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Ш авласа, кӗрлесе ҫырма тӗпӗсене ҫӗмӗрсе иртсе
кайрӗҫ ҫурхи хайар, ^арусӑр шывсем...
Кунран кун хӗвел ҫӳлерех хӑпарса пыт,ӗ, кунран кун хӑйӗн ӑшшипе ҫутҫанталӑка хытӑрах
а'вашларё. Малтан ҫӳлӗ сӑрт ҫийӗсем, унтан тӳрем
вырӑнсем те,
айлӑмсем те типсе ҫитрӗҫ. Уйхирсем, вӑрмансем, улӑхсем, ҫырма-ҫатрасем— па
тлах илемлӗ симӗс тумпа витӗнт,ӗҫ,
Ҫула пуҫлан^ӗ. Ҫулталӑкри т,и лайӑх вӑхӑт!
Кӑнтӑрла хӗвӗл хӗртет. Каҫ— уҫӑ сывлӑш. Карташсент,и ҫӗмӗртсент,ен урамсем тӑрӑх калама ҫук
тутлӑ шӑршӑ сарӑлат. Кайӑксем йурлаҫҫӗ...
Кам савӑнмаст-ши кӑ^ухне, камӑн ^унхавалӗ
ҫӗкленмест? Паллах, никамӑн та ку кунсен^е пӑт,ӑ пӳртре ларас килмест... Пурте тулалла, уҫӑ
сывлӑша, ирӗкелле туртӑнаҫҫӗ...
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Каҫалла сулӑнсан, ат,асем лашасрм ҫцнё утлаиса укӑл^а хапхи патне пухӑнма и^ҫлареҫ. Пайан
вӗсем пӗлтӗрхи кӗркуннерен в щ а гшрвднхй хут
выртмана кайаҫҫӗ.
Пӗт,т,еншерӗн а^асем йа4уан нихӑҫан та тухса
кайман. Пурте пухӑнса ҫитсек, уЬ кӑйӗпе пӗр ҫӗ\ /
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ре кайна. Кӗҫӗр те, укӑл^а хапхи пагне малтантарах ҫитнисем выртмана каймалли мён пур ат>асем пухӑнассине кетсе тӑнӑ.
Анатри урамсен^ен текех йуналутла ат,асем
хӑпарма пӑрахсан, хапха патёнт,исем шавлама тапратрӗҫ.
— Ну, ӑҫта кайӑпӑр кӗҫӗр?
— Атӑр М ӑн Улӑха!
-— Ҫук, унта кайас мар...
— Ма?
— Унта халӗ кӗтӳ ҫурет вӗт!
— Лашасене мӗншӗн итем пек ҫӗрте ҫӳретес?
— Курӑкӗ ӑҫта пур-ха тата?
— Вӗтлӗхре!
— Атӑр еппин вётлӗхе!
— Т)ӑнах, вӗтлёхе кайас...
Хапха патне анатри урамран тата виҫӗ ат,а
■^уптарса ҫитрӗҫ.
— Ӑҫта кайас тетӗр?— терё малта пыраканни,
ат,асем хушшинелле кӗрсе кайса.
— Вӗтлӗхе...
— Атӑр еппин т,асрах. Уҫӑр хапхине!
— Атӑр, атӑр!
-» г
— Хӗвел аниту^ен ҫитес!
•"** -*
— Но-но-о!..
*
* *
Ех, аван-ҫке уйра!..
Кӗҫ-вӗҫ инҫетрй -тусем хыҫне тарса гтытанас
пек тӑракан хӗвӗл уйри сипсимӗс калт,асен тӑррисене кӑштах кӗрен тёс парса— калама ҫук илем-

Е-ей, т,уптарӑр!

летет. Ҫил-мӗн ҫук. Нихӑҫан ывӑнма пӗлмен тӑрисем таҫта ҫӳлте, йанкӑр уйар пӗлётре хӑйсен
йуррисене шӑрантараҫҫӗ...
Йал хыҫӗн^е ҫунагсемпе хӑлаҫланса ларакан.
ҫил ^арманӗсент,ен иртсен, ат,асент,ен пӗри хӑйӗн
лашине аллинт,и тӑллипе тӳрех хырӑм урлӑ туртса ҫапрӗ...
— Й арар-и пӗрре?
— Ата!
— Е-ей, 'ҫуптарӑр!
Пурте тапранса кайрӗҫ...
Армансем патӗнт>е тӑракан ҫынсем пӗлӗт пек
йӑсӑрланакан тусан витӗр лашасен ури сассисене,
тата лашасем ҫине ат,асем кӑшкӑркаланине ҫеҫ
илтсе йул-^ӗҫ.
Вӗсем инҫе ӗнтӗ.

2.
Йалтан икӗ ҫухрӑм пек кайсан, вӗтлӗх пуҫланат те, Атӑл патнеллех тӑсӑлакан Сӑрӑ вӑрманӗсемпе пӗрлешет. Хӑш тӗлте вӗтлӗх майсӑр да
ра, пырса кӗрсен тумалли те ҫук. Тепӗр ҫӗрте
илемлӗ уҫланкӑсем сарӑлса выртаҫҫӗ. Вӗтлӗх варрипе, Сӑрӑ шывӗ патнелле, Тарӑн ҫырма авкаланса выртат. Ант,ах вӑл та тӗрлӗрен йӑвӑҫ тӗмисемпе хупланнӑ, кӑш т-кӑш т ҫеҫ уҫӑ вырӑнсем
ПУРВӗтлёх хуш ш ипе пӗр ҫур ҫухрӑм пырсан, ат,асем кукӑр-адакӑр ҫул тӑрӑх, хур-кайӑксем пек тӑсӑлса ҫырма тӗрнелле ант)ӗҫ те, пӗр кур ка йевӗрлӗ
ӳҫланкӑра т»арӑнт,ёҫ.
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Курӑк— кӗҫҫе пек. Кӑҫал кунта пӗр выл,ӑх ури
те пусман-ха. Ҫимеллёх пур лашасене.
>i ч
— Й арас ҫакӑнта!
A
— Ытла инҫех кайас мар, т,ӑнах...
г
Пӗрин хыҫҫӑн тепри сиксе анма пуҫларӗҫ лашасем ҫин-geH. Лашисене, ытла айакка кайасран.п
тӑлласа, хӑнкӑравсем ҫакса йат,ӗҫ. Ҫӗр каҫит,т,ен
таҫта каймаллӑх та пур вӗт. Ирхине, сывлӑм витӗр, вӑрманта лаша шырама питӗ хён. Тӑлласа,
хӑнкӑравсем ҫакса йарсан— шант,ӑклӑ, т,асах тупма пула?.
3.
Лашана тӑлласа йарсан, М иккул никамран
малтан сӑртри пӗр пӗт,ӗк уҫланкӑна -gynca хӑпарТ)ӗ. Кунтан пӗтӗмпех курӑнат. Ҫырма тӗпён^е ҫӳрекен лашасем те, тепӗр йент,и мӑн вӑрман та,
уҫланкӑсем те...
— Аван вырӑн. Кунта вут т,ӗртсен те йурат,—
терӗ М иккул хӑйне хӑй. И к ывҫине ҫӑварӗ патне
варинкке пек туса тытрӗ те ҫырма тӗпнелле хыттӑн кӑшкӑрт,ӗ:
— A gace-e-м, кунта килӗр!.,
Ҫав самантрах тепӗр fteHgH мӑн вӑрман;
— ...асем .. унта килӗ— ӗр!.. терӗ.
— ...Вут ^ӗртме шанкӑсем пуҫтарӑр,— тесе
кӑшкӑрт,ӗ М иккул татах.
-V
— ...анкӑсем.., уҫтарӑ-ӑр... терӗ в ӑрм ан ^ ^
Ҫырма тӗпӗнҫен те сас~
— Йура-ат...
— Пуҫтарӑпӑ-ӑр

Аҫамӗпе йӗвенне уҫланкӑ варне п ар ах са.'М и к кул вӗсем ҫине месерле тӑсӑлса выртрӗ.
Тӗттёмленет... С енкер пӗлӗтре пӑтупӑт) ҫӑлтӑрсем курӑнкалама пуҫларӗҫ. Лашасен мӑйӗн^и хӑнкӑрав сассисем, таҫта йӑвӑҫ хушшинт,и шанкӑ
пуҫтарса ҫӳрекен а^асем йӑсланисем илтёнеҫҫӗ.
Сасартӑк:
— К ӑш ӑр-кӑш ӑр... турӗ темскер пӗр щӗшкӗ
тӗми хыҫӗн^е.
Унтан М иккул умне пёр патак шат! туса пырса ӳкрӗ.
М иккул йӑлтах сиксе тӑ^ӗ.
— Кам вӑл? Кам?
Х ирӗҫ т^ӗнекен пулмарӗ, ан^ах шӗшкӗ тӗми
хыҫӗнт>ен пёр ҫӗклем хӑрӑк шанкӑ ҫӗклесе Унтри
йатлӑ ат^а тухса тӑт,ӗ.
— Манка! Ма петӗн?— кӑш кӑрса тӑкрӗ М и к 
кул хайаррӑн'. — Парӑп та акӑ пӗрре ӗнсерен, ҫырманалла пӗрхӗнӗн!
Унтри, тӑрук хӑранипе, куҫӗсене мӑтумӑтгмӑт,
хупса илт,ӗ.
— Еп... йури... март,т,ӗ...
— Мӗнле йури мар?
— Еп... кайӑка петӗм... Сана мар...
М иккул У нтри патнех» пырса тӑ^ӗ. Куҫӗсем
ҫамка ҫине сиксе тухас пек пулса кайрӗҫ.
— Ан суй! Мана пенё ес. П ыра?— тивмерё,
тивнӗ пудҫан ҫӳҫне ҫӑмлаттӑм пӗрре... Ма шанкӑ
сахал пуҫтартӑн? Пшол, тата пуҫтар!
Асту, ак
вут ҫывӑхне те йамастӑп!... Вӗҫтер халех, атту...
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Унтри ҫырманалла анса кайсан, М иккул каЛлех аҫам ҫине тӑсӑлса выртрӗ.
—■ Кӑна пӗрре... Кӑтартатӑп-ха куншӑн. Етем
усалли, йавӑл... у-ых, пӗрре!
— Кама йатлаҫатӑн?— терӗ тӑрук хыҫалтан
такам.
М иккул пуҫне ҫӗклерё. Умра Есек т а р а ! Хул
хуш ш ин^е шанкӑ.
— Кампа йатлаҫатӑн?— тесе ыйтрӗ Есек каллех.
— Унтри, сыснаккай...
— Мӗн турӗ?
— Ҫак патакпа тӗмӗ хыҫӗнт,ен шанлаттар^ё.
— Хытах-и?
— Тивессе тивмерӗ те... Тарӑхрӑм ҫав.
— Ахалех каҫартан-и вара? Пӗрре упалентермеллету^ё-ха ӑна. Е-ех, хам пулсан...
— Трш -ха, асӑнтарӑп...
— Конешнӑ пӗрре ӗнселемелле!
Аллинт^и шанкисене пӑрахса, Есек М иккулпа
йунашар выртрӗ. Вӗсем иккӗш ӗ питӗ туслӑ. Выртмара йаланах „п у ҫ“ пулнӑ. Никамран та хӑраман,
хӑйсене хи рӗҫ пыракансене Tjacax тытеа „орор о п “*) тунӑ. Сахал мар ат,асене макӑртнӑ, выртмара вӗсем пек алхасакан кутӑнсем урӑх пулман та.
— Вӑт, мур... тесе хускатса йа^ӗ сӑмаха М и к 
кул.— Й ури мар тет тата... ^ ӑ н а х , пӗрре тӳпелеме;глет,т,ӗ. Лайӑхрах тыткалас пулат-ха вӑл пур
вӗт-ш акка, атту вӗсем хӑрами пулаҫҫӗ.
*) Хёненӗ.
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Есек кӑсйинт>ен пуҫламан па$кӑ тапак, хут,
ҫпит,кӑ кӑларт,ӗ. И к к ӗш ӗ те, мӑн ҫынсем пекех,
Т)ӗлӗм ҫавӑрма тытӑнт,ӗҫ.
— Тӑхта,— терӗ
Есек.— Ак, ҫавӑркалат,т,ӗр.
Манӑн Савин Ваҫҫине пӗрре халтурен курманнине кӑтартмалла-ха...
— Ма?
— Епӗ ӗнесене ҫитерме кайсан Т)ӗлӗм туртни
ҫинт,ен аннене каласа кӑтартнӑ та, анне мана
пӑйавпах ислетрӗ...
М иккул кулса йатуӗ.
— П арат те парат еппин? Ex, мӗскӗн, хӗрхенетӗп сана... Ха-ха-ха. Ваҫҫана т,ӑнах куншӑн
ахал, каҫарма ҫук. Упалентер пӗрре...
— Кӗлмӗҫӗ, Т)Орт... Ҫине тӑхӑнма йӗмӗ ҫук,
елек парса ҫӳрет тата... Пурте вӗсем пӗр йышши:
Унтри, Ваҫҫа, В а^ к к а ... Ш култа вара йалан пӗрле, пырса та ан тӗкӗн... Е-е, астуман тата. Вӗсем
ман ҫинтзен ҫтена хаҫатне ҫырнӑ пӗркунне.
— Мӗншӗн?
— Аттепе пӗрле турӑшсемпе ҫӳренӗ ҫӗре кайрӑм та... Каккуй, карттинккӑсемпе туса лартнӑ,
йавӑлсем. Мӑшкӑланӑ кӑна.*. Тавӑратӑп-ха пӗрре.
•— Вӑйу ҫитет-и-ха? Ҫӗнейместӗн вӗт?
Есек т,еййен куҫне хӗссе илт,ӗ.
— Иксӗмӗр ҫӗнетпӗр. Астӑватни, пӗлтӗр ҫулла Киремет Сӑр-ҫӗ ҫинт,ё У нтрине сӗтӗртӗмӗр.
Тусанпа упӑте пек пулнӑту^ӗ... Ҫ авнаш кал тепре...
Еп сана ахал^ тумастӑп вӗт... Мӗн тӑвассине кӗҫӗр тӑвӑпӑр-ха. Асӑнтарар пӗрре.
—• Йурё, йурӗ, — терӗ те М иккул, вут т,ӗртме
тытӑнт,ӗ.
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4.

...Ат,асем вӑрахӑнах ҫырмаран шанкӑсем деклесе хӑпарса пӗтрӗҫ. Тӗттӗмленсе ҫитрӗ. Уҫланкӑрса шатӑртатса тип шанкӑ купй ҫунма пуҫларӗ.
Ат,асем, карталанса, вутта йӗри тавра выртрӗҫ.
Вут т,ӗлхисем тем ҫӳллӗш авкаланса хӑпарса,
йӗри тавра выртакан ат,асен пит,ӗсене, вӗсем хыҫӗнт,и йӑвӑҫ тӗмисене ҫутатаҫҫӗ. Ш анкӑсем ҫунса
кӑвар пулнӑ май— ҫӗнӗрен шанкӑ пӑрахаҫҫӗ те,
вут тепӗр хут шартлатса сиксе ҫунма тытӑнат,
М иккулпа Есек ҫырмана аннӑ мӗн те, хал>
а^асем патне йӗп-йӗпе урасемпе пырса тӑт,ӗҫ.
— Мӗн... ват старикёем пек вы ртатӑр?— терӗ
М и к к ул тӳрех, ат,асене пӑхса ҫавӑрӑнсӑ.— Тӑрӑрха пурте!
Хирӗҫ никам та т,ӗнмерӗ.
— Тӑрӑр теҫҫӗ сире!— терӗ те М иккул каллех, пёррех а^асен урисем ҫийӗпе утса кайрӗ.
А^асем темиҫен харӑс кӑшкӑрса йат,ӗҫ:
— А-ай, урана!
— Ма аташан?
— Мӗн ес... Миккул!
— А-ай...
М иккул вут хӗрне сиксе тухрӗ те:
— Тӑрӑр, вы ^атпӑр!—-тесе кӑш кӑр^ӗ.
— Мӗнле выЛ)ӑпӑр?
— Мӗнле пулат унта!..— кӑш кӑр^ӗ Ееек.
— Тӑрӑр -gacpax!
— Ҫ авах хал, ҫывӑрас ҫук!
— Е-е, вьиьас!.. кӗрлесе кайрӗҫ сасӑсем.
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М иккулпа Есек хускатса йанипе пурте ура
ҫине сике-сике тӑт,ӗҫ. Ҫав тери кӑмӑллӑн, ӑшшӑн
ҫунса вы ртакан вут ҫине никам та naxMacf xajfc...
— Тавай, тӑлӑлла выдас!
— Ҫук, апла мар...
— Тӑлӑллах, тӑлӑллах!
— Ларӑр!
А^асем картланса ларт,ӗҫ. ^ ӗ р к у ҫ ҫ и с е н е т э 
тах аҫамсемпе, сӑкмансемпе витнӗ, ант^ах т^ӗркуҫҫи айӗсемпе— пушӑ вырӑн пур. Аллисене пурте
т,ӗркуҫҫисем айне т>икнӗ: кунтан вӑрттӑн тӑлӑ
калле-малле ҫӳретмелле.
Хӑй килӗшнипе, карта варне Ваи^кка кӗрсе
лар^ӗ. Пӗр самантлӑх, тӑлӑ пы тарит^ен, ӑна куҫне хуптарт,ӗҫ те— вӑйӑ пуҫлант>ӗ...
— Йурт, йурт, йарапар...
Ҫурӑм ӑҫта— унталла! гесе йурланӑ пек кӑшкӑрса

йат,ӗҫ
—
—
—

пурте
харӑс.
гри и и
»\
Тала аҫта?
Шыра!
Ҫаврӑнкала т,асрах!

^

•— Й урт, йурт, йарапар...
Ҫурӑм ӑҫта— унталла...

— Е-хе-хе-ей! Шыра!
— Ӑҫта тӑлӑ? Туп!
Baii)KKa к а п к ӑ н а , лекнӗ мулкат, пек еиккелеме
п уҫларӗЛ пӗрре кунтӑлла, тепре лерелле ҫаврӑнаТ

Нийепле те тӑлӑ ӑҫта иккене пӗлме ҫук. Ҫав вӑхӑтрах ҫурӑмран тӑлӑпа шат, шат тутараҫҫӗ.
— Й урт, йурт, йарапар,
Ҫурӑм ӑҫта — унталла...

^ылайту^ен шырарӗ В а ^ к к а т,ӗркуҫҫисем айӗпе ҫӳрекен тӑлла. Тупаймасӑр аптрарё. Унтан тӑрук... тахши ӑна тӑлӑпа пуҫ урлӑ пӗррех йара
пат,ӗ. Куҫран темиҫе тӗслӗ ҫулӑм тухса кайнӑ
туйӑн^ӗ ӑна. Аллипе пуҫӗнт^ен ҫаварса тытрӗ те,
кӑш кӑрса макӑрса йа^ӗ...
— Ай-ай... пуҫа-а...
Пӗр самант пурте шӑп пул^ӗҫ. М акӑрнипе антӑхса кайнӑ В ан и к а пёр минут пек вӑхӑт йртеен
тин еывлӑш ҫавӑрса илт,ӗ.
— Кам,.. ҫапрӗ-ё?
— Есек! — терӗ Унтрипе йунашар ларакан
Антун. — Еп куртӑм. Есек ҫапрӗ...
Пурте Есек йеннелле ҫаврӑнт,ӗҫ. Есекё Антун
ҫине тискер кайӑк пек пӑхса илт^ё. Ш ӑлне ҫыртрӗ... Унтан тӑрук еиксе тӑрса, Антуна кӑш кӑрса
тӑкрӗ.
— Еп мар, суйатӑн! Пӑх — ман алӑра тӑлӑ
та ҫтк. Ма суйатӑн?
/
— Суймастӑп, — терӗ Антун х ӑ й у ^ й
РЦлине хаЛ) айккӑлла пӑрахрӑн пулӗ
J
— Р
мар!
J U tli F
jijr
— Есӗ-ҫке,— тесе^сиксе т ӑ у ^ В ц . ҫ ҫ а / ^ Б й ё те
куртӑм, ма тунатӑн? Йалан
Ваҫҫа каласа п ӗ т е р е й м ҫ |С
а н а / у р е х ҫупеа йат,ӗ...
С

— С ана мӗн ӗҫ?
— Ма ҫапрӑн ӗс ӑна?— теее сиксе тат,ӗ Уятри.
Ат,асем хёрсе кайрёҫ... Ваҫҫана Есек ним ӗҫсӗрех ҫупса йани унӑн йулташӗсене питӗ тарӑхтарт,ӗ. Вӗсем: Унтри, Ваҫҫа, Валика, Антун пӗр
ҫӗрелле пухӑн^ӗҫ...
Ант,ах харсӑр Есекӗн парӑнас килмерӗ пулас.
Пинш анке хывса пӑрахрӗ те, ывҫине сурт,ӑкпа
йӗпетсе, пӗррех Антуна хӑлха 'ҫиккин^ен тӑхӑнтартса йа^ё. Антунӗ те хирӗҫ пат,ӗ. Есек каллех...
— М иккул, тыт! Ҫак усалсен^ен хӑрасах тӑмӑпӑр! Война тӑк война! — кӑш кӑр^ӗ Есек.
... Пӗр ҫур минутран aTjaceM автансем пек
пӗр-пӗрин ҫинелле сикме тапратрӗҫ. Кӑшкӑру,
ҫухӑру пуҫланса кайрӗ... Ыттисен вӑрҫакансене
йӗри тавра сӑрӑнса ил^ӗҫ, ант,ах нимӗн те тӑваймаҫҫӗ. Ҫапӑҫма кӗрсе кайнисем никама та ҫывӑха
йамаҫҫӗ, пӗр-пӗрне ӑҫтан кирлӗ унтан т^ышӑҫҫӗ,
тапаҫҫӗ, усал сӑмахсем кӑшкӑраҫҫӗ...
Ак, М иккул ҫийеле ту хсаУ н три н е ҫӳҫрен тӑпӑлтарма тытант,ӗ. Кӗҫ— Ваҫҫа ӑна тӗксе й арсау н
ҫине хӑпарса выртрӗ... Антун Есеке хулпуҫҫинт,ен Т)ышкипе парат... Вап)ккз. пурин^ен айала
пулнӑ та, т,унтанах купа айёнт,ен тухма тапаланат...
Ат^асем, ҫапӑҫакансене т,армасан ы ррийех п у 
лас ҫуккине кура, хумхамна пуҫларӗҫ. Пӗлеҫҫӗ
вӗсем: М иккулпа Есек йаланах ашкӑнаҫҫӗ, ӑҫта
ҫитнӗ унта вӑрҫма хӑтланса ҫӳреҫҫӗ. Вӗсем суранлама та пултараҫҫӗ...
— Ъ а р а с пулаЕ..
— Ей, ^арӑнӑр... Вӑйӑ п ӗрре nyraf!
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— Тытар, аҫасем, уйӑрар...
Темиҫен харӑс т>упса пырса, вӑрҫакансене купаран турткалама тытӑнт,ӗҫ. Пӗри-пӗрне, тепритеприне...
Аран-аран т,арт,ӗҫ М иккулпа Есеке. Ҫаплах
сикеҫҫӗ Унтрипе унӑн йулташӗсем ҫине. Темӗн
тӗрлӗ усал сӑмахсемпе йатлаҫҫӗ, тем те пёр к а 
ла ҫҫӗ.

6.
Унтрипе йулташёсем, М иккулпа Есекрен пӑрӑнас тесе, ҫырма хӗрнерех кайса выртрӗҫ.
Ҫ урҫӗр ҫитесси те инҫе мар ӗнтӗ. Пӗлӗтре
ҫутӑ куҫсем пек ҫӑлтӑрсем йалкӑшаҫҫӗ. Ҫырма тӗпӗнт^ен ҫӳлелле нӳр туртӑнат. Лашасем ҫырма
тӑрӑх -ҫылай инҫе кайнӑ пулас. Хӑнкӑрав сассисем майпен вӑйсӑрланса пыраҫҫӗ...
— Й аланах ҫапла вӗсем,— тесе хускатса йат^ӗ
сӑмаха Ваҫҫа.— П ёрре те тӳрӗ ҫӳрени ҫук. П ӗлтёрте
вёсен ҫин^ен пухура калаҫнӑт^ӗ-ха, пӗт,ӗккисене
выртмара ытла хӗсӗрленӗ пирки...
— Есекӗн ашшӗ те ҫавнаш кэлзх пулнӑ тет,—
терӗ Унтри, — у ретн ӗк пулнӑ тет те вӑл, йала
килсен вара ӗҫсе ӳсӗрӗлет,т,ӗ тет те, ки рек кама
пултӑр хӗнесе ҫӳрету^ӗ тет... Атте калат.
— Нимрен те хӑрамаҫҫӗ... Пӗлтӗр Есеке Пушӑт карт,ӑкӗ хӑйар вӑррин^е тытсан йӗмне антарсах пӗҫертнӗт,т>ӗ тет... Уншӑн нимӗн те мар вӑл.
— Хӑйсем тем пек пуйан..,
— Ара, пуйан куҫӗ нихӑҫан та тӑранмас? теҫҫе вӑт.
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— Пуйан тавраш ӗ а х а ^ усал ҫав вӑл... Авӑ,
арман хуҫи Л ) ава1т и н Арҫукӗ мӗн т>ухлё аташ*
са ҫӳрерӗ йалсем тӑрӑх... Ҫӑварнисем, мӑнкунсем т,ух хӗрлӗ^ кӗпесемпе... ӳсӗр... пуринпе те
вӑрҫат, тем... И улаш кин^ен тупрӗ хӑйне в а з д и ,
ут,иттӗле хӗнеме тӑнӑшӑн тытса кайрӗҫ— кайрӗҫех.
— Есекӗ апла вӑл... Ант,ах М иккулӗ темшӗн
ун майлӑ пулнӑ. Иккӗш ӗ уйрӑлма та пӗлмеҫҫӗ...
— Ара, Есекӗ ӑна йапаласем парса илӗртет
вӗт. Пӗлтӗрсем, авӑ, выртмара иккӗш пирус туртату^ӗҫ, тем... Есекӗ пуйан а^и те вӑл...
— Ҫаплах ҫав. Пуйана сутӑннӑ вӑл...
Калаҫса выртнӑ ҫӗртех, йулташсем лӑпкӑн
ҫывӑрса кайрӗҫ...

7.
Шӑп..,
Вӗтлӗх ҫывӑрат. Тӗттӗм.
Инҫетрен, ҫырма тӗпӗнт^ен, хуллен — хуллен
хӑнкӑрав сассисем илтӗнкелеҫҫӗ. Урӑх ним сасси
те ҫук. Сӑрӑ шывӗ йент,ен варахӑн тӗтре хӑпараЕ
Нӳрлӗ.
Ш анкӑсем ҫунся пӗтнӗпе пӗрех. Кӑвар ҫеҫ
йалкӑшса выртат. Ансӑртран йулашки туратсем
хыпса илсе сӳнеҫҫӗ. Ат^асем вӑйсӑрланса ҫитнӗ
вута йӗри тавра карталанса выртнӑ та, харлаттарсах ҫывӑраҫҫӗ.
С асартӑк шӗшкӗ тӗмисем хыҫӗнт,ен икӗ мӗлке
тухса, вут патне пырса тӑт,ӗҫ.
Камсем кӑсем ?.П ӗр и пысӑкрах, тепри пӗт>ёкрех.

— М иккулпа Есек.
М иккул таврари ҫуп-ҫаппа ывҫипе пухса вут
ҫине пӑрахрӗ те, вут каллех •ҫӗрӗл^ӗ.
— Кайӑпӑр-и? — терё М иккул Есеке.
— Ата!
— Аллусене лайӑхрах хӑрӑмла. Пи^ёсене пётӗмпех сӗрсе йаратпӑр. Урисене хӑйсен йёвенёсемпех ҫыхатпӑр...
— Йурё.
— Пуҫӗсене аҫамсемпе витёпёр.., Кайран вара..
— Йурат. Кӑтартар пёрре вёсене. Текех штопӑ пире хирӗҫ ан пытт,ёр...
— Ну, ата...
М иккулпа Есек ҫырма патнелле хӑвӑрт пӑрӑнса ҫухалт,ӗҫ.
Вут каллех сӳнме пуҫларӗ.
Каллех шӑп пул^ӗ...
Вӗтлӗх ҫывӑрат. А ^зсем те ҫывӑраҫҫӗ.
М иккулпа Есек мӗн тума шут тытнине никам
та пӗлмест...

8.
Виктӑр пӗлтӗр йалти шкулта вӗренсе тухнӑ
та, иртнӗ кӗркунне хулана' кайнӑ. Ашшӗ-амӑшӗ
ҫук пирки ӑна ат,а ҫурт>ӗ ҫумён^и шкула илнӗ.
Хӗлӗпех вӑл хулара пурӑннӑ, йала пӗртте килмен. Енер вӗсене вӗрёнтме пӑрахтарнӑ та, Виктӑр пайан
кӑнтӑрла
иртсен
куккӑш ӗ 'патне
ҫитнӗ...
AijaceM кӗҫӗр выртмана кайаҫҫӗ тенине илтсенех, Виктӑрӑн та ат>асемпе пӗрле выртмана кай16

ма шухӑш пурздӗ. Ант,ах, инкӗшӗ лашапа пасартан *Е,ас таврӑнманнипе, кайасси п у л м а р ӗ ..
— Ыран та кайап-ҫке, кӗркуннет,т,ен вӑхӑт
пур-ха, — терӗ те хӑйне хӑй Виктӑр, ^атӑр ӑшне
ҫыварма кӗрсе выртрӗ.
Ант,ахрах тӗлӗрсе кайма пуҫлатуҫӗ Виктӑр...
Урам алӑкӗ т,ӑриклетсе уҫӑлни, унтан карташнелке урапа хӑлтӑртатса кӗни илтӗн^ӗ те — вӑшгах
сиксе тӑрса карташ не тухрӗ. Куккӑш ӗ лаша тӑварса тӑрат.
— Мӗнле-ха, В иктӑр,— терӗ вӑл Виктӑра курсан,— выртмана кайӑн-ши? Килте лашана ним ситерме ҫук ӗнтӗ. Е?
Виктӑр нумай шухӑшласа тӑмасӑрах килӗшрӗ. .
— Ҫитуҫас. П иншакпа атӑ тӑхӑнам та... Кайатӑп.
Темиҫе минутран урапа ҫине тӑрса Виктӑр
куккӑш ӗн лаши ҫин е.утланса та ларт,ӗ.,.
— А^асем ӑҫталла кайнӑ-ши?
— Вӗтлӗхӗ хайрӗҫ тет... Тупатӑн унта, йарапар!
— Но-но-о, уткала.
Виктӑр урама тухсан ^ӗлпӗр вӗҫӗпе лашине
ҫапрӗ те, тӑвалла ^уп тартД ..
— Матур ат>а, - т е р ё куккӑшӗ, лаша ури сассисем илтӗнме п ӑ р а х с а н . - ^ ш ф е н те хӑрани ҫук...
Теприне ним тусан й а^ |Я ® 1 к
Ш

Ш

J

Тарӑн ҫырма хӗрнё^;^ т 1 т ’а рса ҫитсен, Виктӑр
лашине^тӑп! тӑратрӗ. Итлет...
— Ӑҫтарах вы ртаҫҫӗ-ши?'— шухӑшла? хӑй,
2— 3473
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... Вӗтлӗх ҫывӑраЕ Уйар тӳпере ҫӑлтӑрсем йӑлкӑшаҫҫӗ. К ӑш т-каш т кайӑк сассисем илтӗнеҫҫӗ,
—■ Ӑҫтарах кайнӑ-ши.
Курӑк ҫыртма пуҫне т^икнӗ лашине Виктӑр
^ӗлпӗртен туртса пуҫне ҫӗклеттерт,ӗ. Каллех итлет... С асартӑк инҫетрен х ӑнкӑрав сассисем хӑлхана кӗрсе кайрӗҫ.
В иктӑр ҫырма тӑрӑх тилмӗрсе пӑхма тытӑнт,ӗ.
Т)Ылай анатра, ҫырман леш йент,е хуллен вут ҫуHaf. Ҫутӑ Т)ӗлхесем имшеррӗн ҫӳлелле туртӑнаҫҫӗ. Вут патёнт,е икӗ мӗлке курӑнт,ӗ. Унтан трук
Ҫухал^ӗҫ.
— Е-е, авӑ ӑҫта!— терӗ Виктӑр.— Ата, Ваҫка,
ут. Инҫе мар, ҫитетпӗр халех...
Урисемпе лашине хуллен тапса, ҫырма тӗпнелле т,уптарса анса кайрӗ. Хӑнкарав сассисем ҫывӑхарах илтӗнме пуҫлӑрӗҫ. Акӑ, пӗр тыха кӗҫенсе
йаТ)ӗ.
— Тӑр-рр, Ваҫкӑ... Ҫитрӗмӗр.
Виктӑр пӗр самантра лаши ҫинт>ен анса ӑна
тӑлларӗ те, йӗвенне сёвсе илт^ӗ. Л аш и ҫавӑнтах
пуҫне ^иксе ҫӑра, сӗткенлӗ к урӑка кӑтӑртаттарса
ҫиме тытӑнт,ӗ. Хытах выҫӑхнӑ пулас вӑл пайан...
Лаш а йӗвенне пилёке ҫыхса, Виктӑр ҫырма
тӗпӗпе йухса выртакан шыв урлӑ сиксе каҫрӗ.
Сасартӑк сылтӑмри йӑвӑҫ тӗмисем хушшинт,е:
— Кӑштӑр-кӑштӑр.!. туни сисӗнт,ӗ. Уцтан» ура
сассисем илтӗнт,ӗҫ. Такамсем кӑшкӑрсӑ^йат^ӗҫ...
— Ай— ай!
Й а — ар!
— Алла-а!.. Ма-а...
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Виктӑр ӑнлан^ё: ат>асем пёр-перне „ су х а ту р ттараҫҫӗ*. Ех, умахсем, шалт,а тарне пулса суранланассине те пӗлмеҫҫӗ.
Тӳрех сасӑсем илтӗннӗ ҫӗрелле ^упрӗ. Виҫтӑват т,алӑш кайсан — ӑна хирӗҫ Есекпе М иккул
^упса тухрӗҫ... Виктӑра курсан, вӑрт тепӗр йеннелле, тӗмсем хушш ине сикрӗҫ.
Ҫывӑхрах пӗр ат,а йӗрсе йат,ӗ:
— Алла-а... хуҫнӑ-ӑ...

10.
...Вӗтлӗх йанрама тапратрӗ.
Пӗрле ҫыхса ҫырманалла сӗтӗрсе антарнӑ У н
трипе Ваҫҫа патне, Виктӑр кӑш кӑрса т,ӗннипе вут
патён^е ҫывӑракан ат,асем пурте сиксе тӑрса т,упса пыт>ӗҫ.
Виктӑр хӑвӑрт Унтрипе Ваҫҫа урисене ҫыхнине салтса йат,ӗ.
— Кам хӑтланнӑ кӑна?— ыйтрӗ вӑл.
— Мик...кул. .па... Есек...— йӑнӑшса йат>ӗ Ун
три, ура ҫине тӑрса. — Манӑн...алӑ... ай-ай-ай...
ыр... атаЕ..
A-gaceM пурӗ харӑс калаҫма тапратрӗҫ...
— Ҫавсем.ҫавсем тунӑ ӑна!
— Урӑх никам та мар!
— Каҫхине те ҫапӑҫрӗҫ....
— ^Тавай, хӑйсене тытса хӗнес!
— Аҫта вӗсем?
Виктӑр аллине ҫӗклесе хыттӑн кӑшкӑрт,ӗ:
— "^арӑнӑр-ха, ан шавлӑр. Пӗр сӑмах калам еп. .
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Ат,асем кӑштах лӑплан^ӗҫ.
— Кӑна,— терӗ В иктӑр,— т,ӑнах М иккулпа Есек
хӑтланнӑ... Ак, хал, кӑна мана хирӗҫ ҫырмана
сикрӗу вӗсем. Ант,ах хёненипе нимӗн те пулмас?ха,.. Й урам аст хӗнеме... Санӑн аллу (Виктӑр ун
патнелле ҫавӑрӑнт,ӗ) хытах ырата?-ти? Тен, мӑкӑлтаннӑ пул,? Апла пулсан сана халех киле йарас.
пула?.
— М ӑкӑлтанайман пулас та,— терӗ Унтри, куҫҫулӗсене шӑлса,— ыратат. Ҫӑпатасем таҫта-ха...
— Ҫӑпатисем ҫӳлтех выртаҫҫӗ пулас...— терӗ
тахӑш ӗ.— Тумтирсем те ҫӳлтех...
— Ну, атӑр-ха еппин, пурте ҫӳле хӑпарар,—
терӗ В иктӑр.— Унта калаҫӑпӑр. Кӑна нийепле те
ахал, ирттерсе йамалли ҫук... АТ-ӑр!

11.
— Акӑ мӗн... терӗ Виктӑр, ат,асем каллех уҫланкӑна хӑпарса вут патне ларсан.— Ҫакӑн пек
аташни вӑл ниме йурӑхсӑр йапала. Тем курма
пула? капла хӑтлансан. Пыра?, Унтрийӗн алли
хуҫӑлайман, ҫакнашкал тӗмес^есем-тӗмесем урлӑ
сӗтӗрнӗ ^ у х пӗтӗмпех суранласа пӗтерме пула?...
— Унашкаллисем пулкаланӑ вӗт, — терӗ Ан
тун.— Авӑ, виҫӗмҫул Малти-кассинт,е пӗр ат,ана
выртмара ҫывӑрнӑ ^ух сасартӑк т,ӑнкӑ ҫыраналла
сӗтӗрсе антарса кайнӑ та— лешӗ кӑш т ҫеҫ ухмаха
йерсе кайман...
— Ун ҫинт>ен епӗ те илтнӗ,— терӗ Ваҫҫа,—
вӑл сиксе тӑт,ӗ тет те, темскерле кӑшкӑрса т,упма
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тапратрӗ тет... Кайран ӑна пу^нитсана илсе кайса аран сыватнӑ...
Ат,асем пӗр-пӗринпе ӑмӑртнӑ пек каласа кӑтартма пуҫларӗҫ.
— Хамӑр йалтах, лешӗ... Тимахвисен Лӑриванӗ аллине ҫавнашкалах выртмара мӑкӑлтарса
пӑснӑ вӗт...
— Ӗлӗк тата хӑрушӑрах пулнӑ тет...
— Лаш а хӳрисен^ен кӑкарса сӗтӗрнисем те
пулнӑ, теҫҫӗ...
— Питӗ хӑрушӑ-ҫке...
— Пӑрахмалла вӑл йӗркесене!
— Тем курӑн. Вӑйӑран— вӑкӑр Tyxaf!
Виктӑр ат,асене кӑштах Т)арт,ӗ.
— Ытла пурте тӑрук ан калаҫӑр-ха... Есӗр
каланисем вӗсем пурте тӗрӗс... Темӗн пулма та
пултарат. П ӗтерес пулат выртмари пур киревсӗр
йӑласене. Тахҫантанпах пуҫланса кайнӑ та вӗсем,
хал, те пӗтмеҫҫӗ-ха вуҫ. „Суха туртни" ҫеҫ мар,
урӑххисем те пур. Сӑмахран, т,ӗлӗм туртни, пӗрпӗринпе ҫапӑҫни, усал сӑмахсемпе йатлаҫни... Мӗн
усӑ вӗсен^ен? С ийенсӗр пуҫне— нимӗн те ҫук.
С ийен кӑна.
— Т)ӑнах... терӗҫ ат^асем.
— Суйа мар ӗнтӗ. ^ ӗ л ӗ м сывлӑха пӗтерет,
мӗншӗн тесен тапак ӑшӗнт,е наркӑмӑш йевӗр йапала пур.
Т)ӗлӗм туртакансем ■gacax ^ахуткӑна та йереҫҫӗ,
вёсен т,ӗри те тӗрӗс ӗҫлеме ■ҫарӑнат...
— М иккулпа Есек ^ӗлӗм те туртаҫҫӗ!— терӗ
тахӑшӗ.
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— Весем ҫеҫ мар п у л е-х а,— терӗ Виктӑр.
— Пӗлтӗр ыттисене те ^ к у р к а л а н ӑ ^ ӗ ... Пурин■ҫен ы тл а —Т)ӗлӗм туртни ҫамрӑк ат,асене сийен
пит нумай кӳрет, мӗншӗн тесен вёсен ӳт-пӗвӗ
ҫирӗпленсе ҫитеймен-ха... А^асен пат^ах т,ӗлӗм
туртма кирлӗ мар.
...Ш ы в пек йухтарат халапа Виктӑр. Ат>асем
тӗлӗнсе кайса итлеҫҫӗ: пӗлтӗр ҫеҫ вӑл пурин rieкехт,ӗ, кӑҫал, авӑ, нӑх-ха ӑна! Хулара пурӑнса
мӗнешкел, вӗренсе кайнӑ.
— Й урӑхсӑр вӑйӑсене те пӑрӑхмалла, — терӗ
Виктӑр малалла.— Тӗрлӗрен аҫампа ҫапмалла вы 
мани, тӑлла тӳленисем,— пӑт,ах йурӑхсӑр вӗсем...
— Каҫхине тӑлӑлла вы паса В ат и к а н а макӑртрӗҫ,— терӗ тахӑшӗ.
— Есексем ӑна... терӗ Унтри.
— К ирек кам пулсан-та ҫавах. Йурӑхсӑр йӗркесен^ен ыррине кӗтме ҫук. Ман шутпа, ат,асем.
ҫак киревсӗр йапаласене пӗтӗмпех пӑрахас пулат.
Ун вырӑнне выртмарри вӑхӑта ҫӗнӗлле ирттерме
тытӑнмалла. Кун ҫинт,ен епӗ пайан хуларан килнӗ
т>ух та шухӑшласа килтӗм.,. Хулара а^а-пӑ^асем
пӗртте ҫакнашкал хӑтланмаҫҫӗ. Епӗ сире вӗрентме пултаратӑп. Хулари ат»асем пекех тума пулат
йалта та. Акӑ, пионер отретӗнт,е пире вӑйӑсем,
йурӑсем нумай вӗрентнӗ, Ҫавсене сире пӗтӗмпех
вӗрентӗп. Килӗшеттӗр-и?
— Килӗшетпӗр! — терӗ Виктӑрпа йунаш арах
ларакан Ваҫҫа? Ун хыҫҫӑн ыттисем те шавласа
кайрӗҫ.
— Питӗ аванту^ӗ ку...

I — Вӗрент, Виктӑр!
— Йурӑсене пурне те вӗренес...
Виктӑр ытти ат>асемпе пӗрле хӑй те хавасланса кайрӗ...
— Йурӗ, йурӗ. Килӗшетӗр пулсан— ӗҫ пулат
вара... Есӗр пионер-и-ха пурте?
Ат,асем кӑна хирӗҫ тӑруках ннмӗн те калаймарӗҫ.
— Темле-ҫке.., терӗ Унтри, кӑшт тӑхтасан.
— Пӗлтӗр ҫырӑннӑт,ӗ те епӗр ..
— Пухусем пулман, — терӗ В а^ к кӑ.
•— Апла пулсан епӗр отрет та ушкӑнлӑпӑр.
Пионер саккунӗсене вӗренӗпӗр, тем те пёр... Килӗшетӗр-и?
— Килӗшетпӗр!
— Й урат еппин, — терӗ Виктӑр.— Ырантанах
ӗҫлеме тытӑнатпӑр.
— Вӑл аван пулат те,— терӗ сасартӑк сиксе
тӑрса, ку тарант,т>ен пӗр сӑмах т,ӗнмесӗр ларнӑ
Петук,— М иккулпа Есексем каллех кансӗрлеҫҫӗ
ӗнтӗ. Вӗсем йалан вӗт...
Виктӑр пӗр вӑхӑт шухӑша кайнӑ пек пулт,ӗ.
Унтан аллипе сул^ӗ кӑна.
— Нимён те мар. Е с е к — пуйан ат,и... П ире
майлӑ пулас тет пулсан— пирӗнпе пултӑр, хирӗҫ
пырат тёк— пирӗн ҫывӑха та ан килтӗр. Пуйан
гаврашӗпе епӗр ҫыхланмастпӑр.
— М иккул тата? Вӑл вӑрҫат... терӗ Петук.
— М иккулран мён хӑрас, тискер кайӑк мар
вӗт вӑл? Йусанма сӑмах парат пулсан— илетпёр
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Й усанма пултара? вӑл ман шутпа, пуйан таврашӗ хыҫҫӑн кайма кирлӗ маррине хӑйех курӗ...
...Тул ҫутӑлит,т,ен те ҫывӑрмарӗҫ ат,асем. Никамӑн та ӑйхи килмерӗ. Виктӑр каланисене итлесе ларт,ӗҫ. Хитрё, ӑнланмалла сӑмахсемпе пионерсен пурнӑҫӗ, вӗсем мӗнле вӗренни, ӗҫлени ҫинт,ен
тӗплӗн каласа ӑнлантарт,ӗ Виктӑр.
— Ну, ат,асем... терӗ вӑл йулаш кин^ен.— Кам пи
онер пулас тет? Аллӑрсене ҫӗклӗр!
Ат,асем пурте аллисене тӑратрӗҫ...

12 .
...Тепӗр кунне ат,асем выртмана каллех вётлӗхе
кайма килӗшрӗҫ. Курӑк лайӑх унта, лашасем аван
ҫӳреҫҫӗ, тата вётлӗхре вут ҫунтарма та аван.
Пайан ӗнтӗ Виктӑр ат^асен^ен кайа йулман
вӗсемпе пӗрлех кайма тухнӑ. Хавасланнипе унӑн
пӗтӗм ш ӑм-ш акки ҫӳҫенсе илет: кӗҫӗр вы ртмара
ҫӗнӗлле йӑласем пуҫланса кайаҫҫӗ вӗт-ха! Хӗввине
вӑл икӗ пӗТ)ӗк кӗнеке т,икнӗ. П ӗри— вӑйӑ кӗнеки,
тепр^и— йурӑ...
Йалтан тухса кайиту^енех, укӑл^а хапхи патӗнт,е пурӗ пухӑнасса кӗтсе тӑнӑ т,ух, а^асем
унтан кӗҫӗр вы ртмара мӗн тӑвасси ҫин^ен ыйтма
тапратрӗҫ. Иртнӗ каҫхине калаҫнисем сайа к а й 
ман иккен, пурте хавассӑн кӗтеҫҫӗ ҫӗнӗ вӑйӑсем,
тата йурӑсем вӗренессине. Виктӑра ку татах ҫӗклӗнтерет: тӑрӑшсан а^асене йӗркелеме пулатех!
Ант,ах а^асем ыйтнисене хирёҫ вӑл нимех те каламарӗ.
Ч
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— Патне ҫитсен курӑцё-ха,—тенипех ирттеркелесе йатД
Ҫанталӑк кӗҫӗр те питӗ аван.
Лӑпкӑ. Ашӑ. Пӗлӗт ҫута кӑвак кантӑк пек,
тап-таса. Ҫӑмӑр-мӗн пуласси палӑрмаст.
Вӗтлӗх патнелле ҫитсен, Виктӑр лашине тӑратса хыттӑн кӑшкӑрт,ӗ:
— А^асем, вы лома лайӑхрах пултӑр, тарӑн
ҫырман леш айккине, пысӑк уҫланкӑсене кайар
мар-и? Курӑк пур ҫӗрте те пур вӗт хал,?
— Йурат!
— Ҫырма пуҫӗпех ҫавӑрӑнса кайӑпӑр! — терӗҫ
ат^асем.
*
* *
— Ну, пуҫлӑпӑр-и?— терӗ Виктӑр, ат,асем лашасене тӑлласа ҫитерсен .— Килӗр, пӗр ҫӗререх
пухӑнӑр малтан. Варнерех килӗр ҫакӑнта... ларӑр!
Ат,асем вӑл каланӑ пек турӗҫ.
— Туи малтан,— терӗ малалла Виктӑр,— еп си
ре ҫакна калас тетӗп. Епӗ сирӗн у^иттӗлӗр мар,
пуҫлӑх та мар. Епӗ сирӗн йулташ, сирӗн пекех
ат,а. Ант^ах сирӗн мана итлес пулат. Кӗтӳҫсӗр
кӗтӳ т^асах саланса кайат, теҫҫӗ. Хӑвӑр ^ и т н и п е
епӗ сире вӗрентме хапӑл турӑм...
В иктӑр каласа та пётереймерӗ,
тӳрех кӑшкӑрт,ӗҫ:
- — Пӗлетпӗр!
— Вӗрентекене итлемсен
маст!
— Тӗрӗс, — терӗ В иктӑ^
# у £ е ҫ каласшӑнтур^ӗ епӗ... ХаЛ) пуҫлӑпӑр.

М ӗнрен пуҫлӑпӑр?
— Малтан фискуЛ)Ттурӑ вӑййисене вӗренер.
Урӑхла каласан, салтак вӑййисене вӗренер. Ҫапла, йӗркипе тӑрӑр ҫакӑнта. Пысӑкраххисем— сылтӑмалла, пӗт,ӗккисем— сулахайа. Ну, хӑвӑртрах,
хӑвӑртрах...
Ат,асем ик-виҫ минутран йӗркеленсе тӑт,ӗҫ.
Виктӑр вӗсене мӗнле камантӑ парсан мӗн тумаллисем ҫин^ен т^ылайту^ен ӑнлантар^ӗ те, ун
хыҫҫӑн выл,аттарма пуҫларӗ. Тӑруках йеркеллӗ
пулмарӗ пулсан та, пӗр ҫур сехетрен самайах
й ӗрке/пӗ тума пуҫларӗҫ Виктӑр панӑ камантӑсене...
Никам та пӗр сӑмах та т,ӗнмест, ура сассисем
ҫеҫ илтӗнеҫҫӗ...
— Пӑт, пат... Пӑт, пат...

13.
Пӗр вунӑ кун иртрӗ.
Ҫак вӑхӑтра атуасен выртмари пурнӑҫӗ йӑлтах
урӑхлант,ӗ. Вы ртмари пурнӑҫ хал0— пӗртте пӗлтӗрхи, виҫём ҫулхи пёк мар. Суха туртасси, т,ӗлӗм тавраш ӗ, йурӑхсӑр вӑйӑсем— пӗтнӗ.
Виктӑр йертсе пынипе пионер отре^ӗ лайӑххӑнах ушкӑнланса ҫитнӗ. Ҫвенасене уйӑрлнӑ. Кашни ҫвенан— хӑйӗн вош ак.
...Пайан атуасем выртмана иртерех кайрёҫ.
Ҫ ӗртме сухи туса пӗтернӗ те, лашасем йерёҫеҫҫё.
_ -у
Вут -^ӗртсенех. Виктӑр кӑсйин^ен хаҫат туртса кӑлартД
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— Ат^асем,— тере вӑл,— сире епӗ пёр инттереслӑ йапала кӑрартам... Питӗ инттереслӑ.
— Мӗн, мӗн?
— Кӑтарт,— терӗҫ ат,асем хавасланса.
— Пирӗн ҫин^ен хаҫата ҫырнӑ. Итлӗр, вуласа
парам сире.
— Вула, вула!,
Виктӑр вулама пуҫларӗ:
— „Сӗнтӗр ат^исем... пӗлтӗр - виҫӗм ҫул выртмари вӑХӑта питӗ йурӑхсӑр ирттернӗ. П ӗр-пӗринпе
ҫапӑҫнӑ, ^ӗлӗм туртнӑ, тата ыттисем те. Кӑҫал вӑл
йӑласене пӗтернӗ. Выртмарах пионер отрет>ӗ ушкӑнланӑ та, тӗрлӗрен ф искуф ттурӑ вӑййисем, йурӑсем вӗренеҫҫӗ, калаҫусем туса ирттереҫҫӗ. Выртмари вӑхӑта пур ҫӗрте те Сӗнтӗр ат,исем пек ҫӗнӗлле ирттерме тытӑнас пулат...“

— Илтрӗр-и, мӗнле?— терӗ В икгӑр вуласа пӗтерсен. И ккӗн-виҫҫӗн пур харӑс хаҫата илме аллисене тӑсрӗҫ.
— Ҫаплах ҫырнӑ-и вара?
— Кам ҫырнӑ-ши?
Виктӑр ҫемҫен кулса илт,ӗ.
— Ҫаплах ҫырнӑ ҫав... П ӗркунне комсомол
райкомӗн^ен пӗр ҫын килнӗт^ӗ те, епӗ ӑна хамӑр
пурӑнӑҫ ҫинзен каласа кӑтартрӑм. Питӗ мухтарӗ
вӑл. Ҫав ҫырнӑ пулмалла.Тӗрӗс ҫырнӑ вӗт?
— Тӗрӗс пулмасӑр тата...
— П итӗ лайӑх ҫырнӑ!
— Т)ӑнах,— терӗ Виктӑр. — Ан^ах, а^асем, пирӗн кун пек тунипе ҫитмест-ха. Татах аванлатмалла пирӗн хамӑрӑн пурӑнӑҫа.
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— Мӗн тумалла тата?
— Акӑ мӗн... Выртмара йалти а-ҫасен^ен ҫурри майлӑ ҫеҫ. Хӗр-ат,асем ҫук. П ирӗн— йалти пур
ат,асене те пионера кӗртме тӑрӑшмалла. Ҫавӑнпа та...
— Мӗн!
— Ҫавӑнпа та гшрӗн ҫакнашкал, каҫ-каҫ ҫеҫ
мар, кӑнтӑрла та пӗрле пухӑнас пулат. Виҫӗм
ҫул, М ускавра пӗтӗм С овет Сойусӗнт,и пионерсен ҫл>0Т)ӗ пулса иртнӗ...
— А мӗн вӑл ,,СЛ)0 Т“ ?
— П уху пекки. ҪиТ)ӗ пин пионер пухӑннӑ
Мускава. Совет Сойусӗн пур кётессисент,ен те
пынӑ.
Ҫав смотра пионерсем ку таранту^ен мӗнмӗн ӗҫленисем ҫин^ен калаҫнӑ. Унтан вара пионерсен малалла мӗн-мӗн тумаллисене кӑтартса
хӑварнӑ.
—■ Мӗнсем хушса хӑварнӑ? — ыйтрӗҫ ат,асем.
— Е-е, питӗ нумай,— терӗ Виктӑр. — Хал, каласа та пӗтерес ҫук. Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ тунӑ ҫӗрте пионерсен пит те тӑрӑшса еҫлемелле... Ак, ырансем кӑнтӑрла шкула пухӑнӑпӑр та епӗр^уҫиттӗлпе
иккӗн пӗтӗмпех каласа кӑтартӑпӑр. Йалти пур
ат^асене те ^ӗнӗпӗр ун т>ухне..
А^асём хаваслансах килӗшрӗҫ.
— Аван, аван пулат.
— Ыран кӑнтӑрла пухӑнас!
— Ха;ь ҫитӗ,— терӗ Виктӑр, ура ҫине тӑрса.— Тавай ӗнер вӗренне йурра йурласа пӑхар
пӗрре...
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Вӑл кӑсйин^ен пӗр сарӑ хуплашкаллӑ кӗнеке
кӑларса ант,ахрах уҫкалама тытӑннӑт,т,ӗ... Ҫырмаран М иккулпа Есек хӑпарт>ӗҫ те, тӳрех Виктӑр
патнелле утса пьтҫӗҫ.
— Пире те ил... пионера,— терё М иккул. Виктӑр тӑруках нимён калама пелмесӗр ат,асем ҫикелле пӑхса илт,ӗ.
— Епӗ пӗэден мар,— терӗ вӑл.—-Ат,асем мӗн
калаҫҫӗ... Ман шутпа— сана пионера илме йурат,
ант,ах... ^ӗлӗм
туртасси, ҫапӑҫкаласси пӗртте
пулмалла мар...
— Епӗ вӗсене пӑрахнӑ ӗнтӗ, терё М иккул, ҫӗрелле пӑхса. Пит,ӗсем хӗрелсе кайрӗҫ. — Епӗ текех
иртӗнместӗп. М анӑн сирӗнпех пулас килет.
В иктӑр татах а^асене пӑхса ҫавӑрӑн-ҫӗ.
— Мӗнле шутлатӑр, ат,асем, е?
— Илес...— терӗ тахӑшӗ.
— Ан вӑрҫтӑр ант,ах,— терӗ тепри.
— Пионерсен саккунёсене пӑхӑнтӑр...
— Ну, и л етп ӗ р -и ?--ы й тр ӗ В иктӑр ат,асент,ен
хытӑрах саспа.
— Илес!
— Н у — йурӗ еппин... М уккула илетпӗр. Хал,
тата Есек пирки мӗнле? Илӗпӗр-и ӑна?
... Хыҫаларах ларакансент,ен пӗри тӳрех сиксе
тӑ^ӗ те:
— -Илмелле мар Есеке! Вӑл пионерсене хирӗҫ
пырат!— тесе.^кӑшкӑрса йа^ӗ. — П ионерта кӗлмӗ£сем ҫеҫ тӑраҫҫё тесе мӑшкӑлат вӑл... М анран хамран та кул^ӗ... Вӑл пуйан ат>и пулнӑ та, пиртен:
сирӗн йӗмӳсем т с ҫ у к тесе мӑшкӑлаЕ..
— Илместпӗр!—-кӑшкӑр^ӗ тепри.
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Кирлӗ мар!
■ — Пуйан таврашӗпе ёҫ тухас ҫук! -теее кёрлесе кайрӗҫ ыттисем те.
Виктӑр вӗсене аран т>аркаларӗ...
—- Ан шавлӑр-ха, шавланипе ӗҫ пулмаст. Есеке илетпӗр-и, илместпӗр-и пионера? Ман шутпа
та ӑна илмелле мар... Ну, кам ӑна пионера илес
мар тет, аллӑрсене ҫӗклӗр!
Кар-р-р... тӑратрӗҫ ат,асем аллисене.
— Пуйан кирлӗ мар!
— Ӗҫе пӑсма ҫеҫ вӑл!
Пур алӑсене те шутласа ҫитерсен, Виктӑр:
— Аллӑрсене йарӑр! —терӗ—Есеке илмелле мар.
Х ал^ӗнтӗ, тавай, йурлӑпӑр...
— Йурлас!
— пнерхисене тепӗр хут!..
Виктӑр хуллен ӳсӗрсе ил-ҫӗ те, йурра майпен
пуҫласа йа^ӗ... Ун хыҫҫӑн ыттисем те йурра тӑсма тытӑнт)ӗҫ...
— „Атӑр-ха, ҫамрӑксем, васкӑр,
Пӗр ҫӗрелле пуҫтарнар;
Пурнӑҫ ҫулне йусамашкӑн
Хамӑр вӑйпа тытӑнар...

Й урӑ вӑйланнӑҫемён вӑйланма пуҫларӗуА^асЪм
майпен хӗруленсех пыраҫҫӗ. Кӑшт т ӑ х т а ^ пстӗм
вётлёх ҫӑл-куҫ шывӗ пек таса с а с ӑ с ^ ц е
Пӗтӗм вӗтлӗх ,ат,асен хастарлансах о^фа^сйн йуррине итленё'пек* туйӑнат...
— „Пурнӑҫ ҫулне йусама
Хамӑр вӑйпа тытӑна-ар

ЙанраЕ ҫypӑлaf вӗтлӗх...
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Ҫамрӑк сасасем таса сывлӑша ҫурса, т^ӑтлӑхсем витӗр, таҫта титит,т,ен, тинӗс пек хумханса
выртакан Сӑрӑ улӑхӗсене, инҫетри тусем хыҫнелле пытанакан хӗвел йенне йанраса кайса ҫуха/ 1аҫҫӗ...
*
* *

н

Ҫамрӑк Т)ун— хастарлӑ.
Сӗнтӗр а^исем выртмара i
X W пек,
тепӗр куннех шкула пухӑннӑ.
ыртодараГ пулнӑ
а^асене ҫеҫ мар, йалти ыттти а^асене те пухнӑ
пионерсем. Ҫавӑнтах отрета аллӑ а^а таран ҫырӑннӑ.
Кайран вара пионер саккунӗсемпе йӑлисене
вӗренсе ҫитсен, пионерсен сЛ)От,ӗ хушса хӑварнисене пурне те тума тытӑннӑ.
...Ҫ итӗнн исен е хута вӗрентм е пуҫланӑ, хаҫатш ур н ал сем сарнӑ, йал х у ш ш и н ^ е у к ҫ а пуҫтарса
ҫӳресе, спектаккӑЛ)Сем лартса у к ҫа тупса, ут>иттӗл п ул ӑш н и п е р ат и о лартнӑ, темӗн те пӗр...
Н ум айах пулмаст, Сӗнтӗр йалӗнт,и ҫынсем ҫурри ытла колхоса кӗнӗ. Ку ӗҫе тунӑ т,ух та п и о 
нерсем куҫӗсене хупса тӑман. Вӗсем пӗтӗм вӑйран комсомолӗссене пулӑшса пынӑ. Ҫтена хаҫат,ӗ
кӑларса тӑрса Пуйан Йереми пек кулаксен, тата
Т>акак картужӗ пек йумӑҫ тавраш ӗсен суйа сӑмахӗсене хирӗҫ кӗреш нӗ. Килӗсент,е ашшӗ-амӑшӗсене колхосеем ҫинт,ен кӗнекесем вудаса парса
ӑнлантарнӑ... .
; т * 9 .
Каласа та петерес ҫук весен еҫесене!..
Ваттисем савӑнаҫҫӗ пионерсем ҫине пӑхса:
— М аттур та ҫав хад ои ат,а-пӑт,а!
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