вӑл ҫӑмӑл пушмак чӑлхасӑр-мӗнсӗрех тӑхӑннӑ.

— Аҫтан килсе тухрӑн эсӗ?— ыйтрӗ Хастаров шӑппӑн, 
ача ҫывӑхнех пырса.

— Войницӑран,—  чӗтрекен сассипе хуравларӗ хайхи ача...
— Мӗн туса ҫӳретӗн кунта?
Ача Хастаровӑн гимнастерки тӳмисем ҫинчи пилӗк юплӗ 

ҫӑлтӑрсем ҫине тинкерсе пӑхрӗ. Умӗнче совет салтакӗ тӑнине 
курсан, вӑл кӑштах лӑпланчӗ.

— Войницӑра фашистсем... Эпир шӑллӑмпа аран тарсз 
ӳкрӗмӗр, аннепе йӑмӑка тата ытти ҫынсене вӗлерчӗҫ,—  терӗ 
те ача хурланса йӗрсе ячӗ.

Хастаров хӑй умӗнче пысӑк хуйхӑ тӳснӗ ача тӑнине ӑн- 
ланчӗ.

—  Х ӑҫан  пулчӗ ку?
— Ёнер, каҫ пулас умён, вӗсем Войницӑна пырса ҫит- 

■сенех...
Ача мӗн пулса иртни ҫинчен тӗплӗ каласа пачӗ. Вӑрҫӑ 

пуҫлансанах ашшӗне ҫара илнӗ. Кусем вӑрҫӑ ҫывхарса ҫити- 
ччен Войницӑран тухса кайма ёлкӗреймен иккен.

— Икӗ кун каялла ҫеҫ вӑрҫӑ ҫывхарса килнине пӗлтӗмӗр, 
ҫула пуҫтарӑнма тытӑнтӑмӑр. Ёнер хатӗрленсе ҫитнӗччӗ, ан
чах Кеме каякан машина тупӑнмарӗ, ача-пӑчасӑррисем ҫу- 
ранах утрӗҫ. Пирӗн пысӑк ҫыхӑсем чылайччӗ— грузовик 
шырарӑмӑр. Пёр шофер паян ирхине леҫсе яма пулнӑччӗ... 
Ёнер, асӑрхаман та, автоматран пере-пере, мотоциклсемпе
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пирӗн поселока фашистсем вӗҫтерсе ҫитрӗҫ те, тӳрех унӑн- 
анат вёҫне тухса, ҫула пӳлчӗҫ.

Анне те Верукпа пӗрле пӳртрен сиксе тухнӑччӗ. Эпир 
Коля шӑллӑмпа пӳрт хыҫӗнче выляттӑмӑр. Унта-кунта ҫын- 
сем кӑшкӑрашса вӑрманалла чупа пуҫларӗҫ. Анне пӳрте пи- 
тӗрчё те пирӗн пата чупса пычӗ, хӑйӗн аллинче пысӑк ху- 
таҫ — унта ҫимеллисемччӗ. «Айтӑр, ачамсем, вӑрмана тарат- 
пӑр, фашистсем ҫитрӗҫ, ав. Темиҫе кун унта пытанса пурӑ- 
нар, вӑл тӗле, тен, пирӗнниеем те таврӑнёҫ»,— терӗ вӑл, пире- 
васкатса.

Кольӑпа иксӗмӗр тӳрех вӑрманалла чупрӑмӑр, анне, Ве- 
рука йӑтса, пирӗн хыҫҫӑн пырать. Эпир шӑллӑмпа пуринчен 
малтан вӑрмана ҫитсе ӳкетпӗр тесе пыратпӑр. Сасартӑк тӑш- 
ман салтакӗсем пирӗн хыҫра, пиртен икҫӗр-виҫҫӗр метрта, 
вырӑсла: «Стой! Стрелять будем!»— тесе хыттӑн кӑшкӑрса 
ячӗҫ. Эпир, ӑна пӑхмасӑр, тата хытӑрах малалла вирхӗнтӗ- 
мӗр. Вара хыҫалтан шӑтӑр-шӑтӑр! тунине илтрӗмӗр. Пульӑ- 
сем ҫумранах шилетсе иртрӗҫ. «Ай! Вӗлерчӗҫ, вӗлерчӗҫ!»— 
тесе тнскеррӗн ҫухӑрни, йынӑшни илтӗнсе кайрӗ, шӑллӑмпа 
нккӗн те чарӑнса тӑтӑмӑр. Анне те пиртен инҫех мар чупат- 
чӗ-ха. Анчах вӗсем хыҫӗнчи ытти ҫынсем йынӑша-йынӑша, юн 
юхтарса выртаҫҫӗ. Ҫакна курнипе эпир Кольӑпа малалла пӗр 
чарӑнми чупрӑмӑр. Вӑрмана ҫитсен, пӑхатпӑр: аннепе Верук 
та ҫук, ытти ҫынсем те ҫук.

— Шӑллу ӑҫта?—  ыйтрӗ Хастаров.
—  Пӗр ҫӗрте... вӑл ҫывӑрать халӗ.
—  Аҫтине ма каламастӑн?
— Эсё, пичче, малтан ху камне кала,— хӑюланчӗ ача.
Борис Хастаров хӑй кам пулнине каласан, ача хӑйён ятне

пӗлтерчӗ— Гриша Патмаров. Борис темиҫе хутчен сасӑпах: 
«Патмаров... Патмаров»,— терӗ, ҫак хушамата ӑҫта илтнине 
аса илме тӑрӑшрӗ.

—  Эсӗ, Гриша, ӑҫта ҫуралнӑ, чӑваш ҫӗршывӗнче мар-и?
—  Чӑваш ҫӗршывӗнче. Мӗнле пӗлтӗн-ха, пичче?— тӗлёнчё 

Гриша.
— Ку хушамата унта илтнӗччӗ.
—  Эсӗ ху та чӑваш ҫӗршывӗнчен-и, пичче?— савӑнса кай- 

рӗ Гриша.
—  Ҫапла, ҫамрӑк тусӑм,— терӗ те вӑл, унтан Гришӑна 

хулп-уҫҫинчен ачашласа илчӗ.— Халь ан шиклен ӗнтӗ, Гриша* 
айта манпа пӗрле.
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Гриша хӑй янташӗ ҫине савӑнӑҫлӑн пӑхса илчӗ, халӗ вӗ- 
<сем пӗр-пӗринпе чӑвашла калаҫма пуҫларӗҫ. Ача чӑвашла 
лайӑх пӗлет. Кунта, Карелире, сакӑр ҫул пурӑнаҫҫӗ вӗсем, 
ашшӗ-амӑшӗ вӑрман ӗҫлеме виҫӗ ҫуллӑх договорпа килне 
пулнӑ та кайран, ӗҫӗ килӗшнипе, яланлӑхах юлма шутланӑ, 
Верук кунтах ҫуралнӑ. Ашшӗ вӑрман каснӑ, амӑшӗ хыр сухӑ- 
рӗ юхтарнӑ ҫӗрте ӗҫленӗ. Юлашки икӗ ҫул хушши ҫак ӗҫре 
амӑшне пулӑшма Гриша та ҫӳренӗ. В ӑл  улттӑмӗш класран 
вӗренсе тухса ҫиччӗмӗшне куҫнӑ, шӑллӗ — виҫҫӗмӗш класран
вӗренсе тухнӑ. u

Хастаров ачана юлташӗсем патне илсе пыче. Лешсем, 
Ильясовсӑр пуҫне, тӗмӗсем хушшинчи ҫӳллӗ курӑк ҫинче тӗ- 

. лӗрсе лараҫҫӗ. „ .
Хастаров пырсанах, Сабиров ура ҫине сиксе тач5;
— Кӑштах канччӑр —- унсӑрӑн мана ҫӗклеме те вӑй пул- 

мӗ,— юлташёсем хутне кӗчӗ Илюш.
Хастаров ачана «салтак апачӗпе» хӑналарӗ— иккӗшӗ 

сухарие шывпа йӗпетсе ҫирӗҫ. Гришӑн самаях хырӑмӗ выҫнӑ 
курӑнать, вӑл Борис пӗр татӑк ҫинӗ ҫӗре иккӗ ҫисе яма 

■ӗлкӗрет. Юлашки татӑка ача кӗсйине чикрё.
—- Куна Коля шӑллӑма ҫитерме каятӑп. В ӑл  ҫывӑрса та 

тӑчӗ пулӗ. Мана ҫухатсан, хӑраса вилме те пултарӗ, халӗ те 
макӑрса ларать пуль,—  терӗ те кӳлӗ еннелле утрӗ.

— Капла эсӗ ӑҫта кайрӑн, инҫене-и?
— Ҫук, инҫе мар, халех. Нумай тӑмастӑп. Каллех кунта 

килетӗп. пичче. Пӗччен мар, шӑллӑмпа- Юрать-и, командир 
юлташ?

—  Юрать, нумай ан тӑр, эпир малалла каятпар,— асар- 
хаттарчӗ ачана Хастаров.

— Эпир — халех! Кӑшт ҫех тӑхтӑр!
Борис ача хӑш еннелле утнине сӑнаса тӑчё. Акӑ Гриша 

тӗмсем хушшипе кӳлӗ хӗррине анчӗ, сӑрт сӑмсахӗ^ патне 
ҫывхарчӗ. Ирхине ҫырана тухса ларнӑ шапасем шӑмпӑлт! 
тутарса шыва сикеҫҫӗ. Сӑрт сӑмси шыва кӗрсе каять. Ача 
пушмакне хыврӗ, йӗмне чӗркуҫҫи таран тавӑрчё те шыва 
кёрсе кайрӗ, часах сӑмсах тепӗр енче курӑнми пулчӗ.

Борис та ача кайнӑ тӗле ҫитсе пӑхма васкарё. В ӑ л  хырсем 
хушшипе утрӗ, пысӑк чул хы сакӗ урлӑ каҫрӗ, анчах кӳлё ҫы- 
вӑхӗнче никама та курмарӗ. Ача самантрах куҫран ҫухални 
тӗлӗнтерчӗ ӑна. Вӑл пӗр вӑхӑт йӗри-таврана сӑнаса ҫаврӑнчӗ, 
ҫывӑхра кайӑк-кӗшӗк чӗвӗлтетни кӑна илтӗнчӗ. Сасартӑк





Корпиярви енче тупӑсем пеме, снарядсем аслати авӑтнӑ евёр 
кӗмсӗртетсе ҫурӑлма тытӑнчӗҫ.

«Тӑшман каллех наступлени пуҫларӗ пулмалла,— шухӑш- 
ларё Хастаров.— Ҫук, ппрӗн урӑх тытӑнса тӑма юрамасть. 
кунта. Тем пулсан та, хамӑрӑннисене пулӑшма ҫитмелле. 
Кӑнтӑр кунӗнчех финсен позицийӗ урлӑ каҫма питӗ йывӑр. 
Анчах мӗнле май тупмалла? Гриша, ҫакӑнта нумай ҫул пу- 
рӑннӑскер, ку вырӑна лайӑх пӗлме кирлё. Тен, вӑл пире вӑрт- 
тӑн ҫулпа ертсе кайӗ».

Хастаров каялла ҫаврӑнса утрё. «Мӗншӗн Гришӑпа шӑл- 
лӗ ҫаплах курӑнмаҫҫӗ-ха? Мӗн пулчӗ вӗсене?»— пӑшӑрхан- 
чӗ вӑл.

—  Подъем!— терӗ сержант, юлташӗсем патне ҫитсе ту х-  
сан. Ҫак командӑпа вӑранма вӗреннӗ салтаксем харӑсах 
сиксе тӑчӗҫ. Сабиров, мӗнле те пулин инкек сиксе тухнӑ терӗ 
пулмалла, тӳрех автоматне ярса тытрӗ.

—  Хатӗрленӗр —  халех ҫула тухатпӑр! Хӑвӑртрах!— терӗ- 
отделени командирӗ.

Юлташсем хатӗрленнӗ вӑхӑтра Грпша хӑйӗн вунӑ ҫулхн 
шӑллӗне ертсе ҫитрӗ. Шӑллӗн макӑрнипе куҫӗсем хӗрелнӗ, 
халӗ те вӑл нӑш та наш! тӑвать. Сӑнран вӑл пиччӗшӗ пекех 
хура, сӑмси шӗвӗр. Хӗвелте нумай ҫӳренӗрен тӑваткал пичӗ 
пиҫсе пӑхӑр тӗслӗ пулнӑ. Ҫӳҫне кӗске кастарнӑ. Пӗвӗпе вӑл 
шӑп та шай пиччӗшӗн хулпуҫҫийӗ таран. Ҫийёнчи кӑвакр ах 
ҫӳхе пиншакӗ вараланса пӗтнӗ.

—  Мӗн тумалла ӗнтӗ сирӗнпе?— терӗ Хастаров, иккӗшин 
ҫине те тинкерсе пӑхса.

— Командир юлташ, илсе кайӑр хӑвӑрпа пёрле. Тилмӗр- 
сех ыйтатпӑр: ан хӑварӑр хӑвӑртан. Фашистсем пире пурпӗ- 
рех персе вӗлереҫҫӗ. Тем тусан т а — юлмастпӑр,— терӗ Гри
ша, пӗрре Хастаров ҫине, тепре унӑн юлташӗсем ҫнне 
пӑхса.

— Мӗнле шутлатӑр эсир, пулеметчиксем?— ыйтрӗ Борис.
— Пире ҫул ҫинче итлеҫҫӗ, пулӑшаҫҫӗ пулсан, пӗрле илсе' 

кайсан та юрамалла,—  килӗшнӗ пек пулчӗ Сабиров.
— Эпир мӗн хушнине итлетӗр-и?— ыйтрӗ Метеоров та.
— Итлетпӗр! Пӗтӗмпех итлетпӗр!— терӗҫ иккёшё те пӗр 

харӑс.
— Ну, юрӗ,'пурте пӗрле кайӑпӑр, анчах эпир мӗн хушни

не пӗтӗмпех тӑватӑр. Чаҫа ҫитерсен вара чӑваш ҫёршывне 
ӑсатӑпӑр,— терӗ Хастаров.
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Ҫур сехетрен Хастаров ресчечӗ ҫула тухрӗ. М алта Хас- 
тзровпа Гриша пычӗҫ. Вёсен хыҫӗнче Сабировпа Метеоров 
Ильясова наҫилккапа ҫӗклесе утрӗҫ.

*' * *

Х ӗвел хытӑран хытӑ ҫунтарать. Йывӑҫсен сулхӑнӗнче те 
сы влам а йывӑр. Ушкӑн чылай вӑхӑт вӑрманпа пытанса пычӗ.

—  Эх, тӑраниччен сивӗ шыв ӗҫесчӗ халӗ — вара вилсен 
т е  юрать,—  терӗ Сабиров, типнӗ тута хӗррисене чӗлхипе 
ҫуласа.

Чӑтӑмлӑ пул, эс ача мар, ху та ӑнланмалла. Кашниех 
шыв шырама кайсан, мӗн пулса тухӗ? Урӑх пӗр сӑмах та ан 
■чӗн, ӑнлантӑн-и , боед юлташ,— терӗ ӑна ҫирӗппӗн Хастаров.

Сабиров шӑпӑртах пулчӗ. Анчах нумай та каймарӗҫ, вӑр- 
ман уҫланкине тухас умён нимӗҫле кӑшкӑрашнине илтех 
жайрӗҫ. Тӗмӗсем хушшипе йӑпшӑнса сасӑ илтӗнекен тӗлелле 
утрӗҫ те ҫакӑн пек тискер япала курчӗҫ. Фашистсем вӑрман 
уҫланкине пӗр ушкӑн ҫынна хӳтерсе кӑларнӑ. Ушкӑнра— 
ты ткӑна лекнӗ виҫӗ хӗрлӗ армеец, ыттисем вара хӗрарӑмсем- 
пе ватӑсем. Конвоирсем улттӑн, ҫиччӗмӗшӗ — симӗс френч 
тӑхӑн н ӑ  нимӗҫ офицерӗ. Вӑл, хыттӑн кӑшкӑрса, пурне те 
чарӑнма хушрӗ. Совет ҫыннисене йӗркелесе тӑратрӗҫ.

Хастаров тӑшман усал ӗҫ тума шутланине ӑнланчӗ.
—  Сабиров, Метеоров, автоматсем тытӑр та хӑвӑрт ман 

■хыҫран!— шӑппӑн команда пачӗ вӑл.—  Эсир, Гришӑпа Коля, 
Ильясова пӑхӑр.

Виҫҫӗшӗ те уҫланкӑ айккинчи чӑтлӑхра меллӗрех майла- 
шӑнса выртрӗҫ...

Акӑ нимӗҫ конвоирӗсем совет ҫыннисем ҫине автомачёсене 
ҫӗклерӗҫ, пеме приказ кӗтеҫҫӗ.

Ҫ ав вӑхӑтра Хастаров хӑйӗн юлташӗсене конвоирсем ҫпне 
харӑссӑн пеме аллине сулчӗ, хӑй офицерне тӗллесе печӗ... 
Пӑшал сассисем кӗрлесе кайрӗҫ — фашистсем ҫавапа ҫулнӑ 
пек касӑлса тӑкӑнчӗҫ.

Совет ҫыннисем, вилӗм умӗнче тӑнӑскерсем, малтанах мӗн 
пулса пртнине те ӑнланаймарӗҫ, тӗлӗннипе шанк хытса тӑ- 
чӗҫ. Тепӗр минутран хӑйсен умӗнчи тӑшманӗсем вилсе вырт- 

шине курсан, ӑҫта килнӗ унталла тарма тытӑнчӗҫ.
Ҫ ав самантра уҫланкӑна Хастаров чупса тухрӗ:
—  Юлташсем! Ан тарӑр! Эпир —  совет салтакёсем!
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Вырӑс сӑмахӗсене иЛтнӗ хыҫҫӑн хайхи ҫынсем пёрин 
хыҫҫӑн тепри вӑрмантан каялла сике сике тухрӗҫ. Хастаров 
патнелле утрёҫ, вӑл тӗле Сабировпа Метеоров та ҫнтрӗҫ. Со
вет ҫыннисем вӗсем тавра пухӑнчӗҫ, ҫӑлӑнӑҫ кӳрекенсене куҫ- 
ҫульпе тав турӗҫ.

Фашистсем вёсене вӑрмантан чакса тухнӑ чух ҫаварса 
илнё-мӗн, тискеррён асаплантарса тӗпченё, анчах салтаксен- 
чен ннхӑшӗ те хӑйсен чаҫӗ пиркн нимӗн те каламан. Халӗ акӑ 
вёсем нимӗҫ автомачӗсене ярса илчӗҫ, каллех хӗҫпӑшаллӑ 
салтаксем пулса тӑчӗҫ. Вилӗмрен хӑтӑлнисенчен хӑшӗ-пӗои- 
сем каялла, хӑйсен килне. вӑхӑтлӑха та пулин таврӑнма, 
хӑйсем чӗрӗ юлни ҫинчен тӑванӗсене пӗлтерме шутларӗҫ. Ы т- 
тисем— Икӗ карел амӑшӗпе хӗрӗ, темиҫе вырӑс ҫынни хамӑр 
ение каҫма килёшрёҫ. Ку вырӑнтан хӑвӑрт каималлине пур
те ӑнланчёҫ: гитлеровецсем часах хӑйсен юлташӗсене шыра-
ма тухма пултараҫҫӗ.

Гриша ҫак ушкӑна шоссерен хевелтухӑҫ еннелле^ ертсе 
кайрӗ, пкӗ-виҫӗ километр вӑрман ӑшнелле илсе кӗртрӗ. 
кӑн чылай вӑхӑт ҫулсӑр-мӗнсӗр ҫын ури пусман чатлӑхпа 
утрӗ. Таҫта тупӑран, пулеметран пени илтӗнет. Каҫ еннелле 
сулӑнсан, снарядсем вӗсем пыракан вырӑнтан^ хӗвеланӑҫне- 
рех, шоссе еннелле, шартлатса ҫурӑлма тытӑнчӗҫ.

—  Ку пирӗн снарядсем, шел, хӑшӗсем тӑшман позици- 
йӗнчен пртсе кайса ҫ у р ӑ л а ҫ ҫ ӗ ^  пӑшӑрханса илчӗ Хаста- 
р0В — Корректировщиксем тӗрӗс кӑтартса параймаҫҫӗ курӑ- 
нать.

Ушкӑн кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ еннеллех ҫул тытре, инҫе те  
каяймарӗ — йывӑҫсем сайралма пуҫларӗҫ. Юлашкмнчен вё- 
се.м шурӑ фннсем йышӑннӑ позици ҫывӑхне, унтан пёр ҫур 
километр сулахаялла, ҫитсе тухрӗҫ.

М алта айлӑм, шурлӑх, ун варрипе пысӑк мар шыв юхса 
выртать. Тепӗр енче, ҫӳллёрех вырӑнта, Корпиозераран пӗр 
километр кунталла. совет салтакӗсем оборона йышӑннӑ. Х ас-  
таров бинокльпе пӑхать: траншея умӗнчи бруствер та палӑ- 
рать ӗнтё, ӑна симӗс курӑкпа витнё, анчах вӑл пурпёр паллӑ.

Акӑ тӑшман артиллерийӗ вётлёх вӑрмантан совет сал- 
такесем ҫине татти-сыпписӗр пеме тытӑнчё. Финсен позиин- 
йӗ хыҫне ҫитсе тухнӑ пулеметчиксем малалла еӑнаса пӑхаҫ- 
ҫё. Авӑ, инҫех мар, тӑшманӑн пёр артиллери установки. Ун 
патӗнче фннсем чупкалаҫҫӗ, пӗрисем ещёксенчен снарядсем 
парса тӑраҫҫӗ, тепрпсем переҫҫё. Снарядсем хамӑрӑннисен



чаҫӗ йышӑннӑ позицире ҫурӑлаҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне хӗрлӗ, кӗрен 
пульӑсем пирӗннисем еннелле таттн-сыпписӗр вӗҫеҫҫӗ. Ҫак 
установкӑран сулахай еннелле тӳрем вырӑн пӗтет те айлӑм 
пуҫланать, унта —  шурлӑх. Вӑл ӑҫта ҫитиччен тӑсӑлать:— 
никам та пӗлмест-тӗр.

Хастаров хӑй патне Гришӑна чӗнсе илчӗ.
—  Ҫак шурлӑх урлӑ каҫмалли вырӑн пур-и е ҫук? Пёле- 

'тӗн-и?
—  Пёлетӗп,— терӗ Гриша.— Пӗр-ик километра яхӑн су- 

лахаялла каймалла та, типӗ ҫӗр хысаланса шыв хӗрне ҫити- 
ех тӑсӑлать. Шыв урлӑ иртнӗ ҫул каҫӑ та пурччӗ. Шыв урлӑ 
каҫсан, тепӗр енче, чуллӑ вырӑн, вара типҫӗр.

—  Фашистсем ҫук-и унта — Метеоровпа пӑхса килёр. 
Питӗ хӑвӑрт!— хушрӗ Хастаров.

Ҫур сехет те иртмерӗ, хайхисем каялла таврӑнчӗҫ.
—  Ҫапла. Каҫӑ пур. Анчах ӑна икӗ енчен те сыхлаҫҫё. Ку 

енчен— финсем, вӗсем пӗр станковӑй пулеметпа. Урӑххисене 
асӑрхамарӑмӑр. Тепӗр енче — пирӗннисем: ав окопӗсем курӑ- 
каҫҫӗ,—  терӗ, васкаса, Иван Метеоров-

—  Пӗтӗмпех паллӑ,— терӗ Хастаров. — Фашистсем вӑл 
каҫҫа сыхлаҫҫӗ. Вӗсем ҫине ӑнсӑртран тапӑнмасӑр ӗҫ тух- 
ыасть.. Акӑ мӗн, эсӗ, Метеоров, фашистсен пулемет расчече 
ҫине халь ҫеҫ тыткӑнран ҫӑлӑннӑ автоматчиксемпе пӗрле са- 
саргӑк таиӑнатӑн, штыкпа та прикладпа ҫеҫ ӗҫлесен, аван 
пулнӑ пулӗччӗ. Эсир леш енне каҫма тытӑнннӑ чух тӑшман 
сирӗн ҫине тупӑран е минеметран пеме пуҫлё,— малалла ӑн- 
лантарчӗ Хастаров,— шӑп ҫав самантра эпир ку енче тӑра- 
кан миномет расчечӗ тата артиллери установки ҫине сасар- 
тӑк тапӑнатпӑр. Тӑшман пӑлханнӑ вӑхӑтра эсир хамӑрӑнни- 
сем енне каҫса ӳкетӗр. Ильясова ан хӑварӑр, санчаҫа ҫитерсе 
пама тӑрӑшӑр. Асӑрхануллӑ та хӑюллӑ пулӑр. Анӑҫлӑх суна- 
тӑп, тусӑмӑрсем!

Метеоровпа икӗ автоматчик Грнша хыҫҫӑн вётлӗх вӑрман- 
па шурлӑх еннелле утрӗҫ. Вӗсем часах йывӑҫсем хушшинче 
куҫран ҫухалчӗҫ. Мӗн пулӗ-ши? Каҫса ӳкӗҫ-ши вӗсем е ҫук?

Хастаров пулемета лӑпсӑркка чӑрӑш айне вырнаҫтарса 
лартрӗ, пеме хатӗрлерӗ. Сабировпа тыткӑнран хӑтӑлнӑ тепӗр 
салтак, гранатӑсемпе автоматсем илсе, икӗ миномет установ
ки патне ҫывхарчӗҫ те снарядсем хуҫса антарнӑ хырсем хыҫ- 
не выртрӗҫ. Хастаров хӑйӗн пулемечӗпе артиллерн установ- 
кине тӗллесе хучӗ. Сехет ҫине пӑхса илчӗ: кӑнтӑрла иртни

4. Вутлӑ ҫумӑр.



пилӗк сехет те ҫирӗм минут, Метеоровсем кайни ҫирӗм мннут. 
Вӗсем ӗнтӗ каҫӑ патне ҫитнӗ, пулемет расчетне тёп тума 
хатӗрленеҫҫӗ. Кӗтнӗ чух вӑхӑт  хӑвӑрт иртмест. Х астароа 
каялла час-часах пӑхса илет: тӑшман салтакӗ ӑнсӑртрав
килсе тухма пултарать-ҫке. Ҫавӑнпа вӑл аллине лимонка 
хатёр тытса выртать.

Акӑ ҫур сехет те иртрӗ. Сулахайра тӑрр! тӑрр! тунӑ сасӑ- 
сем илтӗнсе кайрёҫ те, унтан каллех шӑп пулчё. «Фашист- 
сене тирпейлерӗҫ пулмалла, е пирӗннисем ҫине печӗҫ-ши?»—  
шухӑшларӗ Хастаров. Чӗри хӑйӗн халь-халь сиксе тухасла 
тапать. Тата вунӑ минут иртрӗ... Леш енне каҫрӗҫ пуль ӗнтӗ...

Унччен те пулмарӗ, ун умӗнче таракан артиллери у ста 
новки сулахаялла пӑрӑнчӗ те пирӗннисем ҫине пеме хатӗрлен- 
чӗ, установка тавра тӑват-пилёк тӑшман салтакӗ кускалатш  
Вӗсем Хастаровран пӗр икҫӗр метрта. Хастаров вёсен ҫурӑ- 
мӗсене питӗ лайӑх курать. Акӑ вӑл гашетка ҫине пусрӗ те, 
пулемет ҫунтарма тытӑнчӗ: хайхи тӑшман салтакӗсем пёрин 
хыҫҫӑн тепри лӑштӑрах ӳкрӗҫ. Тупӑ патне френч тӑхӑннӑ 
офицерпа икӗ салтак чупса пычӗҫ, хӑйсене такам хыҫалтан 
пенине сисрӗҫ ӗнтӗ, анчах Хастаров вӗсене те ҫавӑнтах персе 
ӳкерчӗ. Ҫапла вара тупӑ таврашӗнче пӗр чӗрӗ тӑшман сал- 
такӗ те курӑнмарӗ.

Ку хушӑра унӑн юлташӗсем миномет расчетне тӗп турёҫ 
те Хастаров патне чупса пычӗҫ. Хыҫалтан сасартӑк тапӑнни- 
не курсан, сулахай флангри тӑшман пехоти (вӑл йышлах та 
лулман иккен) шикленсе ӳкрӗ, хӑйсем «миххе» ҫакланнине 
туйса, пӗрисем хыҫал еннелле пеме тытӑнчӗҫ, теприсем, хӳт- 
лӗх шыраса, вӑрман еннелле ыткӑнчӗҫ. Хастаров кусене те 
вӑрмана кӗрсе тарма памарӗ...

Тӑшман тӑна кӗриччен юлташӗсем, пулемета ҫӗклесе» 
вӗтлӗхе тапса сикрёҫ. Тепӗр ҫур сехетрен хӑйсен чаҫӗ йышӑн- 
нӑ траншейӑна ҫитсе ӳкрӗҫ.

* *  *
Пӗр кун каннӑ хыҫҫӑн Хастаров расчечӗ каллех фашнст- 

семпе ҫапӑҫма хӑй позицине йышӑнчӗ. Ильясова госпитале 
ӑсатрӗҫ.

Гришӑпа Кольӑна тыла ӑсатма шутланӑччӗ, анчах Г'ришз 
ниепле те килӗшесшӗн пулмарӗ.

— Аннепе йӑмӑкшӑн пёр гитлеровеца та пулин вӗлерме- 
сӗр ниҫта та каймастӑп. Ан та ӳкӗтлӗр —  каймастӑп,—  хи-
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рӗҫлерӗ вӑл.—- Эпё пӗчӗк мар ӗнтё, вунтӑваттӑра. Фашист- 
сем пирен пурнӑҫа таптасшӑн. Вара ман ҫав тискерсене ним 
тум асӑрах кунтан каймалла-и? Эпӗ вӗсене тавӑрмасӑр кай
ма стӑп!

— Саншӑн эпир тавӑрӑпӑр. Пёр хут мар, темнее хут та 
таЕӑрӑпӑр,— терӗ ӑна Хастаров.

■ — Ҫук, манӑн вӗсене хам алӑпа вӗлермелле, вӗсем внл- 
нине ха-м куҫпа курмалла. Ҫавӑн чухне кӑна чун кӑштах 
лӑпланё, унсӑрӑн ниҫта та тапранмастӑп,— хӑйӗннех пе
не ача.

— Эсё пеме те пӗлместӗн. Сана ав хӑвна маларах тир- 
пейлӗҫ,— ӳкӗтлеме пӑхрӗ Хастаров.

—  Ҫук, пӗлетӗп. Эпӗ аттепе сунара та ҫӳренӗ. Пирӗн мул- 
кач тытмалли пӑшал та пулнӑ. Унпа эпё пӗрре мар пене. 
Чупакан мулкача та персе тивертнӗ,

_  Анчах пирӗн вӑрҫӑ хӗҫпӑшалӗ, эсӗ унпа пеме пӗлмес- 
т ӗн ,— хнрӗҫлерӗ Борис.

— Эпӗ пёчӗк калибрлӑ винтовкӑран та шкулта ҫар^ ёҫӗ 
урокӗнчех пеме хӑнӑхнӑ. Боевой винтовкӑран пересси пӗрре 
те шиклентермест мана.

Гриша Патмаров ҫине тӑрсах калаҫни Хастаров кӑмӑлне 
|ҫавӑрчӗ. Гриша пирки калаҫма вӑл ҫавӑнтах взвод команди
ре Юрков кӗҫӗн лейтенант патне кайрё. Взвод командире 
тӳр ex килӗшмерӗ, Хастарова ҫакӑн пиркиех рота командирё- 
пе калаҫса пӑхма сӗнчӗ. Рота командирӗ Фокин лейтенант 
Гришӑна хӑй патне ҫӗрпӳрте чӗнтерчӗ.

Коля ҫак вӑхӑтра санчаҫра пулчё. Ана хӑй ирёкёпе фрон
та килнӗ Галя Гранитова сестра ӑшшӑн кӗтсе илчӗ, хӑйӗн 
шӑллӗ вырӑнне хурса, апат илсе килсе ҫитерчӗ. Коля та па- 
рӑмра юлмарӗ, тӳрех медсестрана пулӑшма тытӑнче: аманнӑ 
■салтаксене шыв пачӗ, тӗрлӗ вак-тӗвек ёҫ турӗ. Ҫапла зӑл мӗн 
■ҫёрлечченех пысӑккисемпе пӗрле тӑрмашрӗ. Юлашкинчен 
•ёшенннпе ларнӑ ҫӗртех ҫывӑрса кайрӗ, Галя ӑна майласа 
нырттарчӗ те шинельпе витрё.

Санчасть начальникне те пӗчӗк Коля килӗшрӗ: «Маттур 
ача, мӗн хушнине пӗтӗмпех итлет, ӗҫлеме ӳркеимесг, сал
таксене юратать»,— терӗ кӑмӑллӑн.

Унӑн пиччӗшё Гриша, ӗҫе хӑй малтан шутлана пек татса 
иаманнншӗн кӳренсе, ҫӗрпӳртрн нар ҫинче чылай хушӑ шу- 
хӑша кайса выртрё, амӑшне аса илсе, шӑппӑн йӗчӗ, анчах та 
унӑн куҫҫульне никам та курмарӗ — салтаксем каҫхи апатран
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таврӑяманччӗ-ха. Ёҫ  тухмасан, тӑван ялне, аслашшёне асла* 
мӑш патне, таврӑнма та шутларӗ вӑл. Анчах амӑшӗпе йӑ- 
мӑкне вӗлернишӗн ҫак тискерсене кам тавӑрӗ-ха? Ҫын тавӑр- 
ни унӑн чӗрине пурпӗр лӑплантарма пултараяс ҫук, унӑв 
хайён темиҫе фашиста тёп тумалла, вара вӑл хӑй ҫуралнӑ 
тӑван ялне те хальхи пек кӑмӑлсӑр, хурлӑхлӑн таврӑнмӗччӗ, 
тен. <Мёшнӗн хамӑр командирсем ӑна, Гришӑна, ӑнланма 
п Vлт а ра ймаҫҫё-х а , мӗншӗн вӗсем типӗ ҫынсеы?;>— тарӑхса 
шухашларӗ вал.

Хӑнён шухӑшӗсемпе пӑтранса выртнӑ ҫӗртех Гриша майё- 
псн ҫывйрса кайрӗ.

Ир-ирех вал темле кӗрлевпе вӑранчӗ. Хӑвӑрт сиксе тухрӗ. 
Дежурнӑйпа иккӗш вӗсем пӗр вӑхӑтрах фашистсен енчен 
самолет сем веҫсе килнине асӑрхарӗҫ. Дежурнӑй ана снаряд 
гильзисене ш аккаса тревога пама чармарӗ.

Салтаксем траншейӑсенчен, окопсенчен, ӑҫтан килнё 
унтан >ӑйееи аьтомачӗсене ҫӗклесе сике-сике тухрӗҫ. Кашни- 
ех тӑшман самолечӗсем кунта вӗҫсе килнине курчёҫ те ятар- 
ласа тунӑ блиндажсене пытанчӗҫ.

Грйша дежурнӑйпа пӗрле тревога Панине Фокин лейтенант 
та блиндажран тухнӑ-тухманах курчӗ. «В ӑт  маттур ача, ман- 
ран та ир тӑнӑ,—  шухӑшларӗ вӑл. Ана чаҫа илес пирки хӑй 
иккӗленнине аса илчӗ.— Комбатпа калаҫса пӑхма тпвет. 
Патмарова чаҫа хӑварсан та юрамалла. Хастар ача, тепӗр 
салтакран кая пулас ҫук, ҫивӗч те ӗҫчен». Лейтенант хӑйӗн 
связнойне кашни взвода пӗлтерме хушрӗ: тӑшман часах 
атака пуҫламалла, ӑна сирсе яма хатӗр тӑччӑр!

Фокин ҫурҫӗр еннелле бинокльпе пӑхрӗ: финн енчен ки- 
декен самолетсем пысӑклансах пычӗҫ, вӗсем тӑшман бом- 
бардировщикӗсем иккенни лайӑхах курӑнать.. Фокин блин
даж а васкасах  кӗрсе кайрӗ, телефон патне чупса пычӗ, шӑп 
ҫав вӑхӑтра ӑна батальон командирӗ шӑнкӑравларё.

— Лейтенант юлташ, разведка пӗлтернӗ тӑрӑх, паян 
ирхнне пирӗн часть ҫине финсен «Аслӑ Финлянди» ятлӑ днви- 
зийӗ тата нимӗҫсен моторлӑ полкӗ тапӑнса килмелле- В ёсене 
авиаципе артиллери пулӑшса пымалла. Паян питӗ шӑрӑх 
пулать. Эсир хӑвӑрӑн ротӑрпа шоссен сылтӑм енне виҫҫёр 
метр тӑршшӗ хӳтӗлетӗр. Резерв ҫук, ҫавӑнпа та хӑвӑр вӑйӑр- 
па хӳтӗленме тӑрӑшӑр, сана шанатӑп. Кислов политрука ман 
пата килме хуш —  хыпарсем начар. Пирӗн хӗвеланӑҫ фронт 
ҫарӗсем ёнер Минск хулинетйшман аллине хӑварнӑ, кӑнтӑр-
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хӗвеланӑҫрисем те чакаҫҫӗ, кӗҫех Одесса патне ҫывхараҫҫӗ.. 
Ҫавӑнпа та пирӗн хамӑр участокра ҫирӗп тӑмалла. Анлан- 
тӑн-и, лейтенант юлташ?

— Пӗтӗмпех ӑнланмалла. Хамӑр участокра ҫирӗп тӑрӑ- 
пӑр, тӑшмана хамӑр вӑя кӑтартма тивӗҫлӗ, чакмастпӑр, капи
тан юлташ!— ҫирӗппӗн хуравларӗ Фокин лейтенант. В ӑл  
телефон трубкине хучӗ. Капитан пӗлтернӗ хыпарсем — савӑ- 
нӑҫлӑ хыпарсем мар. Ҫапла пулин те, кӑмӑла хытарма пӗл- 
мелле, тӑшман темле вӑйлӑ пулсан та, пирӗн ҫав хура вӑя 
ҫӗнтермелле.

Хайхи «юнкерссем» хурчка пек чӑмса илеҫҫӗ те хура бом- 
бӑсем умлӑ-хыҫлӑ- кӑларса яраҫҫӗ. Бомбӑсем ҫӗре кисретме 
тытӑнчӗҫ.

Хастаров ҫак самантра хӑйӗн юлташӗсемпе тепӗр блин- 
дажра ларчӗ. Вёсем патӗнчен инҫех мар икӗ бомба ӳксе кӗ- 
рӗслетрӗ, Гриша сержант ҫумне ҫыпҫӑнарах ларчӗ, кашни 
бомба ӳкмессерен кӑрт! кӑрт! сиксе илчӗ.

Нимӗҫ бомбардировщикӗсем вӗҫсе кайнӑ хыҫҫӑн Хастаров 
хӑй отделенине блиндажран окопсем патне илсе тухрӗ- Акӑ 
ҫӳллӗ вырӑнта, тӳпемре, вёсен пулемет ячейки. Сабировпа 
Метеоров хӑйсен пулеметне вырнаҫтарса лартаҫҫӗ. Тӑшман
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пышйннй позици хыр вӑрманӗ таран лайӑх курӑнать, ку вы- 
рӑнта ӗлӗкрех шурлӑх пулнӑ пулмалла, халӗ курӑк ешерет. 
Ҫамрӑк хырсем хушщиичи окопсем вара аванах курӑнмаҫҫӗ.

Хастаров хӑйӗн пулеметчикӗсене шоссерен сулахаялла икӗ 
юплё хыр таран ориентирсем кӑтартрӗ.

Шоссен сылтӑм енче Ковальчук сержант расчечӗ тйшма- 
на кӗтсе илме хатӗр тӑрать. £ ҫ  мӗн чухлӗ йывӑртарах та кӑт- 
кӑсрах, Ковальчук ҫавӑн чухлӗ кӑмӑлне хытарарах парать, 
кӗрешме вӑй пухать. Хӑюллӑ сержант.

Сабиров пулемета кашни ориентир ҫине тӗллесе тӗрёс- 
лерӗ. Ильясов вырӑнне килнӗ пулеметчик халлёхе блиндаж- 
ран патронсем тултрӗ.

Геннадий Мышкин пулеметчиксем патне килнё-килменех 
хӑйне палӑртасшӑн пулчӗ. Вӑл ҫара киличчен пёр обществам 
•футболисчӗ пулнӑ-мӗн. Хӑй каланӑ тйрӑх, «хапхана» лайӑх 
хӳтӗлене. Ун ҫинчен область хаҫачӗсенче «Геннадий Мыш
кин— пултаруллӑ футболист» текен статьясем чылаях пичет- 

-леннӗ имӗш. Чйннипех ёнтё, пёвё-кёлеткипе те, хййне хйй 
тыткалас тёлёшпе те вал чйн-чйн спорт ҫынни евёрлех.

Мышкин Хастаров отделенине килни пит нумаях пулмасть 
пулин те, пулеметчиксем ҫакна асӑрхама ӗлкӗрчӗҫ: вёсен
ҫӗнӗ юлташӗ хййне мухтанине пит кӑмӑллать иккен. Пулни- 
иртнине, футболла вылянине аса илсе каласа кйтартнй чух, 
вйл яланах хӑйне ырласа, хӑйӗн пултарулйхӗпе мухтанса 
калаҫать. Кунта вара ӑна мухтакан-тӑвакан ҫук- Фронтра 
лару-тӑру та йывӑр пирки, командирсен салтаксене мухтама 
мар, ытларах вйрҫма тивет. Акӑ патрон тултарнӑ лента 
коробкисене вйхйтра илсе ҫитерейменшӗн Мышкина ӗнер кй- 
ка Хастаров сержант вӑрҫса илчӗ. Паян, ак, взвод командирӗ 
Юрков кӗҫӗн лейтенант, пулеметчиксем оборонйна епле йы- 
шӑннине пӑхса тухнӑ чух, Мышкин окопён тарйнйшӗ пёҫё 
таран кӑна иккенне курчӗ те намӑслантарма тытйнчӗ:

— Мышкин рядовой, выляма килнё-и е тйшманпа ҫапӑҫ- 
ма? Хастаров сержант, эсӗ те килсе кур.

—  Мӗнех вара, лейтенант юлташ, мӗн пулнй?—  тёлённӗ 
пек пулчё Мышкин.

—  Мӗн? М ӗн?— тетён. Окопа ҫавйн пек алтаҫҫӗ-и? Пӑх- 
ха эсӗ Сабировпа Метеоров окопӗсене. Куҫу курать-и? П а т 
маров, ача пулсан та, санран тарйн алтнӑ. Эсё пур, выляма 
килнӗ пек. Кунта тӑшманпа ҫапӑҫасси — вӑйӑ вылясси мар. 

•Ҫавна ӑнлан эсӗ!



— Мана ҫакӑн пек окоп та ҫитет. Эпӗ кунта та хӳтӗлен - 
ме пултаратӑп. Вилмелле пулсан, тарйн окоп та хӳтӗлей- 
мест,— хирӗҫлерӗ вӑл кӗҫӗн лейтенанта.

— В ӑт  мёнле пуплетён эсё, Мышкин. Эп кирек мен тӑ- 
вам„ сире ӗҫ ҫук. Эп вилем!— каллех ком анди рӑнӗҫ ҫук нк- 

кен. Мышкин, эсё анархистла ан перкелеш- Ҫар йӗркине пӑ- 
хӑн. ГГӑхӑнма шутламасан, санпа урӑхла калаҫатпӑр.

Мышкин, вӑрӑмскер, Юрков лейтенант сине сиввӗн пӑхса 
нлчё те окопне чавма пикенчё. Ун тёлне тата чуллӑ, хӑ- 
йӑрлӑ ҫӗр пулчӗ. Кун пек чух окоп чавма хӗнтерех ҫав. 
Пёр ҫур сехет тӑрмашнӑ хыҫҫӑн Мышкин хӑйне валли кирлё 
пек окоп хатӗрлерӗ. Хӑй пӗтӗмпех ӑшша пиҫрӗ, аллисем, ун 
пек йывӑр ӗҫ курманскерсем, темиҫе ҫӗртен хӑпарса тухрӗҫ.

Гриша Патмаров ун окопне курма йӑпшӑнса пычӗ.
— Гена пичче, эсир халӗ лайӑх окоп алтнӑ. Никам та 

вӑрҫас ҫук, анчах сире вӑл тӑвӑр мар-п?— кӑсӑкланчё Пат- 
маров.

Анчах Гришӑн ҫак сӑмахӗсем те ӑна, шӑртланнӑскере,. 
тарӑхтарса ячӗҫ, ача та пулин унран кулнӑ пек туйӑнчӗ.

— Сирӗл кунтан! Пур йӗпе сӑмсасем вӗрентесшӗн мана!— 
хаяррӑн кӑшкӑрчӗ вӑл, кӗреҫипе Гриша еннелле хӑмсарса.

Патмаров Мышкин патӗнчен вӑшт ҫеҫ тапса сикрӗ, Х а с т а 
ров патне ыткӑнчӗ.

—  Никрес ҫын эс, Мышкин. Пӗр сӑлтавсӑр эсӗ Патмаро- 
ва хӗнесе тӑкма хатӗр. Кун пек ырӑ мар!— сивлесе каларӗ 
Хастаров.

— Ан йӗкӗлтесе ҫӳретӗр вӑл. Тарӑхнӑ вӑхӑтра тепре ман 
алӑ айне ҫаклансан, мӗн тумаллине хам пӗлетёп,— хӑратса 
каларӗ Мышкин.

— Ну, ну, Мышкин юлташ, ху мӗн тӑвасси ҫинчен калаг 
са вӗҫне ҫитер-ха!—  Сабиров та калаҫӑва хутшӑнчӗ. Ана 
А\ышкин ачана тапӑнни тарӑхтарса ячё.— Ну, кал а !— окоп
ран тухса ыйтрё Вахит.

— Хамӑнне хам пёлетёп. Сире мӗн ӗҫ!— харкашрӗ ҫаплах 
Мышкин.

__ ҪуК, ҫук, кунта сан кӑна мар, пирён пётём отделении 
ӗҫӗ. Эсё, иптешём, кунта йӑнӑшатӑн!— терӗ хаяррӑн Са- 
биров.

— Тёрёс, пётём отделении, пётём взводӑн ӗҫӗ!— ҫирӗплет- 
се каларё Хастаров та.

Шӑп ҫак хӗрсе кайнӑ вӑхӑтра Кислов политрук ҫитсе-
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тухрӗ. В ӑл  хыттӑн калаҫнине аякранах илтнӗ пулас, васкаса, 
траншея тӑрӑх персе ҫитрӗ.

—  Мӗн пулнӑ? Мӗн пайлатӑр? Калӑр-ха, сержант юл- 
таш ?!— терӗ вӑл, Хастаров енне ҫаврӑнса!— Тӑшман хӑвӑра 
асӑрхатӑр тетӗр-им?

Пурте шӑпланчӗҫ. Сабиров та каялла хӑй окопне анчӗ. 
Хастаров сержант мӗн пулса иртнине йӗркипе каласа пачӗ- 
К ислов политрук Мышкина хӑй патне чӗнсе илчё.

— Кӗҫ-вӗҫ тӑшман вӑйлӑ наступлени пуҫламалла. Эсир 
пур, кунта пули-пулмишӗн тавлашу пуҫланӑ. Тӑшманӑн 
сӑнавҫисем сире пӗтӗмпех асӑрхама пултарнӑ-ҫке! К у— 
фронт! Тӑшман умӗнче сыхланма пӗлес пулать. Ана хӑвӑр 
мӗн тунине палӑртмалла мар. Эсӗ тӑшман умӗнче шӑппӑк, 
пытанса ӗҫлес вырӑнне, таҫта илтӗнмелле харкашса, пурне 
те курӑнмалла ӗҫлетӗн. Ҫакӑншӑн сана мӗн темелле? Ну, 
кала, мӗн темелле?— шӑппӑн та татӑклӑн ыйтрё унран 
Кислов.

—  Каҫарӑр мана, политрук, эпӗ, чӑн та, айӑплӑ,— хӑй 
айӑпне тавҫӑра пуҫларӗ Мышкин.

—  Фронтра кашни япалана асӑрханса, шутласа тӑвас 
•пулать. Пӗр йӑнӑш пӗтӗм подразделенине пӗтерме пулта- 
рать. Халлӗхе сана наказани памастӑп, анчах та тепрехинче 
каҫару пулмасть. Ҫакна лайӑх асту, Мышкин юлташ,— ҫи- 
рӗппӗн каларӗ Кислов политрук,— Халӗ, пулеметчик юлташ- 
сем, тӑшман атакине сирсе яма хатӗр тӑрӑр. Тӑшман пехо- 
тине ҫы вӑхах  ярӑр та пӗтерсе тӑкӑр. Ҫапӑҫура кашни хӑйӗн 
ӗҫне тивӗҫлипе туса пытӑр. Пӗр-пӗрне яланах пулӑшӑр-

Унтан вӑл Хастаров сержантпа уйрӑм калаҫрӗ, пулемет 
валли запас вырӑнсем, урӑхла каласан, ячейкӑсем, палӑртса- 
хатӗрлесе хунӑ-и, хуман-и, тесе ыйтса пӗлчӗ. Фашистсем ку 
•ЕЫрӑна асӑрхасан, вёсен, расчета сыхласа хӑварас шутпа, 
урӑх вырӑна куҫса вырнаҫмалла-ҫке.

Кислов политрук пулеметчиксене хӑйсем хӳтӗлекен вы- 
'рӑнтан пӗр утӑм чакмасӑр паттӑр кӗрешме вӑй-хал сунчӗ, 
хӑюллӑ та тавҫӑруллӑ пулма хушрӗ.

Кислов ҫавӑнтах окопран тухрӗ те Ковальчук сержант 
•расчетне тӗрӗслеме васкарӗ. Шӑши ҫулӗ пек кукӑр-макӑр 
ҫыхӑну ҫулӗпе пӗр ҫӗр метра яхӑн утрӗ, чарӑна-чарӑна тӑр- 

■са, тӑшман енне пӑхса илчӗ. Унта-кунта пӗр тӗлсӗр пульӑ- 
“сем вӗҫеҫҫӗ. Финсемпе нимӗҫсем хальхинче питӗ хытӑ тапӑн- 
ма шутлаҫҫӗ имӗш. Тӑшман тӑватӑ полкпа килсе тапӑнмалла.



Пирён пёр полкпа тата артиллери дивизионӗпе хӳтӗленмелле. 
Тӑшман пирӗнтен ҫак участокра тӑватӑ хут вӑйлӑ. Тӑватӑ 
хут. Мӗнпур шанчӑк — артдивизионпа пулеметчиксем ҫинче. 
Ҫаксем кӑна тӑшман вӑйне, уйрӑмах техникине аркатма* 
тапӑну вӑй-халне вӑйсӑрлатма пултараҫҫӗ.

Кислов акӑ Ковальчук сержант расчечӗ патне ҫитрӗ. 
Яштака пӳллӗ, хӑюллӑ та ҫивӗч Олег Ковальчук, политрука 
кӗтсе илсе, иккӗмӗш отделени ҫапӑҫма хатӗрри ҫинчен 
пӗлтерчӗ.

Кислов политрук пулеметчиксене сывлӑх сунчӗ, вёсен ӗҫӗ- 
хӗлӗпе паллашрӗ- Политрук планах чи малтан хӗҫпӑшала 
мӗнле вырнаҫтарнине тӗрӗслет. Хальхинче те вӑл ҫакна тиш- 
керчӗ: пулеметне тӑшман енчен курӑнмалла мар, икӗ лап- 
сӑркка чӑрӑш хушшине, вырнаҫтарнӑ-мӗн.

Пулемет хыҫӗнче — О вас Беридзе наводчик, грузин. Те- 
миҫе кун хушши хырӑнайманнипе хура сухалӗ ун ӳссе кайнӑ, 
ҫавӑнпа та вӑл, ҫирӗм иккӗре кӑна пулсан та, пӗр хӗрӗхсенчи 
сын пек курӑнать.

Политрук унран мӗнле ориентирсем ҫине тӗлленине ый- 
тать.

Беридзе каялла ҫаврӑнать те ҫавӑнтах хуравлать:
—  Политрук юлташ, пӗрремӗш ориентир — пёччен хыр, 

иккӗмӗшӗ — хуҫӑк хурӑн, виҫҫӗмӗшӗ — хӑрӑк йывӑҫ.
— Тӑшман пехотине ӑҫта ҫитсен пеме тытӑнатӑн?— ма

лалла интересленет Кислов политрук.
— Ав ҫав йывӑҫ тункати тӗлне ҫитсен,— хуравлать Овас 

Беридзе.
— Инҫерех вӑл. Тата ҫывӑхарах ямалла ӑна, Беридзе юл

таш,— тет ӑна политрук.
— Тата ҫывӑхарах ярсан, вӑл пирён ҫине утланса ларма 

пултарать.
— В ӑт  ҫав хупахсем тӗлне ҫитсен, пеме тытӑнмалла. 

Вара вирлӗ тивет. Кунтан пёр икҫӗр аллӑ метр пулать.
— Карош, начальник. Эсир каланӑ пек тӑвӑпӑр,— килё- 

шет Беридзе.
Кислов политрук малалла иккёмёш номерпа —  Василий 

Петрович Сеньковпа кӑсӑкланать. Иккёмёш номерӑн пуле
мета патрон чиксе тӑмалла, патронсем магазин коробкине 
вырнаҫнине тёрёслемелле, тёллемелли хатёрсене тёрёс выр- 
наҫтарса лартмалла, пульӑсем палӑртнӑ ориентирсене лек- 
нипе лекменнине сӑнамалла. Хӑй ӗҫне Сеньков пёлет. Сень-
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ков Беридзерен ҫамрӑк. Сап-сарӑ ҫын вӑл, ҫӳҫ-пуҫӗ те, куҫ 
харшийёсем те сарӑ. Пичё те, хулӑн ӗнси те ур, пиҫсе ҫитнё 
•ҫырла пек, хӗп-хӗрлӗ. Вӑй-хал тапса тӑрать ку вырӑс ҫын- 
кин. Алӑ вӗҫҫӗн кӗрешсе, нихӑш пулеметчик та ӑна ҫӗнтерей- 
мест. Сабиров кӑна, кӗрешес майне пӗлнипе, ӑна час-часах 
ҫавӑрса ҫапатчӗ. Анчах юлашки вӑхӑтра Сеньков ӑна та па- 
рӑнми пулчӗ: Сабировӑн кӗрешес меслечӗсене пӗлсе ҫитрӗ те 
лайӑх хӳтӗленекен пулчӗ. Х аль ӗнтӗ, вӑрҫӑ пуҫланнӑран вара, 
кӗрешес-тӑвас вӑййа манчӗҫ.

Политрук ыйтнине Сеньков кӗскен те витӗмлӗн хуравласа 
пычӗ. Вӑл, Горькире ҫуралса ӳснӗскер, калаҫнӑ чух «о» cae
ca туллин калать. «Пусть полезет воронья стая— покажем, 
где раки зимуют. Не раз их били и нонче —  побьем. Таков 
наш ответ»,— терӗ вӑл, политрука шантарса. Унтан вӑл пёр- 
ре Беридзе, тепре патронсем ҫӗклекен йӗтӗн ҫӳҫлӗ, кӑвак 
куҫлӑ Випунен ҫине пӑхса илчӗ. Випунен•— карел ҫынни.

— Ҫине тӑрса кӗрешсен, эсир каланӑ пекех пулӗ....—  тесе 
хучӗ Випунен.

— Паян пире экваторти пекех вӗри пулать. Санӑн, В и 
пунен юлташ, патронсем вӑхӑтра ҫитерсе тӑмалла'. Эсӗ хытӑ- 
рах кускала, вӑр-вартарах пул,— асӑрхаттарчӗ ӑна Олег 
Ковальчук.

Политрук пулеметчик- 
сен виҫҫӗмӗш отделенине 
пӑхма васкарё, анчах ин- 
ҫех те каймарӗ, нимӗҫсем 
енчен сасартӑк аслати пек 
кӗрлени илтӗнчӗ. Тӑш- 
ман артиллерийӗ пирӗн 
ҫинеталккӑшпе вут-ҫулӑм 
сапма тытӑнчӗ, тавралӑх 
асар-писер ҫил-тӑман 
тухнӑ пек ҫаврӑнать, сна
рядсем умлӑ-хыҫлӑ ҫу- 
рӑлнипе ҫӗр пичӗ сӗвӗнсе 
сирпӗнет, чӗтрет, йывӑҫ- 
сем тӗпӗ-тымарӗпех тӑ- 
пӑлса тухаҫҫӗ, турачӗсем 
хуҫӑлса сирпӗнеҫҫӗ.

Пӗр вунӑ-вунпилӗк ми
нут хушши пирӗн малти



позици ҫнне артиллери вучӗ тӑкнӑ хыҫҫӑн финсем атакӑна тух- 
рӗҫ, вӗсене нимӗҫсен миномечӗсем пулӑшаҫҫӗ. Шоссе тӑрӑх 
нимӗҫ танкӗсем кӗрлесе шума тытӑнчӗҫ. Танксем хыҫӑн- 
че —  мотопехота. Вӗсене хирӗҫ Улати Волковпа Веня Со
ловьев артиллеристсем кӗрешеҫҫӗ. Акӑ Улати хӗрӗх пилӗк 
миллиметрлӑ туппине авӑрларӗ те малти танка тӗллесе иккӗ- 
мӗш хут печӗ, танк темиҫе метр малалла шурӗ те, ӑна вут 
хыпса илчӗ. Пӗтӗм артиллери расчечӗ савӑнса кайрӗ, хавха- 
ланса кӗрешме тытӑнчӗ. Иккӗмӗш танкне виҫӗ хутчен тӗллесе 
печӗҫ, виҫҫёмӗш хутӗнче сулахай шуҫавне тивертрӗҫ, танк 
сылтӑм енчи шуҫав ҫинче сылтӑмалла ҫаврӑнса ларчӗ.

Анчах виҫҫӗмӗш танк Волков расчетне асӑрхарӗ те ун 
ҫине хӑй умлӑ-хыҫлӑ пеме тытӑнчӗ, снарядсем расчет тавра 
ҫурӑлма тытӑнчӗҫ, темиҫе артиллерист аманчӗ. Улати 
снаряд ҫӗклекен Соловьевпа ҫеҫ тӑрса юлчӗ. Иккёшё те чӑ- 
ваш. Веня Соловьев— Етӗрне чӑвашӗ. Сӑр тӑрӑхёнче ӳссе 
ҫитӗннӗ каччӑ. Вӑл Улатирен лутрарах, хура ҫын. Сӑн-сӑпат- 
ран узбек евӗр. Питӗ ҫивӗчскер, кӗре этем. Снаряд ещӗ- 
кӗсем ҫӗклет. Улати ӑна халӗ иккӗмӗш номер вырӑнне тӑ- 
ратать.

Фашистсен тепӗр танкӗ кӗрлесе килет. Улати куна та, 
тӗллесе, хурҫӑ ҫӗмӗрекен снарядпа перет. Ҫук, тӳрех лекей- 
мерӗ, кӑштах маларах ӳкрӗ. «Соловьев, буссоле лайӑх пӑхса 
тӗрӗсле, хӑвӑртрах! Ҫав ориентирах. Перетӗп»,— тет Улати. 
Унтан каллех перет. Хальхинче танка «ҫамкинчен» тивертеҫ- 
ҫё, снаряд, шалах ҫӗмӗрсе кӗрсе, ҫурӑлать. Танк, ҫултан пӑ- 
рӑнса, кювета тӑрӑнать те чарӑнса ларать.

— Пулчӗ!— хаш! сывласа ярать ӑшша пиҫнӗ Улати В о л 
ков, гимнастерка ҫаннипе пичӗ тӑрӑх юхакан хура тарне 
шӑлса илет.— В ӑт  ҫапла вӗсене хӑналамалла! Чӗнмен хӑна- 
сене! %

Соловьев та хӑйӗн маттур янташёпе пӗрле ӗҫ ӑнӑҫлӑ 
пынӑшӑн савӑнать. Унӑн куҫӗ кӑмӑллӑн ҫиҫет, ҫапӑҫас хава- 
лӗ хӗрсе пырать.

Ҫак самантра «Аслӑ Финлянди» дивизийӗ наступлени 
пуҫласа ячӗ. Финн салтакёсем пӗр рет хыҫҫӑн тепӗр рет вӑр- 
мантан тухрӗҫ те талккӑшпех пӗр ҫухрӑм сарлакӑш килеҫҫӗ. 
Малти ретрнсем вунӑ-вунпилӗк метр чупаҫҫӗ те ҫёр ҫине 
хӑвӑрт выртаҫҫӗ. Пӑхсан, тинӗс хумханать тейён- Атакӑлакан 
финсемпе пирӗн хушӑ пӗр тӑватҫӗр метр пек кӑна юлчӗ. 
Пирӗн минометчиксемпе артиллеристсем тинех тӑшман ҫине
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пеме тытӑнчӗҫ. Снаряд-мина унта-кунта шартлатса ҫурӑлать 
те, малти ретре чупакан финсен йышӗ катйлса пырать.

Акӑ пулеметчиксем те хатӗрех выртаҫҫӗ. Хастаровпа Ко
вальчук отделенинчи пулеметчиксем тӑшман ҫинчен куҫ ил- 
меҫҫӗ. Вёсен пемелли ориентирсем паллӑ.

Финн офицерӗ темскер кӑшкӑрса малтисене хавхаланта- 
рать. Симёс гимнастерка тӑхӑннӑ вӑрӑм финн салтакёсем 
тата хӑвӑрт чупма тытӑнчӗҫ. Малтисем йывӑҫ тункатинчен 
ҫитсе иртсе те кайрӗҫ, хӑйсене совет пулеметчикёсемпе авто- 
матчикӗсем кӗтсе ларнине курмаҫҫӗ пулас.

Хастаров сулмаклӑ аллине ҫӗклесе илчё те: «Кёске черет- 
не —  огонь!»— терё.

Сабиров ҫавӑнтах гашетка ҫине пусрё. Унпа юнашар выр- 
такан иккёмёш номер Метеоров ҫӗнӗ диск хатёрлерё. Пёрре 
куҫ хупса иличчен малта чупакансенчен нихӑшӗ те ура ҫин- 
че ҫук. Вӑйлӑ тӑвӑл шӑлса ывӑтнӑ евӗр, пурте ҫӗр ҫине ти- 
рӗнчӗҫ: аманни —■ аманчӗ, вилни —  вилчӗ-

Ытти пулеметсен расчечӗсем те, автоматчиксем те пӗтӗм 
позиди тӑршшӗпех тӑшман пехотине вутпа ҫунтарма пуҫ- 
ларӗҫ.

Финн офицерӗсем,'сике-сике тӑрса, малалла атакӑлама 
темиҫе хутчен те кӑшкӑрчӗҫ пулсан та, выртнӑ салтаквем 
ниепле те ҫӗкленесшӗн мар: вилӗм хӑратать.

Тӑшман, хӑйӗн пехотине хӳтӗлес тӗллевпе, пирӗн позици 
-ҫине артиллерирен пеме тытӑнчӗ. Снарядсем каллех транше- 
йӑпа окопсем умӗнче те, хыҫӗнче те кӗрӗслетсе ҫурӑлаҫҫӗ. 
Пулеметчиксен пуҫ ҫийӗпех снаряд ванчӑкӗсем, пульӑсем 
шӑхӑрса шилесе тӑраҫҫӗ. Пулеметран пеме май ҫук. Сабиров
па Метеоров окоп ӑшне кукленсе ларчӗҫ. Ытти пулеметчиксем 
те шӑпланчӗҫ. Автоматчиксем кӑна, чи хӑюллисем, вилӗм 
алхаснине пӑхмасӑр, бруствер хыҫӗнче майланса выртнӑ та, 
атакӑна ҫӗкленнӗ финсене хирӗҫ персе тӑраҫҫё. Пулеметчик- 
сенчен инҫех мар, траншейӑра, Патмаров Гриша ури айне 
патрон ещӗкӗ лартнӑ та финсене пӗрерӗн-пӗрерӗн тӗллесе 
перет. Хӑй миҫе тӑшмана вӗлернине шутласа пырать. Акӑ 
вӑл темӗн кӑшкӑрса, ыттисене хистесе чупакан фина персе 
антарчӗ те: «Виҫҫӗ»,— терӗ савӑнӑҫлӑн...

Пирӗн пулеметсем лӑпланнипе усӑ курса, финсем ытла 
та хӑюланчӗҫ, малтисем, автоматчиксем пенине пӑхмасӑр, 
кунталла чылай шурӗҫ, тепре хытӑрах чупсан, вӗсем пӗрре- 
мӗш батальона «ӳпӗнтерсе яма» пултараҫҫӗ. Ҫ ак самантра
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Юрков кӗҫӗн лейтенант, блиндажран тухса, пулеметчиксем 
патне ыткӑнчӗ:

—  Мӗншӗн пеместӗр? Кӗҫех финсем ҫитсе кӗреҫҫӗ вӗт! 
Пулеметчиксем, итлӗр ман командӑна: «Вӑрӑм черетпе — 
огонь!»— йлтӗнчӗ унӑн ҫирӗп сасси.

Ҫавӑнтах пулеметчиксем пеме тытӑнчӗҫ. Талккӑшӗпе 
атакӑлакан тӑшман ҫине вутлӑ ҫумӑр тӑкӑнчё. Малта пыра- 
кан финсем ҫавапа ҫулнӑн йӑванчӗҫ, хыҫалтисем выртма ӗл- 
кӗрчӗҫ те хӑйсем автоматран, ручной пулеметран пеме ты- 
тӑнчӗҫ. Ҫапӑҫу хӗрсе кайрӗ. Икӗ енӗ те парӑнасшӑн мар, 
икӗ енӗ те татти-сыпписӗр вут тӑкать, пульӑсем Сабировпа 
Метеоров пуҫӗсем ҫийӗнех шӑхӑрса вӗҫеҫҫӗ, станокӑн щитне 
тпвсе чӑнклатаҫҫӗ, хӑшӗсем, бруствера лексе, тӑпра муклаш- 
кисене сирпӗтсе яраҫҫӗ.

Виҫҫӗмӗш отделении пулемет расчечӗ, Хастаров отделе- 
нинчен сулахаялла вырнаҫнӑскер, сасартӑк шӑпланчӗ. Мӗн 
сӑлтавпа пеме чарӑнчӗҫ-ши вӗсем? Авӑ вӑл тӗлти финсем 
ҫӗкленчӗҫ те хӑвӑрт чупма тытӑнчӗҫ. Хастаров хӑй расчетне 
ҫа к  финсене пӗтерсе тӑкма хушрӗ- Сабиров пулемета сулахай 
еннелле пӑрчӗ те хайхисене ӑшалама тытӑнчӗ, финсен атаки- 
не сирсе ячӗ. Патмаров ҫаплах шутласа печӗ: гшллӗк, улттӑ, 
ҫиччӗ.... тени илтӗнсе тӑчӗ.

Ковальчукӑн расчечӗ те тӑшманпа хӑюллӑн ҫапӑҫрӗ: 
темиҫе ҫӗр тӑшман салтакӗ ку участокра вилсе выртрӗ. Фин
сем урӑх тӳссе тӑраймарӗҫ, каялла чакма тытӑнчӗҫ, пирӗн 
минометчиксем чакакан финсем ҫине минӑсем тӑкаҫҫӗ, пур 
ҫӗрте те тӑпра-тусан ҫӗкленет.

Финсем пӗр йӗркесӗр каялла чакаҫҫӗ, вӑрман ӑшнелле 
куянсем пек хӳтлӗх шыраса чупаҫҫӗ. Ҫак кун, июлӗн вуннӑ- 
мӗшӗнче, Державин подполковник ертсе пыракан полк фип- 
сен ултӑ атакине сирсе ячӗ. Пуринчен ытла пулеметчиксем- 
пе минометчиксем вирлӗн ҫапӑҫрӗҫ. Тӑшман ҫак  наступле- 
нинче пысӑк ҫухату тӳсрӗ.

Гриша Патмаров, винтовкӑпа персе, сакӑр финн салтак- 
не стройран кӑларчӗ. Фокин лейтенант ӑна каҫхи апат умён 
блиндажа пухӑннӑ салтаксем умӗнче тав турӗ, малашне те 
хӑюллӑ пул, терӗ. Медальпе наградӑлама чаҫа документсем 
тӑратма пулчӗ.

Фокин лейтенант Гришӑна мухтанине илтсен, Хастаров 
та савӑнчӗ.

Борис каҫхи апат хыҫҫӑн хӑй окопне кӗрсе ларчӗ те,
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противогаз коробки сине шур хут хурса, Рая патне ҫыру ҫыр- 
ма тытӑнчӗ. Тин ҫеҫ кӗрлесе иртнӗ хаяр ҫапӑҫу ҫинчен ҫырса 
пӗлтерчӗ. Пулеметчиксем мӗнле паттӑррӑн кӗрешни ҫинчен 
ҫырчӗ, Гриша Патмарова та вӑл асӑнмасӑр хӑвармарӗ. 
«Халь ӗнтӗ тӑшмана хӗнеме вӗренсе пыратпӑр. Вӑл хӑйӗн 
ҫурӑмне час-часах кӑтартма пуҫларӗ. Эпир тӑшмана ҫапса 
аркатма тивӗҫ. Аркататпӑр та! Эсӗ, тусӑм, чӗнеҫҫӗ пулсан* 
ҫар госпиталӗнче ӗҫлеме тытӑн. Кашни аманнӑ салтака ура 
ҫине тӑратма тӑрӑш. Ҫак та ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартма пулӑ- 
шӗ».—  тесе вӗҫлерӗ вӑл ҫыруне.

Хастаров сержант шоссен сулахай енче хыр тёмӗсем 
хушшинчен тӑшман позицине бинокльпе пӑхса тӑратчӗ. Х ай
хи ҫамрак чӑрӑшсем, вӗтлӗхрен уйрӑлса, ку еннелле майӗпен 
куҫнине асӑрхах кайрӗ. «В ӑт  тамаша! Мӗн хӑтланаҫҫӗ вӗ- 
• с:,,?! шухӑшларӗ вӑл,— Чее те сӗмсӗр тӑшман пире улта- 
ласшӑн мар-и?! Пире айван тесе шутлать пулас. Тата кӑшт 
ҫы вӑхарах килӗр-ха, килёр! Кӗтетпёр». Анчах ӗҫ вӑл шухӑш- 
ланӑ пек ҫӑмӑл пулмарӗ. Нимӗҫсем ултӑ кӗпҫеллӗ миномет- 
сенчен пе.ме тытӑнчӗҫ. Акӑ Хастаровӑн пулемет расчечӗ ҫы- 
вӑхнех, кӑшт сулахаярах, сасартӑк ултӑ мина хӑлхана ҫурас 
пек уласа пырса ӳкрӗҫ, шахмат йӗркипе ӳкнӗ минӑсем пур 
еннелле металл ванчӑкӗсене мӑйӑр пек сапрӗҫ, ҫуралнӑ ми- 
нӑсенчен сӑмсана ҫуракан йӳҫӗ шӑршӑ сарӑлчӗ. Умрах, ҫич- 
сакӑр метрта, каллех ултӑ мина шартлатса ҫурӑлчӗ.

— Расчет! Вунӑ метр малалла! Питӗ хӑвӑрт!— команда 
пачӗ сержант.

Сабировпа Метеоров пулеметне хӑвӑрт малалла кустар- 
са кайрӗҫ. Мышкинпа Гриша ытти хатӗрсене ҫӗклесе чупрсҫ. 
Вӗсем ҫак вырӑнтан пӑрӑнма ёлкӗрчӗҫ кӑна— унта ҫӗнё ми- 
нӑсем пырса шаплатрёҫ.

—  В ӑ т  пире кӑштах хуплатчӗ!— тесе илчӗ Сабиров.— 
Юрать, вӑхӑтра куҫса ӗлкӗртӗмӗр.

Тӑшман минисем чылай ҫӗрте ҫурӑлчӗҫ, ҫапах та, пуле- 
метчиксен телейне, расчет патнех сирпёнсе ҫитеймерёҫ. Ан
чах та ҫав вӑхӑтра леш чӑрӑшсем шав кунталла шурёҫ. 
Пирён позицине ҫитсе ӳкме вёсен ҫӗр аллӑ-икҫӗр метр пек: 
кӑна юлнӑ-мӗн.

—  Расчет, пеме хатӗрленӗр!— команда пачӗ сержант.
Ш ӑпах ҫак вӑхӑтра пёр чӑрӑш хыҫӗнчен нимӗҫ офицере
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сиксе тухрӗ те, аллине сулса, темӗн кӑшкӑрчӗ— салтакё- 
сем, пёр харӑс тенё пекех, чӑрӑшсене пӑрахса, малти окопсем 
патне ыткӑнчӗҫ.

— Огонь!— терё те сержант, Сабиров ҫавӑнтах пулемет 
гашетки сине пусрё.

М алта чупса килекен тӑшман салтакӗсем пӗрин хыҫҫӑн 
тепри йӑвана-йӑвана кайрӗҫ. Пулемет самантрах ҫур диска 
яхӑн персе пётерчё. Кунта виҫҫӗр-тӑватҫӗр метр таранах 
тӑшманӑн пёр салтакё те юлмарё: вилекенни вилчё, амана- 
канни аманчӗ, тараканӗ тарса ӗлкӗрчӗ. Аякрисем ҫӗр ҫумне 
лӑпчӑнса выртрӗҫ те автомачӗсенчен пулемет расчечӗ ҫине 

пеме тытӑнчӗҫ.
—  Ах!— терё Сабиров, сулахай хулне ярса тытса.— Мана 

лектерчёҫ...
— Питӗ шел. Хытах-и?— тесе, Хастаров Сабиров патне 

чупса пычӗ. Юлташён гимнастерка ҫаннине ҫӗҫӗпе касса ҫур- 
чӗ те суранне хӑвӑрт ҫыхса ячӗ.

Сабиров хулне ҫӗклеме пикенчӗ те ҫӗклеймерӗ.
—  Санчаҫа кай,— терӗ ӑна Хастаров.
—  Пултараймастӑп, командир юлташ. Куратӑн-и, фа- 

шистсем каллех атакӑлаҫҫӗ, авӑ, хурт пек йышлӑн сӗкӗнеҫ- 
‘ҫӗ... Кун пек йывӑр вӑхӑтра расчета пӑрахса кайма пулта- 
раймастӑп.

—  Ҫакна ӑнлан-ха: хӑрах алӑпа мӗн тума пултарӑн? Ни 
пулеметран, ни автоматран... Тата пире чӑрмантаратӑн 
кӑна....

—  Сержант юлташ, хуть патронсем ҫӗклеме ирӗк пар?
—  Iiy, юрать, атакӑна сирсе яриччен юл, кайран— тыла,— 

терӗ татӑклӑн Хастаров.
Сабиров вырӑнне Метеоров тӑчӗ, иккӗмӗш номер вырӑя- 

не — Мышкин.
Мышкин коробкӑран лента кӑларчӗ те приемника хӑвӑрт 

чикрӗ, Метеоров пулеметӑн куҫакан пайӗсене туртрӗ, анчах 
каялла янӑ чухне патрон, чалӑшнӑ пирки, патроннике лекме- 
рӗ, хирӗнсе ларчӗ. Ҫапла вара пулемет пёр пуля та персе 
яраймарӗ.

Шоссен сулахай енче, пулемет ӗҫлеме чарӑннипе усӑ кур
са, хайхи кӑвак каскӑллӑ финсем хӑюллӑн атакӑлаҫҫӗ, чупнӑ 
май автоматпа шӑтӑртаттара-шӑтӑртаттара илеҫҫӗ. Пульӑ- 
сем Хастаров расчечӗ тавра шилетсе кӑна вӗҫеҫҫӗ.

Хастаров Патмаровпа Мышкина автоматран пеме хушрӗ



те хӑй пулемет патне выртрӗ, Метеорова иккӗмӗш номер вы- 
рӑнне кӑтартрӗ.

Гриша ҫавӑнтах вилнӗ тӑшман салтакён автоматне ярса 
тытрё те йна бруствер ҫине хучӗ. Акӑ окопран ҫӗр метрта 
ҫӳллӗ финн салтакӗ чупнӑ ҫёртех пере-пере кунталла килет. 
Патмаров автомачён мушки шӑпах тӑшман янахӗ тӗлӗнче. 
Ш ӑпах ҫамкаран лекме кирлё. Хастаров Гришӑна ҫапла пеме 
вӗрентнӗччӗ...

Пӗрремӗш финн хыҫӗнче тата улт-ҫичӗ салтак, вӗсем те 
совет пулеметчикӗсен позицпне тытса илесшӗн васкаҫҫӗ...

Гришӑпа юнашар Мышкин та пырса выртрӗ. Патмаров 
курок ҫине пусрё те, автомат ҫавӑнтах шатӑртатма пуҫларӗ, 
Хайхи тӑсланкӑ финн хӑлаҫланса илчӗ те  ̂ ҫӗре персе анчӗ, 
тата темнҫе тӑшман салтакӗ тӑсӑлса ӳкрӗҫ. Сывӑ юлнисем 
ҫавӑнтах йывӑҫсем, чулсем хыҫне пытанчӗҫ. Мышкин та теми- 
ҫе черет персе илчӗ.

—  Маттур, Гриша! Малашне те ҫапла ҫунтар чӗнмен хӑ- 
насене!— терӗ сержант, ача хӑюлӑхне асӑрхасан.

«Ку аннешӗн пулчӗ. Халӗ тата йӑмӑкшӑн!»— терӗ те Гри
ша каллех сӗмсӗрленсе килекен тӑшман ҫине тӗллерӗ. Х а л ь
хинче вӑл автомат кёпҫпне енчен енне куҫарса печӗ. Вӑл ку 
хутӗнче те пилӗк-ултӑ шюцкоровеца тӗп турӗ^

Акӑ Хастаровӑн пулемечӗ те пеме тытӑнчӗ, хура тӑхлан 
пӗрӗхтерсе, фашистсен малти речӗсене ҫулса тӑкрё. Чун-чӗ- 
рипе калама ҫук пӑлханчӗ Хастаров. Вилес марччӗ ун халех, 
тӑшмана ытларах пӗтерме вӑй-хал ҫиттӗрччӗ. Ҫук, вилӗм ҫин- 
чен шухӑшлама юрамасть, фашистсен атакине сирсе пӑрах- 
малла, урӑх ним ҫинчен те шухӑшлама кирлӗ мар! Куҫа 
тӑшман ҫинчен илмелле мар, ил кӑна — вӑл сана таптаса тӑк- 
ма пултарать. Сержант каллех Гриша ҫине пӑхса илчё: П ат
маров выртать-выртать те автоматран шӑтӑртаттарса илет. 
«Мур илесшӗ, питӗ тӗл перет,—  шухӑшлать Хастаров.—  
Маттур ача. Ахаль мар ӑна ҫарта хӑварасш ӑн тӑрӑшрӑм. 
Пултаруллӑ та хӑюллӑ».

Финсем атакӑлам а ҫаплах чарӑнмаҫҫӗ, Хастаров расчечӗ 
ҫине тахӑш ӗ тӗллесе перет, финн снайперӗ пулас. Патронсем 
илме каяс тесе, Сабиров ҫӗкленчӗ кӑна— сылтӑм хулпуҫҫийё 
пӗҫерсе ыратса кайрӗ. Салтак, ахлатса, кукленсе ларчӗ.^

—  Ой, чуниллисем! Тепре лектерчӗҫ!— терӗ вӑл йынӑшса.
— Мышкин, халех Сабирова санчаҫа ӑсат. Каялла тав- 

рӑннӑ чух пулемет валли патронсем чылаях илсе кил?
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Анчах пнтӗ хӑвӑрт! Унсӑрӑн патрон сахалланчӗ,—-хушрӗ сер
жант.

Хастаров халӗ, патрон перекетлесе, кӗске черетпе ҫеҫ
печӗ.

Мышкин кайни ҫур сехет те иртрӗ, Хастаровӑн пемелли те 
пӗтсе пырать ӗнтӗ, анчах Мышкин ҫаплах курӑнмасты «Мӗн- 
шён таврӑнмасть вӑл? Амантрӗҫ-шим ӑна та ?— пӑшӑрханчӗ 
Хастаров.— Тепӗр темиҫе минутран пёмелли пачах юлмасть— 
вара финсем пире ҫара алӑпа илеҫҫӗ. Патронсем пӗтсе ҫити- 
ччен нивушлӗ килсе ҫитеймӗ Мышкин?» Ҫапла тӗрлӗрен шу- 
хӑшларӗ Хастаров ҫӗнӗ пулеметчик пиркн. «Юри васкамасӑр 
пӗр-пӗр хӳтӗре тӑмасть-ши?»— тесе те пӑхрӗ.

Телее, темиҫе минут хушши финсем тапӑнма пӑрахрӗҫ, 
вӑй пухаҫҫӗ курӑнать.

—  Гриша, патронсем патне васка! Х ӑвӑр т!— терӗ Х а ста 
ров.— Мышкина курсан, каялла хӑвӑртрах таврӑнма хуш.

Патмаров ҫавӑнтах окопран упаленсе тухрӗ. Айлӑма ҫи- 
тиччен вӑл хырӑмпа шурӗ, унтан боеприпассем вырнаҫтарнӑ 
ҫӗр айӗнчи складалла чупсах кайрӗ.

— Метеоров, тӑшмана сӑна. Самант та куҫран ан вӗ- 
ҫерт!— терӗ Хастаров.

—- Фашистсем атакӑлаҫҫӗ!— кӑшкӑрса ячӗ Метеоров.
Хастаров малалла пӑхрӗ: чӑнах та, пёр ротӑна яхӑн тӑш- 

ман пехоти Куйта кӳлли енчен атакӑна ҫӗкленчӗ-
— Патронсем мӗн чухлӗ юлнӑ?— ыйтрӗ вӑл иккӗмӗш 

но.мертен.
—  Пёр лента — икҫӗр аллӑ патрон, урӑх ҫук,— ҫавӑнтах 

хуравларӗ Метеоров.
— Юрать. Ку пӗтиччен илсе килеҫҫех,—  терӗ те Хастаров, 

атакӑлакан ротӑна тӗллесе пеме пуҫларӗ. Икӗ вӑрӑм черет 
кӑларса ячӗ —  пӗрремӗшӗ маларах пулчӗ пулмалла, пӗр 
шкщкоровец та ӳкмерӗ. Унтан иккӗмӗш черете хыҫаларах 
тытрӗ — хальхинче малтисем мар, хыҫаларахрисем тӑкӑнма 
тытӑнчӗҫ. Вӑл пулеметран пеме вӗрентнине аса илчӗ: вырӑнӗ 
пӗр тикӗс пулсан, ҫывӑхра пек кӑтартать. Чӑнах та, вырӑнӗ— 
симӗс курӑкпа витӗннӗ тикӗс лапам- Ҫавӑнпа тӑшман салта
кёсем ӑна икҫӗр аллӑ метрта пек курӑнчӗҫ, вӗсем сахалтан 
та внҫҫӗр аллӑ метрта пулас. Хастаров прицелне кӑштах 
улӑштарчӗ, анчах ҫав вӑхӑтра финсем тепӗр 50 метр малалла 
чупма ӗлкёрчӗҫ. Хастаров вӗсем ҫине пеме тытӑнчӗ — финсем 
варӑм курӑк ӑшне выртрӗҫ.
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Гальйпа Гриша пулеметчиксем патне чупса килнн курӑн- 
чӗ, вёсен аллисенче патрон коробкисем. Анчах хӑюллӑ под- 
носчиксене тӑшман асӑрхарӗ пулас, кукйр-макйр йӗрпе чупа- 
канскерсене пеме тытӑнчӗ. Гриша кӑшт кӑна пулеметчиксем 
патне ҫитеймерӗ: «Ой! Ой!»—  тесе илчё те ҫӗре персе анчё.

—  Галя, вырт хӑвӑртрах!— кӑшкӑрчӗ Хастаров, Гриша 
ӳкнине курсанах.

Галя ҫавӑнтах пёчёк салтак ҫумне ҫитсе выртрё.
— Сывах-и? Аҫтан амантрӗҫ?— терё вал, Гришан сапа- 

ланса кайнӑ хура ҫӳҫне кушӑрханӑ ал тупанӗпе шӑлкаласа.
—  Аякран... сылтӑм аякран... пӗҫертсе ыратать...— терё 

ача шӑл витёр.
— Х ӑвӑртрах патронсем парӑр!— васкатрё вёсене Х а с 

таров.
Галя ҫавӑнтах икё коробка ярса тытрӗ, ҫӗкленме пикенчё 

кана —  ун пуҫӗ ҫийӗнченех пуля шӑхӑрса иртрӗ.
— Галя, шуса кил, ура ҫине ан тар,— каллех асархаттарчё 

Борис.
Галя пулемет патне пёр ҫирӗм метр шусан, Метеоров, 

окопран ӑна хирӗҫ тухса, коробкйсене илчё.
—  Мышкин ӑҫта? Ма таврӑнмарӗ?—  сиввён ыйтрё Х а ста 

ров сестраран.
—  Хулне амантнӑ та санчаҫа юлчӗ,—  ӑнлантарма пикен

чё Галя.
—  Аҫтан? Мёнле майпа?
—  Сабирова илсе тухнй чух вӑл сулахай хулпуҫҫинчеи 

аманнӑ, санбатрах хӑварчӗҫ.
— Юри ҫак вӗри ҫӗртен пӑрӑнма тӑрӑшмасть-ши вӑл?—  

терё Хастаров.—  Тем шансах пӗтерейместёп эп ҫав Мышкина. 
Галя, эсё мёнле шутлан?

—  Ҫук пуле, сержант юлташ! Чанах вал аманначчё. Х а л е  
Гришйна пулйшу пама ирёк парйр,— терё медсестра, Х а ста 
ров ҫине тӳррӗн пӑхса.

—  Х ал ех  пулйшу пама васкйр,— терё Хастаров, Г р и д т  
ҫинчен аса илсе.— Ӑна санчаҫран Кеме йсатйр та, май кил- 
сен, хӑй ҫуралнй ҫӗршыва самолетпах илсе кайма ыйтйр...

. —  Пётёмпех йнлантйм, сержант юлташ. Май килнё таран 
эпё уншйн тйрйшйп,—  терё Галя.

Атакйлакан ташман ҫине Хастаров татти-сыпппсёр печё, 
Метеоров патрон лентисене пулемет приемникне майласа 
чиксе кйна тйчё. Финсем сехет ытла атакӑларӗҫ, анчах вёсем
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икӗ совет пулеметчике хӳтӗлекен позицие пурпӗрех илейме- 
рёҫ, пысӑк ҫухатусем тӳссе, хӑйсен малтанхи вырӑнне чакрӗҫ.

Тепӗр кунне Сабирова, Гришӑпа Кольӑна тата ытти 
аманннсене грузовик ҫине лартрӗҫ те Кемь хулине илсе кай- 
рӗҫ. Вӗсене ӑсатма Галя пычӗ.

Грнша Хастаровпа сывпуллашасшӑнччӗ, анчах сержант 
малти позицирен тухаймарӗ, мӗншӗн тесен унта ҫаплах гонлӑ 
ҫапӑҫусем пычӗҫ.

* * *

Кунеем малаллах шурӗҫ. Хура кӗр хыҫҫӑн сивё хӗл те 
персе ҫитрӗ, Карели ҫӗршывне шурӑ чатӑрпа витрӗ. Юхан- 
шывсем, кӳлӗсем яп-яка кӑвак пӑрпа витӗнчӗҫ. Кунта вёҫё- 
хӗррисёр тӑсӑлакан хыр-чӑрӑш вӑрманӗсем кӑна яланхи пе- 
кех еип-симёс, вӗсем ҫуллахи ҫутҫанталӑкӑн тӗсне аса илте- 
реҫҫӗ.

Карелп фрончӗ, татах ҫирӗм пилӗк-вӑтӑр километр каял
ла чакса, илемлӗ Кискис ятлӑ шыв тӑрӑх оборона йышӑнчё, 
Вӑрман касакансем пурӑнакан Кискис ятлӑ поселока тӑш 
ман тытса илчӗ. Рабочисен баракӗсенчен финн салтакёсем 
валли казармӑсем туса хучӗҫ. Анчах ҫак бараксенчӗ шурӑ 
финсем савӑнса пурӑнаймарӗҫ, пирӗн диверси тӑвакан отряд- 
сем вёсене час-часах ҫӗрле пырса тапӑнчӗҫ, йывӑҫ ҫуртсене 
бензин сапса вут тӗртрӗҫ, ӑшшӑн ҫывӑракаи финсен вара 
аялти кёпе-йӗмпех сивӗ юр ҫине сике-сике тухма тиврӗ, кунта 
та вӗсене совет автоматчикӗсем «тулли кӑмӑлпа» кётсе 
илчёҫ.

Финсемпе нимӗҫ фашисчӗсем ку вырӑнтан малалла, У х- 
тана, ҫитесшӗн урса кайса ҫапӑҫрӗҫ, анчах вёсен ҫулне Хӗрлӗ 
Ялав орденлӑ дивизи пӳлсе тӑчӗ. Ноябрь уйӑхӗнче М ускав 
патёнче пнтӗ хаяр ҫапӑҫусем пыратчӗҫ. Фашистсем хӗле 
кӗриччен М ускава илме мӗнпур вӑйран тапаҫланчӗҫ. Мускава 
хӳтӗлекенсене кӑшт та пулин пулӑшас тӗллевпе Карелире 
те фашистсем ҫине ӑнсӑртран тапӑнма, вӗсене каялла хӳтер- 
ме приказ пулчӗ.

Икё кун хаяр ҫапӑҫусем пынӑ хыҫҫӑн пӗрремӗш батальон 
Кискис поселокне тӑшман аллинчен ирӗке кӑларчӗ, финсемпе 
нимӗҫсене тата темиҫе километр каялла хӑваларӗ. Кискис 

тюселокне ирӗке кӑларнӑ чух Юрков кӗҫӗн лейтенант ерг- 
се пыракан взводрн пулеметчиксем паттӑр ҫапӑҫрӗҫ. Ҫав
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ҫапӑҫура Юрков командир салтаксене юлашки атакӑна хӑй 
ҫӗклерӗ...

Акӑ гитлеровецсем хӑйсен позицине пӑрахса каялла чак- 
рӗҫ. Юрков взвода хавхалан тар са хӑй малта чупать. Анчах 
пӗрремӗш барак патне ҫитесси ҫирӗм-вӑтӑр метр кӑна юлнӑ- 
ччё —  сасартӑк пӗр чӳречерен, тат-тат-тат! тат-тат-тат! тесе,. 
пулемет пеме тытӑнчӗ.

— Броском вперед!— теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ кӗҫӗн лейтенант,— 
кӑкӑрне тытса, юр ҫине кукленсе анчӗ.

Хастаров ҫак самантра ҫумӗнчи гранатӑна ярса тытрӗ те 
хӗм сапса тӑракан чӳрече ҫинелле вӑркӑнтарчӗ. Тӑшман- 
пулемечӗ путланчӗ.

Укнӗ командир патне Галя чупса ҫитрӗ, ӑна пулӑшу па- 
расшӑнччӗ вӑл. Анчах Юрков, юлашки вӑйне пухса, ҫапла 
ҫеҫ каларӗ:

— Ан та чӑрман, сестра, вилетӗп. Киле аннепе арӑм пат
не ҫырса пӗлтер, ывӑлне сывӑ та телейлӗ ӳсме халалласа  хӑ- 
варчӗ, тесе ҫыр.

Ҫав вӑхӑтра Хастаров та вилекен лейтенант патне чупса 
пычӗ, вӑл та ун юлашки сӑмахӗсене илтме ӗлкӗрчӗ.

Ю рковӑн кӑвак  куҫӗсем Хастаров ҫине сӳрӗккӗн пӑхрӗҫ*. 
вӑл вӑйсӑр сасӑпа: «Сержант, взвода... ху ҫине... ил,—  терӗ 
аран-аран. Унӑн тути хӗррисем кӑвакарсах пычӗҫ. В ӑ л , 
татах вӑйне пухса, чун хавалӗпе пӑшӑлтатрӗ:— Фашистсене 
маншӑн та-., та-авӑ-рӑр-р-р...»— анчах калас сӑмахне каласа 
пӗтереймерё. Юрков тути кӗл пек кӑвакарса кайрӗ, пысӑк 
куҫӗсем тӗссӗрленчӗҫ.

Пӗр самант пурте шӑп пулчӗҫ.
—  Вилчӗ. Паттӑрсен вилӗмӗпе...—  терё Галя. Куҫӗсем ун 

шывланчӗҫ...—  Паттӑр командирччӗ, ырӑ кӑмӑллӑччӗ...
—  Ҫакӑнта, хӑй ӳкнӗ вырӑнах пытарас пулать,—  терӗ 

Борис, Галя ҫине пӑхса. Хӑй кунта урӑх чарӑнса тӑма пул- 
тараймарӗ, юр ҫинче выртакан салтакӗсем ҫине пӑхрӗ. Вӗ- 
сем малалла ҫӗнӗ командирӑн приказне кӗтеҫҫӗ. Хастаров 
пурте илтмелле кӑшкӑрса ячӗ:

—  Взвод! Ман командӑна итле! Тӑван ҫӗршывшӑн, юрат- 
нӑ командиршӑн —  малалла!

Х астаров автоматне хатӗр тытса, малалла чупрӗ. Ана 
курса, отделени командирӗсемпе салтакӗсем ҫӗкленчӗҫ те у в  
хыҫҫӑн Кискис поселокне кӗрсе кайрӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн пӗтӗм 
рота, пётём батальон атакӑна ҫӗкленчӗ.
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Фашистсем урамри ҫапӑҫура тӳссе тӑраймарӗҫ, каялла,., 
хыр вӑрманне, тарса кӗчӗҫ, хӑйсен хӗҫпӑшалне те, тӗрлё 
вӑрҫӑ хатӗрӗсене те пӑрахса хӑварчӗҫ: ултӑ кӗпҫеллӗ мино- 
метсем, станоклӑ пулеметсем, автоматсем, снаряд, патрон 
ещӗкӗсем, ҫичӗ автомашина, тягачсем, тӗрлӗ апат-ҫимӗҫ...

Ку Хастаровшӑн та, ытти салтаксемпе командирсемшӗн 
те чи малтанхи ҫӗнтерӳ пулчӗ. Ҫак ҫӗнтерӳ чаҫри  ̂ кашни 
салтака, кашии командира фашистсемпе тата хӑюллӑрах та 
хастарлӑрах кӗрешме хавхалантарчӗ. Кашни салтакӑн сӑн- 
питне ҫурхи хӗвел ҫути ҫапрӗ тейӗн, салтак чӗрине чылай 
уйӑхсем хушши пусарса тӑнӑ чул татӑлса анчӗ тейӗн.

Хастаров хӑй взвочёпе Кискис поселокӗнчен ҫурҫӗрелле- 
рех, нкӗ ҫухрӑм тӑршшӗ яхӑнах хыр вӑрманне касса уҫса, 
оборона йышӑнчӗ.

Салтаксем хӑйсем валли окопсем чаврӗҫ. Пулеметчиксем 
пулеметсем лартма вырӑн хатӗрлерӗҫ, ячейкӑсем турӗҫ. Питӗ 
йывӑр пулчӗ шӑннӑ ҫӗре чавасси! Кунта лумпа та, пуртӑпа 
та ӗҫлеме тиврӗ, Пурте сывлӑш ҫавӑрмасӑр тенӗ пек тӑрӑш- 
рӗҫ. Мышкин вара ҫак ҫӗр ӗҫӗнчен пӑрӑнчӗ-пӑрӑнчех. Вӑл- 
аманнӑ хулпуҫҫийӗ ыратни ҫине печӗ. Лумпа темиҫе хутчен 
ҫӗре чышса илчё те ай! ай! тесе йынӑшса ячӗ. Хайхи, никама 
та пӗлтермесӗрех, санчаҫа Галя патне уттарчӗ. Метеоров- 
па Илья'сов (вӑл сывалса тухма ӗлкёрнӗччӗ ӗнтӗ) ӑна тем 
тӗрлӗ вӑрҫса юлчӗҫ, анчах Мышкин вӗсем каланине хӑлхана 
та чикмерӗ.

Галя ӗнерхи ҫапӑҫура йывӑр аманнисене уколсем тунӑ 
вӑхӑтра Мышкин санчаҫа пырса ҫитрӗ.

— Геннадий, мӗн пулчӗ? Каллех амантрӗҫ-им?— пӑшӑр- 
ханса ыйтрӗ Галя.

— Ҫапла, каллех суран. Ы ратать те ыратать. Пёлместӗп: 
мӗнле, хӑҫан тӳрленӗ ҫак суран?— ытарлӑн хуравларӗ 

Мышкин, хӗр ҫине чеен кулса пӑхса.
— Ну, кӑтартӑр-ха, ӑҫтан лектерчӗҫ?— каччӑн суранне 

сиплес. шухӑшпах ыйтрӗ медсестра.
— Ҫакӑнтан,— терё Мышкин, хӑйӗн чӗри тӗлне кӑтартса.
— Ну, Гена, ан аташӑр! Чӗререн лексен, никам та пурӑ- 

наймасть. Эсир вара, феномен, кунта мӗнле ҫитсе ӳкрӗр?
— Куратӑр пуль, Галя, эпӗ, чӗререн аманнӑ пулин те, си

рен патӑра хам ах утса ҫитрӗм,—  шӳтлесе каларӗ Мышкин.
—- Тӗлёнмелле! Сире ниепле те ӑнланаймастӑп: Эзоп чӗл- 

хипе ан калаҫӑр-ха, манӑн, куратӑр пулӗ, ейкеленсе тӑма
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пӗрре те вӑхӑт ҫук. Пушӑ вӑхӑт  тупӑнсан, хам ах малти ли- 
ние пырса калаҫӑп.

— Галочка, кӑштах та пулин ман чӗремён сурине йӑ- 
патма тӑрӑшӑр-ха. Эсир те пулин ӑшшӑн калаҫӑр-ха ёнтӗ. 
Вӑрҫӑ тесе, мӗн эсир пурте чунӑрсене кӑкарса хунӑ — нихӑ- 
шӗ те ӑшшӑн, чунпа калаҫасш ӑн мар. Пурте вӑрҫма, ятлама, 
чул пек хытӑ сӑмахсемпе перкелешме анчах пӗлетӗр.

Мышкин хӗр ҫывӑхнех пычӗ. Галя ӑна аманнисене ҫыхса 
ямалли пӳлӗме чёнсе илчӗ. Ҫ ак ытарлӑ та харсӑр калаҫа- 
кан, хӑйне ҫӑмӑлттай тыткалакан салтак ҫине аманнисем 
сиввӗн пӑхса юлчӗҫ. Ҫакнашкал йывӑр вӑхӑтра чирленҫи 
пулса ҫӳрекен пулеметчика вӗсем кӑмӑлламарӗҫ.

Пӳлӗмре иккӗшӗ ҫеҫ тӑрса юлсан, Мышкин Г альӑн аллине 
тытрӗ те хӑй чӗри патне илсе пычӗ.

— Вӑт, тӑванӑм, ман чӗре саншӑн ҫунать, вутрах ҫунать 
язӑл. Анланатӑн-и ҫакн а?— тесе, хӗр куҫӗнчен йӑвашшӑн пӑх- 
рӗ вӑл.

Галя, каччӑ хӑй патне туртӑннине тахҫанах сиснӗ пулин 
те, ҫак сӑмахсене тӳрех ӗненесшӗн пулмарӗ.

— Эсир вара кашни хӗрпех ҫапла калаҫатӑр-п?— ыйтрӗ 
Галя, хӗрелсе кайнӑ Мышкина куҫранах пӑхса.

— Футболистла тупа тӑватӑп: пӗрремӗш хут, Галя, сирӗн- 
пе кӑна ҫапла, урӑх никампа та...

—  Пурӑнсан, курӑпӑр. Эсир каланине тӗрӗслеме вӑхӑт 
кирлӗ. В ӑ х ӑ т  кӑтартса парӗ. Халӗ сире тавӑрса нимӗн те 
калам а пултараймастӑп. Гена, вӑхӑт мар халь чӗре туйӑмё- 
■сем ҫинчен калаҫса тӑма. Сирӗн те подразделенине таврӑн- 
малла, манӑн та ӗҫ нумай.

— Галочка, ман ҫав сурана салтса ҫыхӑр-ха, тархасшӑн, 
кӑшт тӗкӗнсенех, ыратса каять...

Галя ун суранне хӑвӑрт ҫыхса ячӗ те, вӗсем ӑшшӑн сыв- 
пуллашса уйрӑлчӗҫ. Хӗр, Мышкин тухса кайсан, чылайччен 
у н  ҫинчен шухӑшласа тӑчӗ. Хӑй те пӗлмест вӑл, мӗншӗн 
Мышкин ун кӑмӑлне киле пуҫларӗ-ха? Чӑн юратӑвах-ши ку?

Анчах та Галя халлӗхе Мышкинпа чун уҫса калаҫма тӑх- 
тас тесе шут тытрӗ.

* * *

Ҫӗнӗ юр нӑтӑрт! нӑтӑрт! туни илтӗнчӗ. Тахӑш ӗ окоп 
натнелле ҫывхарать. Ильясов пуҫне ҫӗклерӗ те хайхи Мыш
кина курах кайрӗ, вал пирус туртса килет, хӑйӗн пит-куҫё кӑ-
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мӑллӑн ҫиҫет. Акӑ вӑл окоп патне мӑнаҫлӑн ҫитсе тӑчӗ, ҫӑ ва -  
рёнчен пирус тӗтӗмӗ ункӑланса ҫӗкленчӗ те уҫӑ сывлӑшра 

сапаланса ҫухалчӗ.
Хастаров взвода куҫнӑ хыҫҫӑн ун вырӑнне кнлнӗ ҫӗнӗ 

командир — Вишневский сержент Мышкинран тӳрех ҫапла 
ыйтрӗ:

— Мышкин рядовой! Мӗншён манран ирӗк илмесӗр таҫ- 
та кайса ҫухалтӑн?!

Мышкин суранне кайса ҫыхтарни ҫинчен пӗлтерчӗ, ирӗк: 
илмесёр кайнӑшӑн каҫару ыйтрӗ.

— Юрать, пӗррелӗхе каҫарӑп. Анчах асту, малашне ман
ран ыйтмасӑр хамӑр позицирен ниҫта та каймастӑн. Юлташу- 
сем мӗн тӑваҫҫӗ — ҫавна тӑватӑн. Анлантӑн-и?— терӗ отде- 
лени командире.

— Анлантӑм,—  терё Мышкин, хӑй айӑпне сиссе.
— Халӗ хӑвна валли уйрӑм окоп чав. Кунта сана валли 

вырӑн ҫителӗксӗр!— ҫирӗппён каларӗ сержант, унӑн хӑмӑр 
куҫӗсем Мышкин ҫине сиввӗн пӑхрӗҫ.

— Сержант юлташ, ман алӑ ыратать, чаваймастап.
—  Сана санбатра тытмаҫҫӗ пулсан, сывах шутланатӑн- 

эсӗ. Мӗн хушнине пӗр хирӗҫлемесёр ту —  урӑхла калаҫу 
ҫук,— сӑмах вӗҫленнине пӗлтерчӗ Вишневский.

Мышкинӑн командир приказне пурнӑҫламалли ҫеҫ юлчӗ.
Ильясовпа Метеоров Мышкинран тӑрӑхласа илчӗҫ:
— Кӗреҫе тытсан сан аллу ыратма пӑрахать. Ытла- 

ыратсан, тен, пулӑшма Гальӑна чӗнсе килмелле? Эсӗ, епле 
сёрӗхскер, хӑвна валли окоп ӑҫтан алтӑн-ши? Сана хӗрхенсе, 
хамӑрӑн та куҫҫуль тухать, чӗре ыратать.

Мышкин вӗсемпе урӑх калаҫса тӑмарӗ, хӑйне кӑтартнӑ 
вырӑна окоп чавма тытӑнчӗ. Хальхинче алли ыратни те унг 
таҫта кайса кӗчӗ. Ёҫ  тени ҫынна пур чиртен те сыватма пӗлет 
иккен.

Мышкин, тепӗр виҫӗ кунран, сӑлтав тупса, каллех сан- 
чада кайрӗ. Хальхинче вӑл унта кайма отделена командирӗн- 
чен ирёк ыйтсах илчё.

Хӗр чӗрине ҫавӑрас тесе, Мышкин ӑна хаклӑ парне сён- 
чӗ— ылтӑн сехет. Галя парнене, кӑштах турткаланса тӑнӑ 
хыҫҫӑн, илчё. Чӑннипех Галя хӑй ячӗпе нпмӗнле сехет те 
туянманччё тата ку таранччен ӑна никам та кун пек япала 
парнелеменччё-ха. Хёвел пек ҫуталса тӑракан пӗчӗк ы лтӑн 
сехет Галя кӑмӑлне кайрӗ. Хӗр сехете ҫавӑнтах сулахай
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аллине ҫыхса пӑхрӗ —  питӗ те хитре-ҫке! Галя ҫакӑн пек хак- 
-лӑ парнешӗн Мышкина тав турӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Галя  Мышкин ҫинчен ытларах та ытла- 
рах шухӑшларӗ, уншӑн тунсӑхлама та пуҫларӗ. Тарават та 
у ҫ ӑ  кӑмӑллӑ качча мӗнле те пулин ырӑ ӗҫпе тав тӑвас  килчӗ 
унӑн... Мӗн тӑвӑн, хӗр кӑмӑлӗ чӗркӗмӗл пек вылянать-ҫке, 
у н  пек чух ӑна пур ҫутӑ япала та ылтӑн пек курӑнать. Галя 
майӗпенех Хастаров ертсе пыракан взвода пырса кайма, 
унта Мышкинпа тӗл пулма сӑлтав шырарё...

Вёсен туслӑхне пулеметчиксем те асӑрхарёҫ. Метеоровпа 
Ильясов Галя Мышкинпа туслашнине ырламарӗҫ. «Ҫамрӑк 
ҫа в  Галя, Мышкин мӗнле этемне сисеймест-ха»,— кӑмӑлсӑр- 
рӑн шухӑшларӗҫ вӗсем, ҫапах вёсен хушшине кӗме хӑяй- 
марӗҫ.

*  *  *

В ӑ х ӑ т  малаллах шурӗ. Д екабрь уйӑхӗ те ҫитрӗ. Пурин- 
шӗн те савӑнӑҫлӑ хыпара хаҫатсем, радио пӗлтерчӗҫ: Хӗрлӗ 
Ҫар М ускав патӗнче фашистсен ҫарӗсене тӑвӑллӑн аркатса 
тӑк са ,  хӑватлӑ  наступлени пуҫласа ячӗ.

Пӗр каҫхине ҫӗрпӳрте Хастаров валли ҫыру илсе килсе 
пачӗҫ Юратнӑ хӗртен ҫыру илни Бориса калама ҫук сааӑн-

72



тарса ячӗ. Вӑл ҫавӑнтах лампа умне хаклӑ ҫырӑва вулам а 
ларчё. Рая хӑй ҫырӑвӗнче тӗлӗкре те тӗлленес ҫук ырӑ хыпар- 
сем пӗлтерет. «... Эх, Борис,—  тесе ҫырать вӑл,— эсир ҫакна 
пӗлсен, шалт тӗлӗнетӗр ӗнтӗ. Пёр эрне каялла пирӗн пата, 
госпитале, май куккан ывӑлне, Гришӑна, илсе килчӗҫ. Гри
ша Карелире, сирӗн чаҫрах, санпа юнашарах, ҫапӑҫни мана. 
тӗлӗнтерсех ячӗ! Халь вӑл сывалса пырать. Сан ҫинчен, юл- 
ташусем ҫинчен мана вӑл нумай каласа пачӗ ӗнтӗ. Коля ача- 
сен ҫуртӗнче пурӑнать, унтах вӗренет.

Эпмр фронта валли ӑшӑ япаласем хатӗрлесе патӑмӑр: 
ҫӑматӑсем, ӑшӑ чӑлхасем, ҫӑм алсасем тата ытти те. Эпо
хам та дежурствӑра ларнӑ тапхӑрта виҫӗ мӑшӑр ҫӑм алса 
ҫыхса ятӑм, ҫав алсана тӑхӑнакан салтаксене фашистсемпе 
паттӑр кӗрешме сунса ҫыртӑм.

М ускав патӗнче тӑшмана аркатни пире, тылри ҫынсене- 
те, вёҫӗ-хӗррисӗр хавхалантарать, ӗҫлес хастарлӑха ӳстерет.

Сана, Борис тусӑм, аслӑ ҫӗнтерӳпе киле таврӑнасса кӗ- 
тетпӗр.

Хӗрӳллӗ салампа — сан тусу Рая».

* *

Февралӗн 5-мӗшё. 1942 ҫул. Тӗлӗнмелле хаяр сивё тӑрать. 
Ире хирӗҫ дозорта Мышкин тӑчӗ. Ашӑ кӗрӗкпе, ҫӑматӑпа пу- 
лин те, икё сехет хушшинче самаях шӑнчӗ вӑл, ҫавӑнпа хӑй 
постне пӑрахсах санчаҫа 
ӑшӑнма вӗҫтерчӗ. «Часах 
ҫутӑлмалла ӗнтӗ, ҫанталӑк 
сивё, тӑшман кун пек чух 
сӑмсине те кӑтартмасть, ха- 
мӑрӑннисем вӑраниччен Г а 
ля патне ҫитсе килме ёлкӗ- 
ретӗп, инҫех мар... унта, тен, 
ӑшӑнмалли те тупӑп»,— ҫап- 
ла шухӑшларӗ вӑл. Хӑйён 
юлташӗсем канакан блин
даж хыҫӗпе вӑл пӗр ҫирӗм- 
вӑтӑр метр аякран иртрӗ.

В ӑл  кайсан, ҫур сехет те 
иртмест, маскхалат тӑхӑннӑ 
финсем Хастаров взвочӗ



йышӑннӑ тӳпем вырӑна икӗ енчен сасартӑк атакӑлаҫҫӗ, ик
кёмёш отделенири часовой кӑна тревога пама аран-аран 
ӗлкӗрет.

Ковальчук сержант ертсе пыракан иккёмёш отделенири 
пулеметчиксем шурӑ финсене сылтӑм енчен хӑйсен пози- 
цине илме памаҫҫӗ, вёсен атакине сирсе яраҫҫӗ, анчах сула- 
хай енчен тапӑнаканнисем Вишневский отделенине пулемет 
лартм а та памаҫҫӗ, блиндажран тухакан салтаксене пӗрерӗн- 
пӗрерӗн персе ӳкереҫҫӗ: Метеорова йывӑр ӑмантаҫҫӗ. Илья
сова  тӳрех ҫулса пӑрахаҫҫӗ. Хастаров кӗҫӗн лейтенант (ҫак 
ята ӑна командовани ҫӗнӗ ҫул умён панӑччӗ), сулахай хул- 
ран аманнӑскер, аран-аран кӑна иккёмёш отделенине ҫитсе 
ӳкет.

Беридзепе Сеньков хӑйсен пулемечӗпе финсене хирӗҫ питӗ 
хастар тӑраҫҫӗ. Анчах пӗрремӗш отделении позицине йышӑн- 
нӑ финсем сулахай енчен иккӗмӗш отделени ҫине сасартӑк 
тапӑнаҫҫӗ те пулеметчиксем патне ҫитсе тухаҫҫӗ. Вӗсене авто- 
матран пеме тытӑнаҫҫӗ. Ковальчукпа Хастаров хӑйсен ҫумӗн- 
чи гранатисене умлӑ-хыҫлӑ вӑркӑнтараҫҫӗ. Темиҫе шюцкоро- 
вец ҫавӑнтах  ӳкет, ыттисем каялла тункатасем, пысӑк чул- 
сем хыҫне ыткӑнаҫҫӗ- Хастаров вилнӗ салтакӑн автоматне 
ярса тытать те хыр тункати хыҫне выртать. 'У н р ан  вунӑ 
утӑмра Беридзепе Сеньков мал енчен тапӑнакан финсене 
пулеметпа переҫҫӗ. Чулсем хыҫне пытаннӑ финсем ҫутатакан 
пульӑсемпе ялкӑштарса пеме пуҫлаҫҫӗ, хӗм сапса вӗҫекен 
пульӑсем пулемет ҫийӗн вӗри ҫӗлен пек ялкӑшса иртеҫҫӗ. 
Хӑрушӑ, чуна ҫӳҫентерет...

Беридзепе Сеньков ҫур сехете яхӑн тӑшмана пулеметран 
ӑшалаҫҫӗ. Патрон пӗтнине Беридзе асӑрхать:

—  Сержант юлташ, патронсем пӗтрӗҫ. Мӗн тумалла? 
Тен, ытти отделенисенче пур пуль?— васкаса  ыйтать вӑл Ко- 
вальчукран.

Ковальчук патронсем илме Випунена ярать.
—  Патронсем патне вӗҫтер. Кайма тухиччен взводнӑя 

пӗлтер, тен, унӑн мӗнле те пулин приказ пулӗ. Анлантӑн-и? 
Анчах нумай ан ҫ ӳ р е — вунӑ минут, унтан ытла мар.

Хастаров Випунена Фокин лейтенантран пулӑшу ыйтма 
хушса ярать.

Випунен кайнн вунӑ минут та иртмерё — финсем каллех 
атака пуҫларӗҫ, Ковальчук автомат ярса тытрё те кашни 
хусканакан япала ҫине пеме тытӑнчӗ. Ик-виҫӗ хут пеме ҫеҫ





ӗлкӗрчӗ —  хӑйне хырӑмран амантрӗҫ. В ӑл , шӑла ҫыртса,. 
тата икӗ-виҫӗ хутчен печӗ те, хырӑмне ярса тытса, сивӗ юр- 
дине йӑванса кайрӗ.

Х аль ӗнтӗ Беридзе, Сеньков, Хастаров кӑна ҫак позицие 
хӳтӗлеме юлчӗҫ. Тата темиҫе минут иртрӗ— Сеньковӑн та- 
пемеллн пӗтрӗ.

Сулахай енчен каллех темиҫе мӗлке ҫӗкленчӗ. Кунталла 
ҫывхараҫҫӗ.

—  Патронсем пӗтрӗҫ, Хастаров юлташ. Мӗн тӑвӑпӑр?—  
ун патне шуса пырса ыйтрӗ Сеньков. Юман кӗрешӗ пек тӗ— 
реклӗ Сеньков ҫутӑлас умӗнхи ӗнтрӗкре юмахри паттӑр евӗр* 
курӑнчӗ. Хастаров, хӑйпе юнашар тӗреклӗ юлташ пуррине 

туйса, кӑмӑлне хытарчӗ.
Випунен час таврӑнман пирки пулӑшу ыйтма Беридзене- 

Фокин лейтенант патне чуптарчӗҫ.
—  Сеньков юлташ, гранатусене хатӗрле! Тата вилнӗ сал- 

таксен автомачӗсене тӗрӗсле, тен, пемелли тупӑнё.^ Хам ӑр 
йышӑннӑ позицирен пӗр утӑм та чакмалла м а р — урӑхла май 
ҫук. Кӗҫех пулӑшу та ҫитмелле. Унччен ҫирӗп тӑрар!

Ҫак вӑхӑтра сулахай енчен пёр мӗлке, унтан тепре ҫӗк- 
ленчӗҫ те — кукленсе чупрӗҫ. Сеньков вёсем ҫине лимонка 
ывӑтса ячӗ. Тӗттӗмре вӑл аҫа-ҫиҫӗм пек ялт! туса илчӗ... 
Мӗлкесем каллех куҫран ҫухалчӗҫ.

Тӑшман пӗр тапхӑр шӑпланчӗ- Шурӑ юр ҫинче, унта-кун- 
та, шурӑ м аскхалат тӑхӑннӑ тӑшман салтакӗсем, ӗмӗрлӗхех 
ҫакӑнта вырӑн тупнӑскерсем, выртаҫҫӗ. «Вӗсем^ чӑнах та 
р.илсе выртнӑ-ши е темле кавар тӑваҫҫӗ?»— шухӑшларӗ Х а с 
таров.

‘ Сеньков окопран хуллен шуса тухрӗ те хыҫал енче вы Рт а ‘ 
кан автомат енне кармашрӗ —  сылтӑм енчен окоп ҫийӗн 
пульӑсем шӑхӑрса вӗҫрӗҫ.

«Ах!»—  тесе йынӑшса янн илтӗнсе кайрӗ те каллех шӑп-
ланчӗ.

—  Сеньков! Сеньков!—  хуллен чӗнчӗ Борис,^ анчах^ ан а  
хирӗҫ чӗнекен пулмарӗ, ун вырӑнне каллех пульӑсем шӑхӑр- 
са вӗҫрёҫ. «Чуниллисем! Юлашки юлташа пӗтерчӗҫ-им?»— 
тарӑхса шухӑшларӗ Хастаров.

Кӗҫӗн лейтенант аллине юлашки гранатӑна илчё те ӑна 
ывӑтма хатӗр тытрӗ. Мал енче татах мӗлкесем хускалчӗҫ... 
шӑваҫҫӗ.... Вӗсем ҫывхарсах ҫитрӗҫ. Хастаров юлашки грана- 
тине ывӑтрӗ.



Х аль ӗнтё вӑл ҫумӗнчи пистолета ярса тытрӗ, унта унӑн 
вмҫё патрон кӑна юлнӑ... Мӗншӗн пулӑшу ҫаплах ҫитмест, 
мӗншӗн?

Ҫ ак йывӑр вӑхӑтра ун умне асран кайми савнийӗ тухса 
тӑчӗ. Унпа пӗрле ирттернӗ илемлӗ, ҫӗмӗрт шӑршиллӗ ҫуллахи 
каҫсем, хӗрӗн ҫепӗҫ сасси... Хастаровӑн чунӗ тӳсме ҫук ырат- 
са кайрё. Вилес килмест, чакма та юрамасть. Пӗр утӑм та...

Ҫак вӑхӑтра Хастарова тӑшман йӗрк-таврах ҫавӑрса 
илчӗ. Ун хыҫне нимӗҫ унтер-офидерӗ шӑппӑн шуса пычӗ те, 
сасартӑк пистолечӗпе тӗллесе, сиксе тӑчӗ:

— Рус, сдавайс! Хенде хох!—  терӗ хаяррӑн.
Хастаров ӑнланчӗ: тискер тӑшман тыткӑнне ҫакланчӗ пу-

лас вӑл.
—  Шнель, шнель!—  терӗ офицер васкатса.— Стреляйт 

будем!
Хастаров аллисене ҫӳле ҫӗклем пек турӗ те, хӑвӑрт ҫав- 

рӑнса, хайхи ҫӳллӗ мӗлке ҫине персе ячӗ. Анчах лешӗ те хӑй 
ӳкиччен Хастарова персе тивертме ӗлкӗрчӗ.

Тӑшман пули Бориса янахӗнчен тивсе сылтӑм хулӗнчен 
тухса кайрӗ. Хастаров пӗр самант ура ҫинчех тӑчё, унтан 
ҫӑра вӗри юнӗ шинель ҫине шӑпӑртатма пуҫларӗ-.. Вӑй пӗтсе, 
куҫ хуралса килнипе кӗҫӗн лейтенант окоп тӗпне тӗшӗрӗлсе 
■анчӗ те тӑнне ҫухатрӗ...
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Часах ҫапӑҫу шавӗ лӑпланчӗ. Хастаров взводне пулӑшма 
ҫитнӗ подразделени шурӑ финсен юлашкисене малти лини- 
рен аякка хӑваласа  ячӗ. Пулеметчиксем тӑшманпа тытӑҫнӑ 
вырӑна чи малтан медсестрапа Беридзе чупса ҫитрӗҫ. Йӗри- 
тавра шӑп. Пур ҫӗрте те тӑшман вилли. Галя хутланса вырта- 
кан Сеньков пулеметчик патне ыткӑнчӗ, унӑн ал тымарне 
тёрӗслерӗ те: «Беридзе, чӗри тапать — халех санчаҫа ӑна»,— 
терӗ. Беридзе хыҫҫӑн тата виҫӗ салтак чупса ҫитрӗҫ, вӗсенчен 
пӗри Мышкин пулчӗ.

Беридзе, ӑна курсан, тӗлӗнмелле хаярланса кайса, ун ҫине 
сиксе ӳкрӗ:

— Пӳтсӗр! Пӑхса савӑн хӑвӑн ӗҫӳ ҫнне! Эсӗ дозортан 
пӑрахса кайнипе пулса иртрӗ ҫак ӗҫ. Таркӑн! Сана пула пӗ- 
тӗм взвод пӗтрӗ. Анчах хӑтӑлаймӑн. Трибунал кӑтартӗ сана.



•Кӗтсех тӑр!— терё те вӑл тепӗр 
салтакпа пӗрле Сеньков пуле- 
мечика плащпалатка сине кур
са ҫӗклесе кайрё.

Галя пӗтӗмпех ӑнланчӗ: 
авӑепле кайӑк иккен Мышкин! 
Вал санбата командир ячё те
се суйрӗ-ҫке-ха хёре!

Мышкин ытлашши аптраса 
ӳкмерӗ, самантлӑха ҫеҫ хӑраса 
хытса тӑчӗ, унтан хёр умне 
хӑюллӑн пычӗ.

— Галя, эсӗ вӑл сӳпёлтет- 
нине ан итле. Пустуйран мана 
айӑплать. Мана Хастаров кӗ- 
ҫӗн лейтенант кайма ирёкпачӗ, 
хуть хӑйӗнчен ыйтӑр,— терӗ. 
Хастаров вилнех тесе шутларӗ 

пулас вӑл.
Хастаров тесен, пурте ӑна шырама тапратрӗҫ. Салтаксен- 

чен пӗри окопа сикрӗ.
— Акӑ кунта пӗри юн юхтарса выртать. Сиртен хӑшӗ ӑна 

паллать?— терӗ вӑл, ыттисене чӗнсе.
Галя ҫавӑнах окопа анчӗ, пичӗ-куҫӗ юнпа вараланса пёт- 

нӗ ҫынна курах кайрӗ. Сарлака ҫамки ҫеҫ юнланман. Аллин- 
че пистолет. Ҫумӗнче — планшет. Хӗр Хастарова палласа 
илчӗ. Ҫ авӑнтах вӑл Хастаровӑн аманнӑ вырӑнне, юн каясран, 
хыттӑн ҫыхса лартрӗ.

Гальӑпа санитар Хастаровпа аппаланнӑ тапхӑрта Мыш
кин нимӗҫ унтер-офицерӗн кӗсйисене ухтарчӗ, ун аллинчи 
ылтӑн сехете салтса илме тытӑнчӗ. Шӑп ҫав вӑхӑтра Галя 
окопран тухрӗ те Мышкин хӑйӗн кӗсйине темске.р илсе чик- 
нине асӑрхама ӗлкӗрчӗ- «Мӗн турӗ ку эсрел?»— тарӑхса шу- 
хӑшларӗ Галя.

Медсестра салтаксене Хастарова санбата ҫӗклесе кайма 
хушрӗ. Унтан вӑл Мышкин патне хӑвӑрт утса пычӗ.

—  Мӗн турӑн эс кунта? Кала, мӗн ту^ӑн ?— хаяррӑн ыйт- 
рё вӑл.

—■ Нимӗн те мар. Вӑл чӗрӗ-и тесе, ал тымарне тёрӗсле- 
рӗм. Эс мӗн пит усалланса кайнӑ паян? Ҫав карма ҫӑвар, 
сӳпӗлтетнине ӗнентӗн-и? Кӗвӗҫнипе ҫапла хӑтланать вӑл...
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—  Ак ку мӗн?— терё Галя, Мышкинӑн кӗсйинчен ылтйн 
сехет туртса каларса.

— Ак ку-и? Ку — ман хамйн сехет,— терё Мышкин кйш- 
тах чӗтрекен сасӑпа.

—  Авй мёнле пуянскер эсё? Авӑ мёнле ылтйн сехетсене 
хёрсене парнелетён?! Халё пётёмпех паллй!— хаярланса кай- 
рё хёр.

Мышкин каялла чакма тытйнчӗ, хйй серепене ҫакланни- 
не туйрё вал.

— Кала, путсёр, эсё мана мёнле улталасшйн пулнй?— 
терё те Галя кобуринчен пистолетне хйвйрт туртса каларчё.

— Галя тусйм, каҫар, тархасшйн, эпё ййнйшнй. Эпё сана 
улталаман, эпё сана юратнй!— тесе тархаслама пикенчё 
Мышкин-

—  Ҫук, эсё мана юратман, эсё никама та, хӑвӑн юлташу- 
сене те юратман. Эсё — чи тискер ҫын. Хйравҫйскер! Эсё паян 
мёнле паттйр взвода пётертён. Дезертир, сутйнчйк! Эсё ҫак- 
на ҫеҫ тивӗҫ!— тесе, хёр Мышкина тёллесе печё.

Дезертир, хырймне тытса, пётёрёнсе анчё.
Галя хутланса ӳкнӗ Мышкин сине йёрёнсе пйхса илчё те 

каялла хйвйрт ҫаврйнчё. В ал  санчасть еннелле васкаса утса 
кайрё. Унйн чунё .пйчйртанса ыратрё. Чёри сиксе тухасла тап- 
рё. Ури айёнчи юр сиввён кйчйртатрё.

Карели ирё ҫутӑлса килчӗ. Таврари яштака, мӑнаҫлй чй- 
рӑшсем, халё хулйн паспа витӗннӗскерсем, ҫак ир ним пул-, 
ман пек питӗ шӑппӑн ларчӗҫ. Сивё юр ҫаплах кйчйртатрё.
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