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Иккёшин те мёлкисем шывра чётренсе вылянаҫҫӗ. 
Тарӑн курӑклӑ ҫыран хёррине вёт ҫеҫ хумсем ҫапӑнса 
чёлтёртетеҫҫӗ те анатарахри кёрленке кайса ҫуха-
лаҫҫё. Ёмёрхи ват юмансем, кёрленкӗ шавёнче те-
мёнле канӑҫлӑх тупнӑ пек,тӗлӗрсе лараҫҫӗ. Таврара 
шӑп. Кёрленкӗ кёвви ҫеҫ хускатать ҫав шӑплӑха. Ун 
кёввинче, тимлерех итлесе тӑрсан, темёнле вӑй, ни-
кама пӑхӑнми хӑват пуррине туятӑк... 

...Анчах ӑна итлесе тӑрас пур-и вара чёре вӗчӗр-
хенсе тӑнӑ чух? Ёмёте палӑртасшӑн ҫуннӑ чух ҫавна 
итлесе тӑрас килет-и? Ҫук, ун кёввипе савӑнса тӑма 
тухманччё паян Ирена, Стася та уншӑн килменччё. 
Хӑй ҫамрӑкран юратнӑ Иренине паян вал нимён тун-
масӑр пётём шухӑшне каласа пама ёмётленсеччё— 
чёлхе ҫыхланать, сӑмахсем пӗр-пӗринчен именеҫҫё. 
Стася вёсене, нумайранпа ёнтё, хӑй ӑшёнче упраса 
усранӑ. Анчах Иренӑна тел пулсанах таҫта кайса 
ҫухалнӑ вёсем. Пёр сӑмахне те калайман вал. Уп-
раннипех тӑраҫҫӗ пуле ҫав. Чимёр-ха: саватӑп, тейё 
ёнтё ӑна... Калӗ-ши вӑл ҫапла?Ҫаплах калӗ-ши? Е ӑш 
ҫунтармӑш сӑмахсем ҫаплах шухӑш касмӑкӗнчен вӗ-
ҫерёнсе тухаймӗҫ-ши? 

Вёсем шыв хӗррине ҫитнё чух хёвел айлӑмри йы-
вӑҫсен тӑрринче кӑна тытӑнса тӑратчӗ. Халӗ вӑл 
пытанчё. Каҫӑн кӑвак чаршавне васкамасӑр пёрке-
нет тавралӑх. Ҫӑлтӑрсем йӑлтӑртатма тытӑнчӗҫ. 
Вӑрман хӗрринче кӑвать ҫути курӑнса кайрё. Ут 
ҫитерме тухнӑ ял ачисен сассисем илтӗннӗ пек пул-
чёс. Вӑхӑчё-вӑхӑчёпе кӑвать сӳнсе ларнӑ пек пу
лать, ҫутӑ курӑнкасть, ахӑрнех ӑна ачасем хупӑр-
лаҫҫё. Сарлака шоссе тӑрӑх хула еннелле васкакан 
машинӑсем вёлтлетсе иртеҫҫё: ҫул аяккипе лартса 
тухнӑ йывӑҫсем хушшипе силуэчӗсем кӑна курӑннӑ 
пек пулаҫҫӗ вёсен. 

Стася Ирена аллине ҫепӗҫён чӑмӑртарё. Мӑшӑр 
куҫсем хире-хирӗҫ пулчёҫ. Пӗр-пӗрин ҫине чылайч-
чен тинкерсе пӑхса тӑчӗҫ... Атьсемёрсем, епле кала-
ҫаҫҫӗ иккен мӑшӑр куҫсем, ӗненсемӗр, чёлхе те 
кирлё мар иккен пёр-пӗрне ӑнланса илмешкён. Ирена 
чӗри хёсёнсе тапнӑ пек пулчӗ. Чӗлхе вӗҫне кап-
ланса килнё сӑмахсем Стаҫӑна канӑҫ памарӗҫ. 

— Ирена,—терӗ вӑл ҫурма сасӑпа,—эп мӗн калас-
шӑн пулнине туятӑн вёт эс? 

— Юрататӑп тесшӗн пуль?—юрланӑ чухнехи пек-
рех, сассине ҫёклентерсе ҫӑмӑллӑн кулса илчӗ Ирена. 

— Тӗрёс. 
— Паян тин паллӑ пулчё-и вӑл саншӑн? 
— Апла каласшӑн марччӗ эпё. 
— Мёскер тата? 
— Сана эпӗ виҫҫӗмӗш ҫул ёнтё ёмӗт пек, халлапри 

пек юрататӑп,—шӑппӑн шӑранчёҫ Стася сӑмахӗсем. 
— Савса пурӑннӑ, имӗш? 
— Пёлсем, Ирена, ӑна нимӗнле хӑватпа та таяс 

ҫук. 
Ирена ӑна хӑй те лайӑх ӑнланать. Уншӑн ку си-

сӗм тахҫанах паллӑ, пӗр-пӗрне ҫывӑх курса тӑман 
пулсан, вӗсем, каҫсерен тенӗ пек курнӑҫман пу-
лӗччӗҫ. 

Стася Иренӑшӑн тивӗҫлё ар пуласси ҫинчен сӑ-

мах та вакланман. «Мёнех вара, Стася халлӗхе ӗҫсёр 
пурӑнать... Ёмёрлёхе мар-тӑр?»—шухӑшланӑ Ирена 
ёлёкрех, иртнӗ ҫулсенче. Унтан вара ҫулталӑк ир-
тет ёнтё. Стася ҫапах та ӗҫе кӗреймест. Халь ӗнтӗ 
Ирена хӑйне хӑй урӑх ӗмӗтпе лӑплантарма тӑрӑ-
шать. Кулянсах каймасть вӑл. «Мӗн тӑвас тен, ан 
тив, хура ҫӑкӑр пултӑр, эппин, хыт ҫӑкӑр кӑна пул-
тар,— тет вӑл,—ӑна та пулин ҫурмалла пайласа ҫи-
йёпёр». Вӑхӑт иртнӗҫемён пӑшӑрхану пӗтём шанчӑка 
ҫухатас хӑрушлӑхпа ылмашнӑ. Мӑшӑрланӗҫ, тейӗпёр, 
ёнтӗ вӗсене; пӗрле пулӗҫ. Мӗнпе пусчӑр-ха вёсем 
пурнӑҫ кӑкӑрё ҫине? Мӗнпе ураланччӑр? Ҫавӑн пир-
киех вёсем, пӗр-пёринпе курнӑҫсан, ҫулёсем ҫитсе 
пынӑ пулин те, мӑшӑрлӑ пуласси ҫинчен сӑмах хус-
катман. Сӑмах хускатнӑ пулсан мӗн пулнӑ пулёччё 
вара? Усси пулӗччё-и? Ирена ӑна-кӑна хӑех лайӑх 
туять ёнтё... Анчах—кӑмӑл, кӑмӑл, пусӑрӑнма, лӑп-
ланма пёлмен кӑмӑл хӑйён ёҫнех тӑвать. Пурнӑҫӑн 
илемё те ҫамрӑклӑх хавалӗнче кӑна чи аслӑ хисепре 
тӑрать-ҫке, пасса! 

Таврана сулхӑн пусса илчӗ. Кётмен ҫӗртен ҫил 4 

вӗрсе иртет. Вӑрман хыҫёнчи хура пёлӗтсем васкаса 
хӑпараҫҫё. Ҫиҫёмён ылттӑн турачёсем, тӗксём пӗ-
лӗтсене шӑтарса, таҫта аяккалла сирпӗнеҫҫӗ. 

— Кайӑпӑр,—терӗ Ирена, Стасяна аллинчен тытса. 
Хирти тӑвӑр сукмак хула ҫывӑхёнчи мӑн ҫул патне 

ҫитиех авкаланса выртать. Сукмак икё енёпе ҫемҫе 
уҫӑм хӑпарать. 

— Епле сисмен эпир ҫакӑн пек каҫ пуласса?— 
ыйтрё Ирена, пӑшӑрханнӑ сасӑпа. 

— Ҫумӑр пулас ҫук вӑл, ҫил-тӑвӑл пулмалла. 
Вёсем тӳрем уй урлӑ каҫса ҫырма хӗррипе утрёҫ. 

Хула таврашӗнче, Стаҫӑсен хваттерне ҫитес чухне, 
шултӑра ҫумӑр тумламӗсем ӳккелеме пуҫларӗҫ. 

Таҫта катара малтанхи аслати тарӑнӑн анасласа 
илчё. Тӑвӑнса ҫитнёскер, вӑл сывлӑш ҫавӑрса ярас-
шӑн пулчӗ пулас, вӗҫӗ-хӗррисёр кӗтессенчен янӑ-
раса килчё те, сивё сӗлекисене сирпӗнтерсе, йӑлтӑр-
ялтӑр хӗлхемён сӗвемӗсене ҫитмёл те ҫичӗ хутчен 
хуҫлатса, хаяррӑн ятлаҫма пуҫларё. Унтан пётӗм пӗ-
лӗт ланчашкисене ҫитсе хыпашларё пулас та, ниҫта 
чарӑнса тӑмалли йӑва тупаймасӑр, кирпӗч савӑчӗ 
патёнче кёмсӗртетсе таҫта шӑпланчӗ. 

II 

Ирена апат тунӑ хыҫҫӑн сӗтел хушшинчен тухрё. 
Ашшё ун ҫине каллех темёнле хёрхенерех пӑхрӗ. 
Мёншӗн апла пӑхнине Ирена тӗпчесшӗн те марччё. 
Анчах ашшӗ, йывӑррӑн сывласа илсе, хӑех сӑмах 
хушрё: 

— Хӗпёртесе тӑр, Ирена,—терё вӑл сулӑмлӑ са-
сӑпа,—аҫу сана нихҫан та кӳрентерес ҫук. 

— Мёншӗн апла калатӑн?—именсе ыйтрё Ирена. 
— Хуҫа килчё паян, ҫав... ирсӗр ростовщик, сӑхӑм 

усламҫи. Килчё те... аннӳпе иксӗмёр хытсах кай-
рӑмӑр. 

Ирена шартах сикрӗ. 
— Хуҫа... Усламҫӑ... Мӗнле те пулин инкек пул-

нӑ-ши вара?—тавҫӑрса илме тӑрӑшрё вӑл. 
— Инкекрен те ытларах... 



Ӑшшӗ кӑвак картусне пусарах лартрё те, пӳртрен 
тухса кайрб. 

Ирена сбтел ҫинчи чашӑк-тирӗксене пуҫтаракан 
амӑшб патне пычб. 

— Мбн пулнӑ аттене? 
Куҫкёски тӗпренчёкӗ ҫине ӳкнӗ хёвел ҫути пек 

йӑлтӑртатрӗҫ амӑшбн куҫхӑрпахӗсем. 
— Кала хӑвӑртрах, мён пулнӑ сире? 
— Ан хӑра, хёрём, нимбн те пулман. 
„Ӑнсӑртран сӑрхӑнтӑр-им куҫҫуль тумламё, нимён 

те пулманран-им?.. Мбншбн каласа парасшӑн мар 
эсир мана?"—теҫҫӗ Иренӑн амӑшб ҫине шикленерех 
пӑхакан илемлб куҫбсем. „Мӗншӗн ашшӗ ӑна кӳрен-
терес ҫук терӗ-ха?" Тавҫӑрса илме ҫук. 

— Хуҫа килчё пирӗн пата. 
— Ну! 
— Ватӑ урҫа вӑл, ӗмётсёр, сана хӑйбн шыҫмак 

аллине тӑсасшӑн,—татӑлса тухрбҫ амӑшбн тӑвӑнса 
ҫитнё сӑмахбсем. 

— Ҫавӑ кӑна-и?—тблбннб пек пулса ыйтрӗ хбрб. 
— Ҫавӑ кӑна-и, тетён, ҫав намӑса ӑҫта чикес пур, 

хӗрбм,—ӑнтӑхсах кайрё амӑшб. 
Ахаль те чирлбскер, самантлӑха вӑл сывлайми 

пулса кӑвакарса кайрб; каярахпа тин сывлӑшне ҫа-
вӑрса ячб. 

— Ӑссӑр тесе ан шутласам мана, аннеҫбм. Хама 
хам паллатӑп-ха эпб. 

— Епле хӑйса килме пултарать ҫав ӑншӑрт. Чу-
хӑн рабочи кил-йышб тет пулё-ха, хваттершбн икб 
уйӑх ытла тӳлеменччб, ҫавна пблсе тӑркачӑ, кайса 
килем-ха унта, тет пуль. Виҫҫбмбш хут килчб вбт-
ха вӑл аҫу патне. Яхӑнне алӑк урати ҫине пустарас 
ҫук та... 

— Эсир ӑна чӑнласах калаҫать тетбр-им? 
— Ирена, чӑвласах килет вӑл. 
— Сӳтбк Стефан! 
Ирена ҫав хбрлб питлб сӑхӑмҫа хӑй асбнче ӳкерчб. 

„Мӑйӑр сӑмса... Пулать вбт-ха ҫавӑн пек лӑтӑркка 
этем. Хашкаса кбрет пулб-ха ҫак алӑкран, мӑчӑлти 
куҫбсем ун-кун пӑхкаласа хбсбнеҫҫб пуль. Ҫӑварне 
те хупаймасть-ҫке вӑл... Иӗрбнчбк тутисем пӗр-
май усӑнса ҫӳреҫҫб... Кам шухӑшлама пултартӑр-ха 
ҫав ӳпне ҫӑпан пек вельможнӑй пан Иренӑна чун 
шӑрпӑкб вырӑнне палӑртасса? Вӑт вбт, кӑвак тӳпе 
ҫине тӑрӑннӑ шӑрпӑк! Хӑйне вӑл, эпб пуян тет бнтб, 
шик шӑхӑрса пурӑнатӑп, тет, какай сутатӑп, тет. 
Хӑйне кура унӑн лавки те пур. Уҫӑ кӑмӑллӑ Ире-
нӑна качча илсе ярас терб пулё-ха, йбксбк..." 

Ирена йбрӗнсе кулса илчё. Амӑшбун ҫине, яланхи 
пекех, тунсӑхласа пӑхрб. Иренӑн кблетки, чӑн та 
бнтб, кбрнеклб, хулпуҫҫийёсем урлӑ ҫивётбсем усӑ-
на-усӑна анаҫҫб, мённе калӑн бнтб, пиҫсе ҫитнб улма 
пек хитре унӑн сӑн-пичӗ. Ҫамрӑк вӑл, чечен... Амӑ-
шб ун ҫине пӑхса илчё те тарӑн шухӑша кайрб. 

Чӳрече умёнчи хир винограчбн ҫулҫисем пбр-пб-
ринпе пӑшӑлтатнӑн хускала-хускала илеҫҫб. Урамра 
ҫине-ҫинех машина сасси илтёнет. Иртен-ҫӳрен сын-
сем шӑпӑлтатса калаҫаҫҫб, кулаҫҫб, васкаҫҫб. 

Ирена шухӑша кайрб. 
Чӳрече айлӑкб витбр сивб ҫил кбнб пек туйӑнать. 

Мбнле сивб ҫил вӗртбр-ха ҫак хбвел пек чуна ҫы-
вӑх ҫурхи вӑхӑтра? Ҫапах та ӑна тембскер ҫӳҫен-
тернб пек туйӑнать. 

Тулта хура тбттӗм каҫ тӑкӑнать. Катара темиҫе 
хутлӑ ҫуртсем. Вбсен чӳречисенче тбрлб тбслӗ ҫу-
тӑсем ялкӑшаҫҫӗ. Унта хулари чиновниксемпе офи-
церсем, усламҫӑсемпе банкирсем пурӑнаҫҫӗ. Ёҫкӗ-

ҫикб ирттереҫҫё пуль вёсем, шавласа юрлӑҫҫё пуль, 
ташлаҫҫё пуль... Мбн каласа кулб-ши Стася ҫав 
Стефан пирбн пата килнине пблсен? Мбн шухӑш-
лать-ши йӳнсӗр усламҫӑ... 

Ирена шухӑшё чул кӑшӑлпа пиеленнӗ пек тӑвӑнчб. 
Ёмётсем, ҫӑра тӗтре ӑшне путса, урӑх нихӑҫан тав-
рӑнми ҫухалассӑн туйӑнаҫҫё. Вӑхӑт тени ёмёр ёмӗтне 
ҫеҫ ситретнипе ҫырлахмасть мбн, мбскӗн чуна та пӑ-
чӑртать иккен вӑл, калас сӑмаха та шӑпах вӑта 
ҫбртен татать. Тбнче пек аслӑ ёмбтсене арпаштарса 
пёрчбклесе вӗҫтерет. Мӗншӗн ҫав шӑпа Ирена ҫине 
ӳкет-ши, мёншӗн айӑплӑ-ши вӑл? 

III 

Вырсарникун хайхи Стефан каллех Иренӑсем 
патне лапӑстатса пычб. Пбчченехчб ун чух Ирена, 
халб ҫеҫ ҫблесе пбтернё кӗпине пӑхса хёпӗртесе 
ларатчё. 

— Ӑҫта сирӗн килйышӑр?—сӳрӗккён ыйтрё Стефан. 
— Хулана кайрӗҫ-ха. 
— Пит аван... апла, эсир... пёччен кӑна юлнӑ пу-

лать-ха? 
Сивӗ, пӑр пек сивё кӑмӑлпа пӑхса илчӗ ун ҫине 

Ирена. Лешин мухмӑрлӑ куҫӗсем хбрелнӗ, ытла та 
ӳркенсе пӑхнӑн туйӑнчӗҫ вёсем Иренӑна. Стефан 
сӗтел патӗнчи пукан ҫине тӗшёрёлсе ларчё. Ирена 
ҫывӑхнерех ларасшӑн пулчё вӑл. Каучук ҫуха ӑшне 
аран шӑнӑҫакан хбрлб мӑйб ун, хӑпарса, хӑмпӑланса 
тӑнӑран пулас, шыҫнӑ пек курӑнать. Ҫӑмламас ал
лине вӑл сбтел ҫине хучӗ. Кёске пӳрнисемпе тӑкӑр-
таттарса илчб. Унӑн ачасене хӑратакан сӑн-питне 
хӑйне тивбҫ сӑнар кбртме хура кӑшӑллӑ куҫлӑхӗҫеҫ 
ҫитейместчӗ... Куҫлӑхё терӗмӗр-и? Ан иккёленӗрех:— 
сылтӑм аллине шалти кӗсъине чиксе темён мута-
ланнӑ хыҫҫӑн, хайхи хура кӑшӑллӑ куҫлӑхне те 
туртса кӑларчб вӑл. Вӑт хайхи лайӑх та, лавкара 
тӑнӑ чухнехинчен нимӗнпе те уйӑрма ҫук, ҫӗҫҫи кӑна 
ҫук аллинче... 

Стефан сӗлё пӗрчи пысӑкӗш куҫӗсене васкаса мӑ-
чӑлтаттарма пикенчӗ. Сасартӑк темӗнле сасӑ ил-
тӗннё пек туйӑнчё, таҫта урамра, аякра пушӑлла 
ёҫлекен машина кёмсӗртетнӗ пек пулчӗ. Чӳречерен 
пӑхса илчӗ-илчех Ирена. Ҫук унта нимӗнле машина 
та. Кбмсӗртетни хӑйӑлтатнӑ сасӑпа ылмашӑнчӗ, ҫакна 
илтсен тин тавҫӑрса илчё Ирена. Стефан ӑна темӗс-
кер каласшӑн мён... Тӗрӗс те: 

— И-и-рена, Ирена, эпё сирӗн пата килсеттӗм. 
— Пирён пата килсеттӗр пуле те, килте никам та 

ҫук-ха. 
— К-кӑштах ӑнлӑнаймарӑр-ха эсир мана... 
Куҫёсем ун Ирена ҫине тӑрӑнчӗҫ. Малтан вӑл йӑ-

рӑм-йӑрӑм уйрӑларах тӑракан сарӑ ҫӳҫне куҫларӗ. 
Тарӑн кӑвак куҫсен хӑватне тӳссе тӑраймарӗ пулас— 
ҫаврашка та илемлӗ янахне асӑрхарё. Унтан хёвел 
ҫинче кӑштах шупкалнӑ чӑлхине, куҫа илёртекен 
пушмакёсене пӑхкалам пекки турӗ... Епле хаяр пул-
малла ҫав куҫсем! Ирена хӑй темёнрен шикленнине 
туйрӗ. Именӳ пулмарб ку: Стефан умӗнче ҫаппа-
ҫарамас тӑнӑнах туйӑнчё, лешё вара, хӑй умне пырса 
хунӑ какая тёрлб май ҫавӑркаласа пӑхнӑнах, сӑнаса 
пӑхать пек. 

— Кӑштах ӑнланаймастӑр эсир мана, Ирена. Шу-
хӑшӑма сирӗн ҫинче тытатӑп. Тӑваттӑмбш теҫет-
кери ҫурма ҫула ҫывхаратӑп, ҫавна пблнб пулӑр 
эсир. Таҫта катари палламан еккерсем ҫумне ҫулӑ-
хас мар тетбп, пуянлӑхӑм хӑвӑра паллӑ, банксенче 



ман пурлӑха вуншар пин злотыхсемпе хисеплеҫҫӗ. 
Сире хисеп кӳрес кӑмӑлӑм пур... 

— Епле намӑс мар сире, пан Стефан, мён сӳпёл-
тететӗр эсир?.. 

— Мӗ-ӗн (тахҫанччен „ё" тени янӑраса тӑчё)? Мӗн 
тетӗр эсир? Намӑссӑр тетӗр-и? Чӑрсӑр, кала-ха, кама 
намӑс пулмалла?—сӑхӑмҫӑ ларнӑ ҫёртен аллисемпе 
тёренсе ҫӗкленчӗ,—ак тамаша, вӑл м-мана палла-
масть пулать, виҫё ҫул ман ҫуртра пурӑнать—хуҫа-
на палламасть... Й-юрё, паян эпӗ сирён хисепёрте 
сӑхӑмҫӑ пулам ёнтӗ, анчах пӗлетӗн-и эсӗ, ыран эпӗ 
воевода, тепӗр кунне—министр, пёлетӗн-и ҫавна, 
тинӗсрен тинӗсе ҫити Польша хывакан министр—во 
кам эп!.. 

Стефан аллисене сарса маччаналла ҫӗклерӗ: 
— Министр мӑшӑрӗ пуласран хӑратӑн иккен! 
— Эх1..—калас сӑмахне ҫыртрӗ Ирена. 
— Итле, Ирена,—терӗ Стефан, сасартӑках йӑваш-

ланса,—этем вӑл—ячё ҫеҫ этем, пурлӑх пултӑр, вара 
тӗнче ҫавӑрма пулать. Ҫур Европӑна ак ҫакӑнта 
тытма пулать (вӑл ҫутӑ пӑчӑра кӗрекен жилет кӗсъ-
ине тӗллесе кӑтартрё). Инкек мӗскер иккенне пе
лес ҫук эсӗ. Аҫу-аннӳ лайӑхрах пурӑнӗ. Хӑвӑра 
хӗрхенсе калатӑп. Ҫавӑн пек чыса та йышӑнмалла 
мар-и? 

— ...Чыс, тетӗн... мӑшкӑл чысё!—чӑтса тӑраймарӗ 
Ирена.—Ҫухал куҫ умӗнчен, кай хӑвӑртрах!—пикен-
сех хӑтӑрса тӑкрё ӑна Ирена. 

— Эп... зп... мӗн хӑтланан, Ирена, мӗскер хӑтла-
натӑн... 

Кутӑн-кутӑн чакса пычӗ Стефан уҫӑ алӑк пат-
нелле. 

— Кай кунтан! Халех кайнӑ пултӑр! Министр...— 
хыттӑн кӑшкӑрса тӑпӑртатса илчӗ Ирена. 

Стефан хӑйне мён пулнине тавҫӑрса илме ӗлкё-
ричченех алӑк леш енне тӑрса юлчӗ. Ирена алӑка шалт-
латтарса хупрё те ҫаклатса хучӗ. Чӗтӗрекен алли
семпе пуҫне хӗстерсе тытрӗ, ҫиллине шӑнараймасӑр, 
татӑлса йӗме тытӑнчӗ. 

Ҫав ирсёр Стефансен тарӑхӗнчен ӗмӗрлёхех ҫӗр 
минне кайса ҫухалӗччӗ вӑл. Курмӗччӗ вӑл вӗсене, 
пёр-пӗр кӗтесре канӑҫлӑх тупӗччё. Инкекрен хӑтӑ-
лёччӗ. Алӑри вӗри кӑвара пӗрин ҫинчен теприн ҫине 
сиктерсе вылянтарнӑ пек, Иренӑн шухӑшӗ те кун-
ҫулӑн аслӑ чӗрки ҫинче выляннӑ. 

— „Хисеп тӑвать, имӗш",—тенӗ вӑл хӑй ӑшӗнче.— 
Йӑли ҫавӑн пек ёнтӗ вёсен. Хӑйсен сӑнарне пӑхмаҫҫё, 
япшар сӑмахёсем витӗр хитре ӗмӗтсем сунма пӑ-
хаҫҫё, таса чӑнлӑх ҫинчен те вёрентме хӑйёҫ вӗсем"... 

Кирек мӗнле пулсан та, Ирена кӑмӑлӗ сӑхӑмҫӑ 
енне туртӑнас ҫук. Епле кӳреннӗ пулӗччё-ши тӗнче, 
хӑйӗн кӑкӑрӗ ҫинче ҫак вельможа пурӑннине асӑр-
хаса илсен? Ҫапла ҫав, мӑшӑр тӳшекё ҫинче вырт-
малла пулсан та, тёнче пекех кӳренсе ылханнӑ пу-
лӗччё Ирена та. 

Тарӑн та йывӑр шухӑшсем вӗри куҫҫулё витӗр 
сӑрхӑнса йӗри-тавра сапаланаҫҫё. 

IV 

Выртмаллипех чирленӗ Ирена амӑшӗ. Юлашки 
кунсенче вӑл хӑйён сывлӑхё начарри-мённе уясах 
тӑман, тек-текех тухкаласа ҫӳренӗ. Пӳртре чёрӗ. 
Ҫавӑнпа, хай, йёпе ҫине сапа тенё пек, вӑл ӳслёкпе 
кӑна мар, пуҫ ыратнипе те аптрарё. Малтанласа вӑл 
хӑй чирлӗ иккенне палӑртасшӑн пулмарӗ. Ура ҫинче 
ҫӳресех ирттерме ёмётленчӗ. Анчах пыра-киле вӑл 

сывлама йывӑррине сисе пӳҫларё, куҫ-пуҫё хуралба 
килнине туйрё, юнлӑ сурма тытӑнчӗ. 

Ирена чирлё выртакан амӑшё патёнчен туха пёл-
мерӗ. Виҫё тавлӑк хушши вӑл, куҫ хупмасӑр тенё 
пек, ун пуҫӗ вёҫӗнче ларчӗ. Кӳршёрен тупса килнё 
имсемпе сипленё хыҫҫӑн кӑна, ҫутӑлас умён, амӑшне 
кӑштах ҫӑмӑл пек пулчӗ. „Сывалин, юрёччё, юрӗччӗ" 
тесе,Ирена таҫтан пёр стакан вӗретнӗ сӗт тупса килчё. 
Укҫасӑрах тупрё вӑл ӑна: ҫынна хёрхенекен пурах 
ҫав. 

Ирена хӑйӗн амӑшне хисепленӗ. Хисепленӗ ҫеҫ те 
мар, вӑл ӑна хӑйӗнчен тем тӗрлб мала хурса сума 
сунӑ. Халь те акӑ, хӑйшён ҫеҫ пулнӑ пулсан ёнтё, 
ҫав сёте тутанса та пӑхас ҫукчӗ вӑл, анчах ун амӑшӗ 
чирлӗ-ҫке. 

— Ёҫ-ха, ёҫ, анне, часах чӗрӗлетӗн акӑ,—терӗ вӑл, 
кӑшт кӑна куҫне уҫнӑ амӑшне йӑпатса. 

Пит асап пулнӑ амӑшне хӑрах чавси ҫине тӗрен-
мешкён. Кӑштах сыпрӗ вӑл сётне. 

— Эс,—терё хайхи, кӑкӑрӗнчен темёнле йывӑррӑн 
тухакан сассипе,—ан хӑра, Ирена... Часах сывала-
тӑп акӑ, сывалатӑп. Каҫсерен ҫеҫ кансёртерех пек... 
Эс, Ирена, ан кулян...—Ун куҫёсем йёпенчёҫ.—Улача 
кӗпе тӑхантарӑр, ытлашши тӑккаланмалла ан пул-
тар... йӑмӑка чёнтерёр, эс ху манран ан ютшӑн... 

— Мӗн калаҫан эс, анне!.. Кирлӗ мар, лӑплан,— 
Ирена халь-халь макӑрса ярас пек тӑчӗ. 

Амӑшё выртать, унхупӑнсах ҫитмен куҫёсем мачча 
ҫинелле ӑнтӑлаҫҫӗ. Ирена амӑшён ҫамки ҫине йӗпе 
тутӑр хучё. Амӑшё ун ҫице кулнӑ пекрех, темёнле 
ачашшӑн пӑхса илнён туйӑнчӗ. Ирена кӑштах лӑп-
ланнӑ пек пулчё. Халь ӗнтё вӑл, тек чӑрмантарас т 

мар тесе, амӑшне калаҫтармарё. 
Часах ашшё те кирпӗч заводӗнчен ёҫне пӗтерсе 

таврӑнчӗ. Паян вӑл аллӑ дека шурӑ ҫӑкӑр туяннӑ. 
— Шӑл ҫемми пулма кирлёччӗ,—мӑкӑртатса илчӗ 

вӑл, калаҫсах кайманскер,—сан мӗнле пулин те апат-
ран татӑлмалла мар,—терё вӑл шӑппӑн Ирена амӑшне. 

— Укҫа... пачӗҫ-им паян?—ыйтрӗ Ирена амӑшё. 
— Пачӗҫ...—хӑй ҫав вӑхӑтрах ӑшёнче шухӑшласа 

илчӗ: „Пачӗҫ, тетӗп, ячӗ пур; уйӑх укҫи шӑпах ҫӑ-
кӑрпа улма туянма ҫур уйӑхлӑха ҫитӗ-и?"—Мӗнле 
пек-ха сана? Самай пек-и? 

— Ҫӑмӑлтарах,—лӑплантарчӗ ӑна Ирена амӑшӗ. 
Хӑй ҫав вӑхӑтрах йывӑррӑн сывласа илчӗ. 

Ашшё килте пуррине кура, Ирена пиҫиххине ҫыхрӗ 
те, йывӑҫ кӗлеллӗ пушмак пекскерне тӑхӑнса алӑк 
патнелле утрӗ: 

— Часах таврӑнӑп эпё. 
— Ӑҫта каяс тен, тухтӑр патне мар-и? —ыйтрӗ 

ашшӗ. 
— Тухтӑр патне. 
— Юрё. 
— Кайма кирлё мар, Ирена,—терё амӑшӗ. 
Анчах Ирена ун сӑмахне итлесе тӑмарё, тухса 

кайрӗ. Вӑл хӑй паллакан врачсем патне кёркелесе 
тухрӗ. Крашевский—килге ҫук, имёш. Резняксем 
алӑкне питӗрсе хунӑ. Фурмановичсем патне ахаль 
те час-часах ҫӳреме тӳр килет, унтан халь кӑна 
сӗт илсе килнё, ҫине-ҫинех кёрсе ҫӳреме лайӑх мар... 
Юлашкинчен вӑл Пшибышевскисем патне ҫитрӗ. 
Хӑшпёрисем ӑна, хӑйнекура, ӑста врач теҫҫё. Ирена 
ёмёчё унта кёрсе тухассипе кунӑҫрӗ. 

Тимёр решеткеллё алӑк умёнче ӑна пёр пёчӗкҫеҫ 
черченкӗ йьпӑ кётсе илчӗ. Ирена хапха юпи ҫу-
мӗнчи пӗчӗк кнопкӑна пусрё, таҫта шалта—шӑнкӑ-
рав сасси тӗпренсе ҫухалчё. Алӑк уҫӑлчӗ. 



— Килтехчё-ши врач?—ыйтрё Ирена, алӑк уҫма 
тухнӑ хёрарӑмран. 

— Килтех пулыа кирлӗччё. 
— Курса калаҫас тесеттӗм... " 
— Пысӑк ҫӑмӑлпа-и? 
— Аппаҫӑм, ун пирки кайран калаҫӑпӑр. 
— Чимӗр-ха, эппин, кайса пёлтерем эпё. 
Решеткене хупӑрласа илнё ешёл ҫулҫӑсем чӳхен-

меҫҫӗ. Вёсем ҫинчен ирхи ҫумӑр тумламёсем сӑр-
хӑнса анаҫҫё. Шӑрҫаланмах ӗлкёреймен тумламсем, 
хёвел ярӑмӗ тӗлне пулаҫҫё те, симӗсӗн-кӑвакӑн ял-
кӑшса ҫуннӑн йӑлтӑртатаҫҫӗ. Тахҫан вӑраннӑ вӗҫен-
кайӑксенчен хӑшӗ-пӗрисем халӗ те юрлама парах-
ман-ха. 

— Пан Пшибышевский сире кӗтсе илме хатӗр,— 
пӗлтерчӗ хайхи хӗрарӑм. 

Пшибышевский врач кӗнекери ӳкерчӗксене пӑхка-
ласа ларать мӗн. Ирена пӳрте кӗрсен вӑл, темӗн 
кавленё пек туса, ура ҫине ҫӗкленчӗ те куҫлӑхне 
тӳрлетерех лартрӗ. 

— А-а, пикеҫӗм, хӗпӗртесех кӗтетёп сире. Эсир 
ман пата килнё темерёҫ-и, мӗнпе усӑллӑ пул
ма пултарӑп-ши?—ыйтрё вӑл тараватлӑн. 

— Сирӗн пата тесех килсеччӗ эпё. Пёр эсир ҫеҫ 
ҫӑлса хӑварма пултаратӑр вӑл инкекрен. 
, — Тархасшӑн... 

— Анне вилес пек выртать, вӗрӗлчё пулмалла, 
шӑнса пӑсӑлчё-и... 

— Ну! 
— Сире тархаслама килтӗм. 

- — Ёҫё ҫавӑ ёнтё, анчах... 
— Ҫав анчахё пӗтерет те пире, пӑтӑрмах пулса 

тӑрӗ-ха: халь эпир сире тӑватӑ злотыхран ытла тӳ-
лейрес ҫук... Ыттине ҫитес вӑхӑтрах парса татӑт-
тӑмӑр. 

— Э-э, ун пек сӑмахсем пулкаларӗҫ те-ха, тӑватӑ 
злотыхшӑн... пырса пӑхма пуле, унтан ытлашши... 

Пшибышевский пит-куҫёнчен хёпёртӳ йёрӗсем 
пӗрӗнсе пытанчёҫ. 

— «Тӑватӑ злотых тетёр»—мӑкӑртатрӗ вӑл сӑмси 
айёпе. 

— Сапах... эсир мана паллатӑр пуль вӗт? 
— Укёте кӗрсемёр, пан Пшибышевский... 
— Ҫавна калани, вельможнӑй темеллеччӗ тата... 

Пӗр сӑмах ҫеҫ хушса каламаллаччӗ. Мӗ-ён, пал-
латӑр пуль вёт эсир мана? 

Пуш кёленче ӑшӗнче шӑна сӗрленӗ пек илтӗнчӗ 
врач сасси. Хай, хӑшё-пӗрисем, куҫкӗрет пӗлсе тӑ-
раҫҫӗ пулин те, паян мӗнле кун пирён,—тесе ыйтаҫ-
ҫӗ. Пшибышевский врач та ҫавӑн йышши ҫын пе-
кех туйӑнчӗ Иренӑна. 

Ёнтё сӑмах хушма та аптраса тӑчӗ Ирена; врача 
ӳкёте кӗртес шанчӑкне йӑлтах ҫухатрӗ вӑл. 

— Тепре курнӑҫиччен, апла пулсан... 
— М-м... тепре курнӑҫиччен... Чимӗр-ха, йӑмӑкӑм, 

хӑвӑр килйышӑра хисеп тӑвас кӑмӑлпа ҫеҫ чарса 
тӑрам-ха сире... Тепӗр икё злотых хушса парас те-
местӗр-и? Ӑнланатӑр-и мана, икӗ злотых,—вӑл икӗ 
пӳрнине ҫӳлелле тытса кӑтартрё. 

Ирена пӗрре урайӗнчи симӗс кавир ҫине, тепре— 
врач ҫине пӑхса илчё. 

— Ҫирӗм икё злотых хушса памалла пулсан та 
шеллемӗттӗм, ҫитес кунсенче тӳлемелле пулнӑ пул
сан эпё...—терё вал. 

— Иккёшне халех хушса парас пулать ёнтё, ыт
тине ӳлӗмччен кётеслеме те пуле. 

Иренӑшӑн пулсан, нимён те шел мар, амӑшӗ ҫеҫ 
хӑвӑртрах сывалтӑрччё. 

— Каҫарӑр,—терӗ врач,—ыйтса пёлем-ха, ӑҫтарах 
пурӑнатӑр эсир? 

— Ҫак урампах каймалла, икё квартал урлӑ, ҫит-
мӗл тӑваттӑмёш ҫурт, аялти хутёнче пурӑнатпӑр... 

— Машинӑпах килтёр пуле эсир?—халатне тӑхӑн-
ма тытӑнчӗ врач. 

— Вельможнӑй пан Пшибышевский, хӑвӑрах чух-
лама тивӗҫ-ҫке, машинӑпа пулнӑ пулсан, эпӗ ҫапла 
йӑлӑнса ҫӳренӗ пулӑттӑм-и? 

— Машина пулмасть апла? 
— Трамвайпа юрамӗ-ши?.. 
— Ҫук! Ҫук! Сӑмах та пулма пултараймасть, сӑ-

мах та!.. Ӑнланатӑр-и эсир?—тӑхӑннӑ халатне вар
вар хывса пӑрахрӗ врач.—Машинӑсӑр эпӗ пахчана 
ҫеҫ тухкаласа кӗретӗп те... Именме пӗлесчё!.. 

Ирена тухса кайрӗ. 
Каллех Фурмановичсем патне кайма тивет ӗнтӗ. 

Нимён тума та ҫук... 
Вӑл Фурмановичсем патне ҫитрӗ. 
Алӑк умёнче пёр хура мӑйӑхлӑ ҫын тӑрать. Ирена 

ҫине темен асӑрхарах пӑхрӗ вал. Ирена ҫывхарсан 
тин, усӑнарах тӑран ҫунатлӑ шлепкине пусса лартрё 
те, ҫӑварӗнчен тӗтӗм мӑкӑрлантарса, панель тӑрӑх 
наянӑн пӑркаланса утре. 

Ирена ун ҫине пӑхса тӑмарё. Тӳрех пӳрте кӗме 
хӑтланчӗ. Анчах шӑпах пӑлтӑр алӑкё умёнче поли
цейский тӑнине асӑрхасан, шартах сиксе, каялла 
чака пуҫларӗ. 

— Кӗрес пулать, йӑмӑкӑм, кёрес пулать!—янӑра-
рё полицейски сасси. 

Яри уҫса пачӗ вӑл пӑлтӑр алӑкне. Ирена хӑра-хӑ-
рах пӳртелле кӗчӗ. 

V 

Арӑш-пирӗш тустарнӑ япаласем. Комод—урай 
варринче. Куҫкёскисене ҫӗре антарса хунӑ. Тӳшек-
минтерсене те тустарса пӗтернё: урайёнче тӗксем 
сапаланса выртаҫҫё. Ӑҫта пӑхнӑ унта^—кӗнеке. Алӑк 
умӗнче—пёр полицейски тӑрать, начальнике пул
малла, кокардне кӗмӗл пек шурӑ йӑрӑмпа кЗшӑлла-
нӑ. Тепри—ҫёрте выртакан кёнеке хуплашкисене 
пӗр хӗрхенӳсёр вӑтӑра-вӑтӑра ывӑтать, уҫкаласа па
хать, документсем шырать, имӗш. Килхуҫи алӑк па-
тӗнчи полицейски умёнче юпа пек хытса тӑрать, 
унпа пёрлех—арӑмё, икё ҫамрӑк ачи—пӗри те нӑшӑк-
латмаҫҫё. 

— Урӑх ҫук!—терё кӗнекесем патӗнче муталана-
кан полицейски. 

— Миҫе тупӑнчӗ?—ыйтрё тепри. 
— Ҫаксем ҫеҫ. 
Алӑк умёнче таракан полицейскине икё тетрадь 

гыттарчӗ вӑл. 
Фурманович вӑл тетрадьсем ҫине Совет Консти-

гуцине ҫырса илнӗ пулнӑ. 
— Пурте «хёрлисем» вёсем,—терӗ вӑл, тетрачӗ-

;ене тыттарнӑ май. 
Иренӑна, те вӑхӑтсӑр пырса кӗнӗрен, лайӑх мар 

гек туйӑнчӗ. Килйышсене пӗр сӑмах та чӗнме юра-
ланнине ӑнланать ёнтӗ вӑл. Пуҫне тайса илнё хыҫ-
:ӑнах тухса кайма тӑчё. 

— Э-э, чимӗр-ха, пёр килсе кӗнӗскере, васкама 
сирлё мар!—йӗкӗлтенӗн сӑмах хушрё ӑна алӑк па-
•ёнче таракан полицейски. 

— Эпӗ вӗсем патне ҫеҫ килнёччӗ... 



— Пӗлетпӗр-ҫкеэсир пирӗн пата килменнине?Кам 
пулатӑр эсир? 

Иренӑн сехри хӑпсах тухрӗ. Тухса каяс тесе, тата 
тепӗр хут та туртӑнса пӑхрӗ вӑл. Ҫула пӳлсе хунӑ 
полицейски ана чарса тӑратрӗ. 

— Епле чӑрсӑр... Ухтарас ӑна та! 
— Итлетёп,—терӗ теири, йӳнсӗр сасӑпа. 
Ҫавантах вӑл Ирена патне лӑтӑргатса пычӗ. 
— Мӗн хӑтланатӑр эсир? Эпӗ врач патне тесе 

килтӗм, аннем вилес пек выртать, эсир пур!..—та-
рӑхсах кӑшкӑрма тытӑнчӗ Ирена. 

— Ун пек сӑлтавсен тӗрекӗ ҫук... Улталас те-
местӗн-и эс пире? 

Шӑпах ҫав самантра, хайхи, урамра каллӗ-маллӗ 
уткаласа ҫӳрекенни, хура мӑйӑхли кёчӗ. Виртлешнӗ 
пек пӑхкаларӗ вӑл ун-кун. 

— Куратӑр пуль!—ҫугатрӗ вӑл вӗт ҫеҫ шӑлёсене. 
— Ку тата?— Ирена ҫинелле пуҫне пӑрса ыйтрӗ 

полицейски. 
— Ӑна пӗлместӗп. 
— Куҫлани мар-и? 
Хура мӑйӑхли пуҫне пӑркаларӗ. , 
— Мӗн ятлӑ эсир? 
— Ирена Квятковская. 
— Ӑҫта пурӑнатӑр? 
Ирена хӑй адресне пӗлтерчӗ. 
•—• Халлӗхе кайма пултаратӑр. 
«Еплеха апла—халлӗхе»—тесе ыйтасшӑнччӗ Ире

на. Анчах ыйтса-туса тӑмарё, полицейски аллинчен 
вёҫерёнсенех, хӑй те сиссе юлаймарё, урамалла 
вӑркӑнса тухрӗ. Хӑраса ӳкнӗрен пулас ҫав, ҫур-
ма ҫула ҫитсен тин хӑй килелле кайнине тавҫӑрса 
илчӗ вӑл. 

Амӑшӗ ҫав-ҫавах вӑйсӑр. 
Каҫ пулсан вӗсем патне Стася пычё. Стася ялан-

хи пек васкавлӑн калаҫмарӗ. Вӑл Ирена амӑшӗ вал-
ли эмел илсе килнӗ пулнӑ. Пӳртре тӑма лайӑх мар 
тесе, Иренӑна вӑл тулалла чӗнсе тухрӗ. 

— Кама чӗнесшӗнччӗ вара эсир?—ыйтрӗ Стася, 
врач ҫинчен сӑмах хускатсан. 

— Тадеуш старике... Килте пулмарӗ те вӑл. Пши
бышевский патне кайрӑи... 

— Пшибышевский патне?.. Вал нимён те пёлмест 
теҫҫӗ-ҫке. 

— Вал та пулин килсе пӑхма килёшмерё-ха, ма
шина ыйтать. 

— Итле-ха, Ирена, ман пёр палланнӑ ӑста врач 
пур, кунтан инҫех мар пурӑнатчӗ-ха вал. 

— Адаш-и, леш Фурмановичсем-и? 
— Шӑпах ҫавсем. 
— Вёсене паян мӑшӑрӗпех арёслесе кайрёҫ. 
— Епле апла?.. 
Ирена хӑй пёлнё пеккине, вёсене мёншён арест-

ленине ӑнлантарса паче. 
— Ӑслӑ ҫынччё ҫав вӑл, хурапа шурра уйракан-

скерччё. 
— «Хӗрлисем» терӗҫ вёсене. 
— Кама ан калаччӑр ӗнтӗ халь ҫавӑн пек? Мӑш-

кӑла хирёҫ тӑрсан—коммунист теҫҫӗ, пире ёҫ парӑр 
тесен—коммунист, халӑхпа ырӑ чёлхепе калаҫсан— 
коммунист пулатӑн. Аптрамалла! Эпё хама та «хёр-
лисенчен» уйАраймастӑп ёнтӗ,—терӗ Стася, хула 
таврашнелле пӑхкаласа. 

— Итле, Стася, асӑрханарах ҫӳре. Вӗреннӗ чух-
нехи ирёк шухӑшусене аса илме пултарёҫ... Вӗсене 
шанма хён. 

— Ёнтӗ... ҫынпа пӗрле, Ирена. Тӑлӑх мар эпӗ... 

Пёр амаланнӑ ӗмӗтӗмпе ёмӗр вӗҫне тухмалла пул
сан та, шикленсе тӑраҫсӑм ҫук. Пӗлетёп, чӑн та ён
тё, ҫулё —тумхахлӑ... Ӗненсем, Ирена, кирек мӗн 
пулсан та... асӑмра эсё пулӑн, сана эпӗ, шухӑшӑм-
сене юратнӑ пекех, юратӑп. 

Ытти чухне кӑмӑла ӑшӑтакан кулӑпа ҫиҫсе тара
кан Иренӑн сӑн-пичё салхуланчӗ. Ҫине-ҫинех шу-
хӑшсем капланса килчӗҫ. Пӗлӗт татки витӗр йӑл-ял 
курӑнса каякан хӗвел ҫути пек, ача чухнехи кун-
сем курӑнанҫи пулчёҫ. Епле лайӑх та канӑҫлӑ пул-
нӑ иккен ача чухне, нимён ҫинчен те шухӑшлас 
килмен. Пурте ҫутӑ, илемлӗн курӑннӑ... Урампа 
иртсе пынӑ чух та ҫавах... епле мӑнаҫлӑ кӑмӑлпа 
иртсе ҫӳренӗ вӑл. Пурнӑҫра инкек курасса, куҫҫулё 
тӑкасса, хӑҫан та пулин качча пыма килёшменшӗн 
кӳреннӗ кӳршёсем пуласса аса та илмен вӗт-ха вӑл? 
Ҫапла пулмасӑр!.. Ун ёҫӗ пулнӑ-и вӑл? 

— Виртлешнӗ саманара пурӑнма тиврӗ пире,—те-
рӗ Стася.—Халиччен эпир ҫав сутуҫӑсемпе хапрӑк-
ҫӑсен илемлё сӑмахёсемпе ҫырлахнӑ. Вёсен сӑмахё-
сенче ҫӑлӑнӑҫ та шыранӑ-и тен?.. Ёнентерме те хӑт-
ланчӗҫ вёсем пире. Вӑрҫӑ мён пулать-и—турӑ ирӗкӗ 
терӗҫ, чир-чӗр ҫакланать-и—каллех турӑ ирӗкӗ. Ха
лах чӗри Хӗвелтухӑҫнелле пӑхать, Советсем ҫӑлёҫ 
пире. 

— Стася, паллаймастӑп сана паян эпё. 
— Эпё эс палланӑ ҫынах. Чӗрене ҫеҫ эс палланӑ 

тыткӑнран вӗҫеретёп. Туятӑн-и, эс, ирӗкри кӑмӑл 
туртӑмне? Ют ҫын асапӗ ман чӗрене пусать, ют ҫын 
тарне курсан куҫҫулём тӑкӑнать, ют чёлле туртса 
илсе ҫиекене курсан,—хӑсас килет. Таса чӗреллё; 
ҫын пулма май килмӗ тетён-им? Ҫак ирсӗр нишлӗхе 
ӗнтсе хамӑр ёмётленнӗ коммунизмлӑ пурнӑҫа тума 
пулмё тетӗн-им?.. Фурмановичсене илсе каясса та 
малтанах пӗлнӗ эпё. Тата ытти лайӑх ҫынсене те 
илсе кайӗҫ. Анчах халӑха илсе кайма ҫук. 

— Турӑҫӑм, пиллеччӗ, турӑҫӑм,—сӑхсӑхрё Ирена. 
Инҫетре ачасем макӑрни илтӗнчӗ. Пуҫне сёнкнӗ 

ҫынсем пёр-пӗрне сӑмах чӗнмесӗр иртсе каяҫҫё. 
Ирена ассӑн сывласа илет. 
— Ыран мӗн пулас пур?—тенё пек пӑхать вӑл 

Стася ҫине. 
Вал темиҫе хутчен те сӑхӑмҫӑ Стефан ҫинчен сӑ-

мах хускатма тӑчӗ, анчах хӑюлӑхӗ ҫитеймен пирки, 
нимён те калаймарӗ. 

V I 

Эрне иртрӗ ҫавӑнтан вара. Ирена амӑшӗ вӑйсӑр-
ланнӑҫемӗн вӑйсӑрланса пычӗ. Ӑна больницӑрах 
вырттармалла пулчӗ. Ашшӗн пӗр уйӑхшӑн илнӗ укҫи 
амӑшне сыватма чёнтернӗ врачсене тӳлеме те ҫит-
мерӗ. Ҫавна кура Ирена хӑех ломбарда ҫӳреме хӑ-
нӑхрё. Кӗпе хыҫҫӑн кӗпе кайса хыврӗ вӑл унта. Ҫи-
йӗнчи кӗпи вёҫҫӗн кӑна тӑрса юлсан вара, ҫуртри 
ӑпӑр-тапӑра ҫӗкле пуҫларё. Витри, ҫатми, хальхинче 
тата сЗмаварӗпе яшка пӗҫермелли кастрюльне те 
илсе кайрӗ. 

Маларах леҫсе панӑ япаласен ломбардра тӑрас 
вӑхӑчӗ иртсе пырать. Ломбард хуҫи Ирена ҫине са-
вӑварах пӑхма пуҫларӗ. 

— Сывлӑхӑр мӗнле сирӗн, пикеҫём?—ыйтрё вӑл 
пӗррехинче Ирена пырсан. 

Епле тавӑрса каламалла ёнтӗ ӑна? Начаррине пӗл-
се тӑнӑ ҫёртенех ыйтать вӗт-ха вӑл? 

— Майёпен ҫеҫ,—терӗ Ирена ерипен. 
— Паян мён илсе килтёр тата? 



- Ирена сӑмаварӗпе кастрюльне пырса лартрё. 
— Мён чухлё парас ёнтё кусемшён. 
Ломбард хуҫи сӑмавара пӳрнипе шаккаса пӑхрё. 
— Ҫӗнӗ мар ёнтё, ак кунта кӑштах ҫутти те кай-

нӑ пек-ха,—терё вал, сӑмавар ҫинчен выҫӑхнӑ куҫё-
сене илеймесӗр,—иккёшиншён сакӑр злотых парас 
тетӗп. 

— Апла ытла сахал пулать, хисеплӗ ҫыннӑмӑр, 
пӗлетӗр ёнтӗ, хӑвӑр туянас пулсан, эсир ӑна хёрёх 
злотыхпа та тупас ҫук... 

— Ак ӑҫта килсе ҫаклатрӑр тата! Кирлё мар вёт 
вӗсем мана! Каялла илсе кайма пултаратӑр. 

— Итлесемёр, кӑмӑл хушнипе килмен вёт-ха эпё, 
асап чури эпӗ, ӑнланатӑр-и? 

— Вунӑ злотых ҫитет, унтан ытлашшине пёр чӗп-
тӗм те ирттерес ҫук, эпӗ ӑна пёрер уйӑх тытса тӑ-
рӑп, унччен пёр-пёр ёҫ пекки т>пкалӑр-и, тен... Кай-
ран вара,вӑхӑчӗ ҫитсен, килсе илме те пултаратӑр. 
Вунвиҫё злотых кӑларса паратӑр та, сӑмаварӑр кал-
лех хӑвӑрӑн пулать. 

Иренӑн килёшмеллех пулчё. Кам пӗлет, вӑл вӑхӑ-
талла ашшӗ те укҫа илӗ, шет, хӑй те мёнле те пу
лин алӑ ёҫӗпе йӳнеҫтеркелесе пурӑнё. 

— Итлӗр-ха, пикеҫӗм,—терё ломбард хуҫи,— ҫӗвё 
ҫёлемелди машинӑр пирки пёлтереймерёмӗр пулас 
сире? 

? — Пӗлтермелли пурччӗ-им? 
— Сутрӑмӑр ёнтё ӑна. 
— Сутрӑр? 
— Сутрӑмӑр. Леш, хайхи, сирӗн хуҫӑр туянчӗ, ун 

ҫинчен сире вӑл пӗлтерме пулчё-ҫке?—лавкка ура-
4 ти ҫине йӑпшӑннӑ майлӑрах сёвенчё ломбард хуҫи. 

„Каллех Стефан... Мён тунӑ эпир ӑна? Мӗншён 
тӗп тӑвасшӑн юнӑхать вӑл пирӗн килйыша? Мӗншён?.." 

— ХӑвЗртрах сутас терӗр пуль ёнтё эсир. 
— Каялла илес кӑмӑлӑр пурччё-им?—ыйтрё лом

бард хуҫи. 
— Уншйн каламастӑп эпё... 
— Пёлсемӗр, пикеҫём, пирён пата куллен темен 

чухлё ҫын килет. Ҫынран татӑк тӑмастпӑр эпир. Вал 
тёлӗшрен кантурӗ тухӑҫлӑ ман. Укҫаллӑ ҫын хӑйён 
таварне кунта хурса чӑрманас ҫук ёнтё, ҫапла мар-и? 
Эсир те акӑ тёрлёрен вак-тёвексем илсе килтёр, ун-
шӑн эп сире укҫа патӑм-ха... Эсир вёсене пёр-пёр 
ырӑ кун тӳлесе илме, каялла илсе кайма ёмётлене-
тёр пуль-ха, ёненсемёр, пикеҫём, кунта килнё чух 
пурте ҫапла шухӑшлаҫҫё пуль те, анчах каялла илсе 
каякансем питё сахал пулаҫҫё. 

Ломбард хуҫи кӑштах чарӑнса тӑчё. 
— Чимёр-ха,—терё вӑл малалла,—пёлтермесёрех 

юлаттӑм: Стефан сирӗн япалӑрсене пурне те туянма 
пулчӗ, сире ҫывӑх курать пулас вӑл, хӗрхенсе ка-
лаҫать... 

— Ҫавӑнпа-иҫ эп килсе хунӑ япаласене туянма 
васкать? 

— Кам пӗлтӗр ёнтё ӑна-кӑна. 
Ҫак илемсёр хыпара илтсен Ирена йёрес патнех 

ҫитрё. Ҫапах та ломбардра йӗмерӗ вӑл. Унтан тух-
сан та куҫҫульне палӑртмарӗ, килне таврӑнсан тин 
ӑшё каниччен йёчё вара. 

Ашшӗ ӗҫрен таврӑнчё. 
— Ирена,—терӗ вӑл,—аннӳ патне кайса килес те-

теп эпӗ. 
— Питё аван пулнӑ пулёччё. 
— Мӗнле хыпарсем пур? 
— Кӳршӗсенчен никамран та укҫа тупаймарӑм,— 

терё Ирена. 

— Вӑл ҫавӑ ёнтё... Нимён те илтмен-и Стася ҫин-
чен? 

— Ҫук, илтмен. 
— Паян ӑна тытса хупнӑ теҫҫӗ. 
— Кама?!! 
— Стасяна тенӗ пек илтрём. 
— Суя вӑл! 
— Чӑн калатӑп, ҫавах терӗҫ. 
Тӗлёнсе, хёрелсе, кӑвакарса кайрё Ирена. 
Тӑвӑллӑ ҫумӑр хыҫҫӑн ахаль те тулли пёвене шыв 

шӑнӑҫми тулать, вӑл, ниҫта кайса кёрейменнипе, 
ҫыранран тухать, ҫӗрӗшсе тайӑлнӑ свайсене тӑпри-
мӗнӗпех тӑпЗлтарса кӑларать... Ҫавӑн пекех пулчё 
Иренӑн та: тулса ҫитнӗ куҫҫулӗ темёнле тёреклё 
кӑмӑла та пӑхӑнса тӑмарӗ. 

— Ытлашши хуҫӑлас мар, кӑларёҫ-ха, тен,—лӑп-
лантарасшӑн пулчӗ ӑна ашшӗ. 

— Каларӑм эп ӑна, каларӑм-ҫке... 
Кӑлӑхах мӗн Иренӑна йӗме чарасси. Ҫавна кура 

ашшӗ, ун ҫине кулянса пӑхса илчё те, тухса 
кайрӗ. 

Ирена хӑйсемпе хире-хирёҫ пурӑнакан хӗр тантӑ-
шё патне кайрё. Лешӗ ӑна Стасяна тытса кайни 
ҫинчен каласа пачӗ. Халӗ ӗнтӗ ку хыпара вӑл иккӗ-
мӗш хут илтрӗ. Темен пек ёненес килмесен те, ҫав 
йывӑр хыпара ёненмеллех пулчӗ. Стася фанера фа-
брикёнчи рабочисем хушшинче, ӗҫрен кӑларнисем 
майлӑ пулса, забастовка тума чӗнекен прокламаци-
сем сарнӑ пулнӑ. Часах тытса хупас ҫукчё-и тен 
ӑна, пёр провокатӑра вӑхӑтра палласа илнё пулсан. 

Ирена хӑйӗн вӑрканӑ ӑшчикне пусарас тесе, пёр-
ре пӳртелле кӗчӗ, тепре—тулалла тухрё. „Мӗн тӑ-
вас-ха ӗнтё, мӗн тӑвас?" тесе тарӑхнӑ самантра, 
—кам кётнӗ ёнтё ӑна,—пӑлтӑрта ӑна шӑпах Стефан 
тёл пулчё. 

— Чӗререн хёрхенетёп сана, Ирена,—терё вӑл. 
Ирена ун ҫине пӑхмасӑрах пӳртелле чупса кёрсе 

кайрё. 
Сехет хыҫҫӑн сехет, кун хыҫҫӑн кун иртет. Ҫап-

ла тертленсех эрне те иртсе кайрё. 
Ирена амӑшё кӑштах сывалнӑ пек пулчӗ. Ана ӑн 

кёрсе ҫитрё, ҫавӑн хыҫҫӑн вӑл хӑех вырӑн ҫинчен 
тӑрса ларакан пулчӗ. 

Ирена ун валли апат шыраса супрӗ. Выҫлӑх ки-
лёрен киле ҫӳрет. Ёҫ ниҫта та тупӑнмасть, анчах 
мёнле пулсан та, мёнле кансёр пулсан та, амӑшё 
больницӑран тухнӑ кун Ирена калама ҫук савӑнчё. 

VII 

Кашни иртен кун хӑйне уйрӑм хура сӑн-сӑпачӗпе 
паллаштарать. Сутмалли урӑх нимён те ҫук. Ҫуках 
ёнтё. Васкаса ҫывхарнӑ хӑрушӑ выҫлӑх пётём кил
йыша хӑратма пуҫларё. Амӑшё ҫаплах-ха вырӑн ҫин-
че выртать. Вӑйсӑр вӑл. 

Ирена чӳрече умне пырса тӑчӗ. Тулта ҫил макӑ-
рать. Урӑх пӗр сас-чӳ те илтӗнмест. 

Ҫие тӑхӑнма нимён те ҫук, йӑлтах сутса пётернӗ 
ёнтё, вӑл тарам-ха... Анчах ыран... ыран мӗн ҫимел-
ле?.. Сывалакан амӑшне выҫӑ усрама ҫук, ёҫлекен 
ашшё валли те апат хатӗрлемелле. Ӳмра тёттём, 
салху. 

— Ҫӑлатӑп эпё сире,—терӗ шӑппӑн ҫеҫ Ирена. 
Хӑй те илтеймерӗ пулас вӑл ҫав сӑмахсене. 

— Мён пулчё сана, Ирена?—темен сиссе ыйтрё 
амӑшӗ. 

Ирена амӑшӗ патне пычё те ун чёрки ҫине пуҫне 



хуче. Амӑшё имшеркке аллипе унӑн ёсӗкленипе хус-
кала-хускала илекен хулпуҫҫине ачашласа ҫупӑр-
ларӗ. 
> — Куҫҫульне хёрхен, Ирена, ёмёр тени вӑрӑм, 

ӳлӗм кирлӗ пулӗ. Эсё ҫамрӑк-ха, сан куну—малта, 
ак эпир, ваттисем, епле те пулин пурӑнкалӑпӑр, пи
ре ӗмёрӗпех ҫавӑн пек пурӑнма нӳрчё... 

Ирена ура ҫине тӑчӗ. Унӑн куҫӗ темӗнле симёсӗн 
ялкӑшнӑ пек пулчӗ. Арпашнӑ ҫӳҫ пайӑркисем шу-
рӑхнӑ ҫамкине хупларах тӑраҫҫӗ. 

— Ҫӑлатӑп эпё сире! —тесе кӑшкӑрчё те вал, алӑ-
ка хыттӑн хупса, тулалла тухса кайрё. 

— Ирена, кёрсем ӳкете,—шикленсе вырӑн ҫине 
тӑрса ларчӗ амӑшё. Юлашки хевтине пухса ура си
не тӑрасшӑн пулчӗ вӑл,—ҫӗкленеймерӗ. 

— Ашшӗ, ашшӗ! 
Ун сассине хирӗҫ сасӑ пулмарӗ. 
Ирена ҫав вӑхӑтра пусма картлашкисем тӑрӑх хӑ-

вӑрттӑн ҫӳлелле улӑхрӗ. Тӳрех Стефан патне пыр
са кӗчӗ вӑл. 

— Ҫӑл вилӗмрен ман атте-аннене, ӗмӗтсӗр, эпё сан 
мӑшӑру пулма килтӗм,—терӗ вал, халран ӳкнӗ са-
сӑпа. 

— Ирена!—илтӗнчӗ Стефанӑн хыпӑнчӑк сасси. 
Вара вӑл ларнӑ ҫертен йӑпӑр-япӑр сиксе тӑчӗ те 

ҫӑмламас аллипе Иренӑна ҫавӑрса тытрӗ.—Хӑвах 
килессе туйсах тӑраттӑм эпӗ, пурпёрех эс урӑх ҫӗре 
ниҫта та каяс ҫукчё,—терӗ вӑл. 

Ирена йерсе ячӗ. 

„Ҫакӑ-и вӑл телей тени? Ёмӗтленни-им ёнтӗ ҫакӑ? 
Ҫамраклӑх пирёншӗн мар иккен"—терӗ Ирена те-
пӗр кунне. 

Хӑйён ҫамрӑк ёмӗрне вӑхӑтсӑр татнӑшЗн амӑшё 
ӑна ӳпкелешме пӑхнӑччӗ те: 

— Сире кунҫул кӳресшӗнччӗ эпӗ,—терё Ирена 
ӑна хирӗҫ. 

—• Апла тумалла марччӗ, хёрӗм... 
— Мӗнле тумаллаччё? 
Иккӗшё те йывӑррӑн сывласа илчӗҫ. 
— Хам айӑплине пёлетӗп эпӗ, аннеҫём... 
Каҫ пуласпа ломбарда хывнӑ япаласене Стефан 

хӑех каялла тиеттерсе килчё... 
Ирена ик-виҫё кун хушши пӗр сӑмах чӗнмесёр 

ҫӳрерӗ. Нимӗн тума пӗлменнипе, шӑлт ухмаха тух-
нӑ ҫын пек пырса кёчӗ вӑл амӑшё патне. Амӑшӗ 
уменче йёре-йёре ӑнран каяс вӗҫне ҫитрӗ. Хӗвел 
анас умӗн ҫеҫ вӑл, лара-тӑра пёлмесёр, урамалла 
тухрб. Хӑйне хирӗҫ пулакан ҫынсем ҫине пӑхмаре 
вӑл, кам-кам иртсе ҫӳрениие те пблесшӗн пулмарӗ. 

Палланӑ сукмак ӑна Стасясем патӗнчен уялла 
ертсе кайрӗ. 

Инҫетри ката урлӑ кармашса пӑхакан хӗвел ма-
мӑк евӗрле пӗлӗтсен ушкӑнне кӗренлетрӗ. Мерчен-
пе эрешленнӗ пӗлӗт хӗррисем ытарма ҫук илемлӗн 
йӑлтӑртатрбҫ. 

Кӳренӳсёр хӗв?л! Вӑл ешеннё шӑм-шака вӑй кӗр-
тет, ваттине йапатать, ҫамрӑкне аслӑ кун сунать. 
Каҫ кӳлём ҫакӑн пек чеченен анать вӑл, ирхине— 
чӗре хӗиертесе тӑмалла херелё, юрлӗҫ кайӑксем, 
тӗнче, яланхи пекех, илемлӗ пуле, анчах телейсбр 
кунҫул шӑпи Иренӑна пӗрмаях кӳрентерсе тӑрӗ-шим? 

Ирена пурӑнас ӗмётне ҫухатнӑ пек цӑхать юнлан-

нӑ хӗвел ҫине. Ак вӑл пӗлӗт айнелле кӗрет. Унӑн 
юлашки ярӑмӗ самантлӑха Ирена куҫё ҫине ӳкрӗ, 
йӑмӑхтарчӗ ӑна. Умра темӗнле хура мӗлкесем вы-
ляннӑ пек пулчӗҫ. Щухӑш тблёрӗвӗ мар-ши ку? Тё-
лӗрӳ пулма пултарать-ши нимӗн шухӑшлас килмен 
чух? 

Ирена хӑй те сисмерӗ, темшӗн, чарӑнса тӑчӗ. Ас-
туна чух пушмакне хыврё те, вӗсене иккӗшне те 
хӑрах аллине тытрӗ. 

Епле ҫемҫе иккен ешӗл курӑк. Тарласа пӑшӑхнӑ 
урана уҫӑлтарать вӑл, ӳт-пӳ те хӑйне кӑштах канӑҫ-
лӑх тупнӑ пек туять... Кӑмӑл ҫеҫ сӗврӗлнипе тӑ-
рать. 

Акӑ хайхи вёсен Стасяпа ҫӳренё вырӑнӗ. Кунта 
вӗсем пёр кӑмӑлпа та пёр шухӑшпа, пӗр ӗмӗтпе кун-
ҫул ҫинчен, юрату ҫинчен калаҫнӑ... Ҫавсене аса ил-
сен чӗре хӗсёнет, ӑна тапса тӑмашкӑн та тӑкӑс. Ура 
пусмалли вырӑн та хускалнӑн туйӑнать. 

— Сана улӑштартӑм-им, Стася,—терё Ирена пӑ-
шӑлтатнӑ сасӑпа,—каҫар мана, ҫырлахтарӑп эпӗ хам 
айӑпӑма, йывӑра ан илсем... хӑватсӑр эпӗ, хӑватсӑр... 

Вӑл чӑнкӑ ҫыранран иртсе айлЁмалла анчӗ. Шыв 
хӗрринчи шурӑхнӑ чул ҫине тӑчӗ. Сивё те мар шы-
вӗ. Явӑнса килен хумсем ун урине ачашшӑн ҫуса 
иртеҫҫӗ те, вӑл кӑштах ҫӳҫеннӗ пек пулать. 

Анатарахра кёрленкё шавлать... Ерипен кӑна каҫ шӑ-
вӑнса хӑпарать. Ҫанталӑк тӳлекленнӗҫемӗн тӳлеклен- . 
се пырать. Умра кӗмёлленсе йӑлкӑшакан шывра Ирена 
хӑйӗнсӑнне курать... Ӑҫта вӑл? Кам илсе килнё-ши ӑна 
кунта? Ҫук, ун ҫинчен шухӑшламасть халь Ирена. 
Кирек ӑҫта пулсан та, пурӗ-пӗрех мар-им ӗнтӗ ӑна? 
Ҫук, чӑтӑмсӑр пулман вӑл, анчах кирек мӗнле чӑ-
тӑмӑн та виҫи пур, чӑтӑм татӑлса тухас веҫне ҫит-
сен вара, этем тени хӑйне хӑй, хӑй мӗн тума шу-
хӑшланине те чухлайми пулать, шухӑшёсем ун пӑт-
ранма пуҫлаҫҫӗ. Ҫавӑн пек самантах чӑтса ирттерет 
мён Ирена та... Чи лайӑх, мӗн ачаран упраса пурӑн-
нӑ хитре ёмӗчӗсем сӳннӗ унӑн, хӑй умӗнче кӑшт 
та пулин, пёр ӗмӗт пёрчи те пулин йӑлкӑшса илнӗ 
пек туйӑннӑ пулсан, ун ӑс-тӑнне нимён те тётрелет-
мен пулсан—ҫак вырӑна килес те ҫукчё-и тен вал? 

Ак ун куҫё умне ялан чёмсӗр ҫӳрекен ашшё ку-
рӑннӑ пек пулчё, унтан шурса кайнӑ сӑн-питлё амӑ-
шё... Унтан—Стася... палланӑ сӑн-питсем вёлтлетсе 
иртеҫ.. . Шухӑш вырӑнта тӑмасть мӗн, йӗрӗнчӗк 
Стефан сӑнне те илсе тухма ӳркенмерӗ вӑл. Сте-
фан-и? Ҫук! Ун чури пулма килменччӗ Ирева тӗн-
чене... 

Кӗрленкӗрен кӑшт тӑварахра, юханшыв хӗрринче 
кимӗпе ишекен пулӑҫӑсем курӑннӑ пек пулчёҫ. Ан
чах вёсем те самантлӑха ҫеҫ... Ирена шыв хӗррипе 
кӗрленкӗ патнелле утрӗ, чӑнкӑ ҫёре ҫитрё. 

Каллех Стася сӑнӗ курӑнса кайнӑ пек пулчӗ те... 
ҫухалчё. Ирена малалла туртӑнчё, хӑй савнин ыта-
мӗнче ҫӑлӑнӑҫ шырарӗ пулас та вӑл, анчах... хӑй 
мён тунине тавҫӑрса илме ӗлкӗриччен, чӑнкӑ ҫӗртен 
аялалла ӳкрӗ. 

Ӳкнӗ вырӑнта шыв шампӑртатрӗ, кӗмӗл тумлам-
сем пӗрхӗнчӗҫ, ункӑн-ункӑн хумсем сарӑлса лӑплан-
чёҫ. 

Халё ҫеҫ хӑпарнӑ уйӑх ҫутинче Ирена ӳкнӗ тӗлел-
ле васкавлӑн ишсе ҫывхаракан пулӑҫӑсен кимми-
сем курӑнчёҫ. Мӗнле-ши, ёлкёрёҫ-ши, ҫӑлайёҫ-ши 
вӗсем Иренӑна? 


