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П РО Л О Г

Ейӳ

Пӗчӗк ҫырмасенче ҫурхи шыв шӑнкӑртатса Пӑлана 
юхма пуҫлани икӗ эрне ӗнтӗ. Сӑвӑр сӑрчӗ хӗвел питтинче 
тӗллӗн-тӗллӗн кукшаланса кайрӗ. Часах акӑ вӑл ҫеремле- 
не пуҫлӗ. Юр тыткӑнӗнчен хӑтӑлнӑ ҫӗр пӑсланать, ирӗклӗн 
сывлать... Тӳпе ҫӳле тарчӗ, авӑ. Янкӑр инҫетлӗхре курак 
сасси илтӗнет.

-  Карр! Ка-а-аррр! -  хуҫалла кӑшкӑрать вӑл ҫӳлте вӗҫнӗ 
майӑн. Ун сассинче ҫуркунне шавласа килни, ҫутҫанталӑк 
чӗрӗлни сисӗнет. Тӳпе анлӑхӗнчи уҫӑ сывлӑш курак сасси- 
не инҫете янӑратать. -  Хыпа-а-арр! Ҫурр-кунне-е-е ҫит- 
ррр-ӗ-ӗ-ӗ!.. Ҫу-у-уррр-кунне-е-е! Карр!

Унта та кунта ҫӗр шӑтӑкӗнчен сӑвӑрсем ялт! та ялт! пуҫӗ- 
сене кӑларса пӑхаҫҫӗ, шӑхӑрса пӗр-пӗрне сас параҫҫӗ те хӗвел 
пичӗ ҫине тухса икӗ уран тӑраҫҫӗ, малти урисене сарсах, 
куҫне хупсах хырӑмӗсене ӑшӑтаҫҫӗ. Пӗри чи ҫӳллӗ вырӑнта 
хуралта тӑрать, сыхӑ салтак пек йӗри-тавралӑха сӑнать, 
хӑрушлӑх сиксе тухсанах ши! шӑхӑрать те пурте тем авӑкрах 
хӑйсен шӑтӑкне кӗрсе тараҫҫӗ. Куҫа курӑнман ҫар тейӗн...

Кӑҫал ҫуркунне ир кӗрлесе ҫитрӗ. Пӑр каясса ял ҫын- 
нисем эрнипех кӗтрӗҫ, анчах пурте тӳрех сисеймерӗҫ: 
ватӑсемпе вӑтам ҫулхисем килти ӗҫе пӑрахсах анас те- 
мерӗҫ; яш-кӗрӗмпе ача-пӑча вара Пӑла хӗрринчен каймарӗ, 
ҫыранта тин шӑтса тухнӑ симӗс ҫерем ҫинче каллӗ-маллӗ 
чупкаларӗ.

-  Кӗҫӗр пӑр каять!
-  Каятех!
-  Куратӑр-и, ҫыран хӗрринех хӑпарса ҫитнӗ.



Теветкеллӗреххисем хӑрах урипе ҫав пӑр ҫине пуса-пу- 
са пӑхаҫҫӗ.

-  Астӑвӑр! Тан тапса тухрӗ!
Ҫыран хӗрринчи пӑр сасартӑк вӑрӑммӑн сывласа илсе 

лаппӑшпе ҫӗкленчӗ те ун ҫине шыв шал-л! юхса тухрӗ. 
Пурте харӑсах ҫыран хӗрринчен каялла чакрӗҫ. Унччен 
те пулмарӗ, пӑр тата тӗллӗн-тӗллӗн мӑкӑрӑлчӗ те асла- 
ти сассипе шатӑр-р-р! туса ҫурӑлса кайрӗ. Вара ҫырма- 
ри пӑрсем пӑшал-тупӑран пенӗ евӗр шатӑртатса ҫурӑлса 
чӗвен тӑма пуҫларӗҫ, пӗр-пӗрне пыра-пыра ҫапрӗҫ; 
ҫапӑҫӑва ыткӑнакан юланут эшкерӗ евӗр вӗсем пӗр-пӗр- 
не хӑваларӗҫ, таптаса путарчӗҫ. Хӑш катрамӗ -  шап-шурӑ 
йӑшнӑ юр -  вӗсем ҫиелте юхаҫҫӗ; хӑшӗ -  чул пек йывӑр, 
пылчӑклӑ-хутӑшлӑ катрам -  шыв айӗн пӗтӗрӗнсе юхать; 
тепри вара, кӗленче пек витӗр курӑнаканни, ыттисене кас- 
са-вакласа пыракан чанккама пысӑк пӑр катрамӗ, кӑвак 
тӗслӗ. Пысӑкки, пӗчӗкки, тӗпренсе пӑтӑ пек кӑшӑлтатса 
пыраканни, -  пурте пӗрле пӗр юхӑмпа анаталла ҫар пек 
хускалса анаҫҫӗ...

-  Хаш! хашлатса ҫыран хӗррине пырса тӑрӑнчӗ пысӑк 
пӑр катрамӗ. Калӑн, сиккипе пыракан лаша хартлатса пуҫ 
хӗрлӗ ывтӑнса кайрӗ!

-  Хаш-ш-ш! -  пырса тӑрӑнчӗ ун ҫине тата капмартарах 
тепӗр пӑр катрамӗ, ӑна йӑлтах шыв айне путарса. Тепӗртак- 
ран лешӗ анатарах чӑмса тухрӗ те ҫаврӑнса-пӗтӗрӗнсе юхса 
кайрӗ. Вӑйлӑ сулӑмпа пырса ҫапӑннӑ капмар пӑр катрамӗ 
вара ҫыран хӗрринех типпе ларса юлчӗ. Ӑна, йывӑрскере, 
ҫурхи шыв тепӗр хут хускатса ҫӗклесе илсе каяймарӗ, -  
кунтах тӗпленсе юлчӗ, улталанчӗ. Часах, акӑ, Пӑлара шыв 
чакӗ, ҫырана ларса юлнӑ пӑрсем, кунта пулса иртнӗ кӗрешӳ 
палӑкӗ евӗрскерсем, шӑрӑх ҫу кунӗсем ҫитичченех хӗвел 
ӑшшинче пӗчӗккӗн ирӗлсе ларӗҫ.

-  Шатӑр-р-р! Шатӑр-р-р! -  тупӑ кӗрлевӗ евӗр илтӗнет 
пӑр катрамӗсен юххи. Ҫул ҫинчи пӗчӗк кӗперсене аркат- 
са юхтарса илсе каять вӑл хӑйпе пӗрле, ҫырансене ишет,
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улӑх-ҫарана ейӗве ярать, анатри ялсене шыв илет. Шывран 
хӑватлӑхраххи мӗн пур-ши кутемӗн? Пурне те хӑратать вӑл 
паян: сӑрт шӑтӑкне пытаннӑ сӑвӑрсене те, ял ачи-пӑчине 
те, уйрӑмах ватӑсене...

Ейӗвекайнӑҫаранҫурхишывайӗнчеларсапулӑхланать. 
Ҫулла ҫитсен кунта лаша пӗккинчен те ҫӳллӗрех симӗс 
курӑк ӳссе ешерӗ, пӗт-пӗлтӗк! пӗт-пӗлтӗк! туса путене 
авӑтӗ, симӗс шӑрчӑксем чӑрлатса сиккелӗҫ, хир чӑххисем 
йӑва ҫавӑрӗҫ, мулкач ҫурисем йӑлт! та ялт! сиккелӗҫ. Улӑх- 
ҫаран ҫийӗн вара шурӑ путек евӗр кӑтра пӗлӗтсем шуса 
иртӗҫ, ӑшӑ ҫумӑрсем ҫуса асамат кӗперӗ ҫӗклӗҫ. Ял ҫынни- 
сем ҫава йӑтса утӑ ҫулма карталанса тухӗҫ...

Икӗ кунсӑр та кайса пӗтмерӗ пӑр. Пӗрлехтури вӑрмантан 
хӑрӑк йывӑҫ вуллисем, тункатасем, ытти ҫӳп-ҫап юхса анчӗ 
те Пӑла кукӑрӗнче пӗвеленчӗ, ушкӑн пӑра ҫырана кӑларса 
лартрӗ. Ача-пӑча ши! те ши! шӑхӑрса ҫырма тӑрӑх чупать, 
хӑй савӑнӑҫне ниҫта чикеймест.

-  Кур, мӗн пысӑкӑшши килет!
-  Кӗпер пек!
-  Тепри ӑна хӑваласа ҫитрӗ, халь-халь аркатать...
-  Кам ҫак хускалнӑ пӑр урлӑ каҫаять?! Ҫук-и вара пирӗн 

ялта ҫиҫӗм пек йӗкӗтсем? Хавша-ак! Ха-ха-ха...
Никам та чӗнмерӗ-ха...
Янша халь-халь пӑр ҫине сикес пек хевтеленчӗ.
-  Кам манпа пӗрле? Э?..
Янша ҫапла каласа пӑр ҫине пӗррех сикем пек турӗ. 

Ҫыран хӗрринче п^осӑннӑ ытти ҫамрӑксем -  Шеммипе Пи- 
бик -  ним каласа ӗлкӗриччен пӑр катрамӗ ҫине ӑмӑртмалла 
ун хыҫҫӑн сиксе те кӗчӗҫ. Янша вара чеен кулса ҫыранран 
каялла чакрӗ. Янша -  хусах, ҫемье тытса курман арҫын, 
пӗрмаях яш-кӗрӗм хушшинче хӗвӗшсе ҫӳрет. Килте унӑн 
ватӑ ашшӗпе амӑшӗ ҫеҫ.

-  Ха-ха-ха! Пулмасть сиртен! Хавшак! -  йӗкӗлтет 
ҫаплах Янша «суккӑр паттӑрсене», хӑй ҫаврӑнать те 
лӗкӗрт-лӗкӗрт кулать.



-  Акӑ, курӑсӑр! Ним мар Пӑла леш енне чупса каҫса 
каятпӑр! Унтан -  каялла! -  «суккӑр паттӑрсем» пысӑк пӑр 
катрамӗ ҫине харӑссӑн сикрӗҫ, шуса ӳкесрен пӗр-пӗринчен 
аран-аран тытӑнкаласа юлчӗҫ те, унтан, шыв шаписем 
евӗр, пӗр пӑр ҫинчен теприн ҫине сикме пуҫларӗҫ.

-  Ах, шуса ӳкеҫҫӗ, мурсем!
-  Пӑр айне анса каяҫҫӗ!
Анчах «суккӑр паттӑрсем» тепле май килтерсе ҫавах 

пӑр таткисем ҫийӗн сиккелерӗҫ-ха. Темле чӑрсӑр туйӑм 
вӗсене малаллах хӑваларӗ; пӗр пӑр татки ҫинчен теприн 
ҫине сике-сике Пӑла леш еннех каҫса кайрӗҫ... Ах! тесе ҫеҫ 
юлчӗҫ пӑхса тӑракансем.

-  Патак ай ачисем!
-  Чарусӑрсем!
-  Халь юлтӑр вӗт леш енчех! Мӗнле каялла каҫас тетӗр?!
-  Янша! Хӑв сикессу ҫук, мӗн тӗтхӗртсе тӑратӑн?!
Лӗкӗрт-лӗкӗрт! кулса тӑракан Яншана ҫын сӑмаххи

витес ҫук. Икӗ аллине кӗсйине чиксе ним пулман пек 
шӑхӑркаласа тӑрать.

Леш енчи ҫыран хӗрринче пӗр хушӑ ҫарран ташлака- 
ласа тӑрсан, хӑйсен паттӑрлӑхӗпе хӑйсем чикӗсӗр хавхалан- 
са кайнӑскерсем, пуҫ хӗрлех шыва каялла сикрӗҫ. Катрам 
пӑрсем вӑл хушӑра леш енчен куҫса ҫыран ку енне пырса 
капланчӗҫ, тепӗр хут пӑр тӑрӑх чупса каҫма вӗсен май кил- 
мерӗ. Шеммипе Пибик пуҫӗсем пӑр катрамӗсем хушшин- 
чен йӑлт! та ялт! курӑннине ҫыранри ҫынсем сывламасӑр 
тенӗ пек пӑхса тӑчӗҫ.

-  Пӗтрӗҫ!
-  Ай, пӗтрӗҫ! Пуҫӗпех пӗтрӗҫ!
-  Шемми ҫухалчӗ...
-  Пибик пур!
-  Пибик! Пибик, хӑвӑртрах!
-  Пибик!!!
Кӑвакараса кайнӑ Пибик шывран тухрӗ. Йӑр-япӑш 

йӗкӗт хӑрах уран сиккелерӗ-сиккелерӗ те Шемми шывран



тухасса кӗткелесе тӑнӑ хыҫҫӑн, шӑлӗ ҫине шӑлӗ витмен- 
скер, киле тарасшӑн пулчӗ.

-  Ӑҫта Шемми?!!
-  Ман хыҫраччӗ, кай-ха эс кунтан...
-  Шемми ҫук!
Ҫар кайнӑ пек пӑр каякан Пӑла шывӗ ҫине пурте ӑвӑнса 

пӑхса тӑчӗҫ. Шемми ҫук. Шемми тухмарӗ.
-  Шел Шеммине! Ним ҫукшӑнах пуҫне ҫирӗ...
-  Вӗҫкӗн! Вӑйӑран вӑкӑр тухать тесе ахальтен каламан 

ҫав ваттисем. Мӗн туса хутӑр ӗнтӗ халь?!
Пибик чӗнмерӗ, пуҫне усрӗ те килнелле утрӗ. Унтан 

чӑтаймарӗ пулас, шӑннипе сиксе чӗтрекенскер, ут вӗттӗн 
чуптарчӗ.

-  Мӗн тесе каламалла ӗнтӗ хал ь Шеммин ашшӗ-амӑшне?
Никам та чӗнмерӗ. Янша ҫеҫ, ним пулман пек, ик алл ине

кӗсйине чиксе шӑхӑркаласа килнелле утрӗ. Ҫамрӑксен пӑр 
кайнине курас хаваслӑх пӗтрӗ. Часах Пӑла хӗррине ватӑсем 
те ҫитрӗҫ. Шемми ашшӗ пакур йӑтсах чупса анчӗ, хыҫҫӑнах 
амӑшӗ те йӗре-йӗре ҫитрӗ. Вӗсем, Пӑла хӗррипе анаталла 
анса, пакурӗпе пӑрсене сире-сире пӑхрӗҫ. Шывран ывӑлне 
ҫаклатса кӑлараймӑпӑр-ши тесе хӑтланса пӑхрӗҫ -  усси 
пулмарӗ. Шемми пуҫӗпех пӗтрӗ. Каярахпа ҫыран хӗрринче 
унӑн амӑшӗ ӳлесе макӑрни ҫеҫ чылайччен илтӗнсе тӑчӗ...

Ҫурхи шыв ейӗве кайрӗ,ҫыранрантухса Ахпӳртпе Вӑтаель 
улӑхне илчӗ, яла та ҫитрӗ. Шыв тӑруках хӑпарса сакайсемпе 
ҫӗрпӳртсене илчӗ. Ял ҫыннисем хыпалансах выльӑхӗсене са- 
рай ҫине хӑпарта пуҫларӗҫ, хӑйсем те пӳрт тӑррине пур-ҫук 
тӳшек-минтерне, арчине ҫӗклерӗҫ. Ҫӗрпӳртлисем кам кил 
умӗнчи йӑмра-хурама тӑррине, курак йӑвисемпе юнашар 
вырнаҫрӗҫ, кам никӗс ҫинче ларакан пӳрт-ҫуртлӑ кӳршӗсем 
патне каҫрӗҫ. Шыв илни кунта час-часах пулкалать те, анчах 
ейӳ кӑҫал ытла та сарӑлса кайрӗ ҫав.

Ял ҫыннисем ирхи куна каҫ турӗҫ ҫапла. Ейӳ вара 
ҫаплах хухмарӗ. Каҫ сӗмӗ хупларӗ таврана, тулли уйӑх



тӳпене хӑпарса ейӳ сарӑлнӑ вырӑна ҫап-ҫуттӑн ҫутатсан  
хура мӗлкесем шыв ҫине ӳкрӗҫ. Миккульсен йытти, тулли 
уйӑх ҫине пӑхса, чуна тӑвӑрлатакан сасӑпа улама пуҫларӗ. 
Ун хыҫҫӑн Миккулӗн кӗҫӗн ачисем те ӗсӗклеме пикенчӗҫ.

-  Атте-е-е! Ӗ-ӗ-ӗ...
-  Эпир пурте шывпа юхса каятпӑр пу-уль...
-  Эй, пӗсмӗлле! Тӗнче пӗтет пуль!.. Тӗнчене шыв илет 

пу-уль! -  чӗтрекен аллине шыв ҫине тӑсса Миккуль амӑшӗ, 
Шашук, кӗл тума пуҫларӗ. -  Шыв куҫӗ...

Икӗ аслӑ ывӑлӗ, Антунӗпе Ҫимунӗ, ашшӗ ури вӗҫӗнче 
мӑшлатса ҫывӑраҫҫӗ. Вун улттӑ, вун саккӑрти йӗкӗтсем, 
хуҫалӑха шывпа юхса каясран ашшӗпе пӗрле кунӗпе хы- 
паланса тирпейлесе пуҫтарнӑскерсем, сӗлтӗрех кайса хуп 
турттараҫҫӗ. Миккуль арӑмӗ Алтынке кӗҫӗн ывӑлӗсене -  
Элекҫейпе Лявккана -  хӑй ҫумне чӑмӑртанӑ та ҫурӑмран 
лӑпкаса ларать, вӗсен пичӗсене хӑйӗн кушӑрханӑ ал тӳрчӗ- 
пе шӑлать. Виҫӗ хӗрӗ амӑшӗн ҫурӑмӗ ҫумне тӗршӗннӗ, 
нӗшӗклетсе лараҫҫӗ.

-  Юхса каятпӑр, пӳрчӗпех юхса каятпӑр...
Миккуль чӑтаймарӗ, юлашкинчен вӗсене хӑтӑрса 

пӑрахрӗ:
-  Э-э! Ҫӗр ҫӑтасшӗ! Астӑвӑр-ха! Пӑрахӑр йӑслама! Йытӑ 

улани ҫитмест, тата эсир ӳлетӗр! Ватти, эсӗ те пулин чарӑн!
Хуллен пурте сӗнк пулчӗҫ. Пӗччен хуралҫӑ -  виле сӑнӗ 

ҫапнӑ уйӑх ҫеҫ -  шыв илнӗ яла хуралларӗ. Ял пӗчӗккӗн 
шыв айне путсах пычӗ, ҫавна майӑн мӗнпур ҫӳп-ҫап, 
тислӗк кирпӗч, турпас, улӑм, хӑма-пӗрене, ҫӗрпӳртсенчи 
ытти ӑпӑр-тапӑр ҫиеле тухса хуллен анаталла юхса анма 
пуҫларӗ. Вӗсемпе пӗрлех хӑтӑлса ӗлкӗреймен чӑх-чӗп, пут- 
са вилнӗ сысна ҫури, путек-пӑру та, хавшак хуралтӑсем те 
юхса кайрӗҫ...

Ейӳ эрнерен ҫеҫ тамалчӗ. Лачакара ларакан ял тата 
тепӗр эрне те, ик эрне те ҫурхи хӗвел питтинче кушӑрхарӗ- 
ха. Улӑм витнӗ ҫӗрпӳртсем юшкӑнпа хупланчӗҫ, урам хуш- 
ши шурлӑхланчӗ.
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Ейӳ сарӑлнӑ Аслӑ Пӑла улӑхӗнче каярахпа ҫӑра симӗс 
курӑк чӑшӑл! шӑтса тухӗ. Ешӗл ҫаран мӗнпур кайӑк-кӗшӗке 
аякран илӗртсе тӑракан пулӗ -  ирӗн те каҫӑн кунта кайӑк 
чӗвӗлтетӗ. Ырлӑхлӑ вырӑна кӗтӳ ачисем питех куҫлаҫҫӗ, -  
ял кӗтӗвне илсе тухӗҫ кунта, утсене выртмана ҫӳретӗҫ.



П Ӗ Р Р Е М Ӗ Ш  П А Й Ӗ

Ту енне

Хурал пӳртӗнче чӗлӗм тӗтӗм-сӗрӗмӗ явӑнать. Виҫӗ 
хӑмаран ҫапса тунӑ сӗтел тавра ял ваттисем пухӑнса ларнӑ. 
Пӗрисем чӗлӗм паклаттараҫҫӗ, теприсем хаяр махорккӑ 
ҫавӑрса туртаҫҫӗ.

-  Аслӑ Пӑла улӑхне кӑҫал та Вӑтаел ьсене ҫултаратпӑр-и- 
ха? -  сас пачӗ кӗтесре ларакан Сӗней, тӑрса малалла иртрӗ.

-  Мӗн тӑвайӑн вӗсене? Ҫава йӑтаҫҫӗ те кӗрсе каяҫҫӗ!.. -  
аллине сулчӗ Кӑста Керӗмӗ.

-  Пирӗн ҫава ҫуккӑ-им? Эпир хирӗҫ тухатпӑр, -  чӗвен 
тӑчӗ Кашта Хӗветӗрӗ.

-  Выльӑх яма ҫаран ҫитмест, каллех вӗсемпе вӑрҫ- 
малла... Авӑ, Хула ҫырми леш енче Пӑла ҫыранӗн чи ҫӳллӗ 
вырӑнӗ пур. Шыв илмест унта, -  сӑмах хускатрӗ Миккуль.

-  Вара?
-  Ҫавӑнта куҫса лармалла тесшӗн. Уҫланкӑ та пур унта, 

-  ҫине тӑрсах ӑнлантарасшӑн Миккуль ял ҫыннисене, ан- 
чах ун шухӑшӗ никамах та хавхалантараймарӗ-ха хальлӗхе.

-  Пулин, вӑл уҫланкӑра мӗн туса илейӗн-ши? Йӗри- 
тавра хура вӑрман, -  килӗшесшӗн мар Мӑлюк.

-  Вӑрман хӑртмалла.
-  Ай-яй!.. Калама ҫеҫ ҫӑмӑл, -  хӑй сӑмахӗнчен чакмасть 

Мӑлюк.
-  Кахалӑн ялан пӗр юрӑ. Кашни ҫул Пӑла ейӗве кая 

пуҫларӗ. Капла мӗнле пурӑнӑпӑр, ял-йыш?
-  Эсӗ, Миккуль, тӑванӑм, каҫса лар, эппин, ҫавӑнта, 

пит маттур пулсан, пире кунта та юрать, -  терӗ Мӑлюк 
йӗкӗлтешсе. -  Курӑпӑр унта!
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-  Эпӗ туман ӗҫ ҫук. Вӑрман хӑртмалла пулсан, вӑрман 
хӑртӑп. Эсир вара кунтах, шыв ҫинче ларӑр, пӗр-пӗр кун 
пуҫӗпех юхса кайиччен.

-  Асаттесем мӗн ӗмӗртен у вырӑнта тӗпленсе пурӑннӑ! 
Ылтӑн Уртапа Уксак Тимӗр тапӑнса килнӗ тапхӑртанах. 
Вӑрмансене тухса тарсан та каяллах таврӑннӑ тӑван ял 
вырӑнне. Ак ҫакӑнта! -  кукӑр патаккине шакка-шакка ура 
ҫине тӑчӗ ял ватти Утеш старик. -  Капла мӗнле пулать у? 
Ял пушанса юлтӑр-и? Эсир мӗн хӑтланатӑр?!

Миккуль те вӗриленсе сиксе тӑчӗ.
-  Юлакансем юлччӑр, никама та ирӗксӗр илсе кайма 

шутӑм ҫук! Ҫӗнӗ ҫӗре куҫса ларасси ӗлӗкех пулнӑ. Ҫитӗннӗ 
ывӑлсен ҫемйисене уйӑрса кӑларма та ҫӗр ҫитмест ял тав- 
рашӗнче. Ҫӗнӗ ҫӗре куҫмаллах! Кам манпа пӗрле?

-  Яла салататӑр вӗт капла! Масарта выртакан асатте-асан- 
несен ылханӗ ҫитет сана! -  ҫаплах кукӑр патаккипе таклаттар- 
са вӑрҫрӗ Утеш старик.

-  Кашни ҫул ытларах та ытларах шыв иле пуҫларӗ яла. 
Мӗн чухлӗ нуша! Вӑхӑт иртнӗҫем шыв-шур хӑйӗн ҫулне 
улӑштарса пырать. Анасем шурлӑхлана пуҫлӗҫ. Эсир ҫакна 
хӑвӑр курса тӑратӑр. Пирӗн те пурнӑҫа улӑштарма тивет. 
Ватӑсем, шухӑшлӑр-ха пуҫ тавра, ылханса лариччен. Ла- 
пам вырӑнта ларать Ахпӳрт ялӗ, ҫыран сӗвек. Пурӑна киле 
пурпӗрех...

Ӑна каласа пӗтерме памарӗҫ. Пӗри те тепри сиксе 
тӑрса хӑйсен шухӑшне пӗлтерме васкарӗҫ. Хурал пӳртӗн- 
чи ял пухӑвӗ ҫав каҫ ирхи автансем авӑтичченех пычӗ. 
Шурӑмпуҫпе тин саланчӗҫ арҫынсем килелле.

Миккульпе пӗрле Ту енне каҫса ларма ҫав кун Кашта 
Хӗветӗрӗ, Сӗней тата Кӑста Керӗмӗ тӗв турӗҫ.

Алтынке кӗлете кӗрсе хушпу-теветне, сурпан-масмак- 
не тирпейлӗн шурӑ пирпе чӗркесе ҫӳпҫе тӗпне пуҫтарса 
хучӗ. Хӗрӗсен шупӑрӗсене, юсавлӑ кӗпе-тумне те йӗркипе 
тирпейлерӗ, унтан ҫӳпҫе хуппине хупрӗ, ҫиелтен ула-
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ча пирпе витсе пушӑт чӗллипе ҫыхса хучӗ. Тепӗр ҫӳпҫене 
арҫынсен кӗрӗкӗсемпе чаппанӗсене, тӑли-ҫӑпатисене 
пуҫтарса тирпейлерӗ.

Часах Тури енне куҫса каймалла. Арҫынсем ҫурт 
вырӑнӗ палӑртса йышӑнма кайнӑ паян.

-  Чӗкеҫ, аҫусем таврӑннӑ ҫӗре пӑри пӑтти пӗҫерер пуль. 
Эсӗ уйран уҫла-ха.

Чӗкеҫ питӗ вӑр-вар хӗр. Чупса ҫӳресе ӗҫлет. Хӑй мӗн ту- 
нине тӑршшӗпех юрланӑ пек каласа парать.

-  Анне, эпӗ вучах чӗртрӗм.
-  Анне, эпӗ ҫӑл куҫран шыв ӑсса килсе хурана ятӑм.
-  Анне, уйран ҫӳпҫи тасах мар та, ҫӑвас теп.
-  Ҫӑвах, ҫу, хӗрӗм, -  кӗлетрен пуҫне кӑларса сас пачӗ 

амӑшӗ. Усӑнса тӑракан сурпан вӗҫне чӑрмантарасран пуҫ 
тавра тепре кӑшӑлласа хучӗ те ларти тырра миххе тултар- 
ма пикенчӗ.

-  Йӳҫӗхнӗ хӑймана ҫӳпҫене ятӑм, уйран уҫлатӑп.
-  Уҫла, хӗрӗм, уҫла.
-  Хуранта шыв сиксе вӗрет, пӑри кӗрпине ятӑм.
Ҫапла кунӗпех чӗвӗл-чӗвӗл... Чӗкеҫ пек чӗвӗлтетсе-

калаҫса, вӗҫсе ҫӳресе ӗҫлет вӑл кил-тӗрӗшре.
-  Анне, ҫу ӳкрӗ. Ай, тутлӑ та-ҫке, -  уйран ҫӳпҫинчен 

пӳрнепе ҫу пуҫса илсе чӗлхипе ҫуллать Чӗкеҫ. -  Ыраш 
ҫӑкӑрӗ ҫине сӗрсе парам-и?

-  Тӑхта-ха. Аҫусем килсе ҫитмелле. Хӗвел кӑнтӑралла 
сулӑнчӗ.

Вассапа Виркка пӳрт кӗтессинче пытанмалла выляҫҫӗ. 
Амӑшӗ вӗсене куҫран вӗҫертмест. Картишӗнче кӑлӑк чӑххи 
чӗпписене ертсе ҫӳрет. Вӗсем ҫинчен те куҫ илмест Ал- 
тынке. Ҫӑхан-тавраш картиш тӑрринчех явӑнса ҫӳрет-ҫке. 
Сыхӑ тӑни пӑсмасть.

Чӗкеҫ ҫинче -  шурӑ пиртен ҫӗленӗ кӗпе. Уринче -  ҫӑпата. 
Умне хӗрлӗ-кӗрен-кӑвак ҫиппе ҫӗклесе тӗртнӗ чӗрҫитти ҫакнӑ. 
Сӑнӗ-пичӗпе вӑл чӑнахах чӗкеҫе аса илтерет: чӗкеҫ ҫуначӗ пек 
куҫ харшийӗсем эреветлӗ-теветлӗ пит-куҫне витӗмлетсе
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тӑраҫҫӗ. Калаҫнӑ майӑн вӗсем чӗкеҫ вӗҫме хатӗрленнӗ евӗр 
ҫунатланса илеҫҫӗ, кулнӑ чухне вара вӗҫекен кайӑк пекех 
ярӑнса каяҫҫӗ. Чӗкеҫ утти-тӑрӑвӗпе те, калаҫу-юптарӑвӗпе 
те йӑлтах асламӑшне хывнӑ: ҫӳллех мар, анчах йӑрӑс пӳллӗ 
та витӗ вӑрт-варт. Утса-чупса пынӑ ҫӗртех кантӑр вӑрри 
шӗкӗлчесе ҫиме юратать е тем аса илет те тӑрук икӗ алли- 
пе ҫат-ҫат! ҫупса илсе вӗҫтере парать уялла. Юрра-ташша, 
сӑмах-юмаха ӑстаскер, уйри чечексене юрла-юрла пухса 
ҫӳреме тытӑнать. Чечек тесен чунне пама хатӗр вӑл, утмӑл 
турата питӗ юратать. Ытамӗпех пухса таврӑнать уйран, 
пуҫ кӑшӑль ҫыхса тӑхӑнать те хӑй те хӑй мар тенешкеллӗн 
савӑнса чупса ҫӳрет.

Кӗҫӗннисем ҫинче -  шурӑ пиртен янтӑланӑ шалпар 
кӗпе, пилӗкрен ярапаллӑ пиҫиххи пурантарса ҫыхнӑ. Вас- 
сапа Виркка пӗрмай пӳрт кӗтессинчи йӑмра тавра чуп- 
каласа-выляса ҫӳреҫҫӗ. Вӗсен унта, йӑмра хӑвӑлӗнче, пы- 
танмалли вырӑн пур -  тутӑр-саппун ҫыхтарнӑ тата ҫӑм 
шӗлепке тӑхӑнтартнӑ улӑм пуканесем, кивӗ пир таткисем, 
тӑм чашӑк катӑкӗсем.

-  Атя, паян «пӳртле» вылятпӑр?
-  Атя!
-  Малтан сӗтел тӑватпӑр. Ку сак ҫине ашшӗ ларать, 

ку сак ҫине -  амӑшӗ. Эсӗ ҫак чашӑксем ҫине пӑтӑ антар-ха. 
Ашшӗпе амӑшне пӑтӑ ҫитеретпӗр.

Хӗрачасем тӑм чашӑк катӑкӗсем ҫине йӗпе хӑйӑр тул- 
тарчӗҫ, тӑватӑ патак ҫапса, йӑмра хуппи хурса майлаш- 
тарнӑ сӗтел хушшине пуканесене лартрӗҫ те апат ҫитерме 
пуҫларӗҫ.

-  Ашшӗ, эсӗ ҫи, ҫи, санӑн ыран акана тухмалл а, -  сӑйлать 
Васса.

-  Амӑшӗ, ху та выҫӑ ан лар. Кунтӑкпа тырӑ йӑтса утмал- 
ла, -  турпас татки тыттарать пуканине Виркка.

Ӑшӑ хӗвел тӳперен ытарми савса пӑхать хӗрачасем 
ҫине... Лӗм ҫил варкӑшса килсе вӗсен питне ҫупӑрла-ҫупӑрла 
иртет. Ҫерҫисем ҫунаттисемпе пӑрр та пӑрр! туса тусан
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ҫинче ҫӑвӑнаҫҫӗ. Шерте ҫинчи автанӗ, авӑ, пуҫне каҫӑртса 
чӗвен тӑрса авӑтать, ун тавра чупса ҫӳрекен чӑхсем пӗр вӗҫӗм 
кӑтиклеҫҫӗ. Картишӗнчен амӑшӗн сасси илтӗнкелет е Чӗкеҫ 
аппӑшӗ юрласа унталла-кунталла чупса ҫӳрени курӑнать.

Хӗвел питтинче вылякан хӗрачасем тӑван килӗн 
ырлӑхлӑ сӑпкинче ярӑнаҫҫӗ -  ҫав хаваслӑ ҫерҫисем пекех 
чӗвӗлтетеҫҫӗ. Чунра ырӑ-ырӑ вӗсен, малашлӑх пирки те 
шзосӑшлама пӗлмеҫҫӗ-ха, ашшӗпе амӑшӗ тытса тӑракан 
пурнӑҫа хӑйсем ӑссӗн сӑнлама тӑрӑшаҫҫӗ:

-  Ак ҫапла, ак ҫапла акса пыр тырра, -  ӑнлантарать 
Виркка Вассана. Пысӑк утӑм ярса пусать те йӗри-тавра 
чаш! сапать ывӑҫри хӑйӑрне.

-  Ай! Ман куҫа кӗчӗ... Ай-ай... -  нӑшӑклата пуҫларӗ 
йӑмӑкӗ.

-  Кӳр-ха, пӑхам, -  ун куҫ хупанкине тавӑрса пӑхрӗ 
аппӑшӗ. Хӑйӗн тутӑр вӗҫне тытса хуҫлатрӗ те йӑмӑкӗн куҫ 
хӳрине асӑрханса шӑлса илчӗ.

-  Пулчӗ-и? Халь мӗнле, Васса?
-  Ӗ-ӗ-ӗ... Тем?
-  Эсӗ куҫна уҫса-хупса пӑх. Тата тепре. Вара? Васса?
-  Э! Иртсе кайрӗ! Иртсе кайрӗ! -  савӑнса сиккелеме 

пуҫларӗ Васса.
-  Атя тата вылятпӑр апла! -  йӑмӑкне ыталаса илчӗ 

аппӑшӗ.
-  Атя. Халь мӗнле? -  тринкки-тринкки сиккелет лешӗ.
-  «Пзггекле». Эсӗ -  путекки, эпӗ -  кӗтӳҫҫи.
-  Эп кун пек вӑййа пӗлместӗп. Епле?
-  Эс таратӑн, эп хӑвалатӑп.
-  Юрӗ! Юрӗ! Эп путек пулатӑп! Эп -  путек!
-  Кӗтӳҫе пушӑ кирлӗ. Сӳс илсе пушӑ явам-ха.
Сарайне чупса кайса пӗр ывӑҫ сӳс илсе килчӗҫ те

иккӗшӗ пӗрле сӳс явма пуҫларӗҫ.
-  Миҫеллӗ явар? Ҫиччӗлле и виҫҫӗлле? -  ыйтать Васса.
-  Ҫиччӗлле пӗлместӗп, виҫҫӗллех явар, -  сӳс сӗвемӗсене 

пайлать Виркка. -  Эс тытса тӑр-ха пӗр вӗҫӗнчен.
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-  Ман ҫиччӗлле явас килет! Атя, явса пӑхар?
Хӗрачасен вӑййи вӗҫлениччен амӑшӗ вӗсене пӳрте

йыхӑрчӗ:
-  Васса, Виркка! Ӑҫта ҫухалтӑр эсир?
...Алтынке самант та пушӑ тӑмасть. Кӗлетрен кӗрсенех 

вӑл ҫӗр урайне шӑлса кайрӗ. Тӑвар сулланчинчен пӗр 
чӗптӗм тӑвар илсе пӑри пӑтти ҫине ячӗ, тин уҫланӑ услам ҫу 
катӑкне ярса пӑтратрӗ, унтан кашӑк вӗҫӗпе тутанса пӑхрӗ 
те кӑвайтне сӳнтерчӗ.

Часах ҫемье кӑнтӑр апатне лармалла. Хӗрарӑм кашӑк 
пӗрнинчен йывӑҫ кашӑксем илсе сӗтел ҫинчи тӑм куркана 
аврисемпе пуҫтарса чикрӗ.

-  Анне, аттепе тетесем килмеҫҫӗ-и? -  чупса кӗчӗ пӳрте 
Чӗкеҫ. Икӗ хура вӑрӑм ҫивӗчӗ чӗкеҫ ҫуначӗ евӗр хӑй хыҫҫӑн 
вӗҫсе пыраҫҫӗ.

-  Тем, килӳ-тӑву пулмарӗ-ха.
Чашӑкпа уйран ярса илсе Чӗкеҫ сӗтел ҫине лартрӗ. 

Пӗрчӗк ҫу катрамӗсем ҫиелте ярӑнса ҫӳреҫҫӗ, уйран тутине 
кӳреҫҫӗ. Юлнӑ уйранне хӗр кӑкшӑма ярса тӗпелти сак айне 
ҫӗр ҫине сулхӑна лартрӗ те тепӗр савӑтпа ҫуптарнӑ ҫу кат- 
рамӗ сӗтел варрине хучӗ. Ку апата курсан выҫман хырӑм та 
юрла пуҫлӗ. Хӗрпӗрчисем чупса кӗчӗҫ те кашӑк тытса сӗтел 
хушшине тӗркӗшсе кӗрсе ларчӗҫ. Амӑшӗ вӗсем валли ҫавра 
ҫӑкӑр пуҫласа чӗлӗ касрӗ, ҫу сӗрсе пачӗ.

-  Уйранпа сыпса ҫийӗр. Акӑ кашӑк.
Тутлӑ апатпа илӗхсе ҫуталнӑ куҫсем сӗтел хушшинче 

нумай лармарӗҫ, каллех урама тухса чупрӗҫ.
-  Ма ҫитмерӗҫ-ха халь те арҫынсем? Ахӑр, тем ҫитсе 

тухмарӗ пуль-ҫке? -  Алтынке пӑшӑрхана пуҫларӗ.
Ҫемье каҫ енне ҫеҫ пуҫтарӑнчӗ. Виҫӗ юланут харӑс 

хапха умне килсе чарӑнчӗ. Арҫынсем ҫул ҫинче калаҫса 
пӗтереймен сӑмахӗпех картишне шавласа кӗчӗҫ. Выҫӑпа 
хӑврӑлнӑскерсем, ҫапах та калама ҫук хӗпӗртенӗскерсем, 
тӳрех сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗҫ.
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-  Шӑпах чӑнкӑ ҫыран ҫывӑхӗнче пӗр уҫланкӑ пур. Ҫурт 
лартма аван пулӗ ҫавӑнта. Шыв илмен вырӑн, -  апатне 
ҫиме чарӑнсах калаҫать Миккуль.

-  Атте, йӗри-тавра хурама унта. Епле хӑртса пӗтерӗпӗр? -  
Антуни иккӗленни сисӗнчӗ.

-  Меслетне пӗлсе ӗҫлемелле. Ваттисем ӗлӗк ҫапла 
тунӑ: вуллине касса йӑвантарӑпӑр, тунката тавра ҫӗр чав- 
са тухӑпӑр, кавунпа тымарӗсене ваклӑпӑр, лумпа хирсе 
кӑларӑпӑр. Унтан вара кӑвайт чӗртсе ҫунтарӑпӑр.

-  Хӑҫан тытӑнасшӑн? -  Ҫимун та ҫӑвӑнса пӗтерсе сӗтел 
хушшине кӗрсе ларчӗ.

-  Ыранах. Ыттисенчен маларах ҫитсе хамӑр вырӑна 
палӑртар. Карта тытар.

-  Атте, -  пӗлтерӗшлӗн сӑмах хушрӗ аслӑ ывӑлӗ. -  Эпӗ 
кӑҫал авланас тетӗп. Уйрӑлса тухма вырӑн кирлӗ пулать.

Алтынке ывӑлӗ ҫине чӑр! пӑхрӗ.
-  Кам хӗрне илес тетӗн, ыльӑм? Илтмен-ҫке.
Аслӑ ывӑлӗ вӑтаннӑ пек пулчӗ, пуҫне пӗкрӗ. Ку ҫӗнӗ хы- 

пар пурне те кӑсӑклантарса ячӗ. Миккуль, арӑмӗ йывӑҫ ча- 
плашкапа панӑ сивӗ кӑваса ӗҫрӗ те, уссине сӑтӑркаласа пӗр 
хушӑ чӗнмесӗр ларчӗ.

-  Епле-ха апла, ыльӑм? Кӑҫалах вӑй ҫитерейӗпӗр-ши?
-  Ма апла калатӑн? Ман ҫул ҫитнӗ. Хреҫҫук та пӗве кӗчӗ. 

Эпир сӑмах татнӑ.
-  Тӑхтамалла пулать, ыльӑм. Ҫӗнӗ ҫӗрте тымар ярса 

ҫурт-йӗр ҫавӑрасси ҫӑмӑл мар. Пӳртне те ҫӗнӗрен лартас 
пулать, карти-хуралтине те ҫавӑрмалла. Ку ҫурт аслаҫунах. 
Пӳрт пӗренисем кивелнӗ. Йӑлтах ҫӗнӗрен тумалла.

-  Атте?..
-  Хӗрне тиркесе каламастӑп. Шайлӑ хӗр. Хура та ӗнтӗ... 

Чикан урапинчен ӳксе юлнӑскер.
-  Атте?!.
-  Асту-ха эс, ан шӑртлан! Кӑҫал кӗркуннех туй 

тӑваймасси паллӑ! -  шат татса хучӗ хӑй сӑмахне Миккуль.
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Кӗҫӗнреххисем хӗрсе пыракан калаҫӑва хӑлха тӑратсах 
итлесе ларчӗҫ. Амӑшӗ те ашшӗ ш}0(ӑшӗпе килӗшет пулас, 
сӑмахулӑштармасть.Аслӑывӑлӗтекчӗнмерӗ,мӑшлаткаласа 
апатне ҫисе пӗтерчӗ те картишне выльӑхсем патне тухрӗ. 
Ҫемье, апатланса, ҫывӑрма выртрӗ.

Вӗрлӗк пахча тытасси темех мар. Миккульпе тӑватӑ 
ывӑлӗ Хӑмӑшлаварти вӗтлӗх вӑрмантан вӗт хурӑн касса 
килчӗҫ те ҫур кун хушшинчех уҫланкӑ тавра вӗрлӗк карта 
тытса ҫавӑрчӗҫ. Пӑла шывӗн чӑнкӑ ҫыранӗ енне Миккуль 
ҫемйи ҫурт никӗсӗ чавма пуҫларӗ.

Вӑрман вӗсемпе хӑйӗн чӗлхипе пуплет: шӑкӑлчи 
шӑкӑлтатса калаҫать, куккук сасси уҫланка илем кӳрет. 
Шӑпчӑк сассине ӗҫлеме пӑрахсах итлесе тӑрас килет 
Ҫимунӑн, анчах ашшӗ, авӑ, пӗр чарӑнми ӗҫлет. Антунӗ пуҫне 
чикнӗ те шӑл шурри кӑтартмасӑр, хӑй ӑссӗн тем шухӑшласа 
пӗр вӗҫӗм ҫӗр чавать.

-  Ҫӗр урай тумастпӑр текех. Шурӑ пӳрт лартатпӑр. 
Тӗпсакай пулать. Ҫамрӑк пӑру-пзггеке унта усрӑпӑр. Сӗт- 
турӑха сивве ларткалама та пырать. Лявкка, кил-ха, тӑрса 
кӑтарт. Сан ҫӳллӗш тӑвӑпӑр тӗпсакайне.

Аслати сассиллӗ Антунӗ паян кунӗпе те пӗр сӑмах 
чӗнмерӗ. Ашшӗ ун ҫине тек-текех пӑхса илчӗ, калаҫтарасшӑн 
пулчӗ, анчах сӑмах кӗтсе илеймерӗ, вара аллине сулчӗ те 
мӗнпур ӗҫне вӑталӑх ывӑлӗпе сӳтсе яврӗ.

-  Ӑвӑспа ҫӑка-хурӑнран пӳрт лартмаҫҫӗ. Яхтӑ пӗрене 
лайӑх та, йӗри-таврашра курӑнмасть. Ҫурҫӗрелле, анӑҫ 
енче юман нумай. Ыран иксӗмӗр кирлӗ йывӑҫ шыраса 
ҫавӑнталла пӑхса ҫаврӑнӑпӑр.

-  Атте, ухӑ-тавраш та илес пуль-и? Ҫула май тилӗ- 
мулкач е пӑчӑр тытасси пулӗ. Какай яшки ҫиес килет, -  хӑй 
шухӑшне пӗлтерчӗ Ҫимун.

Усме ярӑннӑскер, сарӑ яхтӑ пекех чанк( каҫӑрӑлса 
тӑрать вӑл. Уссийӗ те шӑтман-ха. Хӗр пек хитрен кулса шурӑ 
та тикӗс шӑлӗсене кӑтартать.

Н.' г'чаябиблиотека 
Чу: ";;:;.тйРеспу6лики
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-  Илех. Чӑнах, Чӗнтӗрек кӳллинче кайӑк-кӑвакал нумай 
пулакан. Йытта та хамӑрпа пӗрле илер.

-  Атте, унтан ҫити епле турттарса килӗпӗр-ха юман 
пӗренесене? -  аптӑрарах ыйтрӗ Ҫимун.

-  Каснӑ юмана тӗпӗнчен явакласа пӗрер е икшерӗн ура- 
па тӗнӗлӗ ҫине ҫыхса хурӑпӑр та вашмӑкрах вырӑнсемпе 
кӑнтӑралла аштарса тухӑпӑр.

-  Апла тесен... Атте, эпӗ улма-чӑпар ута тытатӑп.
-  Яра пар. Кӗҫӗр выртмана кам каять-ха? Элекҫей, 

эсӗ-и?
-  Эпӗ! Эпӗ! Ял ачисемпе Аслӑ Пӑла улӑхне тухма калаҫса 

татӑлтӑмӑр.
-  Унта Вӑтаельсем пымаҫҫӗ-и-ха? Икӗут кӗтӗвӗ тапӑҫма 

пултараҫҫӗ.
-  Вӗсем масар леш енче кӗтеҫҫӗ, эпир -  ку енче.
-  Урӑх вырӑн ҫук-и сирӗн валли? Мӗн-ма унта каятӑр, 

шӑркалчӑсем? -  тӗпчерӗ ашшӗ. Темӗн канӑҫсӑрлантарчӗ ӑна.
-  Курӑк сӗтеклӗ унта.
-  Вӑтаельсемпе ӗмӗр ҫав улӑхшӑн тав пырать. Астӑвӑр-ха.
-  Тата урӑх ӑҫта каяс? Хула ҫырмин лаппине-и?
-  Мишерсем пурӑнакан хутлӑха ҫӳремесен те юрать. 

Хӑмӑшлавар кӳлли ҫывӑхӗнче ҫитерӗр.
-  Атте, тӗпсакай валли чавса ҫитрӗ. Анса тӗрӗсле, -  

кӗрлевлӗ мӑн сасӑпа паян пӗрремӗш хут ҫӑвар уҫрӗ Антунӗ.
Урлӑш-тӑршшӗне каллӗ-маллӗ виҫнӗ хыҫҫӑн Миккуль 

шухӑша кайрӗ; «Унӑн тӑватӑ ывӑл, виҫӗ хӗр. Ҫемье пысӑк. 
Кӗҫӗннисем ҫитӗнсе пыраҫҫӗ. Авланса уйрӑлса тухиччен 
хӑйсен ҫемйисемпех кунта шӑнӑҫкалӗҫ. Тӑвӑр пулмӗ-ши? 
Ҫӗр ирӗклӗ, вӑрман аслӑ. Мӗн-ма пысӑкрах пӳрт лартас мар? 
Пӗр сыпӑран ҫеҫ мар, икӗ сыпӑран пултӑр. Пӗр хускалнӑ Ч)гх 
шатрун ҫуртах тӑвас...»

Миккуль хӑнӑхнӑ йӑлипе ҫӑра сухаллӑ янахне кӑтӑрт- 
кӑтӑрт хыҫса илчӗ.

-  Астӑвӑр-ха, -  аллине ҫӳлелле ҫӗклерӗ вӑл. Ывӑлӗсем 
чупса пырса ӑна тӗпсакайӗнчен туртса кӑларчӗҫ. -  Тепӗр
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виҫӗ-тӑватӑ хӑлаҫ сулахаялла чавсан та пӑсмасть пуль. 
Антуни, эсӗ ыран ҫакӑнтах ӗҫле. Тӗпсакай шӑтӑкне чавса 
пӗтер. Ку шӗвӗрккесем сана пулӑшӗҫ.

Упана аса илтерекен Антунӗ шурӑ та, хура та чӗнмерӗ, 
мӑшлатса ҫеҫ тӑчӗ.

Виҫӗ арҫын виҫӗ ут ҫине утланчӗҫ. Кӗҫӗннисем пӗри 
ашшӗ умне, тепри Ҫимун умне сиксе ларчӗҫ. Ача пулсан 
та, вӗсен Антунӗ ыттисенчен ютшӑнарах тӑнине сисрӗҫ, ун 
ҫумне ҫулӑхмарӗҫ.

...Килте вӗсене пӑсланса тӑракан кӑмпа яшки кӗтрӗ. 
Каҫхи апата ҫемье шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса, пулас ӗмӗтсемпе 
суйланса ирттерчӗ. Ҫӑлтӑрсем тӳпене тухсан Миккуль 
картлаҫ ҫине чӗлӗм туртма тухса ларчӗ. Ҫимун та ашшӗ 
ҫумне вырнаҫрӗ.

-  Вӑрман хӑртиччен кунтах тырӑ акса-туса илӗпӗр. 
Кӑҫал ҫурт хӑпартса лартасчӗ те хӗл лариччен кӗресчӗ.

-  Шеп те пулӗччӗ, атте.
Вӗсем патне Алтынке пырса калаҫӑва хутшӑнчӗ.
-  Ял ҫинче тем те калаҫаҫҫӗ. Сӗнейсемпе Кашта Хӗветӗрӗ 

те паян-ыран Тури енне хӑпарасшӑн тет. Лайӑхрах ҫӗрсене 
маларах йышӑнасшӑн.

-  Апла терӗн-ха... Ыран шурӑмпуҫпех тӑрса тухса каяс. 
Никӗс янӑ шӑтӑка юпа лартас. Вара пырса тӗкӗнмӗҫ.

-  Пырас текен тата пур, -  сӑмахне малалла тӑсрӗ арӑмӗ. -  
Хурал пӳртӗнче кашни кун пухӑнса тавлашаҫҫӗ тет.

-  Тавлашчӑрин. Пире мӗн ӗҫ? Юрӗ паянлӑха тени- 
пе. Ыран куҫ курӗ унта, -  ҫапла каласа Миккуль чӗлӗмне 
сӳнтерчӗ те кӗлне шаккаса тӑкрӗ, унтан пӳрте кӗрсе кӑмака 
ҫамки ҫине хучӗ. Чӗлӗмӗн вырӑнӗ ҫакӑнта.
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Нухай каҫҫи ♦1

Каҫ пулттипе Ахпӳрт ял ачисем тӑварнӑ учӗсене  
чӗлпӗртен ҫавӑтса Нухай каҫҫи тӗлӗнче Пӑла шывӗ урлӑ 
каҫма тапранчӗҫ. Хура ӑйӑр утланнӑ Элекҫей икӗ лашине 
чӗлпӗртен тытса пырать. Унпа пӗрле выртмана Савит, 
Маҫи, Ҫетюк, Каюк, Ҫӳппи тата ыттисем хӑйсен учӗсемпе  
пыраҫҫӗ. Пурте йӗкӗт шутне тин кӗнӗскерсем: камӑн ҫӳхе 
мӑйӑхӗ палӑра пуҫланӑ ӗнтӗ, тепри ҫара янахлах, анчах ал- 
урара пурин те кӑра вут вылять. Пурте вӗсем Элекҫейӗн 
тантӑшӗсем. Шурӑ лашапа сиктерсе пыракан Савит -  пу- 
ринчен малта. Ай, селӗм-ҫке унӑн лаши!.. Сакӑлта урисем- 
пе ташлать тейӗн. Вӑрӑм мӑйне акӑш пек авса тулхӑрать, 
йыхравлӑн кӗҫене-кӗҫене ярать. Ӑна кура Элекҫейӗн хура 
ҫӗлен пек ӑйӑрӗ те канӑҫсӑрланма пуҫларӗ, чарса чарӑнми 
малалла талпӑнать, кӗҫенет, чӗвен тӑрать. Элекҫей чӗлпӗр- 
не лӑнчӑ ячӗ. Юртӑпа пыракан юланут малалла сиккипе 
вӗҫтерчӗ. Шывра ишекен хура ҫӗлен пек яртлатса пырать! 
Аллинчи чӗлпӗрне Элекҫей чутах вӗҫертетчӗ. Хӑла лашапа 
ҫӳрен ут, паллах, вӗсенчен юлмарӗҫ. Ку хӑйне евӗр йых- 
рав пулчӗ пулмалла. Маҫи, Ҫетюк, Каюк, Ҫӳппи учӗсем 
те тапранчӗҫ, вӗсене хӑваласа ҫитрӗҫ. Сиккипе пыракан 
ут кӗтӗвӗ ҫапла Нухай каҫҫи патне ҫитсе Пӑла шывӗ урлӑ

1 Нухай каҫҫи -  Ногайский перевоз.
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каҫма пуҫларӗ. Утсем, шыв сирпӗтсе, сӗвек вырӑнпа Пӑла 
шывне пырса кӗчӗҫ.

Ҫурхи шыв тахҫанах хухнӑ ӗнтӗ. Ҫуллахи вӑхӑтра ӑшӑх 
вырӑнта лаша путмалӑх та шыв ҫук. Пӑла кукӑрӗсенче вара 
шыв авӑрӗсем явӑнаҫҫӗ. Унта пӳ ярсан та ҫитме ҫук. Тепӗр 
ҫӗрте тилхепе ярса ҫитмен вырӑнсем те пур.

Юхан шывӑн пӗр енчи ҫыранӗ сӗвек пулсан, тепӗр 
енӗ яланах чӑнкӑ. Нухай каҫҫи тӗлӗнче Пӑла шывӗн тепӗр 
енне кӑштах сӗвеклетсе такӑр ҫул хӑпарать. Унта ҫул ик 
енӗпе икӗ ватӑ хурама каҫӑрӑлса ларать. Нухай каҫҫинчен 
каҫсан юланутҫӑсем ҫавӑнта чарӑнса тапӑра тӑраканччӗ. 
Ут кӗтӗвӗ тапӑртатса, шыв сирпӗтсе шывран тухрӗ те 
ҫыран еннелле ыткӑнчӗ. Унччен те пулмарӗ, утсем пӗри 
те тепри хыттӑн кӗҫенсе сирпӗне-сирпӗне шыва ӳкрӗҫ. 
Малтан Савитӗн шурӑ лаши, ӑмӑрӗпе тӑрук темрен пӳлӗнсе, 
ҫыранран шыва месерле персе анчӗ. Ун хыҫҫӑн хура ҫӗлен пек 
ут пӗтӗрӗнсе ӳкрӗ... Юланутҫӑ аллинчи чӗлпӗрне вӗҫертсе 
янине пула хӑла лашапа ҫӳрен ут хыттӑн хартлатса айк- 
кинелле сикрӗҫ. Тапӑр шуйханса кайрӗ. Ку ҫитменччӗ, ху- 
рама тӑррисенчен вӗсем ҫине чул муклашкисем вӑркӑнма 
пуҫларӗҫ.

Вӑтаелсем! Аслӑ Пӑла улӑхӗ ҫине Ахпӳртсен кӗтӗвне 
ярасшӑн мар! Выртмана каякан ачасем ҫакна тавҫӑрса 
илчӗҫ ӗнтӗ. Тытӑҫу-харкашусем вӗсен хушшинче унччен 
те пулкаланӑ. Паян вара ытла кӗтмен ҫӗртен, пӳтсӗрле 
хӑтланчӗҫ.

-  Астӑвӑр-ха! -  ашшӗ сӑмахне вырӑнлӑ аса илсе 
кӑшкӑрса ячӗ шывран сиксе тухнӑ Элекҫей. -  Лашасене 
амантатпӑр!

Выртмана каякан ачасем хӑҫан ҫӗҫӗсӗр тухни пур? Са- 
вит атӑ кунчинчен ҫӗҫӗ туртса кӑларчӗ те икӗ хурамаран 
карса ҫыхнӑ курӑнман вӗрене алӑпа хыпашласа тупса касса 
ячӗ. Чӑрсӑр та пуҫтахскер, ҫавӑнтах хурама тӑррине йӑпӑр- 
япӑр хӑпарса Вӑтаель ачисене аялалла тытса печӗ. Иккӗш- 
виҫҫӗш лашасене хӑвӑртах шывран хӳтерсе кӑларса Аслӑ
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Пӑла лаппине ертсе кайрӗҫ, ыттисем вара Вӑтаельсемпе 
ҫапӑҫса юлчӗҫ.

Уйӑх вӗсене пулӑшма шут тытрӗ пулас. Ҫӑлтӑрлӑ 
тӳперен, кӑвакал шывран сасартӑк чӑмса тзгхнӑ евӗр, 
ярӑнса тзгхрӗ те вӗсен пуҫ тӑрринех анса ларчӗ. Вӑтаельсем 
хӑйсеннисене пулӑшма тата ытлараххӑн чупса ҫитрӗҫ. 
Ахпӳртсем те килтисене систерме ӗлкӗрнӗ иккен, -  юла- 
нутсемпех персе ҫитрӗҫ.

Нухай каҫҫи чылайранпа кун пек ҫапӑҫу курманччӗ-ха...
Камӑн чышки вӑйлӑрах? Вӑтаельсен е Ахпӳртсен? 

Тӳпелерӗҫ те тӳпелерӗҫ пӗрне-пӗри. Савит умрине ҫапса 
ӳкерчӗ, теприне пуҫпа пырса сӗкрӗ, виҫҫӗмӗшне зфа 
явса ӳкерчӗ. Чӑрсӑрлӑхӗпе ыттисенчен уйрӑмах палӑрса 
тӑраканскер, ҫапӑҫнӑҫемӗн хаярлансах пырать. Юлашкинчен 
вӑл, икӗ уран сиксе, хӑй умрисене кӑкӑртан тапса ӳкерме пи- 
кенчӗ. Элекҫей те пӗр-иккӗшне пуҫ урлӑ ывӑтма ӗлкӗрнӗччӗ, 
тахӑшӗ ӑна янахран хытӑ чышрӗ те, мӑйӑхӗ шӑтма ӗлкӗрей- 
мен йӗкӗт пӗтӗрӗнсе анчӗ. Чӗлхине хытӑ ҫыртнӑ, иккен. Вӑт, 
мерекке, ҫӑварӗнчен те, сӑмсинчен те юн каять.

«Ыран атте мӗн калӗ?.. Вӑл Аслӑ Пӑла улӑхне ан кайӑр 
тесе асӑрхаттарнӑччӗ-ҫке ӑна. Ҫав Савит куҫӗнчен ӳкей- 
менниех пӗтерчӗ. Эх, янах та чалӑшнӑ, пулас!..»

Вӗсен ҫемйинче ывӑлсем ашшӗ сӑмахӗнчен иртменччӗ- 
ха халиччен. Ыран хӑйне ашшӗ хытӑ ятласса Элекҫей пӗлет. 
Паян тем инкек сиксе тухиччен... Авӑ, Каюк чукмар пек 
турат ярса илчӗ те унпа арман ҫунатти пек сулкалаш- 
са ҫапӑҫакансем хушшине кӗрсе кайрӗ. Никама та уяса 
тӑмасть! Ӑна кура Ҫетӳк та ҫаплах тума пуҫларӗ. Маҫийӗ 
ӑҫта тата? Элекҫей ҫапӑҫакансене чарма шут тытрӗ. Анчах 
хӗрсе ҫитнӗ ҫапӑҫура никам та ун сӑмахне итлемест. Вӑйлӑ 
чӑмӑр кӑна хуҫа кунта халь.

«Мӗн тумалла? Ку ҫапӑҫу ырӑпа вӗҫленместех. Кама 
та пулин вӗлерсе пӑрахмасӑр чарӑнмаҫҫех. Аманса 
сусӑрланакансем те пӗрре ҫеҫ мар пулӗҫ. Ашшӗ кайма хуш- 
ман ҫӗртенех ертсе килчӗ-ҫке вӑл юлташӗсене!..»
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-  Киспуҫ ҫитрӗ!
-  Киспуҫ!!.
Киспуҫа пурте пӗлеҫҫӗ. Вӑтаелӗнче ҫеҫ мар, тавра- 

ра та ун пек паттӑр урӑх ҫук. Хурама айӗнче ытти йывӑҫ 
пӗчӗккӗн курӑннӑ пекех, Киспуҫ та ҫынсем ҫине куҫ айӗн 
ҫеҫ пӑхса ҫӳрет. Киспуҫ хаяррине пурте пӗлеҫҫӗ. Чӑмӑрӗ те 
чукмар, ҫилли те ҫиҫӗм. Ун ал айне лексен сыввӑн юласса 
ан та шутла. Акатуй-сабантуйсенче кӗрешме тухсан унпа 
тытӑҫас текен сахал. Ҫавӑнпа вӑл аякри Акатуйсене ҫӳрет 
теҫҫӗ, кунтисем унпа ҫыхланмаҫҫӗ.

Киспуҫ ҫамрӑках мар, ват хусах ӗнтӗ. Хӗрсем ӑна качча 
тухма хӑраҫҫӗ, чӑмӑрӗ йывӑррине пӗлеҫҫӗ. Ҫамрӑкрах чухне 
вӑрласа хӗр кӑларма та хӑтланса пӑхрӗ вӑл. Май килсенех 
куҫ курми тухса тараҫҫӗ лешсем. Хаяр, ах, хаяр Киспуҫ...

Паян, акӑ, Вӑтаель ҫамрӑкӗсем, Ахпӳртсене 
парӑнтарайманнине кура, тахӑшне Киспуҫа чӗнме янӑ 
иккен. Киспуҫа вара ҫакӑ ҫеҫ кирлӗ. Ҫапӑҫу-харкашусӑр 
пурӑнма кичем ӑна. Алли пӗрмаях кӗҫӗтсе тӑрать.

-  Ӑмма тен?! -  хӑйне чӗнме килнӗ ачана хӑрах аллин- 
чен йӑтса хул пуҫҫийӗ ҫине лартрӗ вӑл.

-  Аслӑ Пӑла улӑхӗшӗн ҫапӑҫаҫҫӗ! Сана чӗнме ячӗҫ!
-  Тыт лайӑхрах ҫӳҫрен, сиккипех ҫитетпӗр! Ӑҫта вӗсем?! -  

авӑрланса кӑшкӑрчӗ Киспуҫ. Пулас ҫапӑҫу ӑна хӗртсе ячӗ. Чук- 
мар пек чышкисене чӑмӑртарӗ те тапса сикрӗ.

-  Нухай каҫҫи патӗнче! -  унӑн хул пуҫҫийӗ ҫинче сиксе 
пынӑ майӑн пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ ача.

-  Ну, Нухай каҫҫи кӑтартатпӑр вӗсене пӗрре! Ӗмӗр 
манмӗҫ Нухай каҫҫине!..

Уйӑх ҫутинче пулсан та, Ахпӳртсем Киспуҫа тӳрех пал- 
ларӗҫ. Епле палламӑн? Унран пӗр Шаккум кӑна хӑрамасть 
пулӗ. Акӑ вӑл ҫил-тӑвӑла лекнӗ арман хӑлаҫланнӑ евӗр 
ҫапӑҫма тытӑнчӗ.

-  Нимӗр тӑватӑп! Ишетӗп! У-у-у!.. -  ахӑрать урса кайнӑ 
Киспуҫ.

Ахпӳртсем, кашкӑр евӗр, ушкӑнпаун хулӗсенчен ҫакӑнса 
туртса антарасшӑн та пулчӗҫ, силлесе ҫеҫ пӑрахрӗ вӑл
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вӗсене. Чукмарпа та ҫапса пӑхрӗҫ ҫурӑмӗнчен, хӑнк та ҫук. 
Чулсемпе те персе пӑхрӗҫ, паттӑр йӳпсемерӗ. Ӗнтӗ Савит те 
ун чӑмӑрне чӑтаймасӑр месерле кайса ӳкрӗ, Каюк та таҫта 
ҫитиех сирпӗнсе кайрӗ те халь тӑнсӑр выртать. Ҫетӳкпа 
Ҫӳппи аран ура ҫинче тытӑнса тӑраҫҫӗ ӗнтӗ. Ыттисем?..

Ахпӳртсем чакрӗҫ. Никамӑн та пӑрса янӑ пуҫпа ҫӳрес 
килмест. Ялта пӗр Кукӑрмӑй пур. Киспуҫ ун мӑйне пӑрса 
яни чылай пулать ӗнтӗ. Вилесрен юлнӑскер, халь хур пек 
сылтӑм куҫӗпе ҫеҫ малалла чалӑшшӑн пӑхса утать. Сулахай 
куҫӗ унӑн вара хыҫалалла пӑхать...

Элекҫейӗн те куҫӗ хыҫалалла пӑхать иккен, тарма 
вырӑн шырать. «Хыҫалта -  вӗсем выртмана илсе килнӗ ут  
кӗтӗвӗ. Ку ҫапӑҫура Вӑтаельсен мӑшкӑлӗ пулсан, утсене те 
вӑрласа кайӗҫ, унтан Пӑва е Упи пасарне илсе кайса сутӗҫ. 
Харсӑртараххисем Нухай тракӗпе кӑнтӑралла та хӑваласа 
кайма пултарӗҫ. Ҫулне-йӗрне шыраса туп вара».

Элекҫей ҫил ҫӗкленӗ пек сиксе тӑчӗ те сасартӑк ҫӑлӑнӑҫ 
шыраса мӑйран ҫакӑнса тӑракан шӑхличне ярса тытрӗ. 
Йӑмра тураттинчен нумаях пулмасть ӑсталанӑччӗ ӑна вӑл. 
Элекҫей шӑхличпе хитре кӗвӗсем калать. Шӑпчӑк сасси те 
кӑларать, куккук сассине те, шӑкӑлчипе тӑри сассине те. 
Вӑййа тухсан хӗрсене тунсӑхлӑ е хавас кӗвӗсем каласа юр- 
латтарать. Хӗрлӗ ҫӳҫлӗ, хӗрлӗ питлӗ йӗкӗте тантӑш-хӗрсем 
кӑна мар, аслӑраххисем те савса пӑхаҫҫӗ. Вӑл шӑхличпе ка- 
лама пуҫласан, ӑна сырса илеҫҫӗ те шӑпӑрт тӑрса итлеҫҫӗ...

Элекҫей пӗтӗм вӑйпа хаваслӑ кӗвӗ янӑратма пуҫларӗ. 
Ҫапӑҫаканнисем тавра чупса ҫӳресе кӗвӗ калать. Лешсем 
малтанах йӳпсемерӗҫ. Элекҫей тунсӑхлӑ кӗвӗсем те каласа 
пӑхрӗ, унтан кулӑшла илтӗнекен сасӑсем кӑлара пуҫларӗ. 
Ҫапӑҫакансем патне пырса тӑрать те нӑрик-нӑрик! туса 
ҫухӑртать, е теприсем патне пырса ме-ке-кек! тет, е йытӑлла 
вӗрет, е кушакла мяуклатать. Акӑ, акӑ!.. Ҫапӑҫакансем кула 
пуҫларӗҫ. Лахлатсах, хырӑмӗсене тытсах кулаҫҫӗ. Элекҫей 
чӑхсем кӑтикленӗ евӗр кӗвӗ калама пуҫларӗ.

-  Кӑт-кӑтик! Кӑт-кӑт-кӑтик!
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-  Ку-ка-ре-ку!..
-  Кӑтик! Кӑтик! Кӑт-кӑт-кӑт!...
Ҫапӑҫакансем Элекҫей хӑйсенчен кулнине ӑнланчӗҫ. 

Ара, чӑнах та, витери чӑхсем пекех тӗк-ҫӳҫ тустарса анӑш- 
тӑнӑш тӳпелешеҫҫӗ вӗт-ха вӗсем!

-  Эп сана! -  Киспуҫ Элекҫее ҫулса илесшӗн пулчӗ, ан- 
чах Элекҫей пӗр чупма тытӑнсан ӑна хуса ҫитекен ҫук. 
Кӑтиклетсех, шӑхличӗпе йӗкӗлтесех тарчӗ вӑл Киспуҫран.

Ҫапӑҫакансем тинех чарӑнчӗҫ. Кулса тӑрансан икӗ 
ушкӑн ик еннелле уйрӑлса кайрӗ.

Выртмана килнисем хуллен Аслӑ Пӑла улӑхнелле анса 
кайрӗҫ. Ҫапӑҫса шуйханнӑскерсем, халтан кайнӑскерсем, пӗр 
кана сӑмах чӗнмесӗр лашисене ҫыран хӗрринче шӑварчӗҫ, 
унтан тӑлласа улӑха ячӗҫ те кӑвайт чӗртсе йӗри-тавра ларчӗҫ.

-  Нухай каҫҫи патӗнче ӗлӗк кун пек ҫеҫ мар хаяр 
ҫапӑҫусем пулнӑ, тет. Нухай ханӗ кӑнтӑртан выльӑх 
кӗтӗвӗсене ҫурҫӗрелле хӑваласа хӑпарнӑ, ҫакӑнтан Пӑла 
урлӑ каҫарнӑ. Кунта вара вырӑс ҫарӗсемпе ҫапӑҫнӑ. Са- 
хал мар юн юхнӑ Пӑла тӑрӑх, -  ҫапла юмах ярса ларчӗҫ 
ҫамрӑксем каҫхи кӑвайт умӗнче.

-  Эсӗ пит пӗлекенни ӗнтӗ, -  витлерӗ Ҫӳппие Каюк.
-  Мана асатте каласа панӑ! -  парӑнмасть Ҫӳппи. -  Хула 

ҫырми теҫҫӗ. Пӗлетӗр-и мӗн пулнӑунта?
-  Мӗн?..
-  Хулаш пулнӑ. Вырӑс ҫарӗн крепӑҫӗ. Кунта салтаксем 

хӗсметре тӑнӑ. Акӑ мӗн!
-  Чӑнах-и?
-  Чӑнах пулмасӑр! Ман асаттен мӑн аслашшӗ унта 

пулнӑ, тет...
Алтӑр ҫӑлтӑр ӳпӗннине те сисмерӗҫ кӑвайт умӗнче тав- 

лашса ларакан ачасем, тул ҫутӑласпа тин пӗри те тепри 
ҫӑпатине салтмасӑрах, аттине хывмасӑрах ҫемҫе курӑк ҫине 
йӑвана-йӑвана кайса харлаттарсах хуп турттарма пуҫларӗҫ. 
Ҫывӑхра курӑк ҫисе ҫӳрекен утсем кӑмпӑртаттарса кав- 
лерӗҫ, тӑлланӑ урисемпе тӑрӑс-тӑрӑс сикрӗҫ...
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...1392-1395 ҫулсем. Нухай тракӗпе хӑпарнӑ эшкер 
шуйханнӑ кӑткӑ йӑви пек ҫурҫӗрелле талпӑнчӗ. Кукӑр та 
кӗске хӗҫҫисене хӗвел ҫинче йӑлтӑртаттарса, нухайккисем- 
пе учӗсене ҫунтарса нухай ҫарӗн хиравулӗ [малти отрячӗ] 
Хула ҫырми патне пырса ҫитрӗ. Хӗсӗк куҫлӑ ҫеҫен хир ху- 
рахӗсем хулаш крепоҫӗн стенисем умӗнче учӗсене чӗвен 
тӑратса чарӑнчӗҫ. Пуринчен малта, ҫӗр юланутҫӑ ертсе, юз- 
баши пырса ҫитрӗ. Унӑн учӗ пӗрре те тӗк тӑмасть, калта пек 
пӗтӗрӗнсе вӗҫӗмсӗр ҫаврӑнать. Кукӑр та кӗске хӗҫне ҫӗклесе 
юз-баши хӑйӗн нукерӗсене тем-тем каласа пӗр чарӑнмасӑр 
кӑшкӑрать, кукӑр хӗҫҫипе малалла кӑтартса йыхӑрать. Унӑн 
пӗр аллинче хӗҫ вылять, тепринче -  юплӗ-юплӗ тимӗр чук- 
мар, юланутҫисен аллинче -  пуртӑ та кукӑр хӗҫ, пилӗкрен 
пурин те кинжал ҫакӑнса тӑрать. Хӑшӗсен аллинче -  арбалет.

Кунти сарлака та тӳрем вырӑн ҫапӑҫу валли шӑпах 
меллӗ. Нухай нукерӗсем, акӑ, хулаш стенисем еннелле 
ухӑран, арбалетран пеме пуҫларӗҫ. Вӗсен ҫурӑмӗ хыҫӗнчи 
сӑран пештӗрте -  вӑтӑршар ҫӗмрен. Пӗлӗт пек капланса 
вӗҫекен вутлӑ сӑнӑсем крепоҫе вут тивертрӗҫ. Хулаш сте- 
нисем тӑрринчен вӗсене хирӗҫ сӑнӑсем ывӑтрӗҫ, вутлӑ 
кустӑрмасем ячӗҫ, вӗрекен сӑмала тӑкрӗҫ. Полк казакӗсем 
тӑшмансене хирӗҫ харӑссӑн ухӑсенчен печӗҫ. Шалкӑм ҫумӑр 
евӗр тӑкӑнчӗ ик еннелле ухӑ та сӑнӑ...

Часах акӑ кӑнтӑрти ҫеҫен хиртен пин юланутҫӑ эш- 
керӗ [минглик) хӑпса ҫитрӗ. Вӗсене минг-баши ертсе пы- 
рать. Вӑл тимӗр шлемпа куяк тӑхӑннӑ, вӑрӑм уссиллӗскер, 
сивлек сӑнлӑскер, хӗсӗк куҫӗпе шӑтарасла ҫирӗп те витӗр 
пӑхать, хӑйне ҫӗрпе шыв тата тӳпе хуҫи тенешкеллӗн, 
хуҫалла тыткалать. Ун умӗнче -  виҫӗ ҫӑлтӑрлӑ ялав йӑтнӑ 
нукер сиктерсе пырать. Караул васкасах хулаш стени- 
сене тӗпчеме разведкӑна кайрӗ, -  хӑш енчен стена тӑрӑх 
хӑпарма меллӗреххине е пӗр-пӗр хушӑк пуррине тӗпчеме. 
Ҫакскерсем таврӑнсан нухай эшкерӗ виҫӗ йӗрпе виҫшер 
эшелон тӑрса тухрӗ. Сулахай джавангарпа сылтӑм баран- 
гар [енсем) хӑйсен речӗсене ҫирӗплетрӗҫ, меллӗ вырӑн
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йышӑнчӗҫ. Минг-баши кукӑр урисемпе йӗнерчӗк ҫинчен 
кӑшт ҫӗкленчӗ те сылтӑм аллине сулмаклӑн хулаш стени 
еннелле тӑсса кӑтартрӗ, унтан сасартӑк ик аллине рупор 
пек тытса, тутине вӑрӑммӑн тӑсса шакал сассипе хӑрушла 
ирсӗррӗн кӑшкӑрса ячӗ: «У-у-ю-юввв-юв-юв-ю-ю-ю!!!!» 
Унӑн сасси таврана аякка-аякка -  Пӑла шывӗ ҫийӗн, Хула 
ҫырми-ҫатрисемпе, сӑрт ҫамкисемпе хир айлӑмӗсенче 
ахрӑмланса каялла таврӑнчӗ. Илтекен-пӗрин чунӗ шӑнса 
пӑрланӗ ку тискер сасӑран... Ҫак ҫапӑҫӑва чӗнекен йых- 
равлӑ сасӑ нухай нукерӗсене вара асамлӑ вӑй кӗртрӗ тейӗн, 
вӗсем ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа хулаш стени ҫине сиксе ӳкрӗҫ, 
сӗмсӗртен сӗмсӗррӗн талпӑнма пуҫларӗҫ! Тамерлан ҫарӗ 
кӑткӑ тӗми пек сарӑлса хулаш стени тӑрӑх хӑпарасшӑн 
талпӑнчӗ, ҫӳлеллех кармашрӗ.

Хулашри гаринизон кун пек тапӑнӑва пӗрре ҫеҫ мар 
сирсе ывӑтнӑ. Чи кирли -  тӑшмана хулаша кӗртмелле мар. 
Арьергард хулаш стени айккинчи алӑкран систермесӗр 
тухса нухай ҫарне сасартӑк вӑйлӑн тапӑнчӗ. Ку хулашра -  
патша ҫарӗнче хӗсметре тӑракан вырӑссемпе мишерсем, 
чӑвашсем, ытти халӑх ҫыннисем. Полк казакӗсем ҫар ӗҫне, 
вӑрҫӑ меслетне лайӑх вӗренсе ҫитнӗ. Тӗреклӗ, пысӑк казак- 
сем, чӗвӗнсе тӑракан патвар утсем утланса, тӑшмана хирӗҫ 
ыткӑнчӗҫ. Вӗсен аллинче -  вӑрӑм пиккӑ, хул пуҫҫирен ҫакнӑ 
портупейӑра -  шашкӑ е хӗҫ, атӑ кунчинче -  ҫинҫе кинжал.

Казаксен ертӳҫи, упа пек тӗреклӗ, сарлака хул-ҫурӑмлӑ, 
кӗрнеклӗ ҫӳллӗ атаман нухай ҫарне сулмаклӑ хӗҫҫипе урлӑ 
та пирлӗ тура пуҫларӗ.

-  Ге-ей! Казаки! Соколы! Не посрамим Отечество род- 
ное! Не пощадим живота своего! Гей!!.

-  Ге-ей!!! -харӑссӑн сас пачӗ ӑна дружина. -  Не пощадим!!!
Казаксем, хӑйсен юратнӑ «лавӑ» меслечӗпе сапаланса,

тӑшман ушкӑнне хаяр ҫапӑҫӑва ыткӑнчӗҫ, кашни хӑй тӗллӗн 
тӑшманпа куҫа-куҫӑн тӑрса позици йышӑнчӗ: кунта хар- 
кам хӑйӗн ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе, тавҫӑрулӑхӗпе, ҫивӗчлӗхӗпе ҫеҫ 
ҫӗнтерме пултарать. Анчах пурте пӗрле вӗсем казаксен чун
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хӑватлӑхӗпе ҫирӗп! Хӑйсен пурнӑҫӗ ҫинчен шухӑшламасӑр, 
пӗртен-пӗр ҫӗнтерес хавалпа малалла ыткӑнчӗҫ!.. Ҫӳллӗ те 
тӗреклӗ казаксем, хӑйсен вӑрӑм пиккисене кӑнтарса, нухай 
эшкерне хӑватлӑ шыв юхӑмӗ пек шӑтарса кӗчӗҫ, арӑслан 
шакалсене ҫӳле ывӑтса туртса ҫурнӑ пек пиккӑсем ҫине 
тирчӗҫ. Хӑшӗн-хӑшӗн пиккисем ҫинче виҫ-тӑватшар шакал 
уласа авкаланчӗ... Уретникпе ултӑ-сакӑр казак (маяк), пӗр 
йӗре тӑрса, «лавӑ» варринче ҫапӑҫрӗҫ, ыттисем пӗр-пӗрин- 
чен тӑватӑ-ултӑ утӑмра пырса хӑйсен ертӳҫисемпе нухайсе- 
не хирчӗҫ. Сулмаклӑ ҫава курӑка ҫулнӑ евӗр, вӗсем нухайсен 
кӑткӑ евӗр эшкерне тураса пычӗҫ. Атаман айӗнчи йывӑр ҫӑк 
туртакан ӑратлӑ лаша сасартӑк чӗвен тӑчӗ, умри юз-баши 
лашине ҫамкаран тапса сулӑнтарчӗ, тепре хыттӑн икурипе  
тапса ҫӗре сирпӗтсе антарчӗ. Хӑрах ури ут айне пулнӑ юз- 
башине атаман ҫав самантра хӗҫпе пӗррех сулса ҫурмаран 
касса пӑрахрӗ! Хӑйне вара ҫавӑнтах вун-вун нукер сырса 
илчӗ. Арӑслан шакалсемпе урса кайса кӗрешрӗ. Атаманӑн 
лаши те ывӑнма пӗлми хаяррӑн кӗҫенсе пӗр вӗҫӗм ҫапӑҫӑва 
ыткӑнчӗ. Часах вӗсене пулӑшма юлташӗсем васкаса ҫитрӗҫ. 
Ҫапӑҫу хаярлансах пычӗ: тимӗрпе тимӗр чанклатрӗҫ, шӑла 
хирӗҫ шӑл, куҫа хирӗҫ куҫ хирӗнчӗҫ, вӑя хирӗҫ вӑй тӑчӗҫ 
вилӗмле тытӑҫура...

Тӑшман эшкерне пӗрремӗш хут сирсе ывӑтсан, ҫапӑҫу 
вӗҫленсен пурте маяк тавра пуҫтарӑнчӗҫ, канаш тытрӗҫ: 
хальхинче «вентерь» мелӗпе усӑ курма йышӑнчӗҫ. Нухай- 
сен варринчи эшелонӗ мала тухса ҫӗнӗ вӑйпа казаксене 
тапӑнма пуҫларӗ. Сулахай джавангарпа сылтӑм барангар 
казаксене ҫавӑрса илме пикенчӗ. Хӗскӗч хӗсӗнсех пычӗ... 
Сӗмсӗр нухай эшкерӗ ҫаплах хулаш стени ҫинелле чарӑна 
пӗлми талпӑнчӗ, пӗрин ҫине пӗри хӑпарса выртса чӗрӗ 
тӗмеске туса хучӗҫ, аялтисем вӗсем ҫийӗн крепоҫ тӑррине 
хӑпарасшӑн ӑнтӑлчӗҫ...

Акӑ, хулаш стени айккинчен тепӗр отряд тухрӗ, полк 
казакӗсем вилӗмле тытӑҫӑва ыткӑнчӗҫ!.. Ҫав хушӑра 
засадӑра пысӑк ушкӑн пытанса юлчӗ. Вӑйсем сахалланнӑ

28



маи каялла чакса пыруҫан казаксем н)осаисене хаисем 
хыҫҫӑн илӗртсе сарлака хурамасем хыҫне чакса пычӗҫ. Акӑ, 
пытанса тӑнӑ вырӑнтан сасартӑк шашкисене ҫӳле ҫӗклесе, 
казаксен тепӗр ушкӑнӗ тӑрук сирпӗнсе тухрӗ:

-  Гей!! Казаки! Гей!!!
Ҫакна кӗтмен нухайсем унка лекрӗҫ, каялла тарма 

пӑхрӗҫ. Анчах казаксем вӗсене тӗпрен тураса тӑкрӗҫ. Кре- 
поҫ стени тӑрринче позици йышӑннӑ казаксем ҫаплах сте- 
на тӑрӑх тапӑҫакан нухай нукерӗсене сире-сире ывӑтрӗҫ. 
Хаяр та хӑрушӑ ҫапӑҫу, хӗвел тухсан пуҫланнӑскер, хӗвел 
ансан та чарӑнмарӗ. Крепоҫ стенисем умӗнчи тӳрем хӗрлӗ 
юнпа пӗвенчӗ, Хула ҫырми вилесемпе тулса ларчӗ.

Нухай эшкерӗ хулаш ҫумӗнчи Ахпӳрт ялне те вутлӑ 
сӑнӑсемпе пеме пуҫларӗ. Улӑм витнӗ пӳртсем часах хып- 
са илчӗҫ, ял ҫунма пуҫларӗ. Вут алли вӑрӑм, таҫта ҫитиех 
тӑсӑлать. Часах пӗтӗм яла вут ярса илчӗ. Вутлӑ юпасем 
пӗтӗрӗнсе пуҫ ҫийӗн ҫаврӑнчӗҫ... Ахӑрсамана пуҫланчӗ! Ну- 
хай эшкерӗ пырса тапӑнсанах хулаш ҫумӗнче пурӑнакан ял 
ҫыннисем пуҫран ҫапнӑ пек ҫурҫӗрелле тухса тарчӗҫ.

-  Уксак Тимӗр! Уксак Тимӗр килет!
-  Аҫтаха килет!
-  Хӑтӑлӑр, ял-йыш!..

[...Кунта тутар-монголсем килсе тапӑннӑ вӑхӑтри ви- 
лӗмле хӑрушлӑхра ҫуралнӑ сехре хӑппи хура халӑх чунӗ-юнӗн- 
че ӗмӗрсем хушши сыхланса юлнӑ... Кайран-кайран та, ытти 
вӑрҫӑсем сиксе тухсан та, ҫак шиклӗх туйӑмӗ вӗсене тӳрех 
ҫурҫӗрелле, Курнавӑш еннелле тарма хистенӗ. Ҫапла вара ун 
чухне Канаш районӗнче тепӗр Ҫӗнӗ Ахпӳрт, Ҫӗрпӳ тӑрӑхӗнче 
Аниш-Ахпӳрт ялӗсем йӗркеленнӗ... Ылтӑн Урта хавшасан кун- 
тан тарса кайнӑ ял ҫыннисем пушанса юлнӑ ҫеҫен хирсене 
каялла таврӑннӑ*.]

Халӗ те вӗсем, акӑ, ал-хапӑл лаша кӳлсе, урапа ҫине 
ачи-пӑчине лартса, пур-ҫук пурлӑхне тиесе ҫурҫӗрелле -
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вӑрмансене тарса пытанма тӑрӑшрӗҫ, ҫӑлӑнӑҫ шырама 
васкарӗҫ. Нухайсен пӗчӗк эшкерӗ кунта хушӑран-хушӑ 
ҫитсе ҫаратса, хӗрсемпе хӗрарӑмсене вӑрласа кайни унч- 
чен те пулкаланӑ-ха, анчах паянхи пек куҫ курми эшкер 
килни пулманччӗ.

Хурӑнсар ҫырми урлӑ Курнавӑшалла тарса каякан ял 
ҫыннисем хушшинче ача-пӑча йӗни, хӗрарӑмсем шуйхан- 
са ҫухӑрса яни, арҫынсем лашисене хӑваласа кӑшкӑрни 
илтӗнет. Акӑ, пӗрин урапа кустӑрми тӗнӗлрен тухса ӳксе 
Хурӑнсар ҫырми тӗпнелле кусса кайрӗ. Теприн урапи ҫин- 
чен ҫавра ҫӑкӑр ӳкрӗ те ун хыҫҫӑнах ҫырманалла ҫаврӑнса- 
пӗтӗрӗнсе анса кайрӗ.Хӗрарӑм, лав ҫинчен сиксе анса, ҫӑкӑрӗ 
хыҫҫӑн чупрӗ. Ҫав вӑхӑтра ӑна нухай сӑнни хӑваласа ҫитрӗ. 
Ӗнсерен сӑнӑ пырса тӑрӑннӑ хӗрарӑм ахлатса кӑшкӑрса ячӗ 
те лапах ҫаврӑнса ӳкрӗ. Ӑна ытти урапасем, ӗрӗхсе кайнӑ 
лашасем таптаса иртсе кайрӗҫ. Ҫемйине лав ҫине пуҫтарса 
лартнӑ упӑшки лашине чарса тӑраймарӗ, шуйханнӑ ушкӑн 
юхӑмӗ вӗсене малалла хӑваласа кайрӗ.

-  Анне! Анне юлчӗ-ӗ-ӗ!.. -  аллине тӑсса кӑшкӑрса йӗрет 
лав ҫинче унӑн кӗҫӗн хӗрӗ.

Халӑх пуҫран ҫапнӑ пек ҫурҫӗрелле тарчӗ. Курнавӑша 
ҫитсе ӳкнисем унти халӑха хускатса пурте пӗрле малалла 
тапранчӗҫ, вӑрмансене тарса пытанма тӑрӑшрӗҫ.

Хула ҫырми умӗнчи тӳремре вӑрҫӑ икӗ кун иртсен те, 
виҫӗ кун иртсен те чарӑнмарӗ-ха. Ҫӗршер те пиншер утлӑ 
ҫар Нухай тракӗпе кӑнтӑртан пӗр вӗҫӗм килсех тӑчӗ. Ӗнтӗ 
казаксем сахал мар ҫухату тӳсрӗҫ, пиккӑсем те хуҫӑлса 
пӗтрӗҫ, ухӑсем те сахалланчӗҫ. Хулашри полк казакӗсем, 
юлашки вӑйне пухса, нзгхай ҫарӗпе ҫапӑҫма ҫӗнӗ отряд 
кӑларчӗҫ. Службӑра тӑракан полк казакӗсем нухай ҫарӗпе 
юлашки вӑйне пухса тытӑҫрӗҫ.

Ҫапӑҫу ҫӗнӗ хӑватпа пуҫланчӗ. Кунсен шучӗ те манӑҫа 
тухрӗ, эрне, икӗ эрне Пӑла шывӗ юнпа пӗвенчӗ. Ҫӗршер- 
пиншер эшкерлӗ нухай хурахӗсем -  кошунам [пин ҫынлӑ 
ушкӑн] тата хашарам (пулӑшма янӑ ушкӑн) -  ҫаплах
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кӑнтӑртан хӑпарчӗҫ. Вӗсен ҫарӗн вӗҫӗ-хӗрри те курӑнмарӗ... 
Ахпӳрт хулашӗ юлашкинчен ҫӗрпе танлашрӗ.

Ахпӳрт ялӗ ҫунса кӗлленчӗ. Тарса ӗлкӗреймен хӑш-пӗр 
ватӑ-вӗтӗ ҫывӑхри ҫырма еннелле чупрӗ. Ҫаксене курнӑ 
нухай нукерӗсем, минг-баши хушу панипе, вӗсене хӑваласа 
ҫитрӗҫ те ҫичӗ ҫула ҫитмен пӗчӗк ачасене уйӑрса илчӗҫ.

...Тапӑртӑк-тапӑртӑк! Тапӑртӑк!
— А-а-а! Ан-не!.. А-а-атте-е-е!..
Пӗр шелсӗр, шакалсем пек шӑлне йӗрсе кӗрсе кайрӗҫ 

нукерсем пӗчӗк ачасем ҫине утсемпе!.. Йӑмӑкне ыталанӑ 
ывӑл ача ӑна хӳтӗлес тесе аллине малалла тӑсрӗ, хыттӑн 
ҫухӑрса ячӗ.

— А-а-а! Ҫу-ук!..
Тем самантра таканлӑ лаша ури иккӗшне те ҫӗр ӑшне 

варчӗ... Ҫава каснӑ ешӗл курӑк пек ӳкрӗҫ вӗсем. Уйӑрса 
илнӗ пӗчӗк ачасен ушкӑнӗ таканлӑ утсен ури айӗнче 
асаплӑн йынӑшса, куҫҫульпе, юнпа чыхӑнса таптанса чун 
кӑларчӗ... Сакӑр ҫултан аслӑраххисене нукерсем йӗнерчӗк 
урлӑ пӑрахса хӑйсемпе пӗрле илсе кайрӗҫ. Ҫитӗнсе ҫитсен 
ҫав арҫын ачасенчен Тамерлан ҫарӗнчи нукерсем хатӗрлӗҫ, 
хӗрсене чуралӑха илӗҫ. Тыткӑна лекнӗ хӗрарӑмсем вара ну- 
хай нукерӗсен мӑшкӑлӗ пулса юлчӗҫ...

Ҫак тискерлӗх ватӑсен, амӑшӗсен куҫ умӗнче пулса 
иртрӗ. Ҫак асаплӑ кунсен ахрӑмӗ вара ӗмӗрлӗхе халӑх юрри- 
сӑввинче ҫырӑнса юлчӗ, ун шӑпинче тарӑн суран хӑварчӗ...

Ҫӳллӗ ҫыранран сиксе юхать Хула ҫырми, Пӑлапа тӗл 
пулма васкать. Мӗн каласа парасшӑн-ши ӑна вӑл? Ҫӗршер 
ҫул каялла пулса иртнӗ юнлӑ ҫапӑҫусем пирки-ши е паян- 
хи ял савӑнӑҫӗ-хуйхи пирки? Е ҫамрӑк хӗрсем иркӳлӗм ун 
ҫыранне пит ҫума анни ҫинчен-и, е маттур йӗкӗтсем ут 
шӑварма пыни ҫинчен? Е сивӗ хӗл кунӗсенче ача-пӑча кун- 
та яра кун ӑмӑртмалла ҫунашкапа е йӗлтӗрпе, конькипе 
ярӑнса савӑнни ҫинчен-и? Чим! Мӑшӑр чӗкеҫ вӗҫсе килчӗ, 
ун ҫыранӗ хӗрринче йӑва ҫавӑрма пуҫларӗ...
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Ӗлӗк-авал хулашра хӗсметре тӑнӑ паттӑр полк ка- 
закӗсен (вырӑссен, казаксен, мишерсемпе чӑвашсен т.ыт 
халӑхӑн) тӑхӑмӗсем, Ылтӑн Уртапа Тамерлан ҫарӗсен  
нукерӗсен (калмӑк, кӑркӑс, эрмен, нухай т.ыт. халӑхӑн) 
тӑхӑмӗсем халӗ ҫак ялта пӗр-пӗринпе кӳршӗллӗ-аршӑллӑ, 
тӑванлӑ-пӗтенлӗ пурӑнаҫҫӗ — ҫурт-йӗр ҫавӑраҫҫӗ, хӗр 
качча параҫҫӗ, ывӑл авлантараҫҫӗ, вӑрман хӑртса тунӑ 
хура ҫӗр ҫинче тырӑ-пулӑ ҫитӗнтереҫҫӗ. Сарӑ хӗвел вара 
тӳперен паян пурне те пӗр пек савса пӑхать...

Хаяр ҫапӑҫусем пулса иртнӗ Хула ҫырми сиксе юха- 
кан Пӑла хӗрринчи лапамра, ҫӗршер те пиншер ҫын пуҫ 
хунӑ ҫапӑҫу хирӗнче, халӗ акӑ ял ҫыннисем купӑста ҫитӗн- 
тереҫҫӗ -  ҫу каҫипех шыв шӑвараҫҫӗ, ирӗн те каҫӑн хзфал 
тӑраҫҫӗ. Кӗркуннесерен вара, юр ҫума пуҫласан, пурте 
пӗрле шӑллӑ ҫурла е кукӑр ҫӗҫӗ йӑтса шурӑ пуҫлӑ купӑста 
пуҫӗсене касма пуҫтарӑнаҫҫӗ... Миххе тултарса килӗсене илсе 
каяҫҫӗ те йывӑҫ такана ҫинче тимӗр тепкепе тӳсе вӗтетеҫҫӗ, 
каткана тӑварласа лартаҫҫӗ... Ҫав лапама хирӗҫех, Пӑла 
тепӗр енчи ҫыран хӗрринче ват хурама (киремет) шӑмӑ евӗр 
курӑнакан ҫаралнӑ сарлака турачӗсене кӑнтарса ларать. Ши- 
и-и! шӑхӑрать ун турачӗсем хушшипе каскӑн ҫил ачи... Иртнӗ 
ӗмӗрсен палӑкӗ хӑй ӗмӗрӗнче сахал мар савӑнӑҫ та, хурлӑх та 
курнӑ -  тӗрлӗ вӑрҫӑ-харҫӑ та, туй-ҫуй та, выҫлӑх ҫулӗсемпе чир- 
чӗр алхаснӑ тапхӑрсене те, хирте тулӑх тыр-пул кӑшӑлтатса 
ларнӑ вӑхӑтсене те, вӑрӑ-хурахсен шайкки унӑн лаштра ту- 
раттисем айӗнче каварлашнине те, ҫывӑхри Аслӑ Пӑла улӑхне 
ҫамрӑксем вӑййа тухнине те, ытларах вара -  ял ваттисем 
пухӑнса халӑхпа пӗрле чӳк тунине. Часах унӑн та вӑхӑт ҫитӗ -  
киремет йывӑҫҫине уяр кун аҫа ҫапса ҫунтарса ярӗ.

Хулаш стенисене хӑй вӑхӑтӗнче Уксак Тимӗр ҫарӗ ҫӗрпе 
танлаштарнӑ пулин те, ҫав саманана аса илтерекен «Хула 
ҫырми» ят вара паян та халӑх чӗлхичен ҫухалман.

-  Пирӗн «шӑхлич» ҫитрӗ-им? -  ашшӗ Элекҫее вӗрлӗк 
хапха умне тухсах кӗтсе илчӗ.
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Епле тӳрех пӗлме пултарнӑ-ха килтисем каҫхи ҫапӑҫӑва? 
Элекҫейӗн икӗ аллинче -  виҫӗ чӗлпӗр: лашисем канӑҫлӑн 
кавлесе тӑраҫҫӗ, хушӑран шӑмара-шӑмара илеҫҫӗ, пуҫӗпе 
ҫурӑмран тӗккелеҫҫӗ. «Мӗн туса тытса тӑратӑн пире кил 
умӗнче, витене илсе кӗр ӗнтӗ», -  теҫҫӗ пулмалла хӑйсем 
тӗллӗн, анчах Элекҫей ашшӗ умӗнче айӑплӑн пуҫне пӗксе тӑчӗ, 
хускалмарӗ.

-  Эсӗ шӑхлич калани киле ҫитиех илтӗнчӗ, Киспуҫ 
мӗкӗрни яла ура ҫине тӑратрӗ! -  ывӑлӗ куҫран аптӑравлӑн 
пӑхнине ӑнланса хуравларӗ ашшӗ. -  Акӑ сана! Акӑ сана ка- 
ланине итлеменшӗн! Акӑ сана Нухай каҫҫи! Акӑ Аслӑ Пӑла 
улӑхӗ! Эпӗ сана мӗн терӗм? Хӑмӑшлавар кӳлли патне кай 
терӗм пуль! -  нухайккӑпа сӗвет итлемен ывӑлне ашшӗ.

-  Атте! Ан тив! Ыраттарать!
-  Ӳлӗм ӑслӑ пул! Тӳрӗпе пурӑнма вӗрен!
-  Атте теп!.. Ай-ай!..
-  Астунӑ пултӑр ӳлӗмрен! -  терӗ те ашшӗ, нухайккине 

картиш варринелле ывӑтса ячӗ.
Ҫитӗннӗ ывӑлне асӑнмалӑх ятне юлашки хут хӗнерӗ 

ашшӗ. Текех ун ҫине алӑ ҫӗклемӗ ӗнтӗ вӑл.
Сарай тӑрринчен Алтынке хыпаланса анчӗ. Виҫӗ 

аркӑллӑ алтуни кӗпе тӑхӑннӑскер, сурпан сырнӑскер, 
умӗнчи чӗрҫиттийӗпе ҫӑмартасем йӑтса пырать. Вӗсене 
вӑл хуранти вӗрекен шыва ал-хапӑл чӑмтарчӗ те вӑталӑх 
ывӑлне апата лартрӗ.

-  Лекҫи, ҫимӗк ҫитиччен масар ҫине кайса аслаҫун 
вилтӑпри ҫине чартак лартасчӗ. Чартакшӑнччӗ питӗ хӑй, 
мӑнтарӑн.

-  Юрать, анне, юрать.
-  Мӑчавӑр патне кӗрсе тухма ан ман малтан, ыр- 

хаярсене асӑнса пил парса ятӑр.
-  Юрать, анне.
-  Эсӗ мӗн ҫинчен шухӑшласа ларатӑн ҫак? -  ывӑлӗ умне 

тӑм чашӑкпа сив турӑх шаклаттарса пырса лартрӗ амӑшӗ.
-  Тепӗр хут патак ҫиес марччӗ теп. Вара мӑчавӑр та 

пулӑшаймасть.
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-  Ан пӑшӑрхан. Масар ҫине каҫнӑшӑнах никам та ҫулӑхас 
ҫук. Эсӗ Пӑла урлӑ Хула ҫырми еннерех каҫ. Пымаклӑрах^ 
вырӑн шыра.

-  Юрать, анне, -  сарана^ ҫинӗ май аллипе сӗтелле 
тӑкӑртаттарчӗ ывӑлӗ. -  Салма яшки пиҫнӗ-и?

-  Пиҫнӗ, пиҫнӗ ыльӑм, ак, юрма юратӑп та...
Амӑшӗ тӑм чаплашка ҫине салма яшки антарса унта сӗт 

ячӗ те ывӑлӗ умне пырса лартрӗ, чӑмӑрла пиҫнӗ ҫӑмарта шу- 
ратса хучӗ. Элекҫей амӑшӗн салма яшкине йывӑҫ кашӑкпа 
ӑш каниччен явтарчӗ. Чӑпар чӑх ҫӑмарти епле тутлӑ тата! 
Матрӳшке чейӗ те пит техӗмлӗ ҫав.

-  Апат ҫирӗн пулсан, атя, т)ос, лашасене кӳл! -  илтӗнчӗ 
картишӗнчен ашшӗн кӑра сасси. -  Хырӑм шӑлкаласа ларма 
мӑрса пулайман-ха.

Арҫынсем вӑрмана тухса кайнӑ чухне икӗ хӗрпӗрчи 
шӑналӑк айӗнче ҫывӑрса юлчӗҫ. Пӗчӗкскерсене амӑшӗ шел- 
лерех парать пулмалла, ирех вӑратма тӑрӑшмасть.

Вӑрман ытамӗнче

Хирти кайӑк пулсан та, Чӗкеҫ паян пиччӗшӗсемпе 
пӗрле вӑрмана пычӗ, вӑрман уҫланкинчех кӑвайт чӗртсе 
апат хатӗрлесе ҫитерес терӗ.

Ҫимунпа ашшӗ лашисене тӑварса тӳрех хӑйсем ҫеҫ 
пӗлекен ҫулпа ҫурҫӗрелле ҫул тытрӗҫ. Антуни пикенсех 
тӗпсакай валли алтнӑ шӑтӑка сарчӗ, ыттисемпе сӑмах 
улӑштармарӗ. Чӗкеҫпе Лявкка уҫланкӑ варринче такан 
лартса хуран чӗртрӗҫ. Чӗкеҫ, хӑрӑк турат пуҫтарма тесе, 
вӑрмана шаларах кӗчӗ те, чӑтаймарӗ, ҫырла та татрӗ, чей 
вӗретмелли курӑк саппун арки ҫине пуҫтарчӗ, хӑй вара 
пӗрехмай юрӑ ӗнӗрлесе ҫӳрерӗ. Чӗкеҫ чӗвӗлтетӗвӗ кайӑксен 
сассипе пӗр кӗвве ларчӗ...

2 Пымаклӑ -  хӗсӗкрех.
 3 Сарана -  пуҫлӑ сухан йышши ҫимӗҫ.
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Илемлӗ те-ҫке вӑрман тени! Уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ. 
Ау-у-у! Епле ахрӑмланса каять сасӑ йывӑҫсем хушшипе! -  
Тук-тук-тук! сасӑ парать улатаккка Чӗкеҫе хирӗҫ. -  Чак- 
чак-чак! Эпӗ те кунтах! -  ун ҫывӑхӗнчи йывӑҫ турачӗ ҫине 
вӗҫсе пырса ларчӗ чакак, хӳрипе пӑлтӑр-пӑлтӑр тутарать 
хӑй, Чӗкеҫе хура шӑрҫа пек куҫӗпе тӗллесе. Чиув-чиув-чив- 
чив-чив! -  ҫинҫе сасӑпа хавассӑн юрлать шӑкӑлчи. Чӗпчен 
кайӑк сасси тата чеченрех: цс-сеи-исс, цесс-цс-с; шӑпчӑкӗ 
тата мӗнле кӑна сасӑпа, мӗн тӗрлӗ кӑна ҫаврӑмсем туса хӑй 
сассипе таврана янратать: чиу-чиу-чи-чи-чр-р-р, чок-чок- 
чок, -  тет. Кӑвак сӑмсаллӑ вӗлтрен кайӑк сассине те итлесе 
тӑранма ҫук: чи-чи-чиу! Чив-чив-чив! -  пӗр майлӑрах юр- 
лать вӑл. Аякра-аякра куккук сасси илтӗнчӗ: ку-кук, ку-кук!..

-  Куккук! Куккук! Эпӗ миҫе ҫул пурӑнатӑп?..
Куккукӗ нумаях авӑтасшӑн пулмарӗ, шӑпланчӗ. Те

урӑх ҫӗрелле вӗҫсе кайрӗ? Чӗкеҫ сасартӑк аса илех кайрӗ: 
ах, мансах кайнӑ-ҫке кайӑксен сассине итлесе! Ара, кӑнтӑр 
апачӗ хатӗрлесе ӗлкӗрмелле вӗт ашшӗсем таврӑниччен! 
Вӑл вӑрмантан чупса ҫитнӗ ҫӗре хӗвел кӑнтӑралла 
сулӑннӑччӗ ӗнтӗ.

-  Лявкка, мана Пӑларан маратапа пулӑ сӗрсе килсе пар- 
ха, -  хыпаланма пуҫларӗ Чӗкеҫ. -  Пулӑ яшки пӗҫерсе ҫите- 
рес тетӗп сире паян.

Лявкка ку ӗҫе хавасах пулчӗ. Ҫуллахи кун Пӑла шывӗнче 
шӑмпӑртатасси ача ӗҫӗ мар-и вара? Марата тытрӗ те ҫӳллӗ 
ҫыранран аялалла пӗррех сикрӗ!

-  Эй, шӑхлич! Чикеленсе анса капла ӗнсӳне хуҫан акӑ! 
Чипер ҫӳре, аттене каласа парсан... -  кӗҫӗн шӑллӗшӗн 
пӑшӑрханса Чӗкеҫ ҫыран патне чупса пычӗ. -  Кунта карт- 
лашка касмалла. Ме сана пуртӑ, хӑпарнӑ чухне касса хӑпар. 
Мана та шыв патне ҫӳреме меллӗ пултӑр.

Чӗкеҫ пурттине ҫыранран йӑвантарса антарчӗ.
-  Юрӗ-ха, Эпӗ малтан пулӑ тытам!
Тарӑн пулин те, шывӗ тӑрӑ. Ырашпӑтрисемпе 

уланкӑсем, карас пулӑсем ирӗклӗнех ишсе ҫӳреҫҫӗ. Ку
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тӗлӗшрен никам та килсе шуйхатман-ха вӗсене кунта, 
ҫавӑнпа та Лявкка урине перӗнсех иртсе каяҫҫӗ. Арҫын 
ача вӗсене малтан алӑпа кап! ярса тытас терӗ. Э, ҫук! 
Шыври пуллах алӑпа тытаймӑн! Выляса тӑрансан Лявкка 
аппӑшӗ каланине аса илчӗ те юхӑма хирӗҫ маратапа сӗрме 
пуҫларӗ. Аха, ҫӑрттанӗ те лекрӗ! Еплерех авкаланать! Тыт- 
са витрене ярас тенӗ чух ҫивчӗ шӑлӗсемпе ачан пӳрнине 
каплаттарса та илчӗ, юн кӑларчӗ.

-  Ы-ых! Эпӗ сана пурпӗрех хуранра пӗҫерсе ҫиетӗп! Ав- 
калан-авкалан...

Ҫапла аппаланкаласа Лявкка ҫыран хӗррине тухрӗ. 
Ҫӳлтен сикме ҫӑмӑл та, аялтан ҫӳлелле картлаҫ чавса 
хӑпарасси ҫурӑм ҫине тар кӑларттарчӗ.

Ҫӳлте аппӑшӗ ӑна кулкаласа кӗтсе тӑратчӗ ӗнтӗ.
-  Нумай пулӑ кӗчӗ-и вара маратуна?
-  Акӑ, ҫӑрттанне малтан ярса пӗҫер!
-  Юрӗ, юрӗ. У-у-у! Маттур та-ҫке эсӗ, Лявкка! Кур-ха, 

мӗн чухлӗ пулӑ тытнӑ!
-  Эпӗ кашни кунах ҫапла пулла анма пултаратӑп. Пулӑ 

пит нумай унта.
-  Юрӗ, юрӗ! Маттур пулӑҫ эсӗ пирӗн. Аттене каласа 

кӑтартатӑп ӗнтӗ таврӑнсан.
Иккӗн хавхалансах яшка пӗҫерчӗҫ. Эх, тутлӑ та-ҫке пулӑ 

шӳрпи! Ҫӑрттанӑн шурӑ какайӗ яшкара ишкелесе ҫӳрени- 
не курсан Лявкка пушшех хӗпӗртерӗ: «Ӗнтӗ тинех вӑл та 
ҫемьене тӑрантаракан арҫын шутне кӗчӗ паян».

...Хурама та хурӑн -  вӗҫӗ-хӗрри ҫук. Ҫурт тума юрӑхлӑ 
йывӑҫ шыраса Миккульпе ывӑлӗ Чӗнтӗреке ҫитрӗҫ.

Чӗнтӗр ҫулҫӑллӑ юманлӑх кунта иккен. Юман -  ҫирӗп 
йывӑҫ, виҫҫӗр ҫул та ларать. Пӑчкӑ-пуртӑ та тӳрех илей- 
мест ӑна, чалт! ҫеҫ каялла тапать. Ку тӑрӑхра ӳсекен хура- 
мапа юман -  ҫирӗп те капмар йывӑҫсем: ҫын алли вӗсен 
тураттине аваймӗ, пӑчкӑ-пуртӑ та тӑруках илеймӗ, вутти 
хӗрӳ ҫунать унӑн, кӑварӗ час сӳнмест. Юман пӗренесенчен 
хӑпартса лартнӑ ҫурт, паллах, ӗмӗре пырӗ, ҫирӗп пулӗ.
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Миккульпе ывӑлӗ пӗренелӗх юмансене ҫивӗч пуртӑпа 
вуллинчен паллӑ туса тухрӗҫ. Унтан, ӗҫе вӑраха ямасӑр, 
куҫланӑ юмансене тӗпрен касса йӑвантарма пикенчӗҫ.

-  Эх, Антуни кирлӗччӗ паян кунта, -  хӑй тӗллӗн 
сӑмахлать Миккуль. -  Упа пек вӑйне тек ниҫта хураймасӑр 
ахалех мӑшлатса ҫӳрет.

-  Атте, атя тӳнтеретпӗр! -  кӑшкӑрчӗ аяккарах кайнӑ 
Ҫимун, пурттине пӑрахса. Хӑй йывӑҫ вуллине пакурпа тӗке 
пуҫларӗ.

-  Ҫимун! Кур, вулӑ ху еннелле тайӑлать! Асту-ха эсӗ! 
Йывӑҫ ҫапать!

Ашшӗ ҫапла каласа ӗлкӗрчӗ ҫеҫ, кӑкран касса янӑ юман 
Ҫимун еннелле тайӑлчӗ те. Пакурне пӑрахсах айккинел- 
ле сикрӗ йӗкӗт. Ҫапах та турат вӗҫӗ ун питне чӗрсе кайрӗ- 
кайрех, хулне те ҫаклатрӗ. Хӑех ҫак енчи вулла ытларах 
чутланӑ иккен. Епле асӑрхаса ӗлкӗреймерӗ-ха ӑна вӑл?

Ҫимун, стайлӑ та ҫирӗпскер, ҫӳллӗ ҫитӗннӗскер, ашшӗ- 
не аса илтерет. Кӑвак куҫӗ ҫил ҫинче хумханакан кӳлӗ 
евӗр -  йӗкӗт калас шухӑша сӑмахсӑр пӗлтерет: е савӑнса та 
тӗлӗнсе пӑхаҫҫӗ сана ҫав хумхануллӑ кӑвак куҫсем, е кула- 
рах, тӑрӑхлавлӑн, е ҫиҫӗм ҫиҫтерсе ӑмӑр пӗлӗт пек тӗксӗм- 
ленсе тинкереҫҫӗ сан ҫине. Савса пӑхнӑчзосне, чӑнах та, кӳлӗ 
евӗрех -  илӗртеҫҫӗ, хумханаҫҫӗ, ӑса ҫухаттарсах хӑй хыҫҫӑн 
илсе каяҫҫӗ. Пӑхӑнтаракан илемлӗх. Ҫавӑншӑн юратаҫҫӗ 
те ӑна хӗрсем. Анчах та Ҫимун хӑйне куҫ хӗсекен хӗрсене 
ҫиччӗрен пӗрне те суйламан-ха.

Ҫимунпа ашшӗ тӳнтернӗ пӗрене тураттисене иртрӗҫ, 
якатса ҫапла темиҫе юман вулли хатӗрлерӗҫ, унтан, юман 
вуллисене тӗпӗнчен ҫӗклесе илсе, урапа тӗнӗлӗсем ҫине 
вӗренпе йӑлмакласа ҫыхрӗҫ. Вӑрманти вар тӑрӑх лаша- 
сем аштарса хӑваласа ҫапла кӑнтӑр апачӗ тӗлне хӑйсен 
уҫланкине таврӑнчӗҫ.

-  Тпр-р-ру-у! Антуни, ӑҫта эс?!.
Аслӑ ывӑлӗ тӗпсакай валли чавса пысӑклатнӑ шӑтӑкран 

чӗнмесӗр ҫӗкленчӗ, хӑвӑртах утсене те тӑварчӗ, лава та пу-
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шатрӗ. Ашшӗ ун ҫине пӑхкаларӗ те ывӑлӗ хӑй сӑмахӗнчен 
чакма шутламаннине тӳрех сисрӗ. «Ха, епле! Пӑх-ха эс ӑна! 
Тӑван ашшӗ ҫине куҫ ҫӗклесе те пӑхасшӑн мар...», -  тарӑхса 
шухӑшларӗ хӑй тӗллӗн, анчах сӑмах хускатмарӗ.

Уҫланкӑра пулӑяшкин шӑрши сӑмсана кӑтӑклать. Чӗвӗлти 
Чӗкеҫ курӑк ҫине кашма сарса пурне те апата йыхӑрчӗ. Утсене 
Пӑлана анса шӑварсан тин ҫемье кӑнтӑр апатне ларчӗ. Амӑшӗ 
кукӑль те, чӑкӑт та пӗҫерсе парса янӑ иккен вӗсене.

-  Ну, мӗнле, Лявкка, пулӑ шӳрпи тутлӑ-и? -  кулкаласа 
ыйтрӗ ашшӗ, кӗҫӗн ывӑлӗ тӑм чашӑкран лӗрӗплеттерсех 
апат ҫинине курса.

-  Ӑхӑ, -  теме ҫеҫ пултарчӗ кӗҫӗнни, унтан чапӑр курӑкӗ 
ярса вӗретнӗ чей ӗҫрӗ те сулхӑна йӑванса кайрӗ.

Епле... ырлӑх вӑрманти пурнӑҫ! Шӑрши мӗне тӑрать, 
юрри чуна уҫать, сулхӑнӗ ҫан-ҫурӑма кантарать. Ӳпре- 
пӑванӗ ҫеҫ тарӑхтарать ҫав. Аслисем ӑна сисмеҫҫӗ те тейӗн. 
Лявккана вара хытах ҫыртаҫҫӗ вӗсем. Ача лапсӑркка хура- 
ма туратти илчӗ те ӳпре-пӑвансене хӑваласа сулкаларӗ, ун- 
тан хӑй сисмесӗрех сӗнк пулчӗ.

Апат ҫисен пӗр хушӑ арҫынсем те ҫерем ҫине тӑсӑлса 
выртрӗҫ. Чӗкеҫ, тетӗшӗпе юнашар ларса, унӑн аманнӑ хул- 
не, чӗртернӗ питне шӑнӑр курӑкӗпе сиплерӗ.

-  Кун пек сана хӗрсем юратми пулаҫҫӗ вӗт. Чӗрмӗк 
питлӗ йӗкӗт тейӗҫ. Асту, вӑрманти йывӑҫсемпе тек ҫапӑҫса 
ан ҫӳре, -  шӳтлекелерӗ йӑмӑкӗ.

-  Эсӗ качча кайиччен тӳрленет, -  йӑмӑкӗн сӑмсине пус- 
са йӑл! кулчӗ тетӗшӗ.

-  Аха-а, вӑрманта йӗкӗтсем нумай: упа та, кашкӑр та, 
тилӗ те пур. Хӑшне каям-ши? -  шӳте шӳтпе хуравларӗ 
йӑмӑкӗ. -  Тен, тӗкӗ тӑманине?

-  Чӗкеҫпе тӗкӗ тӑмани пӗр йӑвара ларнине халиччен 
курман-ха. Эсӗ, йӑмӑкӑм, асӑрханарах пупле.

-  Юрӗ-ҫке! Шӳтлеме те юрамасть-им? -  сиксе тӑчӗ те 
йӑмӑкӗ шыв витри йӑтса ҫырманалла чупса анса кайрӗ. 
Унӑн янӑравлӑ кулли хӑй хыҫҫӑн шӑрҫа пек тӑкӑнса юлчӗ. 
Ҫырмаран часах унӑн юрри илтӗнсе кайрӗ:
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Вӑрмана кӗнӗ чух шӑхӑрса кӗр,
Сарӑ кайӑк т ӑт ӑр савӑнса...

Ҫимун хулне самаях шӑйӑрттарса янӑ иккен те, суран 
шала каясран хӑраса ашшӗ ӑна пӗр-икӗ кунлӑха уҫланка 
хӑварас терӗ.

-  Ҫурт кӗтессисене яма каска пуканӗсем хатӗрлемелле. 
Антуни, хальхинче эсӗ пыр. Юман тӗпӗсене кӑларса илсе 
килӗпӗр. Ҫимун кунта юлтӑр кутемӗне, пӗренесене чутла- 
са якаттӑр.

Аслӑлатнӑ тӗпсакай шӑтӑкне чавса пӗтернӗ. Миккуль 
урлӑш-тӑршшӗне утӑмласа каллӗ-маллӗ виҫрӗ. «Вун пӗр 
хӑлаҫ пулать пурӗ. Тӑхӑр хӑлаҫӗ -  пӳрт валли пулать, тепӗр 
виҫҫӗшӗ -  кӗлет лартма. Аван-аван! Ывӑлӗсем ҫитӗнсе 
пыраҫҫӗ, авӑ. Авланас тейӗҫ. Йышлӑ ҫемьепе пурӑнма тӑвӑр 
ан пултӑр. Сӑпка та ҫакмалла пулӗ-ха, пир тӗртмелли станок 
та вырнаҫтармалла. Кӑмакана ку кӗтессе лартас. Унӑн амӑшӗ, 
ват ҫын, кӑмака ҫинче ӑшӑнса ларма кӑмӑллать. Кӗҫӗннисем 
валли ҫӳлте сентресем пулӗҫ, хӑй вара арӑмӗпе -  нар ҫинче, -  
вӑл ӗнсине хыҫса илчӗ, шухӑша кайрӗ. -  Пӗр хускалнӑ япала, 
шурӑ пӳртех тӑвас пулать. Пурнӑҫ малалла!»

-  Антуни! Ҫимун! Вите, лупасай валли вырӑн 
палӑртӑр, тасатӑр тата. Йӗтем те, анкарти те кирлӗ. 
Хуҫалӑх ӗҫне кӳлӗнме вӑхӑт, эп каласса кӗтсе ан тӑрӑр! 
Элекҫей ӑҫта ҫӳрет тата?

Миккулӗн ывӑлӗсем вӑй-халӗпе пурӑна-киле хӑйӗнчен 
те ирттерӗҫ-ха. Ара, арӑмӗ, Алтынке начар-им? Суха пуҫ 
кӳлсе талпӑнса туртса пымалли хӗрарӑм. Сар тутлӑскер, 
хӗрлӗ ҫӳҫлӗскер, хӑй те вут пек вӗри. Ӗҫре ӑна ӗлкӗрсе пы- 
раканни ҫук, ӗҫкӗ-ҫикӗре -  ташласа ҫитекенни; тавлашма 
тытӑнсан тавлашса ҫӗнтерекен ҫук. Харсӑр, арҫын ҫӳллӗш- 
скер, арҫынран пӗрре те ӳксе юлмасть.

Чӗнтӗрек вӑрманӗнчен уйӑхӗпех вӑрман касса турт- 
тарчӗ Миккуль ҫемйи, ытама кӗмен юман кӗрешсене 
ывӑлӗсемпе касса йӑвантарчӗ. Упа пек Антуни кӗрешсене
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пӗчченех хул пуҫҫи ҫине ҫавӑрса хурса лав ҫине тиерӗ, 
хӑнк та тумарӗ. Ҫапла ҫемье хӑй тӗллӗнех ӗҫлерӗ те ӗҫлерӗ 
вӑрманта. Ялтан урӑх никам та килӳ-тӑву пулмарӗ-ха.

Ҫурт хӑпартма юманлӑх пӗрене хатӗрлесе ҫитерсен Ан- 
туни пӳрт пӗрени чутланӑ майӑн икӗ шӑл хушшипе чӑрт! 
сурчӗ те пурттине пӗрене ҫине чаклаттарса лартса чы- 
лайччен тӗв тунӑ шухӑшне касса татса каларӗ:

-  Хуть те мӗн кала мана атте, эпӗ малалла хам валли 
ҫурт тӑватӑп.

-  Асту-ха эс ӑна!.. -  тӑруках сӑмах тупаймарӗ Миккуль.
-  Эпир -  санӑн тӑватӑ ывӑл. Аслин пурпӗр уйрӑлса тух- 

малла. Пӗр ҫуртра шӑнӑҫса пӗтейместпӗр.
-  Эсӗ ман ирӗкрен тухасшӑн-и?! Епле хӑятӑн?!
Миккуль те аллинчи пурттине пӗрене ҫине вӑйпа чак-

латтарса лартрӗ.
-  Пӗрер ҫуллӑха тӑхтасам!
-  Мӗн тӑхтамалли?! -  чӗрре кӗчӗ аслӑ ывӑлӗ.
-  Юсу ҫук-ҫке сана паянах уйӑрса кӑларма. Ут хатӗрӗсем  

те ытлашши мар. Тырри-пулли те кӑҫал ҫемьене хӗл 
каҫмалӑх кӑна. Тата, тепӗр тесен авланмасӑрах кам хӑйӗн 
ывӑлне уйӑрса кӑларать?

-  Хреҫҫука ыранах илсе килетӗп апла тесен...
-  Туй-шыльӑксӑрах авланса пире намӑса кӗртес тет- 

нем? Ытла ҫук ҫынсем мар-ҫке?
-  Апла пулсан хӗр килӗшме кайӑр.
-  Хӗрсе ӗҫ пынӑ вӑхӑтра-и? Яла култарас тетнем? Туй- 

ҫӑнӑхтана кӗрхи мӑнтӑрпа тӑваҫҫӗ.
-  Сан мӑнтӑру хӑвна валли ҫеҫ! Ман валли уйӑрмастӑн! -  

ҫаплах мӑн сассине хӑпартса пырса тавлашрӗ аслӑ ывӑлӗ.
-  Пӗр йӳпсемсӗр эсӗ! Хӑлхана та чикместӗн ман 

сӑмахсене.
-  Ман хӑлхана шӑнӑҫми пулнӑ вӗсем. Тек сана 

итлеместӗп! -  терӗ те Антунӗ, пурттине пилӗкри 
пиҫиххинчен чиксе, упалла йӑраланса вӑрмана кӗрсе кайрӗ, 
куҫран ҫухалчӗ.
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Ашшӗ ун хыҫҫӑн ятлаҫса юлчӗ, анчах ним те тӑваймӑн. 
Ҫитӗннӗ ывӑлӗ ашшӗн ирӗкӗнчен тухни пулкалать ҫав. 
Апла пулсан Антуни ар шутне кӗрсе ҫитрӗ ӗнтӗ. Йӗвенпе 
ҫӑварлӑхласан та, тытса чараймӑн.

Каҫ пулттипе Ахпӳрте таврӑнчӗҫ.
-  Арӑм, пӳрт хӑпартма ратнене йыхравламалла пулать. 

Ыран ирех йыхрава тух, кӗҫнерникун пухӑнмалла пуль.
-  Чим-ха, Антуни ӑҫта тата пирӗн? -  сисчӗвленчӗ Ал- 

тынке.
-  Упа пек пӗччен ҫӳрет пӗрехмай, хӑлӑхсӑр, -  тарӑхӑвне 

пытараймарӗ упӑшки.
-  Тем сиксе тухмарӗ пулӗ те? -  Алтынке аллинчи йывӑҫ 

ҫӑпалине урайне ӳкерчӗ. Лешӗ ҫурмаран катӑлчӗ. -  Кай, ку 
ырӑ мара пуль!

-  Хреҫҫук текенни кам хӗрӗччӗ-ха вӑл? -  ҫӑра сухалне 
кӑмӑлсӑррӑн шӑлса калаҫрӗ упӑшки.

-  Хурккан. Мӗн, авланасах тет-им? -  ҫӑпала катӑкӗсене 
шӑпӑр шӑтӑкнеллле шӑлса калаҫрӗ арӑмӗ.

-  Кӑҫал вӑй ҫитерейместпӗр. Тепӗр ҫул тесен, куҫ курӗ 
унта, -  ҫаплах ҫӑра сухалне тӑрмаларӗ упӑшки.

-  Хӗрӗ ытла та хура-ҫке... Кай, йӑха пӑсатпӑр капла! -  
шӑпӑрне шӑтӑкалла печӗ Алтынке.

-  Ҫамрӑксем ун ҫинчен шухӑшлама пӗлеҫҫӗ-и вара? -  
чавсаланса шухӑша кайрӗ Миккуль. -  Хӑлӑхсӑр! Ним кала- 
сан та юп курмасть...

Алтынке йӑх-ратне таврашне нимене йыхӑрма ял ҫине 
тухса кайрӗ.

...Ял хурт вӗлли пек сӗрлет. Пурте Миккульсен ҫемйи 
ту енне куҫса ларма хатӗрленнине сӳтсе яваҫҫӗ. Иртен-пы- 
ран пӗр-пӗрне пӳле-пӳлех калаҫаҫҫӗ.

-  Пӗлетӗр-и? Ту енчи уҫланкӑра Миккуль чи лайӑх 
вырӑн суйласа илнӗ тет, -  ик аллине кӗсйине чиксе ярӑнса 
утакан Янша Шатиреке тытса чарчӗ. Часах вӗсем патне 
Ишмуратпа Шатирек, Мӑлюк тата Кӑста Керӗмӗ пырса 
чарӑнчӗҫ. -  Пӑла шывӗн чи чӑнкӑ ҫыранӗ хӗрринче никӗс 
янӑ! Ха-ха-ха! Сиртен вара пулмасть! Хавшак эсир!
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-  Ӗмӗр шыв илмӗ ӑна халь. Шурӑ пӳрт лартать! -  Иш- 
мурат хӑйӗн тайлӑк пӳрчӗ енне ҫаврӑнса пӑхрӗ. -  Эпир вара 
пылчӑк ӑшӗнчех ларӑпӑр-и ҫапла, шет?

-  Ларттӑрин! Ларттӑр, тепре тесен! -  аллине сулчӗ Ша- 
тирек.

-  Эсӗ ху та Ту енне куҫасшӑн пуль-ха? -  ҫаплах чӗрре 
кӗрет Янша.

-  Куҫӑпин. Санӑн мӗншӗн куҫас мар? Никама та чару 
ҫук! -Ахалехурамтӑрӑхянккасаҫӳрен, ав.Тыттакуҫ! Сана 
кам чарать?

-  Ҫав Миккуль вара мана та, тӑванне, систермен. 
Ялан ҫынран уйрӑм хӑтланать! Вӑт тӑван те эс ӑна! Тӑван 
пулать-и?! -  янӑрашса кайрӗ Мӑлюк.

Кӑста Керӗмӗ вӗсем тавлашнине чӗнмесӗр куҫ айӗн 
пӑхкаласа итлесе тӑчӗ. Тем шутларӗ хӑй ӑссӗн, ыттисем 
тӗшмӗртеймерӗҫ. Часах вӑл вӑрт! ҫаврӑнчӗ те хӑвӑрттӑн 
килнелле утӑмларӗ. Алтынке, вӗсем калаҫнине айккинче 
кӑштах итлесе тӑнӑ хыҫҫӑн, ушкӑн патне пырса тӑчӗ.

-  Ывӑлсем, -  терӗ вӑл Мӑлюка. -  Кӳршӗ-аршӑ, ял-йыш, 
сире те кӗҫнерникун ҫурт хӑпартма нимене йыхравлатпӑр. 
Кам ӳркенмест пулӑшма, нимене чӗнетпӗр.

Уяр аҫа ҫапнӑ пекех пулчӗ ку.
-  Чи лайӑх ҫӗре ярса илнӗ, ха! -  кӑшкӑрса ячӗ Мӑлюк.
-  Пире ма чӗнмен? -  харах хупӑрласа илчӗҫ Алтынкене 

виҫҫӗн-тӑваттӑн.
-  Ма халӑха пӗлтермесӗр вӑрттӑн куҫса ларнӑ у? Яла са- 

латмалла мар терӗмӗр-ҫке пухура! -  патаккипе таклаттар- 
са пырса тӑчӗ ял ватти Утеш.

Алтынке вӗсен сӑмахне йӳпсемерӗ.
-  Апла тетӗр пулсан пӳрт хӑпартнӑ чухне пӗтӗмпех 

куратӑр. Ниме ятне така пусатпӑр, шетник пыллӑ сӑра 
йӳҫӗтнӗ. Нимене йыхӑратпӑр!

Алтынке пухӑннӑ халӑха пуҫ тайрӗ те малалла утрӗ.
-  Ҫпирак мучей килте-и? -  лутра алӑкран пуҫне пӗксе 

Алтынке ҫӗрпӳрте тӑванӗ патне пырса кӗчӗ.
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-  Килтехчӗ-ха, килтехчӗ, -  кӑштӑртатса тухрӗ тӗпел 
кукринчен шур сухаллӑ ватӑ.

-  Сирӗн ҫемье ӑҫта кайнӑ тата?
 ̂ -  Ӑҫта пултӑр, хирте ӗнтӗ. Ҫуртри тырра пӑхма тухса 

кайрӗҫ. Хам ҫӳрейместӗп, ватӑлтӑм ҫав. Ват шӑм-шак ҫулла 
та сӗрмен урапа пек.

-  Ҫпирак мучей, эсӗ каҫпа ҫемйӳ пуҫтарӑнсан пӗлтер 
вара -  пӳрт хӑпартма чӗнетпӗр. Тури уҫланка.

-  Хатӗрлесе те ҫитертӗр-и, няк?
-  Пӳртлӗх юман кӑлартӑмӑр, чутласа якатрӑмӑр.
-  Тӗпсакай та чавнӑ теҫҫӗ-и ҫав?
-  Текех ҫӗр урайпа пурӑнас мар терӗмӗр. Пӳрт ӑшӑ 

пултӑр. Чӳрече касас тетпӗр. Тӗнӗ шӑтӑкӗпе ҫеҫ мар.
Алтынке ҫапла калаҫса ялти чи ватӑ ҫынна пӗр 

савӑнтарса, пӗр хурлантарса хӑварчӗ.
«Ҫпирак ун пек ҫуртра пурӑнса кураяс ҫук ӗнтӗ. Унӑн 

ӗмӗрӗ ҫак ҫӗрпӳртрех иртрӗ. Ҫур ял ҫӗрпӳртрех пурӑнать- 
ха, ыттисем -  ҫӗр урайӗнчен пӗрене хӑпартнӑ пӳртсенче. 
Вӑйлӑраххисем, авӑ, тӗпсакайлӑ, чӳречеллӗ пӳртсем тӑваҫҫӗ. 
Э-ха-хай! Ӗлӗк еплеччӗ-ха? Ял хушшипе иртсе пыратӑн та, 
ҫӗрпӳртсенчен шӗвӗ тӗтӗм йӑсӑрланатчӗ. Кил картинче 
шаршанӗ-шаршанӗпе тислӗк кирпӗчӗ купаланса выртатчӗ. 
Вӑл кирпӗчсене халь те ҫӑраҫҫӗ-ха. Шӑтӑк чаваҫҫӗ те ҫу 
каҫипе пухӑннӑ чӗрӗ тислӗк тултарса шыв сапаҫҫӗ. Асли- 
кӗҫӗнни, йӗм пӗҫҫисене тавӑрса, кӗпе аркисене хӗстерсе 
тислӗк ҫӑраҫҫӗ. Унтан аслисем ӑна станок ҫине тултарса 
тӑнккаҫҫӗ, хывса хӗвел питтине типме хураҫҫӗ. Хурӑн вут- 
тинчен те хӗрӳрех ҫунать тислӗк кирпӗчӗ. Ӗмӗртенпех ял 
ҫынни тислӗк ҫӗртсе пахчана тӑкнӑ, тыр-пул лайӑх ӳстӗр 
тенӗ. Э-ха-хай... Хӑш-хӑш ҫул Пӑла ҫырмаран тухса ейӗве кай- 
ма пуҫларӗ-ха? Ҫӗрпӳртсене шыв илет, тислӗк кирпӗчсене 
Пӑла тулли юхтарса каять. Нуша ҫитни пирки ҫынсем ҫӳллӗ- 
рен те ҫӳллӗрех ҫуртсем ҫӗклеме пуҫларӗҫ, никӗс ҫине те 
лартма вӗренчӗҫ. Авӑ, Миккуль епле ҫивӗч. Пуринчен мал- 
тан чи ҫӳллӗ вырӑна куҫланӑ...»
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Алтынке тухса кайрӗ. Ҫпирак мучи шухӑша путрӗ, 
ӗлӗкхине аса илчӗ...

«Вӑр-вар хӗрарӑм. Ялӗпе те ун пекки урӑх ҫук. Чуп- 
са ҫӳресе ӗҫлет. Хӑрах аллинче -  ача, тепӗр аллинче -  
хултӑрчӑ, урипе пир тапать, куҫӗпе чӗп сӑвать. Маттур та 
патвар хӗр ҫакланчӗ Миккуле. Телее пулчӗ. Калаҫмасӑр- 
тумасӑр Пӑва пасарне кайрӗҫ те вӗсем ун чухне тӑрантаспа, 
хурчка чӗпсем ҫине тапӑннӑ пек, ушкӑн хӗре хӳптӗрлесе чи 
курӑмлине тӑрантас ҫине ҫавӑрса ҫапрӗҫ.

-  Хӗр вӑрларӗҫ! Хӗр вӑрларӗҫ!..
-  Ахпӳртсем хӗр вӑрлама килнӗ пасара! -  тесе ҫуй 

ҫӗкленчӗ пасарта.
-  Тутар хӗрне вӑрларӗҫ!
-  Мишер хӗрне!
Тутар та мар, мишер те мар, чӑвашах пулчӗ. Тутар хуш- 

шинче ӳснӗ чӑваш хӗрӗ. Эх, шӑллӗсемпе тетӗшӗсем йӑмӑкне 
каялла илсе кайма хыҫҫӑнах тӗпӗртетсе ҫитрӗҫ! Миккуле 
чутах хӗнесе тӑкмарӗҫ вӗт, ӗнсе чиккки ҫитерчӗҫ-ҫитерчех.

-  Ма хур кӑтартатӑн йӑмӑка?!
-  Вӑрӑ-хурах пек пырса тытса кайрӑр!
-  Чӳпӗк тӑватпӑр халӗ!
-  Аллу-уруна ҫыхатпӑр та -  Пӑла авӑрне!
Аран лӑплантарчӗ вӗсене ун чух Ҫпирак:
-  Йӑли ҫапла. Эпир шухӑшласа кӑларман, пирӗн хыҫҫӑн 

та пӗтес ҫук.
-  Эпир ҫук ҫынсем мар, йӑмӑка туй-шыльӑксӑр 

памастпӑр! -  юнаҫҫӗ хӗре каялла илме килнӗ тӑванӗсем».

Ылтӑн кин

...Туйне те, ҫӑнӑхта ӗҫкине те турӗҫ ун хыҫҫӑн. Яхтӑ пек 
яштака та сарӑ ҫӳҫлӗ, кӑвак куҫлӑ йӗкӗт упӑшки пуласси ик- 
кенне курсан, Алтынке хӑех унран шит те хӑпмарӗ. Кӗмӗл 
тенкисене шӑнкӑртаттарса хыҫҫӑнах чупса ҫӳрерӗ, тек- 
текех аллинчен тытса утма тӑрӑшрӗ.
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Кӗмӗл-мерчен тухья айӗнчен ылтӑн пек сарӑ-хӗрлӗ 
кӑтра ҫӳҫӗ Алтынкен хумлӑн-хумлӑн авкаланса тӑрать, 
алтуни хулӑнӑш ҫивӗчӗ пилӗкӗ ҫинче хумханать. Пӗвӗ те- 
сен пӗвӗ арҫынран кая мар, Миккуль ҫӳллӗшех каҫӑрӑлса 
тӑрать. Мерчен куҫлӑ ҫӑпатапа кин пуласси ҫапла хапха- 
ран кӗчӗ. Миккулӗн ашшӗпе амӑшӗн, ывӑлӗ кӑларса килнӗ 
хӗре курсан, тем авӑк чӗлхи ҫӗтрӗ. «Ак епле! Ылтӑн кин 
пирӗн киле килчӗ иккен..., -  терӗ аранах Шашук. -  Хулӑм 
укҫи ытлаван парас пулать вара». Хуняшшӗ тенӗскер 
пулас кинне куҫне хӗссе тӗсесе пӑхрӗ-пӑхрӗ те ывӑлне 
хӑлхаран тем пӑшӑлтатса картишне илсе тухрӗ, кӗлете 
илсе кӗчӗ, тем пит ӑнлантарчӗ...

Туй кунӗ... Ӗмӗр манӑҫми хӗвеллӗ кун. Ҫамрӑк мӑшӑр 
чӗркуҫҫи ҫинче пил илет. Миккуль аллинче -  хӗр алли, 
вӗттӗн чӗтрет. Тути те кӑлт-кӑлт сикет хӗрӗн. Умри 
теветкеллӗх хӑратать ӑна. «Епле пулӗ унӑн пурнӑҫӗ 
ҫак палламан арҫынпа?». Вӑтанать хӑй, анчах темӗскер  
питӗ вӗри хум унран ҫапнине туять. Куҫӗнчен вара пӑт- 
пӑт куҫҫуль тумлать... Ҫеҫке ҫурнӑ чечек ҫапла ирхи 
сулхӑнра хӗвел ӑшшине кӗтсе хумханса чӗтрет, сывлӑм 
тумламӗпе ҫӑвӑнать.

-  Иксӗр пӗр ҫӑвартан сурса пурӑнӑр. Килти сӑмаха ял 
ҫине илсе ан тухӑр, ялтине киле ан сӗтӗрӗр. Пур ҫумне пур 
хушӑр. Иккӗн выртса виҫҫӗн тӑрӑр...

Туй кӗлечӗ... Епле манӑн ӑна? Автан ҫурҫӗр авӑтсан 
туй ачисем хӗр пӗркенчӗкне сӳсе илчӗҫ те таҫта пытарса 
хучӗҫ. Ыран кӑрчамапа сӑйламасӑр та тупса парас ҫук ӗнтӗ. 
Хӗве хупӑнмалли кӗлет алӑкӗ умӗнче Миккуль аллинчи ну- 
хайккипе Алтынкене тӑрук пӗррех туртса ҫапрӗ: пӗрре хул 
пуҫҫи урлӑ, тепӗр-иккӗ -  кӗпи аркинчен. Алтынке шартах 
сикрӗ, хыттӑн айлатса илчӗ.

-  Ку мӗне пӗлтерет?..
-  Пирӗн йӑли ҫапла, чӑт, ку вӑл арӑмӑн упӑшкана 

пӑхӑнса пурӑнмалла тенине пӗлтерет, -  пӑшӑлтатрӗ ун 
хӑлхинчен Миккуль, унтан хӑвӑрт кӑна хӗре йӑтса илчӗ те 
кӗлете ҫӗклесе кӗчӗ. Ҫамрӑк мӑшӑр хӗве хупӑнчӗ.
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Алтынке ним те шухӑшласа ӗлкӗреймерӗ. «Кунта 
йӑласем урӑхларах иккен», -  теейрӗ ҫеҫ хӑй ӑшӗнче. Мик- 
куль нухайккине кӗлет алӑкӗ ҫумӗнчи йӑрхахран ҫакса 
янине ҫеҫ асӑрхаса юлчӗ. Кӗлетри тӗттӗмре урӑх нимӗнех 
те курӑнмарӗ.

-  Чӑннипех те ылтӑн арӑм иккен эсӗ манӑн. Ҫӳҫӳсем 
тӗттӗмре те ылтӑн пек йӑлкӑшаҫҫӗ. Пӑва пасарӗнче аякра- 
нах куҫӑм ӳкрӗ, -  хыттӑн ыталаса вӗрин пӑшӑлтатрӗ ҫамрӑк 
упӑшка.

-  Ылтӑн пулӑпин, малтан ма пырса паллашмарӑн? 
Кайӑк чӗппе тытнӑ пек тытса килтӗн? -  Алтынкен 
кӳренӳлӗхӗ иртсе пӗтменни палӑрчӗ.

-  Ыттисем ярса иличчен ҫухатас мар терӗм, -  
кулараххӑн хуравларӗ Миккуль.

-  Ытла пит хӑвӑрт хӑтлантӑн, халь те ҫаплах... Ман 
санпа малтан чунпа ҫывӑхланассӑм килет, -  ун аллинчен 
пӑрӑнчӗ Алтынке.

-  Ҫывӑхланӑпӑр та, кӗҫӗр иккӗн пуҫа пӗр минтер ҫине 
хурӑпӑр, -  арӑмне йӑтса илсе вырӑн ҫине вырттарчӗ Миккуль.

Кӗмӗл-мерчен тухйипе тевет-шӳлкемине упӑшка хыв- 
са илсе пуҫелӗк ҫумне хучӗ, арӑмне хыттӑн чуптуса ыта- 
ма илчӗ... Алтынкен кӑпӑшка та кӑтра ҫӳҫӗсем сапаланса 
кайрӗҫ -  Миккуль ун ҫивӗтне салатать иккен... Пилӗкрен 
те вӑрӑмрах кӑпӑшка ҫӳҫ ӑшне пуҫне чиксен арҫынна темле 
асамлӑ вӑй ярса илчӗ темелле... Вӑл ҫӗр ҫинчи чи хӑватлӑ 
туйӑм ӑшне путрӗ... Ҫак самантран Алтынке уншӑн хӗвеллӗ 
сарӑ кун та, уйӑхлӑ ҫӗр те пулса тӑчӗ. Унӑн вӗри сывлӑшӗ- 
пе Алтынке ҫӳҫенсе кайрӗ, Миккуле хӑйех мӑйран ыталаса 
илчӗ. «Ах, ачасем мӗнле пулаҫҫӗ-ши пирӗн? Миккуль пек 
пулччӑрах», -  тесе шухӑшласа илме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ ҫав самант- 
ра хӑй тӗллӗн ҫамрӑк кин, савӑшу авӑрне пуҫӗпех чӑмрӗ...

-  Алтынке, Алтынке... Манӑн ылтӑнӑм, ылтӑн арӑмӑм...
-  Ылтӑн ӳкет те ҫухалать. Ун пек ан кала мана.
-  Эп сана ниҫта та, нихҫан та ҫухатассӑм ҫук. Никам та 

туртса илеймӗ сана халь тин манран. Никама та памастӑп...
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-  Миккуль... Ах, Миккуль...
-  Ылтӑн ачасем ҫуратса пар мана, Алтынке, ху пеккисе- 

не... -  вӗри сывлӑшӗпе антӑхтарчӗ арӑмне ҫамрӑк упӑшка.
Шухӑ яш-кӗрӗм туй кӗлечӗ тавра ҫӗрӗпех пӗренесене 

нухайккӑпа ҫапкаласа ши! шӑхӑрса чупса ҫӳрерӗ... Ҫӗр 
каҫипех ҫамрӑк упӑшка арӑмӗн ылтӑн ҫӳҫӗ ӑшне путса ар 
ырлӑхӗпе савӑнчӗ, кӑвак ҫут килеспе ҫеҫ иккӗшӗ те ӑшӑ 
ыйха путрӗҫ...

Ирхине, хӗртен арӑм пулнине ҫирӗплетсе, Алтынке 
кӗлетрен хушпу тӑхӑнса тухрӗ. Туй каҫӗ шет те пылак пул- 
нине кайран иккӗшӗ те ӗмӗр асран кӑлараймарӗҫ.

Ҫӑнӑхтара епле вӗсем илемлӗн хире-хирӗҫ тӑрса таш- 
ларӗҫ... Алтынке, хӗрлӗ кӑтра ҫӳҫлӗскер, анис улма пек 
хӗрлӗ питлӗскер, ытти хӗр-хӗрарӑм хушшинче тӳрех куҫ 
тӗлне пулать. Такам та ӑмсанчӗ вӗсем ҫине пӑхса. Алтын- 
ке сурпан сырнӑ, хул пуҫҫи урлӑ тевет ҫакнӑ, ун ҫурӑмӗ 
ҫинче вӗт тенкӗпе шӑрҫа ярса тӗрленӗ сарӑ хумханать. Ҫӗнӗ 
ҫын кӗмӗл тенкисене шӑнкӑртаттарса, мерчен шӑрҫисене 
ялкӑштарса упӑшки тавра ҫаврӑна-ҫаврӑна ташларӗ. Мик- 
куль, туй ятне сӑран атӑ тӑхӑннӑскер, саккӑрла вӗттӗн 
ҫаптарса, яштак пӗвне хумхантарса илӗртрӗ. Алтынке 
хушшӑн-хушшӑн хӗреле-хӗреле кайрӗ, упӑшкин ытамне 
лексен сар ҫу пекех ирӗлчӗ...

...Алтынке пир тӗртнӗ чухне е турахуппа ҫӑм арланӑ 
май хӑй ӑссӗн тек-текех ҫав самантсене аса илсе и-хик! тесе 
кулса илкелеме юратать. Миккуль ылтӑн ҫӳҫлӗ арӑмӗ ҫине 
ҫав каҫран урӑх нухайккӑ ҫӗклемерӗ. Халь те пулин кӗлетри 
йӑрхахрах ҫакӑнса тӑрать вӑл, урӑх сӑлтавпа аллине тытка- 
ласси пулкалать, авӑ, тепӗр чух. Аллине нухайккӑ тытман 
арҫын арҫын-и вӑл, тепӗр тесен?

Тем самантра иртсе те кайрӗҫ туй-ҫӑнӑхта кӗрлевӗсем, 
ҫемье пурнӑҫӗ халӗ те вӗсене туйри пекех иккӗшне те пӗр 
вӗҫӗм ташлаттарать, авӑ: ҫуркунне сухатӑваҫҫӗ, тыр-пул акса 
ӳстереҫҫӗ, кӗркунне тыр-пул пуҫтарса илеҫҫӗ -  ик алӑран ӗҫ
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каймасть. Юратса ӗҫлеҫҫӗ, юратса ачасем ҫуратаҫҫӗ. Ывӑл 
хыҫҫӑн ывӑл парнелерӗ упӑшкине Алштынке, хӗрӗсемпе те 
савӑнтарчӗ. Халь те акӑ вӗсен, пурнӑҫ тути-масине тутаннӑ 
вӑй питти ҫынсен, ал-урара хатарлӑ хал вылять.

...Ял тавра чупса ҫаврӑннӑ май Хурккасен тӗлӗнчен 
Алтынке хуллен иртсе кайрӗ. Ахӑр, такам йӗретчӗ пул- 
малла. «Мӗн амакӗ?» -  ҫапла шухӑшлакаласа Алтынке 
килнелле утрӗ.

Нимери инкек

Пӑла тӗпӗнче яланах таса хӑйӑр, ҫавӑнпа шывӗ те тӑрӑ, 
пулӑ ишни курӑнать. Чӑнкӑ ҫыран хӗрринче вара пӗчӗк- 
пысӑк чулсем сахал мар: шӗвӗр кӗтеслисем те, ҫавракисем 
те. Чукун пек хытса ларнӑ ҫавра чулсем йывӑр, сулмаклӑ. 
Ытама кӗрекеннисене арҫынсем мекӗрленсех чӑнкӑ ҫыран- 
ран йӑтса хӑпартрӗҫ, ҫурт кӗтессисене лартрӗҫ. Шӗвӗр 
кӗтеслисем ҫӑмӑлрах тесе, Элекҫейпе Лявкка та аслисене 
пулӑшма шут тытрӗҫ.

-  Атте, эпир кӑҫал ҫӗнӗ пӳрте кӗретпӗр-и вара? -  ашшӗнчен 
юласшӑн мар хыҫҫӑн чупса чул йӑтӑрлать Лявкка.

-  Асту-ха эс! Чулна уру ҫине ан ӳкер!
-  Кӗместпӗр-им?
-  Эсӗ лайхрах тӑрӑшсан, кӗрӗпӗр те, -  чеен кулать ашшӗ.
-  Асанне кивӗ ялтах юлап тет, вӑрманта кашкӑрсемпе 

пурӑнмастӑп тет. Ҫынран уйрӑм лайӑх мар тет. Ял ҫынни- 
сем юратмаҫҫӗ тет.

-  Сана асаннӳпе пурӑнма хӑварӑпӑр вара кивӗ яла.
-  Ҫу-ук! Юлмастӑ-ӑп!
-  Ӑмма тата?
-  Асанне -  ватӑ ҫын, эпӗ вара -  ҫамрӑк! Ҫуркунне ҫит- 

сен асаннепе пӗрле шывпа юхса каяс килмест манӑн!
Ашшӗ ирӗксӗрех кулса ячӗ, аллинчи чулне те чутах 

ӳкеретчӗ, ҫӗр ҫине х}гчӗ те хӑй те ун ҫине ларчӗ, пӗр хушӑ
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сывлӑш ҫавӑрса ячӗ. Кӑҫалах кӗресчӗ-ха ҫӗнӗ ҫурта. Ӗҫӗ 
нумай та, вӑй-хал ҫитересех пулать. Кӗлет те лартмалла, 
карта-хуралтине те... Выльӑхсене кивӗ ялта хӑвараймӑн. 
Лартатех ҫӗнӗ ҫурт! Тӑватӑ ывӑл пур ҫинче пурне те вӑй 
ҫитерӗҫ-ха вӗсем. Пӑшӑрхану ҫук ун чӗринче.

Ҫапла майпа Миккуль ывӑлӗсемпе пӗрле малтан Пӑла 
ҫыранӗнчен хӑйӑр ҫӗклесе никӗс тӗпне ячӗ, вак чул сарчӗ, 
унтан пысӑк чулсем йӑтса хӑпартса никӗс тӗпне хучӗ, 
хатӗрлесе хунӑ кӗреш юмансене никӗсе ярса каска пу- 
канӗсем ҫине лартрӗ те вӗресе тӑракан сӑмалапа сӗрчӗ.

...Акӑ, асӑннӑ кун Кивӗ Ахпӳрт ҫыннисем, тӑванӗсем ни- 
мене пухӑнчӗҫ.

-  Пирӗн килес! Йыхрав илтрӗмӗр те чӑнахах-ши тесе 
ҫула тухрӑмӑр.

-  Нимене! Миккуль патне нимене!
-  Нимене! Нимене!
Хул пуҫҫирен пуртӑ ҫакса килнӗ арҫынсем пырса ҫитнӗ- 

ҫитмен юман пӗренесене чутлама пикенчӗҫ. Вӑрманта 
пуртӑ сассисем чанк та чанк! янӑраса кайрӗҫ. Турпас-ҫункав 
сирпӗнсе ҫеҫ тӑчӗ айккинелле. Ытама кӗми сарлака юман 
пӗренесене чутласа пура хӑпартрӗҫ вӗсем. Юман тени яхтӑ 
пек тӳрӗ ӳсекен йывӑҫ мар, ҫавӑнпа сарлака тӗпне тӳррӗн 
касса кӑларса шайлашуллӑ тӳрӗ пӗрене туса якатма пӗртте 
ҫӑмӑл мар. Самаях тар тӑкма, тертленме тивет. Ытама 
кӗмен юмансене чутласа пӗтерсен пӗрене пуҫӗсене чӗкеҫ 
хӳри пек чалӑш касса шайлаштарчӗҫ, Нимене ялтан Сӗней, 
Мӑл юк, Кашта Хӗветӗрӗ, Кӑста Керӗмӗ, Утеш, Ҫпирак ҫемйи- 
сем тата ытти арҫынсем килчӗҫ. Ӗмӗртен пыракан чӑваш 
йӑлипе ял ҫыннине, тӑванне пӳрт лартма пухӑнчӗҫ вӗсем 
паян, тата ҫӗнӗ ҫӗре куҫса ларма шутланӑ вырӑн еплерех- 
ши тесе пӗлес килни пурне те кӑсӑклантарчӗ. Тен, вӗсен те 
кунта куҫса килес майӗ пулӗ? Епле-ха Миккуль хӑрамарӗ 
пӗччен ҫӗнӗ вырӑна куҫса ларма?

-  Упаран, кашкӑртан хӑрас пур, вӑрмана кайма хуш- 
ман, -  шӳтлет Миккуль. -  Курӑр-ха тата, епле лайӑх вырӑн
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кунта! Ҫыран ҫӳллӗ, шыв илеймест. Ҫырли-кӑмпи те, 
йывӑҫӗ те, утти те ал айӗнче. Ӗҫлеме ҫеҫ ан ӳркен.

-  Ӑҫта тыр-пул акса илӗн-ха кунта, Миккуль?
-  Вӑрман хӑртмалла вӗт! -  пуҫне суллать Мӑлюк. -  Ай- 

ай! Калама кӑна канас...
-  Ҫын туман ӗҫ мар. Ас тӑвӑр, пӑхса кӑна тӑрӑр -  

вӑрманне те хӑртӑпӑр, упине те тытӑпӑр! -  ҫапла каласа 
Миккуль чзггланӑ пӗренесене пура купалама ниме халӑхне 
хускатрӗ.

Ҫурт хӑпартас тесен чӑваш арҫыннин алли кӗҫӗтсех 
тӑрать. Икӗ алли ҫине сурса пуртӑ аври ярса тытать те 
вӑл, пӗрене чутласа хул-ҫурӑмне юратнӑ ӗҫпе вылятса ҫеҫ 
тӑрать. Ҫӗр ҫинче чӑвашран ытларах ҫурт тума юратакан 
халӑх тата нумай-ши? Крепоҫ пек туса лартать вӑл карти- 
хуралтине. Ҫирӗп та сарлака юмана хӑрах хул пуҫҫи ҫинче 
вылятса хапха юпи лартать, ҫирӗп алӑка сулмаклӑ тӑпса 
ҫине ҫапса сӑлӑп ярать -  хурах-тавраш пырса ан ҫулӑхтӑр. 
Ампар тесен ампарӗ касаматран кая мар.

Ушкӑнпа хойшшоп! хойшшоп! кӑшкӑрса пура хӑпартрӗҫ, 
пӗренесем хушшине типӗ мӑк хурса пычӗҫ. Ҫапла икшер сыпӑ 
юманран пура пураласа хӑпартрӗҫ. Тӗпсакайне ҫӳллӗ турӗҫ -  
сӗт-турӑх сивӗре тытма тата хӗлле пӑру-путек усрамалӑхне.

Арҫынсем пура хӑпартсанах хӗрарӑмсем пӗрене хуш- 
шине мӑклама пикенчӗҫ. Алтынке хӑйӗн хӗрӗсем валли 
алӑ май ӗҫ тупрӗ. Пурне те пӗчӗк калек тыттарса пӗрене 
хушшине хурса хӑварнӑ типӗтнӗ мӑка каялла ҫавӑрса ҫапса 
хӗстерме тӑратрӗ.

-  Тӑк-тӑк! Тӑк-тӑк-тӑк!
Пӗчӗк хӗрпӗрчисем ӑмӑртмалла тенӗ пек калекпе 

ӗҫлеҫҫӗ. Ытти чух турпас пухкаларӗҫ-ха вӗсем, выльӑх вал- 
ли курӑк ҫӑлса пуҫтарчӗҫ, типӗтсе купасем турӗҫ. Халь вара 
чӑн-чӑн ӗҫ вӗсен аллинче вӗрет. Пӳрт мӑклаҫҫӗ!

-  Анне! Кунта мӑк сахал хурса хӑварнӑ.
-  Карҫинккаран илсе тӑнкка. Ак ҫапла! Ҫил ан вӗртӗр 

пӗрене хушшисенчен.
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Амӑшӗ хӗрӗсене е пӗрне, е тепӗрне пырса вӗрентсех 
тӑрать.

-  Ак ҫапла! Ак ҫапла чалӑшлатса ҫапмалла. Калеке 
мӑлатукпа ҫапмалла, вара ҫирӗп мӑкланать.

Мӑклакансем валли ашшӗ маларах ятарласа йывӑҫ ка- 
лекпе мӑлатук ӑсталарӗ. Хӗрпӗрчисем ӑмӑртмалла ӗштеле- 
неҫҫӗ, хушӑран пӗр-пӗрин ӗҫне пырса тӗрӗслесе каяҫҫӗ.

-  Анне, карҫинккара мӑк пӗтрӗ!
-  Чӗкеҫ! Мӑк йӑтса кӗрсе пар!
Лешӗ ҫавӑнтах пӗр карҫинккапа мӑк йӑтса кӗчӗ. 

Сасартӑк яр-р! шуса тухрӗ мӑк купи хушшинчен хӑрӑм 
пек хура ҫӗлен. Хӑшне сӑхам-ши тенешкел, пуҫне тӑратса 
сӑннине кӑларчӗ, шӑхӑрнӑ евӗр чашлатрӗ...

-  Анне-е-е!!!
Виҫҫӗн тан харӑс кӑшкӑрса ячӗҫ хӗрӗсем. Ҫӗлен тем са- 

мантра Чӗкеҫ урине сӑхса та илчӗ.
-  А-а-а!.. -  ҫари! ҫухӑрса ячӗ хӗр. -  Пӗтрӗ пуҫ!
Алтынке ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа сиксе ӳкрӗ, карҫинккапа

ҫӗлене хупласа хучӗ.
-  Тухӑр! Пурте тухӑр кунтан!
Хӗрӗсем ҫухӑра-ҫзосӑра пура ӑшӗнчен сирпӗнсе тухрӗҫ. 

Часах Алтынке те тухрӗ. Ун аллинче ҫурла пуҫӗ ҫине 
тӑрӑнтарнӑ хура ҫӗлен авкаланать... Алтынке ӑна пуҫӗн- 
ченех тӑрӑнтарнӑ та, ҫӗлен часах хускалми пулчӗ, туртка- 
лашса илчӗ те тӑпланчӗ. Алтынке, карта хӗррине чупса 
кайса, ҫӗлене мӗн пур вӑйран вӑрман еннелле сулса ывӑтрӗ, 
унтан ҫавӑнтах инкеке ҫакланнӑ хӗрӗ патне чупса пычӗ, 
хӑвӑрт кӑна виҫ аркӑллӑ кӗпи вӗҫне тытсачар! ҫурса кӑларса 
Чӗкеҫӗн урине ҫӳлереххӗн хыттӑн ҫыхса хучӗ. Унтан вара су- 
ранне ҫӗҫӗпе касса наркӑмӑша ӗмсе илчӗ, сура-сура пӑрахрӗ. 
Хӑй ҫав вӑхӑтрах хӑвӑрттӑн пӑшӑлтатса ҫӗлен чӗлхи сурӗ.

Ҫемйипех Чӗкеҫшӗн хыпӑнса ӳкрӗҫ. Тетӗшӗсем инкек 
курнӑ йӑмӑкне пӗрене купи ҫине йӑтса кайса лартрӗҫ.

-  Мӗнле-ха капла? Хӗрӗм?.. -  ҫунса тухать ашшӗ. -  Эх, 
кӗтмен инкек!
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-  Ӑҫтан сиксе тухрӗ ку ҫӗлен?! -  тарӑхса ыйтать Ҫимун.
-  Вӑрман ҫӗленсӗр пулмасть ҫав. Асӑрхансах тӑмалла, -  

текелерӗҫ тетӗшӗсем йӑмӑкне шеллесе.
Алтынке хӑй ӗҫне пӗлет, арҫынсем шуйхансан та, шӑлне 

ҫыртса чӑтрӗ, пӑшӑрханнине кӑтартса аслӑ хӗрне хуйхӑртса 
пӑрахас мар, терӗ. Вӑл кун пек инкеке пӗрре ҫеҫ мар ирт- 
терсе янӑ. Авалхи чӑваш йӑлисене лайӑх пӗлет. Халӗ те акӑ 
вӑрмана чупса кайса темле курӑксем, йывӑҫ хупписем илсе 
килчӗ, хуранти вӗрекен шыва чӑмтарчӗ.

-  Хӗрӗм, ӗҫ-ха, ӗҫ ҫак шыва!
-  Ай, хыпма ҫук йӳҫӗ-ҫке...
-  Эсӗ пурпӗрех ӗҫ. Хура ҫӗлен наркӑмӑшӗ хаяр вӑл, ку 

шӗвек унран та хаяртарах, йӑлт хӑваласа кӑларать.
Чӗкеҫ пит-куҫне пӗркелентерсе амӑшӗн имлӗ-сиплӗ 

шывне ҫапах та ӗҫсе ячӗ.
-  Ан ҫывӑр. Асту! -  терӗ те амӑшӗ хӑй ӗҫӗпе пӑрӑнчӗ.
Чӗкеҫ пӗрене купи ҫинче хутланса ларчӗ, ӑш вӗҫнӗрен

пӗр ҫӗре куҫӗпе тӗллерӗ. Пӳрнисем вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрерӗҫ 
унӑн, куҫӗ ним те курмарӗ.

...Умра ҫав хура ҫӗлен ҫеҫ шуса ҫӳрерӗ... Акӑ вӑл кал- 
лех симӗс мӑк ҫийӗн шуса пырать пек, сӑннине кӑларса 
шӑхӑрать пек... Акӑ вӑл Чӗкеҫе шыраса унталла та, кунталла 
пӑркаланать пек. Чӗкеҫ унран тарасшӑн, анчах урисем хус- 
калмаҫҫӗ пек. Акӑ ҫӗлен ун патнех шуса ҫывхарчӗ, ҫӗкленчӗ 
те унран ҫӳллӗрех пулса тӑчӗ, пуҫ тӑрринче шӑхӑрма пуҫларӗ 
пек... Чӗкеҫ пӗррех айккинелле сикрӗ унран хӑраса...

Ҫав самантра шарт! сиксе вӑранса кайрӗ. Хӗр тӗлӗрсе 
кайнӑ икккен. Ку йӑлтах тӗлӗкре иккен! Тьху!.. Тӗлӗкӳ- 
масару!

Ай, епле лайӑх та! Урисем те, аллисем те хускалаҫҫӗ унӑн, 
куҫӗ те курать. Ай! Чӗкеҫ ҫӗкленчӗ те вӗҫнӗ пек чупса кайрӗ...

Пура хӑпартса ҫитерсен нимене пухӑннӑ халӑх канма 
ларчӗ. Кам Пӑлана ҫӑвӑнма анчӗ, кам чӗлӗм туртса ячӗ.

Унтан ҫӗнӗ пурана пӑхса ҫаврӑнчӗҫ, хак пачӗҫ.
-  Кур-ха, никӗсе епле ҫӳллӗ хӑпартнӑ Миккуль! Ҫыран 

кунта капла та ҫӳллӗ. Шыв илеймест!
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-  Аялта -  тепӗр ҫур пӳрт. Ҫӗр улми яма шӑтӑк та чав- 
малла мар.

-  Шетникпе какай тӑварласа лартма та мӗне тӑрать!
-  Хӗлле ҫамрӑк тына-путеке унтах усрас тетпӗр, -  

ӑнлантарать Миккуль.
-  Кун пек, чӑнах та, аван.
-  Аван пулмасӑр-и? И-и, шеп, шеп пулчӗ Миккуль ҫурчӗ.
-  Ҫӳллӗ, сарлака! Чӳрече те касрӑмӑр тухӑҫ енне! 

Вӑкӑр хӑмпи карас темест, пӑх-ха эс ӑна! -  ҫапла шавларӗҫ 
ял ҫыннисем.

-  Тӗнӗ шӑтӑкӗпе ҫеҫ тек аппаланас мар терӗмӗр. Ӗлӗк 
мӗнле пулнӑ-ха? Ҫурҫӗр тата хӗвелтухӑҫ енне тӗнӗ шӑтӑкӗ 
тунӑ та ҫавӑнпа ҫеҫ пурӑннӑ, каярах пӗчӗк чӳрече касса 
вӑкӑр хӑмпи карнӑ. Ҫӗнӗ ҫуртра ҫӗнӗлле пултӑр! Кӗленче 
лартас тетӗп, -  хавхалануллӑн калаҫать Миккуль.

-  Ҫак Миккуль тем те пӗлет. Тӗнчене тухса ҫӳрет те, -  
шат та пат тӗлӗнеҫҫӗ ҫынсем.

-  Упи, Пӑва пасарӗсене хутла-пӗр тӑрать. Унти ҫуртсене 
йӑлт куҫласа тухрӑн пуль ӗнтӗ?

Миккуль кулкаласа пуҫне сӗлтсе ҫеҫ илчӗ.
-  Эс ху, Мӑлюк, ялтан та ура ярса пусман, авӑ.
-  Хастар, хастар! Мухтамалла ҫеҫ.
-  Пирӗн те куҫса килес. Ҫуркуннесерен шыв иле 

пуҫларӗ яла, ейӳ сарӑлать. Ӗлӗкрех апла марччӗ.
Хӗрарӑмсем ӗнтӗ паҫӑрах уҫланкӑ варринчи хурама 

айккинче кӑвайт чӗртсе пысӑк хуран ҫакнӑ. Кӗтӳрен тытса 
килсе пусса тирпейленӗ хура такапа ваттисем чӳк турӗҫ. 
Халӗ, авӑ, шӳрпе яшки сиксе вӗрет, уҫланка тутлӑ апат 
шӑрши сарӑлать...

Ӗҫ вӗҫленӗ хыҫҫӑн алӑк вырӑнне шӑналӑк карса 
ҫав каҫах ҫӗнӗ пура ӗҫки те пуҫларӗҫ. Акӑ, часах вӑрман 
уҫланкинче пӗрремӗш ҫӗнӗ пӳрт ӗҫкин юрри янраса кайрӗ:

Вӑрман кассауйсем  турӑм,
Вӑрман касса хир турӑм.
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Вӑрман касса ^урт л арт рӑм  та,
Тӑван килсе пырса уур...

Алтынке сӑра куркипе тав турӗ.
-  Мӑлюк, тыт-ха сӑра курки! Тӗппипех ӗҫсе пар!
-  Мӗнех, тавсси пултӑр! Ҫапах та эс мана, Алтынке кин, 

кала-ха, ма ҫынран уйрӑм хӑтланатӑр? Тӑван пулатӑр вӗт!
-  Эй, ялтан уйрӑм мар-ҫке, Мӑлюк. Мӗн калаҫмалли пур?
-  Миккульпе пуплемелле-ха ман...
Алтынкен тав курки пурне те ҫаврӑнчӗ. Нимене 

пухӑннӑ халӑх шавлама, кӗрлеме, юрлама пуҫларӗ. Юман 
урай хӑмана чӗтретсе саккӑрла ҫаптараҫҫӗ арҫынсем, харӑс- 
харӑс алӑ ҫупса такмаклаҫҫӗ хӗрарӑмсем. Вӑрман ян! янраса 
тӑрать, ахрӑм сасси инҫете каять. Ҫапла кӗр! кӗрлесе кунта 
ҫӗнӗ ял -  Ҫӗнӗ Ахпӳрт пуҫланнине пӗлтерет.

Мӑлюкӑн киккирикӗ хӗрнӗ, ҫынсем юрласа-ташласа 
савӑннӑ чух унӑн хирӗҫес килет. Сӑлтавӗ те лайӑх: «Тӑван 
пулсан та, Миккуль мӗншӗн ӑна систермен? Мӗншӗн пӗрле 
илсе килмен?» Халь акӑ вӑл ҫӗнӗ пура айккинче Миккуле 
кӑкӑртан ярса илнӗ та автан пек сиксе тавлашать.

-  Кала! Епле мана систермен эс? Вӑт, ман тӑван тетӗн 
хӑвна, епле?!

-  Хурал пӳртӗнче пухӑнса сӳтсе яврӑмӑр вӗт. Эсӗ те 
пурччӗ. Мӗнле пӗлтермен пултӑр?

-  Хурал пӳрчӗ-ӗ... Хурал пӳртӗнче кам мӗн пакӑлтатмасть 
пуль епле.... Эсӗ манпа киле пырса, нимене чӗннӗ пек, киле 
пырса калаҫмаллаччӗ!

-  Халь те кая юлман, Мӑлюк, куҫ та лар.
-  Эсӗ халь мана ҫапла каласа тӑратӑн-ха. Малтан епле 

каламан? Тен, эп санран маларах куҫса лараттӑмччӗ?.. -  
сурчӑк сирпӗтсех вӑрҫать Мӑлюк. Хӑрах куҫне мӑч-мӑч ху- 
пать хӑй, теприне пулӑ пек чарса пӑхать.

Кӗпе ҫурмасӑр вӗҫленмерӗ ку хирӗҫӳ. Мӑлюк унсӑр 
чарӑнать-и вара? Кӑкӑр ҫинчи ҫурӑк кӗпепе ял тӑрӑх 
каҫӑрӑлса утакан Мӑлюк хӑйне чи паттӑр ҫын пек ту-
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ять. Аллисемпе хӑлаҫланса мӗн килне ҫитичченех тем- 
тем кӑшкӑрашса пырать. Хирӗҫ пулакан кашни ҫынпах 
чӑркӑшма хатӗр. Унӑн ҫак ирсӗр йӑлине ял ҫыннисем те 
пӗлеҫҫӗ, айккинелле пӑрӑнма тӑрӑшаҫҫӗ. Тепӗр хивре- 
рех арҫын тӗлне пулсан вара ҫапӑҫу сиксе тухатех. Сахал 
пулнӑ-и ун пекки? Сахал мар, патакне те сахал мар ҫинӗ 
хӑйех, ҫавах паян та алли кӗҫӗтет унӑн...

Упӑшки ӳсӗр килессе сиссе Мӑлюк арӑмӗ ачисем- 
пе килтен паҫӑрах тухса тарнӑ иккен. Тӑвӑлнӑ ҫилли- 
не шӑнараймасӑр арҫын чӑлӑш-чалӑш ларакан карта 
шӗтӗрнекӗсене тапа-тапа ҫӗмӗрсе, ишсе тухрӗ, вӑйран кай- 
сан ҫавӑнтах усал сӑмахсемпе ятлаҫса тӑрӑнса анчӗ те хуп 
турттарма пуҫларӗ.

...Мӑлюкран аран-аран хӑпсан Миккуль, ҫурӑлнӑ 
кӗпине улӑштарса, урӑх тӑхӑнчӗ те тӑвӑннӑ кӑмӑлне алла 
илсе нимене пухӑннӑ халӑха ӑсатма тухрӗ.

-  Тайма пуҫ, ял-йыш, хисеплесе нимене килнӗшӗн. 
Хӑвӑрах куртӑр, вырӑнӗ аван. Эсир те кунта куҫасса, ялпа 
пурӑнасса шанса ӑсататӑп сире, -  ҫапла сӑмахсемпе пуҫ 
тайса ӑсатрӗ хӑнасене Миккуль.

-  Килетпӗр, килетпӗр! Шеп вырӑн суйласа илнӗ эс.
-  Вӑрман хӑртасси ӗнтӗ те...
-  Ҫын туман ӗҫ мар-ҫке. Авӑ, Миккуль хӑраса тӑмарӗ. 

Тытрӗ те куҫса килчӗ.
-  Эпир те килетпӗр! Килетпӗрех!
Нимене пухӑннӑ халӑх шавласа-юрласа тухса кайрӗ. 

Вӗсен сасси йӑнмарӗ, калӑн, ҫурт ҫумӗнче ларакан лаштра 
хурама ӑшне пытанса юлчӗ, Миккуль пуҫӗ ҫинче чӑшӑл- 
чӑшӑл! хусканса хавас кӗвӗ пӑшӑлтатрӗ: «Ҫурчӗ ҫурт пек, 
пурнӑҫ пулӗ пыл пек... Хире тухӑн мӑрса пек те вӑрманта 
утӑн улпут пек...»

Ӑшӗ вӗҫнӗ Мӑлюк

Эрне иртрӗ-и, ҫук-и, Мӑлюк ҫӗнӗ пӳрт лартас хаваспа 
Миккульсен ҫывӑхӗнче ҫурт вырӑнӗ куҫлама килчӗ.
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-  Вӑрман хӑртас теп эпӗ те, ҫурҫӗр еннелле кас уҫас, -  
картишне пырса кӗнӗ-кӗмен хӑй шухӑшне пӗлтерчӗ Мӑлюк 
Миккуле. Миккуль тӑватӑ ывӑлӗпе пӗрле ҫурт алӑкӗсене 
лартатчӗ, кӑмака тӑватчӗ. Аллине тӑмпа вараланӑскер, 
Мӑлюк вӑртахне алӑ пама тӑхтарӗ.

-  Асту-ха эсӗ, епле шут тытрӑн тата?
-  Ҫӗрӗ ирӗклӗ кунта, вырӑнӗ лайӑх, вӑрманӗ пуян. Мана 

тата мӗн кирлӗ? -  куҫне мӑчлаттарса калаҫрӗ Мӑлюк.
-  Куҫах, манран чару ҫук, -  шанмасӑртараххӑн пӑхрӗ 

тӑванӗ ҫине Миккуль.
-  Ҫапли ҫапла та-ха... Санӑн тӑватӑ ывӑл, авӑ. Пурте ӗҫ 

патне ҫыпӑҫнӑ. Тытрӑн та куҫрӑн. Манӑн вара... Пӗр кӗтӳ 
хӗр. Пӗччен епле вӑй ҫитерӗп? Эсӗ ман тӑван вӗт-ха...

-  Юрӗ, хӗ-хӗ-хӗ... Алӑ-зфа ҫавӑрсан сана та пулӑшӑпӑр вара.
Кӗҫӗннисене ҫавӑтса, пӳртрен Алтынке тухрӗ, пурне те

апата йыхӑрчӗ. Хӗрӗсем картиш варринчи хӑмаран ҫапса 
тунӑ сӗтел пекскер ҫине вӑр-вар апат хатӗрлесе лартрӗҫ. 
Ывӑлӗсем пӗрин хыҫҫӑн тепри картишӗнчи таканари шывпа 
ҫӑвӑнса сӗтел хушшине ларчӗҫ. Упа пек Антунийӗ, хыр пек 
яштака Ҫимунӗ, хӗвел чуптунӑ Элекҫейӗ, шӗвӗркке Лявкки 
амӑшӗ антарса панӑ ясмӑк пӑттине йывӑҫ кашӑксемпе яв- 
тарма пуҫларӗҫ. Сӗтел ҫинче хӑмӑр упа ашӗ пӑсланса ларать. 
Пӗри те тепри татӑкшар илсе ҫӑвар тулли ҫиеҫҫӗ.

«Э-эх!.. Еплерех паттӑр ывӑлсем!.. Миккуль епле пуян! 
Ҫак Алтынке епле Миккуль тӗлне пулма пӗлнӗ, ара? 
Пӑхӑсӑн, ҫакӑн пек кӗрнеклӗ те хастар хӗрарӑмран ҫеҫ 
ҫапла маттур ывӑлсем ҫуралаҫҫӗ, паллах. Пичӗ-куҫӗ те- 
сен пӑхса тӑранайми тата!.. Эх, унӑн Ҫирахвине Алтынке 
ҫумне тӑратсан куҫа та курӑнмӗ... Шатра питлӗскер, чӗп 
куҫлӑскер, пӗчӗк пӳллӗскер, епле ывӑл ҫуратса парайтӑр? 
Ҫак Алтынке... Ах, ҫак Алтынке...», -  Алтынке ҫине пӑхса 
Мӑлюкӑн хӑрах куҫӗ чарӑлсах кайрӗ.

Ҫапла шухӑшсемпе суйланса лараканскер, Мӑлюк сис- 
мен те хӑйне Миккуль шӑтарасла пӑхнине.

-  Эсӗ мӗн?..
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-  Э?! -  шарт! сикрӗ Мӑлюк, хӑйӗн вӑрттӑн шухӑшне 
Миккуль сисесрен хӑраса. Тепӗр куҫӗ карт! туртӑнса илсе 
хӑвӑрттӑн мӑч-мӑч! хупӑнма пуҫларӗ.

-  Алтынке сана кашӑк памарӗ-и? Ме, хам паратӑп, -  
кашӑк тӑсрӗ ун енне Миккуль.

-  Юрӗ, юрӗ, ара. Ясмӑк пӑтти пирӗн пек чӑваш хырӑмне 
каҫӑхтарсах ярать.

-  Асту-ха эс, ытла каҫӑхсах ан кай, -  текелесе, Миккуль 
вӑртахне чалхӑрнӑ куҫӗнчен тӗсерех пӑхса илчӗ.

«... Алтынке пӗҫернӗ апат епле тутлӑ иккен. Ташла- 
са тӑрать вӗт сӗтел умӗнче, амикке. Ларма-тӑма пӗлмест. 
Миккуль епле телейлӗ пулӗ унпа! Ах, Алтынке...»

Ӑшӗ вӗҫнӗ Мӑлюк хӑйне Миккуль пит сӑнаса пӑхнине 
сисмерӗ-ха. «Ах, ҫакӑн пек ывӑлсем пулсанччӗ унӑн... Епле- 
рех патвар йӑх хӑварӗччӗ хӑй хыҫҫӑн. Халь мӗн? Ҫирахви 
хӗр хыҫҫӑн хӗр ҫеҫ ҫуратать. Харампырсем!». Мӑлюк хӑйне 
панӑ кашӑкне чӗлхипе ҫуласа илчӗ те юлашкинчен, сӗтел 
ҫине шакӑрт! хучӗ.

-  Каям-ха, Миккуль, ҫӗн уйӑхла эпӗ вӑрман хӑртма 
килӗп. Хӑвӑн сӑмахху ҫине тӑр вара.

Иккӗшӗ алла-алӑ тытсах килӗшӳ турӗҫ.
...Килне таврӑнсан ҫӗрпӳртре шӑпӑрпа урай шӑлакан 

арӑмне вӑл ҫӑпаталлӑ урипе пӗррех кутран пырса тапрӗ.
-  Ай-яй-ай! Ай-ай-ай! -  чанкӑлтатса кайрӗ арӑмӗ. -  

Мӗнле шӑна ҫыртрӗ сана?!
-  Сана пула ҫак ҫӗрпӳртрен тухаймасӑр пурӑнатӑп 

эпӗ! Миккуль, авӑ, улпут пек еплерех пӳртре пурӑнма 
пуҫлать! -  сурчӑкне сирпӗтсе кӑшкӑрчӗ Мӑлюк, хӑрах 
куҫне тавӑрса пӑрахса.

-  Миккуль иккен... Ай-ай-ай! Миккуль хӑй те ялӗпе 
пӗрре вӑл! Пӗччен упа тытма ҫӳрет. Эсӗ вара? -  кӑмака 
хыҫне пытанса кӑшкӑрчӗ Ҫирахви.

-  Упа!.. Упа лартса паман вӑл ҫурта! Миккулӗн тӑватӑ 
ывӑл! Тӑватӑ ывӑлпа ҫӗкленет вӑл! Эсӗ вара пӗр ывӑл ҫурат- 
са памарӑн мана! Пилӗк хӗр! Харампырсем! Ҫӑкӑр мурӗсем!
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Мӗн усси сирӗнтен?! Чӑх вити ман кил! -  кӑмака кӗтессине 
хӗсӗннӗ арӑмне пыра-пыра тапрӗ Мӑлюк.

-  Ах, турӑ! Ачусем хӑвӑн. Савӑнма пӗл вӗсемпе, ашшӗ...
-  «Савӑнатӑп» ҫав! Мӗнле савӑнмӑн!.. Акӑ, ҫурт лартма 

пуҫласшӑн, вӑрман хӑртмалла. Кам пулӑшӗ мана? Вӑрман 
кӑларма каймалла, пӗрене чутламалла, пура пураламалла. 
Санӑн хӗрӳсемпе-и? Ӑнман арӑм пултӑн эсӗ ман тӗле...

-  А-ах!.. Туррӑн кунне ҫак сӑма-ах! Тӑрантартӑн сӑмаххупа, 
уйӑхшӑн та, хӗвелшӗн те... -  ӗсӗклесех йӗрсе ячӗ арӑмӗ.

-  Ывӑл пулсан-и? Юнашар тӑрса арҫын ӗҫне ӗҫлеме 
вӗрентӗттӗм. Унпа пӗрле пуртӑ тытса шаршанӗ-шаршанӗ- 
пе вутӑ ҫурӑттӑмӑр. Лаша кӳлсе, лав ҫине тырӑ миххисем 
йӑтса хурса арман авӑртма кайӑттӑмӑр. Эх, пурнӑҫ!.. Вун 
иккӗлле явнӑ чӗн пушша шартлаттарса ҫапма вӗрентнӗ 
пулӑттӑм... Ак ҫапла!... -  урса кайнӑ Мӑлюк алӑк патӗнчи 
йӑрхахран пушӑ илсе арӑмне пушӑпа пуҫ урлӑ шартлат- 
тарчӗ. -  Ак ҫапла!.. Ҫӑварни кунӗ пар лаша кӳлсе, алла сала- 
мат тытса ҫӑварни чупма вӗрентӗттӗм эпӗ ӑна... Пӗтӗм ял 
ӑмсанса тӑрӗччӗ! Камӑн ывӑлӗ? Мӑлюк ывӑлӗ тейӗччӗҫ!..

Ҫирахви кӑшкӑрса йӗрсе ячӗ.
-  Ах, турӑ-ӑ-ӑ!..
-  Ывӑл пулсан эпӗ те ҫурт лартӑттӑм! Хӗрӳсем мӗн, эпӗ 

йӑтакан пӗренене тепӗр пуҫӗнчен тытса ҫӗклейӗҫ-и? Ҫук 
вӗт! Ывӑл чухлӗ ывӑл пулсан ҫурт лартса мӑрье кӑларӑччӗ... 
Хапха юпи лартӗччӗ. Эх, пурнӑ-ӑ-ҫ!..

Ҫирахви, питне саппунпа хупласа, уласа йӗрсе ячӗ, ҫӗр 
пӳртри чикмек тӑрӑх упаленсе хӑпарчӗ те уҫӑ сывлӑша чуп- 
са тухса кайрӗ. Унтан тем аса илсе, саппунне хывса печӗ, 
йӳле пилӗкӗн пахчана чупса тухрӗ те пуҫӗнчи шурӑ тутӑрне 
салтса ҫӗр ҫине сарчӗ, ун ҫине чӗркуҫленсе, ҫӳҫне сапаласа 
пуҫҫапа-ҫапа йӗме, кӗлтума пуҫларӗ;

-  Эй, ҫутӑ хӗвелӗм! Ҫӗр ҫинчи пурнӑҫа тытса тӑраканӗ!.. 
Чун паракан чи аслӑ хӑват! Манӑн чӗрери асапа курсам! 
Чунтан-вартан тархасласа ыйтатӑп санран, ывӑл чунӗ пар- 
сам мана! Ҫӗр кӑшласа ыйтатӑп, ывӑл чунӗ парсам мана!..
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Ашшӗн йӑхне тӑсма ывӑл чунӗ парсам мана! Ывӑл парсан 
урӑх ним те кирлӗ мар! Урӑх нимӗн те ыйтмастӑп...

Ҫирахви ҫӗр ҫине ӳксе йӑваланса макӑрчӗ, унтан пӗр 
хушӑ тӑнсӑр пулса выртрӗ.

Шӑрӑх ҫанталӑк пӑчӑхса ҫитрӗ, сывлама та кансӗрленчӗ. 
Анчах тем авӑкран ҫӗр ҫинчи тусана хуллен вӗҫтерсе уҫӑ 
ҫил вӗрсе иртрӗ, тӳпе ӑмӑрланчӗ.

Сасартӑк кӑнтӑртан аслати авӑтса хӑпарчӗ, ҫине-ҫинех 
ҫиҫӗм ялтлатса ҫиҫрӗ, пӗр касӑ ӑшӑ ҫумӑр ҫуса иртрӗ. Ҫирах- 
ви тӑна кӗчӗ те хуллен ура ҫине тӑчӗ, унтан аллине ҫӳлелле 
тӑсса ҫумӑр айӗн каллӗ-маллӗ чупса ҫӳреме пуҫларӗ.

-  Эй, ҫумӑр, ҫумӑр!.. Шӑварсам типсе кушӑрхаса кайнӑ ҫӗр 
питне! Манӑн чӗрем те ҫаплах ҫурӑлать айӑпсӑр ӳпкев сӑмахӗ- 
сенчен... Ҫу, ҫумӑр, эпир сана тахҫанах кӗтнӗ. Хытӑрах ҫу! Ҫӗре 
лӳшкетсе тӑк! Пӗлӗттатӑлса антӑр та ывӑл килтӗр! Ывӑл...

Хреҫҫук

Пибик амӑшӗпе куккӑшӗ Хурккасем патне хӑтана 
килнӗ. Хреҫҫука куҫланӑ Пибик ӑна качча илесшӗн. 
Вӗлтренкайӑк пулса ҫут тӗнчене килнӗскер, Пибик хӑй 
ӑссӗн ял тӑрӑх тус-юлташӗсемпе мӗн ачаран йыт хӳри 
пӑрса ҫӳренӗ; ӗҫ тӗлне те пӗлесшӗнех пулман. Хура та 
хӗсӗк куҫлӑскер, мӑнтӑр питлӗскер, вӗҫӗмсӗр сӑмса туртма 
юратать. Ҫавӑнпах калаҫма та сӑмсапа калаҫать: нӑр-нӑр- 
нӑр... Хреҫҫукун чунне пӗлтӗр кӗрсе вырнаҫрӗ.

...Хӗр Пӑла хӗрринче валашкара кӗвентепе чӑпта 
михӗсем киветчӗ. Шыв ытла сирпӗнсе йӗпенесрен умри 
саппунӗпе кӗпе аркисене ҫӗклесе пилӗкрен хӗстернӗччӗ. 
Пӑла хӗрринчи кукӑрти хӑмӑш хушшинче пулӑ тытса ла- 
ракан Пибик вӑл ҫыран хӗрринчен аннинех сӑнаса тӑчӗ, 
кӗвентисене сӗвекрех ҫырмаран кустарса янине те пӑхса 
тӑчӗ, хӗр кӗпе аркисене ҫӗкленине те сӑнарӗ... Урисем 
епле хитре иккен Хреҫҫукӑн... Кӑкрисем чӑмӑркка, тути 
йӗрӗлче... Ҫӗмӗрт пек хура куҫӗсем чалтӑртаттарса хӗм
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сирпӗтсе пӑхаҫҫӗ... Кӗвентипе валашкари япалисене ухӑнса 
кивет те шыв тумламӗсем чалтӑр-чалтӑр айккинелле 
сирпӗнеҫҫӗ, хӗвел ҫинче асамат кӗперӗн курӑнаҫҫӗ... Пибик 
вӑлтине пӑрахсах ун патне чупса пычӗ.

-  Хреҫҫук! Хреҫҫук! Пӑрах ку кӗвентӳсене!
-  Ма пӑрахмалла тет вара? Мӗн, сана пулӑ тытма 

чӑрмантаратӑп-и?
-  Чӑрмантаратӑн ҫав. Атя, иксӗмӗр шыва кӗретпӗр! Кур, 

шывӗ епле ӑшӑ паян.
-  Эпир пӗчӗк ачасем мар ӗнтӗ текех пӗрле шыва кӗрсе 

ҫӳреме.
-  Мӗн пулать вара? Салтӑн! Эпӗ те, акӑ, салтӑнатӑп. 

Кукӑрта шыв тарӑн.
-  Эй, санпа! Ӗҫсӗр аптраса ҫӳретӗн пӗрехмай. Ман 

вӑхӑт ҫук.
-  Апла эп сана кӗпӳпех шыва сӗтӗрсе кӗретӗп.
-  Ухмахланса ан тӑр-ха! Кай кунтан!
-  Каймастӑп! -  Пибик, Хреҫҫук кӗпине хывма тесе, ар- 

кисене ярса илчӗ те ҫӳлелле ҫӗклерӗ. Кӑна кӗтменскер, 
Хреҫҫук малтанах ҫухалса кайрӗ, унтан, намӑс хумӗ пит- 
не пырса ҫапсан, хӑраса йӗри-тавра хӑвӑрт пӑхса илчӗ те 
кӗвентипе Пибика ҫурӑм урлӑ пӗррех хӗртсе илчӗ.

-  Акӑ сана! Ак!
Пибик ҫаплах унӑн кӗпи аркисене ямасть-ха, ҫаплах 

турткалать.
-  Пибик! Пуҫна ҫапса салататӑп! Хӑп манран!
Хреҫҫук кӗвентине ҫирӗпрех ярса илчӗ те Пибика ҫам-

каран пӗррех шанлаттарчӗ, лешӗ шыва месерле шаплатса 
кайса ӳкрӗ.

-  А-а-а!..
-  Ҫапла кирлӗ те сана! Каланӑ ан ҫыпҫӑн тесе! 
Валашкара кивнӗ япалисене ал-хапӑл пуҫтарчӗ

Хреҫҫук, кӗпе аркисене турткаласа тирпейлерӗ, унтан 
кӗвентисене хул хушшине хӗстерсе ҫыранран чупнӑ пек 
васкаса хӑпарса кайрӗ. Месерле персе аннӑ Пибик, тӑма
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хӑтланса, ӑна хыҫалтан ӑвӑнса пӑхса юлчӗ... «Ах, Хреҫҫук, 
епле вӑл качака путекки пек тринкки-тринкки сиккелесе 
чӑнкӑ ҫырантан хӑвӑрт хӑпарса кайрӗ! Вӗсен килӗнчи хура 
качака путекки пекех...»

Ҫавӑнтанпах пуҫран ҫапнӑ пек юратса пӑрахрӗ вӑл 
Хреҫҫука, урам кӗтессинче сыхласа тӑчӗ, Пӑла хӗрринче ут- 
каласа ҫӳрерӗ, Хреҫҫук тепре ҫырмана анасса сунчӗ, анчах 
хӗр унран тарса ҫӳрекен пулчӗ. Пибик чӑтаймарӗ, амӑшӗ- 
пе куккӑшне ӳкӗте кӗртсе Хреҫҫука ҫураҫма пырса ҫитрӗ. 
Паянхи кун ятне хӑй вара тӗрӗллӗ таса пир кӗпе тӑхӑннӑ, 
нихҫан пулмана шерепеллӗ пиҫиххи те пилӗкӗнчен ҫыхнӑ, 
уринче -  ҫӗнӗ ҫӑпата. Авланма хатӗрленнӗ йӗкӗт ҫӑварне 
карсах пӳртре йӗри-тавра тӗмсӗлсе пӑхса ларать, куҫӗпе 
Хреҫука шырать.

Килнӗ хӑнасем мӗн ӗҫпе ҫитнине пӗлсен Хуркка Пибик 
ҫине урлӑ-пирлӗ пӑхкаласа илчӗ, ним чӗнмесӗр тӗпелелле 
кӗрсе кӑмака хыҫӗнчи турчка-ухватсене кӗмсӗртеттерме 
пуҫларӗ. Арӑмӗ пӗлет, ку ырӑ мара.

-  Хӗрӗпе хӑйӗнпе сӑмах татнӑ-и? Хреҫҫук, ӑҫта эсӗ?! -  
ҫилленсе кӑшкӑрчӗ ашшӗ.

Чӑлантан Хреҫҫук тухрӗ. Вӑл Пибиксем ҫине 
тӗлӗнереххӗн пӑхса илчӗ.

-  Мӗн, кӗтменччӗ-им? -  Пибик енне пуҫне сулса ыйтрӗ 
хӗрӗнчен ашшӗ.

-  Ҫук, атте, -  пуҫне пӗкес вырӑнне куҫран тӳррӗн 
пӑхрӗ хӗрӗ.

-  Сан сӑмахху мӗнле пулӗ?
-  Ҫук, каймастӑп эпӗ Пибика!
-  Ӑмма тата? -  хушша-хуппа кӗчӗ амӑшӗ. Вӑл, Пибик 

амӑшӗпе ҫураҫуллӑ пурӑнаканскер, хирӗҫ мар курӑнать.
-  Анне?..
-  Пирӗн Пибик сана питӗ ҫывӑх курать. Хреҫҫука илсе 

пар, унсӑр пуҫне пӗр хӗр те кирлӗ мар тет, -  сӑмах шутарма 
пуҫларӗ Пибик амӑшӗ. Калаҫнӑ майӑн чӗлхине йӑпӑштӑн 
та йӑпӑштӑн кӑларса тутине ҫулать хӑй. Унӑн шӗвӗр вӗҫлӗ 
чӗлхи ҫӗлен сӑнни пекех туйӑнчӗ Хреҫҫука.
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-  Капла килте ларса ватта юлатӑн. Ҫирӗме пусрӑн 
ӗнтӗ, -  хӗрне ӳкӗтлеме пуҫларӗ амӑшӗ.

-  Ҫук, каймастӑп! Каймастӑп терӗм пуль! -  мӑртлатса 
тутине тӑсрӗ хӗр, Пибик енне куҫ айӗн пӑхса.

-  Кама кӗтетӗн тата? -  сиксе пычӗҫ Пибикпе унӑн 
амӑшӗ хӗр патне.

-  Кӗтӗпин, сирӗн ӗҫ ҫук! -  ашшӗ хӑй хутне кӗрессе туйса 
ун хыҫне чупса кайса тӑчӗ Хреҫҫук.

-  Хӗрӗм, ватта ларса юлас тетне? Пирӗн сансӑр пуҫне 
тата виҫӗ хӗр, -  кӑтӑрса кайрӗ амӑшӗ. -  Ҫуркунне Пӑла 
ҫыранне ларса юлнӑ пӑрсем пек пурте ларса юлас тетре?! 
Асли каймасан ыттисем епле?.. Сан урлӑ сикеймӗҫ!

-  Анне, Пибика качча кайиччен Пӑлари авӑра пуҫ хӗрлӗ 
сиксе вилем!

Амӑшӗ ҫатӑртатса кайрӗ. Килте ҫил-тӑвӑл тухрӗ: амӑшӗ 
ҫинҫе сасӑпа чанкӑлтатать, ашшӗ хулӑм саспа хамлатать. 
Хал ь-халь ҫапӑҫу пуҫланмалла. Пибиксем ку тавлашу мӗнпе 
вӗҫленессе чӑтӑмлӑн кӗтсе лараҫҫӗ: хӑш енӗ ҫӗнтерет?

-  Эп сана сиктереп акӑ! Сиктереп! Ҫивӗтӳнтен ярса ил- 
сен пӗрре! Аннӳ сӑмахне итлеме вӗренӗн!

-  А-ай! Анне! Яр ҫӳҫе!..
-  Каятӑн-и Пибика?!
-  Пӗр ҫӳҫ пӗрчи юлмиччен тӑпӑлтарсан та каймастӑп! 

Ай-ай!..
-  Пӗлетӗп эпӗ мӗншӗнне! -  тарӑхса кайнӑ Пибик пичӗ 

тӗллӗн-тӗллӗн хӗрлӗ пӑнчӑсемпе витӗнчӗ. -  Антуние кӗтет вӑл!
-  Антуни-и?.. -  аптраса тӑчӗ Хреҫҫук амӑшӗ пӗр 

хушӑ. -  Хӗрӗм, илмест пулӗ вӑл сана. Ытла... Антуни пек 
чаплӑ йӗкӗт сан пек хурамшана илес ҫуках.

Хреҫҫук ӗсӗклесех йӗрет ӗнтӗ.
-  Хӑй илес тесен те, ашшӗ-амӑшӗ илтермӗ. Пирӗн пек 

ҫынсене яхӑнне те ямӗҫ. Манпа пӗр кӗрекере те ларас темӗҫ.
-  Пибик ман кӗрӳ пулмасть! -  ҫиллессӗн татса хзгчӗ 

ашшӗ юлашкинчен, ҫак сӑмахсемпе пӳрт алӑкне шанлат- 
тарса хупрӗ те картишне тзгхса кайрӗ. Антуни кӗрӳ пулас 
ӗмӗт ун кӑмӑлне ытлаван хӗпӗртеттерчӗ. «Эй, тур-тур па-
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пай, Миккульсемпе хӑталлӑ пулӑпӑр-ши вара? Чӑнах та 
хӑталлӑ пулӑпӑр-ши?.. -  савӑнса шухӑшларӗ вӑл. -  Хӗрӗм, 
хӗр пӗрчи, ай, маттур та иккен».

Тем авӑкран Хреҫҫук та пӳртрен сирпӗнсе тухрӗ, пӗр 
хушӑ анкартинче ашшӗ ҫумӗпе вашкӑртса иртсе Пӑла 
хӗрринелле чупрӗ. «Чӑнах та авӑра сикмӗ-ши ку?» -  тесе, 
Хуркка ун хыҫҫӑн утрӗ. Хреҫҫук ашшӗне курмарӗ пулас, 
ҫыран хӗрринчи хурама патне ҫитрӗ те ун тураттине 
ярса илсе ухӑна-ухӑна татӑлсах йӗме пуҫларӗ. Пӗр кана 
ҫапла йӗрсе чунне пусарсан, хӗр Пӑлана анса питне ҫурӗ, 
ҫӳҫ-пуҫне тирпейлекелерӗ те хурама патне хуллен хӑпарса 
ун вулли ҫумне сӗвӗнчӗ. Хуркка, хӗрӗ лӑпланнине курса, 
килне кӗчӗ. Пибиксем кайнӑччӗ ӗнтӗ. Арӑмӗ ҫеҫ алӑкӑн-тӗ- 
пелӗн мӑкӑртаткаласа ҫӳретчӗ.

-  Ватта ларса юлаҫҫӗ-ха пурте капла тиркешсе ларсан! 
Ватта ларса юлаҫҫӗ...

-  Чарӑн! Хӑлха йӳҫӗхрӗ паян! -  Хуркка чӑмӑрӗпе 
хӑмсарчӗ. -  Е ҫакна тутанса пӑхас килет-и пӑртак?

Упӑшкин чӑмӑрӗнчен айккинерех пӑрӑнчӗ хӗрарӑм, ча- 
сах сасси те йӑнчӗ.

...Антунипе Хреҫҫук ҫак лапсӑркка хурама айӗнче тӗл 
пулаканчччӗ. Сисет-ши йӗкӗт хӗр чӗри паян уншӑн хыпса 
ҫуннине? Чупса килӗ-ши ун патне ҫак уйӑхлӑ каҫ?

Йӗри-таврана каҫ сӗмӗ ҫапрӗ. Тӳпене ҫӑлтӑрсем тухрӗҫ. 
Юхан шывран сулхӑн ҫапа пуҫларӗ. Ӗнтӗ тӗттӗмре нимӗн те 
курӑнмасть. Хреҫҫукӑн паян нимпе те киле каялла кӗрес кил- 
мест, мӗн пулса иртнине тепӗр хут куҫ умне кӑларас килмест.

...Йывӑррӑн пусса утакан ура сасси каҫхи шӑплӑхра аякра- 
нах илтӗнет. Никам та мар, Антуни! Урӑх никам та ура айне 
лекнӗ пур турат-тавраша ҫапла шатӑртаттарса хуҫса ут- 
масть. Калӑн, упа вӑрманта пырать тейӗн.

-  Антуни! -  йӗкӗте хирӗҫ ыткӑнчӗ хӗр, ҫитсе ыталаса 
илчӗ те вӗттӗн чӗтренсе йӗме пуҫларӗ.

-  Эпӗ! Эсӗ йӗретӗн-ҫке... Каламанни пултӑр та... Мӗн 
сиксе тухрӗ?
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Хреҫҫук хыпӑнсах паян килте мӗн пулса иртнине кала- 
са пачӗ.

-  Аттепе темиҫе хут та сӑмах хускатрӑм-ха. Чарса 
тӑрать, -  Антуни хӗре аллинчен тытса ҫырма хӗрринелле 
ҫавӑтса кайрӗ.

-  ?..
-  Ҫӗнӗ ҫӗрте ура ҫине тӑма кӑҫалах йывӑра хурать.
-  Эпӗ Пибикран хӑра пуҫларӑм. Ҫураҫма килчӗҫ паян. 

Пӗрре-пӗрре...
-  Ҫурта хӑпартрӑмӑр ӗнтӗ. Эпӗ хам сӑмах ҫинех тӑрӑп, 

аттепе тепре калаҫӑп-ха. Лӑплан, ан йӗр.
Йӗкӗт хӗре хӑй ытамне туртса илчӗ. Иккӗшӗ пӗр хушӑ 

хускалмасӑр шӑппӑн тӑчӗҫ. Пӑла леш енчи хирте шӑрчӑксем 
пӗр вӗҫӗм чӑрлатни ҫеҫ илтӗнчӗ... Пӗр-пӗрин ытамӗнче 
чун ҫуталсан Хреҫҫук сасартӑках кӗмӗл шӑнкӑрав пек 
шӑнкӑртатса кулса ячӗ. Ун кулли Антуние шет те килӗшет, 
хӑй те ун хыҫҫӑн йӑл та йӑл кулкалама пуҫлать. Хӗр кулли 
хитре те илӗртӳллӗ. Яланах ҫапла: Хреҫҫук шӑнкӑртаттарса 
кулма пуҫласанах Антуни ун хул пуҫҫийӗ ҫине аллисене 
хурать те уринчен урине куҫаркалама пуҫлать, ун умӗнче 
упалла ташлама пикенет. Ҫапла савӑнма пӗлеҫҫӗ вӗсем -  
пӗри кулать, тепри ташлать...

Ҫӳл тӳпере вара уйӑх тавра ҫӑлтӑрсем вылярӗҫ: мӗлт 
те мӗлт! куҫ хӗссе сике-сике ташларӗҫ, тӳпе урайӗ тӑрӑх яр! 
шуса Пӑлана чӑмрӗҫ.

-  Кур! Ҫӑлтӑр ӳкрӗ! -  тӗллесе кӑтартрӗ Хреҫҫук.
Сасартӑк тӳпе ҫурмаран пайланнӑ пек пулчӗ: тавралӑх

кӑнтӑрлахи пек ҫап-ҫуттӑн ҫуталса кайрӗ.
-  Кӑвак хуппи уҫӑлчӗ. Тӗлӗнмелле... -  Антуни тӳпене 

тинкерсе хытса тӑчӗ.
-  Ыйт мӗн ӗмӗтленнине, ыйт! Атя, пӗрле ыйтатпӑр! -  

Хреҫҫук Антуни йӗри-тавра хыпаланса чупса ҫӳрет. -  Кур- 
ха тӳпе епле!

-  Телей пар пире, пӳлӗхҫӗ!! Пӗрле пулма пар!! Нумай 
ача-пӑча пар!!. -алӑран-алла тытӑнса ҫыран хӗррипе чупса
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ҫӳресе тӳперен пиллӗх ыйтрӗҫ хӗрпе йӗкӗт. Асамлӑ кӑвак 
ҫутлӑх тавралӑха юмахри ытарлӑ сӑн кӳртрӗ. Хӗрпе каччӑ 
ҫаплах икӗ аллине ҫӳлелле тӑсса пиллӗх ыйтрӗҫ. Тем са- 
мантра кӑвак хуппи пӑнч! сӳнчӗ. Тавралӑха самантрах 
тепӗр хут хура чаршав карса илчӗ.

-  Хреҫҫук!..
-  Антуни...

Хӗвел пусни

Элекҫей, амӑшӗ хушнӑ ӗҫе асра тытса, Утеш мӑчавӑр 
патне ҫитсе килчӗ.

-  Асатте вилтӑприйӗ ҫине чартак лартас тетӗп. Пил 
ыйтма килтӗм сан пата, мӑчавӑр.

-  Элле?..
-  Ҫимӗкчен чартак тытас теп! -  ват ҫыннӑн хӑлхи 

хытӑрах иккенне астуса Элекҫей ун ҫумнерех пырса тӑчӗ.
-  Э-э... Ахаль чухне чӑрмантарса ҫӳреме юрамасть 

канлӗх тупнӑ ҫынсене. Масар хапхинчен кӗнӗ чухне «Каҫарӑр 
мана» тесе пуҫҫап, ирӗк ыйт. Унсӑр пуҫне тата ҫак сӑмахсене 
кала: «Ыр вырӑнта выртӑр, пире аса ан илӗр, эпир сире аса 
илсех тӑрӑпӑр» те. Манса ан кай, масар ҫинчен тухсан каял- 
ла ҫаврӑнса пӑхма каламаҫҫӗ у енне. Япала-тавраш манса ан 
хӑвар тата. Пехилпе ҫӳре, ачамккӑ, пехиллеп сана.

Элекҫей, лав ҫине вӗрлӗк, юпалӑхсем тиесе, масар пат- 
не Хула ҫырми тӗлӗнчи пымаклӑрах вырӑн тупса каҫса 
кайрӗ те халь, акӑ, масаралла ҫул тытрӗ. Мӗн амакӗ? Чалӑш 
ҫулпа килнӗрен-и, вӑл кунта халиччен уйрӑм чартак тытнӑ 
пысӑк чул палӑк курнине ас тумастчӗ.

Кунта масар мар, анчах масар ҫинчи пек палӑк ларать. 
Алӑк туса ҫӑраҫҫипе питӗрмен, кӗрсе тухкалама темиҫе 
вӗрлӗкне илсе пӑрахнӑ. Элекҫей те ҫав хушӑкран хӗсӗнсе 
кӗчӗ. Чул палӑкӗ самаях пысӑк темелле. Элекҫей ун ҫывӑхне 
пырса чул палӑка аллипе сӑтӑркаласа пӑхрӗ.

«Чулӗ те ахаль чул мар, темлескер. Кам ячӗпе лартнӑ- 
ши вара ӑна кунта? Пирӗн ял ҫынни-ши е Вӑтаель? Ку
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чул айӗнче арҫын е хӗрарӑм выртать-ши? Хир варринче 
пӗччен выртаканскер патне кам асӑнма килет-ши вара 
ҫимӗк кун?..» Элекҫейӗн тем те пӗлес килет, анчах никам- 
ран та ыйтса пӗлме ҫук. Элекҫейӗн тата ытларах пӗлес 
килчӗ. Хӗвел ӗнтӗ кӑнтӑралла сулӑнчӗ, ҫунтарать ҫеҫ, 
ниҫта кайса кӗме ҫук. Элекҫей чул палӑк патӗнчен ҫаплах 
пӑрахса каяймарӗ, тем тытса чарчӗ ӑна, тем хистерӗ... Вӑл 
чул палӑк ҫумне ларчӗ те аса илме пуҫларӗ... «Ялта ватти- 
сем тем калаҫатчӗҫ -  авалхи Пӑлхар патшалӑхӗ вӑхӑтӗнчи 
ҫапӑҫусенче пуҫ хунисен масарӗ пурри пирки калатчӗҫ...»

...Чим! Такам килет кунталла... Элекҫей ҫитнӗ ҫулпа 
мар, тепӗр енчен, юхан шыв урлӑ каҫса тырӑ пусси витӗр 
утаҫҫӗ. Пӗччен те мар, виҫҫӗн -  виҫӗ хӗрарӑм. Тӗлӗк 
куратӑп-и вара? Хӗрарӑмӗсем пирӗнле мар тӑхӑннӑ... 
Элекҫей вӗсем ан курччӑр тесе палӑк ҫывӑхӗнчи лаштра ху- 
рама хыҫне пытанчӗ.

Хӑйсен чӗлхипе калаҫса виҫӗ хӗрарӑм карта хушшипе 
хӗсӗнсе кӗчӗҫ те палӑк ҫумӗнче юр-варне сарса хучӗҫ. Чи 
малтан чул юпана, ҫӗрне шыв сапрӗҫ, пӗшкӗнсе палӑка 
пуҫҫапрӗҫ. Унтан чӑвашсем пекех апат-ҫимӗҫ ҫыртрӗҫ, 
палӑк умне хучӗҫ, тем-тем каласа кӗлтурӗҫ. Хӑйсем пӗрмай 
пуҫҫапаҫҫӗ, тем ыйтнӑн кӗлтӑваҫҫӗ...

Элекҫей ни вилӗ, ни чӗрӗ тӑрать хурама хыҫӗнче. «Мӗн 
ыйтаҫҫӗ-ши вӗсем ку юпаран? Тӗрӗсрех, ку юпа айӗнчи 
чунран?.. Мӗнле хӑватлӑ ҫынна пытарнӑ-ши унта?» Акӑ, пӗр 
хӗрарӑмӗ хӗвӗнчен килте ҫыхса хатӗрленӗ пукане кӑларчӗ. 
Виҫӗ хӗрарӑмӗ те ун ҫине аллисене хурса тем-тем юмах- 
ларӗҫ, ун умӗнче пуҫҫапрӗҫ те палӑк ҫумӗнчи ҫӗр айне чав- 
са чикрӗҫ, ҫиелтен каллех шыв сапрӗҫ. Унтан вара тӑчӗҫ, 
мӗнпур япалисене пуҫтарса, килнӗ ҫулпа каялла кайрӗҫ.

... Мӗн тӗр-ха вӗсем Элекҫее курмарӗҫ? Ларсан-ларсан 
яш ача сиксе тӑчӗ те вӗсем кайнӑ еннелле пӑхрӗ. Хӗрарӑмӗ- 
сем ҫук. Ҫӗр ҫӑтнӑ пек пач ҫухалчӗҫ.

Элекҫей куҫне сӑтӑркаласа илчӗ. Ҫумӑр ӳккеле пуҫланӑ 
иккен. Шӑрӑхлатса пӑхакан хӗвеле кӑвак пӗлӗтсем кар-
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са илме тытӑннӑ. Чим? Палӑк ҫумӗнче нимӗн те ҫук-ҫке -  
хӗрарӑмсем хӑварнӑ апат-ҫимӗҫ те, пукане те...

Чим?.. Апла йӑлтах тӗлӗк пулчӗ-ши ку? Епле хӑвӑрт 
ҫывӑрса кайнӑ-ха вӑл? Ҫавӑнпа ӑна хӗрарӑмсем курмарӗҫ 
иккен...

Ӳппӗн-теппӗн сиксе тӑчӗ. Лашине хӑвӑрт тапратрӗ те 
хӑваласах тенӗ пек масара ҫитсе ӳкрӗ.

... Хӗвеллӗ ӑшӑ ҫу кунӗ. Симӗс курӑк хӗвел шевли ҫинче 
илӗхсе ларать... Лӑпкӑ канлӗх хуҫаланакан шӑплӑха татма 
тӳрех хевти ҫитмерӗ Элекҫейӗн. Ҫак киленӳпе пӗр хушӑ 
йӑпанса тӑнӑ хыҫҫӑн ҫамрӑк йӗкӗт, мӑчавӑр каласа яни- 
сене асра тытса, йӑла-йӗрке турӗ, пуҫҫапса каҫару ыйтрӗ. 
Тӑватӑ кӗтессе тӑват юпа ҫапса чартак лартнӑ вӑхӑтра сӗм 
шӑплӑха пӑсса сасартӑк пуҫ ҫинченех ҫӑхан вӗҫсе иртрӗ. 
Нухай каҫҫи патне ҫитсен каялла ярӑнса ҫаврӑнчӗ те 
таврӑнса ун пуҫӗ ҫинченех кранклатса тепӗр хут вӗҫсе 
иртрӗ. Ку ҫитменччӗ, тепре ҫаврӑнса килчӗ, чул пек вӗҫсе 
анса Элекҫее пуҫран сӑхса хӑварчӗ. Кӗтмен ҫӗртен пулнипе 
Элекҫей аслашшӗн вил тӑприйӗ ҫине кутӑн кайса ларчӗ. 
Ҫӑхан ҫывӑхри тирек йывӑҫҫи ҫине пырса ларчӗ. «Ахӑр, 
йӑви пулӗ унӑн кунта», -  шухӑшласа илчӗ те Элекҫей, 
хӑвӑрттӑн ӗҫне вӗҫлесе масар ҫинчен тухса кайрӗ. Ҫӑхан 
вара ҫаплах ун хыҫҫӑн кранклатса юлчӗ...

Каялла яла Элекҫей Нухай каҫҫинченех каҫса таврӑнчӗ. 
Хӑракаласа йӗри-тавра пӑхрӗ пулин те, кӑнтӑр варринче ун 
хыҫҫӑн никам та хӑваламарӗ.

Килне ҫитсен вара, ачалла туйӑмран хӑтӑлаймасӑр, 
асламӑшӗ патне чупса пычӗ:

-  Мӗн куртӑм паян, асанне!..
-  Каласа пар-ха, эппин, «хӗвел кулли»...
Хӗрлӗ ҫӳҫлӗ пулнӑшӑн мӗн пӗчӗкренех асламӑшӗ ӑна 

ҫапла чӗнет.
Элекҫей асламӑшне хӑй чул юпа патӗнче мӗн курни 

ҫинчен йӗркипе каласа пачӗ. Асламӑшӗ вара икӗ аллине 
шарт! ҫапса итлесе ларчӗ.
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-  Шӑрӑх паян. Хӗвел пуснӑ сана. Кай, пушшех куктӗр- 
рилленсе кайнӑ! Эсӗ курнисем вара -  тахҫан авал пулса 
иртнӗ ӗҫсем. Уксак Тимӗр килсе тапӑнсан вӗсене хирӗҫ 
ҫапӑҫнӑ йӑхсем хушшинче эпир те, чӑвашсем те, пулнӑ. Ку 
чул палӑка пӗр паттӑр ҫар пуҫӗн вилтӑприйӗ ҫине лартнӑ 
теҫҫӗ. Те чӑн, те халап, пӗлсех пӗтерейместӗп, халӑхра ҫапла 
сас-хура ҫӳрет... Ҫумӑр ҫуман ҫулсенче аякран виҫӗ хӗрарӑм 
килсе ҫар пуҫӗнчен пулӑшу ыйтаҫҫӗ тет. Ӑҫтан килеҫҫӗ 
вӗсем, камсем? Никам та пӗмест. Пирӗн ялсене кӗрсе 
чарӑнмаҫҫӗ вӗсем. Анчах та ҫав хӗрарӑмсем килсе кайсан 
яланах ҫумӑр ҫӑвать...

Чӑнах та, аслати кӗмсӗртетсе иртсе кайнӑ хыҫҫӑн лӑпкӑ 
ҫумӑр шӑпӑр-шӑпӑр ҫуса урамри тусана пусарать...

Асламӑшӗн чӗрки ҫине пуҫне хунӑ Элекҫей мӑшлатса 
ҫывӑрса кайрӗ.

-  Итле-ха, Лекҫи, -  пӗррехинче ятарласа чӗнсе илчӗ 
мӑнукне асламӑшӗ. -  Эпӗ ватӑлтӑм ӗнтӗ, виличчен сана хам 
пӗлнине вӗрентсе хӑварас тетӗп. Эсӗ, «хӗвел ачи», ҫ)гг ҫанталӑк 
ҫынни пулас-мӗн, ӑна-кӑна ӑнкарма пӗлетӗн. Пурӑнан 
пурнӑҫра кирлӗ пулӗ. Тем те сиксе тухать тепӗр чух -  ал-ура 
хуҫӑласси е сикесси. Ӗмӗрлӗхех сусӑр пулса юлаҫҫӗ ҫавӑн пек 
чухне теприсем. Атя, эпӗ сана вӗрентем. Ӑҫта мӗнле шӑмӑсем 
вырнаҫнине, сыпӑсем сиксен епле лартмаллине.

-  Эх, асанне, эсӗ манран юмӑҫ тӑвасшӑн-и?
-  Юмӑҫ мар, ӑста алӑллӑ ҫын тӑвӑп.
-  Мӗне кирлӗ мана!
-  Чот! Пӗлни нихҫан та пӑсмасть. Ҫынсене те усӑ пулӗ, 

хӑвна та...
Асламӑшӗ ҫапла куллен-кун, пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн 

юратнӑ мӑнукне хӑй ӑсталӑхне вӗрентрӗ.
-  Ҫыннӑн ҫеҫ мар, тепӗр чух выльӑх-чӗрлӗхӗн те ама- 

насси пулать. Кур, авӑ, картара лаша уксахласа утать. Мӗн 
пулнӑ тейӗн? Е чӗрни ҫурӑлса кайнӑ ӗнтӗ, е шӑмми сикнӗ 
пулинех. Ҫавӑтса кил-ха ӑна кунта. Кӑтартам сана...
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Шаккум

Эрнекун чӑваш йӑлипе канчӗҫ. Миккуль ҫемйи вӑл 
кун ним те ӗҫлемерӗ. Миккулӗн савӑнӑҫпа, мӑнаҫлӑхпа 
тулнӑ чӗри ыррӑн тапрӗ... Ҫӗнӗ ҫӗрте, Тури енче вӑл чи 
ҫӳллӗ уҫланкӑра епле чаплӑ ҫурт лартрӗ! Икшер хутлӑ сен- 
тре ҫинче ывӑл-хӗрӗ ҫывӑрать. Хӑйсем -  аялти нар ҫинче. 
Хӑнасене вырнаҫма стена ҫумӗпе саксем ӑсталаса лартнӑ, 
алӑк патӗнче -  кутник сакки. Пысӑкҫемье валли сӗтел май- 
лаштарнӑ. Саксем ҫине тӗртсе тунӑ кашма сарса хунӑ. Ал- 
тынке кӑмакана ҫӑкӑр, кукӑль хыврӗ. Каярахпа шӑрттанне 
тепӗр хут имрӗлме чикрӗ.

Хӑнасем иккӗмӗш кун та килеҫҫӗ-каяҫҫӗ. Кил хуҫисем 
пурне те тарават. Эх, епле телейлӗ паян Миккуль! Пурнӑҫ 
тулли унӑн, мӗнле савӑнмӑн-ха! Ывӑлӗсем ҫитӗнсе пыраҫҫӗ, 
хӗрӗсем те ӳсме ярӑннӑ. Куҫ тулли Алтынке ун умӗнче хӗвел 
пек ялкӑшса тӑрать. Ҫемьене хытӑ алӑпа епле тирпейлесе 
тӑрать, упӑшкине те ҫаплах савать...

Хапха умӗнче, авӑ, виҫӗ ут ташласа тӑрать, малти урипе 
ҫӗре кукалет... Миккуль ҫывӑрса кайрӗ, тӗлӗк курать.

... Уй варринче киремет хурами ларать. Ун ҫине 
ҫакнӑ тӗрӗллӗ алшӑллисем, ҫип таткисем ҫилпе вӗлкӗ- 
шеҫҫӗ. Акӑ, ҫил хытӑрах та хытӑрах вӗрме пуҫларӗ, ху- 
рама тураттисем ҫилпе авкаланма пуҫларӗҫ. Ҫил-тӑвӑл 
ҫӗкленчӗ, анчах хурама парӑнмасть, ҫаплах ҫирӗп ларать- 
ха. Сасартӑк аслатиллӗ ҫумӑр кӗрлесе ҫитрӗ те ҫиҫӗм ялт- 
латрӗ, киремет йывӑҫҫине аҫа ҫапрӗ! Хураман пысӑк ту- 
рачӗ хуҫӑлса ӳкрӗ...

Чӑм шыва ӳкнӗ Миккуль яштах тӑрса ларчӗ. Хӑнасем 
паҫӑрах саланнӑ иккен. Ҫӗнӗ пӳртре шӑпах, ывӑлӗсем сен- 
тре ҫинче мӑшлатса ҫывӑраҫҫӗ. Миккуль картишне тухрӗ. 
Шурӑмпуҫ ҫути тин ҫеҫ сенкерленме тытӑннӑ-ха...

Чим? Мӗн ку? Вӑрманта лаша ури сасси тӑпӑртӑк- 
тӑпӑртӑк! тутарса аяккалла кайса пырать. Чӗри яштах! турӗ 
Миккулӗн. Вӑл хыпалансах картишне лашисем патне тухрӗ.
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Витере икӗ лаша канӑҫсӑррӑн тӑпӑртатса тӑраҫҫӗ, виҫҫӗмӗшӗ 
ҫук. Ӑҫта хура ҫӗлен пек хура ӑйӑр? Ӑҫта?! Миккуль карта 
тавра виҫҫӗ чупса ҫаврӑнчӗ, анчах ӑйӑрне тупаймарӗ.

...Шаккум! Таврари пӗр вӑрӑ-хурах. Ҫавах, урӑх никам 
та мар.

Ҫил-тӑвӑл пек каялла пӳрте чупса кӗчӗ Миккуль.
-  Тӑрӑр! Тӑрӑр хӑвӑртрах! Антуни! Ҫимун! Элекҫей!
Пурте сентресем ҫинчен сиксе анчӗҫ.
-  Элекҫей, чуп хӑвӑртрах кив яла! Халӑха ҫӗкле! Шак- 

кум хура ӑйӑра вӑрласа кайрӗ. Йытӑсемпе тухчӑр!
Элекҫей ал-хапӑл тӑхӑнса тухса сирпӗнчӗ.
-  Антуни, ҫӳрен лашана утлан, эпӗ -  хӑла лашапа! 

Иксӗмӗр йӗр хыҫҫӑн кайӑпӑр. Ҫимун, эсӗ килте сыхӑ тӑр. 
Асту, вӑр-хурах эшкерӗ тепре килсе ан хуплатӑр!

Ҫемье шуйханса кайрӗ. Арҫынсем атӑ кунчисене 
вӑрӑм ҫӗҫӗсем чикрӗҫ, ҫурӑмӗ ҫине ухӑ пӗрни, ҫӗмрен 
ҫакса вӑрманалла ыткӑнчӗҫ. Арӑмӗ сиксе тӑрса пуҫне 
сурпан сыра пуҫларӗ, Чӗкеҫе вӑратса лартрӗ. Иккӗшӗ 
пӑлханса пӑшӑл-пӑшӑл калаҫрӗҫ. Кӗҫӗннисем те вӑранчӗҫ, 
нӑшӑклатма пуҫларӗҫ.

Хура ҫӗлен пек ӑйӑра Миккуль Пӑва пасарӗнчен тихал- 
ла туянса ӳстернӗччӗ, сӗлӗ ҫинче тытнӑччӗ, ҫӑмарта ҫитерсе 
самӑртнӑччӗ. Э-эх! Шаккум мӑшкӑлӗ пулма-и?! Халиччен ҫын 
хурри пулманччӗ-ха Миккуль. Тӑватӑ ывӑл пур ҫинче вӑр- 
хурах хурри пулса юлас-и? Миккуль хӑвалать те хӑвалать 
хӑйӗн хӑла лашине, хыҫҫӑнах Антуни ыткӑнса пырать.

Шаккумран таврари ялсем чӗтресе тӑраҫҫӗ. Ҫурта 
пырса вут тӗртме те пултарать. Ҫынна ҫӗҫӗпе выльӑха 
пуснӑ пек пусасси те уншӑн ним те мар. Ытларах вара лаша 
вӑрласа чапа тухнӑ. Ҫулла выртмари чи лайӑх лашасене 
ҫавӑтса каять, хӗлле -  картаран. Витери пӗр ҫӑраҫҫи те 
ӑна чарса тӑраймасть. Тӑхӑр картлӑ йывӑҫ ҫӑраҫҫи уншӑн 
чӑрмав мар, майне-меслетне тахҫанах вӗренсе ҫитнӗ лаша 
вӑрри. Юлашки вӑхӑтра пуянраххисем тимӗр ҫӑраҫҫи лар-
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та пуҫларӗҫ, анчах Шаккум вӗсене те уҫма ӑсталанса пы- 
рать ӗнтӗ. Хыҫалтан хӑвалакансем йӗр тӑрӑх шыраса ан 
тупчӑр тесе вӑл лаша урисене ҫӑпата кутӑн тӑхӑнтартса 
илсе т}0(ать. Вӑрӑ меслечӗсем нумай. Чеелӗхӗ хӑйӗнчен 
малта пырать. Унӑн чеелӗхӗпе тискерлӗхӗ ҫинчен тав- 
рара тӗрлӗ хавха ҫӳрет: куҫ умӗнчех Шаккум хӑй те лаша 
пулса тӑма пултарать иккен, пӗр кӗтӳ лашана кӗҫенсе хӑй 
хыҫҫӑн йыхӑрса илсе кайма пултарать тет; пӗрре вӑрланӑ 
лашанах ҫичӗ хутчен те пасара тухса сутма пултарать тет, 
лашасене ҫеҫ мар, ачасене те вӑрлать тет, вӗсенчен супӑнь 
туса сутать тет... Ҫавӑнпа Шаккум тесен ачасен питех те 
сехри хӑпать. Ашшӗ-амӑшӗ итлемен ача-пӑчана час-часах 
Шаккумпа хӑратать: «Асту, ан чарусӑрлан, Шаккума парса 
яратӑп!» -  тет. Шаккум пек эсремет таврара урӑх ҫуках.

Лаша тӑпӑртӑк-тӑпӑртӑк! чупни вӑрманта ахрӑмланса 
илтӗнет. Иккӗн ун хыҫҫӑн утпа хӑвалаҫҫӗ. Уйӑх ҫутинче 
ҫулне-йӗрне пӑхмасӑр тенӗ пек ыткӑнаҫҫӗ.

-  Антуни, чарӑн-ха!
-  Мӗн тата?
-  Лаша ури сасси илтӗнми пулчӗ.
Миккуль учӗ ҫинчен анчӗ те хӑлхине ҫӗр ҫине тытса 

итлерӗ, лаша ури сасси ӑҫталла кайса пынине чухласшӑн 
пулчӗ. Анӑҫалла тӗпӗртеттерет иккен.

-  Шутларӑм ҫав, Ахрат ҫырминех каять ку тесе.
-  Апла вӗҫтертӗмӗр, атте!
-  Ан юл манран, Антуни!
Хура вӑрман чӑтлӑхӗнчи вӑрттӑн ҫулсене Шаккум лайӑх 

пӗлет пулас ҫав. Тул ҫутӑлчӗ. Такам йывӑҫ-тӗм турачӗсене 
ватса кайнине те, лаша ура йӗррине те сӑнарӗ Миккуль. 
Ҫитетех, тытатех вӑл ӑна! Пӗрре ун мӑшкӑлӗ пул, тепре, -  
кайран пурӑнма та памӗ.

Утсем сасартӑк чӑнкӑ вар умӗнче тӑп! чарӑнчӗҫ. Ах- 
рат ҫырми. Унта сирпӗнсе аннӑ пулсан утсем урасӑр, 
юланутҫӑсем пуҫсӑр юлатчӗҫ. Ы-ых! Миккулӗн ҫан-ҫурӑмӗ 
ҫине сивӗ тар тапса тухрӗ.
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-  Каламанни пултӑр та, ҫухатрӑмӑр пулать-и вара 
йӗрне? -  ыйтрӗ ҫитсе тӑнӑ Антуни.

-  Асту-ха, пӑхкалар. Таҫта ҫак Ахрат ҫырминчех пуль 
унӑн йӑви.

-  Эшкерпе пулсан?
-  Эшкерпе тенине илтмен. Шаккум -  пӗччен вӑр-хурах, 

анчах тискертен те тискер.
-  Тытсан курӑпӑр унта.
Миккуль пӗр хушӑ аптӑраса тӑчӗ, Ахрат ҫырми хӗррипе 

каннӑҫсӑррӑн уткаларӗ, унтан ҫӑра сар сухаллӑ янахне 
кӑтӑр-кӑтӑр хыҫса илчӗ те:

-  Кунта лашасене пӑрахса хӑварса анас, систермесӗр 
сиксе тухӗ те утланса тарӗ, пире пач лашасӑр хӑварӗ...

-  Атте, хам анатӑп. Эсӗ кунта хуралласа тӑр. Енчен те...
-  Чим? Вӑй ҫитерейӗн-ши?
-  Шаккум упа мар пуль, упа тытма эпӗ пӗлтӗрех 

кайнӑччӗ. Ху пӗлетӗн.
Ҫапла, Антуни пӗлтӗр хӗлле ял ҫамрӑкӗсемпе пӗрле 

упана кайма пуҫтарӑннӑччӗ те, ашшӗ ӑна ярасшӑн пулмарӗ. 
Ку теветкеллӗ ӗҫе явӑҫма ҫамрӑкрах тесе шухӑшларӗ ун 
чухне. Ывӑлӗ ҫине тӑнӑччӗ, ашшӗ ирӗкӗнчен тухса пӗрех 
сунара кайса килчӗ. Мӗн тейӗн? Хӑй те упа майлӑскер, упа 
тытсах таврӑнчӗ ун чухне. Ял ҫамрӑкӗсемпе наҫилккепе 
ҫӗклесе таврӑнчӗҫ вӑрмантан утамана. Унтан тирне сӳрӗҫ, 
какайне пайларӗҫ. Ачаранах ҫапла йывӑр алӑллӑ Антуни. Ун 
аллинчен нимӗн те вӗҫерӗнеймест: кайӑк-кӗшӗк-и, пуртӑ- 
мӑлатук-и, суха пуҫ-и, ухӑ-хӗҫ-и е хӗрупраҫ-и? Ун аллине 
лекрӗн пулсан, никамӑн та хӑтӑласси ҫук. Антуни аслашшӗ 
евӗр -  ӑна сӑмахпа та, вӑйпа та вырӑнтан хускатаймӑн. Хӑй 
мӗн тӗв тунӑ, ҫавна пӑркӑчласа илетех. Аслашшӗ хӑнк та 
тумасӑр ҫӗр ҫултан иртрӗ, туя тытса курмарӗ. Пӗлтӗр ҫеҫ 
ҫӗре кӗчӗ мӑнтарӑн паттӑрӗ.

Миккуль ватах мар-ха, тӑваттӑмӗш теҫеткере пырать. 
Вӑрманти пӗр тискер кайӑк та ӑна ҫӗнеймӗ. Ҫамрӑк чухне 
упа тытма сахал мар ҫӳренӗ, халӗ те кайкалать. Ҫӗнӗ чавнӑ
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тӗпсакайӗнче тӑварланӑ упа какайӗ шетникӗпех ларать. 
Хӗллехи кӗрӗкне те упа тирӗнченех ҫӗлетнӗ вӑл.

-  Каясах тетӗн пулсан, асту вара. Шаккумӑн хӗвӗнче 
яланах вӑрӑм ҫӗҫӗ, -  асӑрхаттарчӗ ашшӗ.

-  Курӑпӑр унта.
-  Таврари пӗр вӑр-хураха хирӗҫ пӗччен тухатӑн. 

Юрамисӗр чее этем. Асту асӑрханса...
Ашшӗ сӑмахне каласа пӗтереймерӗ, ывӑлӗ Ахрат ҫыр- 

мин чӑтлӑхне чӑмса ҫухалчӗ.
Аялтан шӗвӗ тӗтӗм йӑсӑрланни курӑнать. Ахӑр, вӑр- 

хурах йӑви ҫавӑнтах пулас. Хура ҫӗлен пек ӑйӑра ӑҫта 
кӑкарнӑ-ши? Кӗҫенни те илтӗнмест, иҫмасса.

Шаккум... Йӑхран-йӑха, тӗпрен-тӗпе куҫса пырать 
вӗсен ячӗ. Ҫуралсан мӗнле ят хунӑ-тӗр ачисене, никам 
та ас тумасть. Ял халӑхӗ, вӗсем пурте лаша вӑрри пул- 
са тӑнине кура, пурне те Шаккум ят панӑ. Шаккум йӑхӗ, 
Шаккум арӑмӗ, Шаккум амӑшӗ, Шаккум ашшӗ, Шаккум 
кинӗ, Шаккум хӗрӗ... Ку Шаккумӗ Миккульпе тантӑшах те- 
мелле, анчах улахсене пӗрле ҫӳремен, юнашар каҫалӑкра 
утӑ ҫулман, вӑрман касма пӗрле кайман, ун туйӗнче те 
никам та сиксе ташламан. Ытти ҫамрӑксем вӑйӑра таш- 
ланӑ чухне Шаккум выртмаран лаша вӑрлас тесе хӗрӗнсе 
ҫӳренӗ, ҫынсем Акатуйра савӑннӑ чух вӑрланӑ лашана су- 
тас тесе хыпаланнӑ.

Ас тӑвать Миккуль тата ҫамрӑк чухнехине...
Кивӗ Ҫӗнӗ ҫул каҫ. Ял ачисем ҫветке чупаҫҫӗ, хӗрсем 

мунчара юмӑҫ пӑхаҫҫӗ.
-  Ман упӑшка пуласси кам?! -  пӳрт тӗннинчен пырса 

кӑшкӑраҫҫӗ хӗрсем.
-  Мӑлтӑк!
-  Манӑн тата кам?! -  ыйтать тепри хихиклетсе.
-  Миҫук!
Мӑлтӑкпа Миҫук -  ялти чи ватӑ хусах арҫынсем. Хурав- 

не паракансем шӳтлесе ҫапла ятсем юри калаҫҫӗ хӗрсене. 
Кулмалӑхне пулчӗ вара пурне те.
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Ҫак вӑхӑтра Шаккум хӗрсем хушшинче вирхӗнсе пырса 
кӗчӗ те шур шупӑрлӑ хӗре пилӗкрен явса илчӗ.

-  Эпӗ пулатӑп санӑн упӑшку! Эпӗ! -  тесе хӗре унтан та 
кунтан кӑтӑкласа хыпашлама пуҫларӗ.

-  Яр мана! Яр! Ан ҫулӑх!
Шаккум ҫаплах хӗре ытамран вӗҫертмест, ҫухӑртать ҫеҫ.
-  Шаккум! Мур илесшӗ! Вӗҫерт мана!
Шаккум ним именмесӗр хӗре унтан та кунтан хыпаш- 

лать.
-  Хэх-хэх-хэх... Епле чӑмӑркка эсӗ. Кӗҫӗрех вӑрласа каяс 

та хӗве хупӑнас санпа. Э?..
-  Хӑп ман ҫумран!
-  Хӑпмасан? Мӗн тӑвассу пур? Эс ман алла кӗретӗнех 

паян... Каларӗ тесе калӑн, акӑ.
-  Шаккум! Эпӗ нихӑҫан та санӑн пулмастӑп!
-  Пулатӑн! Акӑ пурин умӗнче те калатӑп: манӑн 

пулатӑн! Хэх!..
Шаккум хӗр пуҫӗнчи тутӑра сӳсе илчӗ, чуптӑвасшӑн 

ҫыпҫӑнчӗ.
Ушкӑнпа тӑракан яшсем йӗлпӗрсе кулма хӑтланчӗҫ. 

Хӗр йӗрес пек тархаслать.
-  Пӳтсӗр! Пакӑҫ! Яр теҫҫӗ пуль! Унсӑрӑн!...
-  Унсӑрӑн мӗн?.. Мӗн тӑвайӑн эс мана?
Хӗр Шаккум аллине хыттӑн ҫыртса илчӗ, юн кӑларчӗ.
-  Хэх! Кашкӑр ами! Ҫыртать-ха тата!..
Шаккум хӗре пӗррех туртса ҫапрӗ, лешӗ юр купи 

ҫине пӗтӗрӗнсе анчӗ. Ку ҫеҫ ҫитмест пек туйӑнчӗ пулмал- 
ла тавӑру ҫиллипе хаярланнӑ йӗкӗте, выртакан хӗре вӑл 
хырӑмран тапа-тапа хӗнеме пуҫларӗ. Ҫакна курса тӑракан 
хӗрсем шари! те шари! ҫухӑрса йӗкӗтсен ушкӑнӗ хыҫне чуп- 
са пычӗҫ. Лешсем те хумханса тӑратчӗҫ ӗнтӗ, пӗри те те- 
при Шаккума чарма чупа-чупа пычӗҫ. Шаккум вара вӗсене 
пуҫпа сӗке-сӗке сирпӗтсе ячӗ, ҫаплах йынӑшса выртакан 
хӗре пыра-пыра тапрӗ, кӑкӑрӗ ҫине хӑпарса сикрӗ. Никам 
та чараймасса ӑнланса, пӗр хӗрӗ Миккуле чӗнме чупрӗ.
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-  Сан йӑмӑкна Шаккум хӗнесе вӗлерет! Чарма пыр 
хӑвӑртрах!

Миккуль чупса ҫитнӗ ҫӗре йӑмӑкӗ сас пама та 
пӑрахнӑччӗ ӗнтӗ.

-  Шакку-ум?!.
Миккуль Шаккума мӗнпур ҫиллипе ҫапса ывӑтрӗ.
-  Аллу кӗҫӗтет-им?!! Нимӗр тӑватӑп халь! Хӑвӑн ятната  

манӑн! Явӑл!
Кӗрнеклӗ икӗ ҫамрӑк хаяррӑн тытӑҫса ӳкрӗҫ. Юмахри 

вӑкӑрпа ҫӗлен пек ҫапӑҫрӗҫ. Миккуль Шаккума пуҫ хӗрлӗ 
тытса ывӑтрӗ. Лешӗ, выртаканскер, ӑна ураран тытса тӑсса 
ӳкерчӗ. Тытӑҫсан-тытӑҫсан иккӗшӗ те ура ҫине сиксе тӑчӗҫ. 
Шаккум, ҫӗлен сӑхнӑ евӗр, Миккуле пуҫӗпе сӗкрӗ. Иккӗшӗн 
сӑмсинчен те юн кая пуҫларӗ. Тумлам-тумлам юн шурӑ 
юр ҫине сирпӗнчӗ. Миккуль пуҫне сулса илчӗ те Шаккума 
юлашкинчен мӗнпур вӑйӗпе таҫта ҫитиех ҫапса ывӑтрӗ. 
Лешӗ ҫӗлен пек пӗтӗрӗнсе кайса ӳкрӗ. Тӑраймасӑр усал 
сӑмахсемпе ятлаҫса выртрӗ.

Ушкӑн йӗкӗтсен хушшинчен Мӑлюк васкаса т)гхрӗ.
-  Миккуль, акӑ санӑн ҫӗлӗкӳ. Ме, тӑхӑн, пуҫу шӑнӗ. Эпӗ 

сана пулӑшас тенӗччӗ. Ма чӗнмерӗн? Эпӗ санӑн тӑвану вӗт...
Мӑлюк чӑнах та виҫ туртӑнкӑран тӑван лекет.
Хӗрсем Миккуль йӑмӑкӗ умӗнче йӗре-пӗр тӑраҫҫӗ. 

Сывлӑш ҫавӑрса илчӗ те Миккуль, пӗртен-пӗр йӑмӑкне 
асӑрханса йӑтса илчӗ, тӑн ҫухатнӑскере киле йӑтса кайрӗ.

-  Э-эх, йӑмӑкӑм! Ҫак куна курма ҫуратса ӳстерчӗ-шим 
сана аттепе анне?..

Сывалса ура ҫине тӑраймарӗ ҫавӑн хыҫҫӑн унӑн йӑмӑкӗ, 
хӗне кайса ҫӗре кӗчӗ. «Кӑкӑр шӑммисем хуҫӑлнӑ», -  терӗ сыпӑ 
лартакан амӑшӗ. Ӑш-чикӗ те аманнӑ пулмалла. Юн хӑссах 
вилчӗ мӗскӗн. Шаккум ним маршӑн унӑн ҫамрӑк йӑмӑкӗн 
пуҫне ҫирӗ! Миккуль ҫакӑн хыҫҫӑн Шаккума ялта пурӑнма 
текех ирӗк памарӗ, курмассерен ураран ӳкериччен хӗнерӗ.

-  Асту, Шаккум! Асту, явӑл! Ахпӳрт урамӗ иксӗмӗршӗн ма- 
лашне тӑвӑр пулать! Ялта пурӑнтармастӑп сана пурпӗрех!..
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Шаккум чӑнахах та ялтан ҫӗтрӗ вара. Унтанпа ҫирӗм 
ҫула яхӑн та иртрӗ, авӑ.

Чим?!. Лашасем теме сисрӗҫ, канӑҫсӑрланма пуҫларӗҫ, 
хартлата-хартлата илчӗҫ. Унччен те пулмарӗ, Ахрат ҫырми 
тӗпӗнчен хура ӑйӑр йыхравлӑн кӗҫенсе сас пачӗ. Ҫӳлтен 
ҫӳрен лашапа хӑла ут кӗҫенсе ячӗҫ. Вӗсем те ӑна палларӗҫ.

Аялта кӗрешӳ пуҫланчӗ -  ҫыран ҫӳллӗш ӳснӗ йывӑҫ 
тӑррисем хумханма пуҫларӗҫ. Темле сас, шӑв-шав Ахрат 
ҫырми тӑрӑх ахрӑмланать, шӑтӑр-шатӑр турат хуҫӑлнӑ 
сасӑ илтӗнет...

-  Антуни-и-и!!.
-  И-и-и!...
Унччен те пулмарӗ, ҫырмаран хура ӑйӑр чалт! ҫеҫ сиксе 

тухрӗ Миккуль умне.
-  Ай, епле! Ай, маттур! Епле тарса тухрӑн, янаварӑм? 

Антуни ӑҫта?
Ӑйӑр ун сӑмахӗсене ӑнланать тейӗн, пуҫне згха-уха, 

тулхӑра-пӗр тӑрать хуҫи умӗнче.
-  Каламанни пултӑр та! -  кӗрлесе кайрӗ ҫырма тӗпӗнчен 

Антунин тӑвӑннӑ сасси.
Миккуль чӑтаймарӗ, сас илтӗннӗ енне чупса анчӗ.
Шаккумпа Антуни тытӑҫса ӳкнӗ, ҫырма тӗпӗнче 

пӗтӗрӗнеҫҫӗ ҫеҫ. Калтапаупа ҫапӑҫнӑ евӗр, тытса пӑркӑчласа 
лартас тенӗ ҫӗртех Шаккум е аттине хывса ун аллинчен 
тухса тарать, е тумтирӗнчен шӑвӑнса т)гхать.

-  Ҫакӑнтах ҫапса лапчӑтам-и пӗреххут!
Миккуль Шаккума вӗренпе мӑйӗнчен явса илчӗ. Анчах 

лешӗ ӑна хул калаккинчен ҫӗҫӗпе тӑрӑнтарма ӗлкӗрчӗ. Су- 
ранӗ самаях ыратрӗ пулин те, иккӗн хӑвӑртах хурахӑн ал- 
ли-урине пӑркӑчларӗҫ. Пашкакан пулнӑ Антуни йывӑррӑн 
сывласа хӑпарчӗ Ахрат ҫырминчен.

-  Татах вӑрлатӑн-и?! Кала! Чӳпӗк тӑватӑп халех! -  
кӑкӑртан ярса илсе силлерӗ Антуни лаша вӑррине.

-  Чарӑн, лӑплан, -  чарчӗ ашшӗ. -  Вӑрӑ-хурахпа халиччен 
никам та калаҫса татӑлайман! Ялпа суд тӑватпӑр.
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Иккӗн Шаккума хӑла лаша ҫине урлӑ ывӑтса вӗренпе 
ҫыхса хучӗҫ, вара лашасене тапратса каялла май ҫула тухрӗҫ.

-  Каламанни пултӑр та, Шаккум, э, Шаккум? Ҫак тара- 
на ҫитсе миҫе лаша вӑрланӑ эс?

-  ...Шутламан.
-  Пӗр кӗтӳ вӑрларӑнах пуль? Ӑҫта сутрӑн вӗсене?
-  Вӑрласан-вӑрламасан та, сутсан-сутмасан та сана ка- 

лама? Хэх?!
-  Каласах пулать паян! Халӑх санран пурпӗр ыйтать.
Шаккум тек чӗнмерӗ, шӑпланчӗ. Тек нимле сӑмаха та

хӑй ҫине йышӑнас темерӗ, курӑнать.
Кайсан-кайсан ҫапла ним калаҫмасӑр пыни шиклӗх 

туйӑмӗ хускатрӗ. Чим? Ҫӗлен-калта пулса шуса тухса 
каймарӗ-и вӑл?

-  Антуни! Пырса пӑх-ха ҫав явӑла!
-  А-а-а! Эсӗ татах-и?!
Шаккум вӗренсене салтса тарма хатӗрленнӗ. Унӑн ал- 

ли-ури явкаланса-тӑсӑлса темле хушӑкран та ҫӗлен евӗр 
шуса тухма пултарать иккен. Этем мар, чӑн-чӑн ҫӗлен- 
калта. Вӑрӑм та ҫинҫе сӑмсаллӑскер, ҫавӑн пекех хӗҫ пек 
питлӗскер, тӑлпӑвӗ ҫинҫе те вӑрӑм. Утнӑ чухне еплерехскер- 
ши вӑл? Антуни ӑна халиччен курман, пӗлмест.

-  Асту-ха, хам умма илсе хурам ӑна, тата, чӑнах та, ту- 
хин-тарин мӗн тӑвайӑпӑр? Капла шанчӑклӑрах, -  тесе Мик- 
куль ӑна хӑй умне, хура ӑйӑр ҫурӑмӗ ҫине урлӑ пӑрахрӗ.

Вӗсем киле ҫитнӗ ҫӗре Ахпӳртсем пуҫтарӑннӑччӗ ӗнтӗ.
-  У-у! Пӳтсӗр! Лекрӗн-и? -  сенӗкпе хӑмсарса кӗтсе илчӗҫ 

ӑна ял ҫыннисем.
-  Шаккаса пӑрахас пӳтсӗре! -  кистен ҫӗклесе чупса 

пычӗ Кӑста Керӗмӗ.
-  Хурама тураттинчен ҫакас та тек ячӗ те ан пултӑр! -  

аллинчи вӗренпе юнарӗ Микуш.
-  Ҫакасси пиртен тармӗ у. Кив яла, халӑх патне илсе 

каяс! Халӑх суд тутӑр ӑна! -  Утеш тарӑхнӑ ҫынсене чарса 
тӑна кӗме хушрӗ. -  Лайӑхрах пӑркӑчлас малтан.
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Капла каласан Шаккум тухса тарасшӑн пушшех 
пӑркаланма пуҫларӗ.

-  Ак! Епле пӑркаланать! Кур! -  тарӑхса кӑшкӑрать Каш- 
та Хӗветӗрӗ.

-  Атьӑр, ҫыхас ӑна лаша хӳринчен! Чуптарса каяс кив 
яла! -  каллех шавласа кайрӗҫ тарӑхнӑ ҫынсем.

Ку шухӑшпа пурте хӗрсе кайрӗҫ. Ӗлӗкхи йӑлапа алли- 
сенчен вӗренпе явакаласа илчӗҫ те лаша хӳринчен ҫыхрӗҫ.

-  Тек пӑркаланса пыр халӗ!
-  Кала! Миҫе лаша вӑрларӑн?!
-  Ман лашана ӑҫта кайса сутрӑн?! Ы-ых! Ҫӗр ҫӑтман 

илесшӗ! -  пырса тапрӗ Шаккума Шатирек. -  Тихаран ӳстер- 
се аран лаша турӑм та, тепӗр ҫулах вӑрласа кайрӑн!

-  Манӑн кӑвак ӑйӑра та эсех йӑкӑртрӑн! Хӗл каҫӗнче 
витеренех ҫӑпата кутӑн тӑхӑнтартса илсе тухса кайнӑ, эс- 
рел пуҫӗ! -  пысӑк чӑмӑрне ҫӗклесе вӑрӑ патне ҫывхарчӗ 
Эрмен Яккӑпӗ.

-  Манӑнне ӗнене те, ӑйӑра та илсе тарнӑ! Ӗмӗр 
лекместӗп терӗне? Халь хӑвӑнпа мӗн тӑвасса пӗлетӗн-и? -  
чӑмӑрӗпе юнать Калмӑк Каюкӗ.

Шаккум чӗнмест, чӗнме мар, ҫӑварӗ те уҫӑлаймасть.
-  Хӑвалаттарас та лашана, ӗҫӗ те пӗттӗр! Кӑнса выр- 

тать! -  лашана хулӑпа тивертсе хускатрӗ Хуркка.
-  Э-э! Ҫу-ук! Пӗтӗм яла хур туса пурӑнчӗ у, ялпах суд 

тӑватпӑр! -  пӑлханса кайнӑ халӑха каллех чарчӗ Утеш.
-  Пӗтӗм таврана пӑлхатса тӑчӗ вӗт! У-у-у, эсремет!
Ҫапла тӗрткелешсе-ятлаҫса Кивӗ Ахпӳрте пырса

ҫитрӗҫ. Ял варрине халӑх пухӑнса тӑнӑ ӗнтӗ, шавлаҫҫӗ. 
Хӑшӗ-хӑшӗ сенӗк йӑтса тухнӑ, хӑшӗ аллине тилхепе тытнӑ.

-  Тӗнче вӑрри! Ак, тытӑннӑ хайхи тинех!
-  Лаша вӑрри Шаккум! Курӑр-халӗ эсир ӑна!
-  Пичӗ-куҫӗ юн кӑна. Паллама та ҫук.
-  Мӗн палламалли ӑна? Шаккумсене пӗлместӗн-им?
-  Лаша хӳринчен кӑкарса чуптарса килнӗ. Тӗсси!
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-  Халӑх! Мӗнле явап тыттарӑпӑр вӑрра? -  ушкӑн халӑх 
варрине тухрӗ Утеш. -  Нумай сӑтӑр кӳчӗ яла. Таврари ялсе- 
не те сахал мар хур кӑтартрӗ у.

-  Ҫакас ӑвӑс тураттинчен! -  кӗрлесе кайрӗҫ ҫынсем.
-  Мӗн калаҫмалли пур?! Вӑрӑсене ӗмӗртен аллине кас- 

са татнӑ.
Каска пуканӗ йӑтса килчӗҫ. Кашкӑрлауласа шӑлне шак- 

какан Шаккумӑн сылтӑм аллине ун ҫине хзггӗҫ.
-  Нӑч!.. -  сулмаклӑн начлаттарса, Кашта Хӗветӗрӗн 

пуртти унӑн сылтӑм ал лаппине касса татрӗ. Лаша вӑрри 
алли, шапа пек сиксе, ҫӗр ҫине ӳкрӗ те пӗр хушӑ тапка- 
ланса выртрӗ... Пӳрнисем чӑх ури пек тармакланчӗҫ, ҫӗр 
ҫинче тем шыранӑн хыпашларӗҫ. Акӑ, такам ун ҫине сенӗк 
лартрӗ. Кап! ярса илчӗ сенӗк юппине хайхи... Ҫакна пӑхса 
тӑракансем темрен хӑранӑн карах каялла чакрӗҫ.

Пухӑннӑ халӑх шавласа кайрӗ:
-  У-у! Епле усал! Явӑл!
-  Тата тепре лексен тепӗр аллӑна та ҫаплах касса 

татӑпӑр!
-  Унтан урусене те!
-  Каях! Тӗнче ҫӗртсе ҫӳре!
Шаккума кутран тапса ялтан кӑларса ячӗҫ.
Шаккум амӑшӗ ай-ай ҫивчӗ те куштан хӗрарӑмччӗ 

тесе аса илеҫҫӗ ялта. Чӗлхи чарӑнмасӑр такӑлтатнӑ, ури 
канмасӑр чупнӑ теҫҫӗ. Кампа тӗл пулнӑ -  унпа вӑрҫӑннӑ, 
ӑҫтан та пулин йӑкӑртма май пулмӗ-ши тесе кастарса ҫеҫ 
ҫӳренӗ тет ял тӑрӑх... Ҫапла хавха ҫӳрет вӗсем ҫинчен ялта.

Ҫӗрпӳртри юрату

Пӑла тепӗр енчи шыв илмен уҫланкӑна куҫса ларас 
текенсем татах тупӑнчӗҫ. Пӗри те тепри вырӑн пӑхма 
килсе кайрӗҫ.

-  Атте, мӗн кӗтетпӗр эпир? -  терӗ Антуни, ҫӗнӗ пӳрт 
тӑррине чус витсе аннӑ хыҫҫӑн иккӗшӗ апатланма сӗтел 
хушшине кӗрсе ларсан.
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Миккуль, ывӑлӗ ҫине тӗлӗнереххӗн пӑхса, куҫ харшине 
ҫӗклентерчӗ, анчах сӑмах тумарӗ.

-  Уҫланкӑ тепӗр енне Кӑста Керӗмӗ килсе вырнаҫасшӑн. 
Куҫас текенсем татах нумайланса пыраҫҫӗ.

-  Сан сӑмахху ӑҫталла сулӑннине ӑнланатӑп та-ха...
-  Атте, анне, эпир Ҫимунпа иксӗмӗр пурпӗрех паян- 

ыран уйрӑлса тухас ывӑлсем. Хальтерех ҫӗр йышӑнсан аван 
пулӗччӗ.

-  Чӑнах, аван шухӑшлатӑн, ыльӑм. Тӗрӗсех сан сӑмахху.
-  Атте, мӗн чарса тӑрать сана? Ҫурт лартрӑмӑр, выльӑх 

валли вите те турӑмӑр.
-  Ывӑлсем килте чухне хуҫалӑха ҫирӗплетсе юлас теп- 

ҫке. Сире уйӑрса кӑлармалӑх хал пулас теп. Вӑрман хӑртма 
тытӑнмалла, авӑ. Кивӗ ялти ҫӗре пӑрахас пулать халь тин. 
Тыр-пул акма уй тумалла.

-  Атте, эпӗ качча илес хӗре ашшӗ-амӑшӗ, ватта юлан 
тесе, урӑххине парасшӑн.

-  Тӗнче хӗсӗр мар. Амӑшӗ пӗтмесӗр хӗрӗ пӗтмест.
-  Эсӗ апла калатӑн! Хреҫҫук мана юратать, эпӗ те ӑна 

юрататӑп!
-  Ав епле? Юратмасӑрах авланасшӑн тесе...
-  Атте?..
-  Аннӳ мӗн калӗ тата?
-  Хӗрӗ чиперри чипер ӗнтӗ, анчах ытла та хура-ҫке. 

Ачусем те ҫавӑн пек хура пулӗҫ. «Чикан йӑхӗ» тейӗҫ сире.
-  Калаччӑр! Хуть те мӗн калачӑр! Эпӗ пурпӗрех...
-  Аҫу килӗнче пурӑннӑ чухне аҫу сӑмахӗнчен 

иртместӗн! -  сӗтелле тӑррӑст! ҫапрӗ чӑмӑрӗпе ашшӗ.
Ӗмӗртен пыракан чӑваш йӑли. Антуни кӑна пӗлет, 

ҫавӑнпа шӑлне ҫыртрӗ те айккинелле пӑрӑнчӗ.
Ҫав каҫ аслӑ ывӑлӗ киле таврӑнмарӗ.

Ҫӗмӗрт куҫлӑХреҫҫук Антуни ытамӗнче чарӑнми йӗрет. 
-  Килте тӑрас килми пулса ҫитрӗ. Анне кунӗн-ҫӗрӗн  

«ватта юлан» тесе йӑсласа ҫӳрет. Ҫирӗме пусрӑм ӗнтӗ, 
чӑнах.
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-  Хреҫҫук, ан татӑл-ха аплах. Мана аттепе анне чарса 
тӑраҫҫӗ, хам пулсан-и, пӗлтӗрех авланас тенӗччӗ.

-  Мӗншӗн чараҫҫӗ-ха?
-  Ҫӗнӗ ҫӗрте ҫирӗпрех тымар ярасшӑн.
Хреҫҫук татах хурланчӗ, ӗсӗклет, чӗрҫитттийӗпе куҫне 

шӑлать-шӑлать...
-  Анне мана Пибиках качча парасшӑн.
-  Ҫав пуҫтаха?
-  Элле ҫав. Пӑр тӑрӑх сиксе ҫӳреме ҫеҫ пӗлет вӑл. Унпа 

мӗнле пурнӑҫ пулать? Паян та тепре килчӗ амӑшӗ, тухса 
кайма пӗлмест. Чуна илеҫҫӗ ӗнтӗ.

Антуни Хреҫҫука хӑй ҫумне туртса илчӗ.
-  Атя, кайрӑмӑр.
-  Ӑҫта?
-  Иксӗмӗр ҫӗрпӳрт чаватпӑр та уҫланкӑ тепӗр вӗҫне, 

пурӑнма пуҫлатпӑр.
-  Антуни?..
-  Атя, халех атя!
-  Апла тесен тумтир майласа тухам-ха.
Хавас шухӑшпа ҫӑмӑлҫахланнӑ Хреҫҫук ут-вӗттӗн кил- 

не чупса кайрӗ те тем самантран пӗр ҫыхӑ йӑтса Антуни 
патне таврӑнчӗ. Ку вӑл вӗсен пӗрремӗш тупри пулчӗ. Ан 
тив, каярахпа арман та лартӗҫ-ха, ҫӗрме пуян та пулӗҫ. 
Анчах паян пӗрле пулас шанчӑкпа хавхаланни темрен те 
хаклӑрах пулчӗ.

Акӑ вӗсем Тури уҫланка ҫитрӗҫ. Инҫех те мар ашшӗн 
капмар ҫурчӗ курӑнса ларать. Антуни, Хреҫҫука ҫамрӑк ху- 
рама патне хӑварса, ашшӗ ҫуртне кайса килчӗ: кӗреҫе, кил- 
тӗрӗшри япаласем, ут хатӗрӗ илсе тухрӗ, унтан ҫӗлен пек 
хура ӑйӑрне ҫавӑтса килчӗ.

Тӗп килтисем вӑранса куҫа уҫнӑ ҫӗре вӗсем ҫӗрпӳрт ча- 
ватчӗҫ ӗнтӗ.

Миккуль кӑвак ҫутлах вӑранма хӑнӑхнӑ. Халь те 
ҫаплах тӑрса тухрӗ те картишне, чи малтан ампар 
ҫӑраҫҫипе питӗрсе илнӗ витери згчӗсене тӗрӗслерӗ.
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Хура ӑйӑр каллех ҫук! Миккуль хӑйне ҫурӑмран ҫӗҫӗпе 
чикнӗн туйрӗ. Ним шухӑшлама ӗлкӗриччен вӑл уҫланка 
чупса тухрӗ, сывлӑм ҫинчи лаша ура йӗррисене куҫларӗ, 
йӗр хыҫҫӑн утса уҫланкӑ тепӗр вӗҫне ҫитрӗ те тӑпах чарӑнчӗ. 
Хура ӑйӑрӗ, ӑна курса, хаваслӑн кӗҫенсе ячӗ.

-  Ах, янаварӑм, эсӗ кунта мӗн туса тӑратӑн?
Миккуль ӑйӑрне мӑйӗнчен лӑпкарӗ, ӑмӑрӗнчен тытса

юратрӗ.
Сасартӑках ун умне ҫӗр шӑтӑкӗнчен упалла йӑраланса 

кӗреҫе тытнӑ Антуни ывӑлӗ ҫӗкленчӗ.
-  Атте! -  кӑрарах сасӑпа чӗнчӗ ӑна аслӑ ывӑлӗ.
-  Эс мӗскер?
-  Эпӗ уйрӑлса тухрӑм. Ку ӑйӑр манӑн пулать!
-  Асту-ха эс ӑна! Ашшӗ сӑмахӗнчен иртесшӗн!
-  Хӑҫан та пулин иртмеллехчӗ! Эсӗ пурпӗрех ху ирӗкӳпе 

уйӑрса кӑлармастӑн мана!
-  Эсӗ ҫапла-и-ха?!
Ашшӗн ҫӗкленӗ аллине упа пек ярса тытса аялалла 

пусса антарчӗ ывӑлӗ.
-  Каламанни пултӑр та, ҫапсан текех ман атте 

пулмастӑн!
Ашшӗ Антуни ҫине тӗсерех пӑхрӗ те ывӑлӗ 

шӳтлеменнине ӑнланчӗ. «Эх, кун пек патвар ывӑлсемпе 
пӗр-ик ҫул хушшинче вӑрман хӑртса пулӑхлӑ уй-хир тӑвӗ- 
ччӗ вӑл, Пӑла ҫинче шыв арманӗ лартӗччӗ, ҫӗрме пуяна 
тухӗччӗ... Пӗри уйрӑлсан тата тепри те ӑса хывӗ».

-  Ӑҫта уйрӑлса тухасшӑн? Ҫурт лартмалла малтан. 
Халь кӗр енне кайрӗ ӗнтӗ, -  сӑмахне ҫемҫетрӗ ашшӗ.

-  Ҫӗрпӳрт тӑватпӑр та хӗл каҫатпӑр. Хреҫҫук, т}0{ кунта! 
Хурама айӗнчи пӗчӗк хӳшӗрен Хреҫҫук тухрӗ. Тӑпӑл-

тӑпӑл кӗлеткеллӗскер, йӗрӗлче туталлӑ та чӑмӑркка питлӗ- 
скер, ҫыпӑҫуллӑ ҫи-пуҫпа кин пуласси ун умӗнче тӑрать.

-  Асту... -  теме ҫеҫ пултарчӗ ашшӗ, вара ассӑн ҫеҫ сыв- 
ларӗ те ҫаврӑнса каялла хӑй ҫурчӗ енне уттарчӗ.
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«Авӑ епле... Хайхи тӗлӗк чӑна килчӗ иккен. Анту- 
ни уйрӑлса тухрӗ. Каснӑ чӗлӗ ӗнтӗ вӑл халь. Ун тӗлӗшпе 
шанчӑк ҫук апла текех».

Миккуль, шухӑша путса, пӗр хушӑ пӳрт умӗнчи каска 
пуканӗ ҫине ларчӗ. Хул суранӗ те, чӗре суранӗ те ыратрӗ 
Миккулӗн... Ытла та ҫутӑ, пысӑк ӗмӗчӗ хуҫӑлчӗ пек туйӑнчӗ 
уншӑн. Акӑ, Алтынке картана хупнӑ ӗнене суса тухрӗ те 
чӳлмекне йӑтса унпа юнашар пырса ларчӗ.

-  Ӑшӑ сӗт ӗҫ-ха. Чӗрене пырать.
Чӑнах та, ӑшӑ сӗт ӗҫнӗ хыҫҫӑн чӗри чӗпӗтме пӑрахрӗ.
-  Атте, вӑрман хӑртма эпир те тухатпӑр-и? -  иккӗн тан 

сиксе тухрӗҫ лӗпӗш пек хӗр пӗрчисем. Хӑйсен куҫӗсем те 
уҫӑлман-ха, ыйхӑран вӑранса та ҫитеймен.

Миккуль хаваслӑн кулса ячӗ те икӗ хӗрне ҫӗклесе 
илсе хул пуҫҫийӗсем ҫине лартрӗ, кил карти тавра чупса 
ҫаврӑнчӗ.

-  Паххапа ярӑнтарап сире, И-ха-ха! И-ха-ха-ха!
-  Ашшӗ, ухмахлантӑнам? -  чупса пычӗ вӗсем патне Ал- 

тынке. -  Вӑрман хӑртни мӗнне пӗлмеҫҫӗ-ха вӗсем.
Хӗрӗсем ашшӗ ҫӳҫӗнчен ярса тытнӑ та сиккелесе ҫеҫ 

пыраҫҫӗ. Чӗкеҫӗ тата, Чӗкеҫӗ епле вӗсем тавра чӗвӗлтетсе 
чупкалать!

Ывӑлӗсем те тухнӑ картишне, ашшӗ кӗҫӗн йӑмӑкӗсене 
«пахха ҫинче ярӑнтарнине» кулкаласа пӑхса тӑраҫҫӗ. Акӑ, 
хӑйсем те пӗр-пӗрне тӗрткелеме пуҫларӗҫ, вӑй виҫмелле 
кӗрешрӗҫ.

-  Ҫитет сире! -  чарчӗ ытла та ашкӑнса кайнӑскерсене 
амӑшӗ. -  Апат пиҫрӗ. Кӗрсе ҫийӗр.

Тинкӗле кӗселӗ -  чӑваш апачӗ. Вӑрман хӑртасси ҫӑмӑл 
ӗҫ мар. Вӑй питти ҫынна та халтан ярать. Ҫемье апатлан- 
ма ларчӗ. Пӗр пысӑк тӑм чашӑкран йывӑҫ кашӑкпа ӑса- 
ӑса ҫирӗҫ пурте. Юнашарах тепӗр савӑтпа вӗретнӗ турӑх, 
хӑймаллӑскер, картам-катрам ишӗлсе тӑрать, варринче -  
йӳҫӗтме янӑ хура ҫӑкӑр чӗлли. Вӑл, турӑхпа шӳнӗскер, пуш- 
шех тутлӑ, ҫӑварта ирӗлет. Ҫавӑнтах пысӑк тӑм чашӑкра
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така ашӗ пӑсланса тӑрать. Какайсӑр апат арҫын валли мар, 
вӑрман хӑртакансемшӗн пушшех те. Аш-какай хул-ҫурӑм 
вӑйне хал парать. Ирхи ҫӳҫенкӗ уҫӑ апат пурне те вӑй кӗртрӗ.

-  Пысӑк ӗҫ пуҫлатпӑр паян, -  кашӑкне сӗтел ҫине хучӗ 
юлашкинчен ашшӗ. -  Вӑрман хӑртма тытӑнатпӑр. Пӗри те 
ахаль лармасть, пурин валли те ӗҫ тупӑнать. Ҫимун, эсӗ ка- 
вунпа йывӑҫ тункатисене ҫапса кӑларатӑн. Эпир Элекҫейпе 
пӑчкӑ тытӑпӑр.

Ҫемье пуҫтарӑнса уҫланкӑ хӗррине тухрӗ. Часах пӑчкӑ- 
пуртӑ сасси вӑрманта янӑрама тытӑнчӗ. Алтынке те кӗҫӗн 
ывӑлӗпе Лявккапа пӗрле алла пӑчкӑ тытрӗ, иккӗн пӗрле 
ҫинҫерех йывӑҫсене касса антарма пуҫларӗҫ. Хӗрпӗрчисем 
вара иртнӗ туратсене пуҫтарчӗҫ, пысӑк купа турӗҫ.

-  Э-эй! Йывӑҫ йӑванать!
-  Пӑрӑнӑ-ӑр!
- Астӑвӑр!
Тунката кӑкласси пек йывӑр та кансӗр ӗҫ тата мӗн 

пур-ши? Ҫимун кутамас хурама тункати йӗри-тавра мал- 
тан тарӑн канав чавса тухрӗ. Унтан кавунпа ҫапа-ҫапа 
унӑн тымарӗсене вакларӗ. Хурама ҫӗре ҫирӗп тымар ярса 
ларать. Ҫимун ҫурӑмӗ йӗп-йӗпе тар ӗнтӗ. Тунката вара 
ҫаплах парӑнасшӑн мар, ӗмӗр хускалмасла вун-вун ты- 
марпа ҫӗртен ярса тытнӑ, тепӗр ҫул каллех хунав кӑларса 
ҫӗнӗрен чӗрӗлесшӗн. Ҫимун канава виҫ-тӑватӑ витре шыв 
ярса пӑхрӗ, тунката айӗнчи ҫӗре ислентерчӗ.

-  Ух-х! -  ҫамки ҫинчи тарне шӑлса илчӗ Ҫимун, унтан 
пӗтӗм вӑйӗпе чи хулӑм тымара кавунпа ҫапрӗ. -  У-ух!

Лӑс сарӑ ҫӳҫне силлентерсе, сулӑмпа ҫапа-ҫапа хулӑм 
тымарсене ҫапса кӑкларӗ Ҫимун. Кам кама!? Нивушлӗ ҫак 
тункатана вырӑнтан хускатаймӗ вӑл?

Пӑчкӑ-пуртӑ сасси вӑрманта ян та ян! янраса тӑрать. 
Вӑрман йынӑшса ахлатать тейӗн, парӑнасшӑн мар вӑл 
этеме, мӗнпур вӑйпа хирӗҫ тӑрать: ӳкекен йывӑҫ вулли 
айне тӑвасшӑн ӑна, тураттисемпе ҫапса ывӑтать, пит-куҫа 
чӗрмелет, ҫӗре ҫирӗп ярса тытса кутӑнлашать, тепӗр чух 
пиҫӗ тымарӗпе ура явса ӳкерет...
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Лумпа хирсе, кавунпа ҫапа-ҫапа юлашкинчен тинех 
ҫавӑрса пӑрахрӗ тункатана Ҫимун. «Эх, кунта упа пек Ан- 
туни ҫитмест те... Килмест ҫав, текех ашшӗ-амӑш ҫемйи- 
пе хутшӑнмасть. Ав, яра кун хурамша арӑмӗпе пӗрле ҫӗр- 
пӳрт чавать...»

Ҫимун хушӑран-хушӑ вӗсем ҫине куҫ ывӑтса илет-иле- 
тех: «Ара, ҫамрӑк мӑшӑр епле тыткалать-ха хӑйне? Анту- 
нийӗ, авӑ, аялтан тӑпра ывӑтать, Хреҫҫукӗ ҫӳлте шӑтӑк 
умӗнче пухӑнакан тӑпрана айккинелле сирсе тӑрать. Тем 
калаҫаҫҫӗ, аллисемпе пӗр-пӗрне ӑнлантараҫҫӗ. Хм, мӗн вара 
кусем? Хреҫҫукӗ хӑлаҫланчӗ-хӑлаҫланчӗ те кӗреҫи-мӗнӗпех 
шӑтӑкалла сикрӗ... Мӗнле-ши унта, ҫӗр шӑтӑкӗнче, ӑшӑ- 
ши, сивӗ-ши ҫу кунӗнче? Э, халь, ахӑртне, ним те туймаҫҫӗ 
пуль вӗсем. Ҫапах та Антунин паян Ҫимунпа пӗрле тымар 
кӑклама килмеллехчӗ. Пысӑк ӗҫе пысӑк ушкӑнпа тӑвас пу- 
лать, ҫавӑн чухне тин ӳсӗмлӗ пулать вӑл...».

Чӗкеҫ яра кунах ҫунакан кӑвайт умӗнчен пӑрӑнмарӗ. 
Кӑнтӑр апачӗ валли вӑрмантан хура ҫырла пуҫтарса килчӗ, 
унтан тӑпӑрчӑпа хутӑштарса хуран кукли ҫупрӗ, вӗрекен 
шыва чӑмтарса пӗҫерчӗ. Ҫимун ӗнер вӑрмантан темиҫе ӑсан 
та тытса килнӗччӗ. Чӗкеҫ халь вӗсен тӗкне татать. Кӑнтӑр 
апачӗ тӗлне тата какай шӳрпи пӗҫересшӗн. Чӗкеҫ юрламасӑр 
ӗҫлемест. Юрласа пӗҫернӗ апачӗ тутлӑрах пулнӑн туйӑнать 
капла. Чӗкеҫ юрлать, апат пӗҫерет, хӑй тек-текех Антунисем 
енне пӑхкалать. Унӑн Хреҫҫукпа ҫав тери пырса сӑмахлас ки- 
лет. Инкӗш пулать вӗт-ха унӑн, ҫемьери ҫӗнӗ ҫын.

Иккӗн ҫӗрпӳрт чаваҫҫӗ, никам ҫине те пӑхмаҫҫӗ, 
вӗҫӗмсӗр чаваҫҫӗ. Чупса кайса вӗсемпе сӑмахласа пӑхас ки- 
лет. Мӗн апачӗ ҫиеҫҫӗ-ши вӗсем? Пӗрмай ҫӗр чаваҫҫӗ. Чӗкеҫ 
чӑтаймарӗ, хупах ҫулҫи ҫине темиҫе хуран кукли хурса 
вӗсем патне вӗҫтерчӗ.

-  Акӑ, ҫийӗр, астивсе пӑхӑр. Эсир паян апат та ҫимен 
пуль. Выҫса вилетӗр вӗт капла.

Антуни кӗреҫине ҫӗр ҫине пусса лартрӗ те йӑмӑкӗ ҫине 
юратса пӑхса илчӗ:

-  Атте вӑрҫасран хӑрамастӑн-и?
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-  Эсӗ ман тете пуль? Ҫийӗрех, ҫийӗр, -  кулайса-пӗр 
тӑрать Чӗкеҫ.

Антуни хуран куклине илсе астиврӗ.
-  Хреҫҫук, эсӗ те кил, ма ютшӑнса тӑратӑн? -  кӑчӑк тур- 

тать хӗрсемми.
Хреҫҫук хӑйи-хӑйми кучченеҫ тутанчӗ.
-  Инке теп ӗнтӗ халь сана малалла. Кӑнтӑр апачӗ ҫиме 

каҫӑр, -  ҫапла каласа вӗсем чавнӑ шӑтӑка пырса пӑхрӗ хӗр, 
анчах ним те шавламарӗ.

-  Хамӑр та хуран ҫакасшӑнччӗ-ха. Эпир халь ӗнтӗ 
уйрӑлса тзоснӑ шутланатпӑр, -  Антуни аллине каллех 
кӗреҫе ярса тытрӗ.

-  Эсир вӑрман хӑртма хутшӑнмастӑр-и вара? Атте епле- 
рех ҫилленӗ!

-  Ҫӗрпӳрт чавса пӗтересшӗн. Хӗл лариччен ӗлкӗрмел- 
ле. Вӑрман хӑртасси пӗр кунта пулакан ӗҫ мар. Эпир те 
хутшӑнӑпӑр-ха варахпа.

Икӗ эрнерен чавса пӗтерчӗҫ, курӑнать. Шалта кӑмака 
тӑваҫҫӗ. Маларах Пӑла ҫыранӗнчен тӑм кӑларса кирпӗч 
ҫапрӗҫ. Унтан ҫыран хӗрринче кӑмакатуса вӑйлӑ вут чӗртрӗҫ 
те кирпӗчсене хӗртрӗҫ. Антуни алли темле ӗҫ патне те пы- 
рать. Часах вӗсем ҫӗрпӳртре кӑмака туса лартрӗҫ, мӑрье те 
кӑларчӗҫ. Пӗр кунхине иккӗшӗ пӗрле Хӑмӑшлавар патӗнчен 
вӗтлӗх йывӑҫ касса килсе ҫӗрпӳрт стенисене хӑтларӗҫ, ун- 
тан урайне сарчӗҫ. Маччине хулӑм пӗренесемпех урлӑ-тӑрӑх 
витрӗҫ, тӑррине хӳшӗ евӗр турӗҫ. Пулчӗ те ҫӗрпӳрт тени.

Акӑ, тинех пӗрле, тинех юнашар вӗсем. Юрату пылакӗ 
тутисем ҫинче ирӗлет, чӗлхисем ҫинче ачаш сӑмахсемпе 
пылланать...

-  Хура ҫӗр пек аташтаракан хура куҫӑм, ӗнтӗ кил ҫума- 
рах, ан ютшӑнса тӑр.

-  Антуни, эпир...
Параппан ҫапса туй тӑваймастпӑр, ҫавна 

ыйтасшӑнччӗ-и?
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Хӑвах ӑнланан... Ҫук! Туй туса ҫынсене 
савӑнтараймастпӑр. Хамӑра савӑнма вара иксӗмӗр пӗрле 
пурӑнни те ҫитет. Ҫапла мар-и-ха?

-  Ӑҫта ҫухалтӑн вара эсӗ? Ним те курмастӑп. Сӗм-тӗттӗмре 
хура хӗре шыраса тупаяс ҫук. Каламанни пултӑр та...

-  Ах, аҫу-аннӳ хура тесе тиркерӗҫ пуль ӗнтӗ мана? 
Юратмаҫҫӗ. Эсӗ сарӑ та...

-  Сӑну хура пулсан та, чуну хитре санӑн, Хреҫҫук. 
Ҫавӑнпа саватӑп сана. Пурӑна-киле тӑвансем те юратӗҫ 
сана, шансах тӑратӑп.

-  Чӑваш йӑхӗнче темли те пур -  сарри те, хури те, хӗрлӗ 
ҫӳҫли те. Пирӗн ялтах, авӑ, кӑркӑссен, калмӑксемпе эрмен- 
сен, еврейсен, вырӑссемпе касаксен, узбексен, мишерсен 
йӑхӗсем пурӑнаҫҫӗ. Китайсем те пур. Тӗнчипех пуҫтарӑннӑ, 
тейӗн. Кунта ӗлӗк-авал хулаш пулнӑ тет...

-  Ха-ха-ха! Эсӗ питӗ нумай пӗлетӗн-ҫке, Хреҫҫук! 
Ӑслӑскерӗм эсӗ манӑн...

-  Ман асанне таврари пӗр юмӑҫ пулнӑ, эпи карчӑк. Тем 
те пӗлетчӗ вӑл, мана нумай тӗлӗнмелле япаласем каласа 
паратчӗ, хӑйпе пӗрле вӑрмана ҫавӑтса ҫӳретчӗ, тӗрлӗ курӑк 
пуҫтарса килсе типӗтеттӗмӗр. Эпӗ сӑнпа та асанне пек...

-  Мана сан асаннӳ кирлӗ мар-ха паян, ху кирлӗ. Кил 
кунтарах, ман ытама!

-  Антуни!
-  Ытала мана хытӑрах, ачаш тутусемпе чупту. Епле 

ачаш вӗсем санӑн...
Ҫӗрпӳртре шӑнкӑрав пек илемлӗ кулӑ янӑраса кайрӗ...
Антуни кӗтессе хӗсӗнсе ларнӑ Хреҫҫука шыраса тупрӗ 

те йӑтса илчӗ. Хӗр кӑкӑрӗ ҫурхи Пӑла шывӗ евӗр хумханса 
тӑрать. Пӑлханатьхӗр, вӗрин сывлать...Унӑн сывлӑшӗАнту- 
ние те вут хыпарчӗ. Тар пички пек хыпса кайрӗ каччӑ чӗри, 
кӑкӑртан сиксе тухас пек талтлатса тапма пуҫларӗ! Упана 
шӑтӑкран сӗтӗрсе кӑларнӑ чухнехи пек вӑй-халпа хӗре ярса 
илчӗ те ҫӗрпӳртри пӗртен-пӗр нар ҫине йӑтса кайса хучӗ,
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савма пуҫларӗ. Хӑй те мӗншӗнне пӗлмесӗр, хӗр чунӗ те туй 
кӗрлевӗсӗрех арӑм пулма тивнишӗн хирӗҫлерӗ-и хӑй тӗллӗ- 
нех, те ашшӗ-амӑшӗнчен пил илмесӗр качча кайнӑшӑн 
пӑшӑрханса, авкаланчӗ-пӑркаланчӗ, хирӗҫ тӑчӗ, куҫҫульпех 
йӗчӗ. Ҫакӑ пушшех астарса ячӗ Антуние, пӗррех ҫурса ан- 
тарчӗ хӗр ҫинчи тумтире, ытама лекнӗ вутӑш пек авкала- 
накан хӗре чуптуса антӑхтарчӗ, савса парӑнтарчӗ...

Хурама тураттисем сарнӑ ҫулҫӑллӑ нар хур тӗкӗнчен 
тунӑ тӳшекрен те ҫем ҫерех тейӗн. Нӳрӗ ҫӗрпе хурама 
ҫулҫисен йӳҫенкӗрех шӑрши вӗсен асӗнче ӗмӗрлӗх асран 
кайми илемлӗ самантпа юлчӗ... Ҫӗнӗ кӑмака айӗнче таҫта 
тупӑннӑ шӑрчӑк чӑрлатать, ҫамрӑк ҫемьен ҫӗрпӳртне 
хӑтлать...

Ҫӗрпӳртре-и, шурӑ пӳртре-и, -  юрату пылакӗ пурпӗ- 
рех тутлӑ. Ҫемье пурнӑҫӗ ҫакӑнта пуҫланчӗ вӗсен. Пуҫелӗк 
валлилӗх ҫапах та Хреҫҫук килӗнчен чӑмӑртаса ҫыхса икӗ 
минтер илсе тзоснах. Хӗр ашшӗ килӗнчен хӑйне валлилӗх 
янтӑланӑ кӗрӗкне те, кӗскине те пӗрле илме манман. Халӗ 
шӑпах кирлӗ пулчӗҫ вӗсем ҫамрӑк мӑшӑра витӗнсе выртма.

-  Хреҫҫук, чӗре уҫҫи, ӗнтӗ халь тин хӑрамалли ҫук. 
Хӗлле шӑнса вилместпӗр.

-  Выҫса вилмесен?
-  Вилместпӗр, пӗртте ан хӑра. Кӑмпа пухса типӗтӗпӗр. 

Хам сунара ҫӳрӗп, аш-какайсӑр лармӑпӑр.
-  Тырӑсӑр епле-ха?
-  Ҫапман пӗр капанне атте паратех пуль тетӗп-ха.
Ҫапла пуррине пурпа, ҫуккине ҫукпа йӳнеҫтерсе

ҫамрӑк мӑшӑр хӗле кӗме хатӗрленчӗ, вут-шанкӑ хатӗрлерӗ, 
йывӑҫран касса савӑт-сапа ӑсталарӗ. Ҫӗлен пек хура ӑйӑра 
хӗл каҫарма ҫапах та ашшӗ витинех леҫрӗҫ. Тӑванпа тӑван, 
урлӑ пулсан та, часах ҫураҫса пӗр-пӗрне каҫараҫҫӗ.

Вӑрман хӑртакансем юр ларичченех канӑҫа пӗлмесӗр 
ӗҫлерӗҫ. Вӑрман ҫивӗч пзфтӑ-пӑчкӑ сассипе янраса ҫеҫ тӑчӗ. 
Тунката кӑкласа кӑларасси пек муритлӗ ӗҫ урӑх ҫук. Кӑкласа 
купаласа тултарчӗҫ те тунката купине ҫунтарса кӗл турӗҫ,
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ҫӗре пулӑхлатрӗҫ. Вӑрман ӳснӗ вырӑна хир тума, ай-ай, кансӗр! 
Тымар-туратран тасатса-тирпейлесен те ҫав ҫӗр ҫинче тепӗр 
ҫулах вӑрман хунавӗ шӑтса тухать. Уйрӑм лаптӑксене ҫӗр кар- 
та тытса вирт ярса та ҫунтарса пӑхрӗҫ. Пӗр ҫул ҫеҫ мар хӑртрӗҫ 
Тури уҫланка куҫса килнӗ ҫынсем кунти вӑрмана.

Кӳршӗ

Мӑлюк, ҫемйине ертсе, Миккульсем патне пырсаҫитрӗ.
-  Вӑртахӑм, тӑванӑм. Эпир те сан хыҫҫӑн килес терӗмӗр 

ҫӗнӗ яла. Ху чӗнтӗн вӗт мана?
-  Мӗнех, пулӑшӑпӑр. Хам сӑмахран чакмастӑп, -  ҫан- 

нине тавӑрма пуҫларӗ Миккуль. -  Ыльӑмсем! Тӳрӗ ӗҫрен 
пӑрӑнас мар! Э-хей!

Пурте карах! тӑрса ҫӗнӗрен вӑрман хӑртма пикенчӗҫ. 
Антунипе Ҫимун йывӑҫ касса йӑвантарчӗҫ, Миккульпе 
Мӑлюк тымар кӑкларӗҫ. Элекҫей турат касса иртрӗ, кӑвайт 
чӗртсе ҫунтарчӗ. Хӗрсене тата чи кӗҫӗннине, Лявккана, 
хальхинче вӑрман хӑртнӑ ӗҫе явӑҫтармарӗҫ.

-  Миккуль теп, Миккуль! -  пурттине айккине хурса 
чӗлӗм тивертсе ячӗ Мӑлюк. -  Эсӗ уҫланка куҫрӑн та, ман 
валли урӑхран уҫланкӑ-тавраш юлман та кунта епле.

-  Эс шаларах кӗрсе шыраса пӑх. Тен, тупӑнӗ? -  
йӗкӗлтемесӗр чӑтаймарӗ Миккуль.

-  Вӑрман варринче пӗччен епле пурӑнас вара ман? -  
аптӑравлӑн куҫран пӑхрӗ Мӑлюк.

-  Апла пулсан кӑклах тымарна, -  аллине тепӗр хут ка- 
вун тытрӗ Миккуль.

-  Кӑклап ӗнтӗ, кӑклап. Миккуль?.. -  ниепле те хевтеле- 
неймест тӑван тенӗскер.

-  Мӗн-ха тата?
-  Эпӗ сан пекех пысӑк ҫурт лартаяс ҫук пуль.
-  Ма тата?
-  Ӑҫта унта! Манран пулмасть. Ҫурма ҫӗрпӳрт лартсан 

та тем пекех.
-  Хӑвӑнне ху пӗл ӗнтӗ, вӑртахӑм.
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-  Миккуль?..
-  Асту-ха эс, Мӑл юк, вӑрман сӑмах вӗҫҫӗнех хӑртӑнмасть.
-  Ӑнлантӑм. Ман аллӑмра пуртӑ. Пӗррех сулап акӑ...
Мӑлюк пӗрре пӗрин патне пырса сӑмахларӗ, тепре -

теприн патне. Ӗҫлекен ҫынсене чӑрмантарни ҫеҫ пулчӗ 
ҫакӑ. Миккуль ун ҫине куҫ айӗн сиввӗн пӑхкаланине те 
йӳпсемерӗ, пакӑлтатрӗ те пакӑлтатрӗ.

Картишӗнче Миккуль хӗрӗ Манякка пӗр чарӑнми 
чӗлхе хыҫрӗ.

-  Инке, инке! Хи-хи! Сирӗн Антуни авланнӑ теҫҫӗ мар-и 
ҫавӑ?

-  Пулинех вара? -  картишне шӑлса тирпейлекен Ал- 
тынке шӑпӑрне Маняккана пырса тыттарчӗ. -  Ме-ха, сарай 
кӗтессине кайса тӑрат.

-  Туя чӗнмерӗҫ пире кусем тесе хуйхӑратпӑр ҫав, -  ал- 
линчи шӑпӑрне каллӗ-маллӗ сулкаларӗ лешӗ.

-  Манття, эсӗ хӑвӑн туйна чӗнӗн-ха кайран пире. Юрӗ 
пек-и?

-  Таҫта-ха пирӗн каяссисем... Хреҫҫук пек илемлӗ 
хӗрсем те туйсӑр качча каяҫҫӗ те...

-  Ҫирахви, эсӗ хӗрӳсене ӗҫ тӗлне кӑтарт-ха, -  Алтынке 
сиввӗнрех калаҫа пуҫларӗ. -  Авӑ, Элекҫей пӗчченех турат 
пуҫтарать. Ӗлкӗреймест.

Ҫирахви, пилӗк хӗрне ертсе, турат пуҫтарма кайрӗ. Хӑй 
вӑл шӑл шурри те кӑтартмасть, вӗҫӗмех ӗххӗм-ӗххӗм туса 
ӳсӗркелесе ҫӳрет.

Вӑрман касакансем йӗп-йӗпе тар пулнӑ, йывӑҫ хыҫҫӑн 
йывӑҫ тӳнтереҫҫӗ. Армак-чармак кутамас хурама вулли- 
не пӑчкӑпа касма та кансӗр, сарлака тураттисене пула ҫӗр 
ҫине лаштӑр! кайса ӳкмест. Унӑн парка тураттисене та- 
тах пӑчкӑпа каса-каса иртмелле, пуртӑ витмест. Антуни- 
пе Ҫимун ун ҫийӗн упа пек йӑраланса ҫӳреҫҫӗ, пӑчкӑпа та, 
пуртӑпа та кӗрмешрӗҫ.

Акӑ, Миккуль тепӗр йывӑҫ касса антарчӗ.
-  Э-хей! Астӑвӑ-ӑр! Йывӑҫ тӳнет!
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-  Каламанни пултӑр та, йывӑҫ ан ҫаптӑр!
Манття, йывӑҫ касакансем ҫине ҫӑвар карса пӑхса 

тӑраканскер, хӑй ӑҫта тӑнине мансах кайрӗ, йывӑҫ вул- 
ли хӑй еннелле тӳнсе килнине сиссен пушшех хӑраса 
хытса кайрӗ.

-  Астӑвӑр-ха! Йывӑҫ ҫапать!
Элекҫи питӗ хӑвӑрт чупса пычӗ те Манттяна аллинчен 

тытса йывӑҫ вулли ӳкес вырӑнтан айккине сӗтӗрсе илчӗ.
-  Манття! Пурнӑҫ йӑлӑхтарчӗ-им?!
-  Элекҫи-ик... Эсӗ-ик?.. Ик?.. -  куҫне чарса пӑрахнӑ 

Манття хӑранипе чарӑнми иклетет.
-  Эпӗ! Эпӗ! Мӗн анкӑ-минкӗ сурӑх пек пӑхса тӑратӑн?
-  Элекҫи, эсӗ мана ҫӑлтӑн... Ик!
-  Йывӑҫ ҫапнӑ пулсан... Асӑрханасчӗ сан.
Манття Элекҫее питӗнчен чуптуса илчӗ.
-  Атя, иксӗмӗр пӗрле турат иртӗпӗр. Ик!.. Пар мана та 

пуртӑ!
Элекҫейпе Манття пӗрле турат иртме пуҫларӗҫ. Ҫирах- 

ви хӑйӗн пилӗк хӗрӗпе пӗрле туратсене пуҫтарса купа турӗ. 
Часах унта та кунта кӑвайт йӑсӑрланса ҫунма пуҫларӗ. 
Мӑлюк та пӗр хушӑ пусӑрӑнса ӗҫлерӗ. Кун каҫипе ҫапла 
вӗсем уҫланкӑлӑх вӑрман хӑртрӗҫ. Эрнерен вара Мӑлюкӑн 
ҫурт-хуралтӑ лартмалӑх вырӑн пулчӗ.

-  Миккуль, Миккуль теп, ху сӑмахху ҫине тӑратӑнах 
пуль теп... -  ун тавра кускалать тӑванӗ пӗр вӗҫӗм.

-  Мӗн тата?
-  Пуралӑх юман кӑларма пыратӑн пуль ывӑлусемпе?.. -  

куҫран тӗмсӗлсе пӑхать хайхискер.
-  Мӗн тӑвас тен ӗнтӗ? Пӗччен ҫурт лартасси пулмасть 

санран, куратӑп, -  сухаллӑ янахне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ 
Миккуль.

-  Мана ҫурма ҫӗрпӳрт лартсан та ҫитет, -  мӗскӗне хы- 
вать тӑванӗ.

-  Хӑвӑнне ху пӗл, ара. Ырансенче Чӗнтӗреке тухса 
кайӑпӑр. Санӑн икӗ лаша-и? Пит кирлӗ пулсан хамӑнне те 
пӗрерӗшне кӳлӗпӗр.

91



-  Улма-чӑпар утӑм пур, ҫӳрен лашам пур. Кӳлсе килетӗп 
иккӗшне те. Ҫиччас! -  хавхаланса кайрӗ хайхискер.

Мӑлюка та Миккуль ҫемйинчен чӗм кӳчӗ пулас, ахӑр. 
Чупса ҫӳресе ӗҫлекен пулчӗ. Пулас ҫӗнӗ ҫурт куҫ умне ки- 
лессе чунӗ сисрӗ пулас, вӗткеленет ҫеҫ. Шурӑмпуҫпех ура 
ҫине сиксе тӑрать те алла пуртӑ-кӗреҫе тытать.

-  Атя, атя! Ӗҫлӗр пурте, ҫӑкӑр мурӗсем, кӗреҫе тытӑр! -  
канӑҫсӑрланса хӑвалать хӗрӗсене. Хур чӗпписем пек шим- 
плетсе, хӗрӗсем ӗнтӗ ашшӗ хыҫҫӑнах кӗшӗлтетсе ҫӳреҫҫӗ.

-  Кӑшша! Ман ура айӗнче чӑлханса ан ҫӳрӗр. Амӑшӗ, 
хӗрӳсем ӗҫ тӗлне пӗлмеҫҫӗ! Авӑ, Алтынке пур ҫӗре те ӗлкӗ- 
рет, ачисене те ӗҫсӗр лартмасть.

Чӗнтӗрекрен кӑларнӑ юман пӗренесене Мӑлюк 
пӗчченех турттарса килме пулчӗ. Миккуль ывӑлӗсем- 
пе пӗрле унтах юлчӗ, йывӑҫ касса йӑвантарчӗ, чутласа 
якатрӗ. Лаштӑр-р! та лаштӑр-р! кайса ӳкеҫҫӗ юмансем  
вӑрман хӑртакансен пуртти айӗнче. Лӑс турачӗсем милӗк 
пек ҫӗр ҫине сарӑлса выртаҫҫӗ. Ҫивӗч пуртӑ вӗсене пӗр 
шелсӗр иртсе тӑкать. Этем аллинчи пуртӑ -  вӑрманӑн 
чи пысӑк тӑшманӗ. Ҫӗр ҫул, пилӗк ҫӗр ҫул ларакан темле 
ҫирӗп, капмар юман та этеме хирӗҫ тӑраймасть. Паллах, 
хевтесӗр ҫын юмана касса ӳкереймӗ. Юманран ҫирӗпрех- 
хи ҫеҫ вӑй ҫитерме пултарӗ. Миккульпе Ҫимун сарлака 
юман вуллине пӑчкӑпа касса ячӗҫ те хӑвӑртрах айккине 
пӑрӑнчӗҫ. Йывӑҫ ҫапсан никам та чӗрӗ юлаяс ҫук. Ҫӳҫеннӗ 
евӗр чӗтренсе илчӗ те юман хуллен пӗр еннелле тайӑла 
пуҫларӗ. Куҫне мӑчлаттарса пӑхса тӑракан Мӑлюк рехет- 
ленсе кӑшкӑрса ячӗ:

-  Никӗс пӗрени пулать ку! Миккуль, тӑванӑм, кӳр ал- 
луна! -  ҫапла каласа Мӑлюк ун аллине пырса тытасшӑн 
пулчӗ. Миккуль пӑрӑнчӗ, тепӗр хут пуртӑ ярса тытрӗ.

Пӗлкелет Миккуль хӑйӗн тӑванӗн йӑлине: урӑлла алӑ 
тытсаҫӳрет,ӳсӗрӗлсен кӑкӑртанярсатытасшӑн. Пакӑлтатса 
вӑхӑта пушӑ ирттерес тесен унран маттурри те ҫук.

-  М-м-м... Юрӗ-ха эппин, эп ытти пӗренесене туртта- 
рам яла.
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Паттӑра хывса ӑратланнӑ Мӑлюк вара лашине варсем 
тӑрӑх чӑм шыва ӳкиччен хӑваларӗ, тем хушӑра яла персе 
те ҫитрӗ, пулас ҫурчӗ умне ҫитсе чарӑнчӗ. Урапа тӗнӗлӗсем 
ҫине вӗренпе йӑлмакласа ҫыхнӑ пӗренисене васкаса салтрӗ 
те алтнӑ шӑтӑк умне купаларӗ. Пуҫне килнӗ шухӑшпа 
вӗткеленсе хайхискер хӑвӑртрах Миккульсен килне 
вашкӑртса пырса кӗчӗ.

-  Чӗкеҫ! Йӑмӑкусемпе пӗрле Ҫирахви аппуна пулӑшма 
кайӑр-ха! Ана пусма! -  Мӑлюкӑн хӑрах куҫӗ чалхӑрса пӑхать, 
тепри пӗр вӗҫӗм мӑч-мӑч хупӑнать.

Чӗкеҫ йӑмӑкӗсемпе тухса кайсан Мӑлюк тӑрук алӑк пат- 
не сиксе ӳкрӗ те шалтан сӑлӑп ячӗ.

-  Алтынке! -  Миккуль хӑйӗн кӑкӑрне ярса тытрӗ, 
кӗпине чар! ҫурчӗ. -  Эсӗ ним те сисместӗн-и вара?!

Ку ырӑ марра туйса, Алтынке сисчӗвленчӗ, кӑмака шу- 
ратаканскер, хур ҫунаттине айккине хучӗ.

-  Мӗн сисмелле тет? -  аптӑравлӑн пӑхрӗ вӑл арҫын ҫине.
-  Чӗре ҫунса т}осать вӗт ман кӑкӑртан! Саншӑн хыпса 

ҫунса кайрӑм! Вилеп, чӗр пуҫҫӑн вилеп, сывлайми пулса 
ҫитрӗм... Вутӑш эсӗ!

-  Эсӗ мӗскер?!.
-  Ывӑл парнеле мана, тархасшӑн! Мӗн пурӑнни манӑн 

ҫӗр ҫинче ҫӑкӑр ҫӗртсе... -  хупӑрларӗ арҫын хӗрарӑма.
-  Кай тухса! Унсӑрӑн... -  кутӑн чакрӗ Алтынке.
-  Пӗр ывӑл ҫеҫ! -  Мӑлюк Алтынкене пилӗкрен ярса 

илчӗ, саппун кантрине салтасшӑн вӗткеленчӗ.
Ку ытла та ӑнсӑртран пулнипе Алтынке малтанах 

аптӑравлӑн Мӑлюкҫине куҫнечарса пӑхсатӑчӗ. Ҫакна Мӑлюк 
хӑйне майлӑ ӑнланчӗ, пӗррех сулӑнчӗ те Алтынкене урайне 
тӑсса ӳкерчӗ. Чашӑкри шур тӑм урайне сирпӗнсе кайрӗ.

-  Ах! Пӳтсӗр, яр!.. Миккуль килсен эп санран чӳпӗк 
тутаратӑп! -  тарӑхнипе хыттӑн ҫупса ячӗ вӑл Мӑлюка.

-  Миккуль капла та нумай ырлӑх курать санпа, мана та 
пӗр паттӑр ывӑл ҫуратса пар... -  хӗрарӑма вӑйпа илесшӗн 
вӗткеленчӗ лешӗ.
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-  Ах-х!.. Сан айна пуличчен ҫӗр айне пулам!
-  Алтынке, кӑмӑл тусам мана, Алтынке-е-е...
Юлашки сӑмахӗсене вӑл хӑрӑлтатса каларӗ ӗнтӗ, ҫак са-

мантра Алтынке унӑн пырне ярса тытрӗ те пӑвма пуҫларӗ.
-  Вӗлереп! Ҫакӑнтах пӑвса пӑрахап!
Тарӑхнипе кӑтӑрса кайнӑ Алтынке арҫын айӗнчен 

ҫӑлӑнса тухса ун ҫине хурчӑка пек сиксе ӳкрӗ, мӑйӗнчен 
ҫӗнӗрен ярса тытса пӑвма пуҫларӗ. Кӑвакарса кайнӑ Мӑлюк 
урисемпе тапкалашса выртать.

-  Вӗлерем те пуҫна йытта тухса парам! Ийе чӑмласшӗ!
Сасартӑк аслати кӗмсӗртетнӗ евӗр сасӑ илтӗнчӗ: алӑк

тӑруккӑн сӑлӑпран та, тӑпсаран та шӑтӑр-шатӑр! сирпӗнсе 
тухса ӳкрӗ. Миккуль урипе пӗррех тапса кӑларчӗ!

-  Мӑлюк!!! Пуҫна ҫиеп!
...Чунӗ сисрӗ унӑн Мӑлюк пӗчченех васкавлӑн ялал- 

ла вӗҫтернине пӑхса юлнӑ май. «Епле-ха ку пит маттур- 
ланса кайрӗ? Ӗштеленсе ҫеҫ ҫӳрет. Ларма-тӑма пӗлмест. 
Яла пӗчченех вӗҫтерчӗ...». Вӑртахӗ юлашки вӑхӑтра Ал- 
тынке ҫине еплерех куҫсемпе сӑхланса пӑхнине Миккуль 
куркаланӑччӗ-ха. Сасартӑк вӑл ӑнкарса илчӗ. Пуҫри иккӗ- 
ленчӗк шухӑшсем йӑлтах сирӗлчӗҫ. «Чим! Ку вӗт!..». Чӗрине 
кӑвар кӗрсе ӳкнӗскер, хӑла лашине ал-хапӑл тӑварчӗ те 
вӑрман тӑрӑх ҫулсӑр-мӗнсӗр ӗрӗхтерсе ҫитрӗ кил умне.

Хупӑ алӑка пырса тӗксен шалта мӗн сиксе тухнине 
упӑшка тӳрех ӑнкарса илчӗ. Ним шухӑшласа ӗлкӗриччен 
урипе пӗррех тапса аркатрӗ пӳрт алӑкне! Мӗн курчӗ-ха вӑл?

Мӑлюк урайӗнче тапкаланса выртать. Алтынке 
чӗркуҫҫипе ун кӑкӑрӗ ҫине пуснӑ та хурчӑка пек мӑйӗнчен 
ярса илсе пӑвать. Шӑлне ҫыртнӑ Алтынке хаяррӑн пӑхать 
тӑшманӗ ҫине

-  Пӳтсӗр! Ирсӗр! Эп сана!..
-  Алтынке, вӗҫерт аллусене, вӗлеретӗн капла. Кур, тап- 

каланми те пулчӗ.
Арӑмӗ шӑлне ҫыртнипех, Мӑлюк пырне пӳрнисемпе 

хытӑ ярса тытнипех тӑрать. Миккуль ун пӳрнисене хуллен 
пушатрӗ.
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-  Миккуль!.. -  тинех сасси чӗтренсе тухрӗ Алтын- 
кен. -  Тапӑнчӗ... Анчах ху куратӑн... -  Алтынке аранах 
сывлӑш ҫавӑрса ячӗ. -  Вӗлереп пӳтсӗре!

-  Эпӗ килсе ҫитмен пулсан пӑвсах пӑрахаттӑнччӗ-и? 
Асту-ха эс ӑна!..

-  Тӗссиччӗ! Улӗмрен ман куҫ тӗлне ан лектӗр! -  хаяррӑн 
кӑшкӑрчӗ Алтынке, Мӑлюка тӗксе ярса айкинерех сиксе 
кайса тӑчӗ.

Мӑлюк кӑштахран аран сывлӑш ҫавӑрса илчӗ, хуллен 
тӑрса ларчӗ, Алтынкепе Миккуль ҫине хӑраса пӑхса илчӗ.

-  Мӑлюк! Эсӗ патак ҫименни чылай пулать-и?! Е тутан- 
са пӑхас килет?!.

Лешӗ мӑк-мак тукаларӗ те этемле сӑмах тупса хушай- 
марӗ. Хӑранипе икӗ куҫӗ те урлӑ-пирлӗ мӑчлатма пуҫларӗҫ.

-  Сана-и?!. -  чӑмӑрне ҫӳле ҫӗклесе янахран шанлат- 
тарчӗ упӑшка хӑйӗн тӑшманне. -  Ман чӑмӑр йывӑррине эсӗ 
пӗлетӗн! Ҫапла вӗт?! Юрӗ, паян эпӗ сана ытлах тивмӗп. Ал- 
тынке капла та чутах чунна кӑларса илмен санне. Хам кил- 
се ӗлкӗрмен пулсан... Анчах та тепре ҫак ӑса тытсан шӑмму- 
шаккуна куматӑп! Халь тухса кай кунтан!!!

Миккуль Мӑлюка ӗнсерен ярса тытрӗ те алкумӗнчен 
картишне кӑларса печӗ.

-  Астунӑ пул ӳлӗмрен! Тасал кунтан!

Миккуль пӗрремӗш кун килсе тытнӑ ҫак уҫланкӑри 
эртель картинчен айккинерех кивӗ ялтан куҫса килсе ыт- 
тисем те -  Мӑлюк, Сӗней, Кӑста Керӗмӗ, Кашта Хӗветӗрӗ, 
Сымкка, Мартти тухӑҫалла вӑрман хӑртса пырса хӑйсен 
эртель йӑвисене пуҫарса ячӗҫ. Каярахпа ыттисем те куҫса 
килсе яла аслӑлатрӗҫ. Ҫапла ял пысӑкланса пычӗ, вӑрман 
вара чакнӑҫем чакса, ҫурҫӗрелле тарса пычӗ.

Тырӑ акнӑ кун

-  Ҫырма тулли шыв шарласа юхать. Тӳррипе калатӑп, 
кӑҫал кивӗ яла каллех шыв илчӗ пуль ӗнтӗ, -  тӑли-ҫӑпати
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ҫумне ҫыпҫӑннӑ нӳрӗ тӑпрана таплаттарса силлесе пырса 
кӗчӗ Миккуль картишне. -  Алтынке, илтетне?

-  Илтеп те, курап та. Пӑла шывӗ пӑр кайнӑранпа та пит 
хухмасть-ха. Ку ҫӳллӗ ҫыранран та хӑпарса каймӗ-ши тесе 
пӑшӑрханатӑп ҫав. Вара каллех хамӑр та шыва кайӑпӑр...

-  Ан пӑшӑрхан ахалех. Ку ҫыранран шыв нихҫан та 
хӑпарайман теҫҫӗ ваттисем. Кунта куҫса килес текенсем 
йышлӑ. Ак, курӑсӑн, ял пысӑкланнӑҫем пысӑкланса пырӗ.

Алтынке, ҫырмаран шыв ӑсса кӗнӗскер, кӗвентине па- 
вара кӗртсе хучӗ те мӑшӑр витрипе пӳрте васкаса кӗрсе 
кайрӗ. Ир-ха, хӗвел те тин тухнӑ, Сӑвӑр сӑрчӗ тӑрринчен 
куҫне хӗссе пӑхать. Хӗрарӑм ирхи пуҫпах ял хавхи ҫине 
кӗрсе ӳкес темерӗ, килти юрмана юрас терӗ, вучах чӗртрӗ, 
хуранпа апат ҫакса ячӗ.

-  Эп мӗн теп, Алтынке. Ҫырмари шыв тулсан акана 
тухма каланӑ. Ҫывӑх вӑхӑтра ҫуртрие акма тухас. Кӑҫал 
пӗрремӗш ҫул кунта ҫӗнӗ ҫӗр уҫнӑранпа акана тухасси. Мӗн 
акар? Ырашпа сӗлӗ-и?

-  Ырашсӑр ҫӑкӑр пӗҫерсе ҫиеймӗпӗр, лашасем сӗлӗсӗр 
тӑраймӗҫ. мӑнтарӑнсем. Ҫапли ҫаплах ӗнтӗ, анчах пӑрипе 
ясмӑк та, вирӗ те кирлӗ. Ҫарӑк лартмасан мӗн яшки пӗҫерсе 
ҫийӗпӗр тата? -  Алтынке вучахри вут пекех ҫатӑртатса кайрӗ.

-  Чим-ха, чим! Хальлӗхе ҫӗр ун чухлӗ ҫук.
-  Эп пӗлместӗп-им ҫуккине? Пӗлетӗп. Пӑри пӑттисӗр 

нихӑш уяв та, ӗҫкӗ-ҫикӗ те иртмест...
-  Кӑҫалах пурте пулмасть ӗнтӗ. Тӳррипе калатӑп. Ҫулла 

татах вӑрман хӑртма тивет.
-  Мӗнпе пир тӗртӗпӗр кантӑр акса вырмасан? Кив ялти 

ҫӗре йӑлтах пӑрахмалла марччӗ пирӗн.
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-  Пурте пулать, Алтынке, вӑхӑт ҫитсен пурте пулать, -  
лӑплантарчӗ Миккуль кӑтӑрса кайнӑ арӑмне.

-  Ҫи-пуҫ тени ҫӗтӗлсех тӑрать. Атьсене ҫарамас 
ҫӳретеймӗпӗр.Саплӑкҫинесаплӑклартсапамаллапулать-и? 
-  татах чарӑнмасть арӑмӗ. Алтынкене ҫӑварлӑхлаймастӑн, 
кӑна упӑшки лайӑх пӗлет. Хӑватлӑ хӗрарӑм пурнӑҫа утӑм 
малтан курса пырать, упӑшкине хӳтерсе тӑрать.

-  Пӗчӗк пахча тумалла теп. Сухан, ҫарӑк лартмалла. 
Мӑнтарӑн ачасене мӗнпе тӑрантӑпӑр тата?

-  Уҫланкӑ вӗҫӗнчи ҫереме ҫӗтес апла. Хальлӗхе унта ни- 
кам та килсе ларман-ха.

-  Ҫавӑншӑн сӑмахлап та! Килсе ларас текен тупӑнӗ. 
Ӗнер виҫҫӗн-тӑваттӑн та пӑхкаласа ҫӳрерӗҫ кунта.

Вӑрман хӑртса тунӑ ҫӗр тумхахлӑ, тымарлӑ, вак-тӗвек 
туратлӑ. Катрам-катрам хытса ларнӑскере Ҫимунпа ашшӗ 
кавунпа ҫапса ватма пикенчӗҫ. Пӗр хӑртнӑ вӑрман ҫаплах 
парӑнасшӑн мар, вӑрлӑхпа та, тымарпа та ҫӗре ҫатӑрласа илет 
те хунав ярать. Тӗллӗн-тӗллӗн ҫӗр чуллансах ларнӑ. Миккуль 
пӗр ана ҫинчи катрам ҫӗр муклашкисене вӑйпа сулса ҫапса са- 
латса тухнӑ хыҫҫӑн чӑм шыва ӳкрӗ, унтан, аллинчи кавунне 
пӑрахса, тӳрленсе тӑчӗ, пӗр кана сывлӑш ҫавӑрса ячӗ.

-  У-ух!
Ҫимун тепӗр ана ҫинче хӑлаҫланать, авӑ. Вӑйпа сулса 

ҫапнӑ катрам пар-р! саланса каять е тӑн-н! туса сас парать 
те хирӗҫ тӑрать. Ҫимун ӑна тепӗр хутчен пӗтӗм вӑйран 
шанлаттарать, анчах кавун тимӗр ҫине лекнӗ тейӗн, каял- 
ла таптарать. Ҫимун муклашкана тепӗр май йӑвантарса 
ваккӑн-ваккӑн тӗпретме пикенет. Хул-ҫурӑмӗ выляса ҫеҫ 
тӑрать унӑн. Ҫичӗ хут тарпа касӑлать ҫири кӗпе. «Эх, епле 
илемлӗ унӑн вӑталӑх ывӑлӗ! Ӗҫленӗ чухне ӗҫӗпе илемлӗ, 
ташланӑ чух -  йӑрӑс пӗвӗпе, вылянӑ чух -  янкӑс куллипе. 
Авлантарма та вӑхӑт ҫитсе пырать те ӗнтӗ...»

Вӑрман хӑртса тунӑ ҫӗрӗн кашни утӑмӗ хаклӑ. «Хаклӑ 
пулмасӑр, мӗн чухлӗ тар тӑкнӑ ку ҫӗршӗн. Ҫак тӗлте вара,
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виҫӗ хӑлаҫлӑ юмана касса йӑвантарас тесе, чылай кӗрмӗш- 
мелле пулнӑччӗ. Пӑчкӑ тесен пӑчкӑ шӑлӗ витеймерӗ ун 
вуллине, кавун та, пуртӑ та алла тытса пӑхрӗҫ вӗсем. 
Вара виҫҫӗн виҫ енчен вулла пуртӑпа шӗвӗрлетсе вакла- 
ма пуҫларӗҫ. Турпас сирпӗнсе ҫеҫ тӑчӗ, вӑрман пуртӑ сас- 
сипе янӑраса тӑчӗ ун чухне... Упана хирӗҫ пӗччен тухакан 
арҫынсем ӗмӗрхи кӗреш юмана юлашкинчен ӳкерчӗҫ- 
ӳкерчӗҫех. Таҫтан та таҫтан саркаланса ларакан туратти- 
сем халӗ те куҫ умӗнчех. Вӗсем витӗр пӗлӗт курӑнмастчӗ, 
ҫумӑр анмастчӗ. Вӑрман патши пек саркаланса ларатчӗ ват 
юман... Тункатине кӑларма мӗн чухлӗ тӗрмешме лекрӗ тата! 
Йӗри-тавра ҫӗр чавса, шыв ярса тымарӗсене пуртӑпа кас- 
са-вакласа, лумпа хирсе, кӗреҫепе чава-чава аран кӑларса 
ывӑтрӗҫ вӑл тункатана. Халӗ те ку вырӑн, авӑ, айлӑмраххӑн 
тӑрать. Тунката вӑтӑрса кӑларнӑ вырӑнта чылай пысӑк 
шӑтӑк тӑрса юлчӗ, тем чухлӗ тикӗслесен те тӳп-тӳрӗ пулай- 
марӗ курӑнать. Унӑн тункати ҫурт никӗсне кайрӗ, вулли -  
пӳрт пӗренине. Ҫумӑр ҫусан шурлӑхланса-йӳҫсе тӑракан 
вырӑн пулӗ кунта, ҫуркуннехи юр-шыв та часах типмӗ. Халӗ 
те, авӑ, йӗпресе тӑрать, суха пуҫпе кӗреймӗн, -  Миккуль, 
ҫак шухӑшсемпе суйланса, ывӑлӗн анине пӑхса тухрӗ. -  Ку 
ана тикӗсрех темелле. Тӗллӗн-тӗллӗн кӑткӑ тӗмисем ҫеҫ 
курӑнкалаҫҫӗ. Вӗсенчен ҫийӗнчех тасатас пулать!»

Миккуль кӑткӑсене ҫатан карҫинкка ҫине пуҫтарса 
ҫырмана кайса тӑкрӗ.

-  Ҫак лапам вырӑна ҫӗр ытларах тултмалла пулать, 
Ҫимун. Тунката кӑларнӑ вырӑн тикӗсленсе ҫитмен, -  ашшӗ 
йӗпенсе тӑракан лаптӑка патакпа чыша-чыша пӑхрӗ.

Айлӑмран тӑпра йӑтса хӑпартма шут тытрӗҫ. 
Наҫилккепе темиҫе хутчен ҫӗр йӑтса лупашкана тикӗслес- 
си нумая пымасть тесе шухӑшланӑччӗ те, анчах чӑрмав 
сиксе тухрӗ. Айлӑмри хура ҫӗр сийӗ тарӑнах мар иккен, 
часах хӑйӑрлӑ-тӑмлӑ тӑпра пуҫланчӗ. Юрӑхлӑ тӑпра шыра- 
са пӗр ҫӗрте чавса пӑхрӗҫ, тепӗр ҫӗрте, ҫавах кирлӗ чухлӗ 
тупаймарӗҫ.
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-  Капла мар, витерен тислӗк тултас. Лупас хыҫӗнчи 
тислӗк купине кунта килсе тӑксан та чухах пулӗ, -  Миккуль 
наҫилкке ҫине тислӗк тултара пуҫларӗ. Ҫимун та сенӗк 
ярса тытрӗ. Ҫич-сакӑр наҫилкке тислӗкпе хайхи лупашка 
тинех тикӗсленчӗ.

Чӗвӗлтетсе чупса анкартине Чӗкеҫ вӗҫсе тухрӗ. Аллин- 
че -  пысӑк ҫатан.

-  Атте! Ҫимун тете! Эсир кунта ҫут тӗнче ҫинчен манса 
кайсах ӗҫлетӗр пулмалла. Ку ҫум курӑксене пуҫтарса тухам- 
ха, эсир апата кӗрӗр. Анне апат антарчӗ.

Часах икӗ хӗр пӗрчи те сиксе тухрӗҫ, аппӑшӗ ҫумӗнче 
чупкаласа ҫӳресе, чӑх чӗпписем ӑман шыранӑ пек турат- 
тымар пуҫтарма пикенчӗҫ.

Тепӗр кун ашшӗ ывӑлӗсене ирех вӑратрӗ.
-  Паян акана тухатпӑр. Лашасене кӳлӗр.
-  Атте, иртерех мар-и акана тухма? -  Ҫимун куҫӗсене 

чӑмӑрӗпе йӑваласа тӑрса ларчӗ.
Ун хыҫҫӑн кӗҫӗн ывӑлӗсем те сентресем ҫинчен урисе- 

не усрӗҫ.
-  Эсир лаша ҫавӑтса пырӑр. Тӑрӑр, ыйхӑрсене сирӗр. 

Васкамалла!
Анкарти вӗсене ирхи уҫӑ сывлӑшра сар хӗвел куллипе 

кӗтсе илчӗ. Епле ӑшшӑн пӑхса ҫут пайӑркисене ҫӗр ҫийӗн 
сапалать вӑл. Ирхи тӗнче таса та ҫӗнӗ. Кунта пурте ҫӗнӗ -  
ҫӗнӗ ҫӗр, ҫӗнӗ сывлӑш, ҫӳллӗ вырӑнтан инҫете курӑнакан 
ҫӗнӗ тавралӑх...

-  Ку тӗлте сӑртлам, хӗвел хӗртерех парать. Ҫӗр пиҫнӗ, 
акӑ, -  Миккуль пӗшкӗнсе пӗр ывӑҫ тӑпра илчӗ те ал тупанӗ 
ҫине хучӗ. Чӑмӑртанӑ тӑпра тӗпренсе саланчӗ. -  Шӑпах ака- 
на тзгхма вӑхӑт.

Ҫимун тӳпенелле тинкерчӗ те хаваслӑн кӑшкӑрса ячӗ:
-  Курӑр! Курӑр, Элекҫей, Лявкка, чӗкеҫсем те вӗҫсе 

килеҫҫӗ, авӑ! Ир ҫитрӗҫ вӗсем кӑҫал. Эх, епле явӑнаҫҫӗ пирӗн 
ҫурт тӑрринче...

-  Асту-ха, эсӗ! Чӑнах та, пирӗн Чӗкеҫ патне хӑнана 
килчӗҫ, ахӑр, -  шӳтлерӗ ашшӗ. Кӑмӑлӗ ҫӗкленӳлллӗ унӑн.
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Мӗн чухлӗ вӑй-хал хурса вӑрман хӑртрӗҫ, кӗтнӗ ӗмӗт тинех 
ҫитрӗ, акӑ. Тыр-пул акса тумалӑх ҫӗр пур вӗсен кунта. Эх! 
Алли епле кӗҫӗтсе тӑрать унӑн паян! Ҫӗнӗ ҫӗр ҫинче ҫӗнӗ 
суха тӑвать вӑл...

Вӑрман хӑртса тунӑ уй пулӑхлӑ -  йывӑҫ кӗлӗпе, тӗрлӗ 
курӑк сӗткенӗпе. Миккуль ҫемйи ҫӗнӗ уйра пӗрремӗш хут 
тырӑ акма тухрӗ. Хальлӗхе пысӑках мар-ха унӑн лаптӑкӗ, 
икӗ ана ҫеҫ. Пурӑна-киле пилӗк-ултӑ анана ҫитеретех. 
Ҫемьере тӑватӑ арҫын. Антунин хӑйӗн ани, авӑ. Вӑл та ака- 
на тухнӑ. Хреҫҫукпа иккӗшӗ кунӗпех анкартинче пилӗк 
аваҫҫӗ. Ҫамрӑк мӑшӑр темерӗн, яра куна хаваслӑ кулӑ илтӗ- 
нет вӗсен енчен...

Ӗнер тикӗслесе пулӑхлатнӑ ҫӗре Миккуль ҫемйи паян 
пӗр хутчен сӳрелесе тухрӗ. Сухаличчен ана ҫине суха пуҫпе 
ҫич-сакӑр хӑлаҫ леккессем ҫырчӗҫ, унтан мӑйран кунтӑк 
ҫакса вӑрлӑх акма пикенчӗҫ. Миккуль ывӑҫри тыррине 
хура ҫӗр ҫине чашлаттарса сапса пырать. Ун хыҫҫӑнах виҫӗ 
ывӑлӗ кунтӑкпа утаҫҫӗ. Кашни хӑлаҫ ҫӗре хӑйсен алли- 
пе йывӑҫ касса, тунката вӑтӑрса пулӑхлатнӑскерсем, халь 
савӑнса утӑмлаҫҫӗ кунта, шанса пӗрчӗ пӑрахаҫҫӗ. «Кӑҫал 
ҫӗнӗ тырра тухайӗҫ-ши? Ӑнса пулӗ-ши кунта тухӑҫ? Е ял 
халӑхӗ кулмалӑхне чӗл-чӗл ҫеҫ шӑткалӗ? Ҫемье мӗнпе 
тӑранса пурӑнӗ? Пӗр ҫул та, икӗ ҫул та тыр-пулӑ ӑнмасан 
куҫса килни те харама кайма пултарӗ... Хӑйсем хыҫҫӑн ыт- 
тисене хускатса илсе килнисем мӗн тейӗҫ тата? Вӑрман 
хӑртакансене сӑмахпа мӗн кӑна каласа хӑртмӗҫ?.. Акнӑ 
вӑрлӑх ҫине ҫӗр ҫавӑрса сухаласа хурсан сӳрепе тепӗр хут 
тикӗслес», -  текен шухӑшсемпе вӑл ҫӳрен утне ҫавӑтса 
йӑран пуҫларӗ.

-  Ну-у-у! Кайрӑмӑр! Атя! -  ҫӳрен ут суха пуҫне ҫӑмӑллӑн 
талпӑнса туртма пуҫларӗ. Кӗҫӗн ывӑлӗ, Лявкка, ӑна чӗлпӗр- 
тен тытса ҫавӑтса пырать. Ачан ыйхи анкартине тухсанах 
сӗвӗрӗлчӗ. Тӑла пир йӗм пӗҫҫине чӗркуҫҫи таран тавӑрса 
хунӑскер, пӑсланакан ҫӗр ҫинче ут-вӗттӗн чупса пырать
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вӑл. Пӗчӗккӗскер, лаша уттине ӗлкӗрсе пырас тесе хыпала- 
нать, хӑй ҫав вӑхӑтрах ашшӗ енне ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхать. 
Йӑрана тӳрӗ тытса пымасан ашшӗ ятласса пӗлет ача, 
ҫавӑнпа та карта юпине тӗллесе утать.

-  Атте, атте теп, ку йӑрана тухсан эпӗ лашана сӗлӗ 
парам-и? Вӑл ҫиесшӗн пуль, ман алла тек-текех ҫулласа илет.

-  Ампартан чарапа сӗлӗ тултарса тух, канса янӑ чухне 
ҫитерӗн.

Кӗсйине чиксе тухнӑ ҫӑкӑр таткине ашшӗ курман хушӑра 
Лявкка лаша ҫӑварне хыптарчӗ. Лешӗ кӑмпӑртаттарса ҫисе 
ячӗ те ачана питӗнчен ҫулласа илчӗ.

-  Эй, ача-пӑча, выляса ан пыр! -  Миккуль сзгха пуҫне 
ҫӗклесе илсе ҫыпҫӑннӑ тӑпрана силлесе пӑрахрӗ, тӗренне 
калекпе хырса тасатрӗ. -  Астз'-ха эс!

Миккуль каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ. Вӑй-хал енчен 
кӗрнеклӗ ывӑлӗсем пурте суха ӗҫӗнче хастар. Ҫимун ҫирӗп 
алӑпа тытса пырать сзоса пуҫне, пӑркаланма памасть. Ҫип 
ҫапнӑ пек тӳрӗ йӗрсем юлаҫҫӗ ун хыҫҫӑн. Хул-ҫурӑмӗ вы- 
ляса ҫеҫ тӑрать «Хӑйне хыврӗ ывӑлӗ пур енӗпе те. Ӗҫрен 
пӑрӑнмасть, тӳрӗ кӑмӑлне те пытармасть. Ашшӗпе пӑр 
сӑмахра тӑрать. Авлантарма та вӑхӑт ҫитсе пырать-ха та... 
Асли ашшӗ ирӗкӗнчен тухса авланчӗ, авӑ. Ҫимун апла тӑвас 
ҫук, хур кӑтартмӗ ашшӗ-амӑшне», -  хӑй ӑссӗн шухӑшласа 
пычӗ вӑл суха пуҫӗ хыҫҫӑн утнӑ майӑн.

-  Элекҫей, лашасем ывӑнчӗҫ, улӑштарас. Тепӗрисене 
тытса кил витерен. Кусене ҫерем ҫине кӑкарас, -  терӗ Мик- 
куль пӗр ана ҫӗрне сзосаласа пӗтерсен.

-  Иккӗшне те-и? Лашасем витере тӑрса та ывӑнчӗҫ пуль 
паян, -  Элекҫей тарланӑ питне пир кӗпе ҫаннипе шӑлса 
илчӗ те ҫӑпатине салтса урине тӑпраран силлерӗ.

-  Иккӗшне те илсе тух, ҫӳрен утпа Шур ҫамка уҫланкӑра 
симӗс курӑк чӗпӗтсе ҫӳреччӗр.

-  Лашасене кӗтӗве кӑларма та вӑхӑт ҫитрӗ пуль, атте? 
Хамӑн та пӗрер выртмана каяс килет атьсемпе, -  терӗ 
Ҫимун, куҫӗнче шзосӑ та вылянчӑк мӗлкесем чупса иртрӗҫ.
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-  Эсех каяймастӑн пуль, хуҫалӑхра ӗҫ нумай пулать. 
Элекҫей тесен, вӑл кайма пултарӗ. Кӗтӳ ҫӳретмелли 
вырӑнсене кӑҫал ҫӗнӗрен палӑртмалла пулать. Аслӑ Пӑла 
улӑхӗ ытла аякра тӑрса юлчӗ. Вӑтаельсемпе тавлӑ тӑратпӑр 
тата пӗрмай уншӑн. Тем курасси пур. Ҫывӑхри вырӑнсене 
пӑхмалла. Кӗтӳ ҫӳретмелли вырӑнсем пирки ял ҫыннисем- 
пе пӗрле сӑмах пӗтермелле пулать, ахӑртне.

Тимӗр тӗренлӗ йывӑҫ суха пуҫ аври ун аллинче 
шатӑртатса сас парать. Тарӑн касса сухалать ҫӗре арҫын. 
Час-часах тунката вырӑнӗнче юлнӑ тымар тӗпӗ е турат 
хуҫӑкӗ тухса пырать е пӗчӗк кӑткӑ тӗмески тӗл пулать. Суха 
пуҫне кӳлӗннӗ ут вара пуҫне ухсах малалла талпӑнать, су- 
халанӑ ана пысӑклансах пырать, унпа пӗрле Миккулӗн чунӗ 
те аслӑланса пырать: умри кунсен тулӑх пурнӑҫӗ, савӑк 
ӗмӗтсем илӗртеҫҫӗ ӑна...

Сийӗн-сийӗн ҫӗр варӑнать, акнӑ тырӑ ҫине ҫаврӑнса 
ӳкет. Тӳпе ҫумӑр парсан, часах, акӑ, пӗрчӗ пуҫ сӑхӗ, ҫӗнӗ тырӑ 
шӑтса ӳсӗ, чӑшӑл-чӑшӑл хумханса ларӗ ҫил ҫинче, тулӑх 
пурнӑҫ юрри юрлӗ. Вӑрман кашлавӗ аякка кайса пырӗ ӗнтӗ, 
малашне тырӑ хирӗ сарӑлса выртӗ. Ку тӑрӑхра упа мар, суха 
пуҫ хуҫа пулӗ.

Миккуль аллинчи суха пуҫ сулӑмлӑн ҫӗр варса пырать. 
Калӑн, сухаҫӑ мар, суха пуҫ хӑй ӑна ертсе пырать, ҫапла май- 
па пиншер ҫул хушши ҫывӑрнӑ ҫӗре ыйхӑран вӑратать. Су- 
халанӑ ана ҫине, авӑ, йӑм-хура ҫунатлӑ кураксем вӗҫсе кил- 
се ларчӗҫ, йӑран ҫинче ӗҫлӗхлӗн сиккелесе ӑман пуҫтарма 
пикенчӗҫ. Хӑшӗ-пӗри суха пуҫ ӳречи е лаша ҫурӑмӗ ҫине 
ларсах ярӑнма пӑхаҫҫӗ. Сухаланӑ ана ҫийӗн карр! карр! кар- 
лаҫҫӗ вӗсем пӗр вӗҫӗм...

Чӗкеҫ те тухнӑ картишне, каллӗ-маллӗ чупса ҫӳрет. 
Кӑнтӑртан вӗҫсе ҫитнӗ чӗкеҫсем вара унӑн пуҫӗ тӑрринчех 
явӑнаҫҫӗ, чӗвӗл те чӗвӗл чӗвӗлтетеҫҫӗ, хӗре саламлаҫҫӗ 
тейӗн. Акӑ, пӗри те тепри улӑм витнӗ сарай тӑррине пырса 
ларчӗҫ, сайхах айне кӗрсе йӑва ҫавӑрма пикенчӗҫ. Мӑшӑрӑн- 
мӑшӑрӑн явӑнаҫҫӗ -  вӗҫсе каяҫҫӗ те Пӑла ҫыранӗнчи тӑмлӑ 
пылчӑка сӑмсипе йӑтса килсе хӑйсен сурчӑкӗпе ҫилӗмлеҫҫӗ.
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Чӗкеҫ чылайччен пӑхса тӑчӗ ҫак кайӑксем ҫине, вӗсем 
епле йӑва ҫавӑрнипе кӑсӑкланчӗ. Лешсем те ҫак хӗр хӑйсен 
йышӗнчен пуласса сунчӗҫ-ши, унран пӗртте шиклен- 
мерӗҫ, ҫуначӗсемпе унӑн пуҫне е хул пуҫҫине перӗнсех 
вӗҫсе ҫӳрерӗҫ. «Ай, чипер те-ҫке хӑйсем, ай, эреветлӗ-те- 
ветлӗ... Вӗсем пек тивлетлӗ пуласчӗ-ҫке Чӗкеҫӗн те: юратнӑ 
мӑшӑрпа йӑва ҫавӑрса, шӑкӑл-шӑкӑл пуплесе пурӑнасчӗ...» 
Хӗр ӗмӗчӗ часах ирхи тӗлӗк пекех сирӗлчӗ:

-  Чӗкеҫ! Эсӗ мӗн унта, мансах кайнӑ-и тем? -  амӑшӗ 
картлаҫ ҫине тухнӑ та хӗрӗ кайӑксемпе йӑпаннине кулса 
пӑхса тӑрать. -  Пахча чавмалла. Кӗреҫесем илсе тух-ха са- 
райӗнчен. Кайӑкусем тармӗҫ.

Кивӗ ялтан ирех килсе ҫитнӗ Палюккапа Миккер 
вӗсенчен маларах ӗлкӗрнӗ иккен. Уҫланкӑ вӗҫӗнче вӗренпе 
ҫӗр виҫсе ҫӳреҫҫӗ.

-  Эсир мӗн тӑватӑр кунта? -  тӑпах чарӑнчӗ Алтынке. 
Унтан васкасах вӗсем патне пычӗ.

-  Ҫӗр пӑхатпӑр. Кунта куҫса килес тетпӗр эпӗр те, -  
йӗри-тавра куҫласа калаҫаҫҫӗ хайхискерсем.

-  Ку уҫланка Миккуль йышӑннӑ. Эсир пӗлмен-им? Кун- 
тан малалла эпир вӑрман хӑртса пыратпӑр.

-  Нимле паллӑ та лартман-ҫке. Карта та тытман. Ҫурт- 
йӗрӗр аяккарах пек.

Алтынке ҫухалса каймарӗ, меслетне хӑвӑртах тупрӗ.
-  Епле вӑл тытман пулать? Акӑ! Куратӑр-и?
-  Ҫуккӑ-ҫке?
-  Епле ҫуккӑ пулать-ха? Акӑ, тимӗр карта ҫавӑрнӑ... Хам 

ҫавӑртӑм. Паян ирех тухса. Эсир, арҫынсем, мӗн тума кӗрсе 
кайнӑ унта?

Лешсем, ҫӑпаталлӑ урисене кӑлин-кӑлин ҫӗклекелесе, 
каялла чакса тӑчӗҫ. Хӑйсем тимлесех ҫӗрелле пӑхаҫҫӗ-ха. 
«Курӑнмасть-ҫке ним те...», -  текелеҫҫӗ.

-  Вӑрманта уҫланкӑ тата пур-тӑр. Эсир шаларах кӗрсе 
шырӑр, Палюккапа Миккер. Ку уҫланкӑ вара манӑн! Ман 
пахча!
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Кӗтмен хӑнасем мӑк-мак тукаласа каялла чакрӗҫ- 
чакрӗҫ те, вӑрманалла кӗрсе ҫухалчӗҫ.

Элекҫейпе Лявккасӑр пуҫне Чӗкеҫ те аллине кӗреҫе 
тытнӑ. Пурте шӑппӑн мӑшлатса ӗҫлеҫҫӗ. Амӑшӗ кӑтӑрнӑ чух- 
не сӑмах чӗнмелле маррине вӗсем лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ахаль чух- 
не Чӗкеҫ чӗвӗлтетсе пурин кӑмӑлне те ҫӗклекенччӗ. Халь 
вӑл та тутине чӑп! тытнӑ та кӗреҫепе хусӑкланисӗр пуҫне 
урӑх ним те курмасть, ним те илтмест тейӗн. Элекҫей пичӗ 
ҫинче те хӗвел шевли йӑлкӑшмать. Лявкка амӑшӗпе юна- 
шар тӑрса ҫӗр чавать. Алтынке кӗреҫипе хырса ҫерем ка- 
сать те айккинчи пӗр купа ҫине ывӑтать, унтан тарӑннӑн 
чавса илсе ҫӗре ҫавӑрса хурать. Ляввкка та ҫаплах тума 
тӑрӑшать. Пӗшкӗнсе ӳксех чавма пикенчӗ ача, анчах ҫӗр ӗҫӗ 
йывӑр ӗҫ ҫав, пилӗке хытӑ хуҫать. Пӗр хушӑ пикенсех ҫӗр 
чавсан, Лявкка пилӗкне тытса тӳрленсе тӑчӗ.

...Сасартӑк ун куҫӗ умӗнчех уҫланка пӑлан чупса 
тухрӗ. Тамаша! Туратлӑ мӑйраки тем ҫӳллӗш хӑйӗн! Пуҫне 
каҫӑртнӑ та сӑмси ҫунаттисене вылятса мӑш-мӑш! сывла- 
са тӑрать. Лявкка тӗлӗннипе чутах кӑшкӑрса яратчӗ, ан- 
чах пӑлан хӑраса тарасран асӑрханчӗ. Хускалмасӑр сӑнарӗ 
ача вӑрмантан чупса тухнӑ ҫак илемлӗ чӗрчуна. Лешӗ те 
вырӑнтан тапранмасӑр ачана куҫран пӑхса тӑчӗ...

Пӗчӗк те ӗлккен пуҫӗ, йывӑҫ турачӗ евӗр илемлӗ 
мӑйраки, ҫинҫе те ҫӳллӗ урисем епле илем кӳреҫҫӗ ӑна. Ай- 
ай... Чим, ыттисем кураҫҫӗ-ши ҫак чӗрчуна? Ача Элекҫейпе 
Чӗкеҫ енне куҫ хӳрипе пӑхса илчӗ. Пурте чӗвӗнсех ҫӗр 
чаваҫҫӗ, илемлӗ пӑлана курмаҫҫӗ-ха.

Акӑ, паҫӑрхи мӗштӗркке арҫынсем пӑлан хыҫҫӑн 
вӑрмантан сирпӗнсе тухрӗҫ, тӑп чарӑнчӗҫ. Унччен те пул- 
масть, пӗри аллинчи вӗренне ҫавӑрса тытса пуҫӗ ҫийӗн 
сулларӗ-сулларӗ те пӑлан мӑйраки ҫине пӗррех ывӑтса ячӗ! 
Лекеймерӗ. Пӑлан, ҫакна курса, айккинелле тапса сикрӗ. 
Лешсем ун хыҫҫӑн чупрӗҫ, тепӗр хут йӑлмак ывӑтрӗҫ. Чӑнах 
та, хальхинче йӑлмак пӑланӑн хӑрах мӑйракине ҫакланчӗ.

-  Эть-эть-эть! -  кӑшкӑрса ячӗҫ хайхисем, йӑлмака турт- 
са пурантарчӗҫ. Анчах пӑлан вӗсенчен вӑйлӑрах, сиксе тар-
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ма хӑтланать, мӑйракипе хӑмсарать. Акӑ, Миккер кӗсйинчен 
ҫӗҫӗ кӑларчӗ, пӑлана чиксе вӗлересшӗн хыҫалтан тилӗ евӗр 
йӑпшӑнса пыма пуҫларӗ. Пӑлан та ҫакна сисрӗ курӑнать, 
енчен-енне хыттӑн туртӑнма тытӑнчӗ. Миккер сасартӑк 
пӗррех сикрӗ ҫӗҫҫипе пӑлан ҫине!..

-  Анне-е! -  ҫинҫе сасӑпа хыттӑн кӑшкӑрса ячӗ Чӗкеҫ. 
Пурте куҫ сиктермесӗр ҫак ӳкерчӗк ҫине пӑхса тӑраҫҫӗ ик- 
кен. Ачасем шартах сикрӗҫ, Алтынке те ҫӗр чавма пӑрахсах 
ӑвӑнса тинкерме пуҫларӗ.

Акӑ, пӑлан тӑрук ҫаврӑнчӗ те мӑйракипе хыттӑн 
хӑмсарчӗ, Миккер пӑрӑнса ӗлкӗрчӗ, анчах ҫӗҫҫине алӑран 
ӳкерчӗ. Упаленсе шыраса ҫӗҫҫине кзфӑкӑшӗнчен тупрӗ те хай- 
хискер, алл инче хытӑ чӑмӑртаса тепре сиксе ӳкме хатӗрл енчӗ. 
Шӑп ҫавӑн чухне пӑлан пуҫне пӗшкӗртсе кзтӑн чакрӗ-чакрӗ, 
малти зфисемпе ҫӗре чавса мӗкӗрчӗ, унтан чупса пырса 
хайхискере пӗррех мӑйркипе тирсе илсе пуҫ урлӑ ывӑтса 
ячӗ! Чылай аякка кайса шеплетрӗ лешӗ. Пӑлан, тепӗр хут 
мӗкӗрсе ярса, халь ӗнтӗ Палюкка енне ҫаврӑнчӗ, ӑна кай- 
ри урипе хыттӑн пырса тапрӗ, ӳкнӗскерне тата пырса тап- 
тарӗ. Вара илемлӗ чӗрчун пуҫне каҫӑртрӗ те ҫӑмӑллӑн сиксе 
ярӑнса вӑрмана чупса кӗрсе кайрӗ. Ун мӑйраки ҫинчи вӗрен, 
татӑлса анса, хыҫҫӑн вӗл-вӗл вӗҫсе ӳксе юлчӗ....

Алтынке тӳрленсе тӑнӑ, ал тӳрчӗпе куҫӗ ҫийӗн тытса 
пӑхса тӑрать.

-  Амитке... Чим-ха, кусем мӗн курчӗҫ-ши кутемӗн? -  вӑл 
Палюкка патне хыпаланса пычӗ.

-  Хытах лекрӗ-и? Утаятни ху тӗллӗн? -  пӗшкӗнсе пӑхрӗ 
хӗрарӑм инкеке лекнӗскерне шеллесе.

Палюкка айӑкне тыткаласа аран-аран ура ҫине 
тӑркаларӗ.

-  Ы-ых!.. Юрать-ха, вӗлерсе хӑвармарӗ, -  пилӗкне, ури- 
сене хыпашласа пӑхрӗ хайхискер.

-  Атя, атя, тӑрса утса пӑх, -  хулӗнчен ҫӗклерӗ ӑна Ал- 
тынке. -  Атьсем, килӗр-ха, пулӑшӑр ӑна! Эпӗ теприне кай- 
са пӑхам.
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Миккер хускалмасть. Пӑлан мӑйраки унӑн хырӑмне 
ҫурсах пӑрахнӑ иккен, пыршӑ-пакартине кумнӑ. Ӑнӑҫсӑр 
сунарҫӑ пурнӑҫпа сывпуллашнӑ. Куҫне пӗлӗтелле чарни- 
пех выртать... Алтынке хуллен ун куҫне аллипе хупрӗ, кӗпе 
аркине татса илсе, суранне ҫавӑрса ҫыхрӗ. «Тем авӑкрах 
вилӗм ҫине пырса тухрӗ, мӑнтарӑн. Ҫемйине пӗлтерес пу- 
лать хӑвӑртрах. Ах, инкек... Мӗн-ма хӑваласа ятӑм-ши тата 
вӗсене ку тӗлтен?.. -  ӳкӗнӗҫлӗн шухӑшласа тӑчӗ Алтынке 
Миккер вилли умӗнче. -  Эх, мӑнтарӑн этемӗ...»

Унтан патвар хӗрарӑм сасартӑках вилене ал-хапӑлӑн 
йӑтса илчӗ те хапха патне кайса хучӗ. Хӑй пӗр тӑхтаса 
тӑмасӑр упӑшки патне чупрӗ.

Палюкка сарӑмсӑр пурнӑҫран уйрӑлнӑ юлташӗ патне 
уксахласа пычӗ, кӗҫҫе шӗлепкине хывса, пуҫне пӗксе хур- 
ланса тӑчӗ.

-  Эй-яй-ай... Эй-хай-хай... Мӗн курса тӑтӑмӑр?.. Ҫӗнӗ 
ҫӗре куҫассисем пирӗн ҫаплалла пулса тӑчӗҫ иккен-ха. 
Ҫынсем ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑваҫҫӗ, авӑ. Эпир вара вилӗм шыра- 
са ҫӳретпӗр...

Ҫак ӳкерчӗке куҫ илмесӗр пӑхса тӑнӑ ачасем хускал- 
ма та хӑрарӗҫ. Чӗкеҫ ҫунаттине уснӑ кайӑк евӗр хутланса 
тӑчӗ, хӑй тӑр-тӑр чӗтрерӗ. Лявкка Элекҫей ҫумне тӗршӗннӗ, 
вӑрттӑн нӑшӑклатса тӑрать. Пурте ашшӗ килессе кӗтеҫҫӗ.

...Вӑрман этеме ҫӑмӑллӑнах парӑнмасть, хирӗҫ тӑрать. 
Виҫене пӗлмесӗр аркату кӳрсен, чун вырӑнне чун ыйтма 
та пултарать тепӗр чухне. Илем те, вилӗм те юнашарах 
ҫӳреҫҫӗ иккен.

Ялӑн ялах пулмалла

Уҫланкӑри хурама айне Кашта Хӗветӗрӗ, Сымкка, 
Сӗней, Мартти, Кӑста Керӗмӗ, Мӑлюк пуҫтарӑнчӗҫ. Мик- 
куль вӗсене: «Калаҫмалли пур», -  тесе кунта йыхӑрнӑччӗ. 
Арҫынсем пӗрин хыҫҫӑн тепри пырса пӗрене ҫине вырнаҫса 
ларчӗҫ те чӗлӗм туртса ячӗҫ.
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-  Мӗн мерекки тата? Эс пӗлместӗн-и? -  ыйтрӗ Сымкка 
Кашта Хӗветӗрӗнчен.

-  Ҫу-ук! Керӗм пӗлет пуль, юнашар пурӑнать.
-  Тем пит хыпаланчӑк сӑнлӑччӗ, -  терӗ Керӗм, анакан 

хӗвел ҫинелле пӑхса, хӗсӗк куҫне хӗссех лартрӗ. -  Авӑ, хӑй 
килет. Ыйтса пӗлӗпӗр.

-  Ял-йыш, ҫурхи ӗҫсем епле пыраҫҫӗ? -  пурне те алӑ тыт- 
са тухрӗ Миккуль, пӗрене ҫине ыттисем хушшине вырнаҫса 
ларчӗ. Унпа пӗрле пырса ҫитнӗ Ҫимун та аслӑ ҫулхи 
арҫынсене пӗрремӗш хут арҫынла ҫирӗппӗн алӑ тытрӗ.

-  Акана тухрӑмӑр вӗт. Епле пулӗ ӗнтӗ?
-  Вӑрман хӑртса ҫӗр тӑвасси, ай-ай та, калама кӑна ка- 

нас...
-  Хӑртмӑпӑр-и? Хӑртатпӑр! Ҫын туман ӗҫ мар.
-  Мӗн тасатнипе ӗнтӗ хальлӗхе, ҫуркунне тырӑ акса 

хӑварсан ҫӑвӗпех малалла вӑрман хӑртмалла пулать.
Арҫынсем шавласа кайрӗҫ. Сӑмах ҫинех Антуни пырса 

ҫитрӗ, хӗрсех калаҫакан ҫынсем хушшине кӗрсе алӑ тытас 
темерӗ курӑнать, уйрӑм тунката ҫине вырнаҫса ларчӗ.

-  Итлӗр-ха, ял-йыш, пӗчӗккӗн ура ҫине тӑрса 
пыратпӑр ӗнтӗ. Вӑрмана вӑрттӑн тарса килнӗ ҫынсем пек 
пурӑнмалла мар пирӗн, йӗрке тӑвасах пулать, -  Миккуль 
ура ҫине тӑрса чӗлӗм тивертсе ячӗ. -  Ӗнер мӗн пулса иртрӗ- 
ха? Пирӗн йыша хутшӑнас тесе килнӗ ҫынсем ӑнсӑртран 
инкек курчӗҫ. Пӗри вилнӗ, тепри аманнӑ. Кивӗ ялта ырӑ 
мар калаҫусем хускалчӗҫ.

-  Сунар ӗҫӗ ик телейлӗ ҫа-ав... Вӑй ҫитмене упанахирӗҫ 
тухма каламан, -  Кашта Хӗветӗрӗ, Пӑла хӗрринчен хӑва 
касса кайма шут туса аллинчи пурттипех килнӗскер, ӑна 
ҫерем ҫине лашлаттарса пӑрахрӗ.

-  Пӑлан тытасшӑн пулнӑ хӑйсем, ӑнтарайман. Кам 
айӑплӑ вара ку инкекшӗн? Эпир-им? -  чӗрре кӗчӗ Сымкка.

-  Ялта пулса иртекен ӗҫ-пуҫран айккине тӑрса юл аймӑн. 
Эпир капла тӗлли-йӗррисӗр пурӑнма пултараймастпӑр. Ас 
туса тӑрас пулать: кам килет, кам каять, мӗнле ыйтупа? 
Ялӑн ялах пулмалла.

107



-  Миккуль, кам мана кунта илӗртсе килчӗ-ха? Явапне те 
хӑвах тыт, -  халиччен чӗнмесӗр ларнӑ Мӑл юк тӑванне куҫран 
пӑхма хӑяймасӑр чалӑшшӑн ларса калаҫать. Мӑчлатакан 
хӑрах куҫӗ вӑрттӑн-кӗрттӗн Миккуле тӗсесе илет.

Миккуль унпа тава кӗрес темерӗ, хӑйӗн шухӑш ҫӑмхине 
малалла сӳтрӗ:

-  Пӗрле пухӑнса сӳтсе явас пулать пирӗн. Хурал пӳрчӗ 
кирлӗ пулать, акӑ мӗн.

Пӗр хушӑ нихӑшӗ те чӗнмерӗ.
-  Тӑвасах пулать-и вара? -  ӗнсине хыҫса сӑмах хушрӗ 

Мартти.
-  Ҫулла, паллах, хурама айӗнче те пухӑнма пулать пуль 

хальлӗхе -  Миккуль ҫине тӑчӗ. -  Хӗлле вара?..
-  Ҫурхи ӗҫ алӑран кайсан пӗр пӗчӗк хуралт хӑпартса 

лартма пулӗ унта, -  Сӗней ыттисене куҫран пӑхса илчӗ те 
никамах та хирӗҫ пулманнине кура, аллине сулчӗ. -  Юрӗ! 
Ушкӑнпа ниме тӑвӑпӑр та ҫӗклесе лартӑпӑр -  темех мар.

-  Паян татса памалли ыйтусем те пур-ха. -  Мик- 
куль кайма пуҫтарӑннӑ ҫынсене тепӗр хут тытса чарчӗ. -  
Выльӑхсене кӗтӳ ҫӳретмелли улӑхсем пирки калаҫса 
татӑлар. Аслӑ Пӑла улӑхне ҫити кӗтӳ яраймастпӑр, инҫе. 
Кив ялта юлнисем те хирӗҫ пулӗҫ. Пирӗн хамӑр таврашра 
тулӑх вырӑн шырамалла

-  Вӑрманҫӗррисем кӗтӗвне вӑрманта кӗтеҫҫӗ. Выльӑхӗ- 
сем те ниҫта та каймаҫҫӗ вӗсен, килех таврӑнаҫҫӗ, -  Мартти 
ях! кулса илчӗ. -  Ҫын тени вӑрманта аташса кайма пулта- 
рать, анчах килти выльӑх вара килех килет: сысни те, ӗни 
те, лаши те.

-  Упа-кашкӑр тӗлне лексен епле-ха?
-  Тытса ҫураҫҫӗ. Тискер кайӑк нумай вӑрманта.
-  Ав, ӗнер мӗн пулса тухнӑ-ха!
-  Кӗтӳҫ тытмаллах!
-  Каламанни пултӑр та... Кашкӑрсем тапӑнсан 

кӗтӗвӗпех пӑвса кайма пултараҫҫӗ.
Миккуль шавласа кайнӑ ҫынсене лӑпланма ыйтрӗ.
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-  Чӗнтӗрек юманлӑхӗ ҫаралчӗ ӗнтӗ. Унта халь вӗтлӗх. 
Выльӑхсене ҫӳретме пулать пуль тетӗп. Эсир мӗн 
шутлатӑр? -  сӑмах хушшине кӗчӗ ҫамрӑк Ҫимун та.

-  ...Инҫерех мар-и? -  иккӗленчӗ Сӗней.
-  Хӑмӑшлавар патӗнче улӑх та пур, выльӑхсене Пӑла 

кукӑрӗнче тапӑра антарма пулать, -  Кӑста Керӗмӗ тинех 
куҫне ҫӗклесе ҫынсем ҫине пӑхрӗ. -  Ялтан инҫех мар, Пӑла 
хӗррипе ҫитерсе кайма та пулать.

-  Славпух кукӑрӗ патӗнче те ҫӳретме пулать, тепӗр 
тесен, -  Кашта Хӗветӗрӗ пурттине алла илчӗ. -  Паянлӑха 
ҫитет пуль. Уйӑх та тухрӗ, авӑ. Килте кӗтеҫҫӗ. Манӑн хӑва 
касса каяс-ха.

Мӑлюк, чи малтан тӑрса, чупнӑ пек килнелле вас- 
карӗ. Миккуль халь-халь хӑваласа ҫитессӗн, хӑйне тепре 
тӳпелессӗн туйрӗ вӑл. Хӑлхара халь те ун сасси янӑрать: 
«Тепре ҫак ӑса тытсан сана!..» Алтынке ҫине текех куҫ уҫса 
пӑхма шикленет пулсан та, ҫак хӗвел пек илемлӗ хӗрарӑма 
ҫын курман хушӑра сӑхланса пӑхса илет-илетех. «Э-эх! Телей 
кайӑкӗ...» Тӗлӗкӗнче те час-часах куракан пулчӗ ӑна. Кунӗн 
те ҫӗрӗн сӗмленсе ҫӳрет ҫав «телей кайӑкӗн» сӑнарӗпе. Ал- 
тынкене мӗн чухлӗ ытларах юратать, ҫавӑн чухлӗ Миккуле 
ытларах курайми пулса пырать. «Пӑхӑсӑн, Алтынке ҫулсем 
иртнӗҫем ватӑлса пыма мар, ҫамрӑклансах пырать. Хӗвел 
ватӑлмасть нихҫан та, Алтынке те ватӑлмасть... Кай, этем 
мар пуль, темле вутӑш пуль. Ахаль мар чӗре вутпа ҫунакан 
пулчӗ...» Чӑтаймарӗ, каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ-пӑхрех. Мик- 
кульпе ывӑлӗсем, Сымкка, Сӗней, Мартти ҫаплах калаҫса 
юлчӗҫ-ха, саланма шухӑшламаҫҫӗ. Мӑлюк Миккульсен килӗ 
тӗлӗнчен ҫывӑхарах пырса иртсе кайрӗ. Ӑнсӑртран та пулин 
Алтынкене курасшӑн чунӗ вӗткеленчӗ. Ӗнтӗ Миккуль хыҫа 
юлчӗ, курӑнми пулчӗ. «Ҫак Алтынке, ах, ҫак Алтынке!...» 
Вӗрлӗк карта леш енче сасартӑк хӗрарӑм мӗлки кзфӑнчӗ. 
Кӗпи аркисене варкӑштарса вӑл анкартинче каллӗ-маллӗ 
утатчӗ. «Ҫавӑ! Эх, пӗрре сӗртӗнсе те пулин иртсе каясчӗ 
манӑн Алтынкене, чӗпӗтсе хӑварасчӗ...» Чарӑнса тӑрсах пӑхрӗ
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ҫав мӗлкене, анчах ҫук! Мӗлке сӗмлӗхре ҫухалчӗ... Мӑлюк 
тарӑхнипе анкартин вӗрлӗк юпине урипе тапса йӑвантарса 
хӑварчӗ те ятлаҫа-ятлаҫа килнелле утрӗ. «Пулмарӗ курасси!»

Арҫынсем вӑрман ӗҫӗ пирки тава кӗчӗҫ.
-  Чӗнтӗрек патӗнчи юманлӑхра пӗренелӗх йывӑҫ чакса 

пырать, -  Сымкка аптӑравлӑн Миккуль ҫине пӑхрӗ. -  Ӑвӑс- 
хурӑнран, хурамаран ҫурт хӑпартаймӑн. Кив ялтан ман 
шӑллӑмсем те куҫса килесшӗн.

-  Тухӑҫалла кӗрсе пӑхас пулать вӑрмана, анчах шыв 
хӗррипе шырамалла мар, -  Миккуль пӗр хушӑ аптӑраса 
тӑчӗ. -  Нӳрӗк йывӑҫ пулать, час ҫӗрет.

-  Апла инҫе пулать-ҫке турттарса тухма? -  Сымккапа 
пӗрлех Марттипе Кӑста Керӗмӗ те шавласа кайрӗҫ. -  Ҫул та 
ҫук унталла.

-  Ҫулне хамӑрӑн тумалла. Никам та туса памӗ. Чӗнтӗ- 
рек ҫулне кам тунӑ тетӗр?

-  Вӑл ҫаплине ҫапла-ха ӗнтӗ, -  Сымкка пӗр вырӑнта 
тӑпӑртатса илчӗ. Вӑл калас тенӗ сӑмахне шалта тытса тӑни 
сисӗнчӗ. -  Миккуль, ялпа темиҫен пуҫтарӑнса вӑрманалла 
шала кӗрсе шырамалла мар-ши? Яхтӑ лайӑх теҫҫӗ пӳрт 
пӗрени валли.

-  Ку таврашра ҫук. Эпӗ атьсемпе йӑлт шыраса ҫаврӑнтӑм 
малтан. -  Миккуль кӑнтӑр хӗвеланӑҫ еннелле аллине тӑсса 
кӑтартрӗ. -  Ҫав енче инҫетре -  тайга. Тайгара пулма кирлӗ.

Пурте пӗр хушӑ аптӑравлӑн шӑпланчӗҫ. Аякра. Тай- 
га тени те хӑратрӗ вӗсене. Сӗней калаҫӑва чӗртес терӗ 
курӑнать.

-  Мӗн шыраса ҫӳресси пур таҫта ҫити? Чӗнтӗрекрен 
ҫурҫӗрелле юман вӑрманех тӑсӑлать. Касса турттар кӑна.

-  Вӑл ҫапли ҫапла-ха, -  хӑй шухӑшнех малалла тӑсать 
Сымкка. -  Юман ытла та туратлӑ, касса йӑвантарма та, чут- 
лама та йывӑр -  пӑчкӑ-пуртӑ витмест. Яхтӑ тени тӳп-тӳрӗ, 
ҫӳллӗ, пӗрене янтӑлама меллӗ.

Юлашкинчен арҫынсем икке пайланчӗҫ: Сымкка- 
па Мартти тата Кӑста Керӗмӗ тайгана ҫитсе пӑхмах шут
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тытрӗҫ. Миккульпе ывӑлӗсем тата Сӗней ял валли Чӗнтӗ- 
рек вӑрманех аван тесе ҫине тӑчӗҫ.

Ҫурӑм хыҫне пӗр ҫӗклем хӑва ҫыхса ҫакнӑ Кашта 
Хӗветӗрӗ вӗсем патне таврӑнчӗ.

-  Пӑла хӗрринех илтӗнет эсир тавлашни. Каҫхи сас! ян 
каять. Мӗн йышӑнтӑр вара?

-  Ҫурхи ака ӗҫӗ вӗҫлентӗр-ха. Кайран куҫ курӗ унта, -  
текелесе пурте пӗрле килелле саланчӗҫ.

Арманҫӑ

Антуни ҫемйи, тӑванӗсемпе хутшӑнкалать пулин те, 
ҫапах хӑйне уйрӑмрах тыткалать. Вӑрман та самаях хӑртрӗ 
вӑл, карти-хуралтине те самаях ҫавӑрчӗ, ҫуртне капмар 
лартрӗ, анчах лӑпланса ҫӗр ӗҫӗпе пӗр тикӗс пурӑнасшӑн 
мар, тем ҫитмест пек туйӑнать ӑна вӗҫӗмсӗрех. Упалла 
вӑйне ниҫта шӑнӑҫтараймасть арҫын. Мӗнле те пулин 
пысӑк ӗҫшӗн алли кӗҫӗтет.

Хӗл каҫа Антуни Пӑвари арман хуҫи патӗнче ӗҫлерӗ. 
Малтан ҫӑнӑх авӑртма кайнӑччӗ. Пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те арман 
епле ӗҫленине, сасартӑк унӑн пуҫне чӑрсӑр шухӑш пырса
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кӗчӗ: «Ма тӑвас мар ҫак армана? Вӗсен ялӗ пысӑклансах пы- 
рать. Халӑхӗ вара кунта ҫитиех ҫӑнӑх авӑртма ҫӳрет. Ҫын 
туман ӗҫех мар. Антуни тӑваймӗ-ши вара ҫак армана?»

-  Малай, ма бид бӑгадӑн ман армана? -  пырса ыйтрӗ 
мишер хуҫа.

-  Хӑватлӑ сан арману теп.
-  Вӑрра гилежӗн-и зӗрле?
-  Вӑрлас йӑла ҫук пирӗн, -  ҫирӗппӗн хуравларӗ Антуни.
-  Эбин, мин дада бид зӑнадӑн?
-  Хам та ҫавӑн пеккине туса пулмӗ-и тетӗп.
-  Хыдланза бых, эбин. Хе-хе-хе!
Антуни арман урлӑш-тӑршшӗне утӑмласа виҫрӗ, арман 

чулӗсене ӑҫтан тупнинпе кӑсӑкланчӗ, тырӑ пӳлмисене шит- 
лесе виҫрӗ.

Мишер кулкаласа ҫеҫ пӑхса тӑчӗ. «Ку чӑваш пурпӗрех 
хӑй тӗллӗн арман лартаймасть-ха», -  тесе шухӑшларӗ.

Арман ҫунаттисем епле ӗҫленипе кӑсӑкланчӗ Антуни, 
мишертен тем те ыйтса аптӑратсах ҫитерчӗ.

-  Занран мыгырыч дугадь, -  терӗ ӑна юлашкинчен ми- 
шер.

Пӗр михӗ авӑртнӑ ҫӑнӑхне парса хӑварнипе ҫырлахмарӗ 
мишер, Антунине ҫур ҫул хӑй патӗнче тӳлевсӗр ӗҫлеттерчӗ. 
Халӗ, акӑ, ҫу кунӗсем ҫитсен лав кӳлсех ятарласа Пӑва па- 
сарне кайрӗ те арман чулӗ, ытти кирлӗ тимӗр-тӑмӑр туянса 
таврӑнчӗ. Пӗчченех аппаланчӗ Антуни.

-  Хирти ӗҫе кам тӑвать-ши? Ман алӑра икӗ ача, эпӗ 
пӗччен хирти тырра пуҫтарса кӗртейрес ҫук, -  ӳпкелешрӗ 
Хреҫҫук.

-  Каламанни пултӑр та, ҫак ҫил арманне лартаймасан 
этем те пулмастӑп эпӗ, -  арӑмӗ умӗнче харсӑрланчӗ Антуни.

-  Ишӗлсе анаҫҫӗ ку армак-чармак ҫунатсем, хамӑра 
хупласа хураҫҫӗ. Кай! -  аллине сулса айккинелле пӑрӑнчӗ 
Хреҫҫук.

-  Ишӗлмелле тумастӑп. Чи малтан сана лартса 
ярӑнтаратӑп, -  йӑтса илчӗ арӑмне Антуни.
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-  Кай, ҫын курсан тем калӗ, ан аташ, -  яланхиллех 
шӑнкӑртатса кулса ячӗ лешӗ.

-  Эпир ҫын сӑмаххинчен хӑрассисем тахҫанах иртнӗ, 
иксӗмӗр ҫӗр пӳрт чавса пурӑнма тытӑннӑ вӑхӑтсенчех.

-  Эй, тепӗр тесен, калӗҫин тата!
-  Хреҫҫук, эпӗ ӗҫленине ҫеҫ пӑхса тӑр. Эсӗ пӑхса тӑни 

мана вӑй кӗртет, -  арӑмне куҫран ӑшшӑн пӑхрӗ Антуни.
-  Меллӗ вырӑн куҫларӑн-и, ӑҫта лартасшӑн арманна? -  

упӑшкин шухӑшӗпе ҫураҫма пуҫларӗ Хреҫҫук.
-  Ял варринче лартаймӑн, паллах. Ҫил ҫулӗ ҫинчи 

сӑртлӑ вырӑн кирлӗ. Ҫав Сӑвӑр сӑрчӗ ҫинче лартмалла пуль.
-  Ялтан аяккарах та ӗнтӗ... Эсӗ унта кунӗн те ҫӗрӗн 

ҫухалса пурӑнӑн.
-  Малтанлӑха ҫеҫ. Ал-ура ҫавӑрсан акӑ, пулӑшакан тара 

илӗпӗр. -  Антуни куҫӗсем ҫутӑ ӗмӗтпе ҫуталса йӑлкӑшрӗҫ.
Вулӑс кантурне кайса хут тутарса килсен Антуни Сӑвӑр 

сӑрчӗ ҫинче арман тума пуҫларӗ. Сӑрт тесен сӑртах та мар- 
ха вӑл. Тӳрем вырӑнтан кӑшт ҫӳллӗрех сӑртлам ҫеҫ.

Сӑртлам тӳпеминче ҫӗр чавса никӗс яма тытӑнсан, 
кӗрешсем турттарма пуҫласан, сӑвӑрсем хӑйсемшӗн 
хӑрушлӑх сиксе тухнӑн ӑнланса, шӑй-шай! турӗҫ те айкки- 
нелле тарчӗҫ. Ӗнтӗ текех кунта Антуни ҫеҫ хуҫа. Пурана икӗ 
хӑлаҫ ҫӳллӗш хӑпартсан чӑрмав сиксе тухрӗ.

Кунран-кун ҫӗкленекен арман ҫурчӗ ҫине сӑвӑрсем 
аякран икӗ уран тӑра-тӑра пӑхаҫҫӗ. Пӗррехинче вара 
тӗлӗнекенсем вӗсем ҫеҫ мар, ял ҫыннисем те пулчӗҫ.

-  Ялран ыйтман-туман, арман лартма пуҫланӑ, -  терӗ 
Пибик.

-  Кӗтӳ ҫӳретмелли вырӑнаярса илнӗ, -  тарӑхса калаҫать 
Янша.

-  Кам ирӗк панӑ?
-  Кантуртан хут илнӗ терӗҫ-ха.
-  Ма халӑхпа калаҫман малтан? Ма хӑйне уйрӑм ты- 

тать? -  Пибик арман кӗтессине урипе пырса тапрӗ, унтан 
сурса хучӗ.
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-  Пуясшӑн! Чикан ҫемйи темерӗн, -  лӗх-лӗх кулать Янша.
-  Пӑсас мӗн тунине!
Икӗ арҫын ятлаҫа-ятлаҫа арман пурине сӳтме пуҫларӗҫ. 

Пурана тем вӑхӑтрах сӳтсе пӗренисене сӑрт айккине 
йӑвалантарса ячӗҫ.

Сӑвӑрсем хӑйсен шӑтӑкӗсенчен пуҫӗсене йӑлт та йӑлт! 
кӑларса пӑхаҫҫӗ. Пӗрене кусса килнине кураҫҫӗ те пуҫне 
каялла шӑтӑка чикеҫҫӗ. Иртсе кайсан каллех сиксе тухаҫҫӗ. 
Мӗн пулса иртетунта, ҫӳлте? Ӑнланма хӗн...

Яншапа Пибик ятлаҫа-ятлаҫа сӑртран васкасах анса 
кайрӗҫ.

Антуни килсе ҫитнӗ ҫӗре кунта арман никӗсӗ те юл- 
манччӗ ӗнтӗ. Аптраса вӑл каллӗ-маллӗ уткаларӗ, анчах унӑн 
хӑпартма пуҫланӑ арман ҫурчӗ мӗншӗн тата мӗнле ҫӗтни- 
не ӑнланаймарӗ. Ура йӗррисем, пӗрене йӗррисем пур... Вӑл 
сӑртлам тепӗр еннелле анса пӑхма шут тытрӗ.

Ав епле иккен! Унӑн пӗренисем сӑртлам тӗпӗнчи пӗчӗк 
ҫырмара йӑваланса выртаҫҫӗ! Кам, мӗншӗн ҫапла тунӑ-ха? 
Ку ыйту ҫине вӑл ниепле те хурав тупаймарӗ. Ним тума 
та ҫук, ирӗксӗрех пӗренесене илсе хӑпарма тивет. Икӗ хул 
хушшине икӗ пӗрене хӗстерсе Антуни сӑрт тӑррине каллӗ- 
маллӗ хутларӗ. Пзфана ҫапла майпа тепӗр хут пӗчченех 
хӑпартса пычӗ. Юлашкинчен каҫ та пулса ҫитрӗ. Мӗн амакӗ- 
ха тесе, вӑл кунтах ҫӗр каҫма шут тытрӗ. Пура шал енне пӗр 
ытам курӑк ҫӑлса хучӗ те сӗнк пулчӗ.

Тем авӑкран ҫынсен сасси хӑлхана кӗнипе вӑранчӗ.
-  Пӗрех ларттармастпӑр арманне, кайтӑр кунтан! -  

янӑрашать ӳсӗртерех сасӑ.
-  Ҫынран уйрӑм пулма шут тытнӑ. Ха, епле? -  илтӗнет 

тепӗр сас.
Ку сасӑ питӗ палланӑ пек туйӑнса кайрӗ Антуние. Тул 

ҫутӑлсах та ҫитмен-ха. Пытаннӑ вырӑнтан халех тухсан 
палласа юлаймӗ. Антуни тӑхтама шут тытрӗ.

Хайхисем пурана каллех сӳтме пуҫларӗҫ. Пӗр рет, икӗ 
рет, виҫӗ рет... Антуни чӑтаймарӗ, пытаннӑ вырӑнтан сиксе
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тухрӗ. Ал айне хӑшӗ лекрӗ, ҫавна ярса тытрӗ. Упа евӗр Ан- 
туни аллинче тапаланакан ҫын хӑранипе тӗнче пӗтнӗ пек 
ҫухӑрса ячӗ.

-  А-а-а!.. Арҫури тытрӗ мана! Усал-тӗсел!..
Сӗмлӗхпе усӑ курса тепри вӗлт! ҫеҫ айлӑмалла тарчӗ.
-  Каламанни пултӑр та! -  таҫта ҫитиех кӗрлерӗ ирхи 

сывлӑшра Антуни сасси. -  Усалне те кӑтартатӑп, тӗселне 
те! Халех! Малтан ӗнсе чикки ҫисе пӑх-ха!

Антуни Пибике лешӗ малтан пӗренесене епле кустарса 
антарнӑ, ҫавӑн пекех аялалла тапа-тапа кустарса антарчӗ.

Тул та ҫутӑлса килчӗ.
-  Э-э, Пибик?.. Пӑр тӑрӑх чупса ҫӳрени сахал пулчӗ сана, 

пӗрене кустарса ҫӳрес терӗн-им тата?
-  Эпӗ хам мар, тупата туршӑн! Мана Янша хӗтӗртрӗ.
-  Сӳтнӗ пӗренесене халь сӑрт ҫине каялла йӑтатӑн!
Вӗсем ҫапла аппаланнӑ ҫӗре тул ҫутӑлса ҫитрӗ. Упӑшки

килте ҫӗр каҫманнипе хыпӑнса ӳкнӗ Хреҫҫук чупса ҫитрӗ.
-  Ку мӗне пӗлтерет? -  терӗ вӑл иккӗшин ҫине те 

пӑшӑрханса пӑхса.
Пибик, Хреҫҫука курсан, нимле мар пулса кайрӗ те 

пуҫне пӗкрӗ. Кунта мӗн пулса иртнине тавҫӑрма пуҫланӑ 
Хреҫҫук упӑшки хыҫне пырса тӑчӗ.

-  Ача ӑсӗ кайса пӗтмен ҫынран мӗн кӗтмелли пур? -  
пӑшӑлтатрӗ вӑл упӑшки хӑлхинчен пӑшӑрханса.

-  Хреҫҫук... -  тӗмсӗлсе пӑхрӗ юратнӑ хӗрарӑм куҫӗнчен 
Пибик.

-  Эсӗ ху ҫурт тума тӑрӑш, Пибик, ҫын тунисене ҫӗмӗрсе 
ан ҫӳре.

-  Юрӗ, ҫитӗ, тек ан калаҫ унпа! -  сассине хӑпартрӗ Ан- 
туни.

Пибик сӑртран чупса тенӗ пекех анса кайрӗ.
-  Ҫакӑнта тепре уру йӗрри пулсан-и?.. -  юнарӗ ӑна 

хыҫалтан Антуни.
Хреҫҫук упӑшкине аллинчен тытрӗ.
-  Атя киле, Антуни, пирӗн ачасем те вӑранчӗҫ пуль, 

атя! Атя!..
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Ҫамрӑк мӑшӑр Сӑвӑр сӑрчӗ ҫинче пӗр хушӑ пуҫланса 
килекен ҫӗнӗ кунпа сапӑрланса тӑчӗ. Епле илемлӗ кунта!.. 
Сӑрт айӗпе аслӑ Пӑла шывӗ авкаланса юхать, ҫӗр пӑсланса 
кӑкӑр тулли сывлать. Вӑкӑр пек хатарланса хӗвел тухӑҫран 
хӑпарать...

Часах кунта Антуни арманӗ ҫӗкленӗ, сарлака ҫунат- 
тисемпе ҫил ҫинче хӑлаҫланса ларӗ. Таврари ял ҫыннисем 
ҫӑнӑх авӑртма Антуни арманҫӑ патне ҫул хывӗҫ...

Миккуль хӑйӗн аслӑ ывӑлӗ арман тума хӑтланнине 
илтрӗ-ха, анчах тӳрех ӑша хывмарӗ. «Аппаланса пӑхтӑр- 
ха, эппин. Пултарӗ-ши?» -  текелесе айккинчен пӑхса тӑчӗ. 
Ҫирӗпленсе пырать ывӑлӗ, пурнӑҫ тытать. Выльӑх чунӗ те 
хушӑнса пырать унӑн, ҫемье йышӗ те хунавланать. Ывӑл 
та, хӗр те ҫуратса савӑнтарать арӑмӗ. Анчах та ах, ытла 
та хура-ҫке пурте! Ялта вӗсене капла часах «чикан йӑхӗ» 
теме пуҫлӗҫ...

Асра ҫук ҫӗртен паян ун патне Антуни ывӑлӗ каҫрӗ. 
Чӗмсӗртерехскер, сӑмахне тӳрех хускатмарӗ. Иккӗшӗ чӗлӗм 
туртса ячӗҫ, хирти ӗҫсем пирки пуплекелерӗҫ.

-  Атте, итле-ха, ҫил арман лартас теп, чӗлӗм кӗлне шак- 
канӑ май сӑмах пуҫарчӗ ывӑлӗ.

-  Аван, аван, ырлатӑп кӑна.
-  Йӑлтах хатӗрлесе ҫитертӗм темелле ӗнтӗ, анчах ӗҫ 

каймасть.
-  Ма тата?
-  Тупӑнчӗ-ха пӗр мерекке...
Антуни ашшӗне хӑлхинчен пӑшӑлтатса тем каларӗ.
-  Ҫав хатер?
-  Арман унсӑрӑн ҫӗкленеймест пуль тетӗп. Виҫӗ хутчен 

те сӳтрӗҫ пурана. Хӗнени те, юнани те пулӑшмасть.
-  М-м-м...
-  Авалхи йӑласене Утеш тете пит пӗлекенччӗ. «Арман 

тытакана» никӗсе лартмалла. Вӑл мӗн тейӗ?
-  Калаҫса пӑхӑп, эппин. Вӑт мерекке.
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Киремет картинче

Вӑрман хӑртакансем пӗр хурамана ниепле те 
парӑнтараймарӗҫ. Хурами те ват хурама кӑна-ха, вулли те 
ҫаралнӑ, хӑрӑк турачӗсем енчен-енне кӑнтарса тӑраҫҫӗ. 
Тӑрри ҫеҫ мишер тӳпеттейӗ пек симӗс.

Ҫивӗч пуртӑ лартса пӑхрӗҫ -  каялла сикет. Ҫунтарас 
тесе аппаланчӗҫ -  вут куҫӗ амаланмарӗ.

Утеш тетӗшне чӗнсе килчӗҫ. Шурсухал ҫак хурама 
йӗри-тавра темиҫе те утса ҫаврӑнчӗ.

-  Тем тесен те, ку киремет йывӑҫҫи пулма кирлӗ, -  терӗ 
юлашкинчен.

Чӑваш ялӗ киреметсӗр пулмасть. Утеш тете ҫӗнӗ ялта 
Киремет карти йӗркелеме шут тытрӗ. Авалтан пыракан 
йӑлапа йӗркине турӗ: чылайччен аллине тӳпенелле ҫӗкле- 
се пӗр-пӗчченех кӗлтурӗ, чӑх пусса парне кӳчӗ....

Ҫыр хӗрринчи сарлака хурамана чӳклесе Киремет 
карти тытса пӗтерчӗҫ. Утеш тете кӑҫал унта учӳк ирттер- 
ме хатӗрленет. Аҫа ҫапса ҫунтарнӑ хыҫҫӑн ҫаралса юлнӑ 
темиҫе хӑрӑк турачӗпе тӳпенелле кӑнтарса тӑракан кире- 
мет хурами ача-пӑчана ҫеҫ мар, ваттисене те шикленте- 
рет. Ял ҫынни ун хӑвӑлне пуслӑх вак укҫасем е кӗмӗл тенкӗ 
килсе пӑрахма пуҫарӗ. Хӑшӗсем пӗчӗк пукане туса пырса 
пӑрахаҫҫӗ е тӗрлӗ тӗслӗ ҫип татки ун тураттинчен ҫыхса 
хӑвараҫҫӗ. Камӑн мӗнле нуша. Ял ҫыннисем пуҫ ҫинчи ин- 
кекне сирес тесе хаяр киремете парне параҫҫӗ. Ҫӗнӗ ялта 
та кив йӑласем манӑҫа тухмаҫҫӗ.

Хӗвел каҫ енне сулӑнни чылай пулать ӗнтӗ. Тӗттӗм- 
ленсе килет. Утеш Киремет картинчех-ха. Ял халӑхӗ акнӑ 
тырӑ ӑнса пултӑр, ҫу каҫипе ҫумӑрсем вӑхӑтлӑ ҫуччӑр, тип- 
шар хурлӑх ан кӑтарттӑр, тесе мӑчавӑр киремете кӗл турӗ, 
сенӗкпе тимӗр карта тытса ҫавӑрчӗ...

Сасартӑк ун патне Миккуль ҫитсе кӗчӗ. Хӑш енчен, 
ӑҫтан пырса кӗчӗ вӑл Киремет картине, ватӑ Утеш чухласа 
та ӗлкӗреймерӗ.
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-  Эккей, Миккуль, эсӗ пултӑн-и у?
-  Эпӗ-ха, Утеш тете.
-  Мӗн илсе килчӗ-ха сана ҫак вӑхӑтра кунта?
-  Ӗҫ пур, Утеш тете...
Хура каҫ чаршавӗ тавралӑха ерипен хупларӗ. Вӗсем 

ҫаплах Киремет картинче калаҫса ларчӗҫ.
-  ... Ку йӑлана туса ирттерме тӑлӑх ача кирлӗ е тӑлӑх 

арӑмӑн пӗччен ачи.
-  Пур ун пекки.
-  Апла тетӗн пулсан, мӗнех, ку ӗҫе тытӑнма та юрать. 

Никӗс тӗпне шӑтӑк алтӑр, ҫӗр сак тӑвӑр.
-  Миҫе ҫын кирлӗ ку йӑлана ирттерме?
-  Виҫҫӗн ҫитет. Тӑваттӑмӗшӗ -  чӳк парни. Урӑх никам та 

пӗлмелле мар.

Уйӑх тулса ҫитнӗ, халь-халь катӑлмалла. Ытла та 
ҫывӑха аннӑ вӑл паян. Хӗрлӗ хунар евӗр хӗрлӗ ҫутӑ таврана 
сапалать... Тавралӑх канлӗ шӑплӑхра тӗлӗрет. Сӑрт ҫинче 
ҫеҫ темле хускану пур.

Антуни шӑтӑк чавса пӗтерчӗ те кӗреҫине ҫӳлелле 
ывӑтса ячӗ.

-  Пулчӗ, хатӗр. Акӑ, сакне те чавса хатӗрлерӗм.
Миккуль ӳсӗр Пибика ҫурӑмӗ ҫине ҫавӑрса хучӗ те

никӗс тӗпне анчӗ. Ун хыҫҫӑн Утеш тетӗшӗ те чикмек тӑрӑх 
мӗкӗлтетсе анса тӑчӗ.

-  Ну, Пибик, атя-ха, ҫак пулӑштуха йӑлтах пушатар ӗнтӗ 
халь. Пӗр килнӗ-килнех.

-  Кай-ха...
Ҫӗр сӗтел ҫине шур тутӑрпа апат-ҫимӗҫ сарса хучӗҫ.
-  Пибик, лар. Акӑ сана пилӗклӗ пӗремӗк, ҫи, канихвет 

та пур. Ҫи-ҫи! Хӑҫан кун пеккине ҫисе курнӑ-ха эсӗ?
-  Ас тумастӑп.
Тутлӑ пӗремӗке Пибик малтан чӗлхипе ҫулласа тухрӗ, 

унтан пӗчӗкӗн ҫыртса ҫисе ячӗ те канихветсене ҫӑвар тул- 
ли чӑмлама тытӑнчӗ.
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-  Ҫи-ҫи! Епле тутлӑ! Сан валли -  акӑ тата пӗр шӑрттан. 
Явтар кӑна ҫӑвар тулли, -  ҫине-ҫинех сӗнет Антуни.

-  Хреҫҫук пӗҫерсе пачӗ-и? Хӑй килет-и вара? -  ӳсӗр Пи- 
бик ҫӗр сӗтел хушшинче урлӑ-пирлӗ сулкаланса ларать.

-  Килетех, килет. Эсӗ унччен эрехне сып-ха, -  вӑйпах 
эрех куркине алӑран тыттараҫҫӗ ӑна.

-  Кай-ха! Эс кала мана, килет-и Хреҫҫук, ҫук-и?
-  Атя, шаккасах ӗҫер, апла.
Антуни эрех черккине шаккаса ӗҫрӗ те пачах ӳсӗрӗлсе 

кайнӑ Пибикран пӑхӑнтаруллӑ та кӗрлевлӗ сасӑпа ҫапла ыйтрӗ:
-  Кала! Армана тытатна?!.
Ӳсӗрӗлсе, тутлӑ апат ҫисе исленсе кайнӑ Пибик пӗр 

сӑмах калама ҫеҫ вӑй ҫитерчӗ:
-  Ик! Тытап...
Ҫавӑнтах пуҫне ҫӗр сӗтел ҫине хучӗ те мӑшлатса 

ҫывӑрса кайрӗ. Пӗр аллине шӑрттан какайӗ, тепӗр аллине 
канихвет тытнӑ Пибик тарӑн ыйха путрӗ.

...Хреҫҫук ҫыран леш енче пек, ӑна хирӗҫ пӑхса йӑл ку- 
ла-кула кӑчӑк туртать.... Пибик ун патне каҫас тесе пӑрлӑ 
шыв урлӑ чупать пек. Чупрӗ-чупрӗ те пысӑк пӑр катрамӗ 
айне пуҫӗпех анса кайрӗ...

-  Атя, никӗс тӑприне хуплар! Вӑхӑт. Ҫутӑличчен ӗҫе 
вӗҫлес пулать, -  Утеш чикмекпе ҫӳлелле хӑпарма пуҫларӗ. -  
Апатне ан тӗкӗнӗр, мӗнле пулнӑ, ҫаплах юлтӑр у.

Антунипе Миккуль никӗс тӑприне вӑш-ваш ывӑтса 
пӗтерчӗҫ. Сӑмах вакламасӑр хӑвӑрттӑн вӗҫлерӗҫ ку ӗҫе. Тул 
ҫутӑличчен «армана тытакан» Пибик тӑпрапа хупланчӗ.

-  Кӗреҫисене те ҫӗр айнех чавса чиксе хӑварӑр. Киле 
ним те илсе кайма юрамасть, -  ӑс пачӗ Утеш.

Ашшӗпе ывӑлӗ ҫаплах турӗҫ. Никам та тек пӗр сӑмах 
та чӗнмерӗ. Кашнийӗ килне хӑй ҫулӗпе васкаса утрӗ, Утеш 
вара Киремет картине ҫул тытрӗ.

...Халичченхилле мар хӗп-хӗрлӗ уйӑх ҫӗр ҫинех ӳпӗннӗ 
те пӗшкӗнсе тем шырать тейӗн. Ун ҫутинче ҫынсен сӑнӗсем 
синкеррӗн курӑнчӗҫ, этем кӳлеписенчен вӑрӑм мӗлкесем 
ӳксе тӑсӑлса хуҫланчӗҫ...

119



Пибик ӑҫта ҫухалнине ялта никам та пӗлмерӗ. Халич- 
чен те тӗлли-йӗрри пит пулманскере ниҫта шырама та ап- 
трарӗҫ. Таврара нимле сас-хура та илтӗнмерӗ. Амӑшӗ, ватӑ 
карчӑк, ҫухалнӑ ывӑлне шыраса юмӑҫ тӑрӑх та ҫӳрекелерӗ, 
анчах усси пулмарӗ.

-  Канлӗхне тупнӑ. Ан шыра, ан хускатса ҫӳре ывӑлун 
чунне, -  теейрӗ ҫеҫ лешӗ.

Каҫхи хуралта

Шаккум ку тӑрӑха тек килсе ҫӳремерӗ. Таҫтан аяк- 
ран ун пирки тепӗр чух сас-хура илтӗнкелет. Ҫапах та 
икӗ ялӗпех каҫсерен хурал тӑратрӗҫ. Хуралҫӑ шакӑртмине 
шакӑртаттарса пӗр каспа анса каять, унтан тепӗр каспа 
каялла таврӑнать. Паян, авӑ, Миккульсен килӗ умне хурал 
патакне пырса тӑратнӑ.

-  Кам тухас тет хуралла? -  ыйтрӗ ачисенчен Миккуль.
-  Эпӗ! -  иккӗн тан сирпӗнсе тухрӗҫ выльӑх витинчен 

Ҫимунпа Элекҫей.
-  Пӗри ҫеҫ тухатӑр. Кайран иксӗр те кӑнтӑр апатчен хуп 

турттарасшӑн вара. Ӗҫ нумай.
Каҫ сӗмӗ ҫапсан асли хурал патаккине алла илчӗ. Сивӗ. 

Сӑмса тӑррине ҫатӑрах чӗпӗтет. Ял хӗрринчи йывӑҫсем те 
шурӑ юрлӑ лапсӑркка ҫӗлӗк тӑхӑннӑ. Ҫимун ҫинче -  сӑсар 
тирӗнчен ҫӗлетнӗ хӑлхаллӑ ҫӗлӗк, туллатнӑ кӗрӗк.

Шакӑртак, шакӑртак, шакӑртак-шакӑртак! 
шакӑртатать хуралҫӑ патакки.

Ҫӗнӗ ялта халь икӗ кас -  Тури тата Мал ен. Ял ыйха 
путнӑ. Чӗпкуҫ ҫути хӑш-пӗр пӳртре ҫеҫ курӑнкалать. 
Ҫывӑхри вӑрмантан кашкӑрсем улани илтӗнет. Урӑх пӗр 
сас-чӗв те ҫук. Ура айӗнчи юр кӗмӗл укҫа пек чӑнкӑртатать. 
Кас вӗҫне ҫитсен вӑл пысӑках мар пӳрт умӗнче чарӑнчӗ, 
ши! шӑхӑрчӗ.

Ҫимунпа Сахвине иртнӗ ҫу кунӗсенче вӑрманта 
ӑнсӑртран тӗл пулса ҫывӑхланнӑччӗ. Ҫимун сунара
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тухнӑччӗ, Сахвине ҫырла пуҫтаратчӗ. Ҫимун персе янӑ 
ҫӗмрен хӗрӗн пуҫ тӑрринчех шӑхӑрса иртрӗ.

-  Чӑввӑш! -  туса тӑрӑнчӗ ӑвӑс вуллине, ун ҫинче сиксе 
пыракан пакшана йывӑҫ вулли ҫумне пӑталарӗ.

Кӗтмен ҫӗртен пулса тухнипе хӗр ай! тесе ҫухӑрса ячӗ 
те пуракне тытса кукленсе ларчӗ. Йӗкӗт малтан пакшипе 
ҫӗмренне пуҫтарса илчӗ, пилӗкрен ҫакса ячӗ те унтан сасӑ 
илтӗннӗ еннелле утрӗ. Курӑк хушшинче пытанса ларакан 
хӗрӗн вара ирӗксӗрех ҫӗкленмелле пулчӗ.

-  Сахвине? -  ял хӗрне тӳрех палларӗ Ҫимун. -  Мӗн туса 
ҫӳретӗн вӑрманта пӗччен, апӑрша? Кашкӑр тытса кайсан?

-  Ҫулла кашкӑрсем ял ҫывӑхне килмеҫҫӗ.
-  Ҫапах та хӗр пуҫҫӑн вӑрманта пӗччен ҫӳреме,.. -  

асӑрхаттарчӗ йӗкӗт.
-  Эпӗ пит хӑраканниех мар, -  йӑрӑст! тӑсӑлса тӑчӗ хӗр.
Кашкӑр мар тӑк, Шаккум килсе тухма пултарать, -  шӑл

йӗрчӗ Ҫимун.
-  Хӑрах алӑллӑ лаша вӑрри-и? -  кулса ячӗ хӗр. -  Унпа 

халь пӗчӗк ачасене ҫеҫ хӑратаҫҫӗ.
-  Манран та хӑрамастӑн-и? -  йӑпшӑнараххӑн ыйтрӗ 

Ҫимун. -  Вӑрманта, йӗкӗтпе, куҫа-куҫӑн... Эп шухӑш тытсан 
ниҫта та тарса ӗлкӗрейместӗн...

-  Ах-х?!. -  тӑруках тавҫӑрса илчӗ хӗр. -  Кай, пуҫтах, кай 
кунтан! Куҫна чавса кӑларатӑп!

-  Пӗрре тута памасӑр ямастӑпах ӗнтӗ.
Хӗр, темле ҫапкалансан та, ун аллинчен вӗҫерӗней- 

мерӗ. Йӗкӗт хӗре сывлӑш ҫавӑрма памасӑр хыттӑн чуп турӗ 
те тӑруках вӗҫертрӗ. Ҫырла ҫисе тӑртаннӑ хӗр тути, ай, 
ытла та тутлӑ пулчӗ-ҫке... Иккӗшӗн те пичӗсем пӗрлӗхен 
пек хӗрелсе кайрӗҫ. Йӗкӗт йывӑррӑн сывлама пуҫланине 
туйса, хӗр ҫырла пуракне пӑрахсах пӑлан пек килнелле 
тапса сикрӗ, часах куҫран ҫӗтрӗ. Йывӑҫ тураттисем ҫеҫ хум- 
ханса юлчӗҫ ун хыҫҫӑн. Килнелле хӗр пуракне йӑтса утнӑ 
майӑн йӗкӗт Сахвине пуҫтарнӑ ҫӗр ҫырлине ҫисе савӑнчӗ, 
пӗр вӗҫӗм ун пирки шухӑшласа пычӗ...
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Унтанпа хӗрпе йӗкӗт улах вырӑнта тӗл пулманччӗ-ха, 
аякран ҫеҫ пӗр-пӗрне куҫпа шыратчӗҫ. Хӗр чӗри ун патне 
хытӑрах та хытӑрах туртӑнчӗ, анчах хӑй вара унран вутран 
хӑранӑ пек тарса ҫӳрерӗ, ҫапах та чӑтайми кӗтрӗ. Ҫунса- 
пӑшӑрханса ывӑннӑ чӗри паянхи тӗл пулӑва малтанах 
сисрӗ. Каҫах чӳрече умӗнчен кайманскер, шик! шӑхӑрнӑ 
сасса илтсе чӳрече сӗлкине кӑшт ҫеҫ сирсе пӑхрӗ.

-  Ҫавӑ! Ҫимун!
Ҫил пек вӗҫсе тухрӗ хӗр каччӑ умне. Халь, акӑ, ним 

калаймасӑр ун умӗнче тӑрать. Йӗкӗт хӗре пилӗкрен ыта- 
ларӗ те юнашар уттарчӗ.

-  Ме, ҫак шакӑртмана, выляса пыр.
Ҫимун хӗре хурал шакӑртмине тыттарчӗ. Хӗр 

шакӑртмапа айланса пыни йӗкӗт аллисене ирӗке ячӗ. 
Йӑмра ҫумне йӑпшӑнса вӗсем чылайччен пӗр-пӗрне ӑшӑ 
сӑмахсем каласа тута пачӗҫ.

Ҫутӑ уйӑх айӗнче ирччен тем калаҫмалӑх та вӑхӑт пур-ха.
-  Ма тарса ҫӳретӗн вара? -  Ҫимун кӗрӗк тӳмисене 

вӗҫертсе хӗре хӑй ытамне илчӗ.
-  Хӗрӗн -  тарасси, йӗкӗтӗн -  хӑваласси... -  шалтан туха- 

кан сассипе калаҫрӗ хӗр.
-  Пӑлан пек хытӑ чупатӑн. Вӑрманти уҫланкӑран епле 

тапса сикрӗн... -  кулчӗ Ҫимун. -  Э-эх!
-  Эпӗ ҫырла пуҫтараттӑмччӗ, эсӗ вара ӑнсӑртран ҫитсе 

тухрӑн, -  шакӑртмипе сас пачӗ те Сахвине, йӗкӗте ҫурӑмӗн- 
чен кӑштах тӳнккесе илчӗ.

-  Эпӗ мар, упа е кашкӑр тухнӑ пулсан? Епле пӗччен 
ҫӳреме хӑрамастӑн? -  Ҫимун хӗре куҫран тӗсесе пӑхрӗ.

-  Ҫулла упа-кашкӑр ҫынна тапӑнмасть.
-  Ҫапах та пӗччен вӑрмана текех ан кай, апӑрша хӗрӗ...
-  Тек каймастӑп ӗнтӗ. Эсӗ хӑратни те ҫитет...
Калаҫман сӑмах юлмарӗ те темелле. Хӗр тути те

тӑртансах тухрӗ, кӗрӗк тӳмисем те татӑлса пӗтрӗҫ. Ву- 
та-шыва кӗме хатӗр пулса кайнӑскер, юлашкинчен хӑй 
тӗллӗн ним те шухӑшлама та пӗлеймерӗ, Ҫимун ытамӗнче 
пуҫне ҫухатрӗ...
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Ир енне вӗсем киле иккӗн кӗчӗҫ. Ҫемьесем вӑранса 
ҫитмен-ха. Ашшӗпе амӑшӗ нар ҫинче калаҫса выртаҫҫӗ. 
Чӗрне вӗҫҫӗн пусса кӗнӗ ҫамрӑксене вӗсем асӑрхаймарӗҫ.

-  Ҫимун паян тулта ял хуралӗнче ҫӳресе шӑнса хытрӗ 
пуль. Тӑрса вучах чӗртсе ярас.

-  Ват ҫын мар вӗт. Мӗн шӑнасси ҫамрӑксен? Авлантар- 
малла. Вӑхӑт ӗнтӗ. Кам хӗрне илсе парас-ши?

-  Хӗрӗсем тенӗрен...
-  ... Кхм! Атте, анне, эпир килтӗмӗр-ха, -  кутник сакки 

ҫинчен сас пачӗ ывӑлӗ.
-  Камсем вара вӑл «эпир»?
-  Эпир, Сахвинепе иксӗмӗр.
Ашшӗпе амӑшӗ ҫеҫ мар, ҫӳлте сентресем ҫинче вырта- 

кан шӑллӗсемпе йӑмӑкӗсем те вӑштах урайне сиксе анчӗҫ.
-  Хӗр илсе кӗтӗн-и, Ҫимун? -  ыйтрӗ ашшӗ.
-  Алла ҫакланнӑ кайӑка вӗҫертес мар, терӗм.
Сахвине, вӑтаннипе, урайнелле пӑхнӑ та ним

шарламасӑр ларать. .
-  Тете хӗр илсе кӗнӗ! Хӗр илсе кӗнӗ! -  чупкалама, сикке- 

леме пуҫларӗҫ кӗҫӗннисем. Алтынке алӑкӑн-тӗпелӗн кума 
пуҫларӗ. Тӗпел кукринче пуҫне -сурпан, урине тӑла-ҫӑпата 
сырчӗ те сӗтел ҫине ирхи апат хатӗрлесе лартрӗ.

-  Эсӗ ман инке пулатни вара? -  текелесе, Ҫимун йӑмӑкӗ 
Чӗкеҫ Сахвинене пырса куҫларӗ. -  Ма кӗрӗкпе ларатӑр 
иксӗр те?

Ҫӗнӗ ҫынсем аранах хӗллехи тумӗсене хывса йӑрхаха 
ҫакрӗҫ те аслисем чӗннипе сӗтел хушшине вырнаҫрӗҫ.

-  Хыпаланчӑк манӑн ывӑлсем. Туй тӑвиччен чӑтмаҫҫӗ, -  
мӑйӑхне шӑла-шӑла, куҫне чеен хӗссе сӑмах пуҫларӗ кил хуҫи.

-  Ху пек ӗнтӗ, -  сӑмах тӗртрӗ арӑмӗ.
-  Туйлах тӑвӑпӑр, ҫынран начар пурӑнмастпӑр, -  Мик- 

куль ҫак сӑмахсене мӑн кӑмӑлланса каларӗ. Кил-ҫуртне 
хула пек туса лартрӗ ӗнтӗ вӑл. Выльӑх-чӗрлӗх пуҫӗ те са- 
май витере.

-  Юрать, атте, -  сӑмахран юлмарӗ Ҫимун.
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-  Санран ыйтса тӑмастӑп! Атя, ҫырткалар эппин, чӗм 
кӗмелӗх.

Хуҫалӑхне самаях тӗреклетнӗ Миккуль ял умӗнче 
намӑса кӗрес мар терӗ. Аслӑ ывӑлӗ, Антунӗ, авӑ, халӗ те, 
ашшӗне хирӗҫех пурӑнать пулин те, пит килсе-кайса 
ҫӳремест. Ӗнтӗ ашшӗ килӗнчен хӑй ирӗккӗн уйрӑлса тух- 
са Хреҫҫука вӑрласа килнӗренпе икӗ ачаллӑ та пулчӗҫ, 
ҫаплах ашшӗ килӗ енне екки каймасть-ха унӑн. Кӑҫал 
вӑрмантан пуралӑх йывӑҫ кӑларса ҫӗнӗ пӳрте кӗчӗ, авӑ. Те- 
кех ку йӑнӑша тумӗ Миккуль.

-  Ирхи куна каҫ тӑвиччен, амӑшӗ, пулас хӑта-тӑхлач 
патне хӗр килӗшме каяс. Ҫитсе пӗлтер.

Алтынкен ҫӑпата тупанӗ ҫеҫ курӑнса юлчӗ.
Сахвине юратмалла хӗр. Пурте ҫыпӑҫуллӑ ун ҫийӗнче. 

Пӗвӗ-сийӗ те ятуллӑ, пичӗ-куҫӗ те ӗлккен. Шырасан та, пӗр 
кӑлтӑк та тупаймӑн. Ай, ытла та вӑтанма пӗлет-ҫке, куҫне 
те ҫӗклесе пӑхаймасть. Ҫакӑ ӑна пушшех чиперлетет. Че- 
чекрен те чечек. Хӑш уҫланкӑри вӑрмантан татса килнӗ- 
ши ӑна Ҫимун?..

Кӑна йӗкӗт хӑй ҫеҫ пӗлет.
Алтынкен пӗр ури кунта, тепри лере.
-  Кӗтеҫҫӗ, -  васкаса пӗлтерчӗ вӑл алӑкран кӗнӗ-кӗмен.
Ҫиччӗн кайсан ҫителӗклех тесе шут турӗҫ. Хӗр килӗшме

Антуни ҫемйине те чӗнчӗҫ. Туртӑнкаласа тӑчӗ пулин те, ҫапах 
арӑмӗпех пычӗ. Ачисене тӗп киле хӑварса, вӗсем те Ҫимун 
валли хӗр килӗшме кайрӗҫ.

Ахванеҫшӗн уяр кун аҫа ҫапнӑ пекех. «Епле? Пӗр 
сас-хурасӑр, ним кӗтмен-туман ҫӗртен. Хӗрӗн ҫулӗ ҫитсе 
пыратчӗ-ха ӗнтӗ. Йӗкӗтне те тиркемелле мар. Савӑнмалла 
ҫеҫ ку хыпарпа, анчах ытла та асра ҫукран пулса тухрӗ-ҫке. 
Пӗҫернӗ ҫӑкӑр та сӗтел ҫинче юлашки...».

Алтынке тухса кайсанах Ахванеҫпе арӑмӗ кӑмака хут- 
са ячӗҫ, капӑртма, кукӑль, тултармӑш пӗҫерсе кӑларчӗҫ те 
ҫӑкӑр хыврӗҫ. Сахвине -  вӗсен пӗртен-пӗр хӗрӗ. Турри урӑх 
ача памарӗ вӗсене. Юратса ҫитӗнтернӗ куҫ тулли хӗрне
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тивӗҫлӗн качча парасчӗ-ҫке тесе, парне-тавраш ҫӳпҫерен 
кӑларчӗҫ, кӗпелӗх пир тӑрӑхӗсем касрӗҫ, хӗрӗ тӗрленӗ 
алшӑллисене парнелӗх хатӗрлерӗҫ.

Каҫ енне сумлӑ хӑнасем персе те ҫитрӗҫ.
-  Пирӗн килес?!
-  Килӗрех, килӗрех. Тӗпелелле иртӗр.
-  Пиртен тухнӑ йӑла мар, пирӗнтен те юлӗ. Сирӗн тына 

пур, пирӗн -  вӑкӑр. Иккӗш пӗрле пулас теҫҫӗ...
Сӑмах-юмах яланхилле хӑй еккипе юхрӗ: икӗ енӗ пулас 

туй пирки калаҫса татӑлчӗҫ, хӗр тупри пирки те, супинкке 
парни пирки те сӑмах татрӗҫ. Тупра ҫӳпҫисӗр пуҫне хӗрпе 
пӗрле пушмак пӑру, икӗ хура сурӑх пама сӑмах татрӗҫ. Ашшӗ 
ывӑлне тивӗҫлӗн уйӑрса кӑларасси пирки сӑмах турӗ.

Ҫак сӑмах-юмах хушшинче Ҫимун Сахвине аллине пӗр 
самантлӑха та вӗҫертмерӗ. Аслисем: «Туй пуличчен хӗрӗн 
тӑван килӗнчех юлмалла», текелесен те хӗре хӑйӗнчен 
хӑварма килӗшмерӗ.

Илсе кӗнӗ хӗре кам ярать? Пӗр тытнӑ кайӑка сунарҫӑ 
алӑран вӗҫертет-и вара?

Хӗр килӗшнӗ каҫ юрӑ юрламарӗҫ, ташӑ ташламарӗҫ. 
Йӑли ҫапла, унсӑрӑн ҫамрӑк мӑшӑрӑн пурнӑҫӗ ӑнмасть теҫҫӗ. 
Ҫук, тӑван килӗнче хӑвармарӗ Ҫимун Сахвинене. Ашшӗ- 
амӑшӗ тем пек ыйтрӗҫ пулсан та, хӗре пилӗкрен ҫӗклесе 
тенӗ пекех йӑтса тухса кайрӗ. Ватӑсем пӑшӑрханса юлчӗҫ 
те ӗнтӗ, мӗн тӑвӑн? Ҫурхи пӑр пӗр тапрансан чарӑнмасса 
вӗсем те тӗшмӗртеҫҫӗ.

Хула ҫырминчи юнлӑ туй

Хӗллехи туй -  туй мар. Туйне ҫапах та кӗркунне, 
хирти ӗҫсене пуҫтарса кӗртсен тӑвас терӗҫ. Ҫамрӑксене 
малтанлӑха пурӑнма ашшӗн кив ялти пушанса юлнӑ ҫурт- 
не ӑсатрӗҫ. Ҫамрӑксем унта пӗр-пӗрне хӑнӑхрӗҫ, чап-чап 
уйӑхӗпе савӑнчӗҫ.
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Ҫимун хӗл каҫипех сунара ҫӳрерӗ: кайӑк-кӗшӗк, тилӗ- 
мулкач тытса арӑмне савӑнтарчӗ. Пыллӑ кунсем пӗтиччен 
ҫу кунӗсем пуҫланчӗҫ.

Тури уҫланкӑ аслӑлансах пычӗ. Кивӗ ялтан ҫӗннине 
куҫас текенсем нумайланчӗҫ. Вӑрманӗ вара утӑм хыҫҫӑн 
утӑм чакса пычӗ. Миккуль ҫӗнӗ ҫынсене туй хыҫҫӑн тӳрех 
уйӑрса кӑларма шут тытрӗ. Туя вара ҫемйипех ҫине тӑрса 
хатӗрленчӗҫ. Арҫынсем тӗп килпе юнашар ҫӗнӗ ҫурт 
ҫӗклерӗҫ. Ҫимун валли хӑпартнӑ ҫурт крыльцаллӑ пулчӗ, 
чӳречисене эрешлӗ хупӑллӑ ӑсталарӗҫ. Юнашарах ал- 
хапӑллӑн вите-кӗлет те туса лартрӗҫ. Вӑрман пуртӑ сассипе 
янӑраса ҫеҫ тӑчӗ.

Миккулӗн витери лаша чунӗ тӑваттӑ-пиллӗке те ҫитрӗ, 
иртнӗ ҫулхи тимӗр кӑвакпа хӑла лашасем хӑмларӗҫ. Икӗ 
тиха кӗҫене-кӗҫене амӑшӗсем хыҫҫӑн чупаҫҫӗ авӑ. Пӗр тихи- 
не вӑл Ҫимуна парас шутлӑ. Алтынке туй сӗтелӗ валли виҫӗ 
хутчен кӑмака хутса кӑларса шӑрттан тума лартрӗ. Унсӑр 
пуҫне пӳремечсем, тултармӑшсем, тӑвараллӑ ҫу, ытти апат 
янтӑларӗ. Ыраш шӑтарса икӗ шетник сӑра йӳҫӗтме лартрӗ. 
Ятарласа хаяр кӑрчама пыллантарчӗ.

Акӑ, чылайранпа кӗтнӗ кун та ҫитрӗ. Хӗр енчисем 
ҫӗнӗ пӳрте япала ҫакма килчӗҫ. Сасартӑк вӗсен умне хура 
лапсӑркка йытӑ сиксе тухрӗ те вӗрме пуҫларӗ: халь-халь 
ҫыртать! Ниепле те ирттерсе ямасть, ураран пырса ҫыртма 
хӑтланать, алӑри япаласене тулласа сӗтӗрет.

-  Кай, мӗнле йытӑ пулчӗ ку?
-  Пашшул!
Хӗрсем урисемпе те тапкаласа пӑхрӗҫ, ал айне лекнӗ 

чулсемпе те перкелешрӗҫ, йытӑ ҫул ҫинчен пӑрӑнмарӗ. 
Йытӑ сасси ытла йӑнкӑсланнӑран хӗрсене хирӗҫ йӑл-ял 
кулкаласа Ҫимун хӑй чупса тухрӗ, йытта шӑмӑ ывӑтса пачӗ.

-  Кӗртмеҫҫӗ-и-ха сире, апӑршасем?
-  Парнесене хапха кашти ҫине ҫакса хӑварасса ҫитрӗмӗр 

ӗнтӗ.
-  Атьӑр, иртӗр, килӗрех.
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-  Каштана ӑҫтан ҫакас? -  пӳрте кӗрсен тӳрех ыйтрӗҫ 
вӗсем Алтынкерен.

Чӗкеҫ кӑтартнипе пӗр чӳречерен тепӗр чӳрече пат- 
не ҫинҫе вӗрен карчӗҫ те хӗр тӗррисене, сӗлкӗ-минтер, 
алшӑлли чӗнтӗрӗсене, чаршавӗсене тӗрри курӑнмалла 
ҫавӑрса ҫакса тухрӗҫ. Хура, хӗрлӗ тӗспе ҫип шутласа 
тӗрленӗ чечексем, автан-йытӑ, лаша мӗлкисем ку хӗрӗн 
алли ҫыпӑҫуллӑ иккенне пӗлтереҫҫӗ. Селӗм алшӑллисен 
вӗҫне епле хӳхӗм чӗнтӗрсем тыттарнӑ-ха тата. Туя 
килекенни-пӗр хӗр туприне курса хак патӑр, хӗр ӑсталӑхӗ- 
пе тӗлӗнччӗр. Тӗрӗ ҫакма килекенсем нумай тӑмарӗҫ, вас- 
касах тухса кайрӗҫ.

Пӳрте хӗр туприпе тумлантарнине Ҫимун кулкаласа 
пӑхса тӑчӗ: Сахвине ӑсталанӑ тӗрӗсем черченкӗ, ӗлккен -  
куҫ савӑнса тӑмалла илемлӗ. Хӑй пекех. Ҫимун кашта ҫине 
ҫакнӑ пӗр тӗрре куҫларӗ -  вӑрман, пакша тата ухӑ тытнӑ су- 
нарҫӑ... Ытти чӑваш тӗррисем хушшинче ун пекки урӑх ҫук. 
Ҫимун ӑна туртса илсе лайӑхрах пӑхасшӑн пулчӗ те -  пӗтӗм 
тӗрӗ кашти ун пуҫӗ ҫине йӑтӑнса анчӗ.

-  Тете! Хи-хи-хи! Эсӗ мӗн-и, пурне те ху ҫине ҫакса ярас 
терӗн-и? -  йӑмӑкӗ кула-кула ӑна тӗрӗ купи ӑшӗнчен туртса 
кӑларчӗ.

-  Вӑт апӑрша темерӗн. Кашта кантрине лайӑхрах ҫыхса 
хурам-ха. Эсӗ тепӗр хут ҫакса хур.

-  Ҫимун, Чӗкеҫ, хӗр илме кайма вӑхӑт. Пуҫтарӑнӑр тата, 
мӗн аппаланатӑр паян?

Акӑ, хӗр илме каякансем хӗре кӳмеллӗ тӑрантас ҫине 
лартса килчӗҫ. Пӗркенчӗк айӗнче вӑл тайӑла-тайӑла хӳхлет. 
Хӗр ҫумӗсем шарлантарса юрласа ячӗҫ, шӑпӑрҫӑсем шӑпӑр 
калама пуҫларӗҫ. Тӑмра калакан та тупӑнчӗ. Авланакан 
йӗкӗт арӑмне ҫавӑтса хапхаран кӗрес чух туй арӑмӗсем 
харӑссӑн алӑ ҫупса юрӑ шӑрантарма пуҫларӗҫ:

Туя туй пек тӑвар-и,
Туя туй пек тӑвар-и?..
Параппан ҫапса ташлар-и?...
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Сасартӑк туй картишӗ варрине ял ватти Утеш тухрӗ.
-  Чимӗр-ха, туй халӑхӗ! -  аллинчи кукӑр туйине 

ҫӗклерӗ вӑл. -  Ку -  ҫӗнӗ ял. Пӗрремӗш туй тӑватпӑр. Мал- 
тан, ҫӗнӗ пӳрте кӗриччен, кивӗ пӳрте ҫитсе хапха юписене, 
ватӑсене, йӑх-тӗпри тӑвансене асӑнса, парне памалла. Ыр- 
хаярсене, чӑваш хӑвачӗсене кивӗ ялтан хамӑр пата куҫса 
пыма чӗнмелле.

-  Утеш тете, пӗлсех калаҫатӑн-и? -  Миккуль ӑна хирӗҫ 
утса тухрӗ.

Туй хавасӗпе хӗрнӗ халӑх хушшинчен пӗри те тепри 
сас пачӗ:

-  Шурс)0(ал тӗрӗс калать!
-  Утеш тете пӗлет!
Миккуль те тӳрех парӑнаканни мар:
-  Тӗп кил кунта! Акӑ вӑл! -  ҫапла каласа хӑйӗн хапхине 

уҫса ячӗ.
-  Эсӗ ку хапха юписене кив ялтан вилнӗ тӑванусене 

пуҫҫапса сӑвап илсе килмен. Ҫавӑнпахальлӗхе тӗп кил мар- 
ха у, -  шур сухалне чӗтретсех ҫӗтӗлме пуҫларӗ ватӑ ҫын.

-  Апла тесен ӗнтӗ... Мӗн тумалла вара, Утеш тете? -  
аптӑравлӑн каялла хупрӗ хапхине Миккуль.

-  Ҫакӑ туй кив яла ҫитсе хапха юписене парне памалла, 
йӑх ваттисенчен пил ыйтмалла. Акӑ мӗн!

-  Ватӑ ҫын пӗлет ӗнтӗ, -  терӗ тахӑшӗ-пӗри.
-  Апла тесен каяс вара!
-  Э-эй! Туртасене ҫавӑрӑр! Туй кив яла ҫитсе килмелле!
... Туй халӑхӗ лавсем ҫине вырнаҫрӗ. Малти кӳмеллӗ

тӑрантас ҫинче -  ҫамрӑк мӑшӑр. Туй лашисем анатал- 
ла ҫулпа ӗрӗхсе, ыткӑнса пыраҫҫӗ. Лавсем ҫине шӑнӑҫнӑ 
туй арӑмӗсем аллинчи тутӑрӗсене вӗлкӗштерсе юрла- 
са пыраҫҫӗ. Шӑпӑрҫи чун тухас пек кӗвӗ вылять, тӑмри 
тӗнкӗлтетет, пӗкӗрен ҫакса янӑ шӑнкӑравсем илемлӗн  
янӑраса пыраҫҫӗ.

-  Туй пырать! Туй!..
Шухӑ туй ачисем лав ҫинчен сиксе анса лавпа юнашар 

тӑпӑртатса-ташласа пыраҫҫӗ.
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-  Туй килет!!!
-  Миккуль ывӑл авлантарать!
-  Ахванеҫ хӗр качча парать!
-  Ай-хай, этьсемри!.. -  нухайккисене пуҫ ҫийӗн 

чӑвӑшлаттарса-выляса пыраҫҫӗ йӗкӗтсем.
Миккуль чунӗ савӑннипе ҫунат сарсах вӗҫет. «Епле 

илемлӗ туй туса вӑл паян ывӑлне авлантарать! Ял халӑхӗ 
кун пек туя чылайччен манмӗ. Ӑруран-ӑрӑва пӗр-пӗрне 
каласа парӗҫ: «Миккуль ывӑлӗ Ҫимун чаплӑ туй туса ав- 
ланчӗ», -  тейӗҫ. Ҫапла юрласа-ташласа, туй халӑхӗ Хула 
ҫырми тӗлне ҫитрӗ. Ҫурҫӗр енче -  чӑнкӑ ҫыран, кӑнтӑр 
енче -  ҫуркунне ейӗве каякан лапам. Варринче -  ҫип- 
ҫинҫе ҫул. Ӑна шак чул сарнӑ. Хире-хирӗҫ лав иртсе каяй- 
масть. Чӑнкӑ ту хӗрринчи ансӑр сукмак евӗрскер, ҫӳлтен 
пӑхсан питӗ шиклентерет. Ним мар аялалли лапамаурапу- 
мӗнӗ чикеленсе-анса кайма пулать.

Лавҫӑсем тилхеписене хытарса тытрӗҫ.
-  Тпр-ру-у! Хуллен!
Туй ачисем лавсем ҫинчен сиксе анса туртасене хул 

пуҫҫийӗсемпе тӗрентерсе хӑвӑртлӑха чакарчӗҫ.
Хула ҫырми ҫумӗнчи Малти касран тепӗр туй курӑнчӗ. 

Вӗсем хирӗҫ анаҫҫӗ.
-  Эй, аслӑ Пихампар! Хӑтар ку инкекрен! -  Миккуль 

чалтах ура ҫине сиксе тӑчӗ.
Авалхи чӑваш йӑлипе икӗ туй хире-хирӗҫ тӗл пулсан 

ҫапӑҫусӑр иртмелле мар, юн кӑлармасӑр пӗр-пӗринчен 
уйрӑлмалла мар имӗш.

«Ҫамрӑксем пӗлсех те каймаҫҫӗ пуль-и, ватӑсем вара 
ас тӑваҫҫӗ», -  хӑй тӗллӗн ҫапла шухӑшласа, Миккуль 
Утеш тетӗшӗпе канашлама кайрӗ. Утеш пӑшӑрханчӑклӑн 
пӑхкаласа тӑрать. Миккуль ӑна хӑйӗн шуйхануллӑ шухӑшне 
пӗлтерсен вӑл пуҫне сулчӗ.

-  Ҫамрӑксенчен хӑшӗ те пулин у йӑлана аса илмесен, 
чиперех иртсе кайӑпӑр, тытӑҫу пуҫлансан чараймӑпӑр. 
Йӑла тӑрӑх чарма та юрамӗ, -  терӗ хуллен шурсухал.
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-  Э-эй! Тӑхтӑр!
-  Мальенсем, чарӑнӑр! Эпир каҫса каятпӑр малтан!
-  Ҫук! Эсир пире ҫул парӑр!
Акӑ, варринчи лавсем ҫинчен туй ачисем вӑшт-вашт! сик- 

се анчӗҫ те ушкӑнӑн-ушкӑнӑн пухӑнса каварлашма пуҫларӗҫ.
-  Тем тесен те, пӗлеҫҫӗ ку йӑлана ҫак ачасем, -  вӗлтлетрӗ 

Миккуль пуҫӗнче шухӑш.
Икӗ туйран икӗ харсӑр яш сиксе тухрӗҫ, калаҫса та 

тӑмарӗҫ -  пӗр-пӗрне ярса илчӗҫ. Теприсем хыҫалтан чуп- 
са ҫитрӗҫ, туй халӑхне хӗнеме пуҫларӗҫ. Яшсен туй ятне 
тӑхӑннӑ кӗписем чӑр-чар! ҫурӑлчӗҫ.

Юнлӑ туй пуҫланчӗ... Туй халӑхӗ вӑрҫӑ хирне тухрӗ. Ар- 
сем урса кайсах тӳпелешеҫҫӗ. Куҫӗсенче хаяр курайманлӑх 
вучӗ вӗрет... Ӑҫтан? Мӗн сӑлтавпа? Кӑна вӗсем хӑйсем те 
ӑнланмаҫҫӗ. Таҫтан, ҫӗршер те пиншер ҫул аваллӑхра пы- 
танса тӗлӗрнӗ йӑла аҫа вут пек ахӑрса кайрӗ вӗсен чӗринче.

...Хула ҫырми тӗпӗнче ӗлӗк те сахал мар вӑрҫӑ пынӑ: 
вӗсен мӑн аслашшӗсем Ылтӑн Уртан пиншерӗн йӑтӑнса ки- 
лекен эшкерӗпе, Уксак Тимӗрӗн кӑнтӑртан хӑпарнӑ нухай 
ҫарӗсемпе кӗрешсе пуҫ хунӑ...

Ҫав хӑрушӑ самантра кӳмеллӗ тӑрантас патне Антуни 
тетӗшӗ чупса пычӗ.

-  Каламанни пултӑр та! -  хӑлхаранах кӑшкӑрчӗ вӑл 
шӑллӗне. -  Хӑш-пӗрисем мана кунта ҫапла систерчӗҫ: ӗлӗк- 
авал икӗ туй тӗл пулса ҫапӑҫнӑ чухне качча каякан хӗре 
вӗлермесӗр те чарӑнман теҫҫӗ!..

Чалтах ура ҫине сиксе тӑчӗ Ҫимун.
-  Чукмар парӑр мана!
Антуни ун аллине чукмар тыттарчӗ. Сахвине хӑранипе 

чӗлхесӗр пул са ларчӗ. Антунипе Ҫимун урса кайсах ҫапӑҫрӗҫ 
мальенсемпе. Вӗсене пулӑшма ытти яшсем персе ҫитрӗҫ, 
кӳмеллӗ тӑрантаса хупӑрласа илчӗҫ. Упа пек ҫапӑҫрӗ Анту- 
ни шӑллӗн телейӗшӗн. Ҫӳлевӗҫ пек сике-сике ларчӗҫ вӗсем 
ҫине мальенсем. Ҫимун чукмарне ывӑтса ячӗ те аллине 
ҫиччӗллӗ явнӑ, вӗҫне тӑхлан янӑ чӗн саламатне алла илчӗ.
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Саламат пуҫ тӑрринче ҫиҫӗм пек авкаланнине чӑтма йывӑр 
пулчӗ лешсене. Тӑхлан лекнипе пӗрин куҫӗ сиксе тухрӗ, 
тепри тӑнлавне тытса кайса ӳкрӗ. Урса кайнӑ Ҫимун сала- 
матпа ыттисене ҫунтарма пуҫларӗ...

Мальенсем чӑтаймарӗҫ, чакма пуҫларӗҫ.
-  Юн! Юн тухрӗ!
-  Ҫитет, чарӑнӑр!
Никам чарайми вӑрҫӑ тӑруках лӑпланчӗ. Пурте хӑйсен 

лавӗсем ҫине сиксе ларчӗҫ. Икӗ туй каялла чакрӗ. Самаях 
кайсан, ватӑсем чарӑнса канашлама шут тытрӗҫ.

-  Утеш тете, иксӗмӗр юланутпа та пулин кайса йӑлине 
тӑвар пуль, -  терӗ Миккуль.

-  Тӗрӗс сӑмах у.
Икӗ ватӑ икӗ юланутпа васкасах кив ялалла чуп- 

тарчӗ. Туй халӑхӗ, халӗ ӗнтӗ васкамасӑр, каялла ҫӗнӗ яла 
таврӑнчӗ. Шӑпӑрҫӑсем те тӳрех шӑпӑрӗсене алла тытмарӗҫ- 
ха, туй арӑмӗсен те юрлас хаваслӑх ҫӗтрӗ. Юнлӑ туй пур- 
не те шухӑша ячӗ. Авӑ, туй ачисенчен хӑшӗ-пӗри юнланнӑ 
сӑмсине шӑлать, тепри катӑлнӑ шӑлне сурса пӑрахать.

Сахвине тӑрантас тӗпӗнче ҫулҫӑ пек чӗтресе выр- 
тать. Туй арӑмӗсем ӑна лӑплантарас тесе сӑра курки 
тыттарчӗҫ. Хӑйне алла илсе, Ҫимун Сахвинене ҫӗклерӗ 
те чӗрки ҫине лартрӗ. Хӑранӑ Сахвинене сивчир тытнӑ 
тейӗн, шӑлӗ ҫине шӑлӗ витмест. Симпыл терӗҫ, симпыл 
пачӗҫ, ӗҫмест. Пӗлекенрех инкесем ҫирӗп турат хуҫса 
шӑлне хӑйӑрчӗҫ те, симпыл ячӗҫ, ҫӑттарчӗҫ. Лӗпсӗрех 
кайрӗ ҫӗнӗ кин. Ҫийӗнчех тепӗр сыпкӑм сыптарчӗҫ. Ти- 
нех чӗм илчӗ Сахвине, йӗрсе ячӗ...

-  Иртет, иртет, нимех те мар, айшатӑн,.. -  
лӑплантарасшӑн пулчӗҫ ӑна инкесем.

-  Хӑрарӗ пуль-ҫке, мӑнтарӑн...
-  Хамӑн та сехре хӑпсах тухрӗ-ҫке! Кай, ӑҫтан мӗн ме- 

рекки сиксе тухать...
Лавсем малалла хускалчӗҫ. Ҫул тӑршшӗпех Ҫимун Сах- 

винене ӑшӑ сӑмахсем каласа, йӑпатса пычӗ, анчах арӑмӗ пӗр 
сӑмах та чӗнмерӗ. Сахвине чӗлхи ҫӗтмеллипех ҫӗтрӗ...
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Ватӑсем кивӗ ялтан йӑлине туса таврӑнчӗҫ, Ҫӗнӗ ялта 
та ку йӑлана чӗртсе кӗлтурӗҫ, чӳк ирттерчӗҫ, ҫамрӑксем 
валли йӑх-несӗл аслашшӗсенчен пил ыйтрӗҫ. Хапха юпи- 
сене чӗрӗ ҫӑмарта ҫапса ҫӗмӗрсе, сӑра тӑкса аш турамӗпе 
чӑкӑт татки хурса парне пачӗҫ. Туй малалла тӑсӑлчӗ, анчах 
кӑмӑла йӳле ярса ташласа юрлассиех пулмарӗ. Туй вӗҫӗнче 
хаваслӑх сӗвӗрӗлчӗ. Чикӗсӗр савӑнӑҫпа инкек шырланӗ 
юнашарах иккенне шӑпа пӳрне юнасах систерчӗ...

Миккуль хӑй сӑмахне тытрӗ. Иккӗмӗш ывӑлне вӑл таш- 
ласа тӑракан улма-чӑпар ут пачӗ, унпа пӗрлех ут хатӗрӗсем, 
урапа-ҫуна, пуҫламан икӗ капан, кӗрӗкпе тӑлӑп парнелерӗ. 
Ҫамрӑксем ҫӗнӗ пӳрте кӗрсе, тулли пӳлмепе ҫемье пурнӑҫне 
пуҫларӗҫ. Ҫӗнӗ ҫын чӗлхи ҫеҫ ҫаплах уҫӑлмарӗ-ха...

Эртель йӑви

Туй иртни тӑххӑрмӗш уйӑх ҫине кайрӗ ӗнтӗ. Ҫамрӑксем 
пӗр-пӗрне куҫран пӑхсах ӑнланаҫҫӗ. Ҫимун паян килте, 
ача кӳми тӑвать. Вӑрмантан ҫӑка хуппи сӳсе килсе Пӑлана 
шӳтерме янӑччӗ. Виҫӗ эрнерен вӑл тӳрӗленчӗ, ҫемҫелчӗ. 
Ҫимун ӑна хӗвел ҫине сарса типӗтрӗ, ытлашши курӑсне висте- 
се тӑкрӗ те, мунчала тума юрӗ-ха тесе, пуҫтарса хучӗ.

Сахвине йывӑр ҫын, часах ҫӑмӑлланмалла. Акӑ вӑл 
картлаҫ ҫинчен тертлӗн анса упӑшки патне пычӗ те кӑнтӑр 
апачӗ хатӗррине ӑнлантарчӗ. Хӑй айӑплӑ мар пулин те, 
чӗлхи ҫӗтнӗшӗн Сахвине вӑтанать. Упӑшкине вӑл тутипе 
апат ҫинӗ пек туса кӑтартрӗ, аллинчен туртрӗ.

-  Типтӗр-ха, эппин, ку курӑс. Алӑ ҫӑвас та апата ла- 
рас, -  тесе Ҫимун ӗҫне алӑран ячӗ.

Сахвине хул пуҫҫийӗ урлӑ тӗрӗллӗ, чӗнтӗрлӗ алшӑлли 
ҫакса янӑ, кумканпа шыв йӑтса тухнӑ. Арӑмӗ илемлӗн кул- 
са шыв ярса тӑнӑ чухне епле хавас-ҫке шыв сирпӗтсе пит- 
куҫ ҫума! Пилӗк таран хывӑнса ҫӑвӑнчӗ ҫамрӑк арҫын. Яш- 
така та кӗрнеклӗскерӗн хул-ҫурӑмӗ выляса кӑна тӑрать,
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шыв тумламӗ сирпӗнсе ҫеҫ тӑрать. Акӑ вӑл пӗр ывӑҫ шывне 
арӑмӗ ҫине сирпӗтрӗ те ӑна, мӑйӗнчен ҫакса янӑ алшӑллийӗ- 
пе хӑй ҫумне пилӗкрен явакласа ҫыхрӗ.

-  Иксӗре те йӑтам та пӳрте илсе кӗрем, акӑ!
Арӑмӗ йӑлтӑр куллипе савӑнтарчӗ.
Тӗпсакайӗнчен кӑларнӑ сивӗ кӑвас сӗтел ҫинче йывӑҫ

алтӑрпа ӑна кӗтсе ларать иккен. Аш кукӑлӗпе юнашар 
купӑста яшки пӑсланать.

Ашшӗ ывӑлне уйӑрса кӑларнӑ чухне улма-чӑпар утне 
ҫеҫ мар, сӗтлӗ ӗнине те пачӗ. Сахвинен супинкке пуянлӑхӗ 
икӗ сурӑх та пӗр пушмак пӑру тата пӗр ҫӳпҫе хӗр тупри 
пулчӗ. Картиш тулли выльӑх-чӗрлӗх ӗрлет вӗсен, пӳрт тул- 
ли телей курки. Ма савӑнас мар, ма ырра ӗмӗтленес мар? 
Ӗмӗчӗсем пысӑк Ҫимунӑн.

-  Сахвине, ӗҫпе ытлах ан хуҫӑл-ха ҫак кунсенче. Паян- 
ыран ҫӑмӑлланмалла тетӗн ху.

Сахвине йӑлтӑр ҫеҫ кулса илчӗ. Икӗ телейлӗ чун юна- 
шар ларса пӗр-пӗрне куҫран пӑхса апат ҫини чӑн телей 
мар-и вара?

Ывӑл ҫуратӗ-ши Сахвине, хӗр-ши? Вӑл тӑвакан хуп 
сӑпкара кам ярӑнӗ-ши? Анчах кам ӑна сӑпка юрри юрласа 
ҫывратӗ? Ӗмӗрлӗхех чӗлхи уҫӑлмӗ-ши вара унӑн арӑмӗн? 
Ялти усал чӗлхесем ун ҫинчен «Чӗлхесӗр Сахвине» тесе 
ят кӑларнӑ.

Ҫимун мачча каштинчен уртӑш туратти вырнаҫтарчӗ 
те ун вӗҫне сӑпка ҫакса ячӗ. Сахвине чупса пычӗ, пуҫне сул- 
калать, аллипе сӑпкине илсе тухма хушать. Э, ача ҫуралич- 
ченех сӑпка ҫакма хушмаҫҫӗ-ҫке ваттисем. Пуш сӑпкана та 
сиктерме хушмаҫҫӗ. Ҫимун сӑпкана каялла илчӗ, алкумне 
тухса лартрӗ. Унтан ал-хапӑл ача кӳмми ӑсталама пуҫларӗ. 
Ача ҫуратнӑ тесе, чӑваш хӗрарӑмӗ килте лараймӗ, ӗҫ ҫине 
тухатех. Кӑкӑр ачине хӑйпе пӗрле кӳмене хурса илсе тухӗ.

Сӑпки те, кӳми те питӗ шеп пулчӗҫ: ҫӑп-ҫӑмӑл, сап-сарӑ. 
Ҫимун сӑпкапа кӳме хӗррисене эрешлерӗ, пӗчӗк пушӑт 
хӑнкӑрав ҫакрӗ.
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Картишне Алтынке васкаса кӗчӗ.
-  Кин ҫӑмӑлланман-и? -  ыйтрӗ вӑл тӳрех ывӑлӗнчен.
-  Патне ҫитнӗ ӗнтӗ.
-  Эс мӗскер аппаланатӑн тата?
-  Шӑнкӑрч чӗппи вӗҫсе килнӗ ҫӗре йӑва хатӗрлес тетӗп.
-  Аван, аван. Кинпе сӑмах улӑштарам-ха.
Хӑй вара пӳрте кӗнӗ-кӗмен каялла сирпӗнсе тухрӗ.
-  Кин аптранӑ вӗт! Чуп, инкӳне кайса чӗн!
... Хреҫҫук нумай кӗттерсе тӑмарӗ, Ҫимун мӗн сӑлтавпа 

хыпаланса килнине пӗлтерсен ал-хапӑл пуҫтарӑнса кӳрше 
чупса ҫитрӗ.

Сахвине ҫӑварне алшӑлли ҫыртнӑ, аллисемпе нар 
кӗтессинчен ярса тытнӑ.

-  Ах, кин, ачи урлӑ килет, -  хыпкаланать ҫеҫ ун тавра 
хунямӑшӗ. -  Манӑн хамӑн апла пулман пӗрре те.

-  Хырӑмне шӑлмалла, пӑянам.
-  Ват ҫын пулсан та, пӗлместӗп-ҫке.
-  Мана асанне вӗрентнӗ. Пӗлетӗп. Атя-ха, ҫапла туса 

пӑхар.
Хреҫҫук асламӑшӗ кивӗ ялти пӗр эпи карчӑк пулнӑ. 

Хреҫҫука ҫавӑнпах чӗнтерчӗ-ха Алтынке.
Хреҫҫук килӗнтешӗн хырӑмне хӗвеле май шӑлма 

пуҫларӗ, алшӑлли карӑнтарса ҫавӑрчӗ, ҫав хушӑрах тем-тем  
сӑмахӗсем каларӗ, саппун умӗнчен вӑрманта пухнӑ типӗтнӗ 
курӑк туртса кӑларчӗ те хунямӑшне чей вӗретме хушрӗ.

Сас кӑлармасӑр асапланать Сахвине, пулӑ евӗр авкаланать.
-  Пӑянам, атя-ха ҫав чейе ӗҫтерер, вӑл шӑнӑрсене 

ҫемҫетет.
Чей ӗҫнӗ хыҫҫӑн Сахвине чӑм шыва ӳкрӗ. Хуркка ҫаплах 

карӑнтарнӑ алшӑллипе ун хырӑмне шӑлать.
-  Хускалчӗ, ҫаврӑна пуҫларӗ, -  терӗ юлашкинчен 

Хреҫҫук. -  Вӗретнӗ шыв хатӗрле.
Сахвине хыттӑн ахлатса илчӗ те пӗтӗм вӑйпа 

кӑшкӑрса ячӗ.
-  Ҫиму-у-ун!.. -  А-а-а!
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Пӳрте Ҫимун чупса кӗчӗ.
-  Кам чӗнчӗ мана?!.
-  Сахвине чӗнчӗ сана, Сахвине! Тинех чӗлхи уҫӑлчӗ! -  

савӑнтарчӗ ӑна амӑшӗ.
-  Кур, акӑ, ывӑл ҫуралчӗ санӑн! Савӑн!
Ҫимун мӗншӗн савӑнмаллине те пӗлмест ӗнтӗ. 

Хреҫҫук, ача кӑвапине касса, унӑн ывӑлне таса кипкесем- 
пе пиелерӗ, сак ҫине хучӗ. Ҫимун пӗрре арӑмӗ патне чупса 
пырать, тепре -  ывӑлӗ патне.

-  Сӑпкуна илсе кӗр ӗнтӗ халь, -  хушрӗ амӑшӗ.
Ҫимун алкумӗнчен сӑпка илсе кӗрсе маччари уртӑш 

тураттинчен ҫакса ячӗ. Ачана вара унта ячӗҫ. Пурте тинех 
ҫӑмӑллӑн сывласа ячӗҫ.

-  Ҫимун! -  чӗнчӗ Сахвине.
Ҫимун васкаса арӑмӗ патне чупса пычӗ.
-  Тепре кала-ха?
-  Ҫи-и-му-ун, -  тӑстарарах каларӗ Сахвине. -  Хам ӑшра 

эпӗ яланах санпа калаҫаттӑм. Эсӗ илтмен ҫеҫ.
-  Кэпе турӑ сыхлатӑрах сана, -  тесе хунямӑшӗ кинне 

пуҫӗнчен тытса пӑхрӗ. -  Вӗрӗлмен. Асту кин, сивӗ шыв пат- 
не ан пыр хальлӗхе. Тӳрех ан хускал-ха, кан, тӗлӗрсе ил.

Хреҫҫук ҫӑмӑлланнӑ килӗнтешне тепӗр тӗрлӗ курӑк 
вӗретсе, ун ҫине сӗт ярса ӗҫтерчӗ.

-  Ку тата акӑ, пылпа хутӑш сӗт чейӗ, кӑкӑр карӑнмалӑх. 
Ӗҫ, ӗҫ.

-  Эсӗ чӑнах калаҫатӑн-и вара? -  тӗлӗннӗ Ҫимун арӑмӗн 
аллине тытса юнашар ларчӗ.

-  Калаҫатӑп. Халь малашне нумай калаҫса йӑлӑхтарӑп-ха.
-  Ай, апӑрша!.. -  арӑмне тытса юратрӗ ниҫта кайса 

кӗрейми савӑннӑ Ҫимун.
-  Мӗн ятлӑ хурӑпӑр ачана?
-  Йӑванран пуҫлас. Эсӗ мана татах ывӑлсем ҫуратса па- 

расса ӗмӗт тытап-ха.
Алтынке, кинне кирлӗ сӗнӳ парса, кайма пуҫтарӑнчӗ:
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-  Кин, мухтамалла кӑна сан хална, ывӑлпа пуҫларӑн. 
Ӗнтӗ ҫак килте малашне ывӑл сасси те, хӗр сасси те янӑраса 
ҫеҫ тӑтӑр. Пушӑ сӑпка ан сиктерӗр.

Хӗрарӑмсем тухса кайрӗҫ.
Ҫапла калаҫса ларнӑ майӑн сисмен те, Сахвине ӑшӑ ыйха 

путнӑ. Ҫимун сӑпка сиктерсе ларчӗ, ывӑлӗ ҫине пӑхса савӑнчӗ.
«... Акӑ, ывӑлӗ ҫитӗнӗ те иккӗшӗ пӗрле сунара ҫӳреме 

тытӑнӗҫ. Сӑсар, пакша, тилӗ тирӗсене сутма Пӑва пасарне, 
инҫетри хуласене те тухса ҫӳрӗҫ. Ма ҫӳрес мар, ма ҫын ҫине 
тухас мар?..»

Ывӑлӗ тутисемпе чаплаттарать. Ха, кӑкӑр ӗмесшӗн 
вӗт. Сахвине вӑранман-ха. Ҫимун сӑпка сиктернӗ май та- 
тах ҫутӑ ӗмӗтсем ӑшне путрӗ: «... Пурӑна-киле инҫетри 
хуласене те ҫитсе суту-илӳ ӗҫӗ йӗркелесе ярӗ-ха вӑл... Эх, 
кайса курасчӗ...».

-  Ҫимун!
-  Сахвине?
-  Ачана пар-ха, ӗмӗртес теп.
Хӑй ҫуратнӑ ачана пӗрремӗш хут кӑкӑр ӗмӗртет Сахви- 

не. Ах, епле чаплаттарса ӗмет ывӑлӗ, хушӑран йӑлтӑр! кулса 
кӑтартать тата хӑй.

Ҫемьере канӑҫлӑ телей хуҫаланать.

Тулли пулӗ-ши пӳлме?

Ыраш пучахӗ йывӑррӑн пуҫне уснӑ, тулӑ хирӗ 
чӑшӑлтатса ларать. Шӑрчӑксем пӗр вӗҫсӗр чӑрлатаҫҫӗ, 
симӗсскерсем чалт та чалт! сиксе тухаҫҫӗ умма. Ыран-па- 
ян вырмана тухмалла.

Миккуль хире ана курма тухрӗ. Урлӑ та, тӑрӑх та 
утӑмларӗ ҫӗр ӗҫ ҫынни, пучах татса ывӑҫ ҫинче сӑвӑрчӗ:

-  Ӗв-в-в!..
Тырӑ пиҫсе ҫитнӗ, шӑл айӗнче хыттӑн кӑтӑртатать, 

тутӑ кӗнӗ. «Ҫӗнӗ ҫӗрте тырӑ кашни ҫулах ӑнса пулать-ха. 
Пӑшӑрханмалли ҫук. Ҫил-тӑвӑл килсе тустармасан е пӑр
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ҫапса каймасан пӳлме тулли тырӑ тулмалла кӑҫал...» -  
ҫапла шухӑшсемпе хевтеленсе утакан Миккуль тӑпах 
чарӑнчӗ: ак тамаша! -  ӑрша вылякан хирте тӗл-тӗл 
чӑшӑлах вӑрман шӑтса тухнӑ.

-  Епле-ха капла?! Ӑҫтан?! Тин кӑна ҫукчӗ-ҫке?
Хурама та, юман та пур, ӑвӑспа хурӑн та курӑнкалаҫҫӗ...

Унран мӑшкӑлламалӑхне хӗвел ҫинче ҫамрӑк симӗс 
ҫулҫисемпе илӗхсе лараҫҫӗ, лӗм ҫилпе вӗлтӗртетеҫҫӗ... Эх, 
мур мар-и! Ҫамрӑк хунавсем тырӑ пучахӗнчен те ҫӳллӗрех 
ҫӗкленнӗ, тӗллӗн-тӗллӗн лаппипех сарӑлса кайнӑ. «Асту- 
ха, вӑрман тымарӗ епле хунавлӑ! Ҫӗр тӗпӗнче тымарланса 
тӑрать те тем авӑкра хунав ҫӗклет. Пӗлтӗр кунта ҫукчӗ- 
ҫке. Вӑрман хӗрринчи ана ҫинче тухнисене кӑкларӗҫ-ха. 
Кӑҫал вара анкарти ҫумӗнчи анана та шӑлтах ярса илнӗ. 
Э-эх! Вӑрман парӑнмасть, вӑрман чакасшӑн мар. Пӗр-икӗ 
ҫул акмасанах кунта вӑрман кӑшӑл! ӳссе ларӗ» -  ҫапла 
шухӑшсемпе ҫуйланса вӑл килнелле утрӗ.

Антунипе Ҫимун ҫемйинче пикенсех ҫурла шӑллаҫҫӗ, 
ҫава хӑйраҫҫӗ. Миккуль те аллине лапаткапа хӑйра тытнӑ. 
Арӑмӗ ӑна кӗлетрен ҫич-сакӑр ҫурла йӑтса килсе пачӗ, ҫави- 
сене те пуҫтарса тухрӗ.

-  Пӗлтӗртенпе ҫакӑнса тӑрса тутӑх ҫие пуҫланӑ, кур. 
Епле шӑлласа пӗтерӗн?

-  Элекҫейпе Лявккана чӗн-ха. Пӗри Пӑлара пулӑ тыт- 
са ларать иртенпе, тепри шӑхлич шӑхӑртать. Ӗҫ тӗлне 
пӗлмесӗр ан ҫӳреччӗр.

... -  Ларӑр-ха юнашар, -  ывӑлӗсене ик енне лартрӗ ашшӗ 
лешсем пашкаса чупса ҫитсен. -  Ҫурла шӑллама вӗрентем. 
Хӑвӑра вырмалӑх ҫурла шӑллӑр. Ыран вырмана тухатпӑр.

-  Ҫӑрттан шӑлӗ пекех ҫурла шӑлӗ. Хи-хи-хи, -  кулка- 
лать Лявкка. Хӑй ашшӗн аллине пӑхса май килтересшӗн 
тӑрӑшать.

-  Эс, йыт пулли, пулчӗ-пулмарӗ шӑл йӗрме пӑрах. Ӗҫленӗ 
чух ӗҫ тӗлне пӗл. Тытӑр-ха ҫавасене. Элекҫей, чӗркуҫҫипе 
хӗстерсе тыт та ҫавуна, ак ҫапла лапаткала. Пӗрре пӗр ен-
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чен, тепре тепӗр енчен. Ҫава вӗҫӗ янӑраса тӑмала, ҫӗҫӗ вӗҫӗ 
пек ҫивӗч пулмалла.

-  Чӑввӑш! Чӑввӑш! Чӑнк! Чанк! -  янӑраса ҫеҫ тӑчӗ пӗр 
кана картишӗнче.

-  Ай! -  пӳрнине кастарчӗ Элекҫей, -  ҫавӑнтах ҫӑварне 
персе хыпрӗ.

-  Ҫава лапаткаласси шӑхлич каласси мар, асӑрхануллӑ 
пул улӗмрен! -  хӑтӑрчӗ ашшӗ.

Ҫав кун кашни килтех хӗҫ-тимӗр чӑнклатни, арҫынсен 
кӑра сасси илтӗнсе тӑчӗ... Алӑксем шӑлт та шалт хупӑнчӗҫ, 
хӗрарӑмсем пӗр-пӗрин патне каҫса килчӗҫ -  ял ҫынни выр- 
мана тухма хатӗрленчӗ.

Ял халӑхӗ хирте хӗвӗшет -  йӑва-йӑва ӗрет хуҫалӑхӗ пу- 
шанса юлчӗ.

Алтынкепе Миккуль шурӑмпуҫпех тырӑ ани умне 
ҫитсе тӑчӗҫ. Аслӑ хӗрӗ Чӗкеҫ юнашар тӑчӗ, ыттисем -  айкки- 
нерех. Алтынке, пир кӗпе ҫинчен чӗрҫитти ҫакнӑскер, ӑна 
хуҫлатса пилӗкрен хӗстерчӗ те сурпанне питӗрех ҫавӑрса 
ҫыхса алла ҫурла тытрӗ. Куҫ умӗнче -  вӑрман хӑртса, ҫич 
хут тар юхтарса тунӑ ана ҫинче ҫитӗннӗ тыр-пул хумха- 
нать, алла кӗресшӗн.

-  Атьсем, -  каялла ҫаврӑнса каларӗ ашшӗ. -  Кӑҫал 
тырӑ ӑнса пулчӗ темелле, анчах тӗл-тӗл вӑрман шӑтса 
тухнӑ. Астӑвӑр, суйласа вырӑр. Хунавне кӗркунне тепӗр 
хут хӑртма тивет.

-  Миҫеҫул вӑрманхӑртӑпӑр-ши капла?- пӑшӑрханчӑклӑн 
калаҫрӗ Алтынке вырма пуҫламасӑр тӑхтаса. -  Вӗҫӗ-хӗрри 
те курӑнмасть. Ҫынсен мӗнле-ши тата?

-  Тӗрлӗрен. Кӑста Керӗмӗн тыррине пуссах илнӗ, авӑ. «Те 
пӗрчӗн-пӗрчӗн суйласа вырма тивет?», -  тесе пӑшӑрханать. 
Хамӑрӑн Антунипе Ҫимун шавламаҫҫӗ. Камӑн мӗнле -  
пӗрисен ҫап-ҫутах ани, теприсен чӗл-чӗл е лаппӑшпе хунав.

Алтынке ывӑҫласа тырӑ вырма пикенчӗ.
-  Хӑш вӑхӑтра шӑтса тухса ӳсме ӗлкӗрет, э? Пӑхсах 

тӑтӑмӑр-ҫке анасене, -  тырӑ вырнӑ майӑнах калаҫать Ал- 
тынке. -  Чӗкеҫ, атя, манран ан юл.
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Чӗкеҫӗ хыпалансах вырать-ха, анчах амӑшне ӗлкӗрсе 
пыма йывӑр ҫав. Алтынке ӗҫре вут пек вӗри: алли вӗлтлетсе, 
ҫурли выляса ҫеҫ тӑрать -  тем авӑкрах кӗлте-сурат туса та 
лартать. Ку ӗҫре ӑна упӑшки те ӗлкӗрсе пыраймасть.

-  Кӑчӑрт-кӑчӑрт! Кӑчӑрт-кӑчӑрт! -  вырать ҫурлипе Ал- 
тынке, ҫав вӑхӑтрах тӗл пулакан уйрӑм хунавсене вӑтӑрса 
ывӑтать. -  Хунав кӑна мар кусем, йывӑҫлансах кайнӑ-ҫке!

-  Кӑҫал пӳлмесене тултарасси пулмасть, ахӑр. -  Мик- 
куль чӑтаймарӗ, ҫурлине хул пуҫҫи ҫине хурсах ана ҫине 
шалалла васкаса кӗрсе кайрӗ.

...Вӑрманӗпе пӗрле кӑткӑ тӗмисем те мӑкӑрӑлса ларнӑ 
тата! Кӑмпи-ҫырли те курӑнать. Э-ха-хай... Виҫӗ ҫул каял- 
ла хӑртнӑ вӑрман тепӗр хут чӗрӗлнӗ тӑнӑ! «Асту-ха ӑна! 
Вӑрман ҫар пек, ниепле те каялла чакмасть, тепӗр хут 
таврӑна-таврӑна тапӑнать. Тата миҫе ҫул тапӑҫма тивӗ- 
ши, миҫе хутчен хӑртма тивӗ?!» Миккуль ана ҫинчи хунав 
лапписене пурне те палӑртса тухрӗ. «Кунта сахалтан та 
чӗрӗк ана пулать».

-  Лявкка! Халех киле кайса кӗреҫесем йӑтса кил! 
Чӑтса пулмасть ку мӑшкӑла. Ишсе тӑкас, куҫӑм ан куртӑр! 
Ял ҫыннисем пирӗн пирки: «Тырӑ вырӑнне вӑрман ӳсте- 
рет», -  тесе кулӗҫ капла.

Лешӗ хаваспах килелле вӗҫтерчӗ, тем авӑкран каял- 
ла кӗреҫесемпе персе те ҫитрӗ. Ана ҫинче тырӑ вырасси 
кӗреҫепе ӗҫлессинчен кансӗртерех пек туйӑнчӗ пулас ӑна. 
Хайхискерсем анӑш та тӑвӑш тӑпра сирпӗтсе хунавсене 
кӑклама пуҫларӗҫ. Тем вӑхӑтрах ишсе те тӑкрӗҫ. Ашшӗ хӑй 
те ывӑлӗсенчен юлмарӗ: тымарӗ-мӗнӗ вӑтӑрса кӑларчӗ 
хунавсене, кӑткӑ тӗмисене салатрӗ, ҫеремлене пуҫланӑ 
вырӑнсене хусӑкласа тӑкрӗ. Тӑпӑлтарнӑ хунавсем юлаш- 
кинчен ытлаван пысӑк купасем пулса тӑчӗҫ.

-  Типшӗрччӗр-ха, тырӑ пухса кӗртсен тымарӗ-мӗнӗ 
ҫунтарӑпӑр, -  тесе ашшӗ тинех кӑмӑлтан ҫурла тытрӗ. -  
Халӗ ӗнтӗ тырӑ вырма та юрать.
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Темле тӑрӑшсан та, Чӗкеҫ амӑшӗ чзослӗ халтӑр ӗҫе 
чӑтаймарӗ, кӗлте хыҫҫӑн кӗлте ҫыхсан пилӗкне тытса 
тӳрленсе тӑчӗ.

-  А-ай! Пилӗк хытсах ларнӑ-ҫке манӑн. Анне, кӗлте 
ҫыхса тзосрӑм. Сзграт тӑватпӑр-и?

Тӳпене тӑри ҫӗкленнӗ, каҫса кайсах юрлать. Кӑнтӑр 
апачӗ те ҫитнӗ иккен. Амӑшӗ йывӑҫ чӗреспе вир пӑтти 
илсе килнӗ. Сӗтпе, ҫупа пӗҫернӗскерне чӗлхе ҫӑтса ямалла. 
Кӑмакаран кӑларнӑ пекех, вӗри апат пӑсланса тӑрать.

Алтынке ҫемйине апата лартрӗ.
-  Лявкка темерӗн! Паян эс пуринчен ытла тӑрӑшрӑн. Ме- 

ха сана чӗрӗ ҫӑмарта, ӗҫ. Вӑй кӗтӗр. Эс хӑртнӑ хыҫҫӑн вӑрман 
тек шӑтса лармӗ ӗнтӗ кунта, -  терӗ амӑшӗ кулкаласа.

Ывӑннӑ ачана канса илме амӑшӗ кӗлтесенчен су- 
рат туса пачӗ. Сулхӑна канма кӗрсе выртрӗ те Лявкка, 
тӗлӗрсех кайрӗ:

... Ун аллинче ҫутӑ пулӑ авкаланать пек -  тухса 
тарасшӑн, шыва каялла чӑмасшӑн. Ҫу-ук! Тараймӑн! Лявк- 
ка ӑна ҫатӑрласа тытрӗ те ҫӳле-ҫӳле ҫӗклесе, шыв сирпӗтсе 
Пӑла тӑрӑх чупрӗ. Акӑ, Пӑла лаппӑшпех шывран пулӑсем 
чалт та чалт! ҫӳлелле сикме пуҫларӗҫ. Ай, илемлӗ те-ҫке!... 
Пӑла ик айкки -  хӑва та тӗм. Йӗри-тавра кайӑксем каҫса 
кайса юрлаҫҫӗ ...

Кӗҫӗнни каннӑ хушӑра аслисем алла ҫурла тытрӗҫ.
...Кӑчӑрт-кӑчӑрт, кӑчӑрт-кӑчӑрт! -  ӗҫ кал-кал кайрӗ: 

кӗлте хыҫҫӑн кӗлте, сурат хыҫҫӑн сурат. Алтынкепе Мик- 
куль юнашар, пӗр-пӗринпе хавхаланса, шӑкӑл-шӑкӑл 
калаҫса ӗҫлеме пуҫларӗҫ:

-  Ырансенче ку анана тухсан лапамри анана пуҫлас, -  
Миккуль умри анине куҫпа виҫсе илчӗ. -  Нумаях тухӑҫ пу- 
лаймӗ ку кукшаланнӑ анаран. Шел, ӗмӗтленнӗччӗ...

-  Нумай пулӑхлатрӑмӑр, тислӗк те тӑкрӑмӑр-ҫке, 
кӑпкалатса-сухаласа хӑвартӑмӑр иртнӗ кӗр. Ӑҫтан тупӑнчӗ- 
ха ку вӑрман?..
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-  Вӑл ҫаплах пулать ӗнтӗ ҫитес ҫулсенче те. Анасене 
пӑхсах тӑмалла. -  Миккулӗн пӑшӑрханни иртсех пӗтмен те, 
ӗмӗтне мала хума пӑрахман-ха.

-  Ҫав лапамри ана ҫинче ҫеҫ шанчӑк. Нӳрӗк унта ыт- 
ларах тӑрать ҫуркунне. Пучахӗ пит шултӑра, кайса пӑхрӑм. 
Хунав та пусман. Ҫил-тӑвӑл ҫеҫ килсе ан хуплатӑр.

-  Каламанни пултӑр та! -  кӗрлесе кайрӗ ана пуҫӗнче 
Антунин сасси. -  Атте! Йӗтем тума вырӑн тупаймарӑм. 
Ӑҫтарах тӑвар кӑҫал? Лашасене аштарма ирӗклӗ пултӑр. 
Пӗлтӗр хӗсӗк пулчӗ.

-  Асту-ха, эсӗ тырруна вырса пӗтертӗн те-и вара? Епле 
апла?

-  Маларах пикенсе тара тытрӑм. Арман авӑртса памал- 
ла. Кӳршӗ ялсем килсе ӗҫлесе пачӗҫ.

-  Маттур, ырлатӑп ҫеҫ. Йӗтем тума каҫкӳлӗм пыр, пӗрле 
пӑхӑпӑр. Анкарти аслӑ. Ҫимунпа пӗрле сӳтсе явар. Вӑл та 
ҫурт пуҫҫынни халь.

-  Ҫапла пултӑр, эппин. Сире пулӑшмалла мар-и?
-  Мӗн ыйтса тӑмалли? Тыт ҫурла. Паҫӑрах сана кӗтсе 

выртать.
-  Кӑчӑрт-кӑчӑрт! Кӑчӑрт-кӑчӑрт! -  ӗҫ ӳсӗмленчӗ. Хреҫҫук 

та ачисене ҫавӑтса чупса ҫитрӗ. Пысӑк ушкӑнпа ана каҫ 
пулттипе вырса кӗлтеленчӗ те, суратланчӗ те.

Ахрӑм

Йӗтем варрине юпа лартса икӗ лаша кӑкарнӑ та сар- 
са пӑрахнӑ ыраш кӗлтисене ашаҫҫӗ. Элекҫей лашасене 
хӑваласа тӑрать, суратсене сӳтсе кӗлти-кӗлтипе утсен ури 
айне пӑрахать.

-  Атя-я! Ут, атя! -  хулӑпа хӳтерсе уттарать юпа тавра 
Хушкапуҫпа ҫӳрен ута. Лешсем паян чӑхӑмлаҫҫӗ, ахӑртнех 
улӑх-ҫараншӑн пулмалла, тек-текех ирӗкелле туртӑнаҫҫӗ, 
пуҫне кӑмӑлсӑррӑн ухаҫҫӗ, шӑмараҫҫӗ.

Лашасем хыҫҫӑн утса Элекҫей хӑй те ывӑнчӗ.
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-  Ӑҫта ҫав Лявкка? Кунӗпе куҫ тӗлне пулмасть! Кӑштах 
улӑштарса илесшӗнччӗ.

-  Сана пулӑ шӳрпи ҫитересшӗн паян, -  кулкаласа ху- 
равларӗ Хреҫҫук инкӗшӗ. -  Атя, атя, ут. Е тӑпачӑпа ҫапас 
килет-и?

-  Ҫапла пуль терӗм ҫав, пулӑ тытмах кайса ларнӑ пуль 
терӗм.

Юнашарах тепӗр сарӑм тулӑ кӗлтисене хӗрарӑмсем 
тӑпачӑпа ҫапаҫҫӗ -  амӑшӗ, Хреҫҫукпа Сахвине инкӗшӗсем 
тата Чӗкеҫ.

-  Чӗкеҫ, эсӗ те пулин мана улӑштар-ха.
-  Мӗн тӑвассу пур, ара? Улӑштарӑп, эппин.
Элекҫей, тилхеписене аппӑшне тыттарсан, пӗр кана

ӑшхыппине пусармашкӑн тӑрӑ шыв ӗҫрӗ, унтан, кӑкаркӑчра 
тӑракан лашана утланса сиккипе хире вӗҫтерчӗ.

Арҫынсем хиртен кӗлти-кӗлтипе тырӑ турттараҫҫӗ -  
йӗтем ҫине тиесе килсе тӑкаҫҫӗ те каллех хире васкаҫҫӗ. 
Ашшӗн лавне хирӗҫ тӗл пулсан та, Элекҫей лашине чар- 
марӗ, сиккипе хӑваларӗ.

-  Асту-ха, эс капла ӑҫта?! -  кӑшкӑрса юлчӗ ашшӗ, анчах 
ывӑлӗ итлемерӗ, ҫаплах лашине хӑваларӗ.

... -  Тӑпӑртӑк! Тӑпӑртӑк! Тӑпӑртӑк! -  хайхи ана тӗлне ҫитрӗ.
-  Тпру-у-у! -  Элекҫей лаша ҫинчен сиксе анчӗ те хӑй 

куҫласа хӑварнӑ вырӑна чупса пычӗ.
Ҫӗнӗрен шӑтса ларнӑ вӑрмана хӑртнӑ чзосне, тарӑн ты- 

мар кӑларас тесе аппаланнӑ май, унӑн кӗреҫи теме лексе пит 
хыттӑн чанклатнӑччӗ. Темиҫе хут та лартрӗ кӗреҫине ҫав 
вырӑна ун чз«не, анчах тарӑнрах чавма тем чӑрмантарчӗ. 
Чакаланса аппаланма вӑхӑт ҫукчӗ, пит шзосӑшласа та 
илме май килмерӗ унӑн ҫав вӑхӑтра -  вӑрман васкаса 
хӑртмаллаччӗ. Анчах пуҫран тухма пӗлмен вӑрттӑнлӑх ӑна 
канӑҫ памарӗ, вӑхӑт иртсе пынӑҫемӗн ытларах та ытларах 
асаплантарчӗ. «Мура каймӗ-и? Кайса пӑхас! Тен?...» Мӗн ик- 
кенне тӗшмӗртме хӑрасах вӑл халь кунта персе ҫитрӗ. Ҫула 
май пӗрле илнӗ кӗреҫине тытса пӗр хӑй ҫеҫ пӗлекен вырӑна 
чавма пикенчӗ.
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Акӑ! Акӑ калл ех чанклатрӗ! Мӗн ку? Самаях пысӑк шӑтӑк 
алтма тиврӗ. Ун умӗнче -  тимӗр шлемпа куяк тӑхӑннӑ ҫын 
шӑмми... Куякне сӑнӑ шӑтарса кӑкӑр шӑммине витӗр кӗнӗ. 
Ҫумӗнчех -  кукӑр хӗҫ тата ҫӗрнӗ нухайккӑ...

Вилтӑпри. Авалхи ҫапӑҫусенчен юлнӑскер. Кам? Мӗн? 
Хӑҫан? Ҫамрӑк Элекҫей ӑна тӗшмӗртеймерӗ. Чылайччен 
аптӑравлӑн пӑхса тӑрсан вӑл вилене ҫав хальлӗнех хӑварса 
ашшӗ патне васкарӗ.

-  Атте! Тете! Атьӑр-ха! Атьӑр!
-  Ӑҫта? Мӗн тума?
-  Эпӗ мӗн, темӗскер тупрӑм!
Аслисем ӑнланмасӑр пӑхса тӑнине кура вӑл хӑвӑрт кӑна 

хӑй мӗн тупнине каласа пачӗ.
-  Ну Элекҫей! Ҫитет сана суйса, -  ашшӗ аллине сулса 

пӑрӑнма хӑтланчӗ. -  Эсӗ, ӗҫлес вырӑнне, тем пӑркаланса 
ҫӳретӗн. Кай йӗтем ҫине!

-  Суймастӑп. Эп хупласа та хӑвармарӑм. Ҫаплах юлчӗ.
Антуни тетӗшӗ кӑсӑкланчӗ. Ҫимун та шӑллӗ хутне кӗчӗ:
-  Атьӑр, эппин, кайса пӑхар. Темех пулмӗ уншӑн. Вӑт 

апӑрша ачи, шыраса тупнӑ пулмалла тем тӗлӗнтермӗш.
...Акӑ пурте пӗрле вӗсем авалхи ҫар ҫыннин вилтӑпри 

умӗнче тӑраҫҫӗ. Элекҫей тимӗр шлемне илсе кӑтартасшӑн 
пулчӗ.

-  Ан тив! Ан хускат! -  чарчӗ ашшӗ. -  Тата тем курӑн!
Ӳчӗ ҫӗрсе пӗтнӗскерӗн шӑммисем тӗрӗс-тӗкелех,

тимӗр ҫар тумӗ тӑрӑх ашшӗ вӗсен умӗнче кам выртнине 
тӗшмӗртрӗ:

-  Нухай ҫар пуҫ ҫынни.. Акӑ, нухайкки те пур. Ӗлӗк ку 
тӑрӑхра хӑрушӑ ҫапӑҫусем пулни ҫинчен халӑхра халь те 
тӗрлӗ сӑмах-юмах ҫӳрет. Халӗ хамӑр куртӑмӑр ӗнтӗ. Тӑшман 
ҫарӗ кунтан иртсе кайнӑ.

-  Атте, шлемне илсе юлар-и? Тӗлӗнмелле япала...
-  Пӳрнепе те ан тӗкӗннӗ пултӑр! Усал вӑя хускатма ка- 

ламаҫҫӗ...
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Антунипе Ҫимун пӗшкӗнсех виле тумне тимлӗ сӑнарӗҫ; 
тимӗр куякӗ вӗсене пит кӑсӑклантарчӗ:

-  Ав епле тумпа... Сӑнӑ пӗрех шӑтарнӑ ӑна, -  Ҫимун 
пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ.

-  Куратӑн-и? Уххипе ҫӗмренӗсем те пур, юнашар хунӑ, -  
Элекҫей пӗр енчен тепӗр енне кускалать кӑна. -  Уринче атӑ 
пулнӑ, ҫӗрсе пӗтнӗ.

Антуни, кӗреҫе тытса, виле айккине тата ытларах 
чаврӗ.

-  Чимӗр-ха! Куратӑр-и? Тепӗр енче юплӗ тимӗр чукмарӗ 
пур! Каламанни пултӑр та... Ман ӑна тытса пӑхасах килет.

Тем туйӑнчӗ пуль-и пурне те -  таҫтан хиртен йыт- 
кашкӑр улани илтӗнсе кайрӗ...

-  У-у-у-ю-ю-юв!...
Пурте енчен-енне ҫаврӑнса пӑхкаларӗҫ. Аякра сӑрӑ 

йытӑ чупса иртрӗ. Чарӑнса тӑчӗ те пуҫне каҫӑртса уларӗ:
-  У-у-у!.. -  унтан татах малалла лӗпӗстетрӗ...
Ашшӗ тӑруках пурне те чарчӗ:
-  Ҫитет! Ҫӗр ҫӑтасшӗ! Тӗкӗнме юрамасть терӗм вӗт 

паҫӑрах. Хуплӑр шӑтӑка!
Ывӑлӗсем хускалманнине кура Миккуль хӑйех кӗреҫе 

ярса тытса васкаса тӑпра ывӑтма пуҫларӗ. Пӗр сий ҫапла 
хупласан кӗреҫине Элекҫее пачӗ.

-  Тупма пӗлнӗ, пытарма та 
пӗлнӗ пул!

Вилтӑприне хупларӗҫ, тап- 
таса тикӗслерӗҫ.

-  Элекҫей, эс ялан темӗ- 
скер?.. Тем тӗлне те лекетӗн. 
Кирлӗ-кирлӗ мара шыраса 
ҫӳретӗн. Пурне те хытарсах 
калатӑп: астӑвӑр -  ял хушшин- 
че сӑмах ан кӑларӑр. Никам та 
пӗлмелле мар!
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Ывӑллӑха илни

Миккулӗн ҫурчӗ, чӑнах та, капмар. Аялти путвалне пуҫ 
пӗшкӗртмесӗрех кӗме пулать. Ун алӑкне те юман хӑмасенчен 
туса пысӑк тӑпса ҫине лартнӑ, сӑлӑп янӑ. Сулахаялла сарла- 
ка картлаҫ хӑпарать те тӳрех кӗлет алӑкӗ патне илсе ҫите- 
рет. Ӑна Миккуль тӑхӑр картлӑ йывӑҫ ҫӑраҫҫипе питӗрмел- 
ле тунӑ. Кӑҫал унта вӑл вӑрман хӑртнӑ уйра ҫитӗнтернӗ 
тыр-пулне вырнаҫтарнӑ. Сарлака ларсенче тулӑпа ырашӗ 
те, сӗлӗпе урпи те тӳпемиех тӑкӑнса лараҫҫӗ. Авӑртнӑ ҫӑнӑх 
та икӗ лар туллиех. Вӗтӗ ала ҫиеле пӑрахнӑ. Алтынке унпа 
тинтерех ҫеҫ ҫӑнӑх алласа илчӗ те лаҫра салма унаса яшка 
пӗҫерчӗ, ҫӑмартапа юрса ҫемьене апата лартрӗ.

Кӗлет тепӗр вӗҫӗнче хӗрӗсен ҫӳпҫисем йӗркипе лараҫҫӗ. 
Алтынкен хӑйӗн ҫӳпҫи те кунтах. Ӑна Миккуле качча кил- 
сен ҫӑнӑхта вӑхӑтӗнче ашшӗ-амӑшӗ тиесе килсе панӑччӗ. 
Хӗр чухне тӗрленӗ чӗнтӗрлӗ алшӑллисем ҫӳпҫе тӗпӗнче 
халӗ те алӑ тытман тасалӑхпа упранаҫҫӗ. Хӗрлӗ, хура ҫиппе 
тӗрленӗ авалхи чӑваш тӗрриллӗ виҫӗ алшӑллине ӑру сыппи 
ятне ҫӳпҫе тӗпӗнчен кӑлармасть чӑваш хӗрарӑмӗ.

Акӑ Чӗкеҫӗн ҫӳпҫи. Ӗҫчен хӗрӗн унта хӑй аллипе тӗртсе 
ҫӗленӗ алтуни кӗписем, сурпанӗ-масмакӗ, хушпу-тухйи, 
тевечӗ, сарӑ... Акӑ тата мерчен шӑрҫа ярса тӗрленӗ сӑмса 
тутри. Кам валли хатӗрленӗ-ха ӑна Чӗкеҫ? Хальлӗхе хӗр хӑй 
те пӗлмест. Хальлӗхе никам та ун чӗрине кӗрсе вырнаҫман- 
ха. Ашшӗ-амӑшӗн тӑван килӗнчех-ха хальлӗхе Чӗкеҫ чунӗ. 
Урӑххи ҫинчен шухӑш ӳкерме те сарӑп ҫук-ха. Аслӑк хӗрринче 
йӑва ҫавӑрнӑ чӗкеҫ евӗр чӗвӗлтетсе кунӗпех кил-таврашӗнче 
е турпас-ҫункав пуҫтарать, е вӑрман хӑртнӑ ҫӗрте айшатӑн 
ӗҫпе аппаланать, йывӑҫ вуллисенчен иртнӗ туратсене 
пуҫтарса купалать, апат хуранӗ умӗнче хыпкаланать, кӗрлӗ- 
ҫурлӑ вырмана е акана тухать.

Каҫ сӗмӗ хупларӗ таврана. Сисӗнмесӗр ӗнтрӗк анчӗ 
ҫӗр ҫине. Миккуль ҫемйи, анкартинче утӑ ҫулса таврӑннӑ 
хыҫҫӑн, каҫхи апата ларчӗ. Сӗтел ҫинче, салма яшкисӗр
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пуҫне, кӑмакара пӗҫернӗ турам-турам шурӑ чӑкӑт кас- 
са хунӑ. Чӗкеҫпе йӑмӑкӗсем паян кӑнтӑрла вӑрмантан ҫӗр 
ҫырли пуҫтарса килнӗччӗ. Халӗ хӗр тӑм чашӑк ҫине сивӗ сӗт 
ячӗ те ӑна ҫырлапа пӑтратрӗ. Кунтан тутлӑ та сиплӗ апат 
тата мӗн пур-ши ҫӗр ҫинче?

Чӗкеҫ пӗве кӗчӗ ӗнтӗ. Ашшӗпе амӑшӗ ҫапах та хӗрне 
улаха та, вӑййа кӑлармаҫҫӗ. Епле селӗм хӗр ҫитӗнчӗ вӗсен. 
Амӑшӗнчен ытларах ашшӗ хӗрне «Чӗкеҫ!» тесе ҫеҫ тӑрать, 
куҫран вӗҫертмест. Асламӑшӗ те Чӗкеҫпе пуплеме юратать. 
Ватӑскер зырӑн ҫинчен тӑрса ҫӳреймест ӗнтӗ. Тӑм чашӑка 
яшка ярса Чӗкеҫ унпа юнашар пырса ларчӗ.

-  Салма яшки сып-ха, асанне.
-  Салма яшки тен? Ай, аван та-ҫке.
-  Ҫисех яр, вӑй кӗтӗр.
-  Халь тин тем ҫисен те вӑй кӗмест ӗнтӗ, хухсах пырать 

ҫав. Аслаҫу патне кайма вӑхӑт ҫитнӗ.
-  Атя, атя, эс ун пирки ан шухӑшла, ҫи.
-  Чӗкеҫ! -  чӗнчӗ ашшӗ.
-  Эпӗ, атте.
-  Чӗкеҫ, Лявкка, итлӗр-ха!
Пурте кашӑкӗсене сӗтел ҫине хучӗҫ. Тем пит пӗлтерӗшлӗ 

сӑмах каласшӑн ӗнтӗ ашшӗ.
-  Яла хутла вӗреннӗ ҫын килчӗ. Земство шкулне 

пӗтернӗскер. Вӑл та пирӗн ялта вӑрман хӑртса эртель йӑви 
пуҫласшӑн. Хӗлле пушӑ вӑхӑтра укҫалла ачасене хутла 
вӗрентес шутлӑ. Эпӗ сире ун патне ярасшӑн.

Ачисем кӑн-кан пӑхкаласа ларнине курсан, вӑл ҫӑра 
мӑйӑхне шӑлкаласа сӑмахне маллла тӑсрӗ.

-  Пурнӑҫ малалла. Эпир, аннӳпе иксӗмӗр, ватӑлса 
пыратпӑр авӑ. Малашне вӗреннӗ ҫынсем валли ҫул уҫӑлать. 
Хутла пӗлни сире ҫын пулма пулӑшӗ.

Калаҫу ҫинех Ҫимун вашкӑртса пырса кӗчӗ.
-  Мӗн пит шухӑшлӑ ларатӑр?
-  Ирт, апат тӗлне ҫитрӗн. Анийӳ савать теҫҫӗ ун пек чух. 

Салма яшки ҫиетне?
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-  Ҫиес. Ма ҫиес мар тӑван килте кашӑк панӑ чух?
Алтынкепе хӗрӗсем шӑпӑртах лараҫҫӗ. Кинӗ

вӗриленмен-ши, Ҫимун ҫавӑнпа чупса килмерӗ-ши тесе 
Алтынке сисчӗвленчӗ, анчах упӑшкин пуҫланӑ сӑмахне 
айккинелле сӳтес мар терӗ, шавламарӗ.

Салмаяшки пурнете килӗшрӗ пулас, йывӑҫ кашӑксемпе 
тӑрӑшсах пысӑк тӑм чашӑка пушатрӗҫ. Матрӳшке чейне 
тӑпӑрчӑпа ҫыртса ӗҫнӗ хыҫҫӑн хӑшӗ-пӗри сӗтпе ҫырла тути- 
не те астивсе пӑхрӗҫ.

-  Эп мӗн теп, Ҫимун, кӗҫӗннисене кӑштах та пулин хут- 
ла вӗрентес теп. Ялта Руссов тӗпленесшӗн, Пикшик еннел- 
ле вӑрман хӑртас тет.

-  Пухура эп те пултӑм, атте, пӗлетӗп.
-  Ҫавӑ манпа сӑмах вӗҫертрӗ. Эс мӗнле шутлатӑн, Лявкка- 

па Чӗкеҫе унта ярас тетӗп. Вӗрентнӗшӗн тӳлемелӗх укҫам пур.
Ҫимун чалтах сиксе тӑчӗ.
-  Эпӗ те каятӑп!
Алтынке кулсах ячӗ.
-  Ыльӑм, эсӗ халь тин ача мар-ҫке? Ху та ача ашшӗ ӗнтӗ.
-  Вӗренни никама та пӑсмасть! Эпӗ вӗренме юрататӑп.
-  Халь тин эпӗ сана чарма та, хушма та пултараймастӑп. 

Хӑвӑн ирӗкӳ, -  терӗ ашшӗ, ывӑлӗ ҫине мӑйӑх витӗр кулкала- 
са пӑхса. Вӑл пӗлет, Ҫимун пӗчӗкренех хуть те мӗнле ӗҫе те 
тӑрӑшса, ҫине тӑрса вӗренет, вӗҫне ҫитерет.

Ҫимун кайма пуҫтарӑнчӗ.
-  Эсӗ мӗн ыйтупаччӗ вара? -  тытса чарчӗ ӑна амӑшӗ.
-  Эх, мансах кайнӑ! Йыхрава килнӗччӗ. Эпир кӗҫтин 

тӑвасшӑн. Ача яшкине чӗнетпӗр. Пырӑр пурте! Халь Анту- 
нисем патне ҫитес теп-ха.

Ҫапла каласа, Ҫимун васкасах тухса кайрӗ. Ҫемье ҫулла 
чӗпкуҫпе ларас мар терӗ, ҫывӑрма выртрӗ.

Чӗкеҫ ҫенӗке тухрӗ. Ҫуллахи каҫсенче кунта ҫывӑрма 
кӑмӑллать вӑл. Чӑланти шур катан пирпе карнӑ хӗр вырӑнӗ. 
Чӗкеҫ унта кӗрсе выртрӗ те тутлӑ ӗмӗтсен ӑшне путрӗ. Акӑ 
вӑл хутла вӗренӗ. Ялти ҫынсем хушшинче ятлӑ хӗр пулса
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тӑрӗ. Ялти чи илемлӗ каччӑ ун ҫине куҫ хывӗ. Анчах? Кам 
пулӗ вӑл? Кам?..

Шӑпчӑксем юрла пуҫларӗҫ. Чи-чи-чи!... Чиу-чи-и! Чив- 
чив-чивву-у-у! Чӗкеҫ шӑпчӑксен ытарайми юррин ытамне 
пуҫӗпех чӑмрӗ. Кӗҫӗр темшӗн Чӗкеҫӗн ыйхӑ килмест. Эх, 
шӑпчӑксем епле каҫса кайса юрлаҫҫӗ!.. Чӗкеҫ чунӗ те вӗсем 
патне ӑнтӑлать, вӗсен юррипе юрласа савӑнасшӑн, теме 
кӗтсе ыррӑн варкӑшать... Уйӑх ҫути чӳрече витӗр сӑрхӑнса 
кӗрсе урайне ӳкет.

Ҫемье ӑшӑ ыйхӑра. Уҫӑ алӑкран ашшӗ хушӑран-хушӑ 
харлаттарса яни, пӗр айӑкран тепӗр айӑк ҫине ҫаврӑнса 
выртни, шӑллӗсем мӑшлатса ыйха туртни илтӗнет. Чи те- 
лейлӗ те тутлӑ ӗмӗтлӗ-тӗлӗклӗ ҫемье пурнӑҫӗ. Пӑла шывӗн 
чи ҫӳллӗ ҫыранӗнче вӑрман хӑртса ҫурт лартнӑ ҫемьен те- 
лейлӗ каҫӗсенчен пӗри...

Сасартӑк урай варрине ӳкнӗ уйӑх ҫути мӗкӗлтетсе илчӗ. 
Пӗрре пӗр еннелле кайрӗ мӗлке, тепре -  тепӗр еннелле. 
Ыйхӑсӑр суптӑрканӑ Чӗкеҫ чалтах тӑрса ларчӗ. Чим?! Акӑ 
вӑл пӗр чӳрече патне пырса чарӑнчӗ. Ахӑртнех, шалалла 
пӑхать, унтан теприн патне пычӗ.

-  Атте! Анне!
Ашшӗпе амӑшӗ сас пачӗҫ.
-  Чӗкеҫ? Мӗн пулнӑ?
-  Пирӗн пӳрт тавра такам утса ҫӳрет.
-  Шӑпрах эс... Кӗҫӗннисене вӑратан.
Ашшӗ тӑрса ларчӗ, кутник сакки айӗнчен пуртӑ илчӗ те 

пӳртрен тухрӗ.
-  Эсӗ ан тух, -  хушса хӑварчӗ вӑл арӑмне. -  Енчен те 

шӑв-шав пулас пур, ывӑлсене вӑрат.
-  Кам унта?! -  янӑрарӗ тӗттӗмре Миккуль сасси.
-Я. . .Я!
-  Мӗн туса ҫӳретӗн кунта эс, «яя»? Кам эс?
-  Не гоните, мил человек. Я сирота. Ищу работы.
-  Ҫӗр хута мӗн ӗҫӗ?
-  С Буинска пешком шел. Хозяин выгнал из дома. У 

меня ни отца, ни матери нет, ни родного дома... Сирота я.
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-  Ачи ҫамрӑк-ха эсӗ, чӑнах. Мӗн тӑвас-ха санпа? Юрӗ, 
юрӗ, ан юхтар куҫҫульне.

-  Ни отца, ни матери. Возьмите меня, пожалуйста к 
себе. Я исправный работник. В хозяйстве пригожусь. Смот- 
рю, хозяйство у вас доброе, крепкое.

-  Ҫирӗппи ҫирӗп-ха, ара.
-  Возьмите, не пожалеете. Я работник старательный, 

не ленивый.
-  Мӗн ятлӑ-ха эс?
-  Пантелей.
-  Чим-ха, ҫемьепе калаҫам малтан.
Чӗкеҫ вӗсен калаҫӑвне хӑлха тӑратса итлесе выртать. 

Ай, шел-ҫке вырӑс ачине. Ашшӗ вырӑс чӗлхине самаях чух- 
лать вӗсен, ҫемйинче те ачи-пӑчине сӑмах улӑштаркалама 
вӗрентнӗ. Ҫавӑнпа та Чӗкеҫ хӑлхине чӑнк! тӑратса ит- 
лесе выртрӗ вӗсен калаҫӑвне. Ют ҫын татнӑ ыйхӑ ку ир 
сыпӑнмарӗ ӗнтӗ.

...Вӑрманти кайӑксем ирхи хӗвел пуҫне кӑтартсан 
харӑссӑн юрласа ячӗҫ: шӑкӑлчийӗ, шӑпчӑкӗ, чӗпченӗ 
вӗлтрен кайӑкӗ, саркайӑкӗ чечен саспа чӗвӗлтетрӗҫ; кук- 
кук авӑтни вӑрманта ахрӑмланса илтӗнет авӑ, асамлӑ сӗм 
кӳртет; улатӑпа, вӑрман кӑвакарчӑнӗ, ӑшшӑн кӑлтӑртатса 
сас парать, лере, авӑ, ӑсан туйӗ пырать, карӑшсем тӗкӗсене 
тӑратса, сике-сике, карӑлтатса пӗр-пӗринпе тытӑҫаҫҫӗ -  
пин сасӑпа ҫӗнӗ куна мухтаса сас парать таврари кайӑк- 
кӗшӗк. Пӗр сехетрен кӑштах тамалчӗ ку хавхалану, анчах та 
кун каҫипех вӑрман ҫийӗн каярах кайӑк юрри тӑрӗ-ха, ыл- 
мат е пӗр-пӗрне чӗнсе юрлӗҫ вӗсем, е хӑш-пӗр кайӑк хӑйӗн 
телейӗ пирки каласа парас тейӗ, тепри юратнӑ мӑшӑр 
тупнипе савӑнӑҫне ниҫта чикеймесӗр каҫса кайса юрлӗ, 
е йӑвинче чӗп кӑларса, чӗпписене савса ҫупӑрла-ҫупӑрла 
ачашшӑн чӗвӗлтетекен кайӑк юрри сӑпка юррине аса ил- 
терӗ; ҫӑхан кранклатса вӗҫӗ-и, е улатакка йывӑҫ вуллине 
хурт-кӑпшанкӑ шыраса таккани илтӗнӗ, тӑмана ух-ухлатса 
вӗҫсе иртӗ -  вӑрман чечен юрӑпа тулса тӑрать...
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Ашшӗ пӳрте кӗчӗ те амӑшӗпе пӑшӑлтатса калаҫа 
пуҫларӗ. Вӗсем мӗн пуплессе Чӗкеҫ хӑй те тӗшмӗртет-ха, 
ҫавӑнпа ирхи ҫутӑра чӳречерен тимлесех хӑнана тӗсеме 
пуҫларӗ.

... Ай, турӑ-ӑ-ӑ! Ҫу каҫа ҫумӑр курман тулӑ хӑмӑлӗ пек 
витӗр сарӑ кӑтра ҫӳҫлӗ йӗкӗт тӑрать вӗсен пӳрчӗ умӗнче. 
Ҫӳҫӗ ҫинче кайӑк йӑва ҫавӑрнӑ пулинех, тура мар, пилӗк 
пӳрне те витес ҫук. Самаях ҫӳллӗ хӑй, анчах Пӑла хӗрринчи 
хӑва пек ҫинҫе те йӑрӑс. Ҫийӗнче -  йӳле пилӗк пир кӗпе- 
йӗм. Ҫара уран.

Куҫӗсем вара! Ҫутӑран та ҫутӑ! Кӑвакран та кӑвак, 
утмӑл турат чечекӗ тейӗн! Хӑйне пӑхсан -  витӗр курӑнассӑн 
имшеркке, ҫилсӗр хумханса тӑрать...

Пӳртре темле хускану. Амӑшӗ тӑчӗ иккен, ашшӗпе 
иккӗшӗ сӑмахлаҫҫӗ:

-  Эпӗ ҫуратса панӑ ҫичӗ ача сахал пулчӗ-и сана, Мик- 
куль? Вӑт епле эсӗ, ачаран тӑранаймастӑн!

-  Кил-ҫурчӗ те, тӑванӗ те ҫук. Ҫиччӗ хушшинче 
саккӑрмӗш ытлашши пулмӗ ӗнтӗ.

Алтынке ҫапах та пӗр чӗл ҫӑкӑр касса тӑвар сапрӗ те 
тумланса хӑнана хирӗҫ тухрӗ.

-  Ӑҫта-ха эс?
-  Я здесь, матушка!
-  Халех епле матушка пулса тӑтӑм-ха эп саншӑн? И-и-и, 

ав еплерех шӑнӑр? Чӗре сурилӗх, акӑ, ме, шӑл хушшине хур.
-  Спасибо, спасибо, матушка!
-  Матушка та матушка тет ҫаплах, пӑх-ха эс ӑна! Э-э, 

ара, ашшӗ-амӑшӗ ҫук япала, ывӑллӑха килес тет пуль вара.
Алтынке килсе ернӗ ҫынна пуҫ тӳпинчен пуҫласа ура 

тупанӗ таранах куҫласа тухрӗ.
-  Атя, эппин, Миккуль, ертсе кӗр пӳрте. Ачи ачах ӗнтӗ, 

ывӑллӑха илӗпӗр. Ҫӳлти турӑ пачӗ пуль...
Куҫ уҫса та пӑхаймасть Чӗкеҫ килти ҫӗнӗ ҫын ҫине. 

Вырӑс йӗкӗчӗ ун куҫне шартарать. Ай, епле селӗм-ҫке, чӑкӑт 
пек шурӑ ӳтлӗ. Куҫ хупанкийӗсем сарӑ лӗпӗш пек лӑпӑс- 
лӑпӑс уҫӑлса хупӑнаҫҫӗ.
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Чӗкеҫ хура вӑрӑм ҫивӗтне ҫивӗтлесе вӗҫне кӗмӗл 
ҫеҫтенкӗ ячӗ. Утмассерен шӑнкӑртатса пырать тенки. 
Иртен-пӗр ҫын ҫаврӑнса пӑхмалла.

Каччӑн хӗр шухӑшӗ мар-ха хальлӗхе. Хырӑмӗ те выҫӑ 
унӑн, Пӑваран ҫити ҫуран килсе халтан кайнӑскер, ура 
ҫинче аран тытӑнкаласа тӑрать.

Хура мунча ырлӑхӗ

Авалтан пыракан йӑлапа Алтынке киле килнӗ ҫынна 
хӑнана пӑхнӑ пек пӑхрӗ, -  апат ҫитерчӗ, шӑналӑк айне кан- 
ма вырттарчӗ. Унтан хура мунча хутса ячӗ. Арҫынсем мун- 
чана кайрӗҫ.

-  Лекҫи, ӑшши пар-ха!
Вӑрӑм авӑрлӑ алтӑрпа Элекҫей мунча чулӗ ҫине шыв 

сапрӗ. Чаш! туса ҫӗкленчӗ вӗри пӑс маччана.
-  Э-эх! Ну Пантелей, чӑтатӑн тӑк, чӑт! Ывӑллатӑп халь сана!
-  Чего?
-  Усыновляю!
Миккульпе ывӑлӗсем вӑрӑм вырӑс ачине пӗҫҫӗн-каҫҫӑн 

тытрӗҫ те мунча лапки ҫине тӑсса парахрӗҫ. Пуҫларӗҫ вара 
хурӑн милӗкпе ҫунтарма!..

-  Тӑватӑ ывӑл юн тӑван, пиллӗкмӗшӗ ҫур тӑван. 
Ывӑллатӑп сана мунча ӑшшипе, чун тӑван пул пирӗнпе. 
Хурӑн милӗк пек пиҫӗ пул, юман пек ҫирӗп пул! Ман ывӑл 
пул, Пантелей! Ман ывӑл пул!

Ӑшши-пӑшши хыҫҫӑн Пантелей пуҫӗ тӑрӑх пӗр катка сивӗ 
шыв ячӗҫ, унтан ҫӗнӗ кӗпе-йӗм тӑхӑнтартрӗҫ, ярапаллӑ чӑваш 
пиҫиххи пилӗкрен ҫыхрӗҫ, Пантелейӗн кивӗ кӗпе-йӗмне мун- 
ча чулӗ ҫине пӑрахса ӑшалантарчӗҫ.

...Пӳртри кӑмакара шатӑртатса вут ҫунать. Ялкӑшакан 
вут умӗнче Алтынке капӑртма пӗҫерет. Акӑ вӑл чӗп 
шӑммипе ҫатма тӗпне сӗрсе икерчӗ хурса ячӗ. Авалхи чӑн 
чӑваш йӑлипе килнӗ хӑнана умран юличчен ҫитермелле. 
Алтынке Пантелее пӗр вӗҫӗм сӑйлать.

151



-  Ҫи, ҫи! Тӑраниччен ҫи!
Пантелей ҫиет, хӑй ҫав вӑхӑтра иртнине аса илет.

...Матушка. Пантелей ҫемйи Чулхула ҫывӑхӗнчи Ва- 
сильевка ялӗнче пурӑнатчӗ. Ывӑлне ҫуратнӑ чухне амӑшӗ 
хӗне кайса вилчӗ, ашшӗ тепре авланчӗ. Амаҫури амӑшӗ икӗ 
ачипе килчӗ те Пантелее кун ҫути кӑтартмарӗ. Ҫупкӑ-патак 
ҫисех ҫитӗнчӗ Пантелей, ӑшӑ сӑмах илтмесӗрех ӳсрӗ, апла 
пулин те амӑшӗнчен панӑ сапӑрлӑхӗпе, ашшӗн ӗҫченлӗхӗпе 
ҫын пулчӗ. Ҫӑкӑр ҫимелӗх ӗҫлесе илтӗр тесе, ашшӗ вун 
ҫиччӗри ывӑлне кӑҫатӑ йӑвалакансемпе пӗрле ялсем тӑрӑх 
кӑларса ячӗ. Ҫапла ҫӳресен-ҫӳресен вӑл хӑй ӗҫлесе тупнӑ 
укҫапа киле таврӑнчӗ. Амаҫури амӑшӗ ун аллинчи укҫана 
кап! ярса илчӗ те арчине пӗтӗрсе чикрӗ. Пантелее вара 
кутран тапса каллех килтен кӑларса ячӗҫ. Кун хыҫҫӑн вӑл 
килне тек таврӑнмарӗ, кӑҫатӑ йӑвалакансемпе пӗрле ялсем 
тӑрӑх тухса кайрӗ те ашшӗ килӗнчен пачах писрӗ.

Ҫапла ялтан-яла ҫӳресе Пантелей Пӑвана ҫитсе тухрӗ, 
унта пӗр хушӑ тутар ҫемйинче кӑҫатӑ йӑваласа пурӑнчӗ. Часах 
кил хуҫипе ывӑлӗсем ун ӗҫне вӗренсе ҫитрӗҫ те ӑна, ытлашши 
пыр тесе, хӑваласа ячӗҫ. Пантел ей вара унта-кунта тӗккеленсе 
ҫӳренӗ хыҫҫӑн, ӑнсӑртран Миккуль ҫемйине пырса кӗчӗ.

...Матушка. Вӑйпитти чӑваш хӗрарӑмӗ пӗрре те унӑн 
амаҫури амӑшне аса илтермест, ҫирӗп хул-ҫурӑмлӑскер, 
вӑр-вар ӗҫлекенскер, кӑнтӑрлахи вӗри хӗвел пекскер, 
пурнӑҫ вӑй-халне кӳрсе тӑрать, хӑй хӳттине илес кӑмӑлӗ ун 
куҫӗнче палӑрать, шанчӑклӑх кӳрет.

-  Матушка!
-  Йев, Пантели? Ҫиех, ҫи! Сӗтел ҫине мӗн лартнине 

йӑлтах астив. Вӑй кӗтӗр. Ай, хӑрӑк та-ҫке эсӗ! Чуну епле 
тытӑнса тӑрать?

-  Я сыт уже.
-  Сыт пулсан та ҫи.
-  Больше не могу.
-  Чӗкеҫ, ӑҫта ҫак эсӗ? Ма тухмастӑн чӑлантан? Хӑнана 

сӑйла-ха.
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Пуҫне ҫӗклеме хӑяймасӑр чӑлантан Чӗкеҫ тухрӗ.
-  Матушка, это ваша дочь?
-  Ҫапла, ман хӗр. Сан йӑмӑку пулать вара вӑл малашне. 

Тата икӗ тетӳ, икӗ шӑллу, икӗ пӗчӗк йӑмӑку пулаҫҫӗ санӑн. 
Вӑт епле пуян эсӗ халь!

-  Ах, матушка! Чем я заслужил такое счастье вдруг?
-  Ывӑллӑха илтӗмӗр сана! Малашне эсӗ пирӗн ҫемье 

йышӗнче пурӑнӑн. Тарҫа илмен.
Чӗҫкеҫ сӗтел ҫине сӗт чӳлмекӗ пырса лартрӗ, тӑм курка 

ҫине ярса Пантелей умне лартрӗ.
-  Пашалупа сӗт сыпса ҫи.
Унтан кукар яшки антарчӗ, кӑкӑрӗ ҫумне пысӑк ҫавра 

ҫӑкӑр тытса ҫӗҫӗпе ҫӑкӑр чӗлли каснӑ чухне куҫне вӗлт! 
каччӑ ҫине ывӑтрӗ.

... Ҫутӑ кӳлӗ ҫийӗн чӗкеҫ ярӑнса вӗҫсе иртрӗ, ҫунатти- 
семпе шыва перӗнсе сӑмсипе тумлам сыпса илчӗ.

-  Ку сана йӑмӑкунтан парне... -  шӑрҫа ярса чӗнтӗрленӗ 
сӑмса тутрине амӑшӗнчен вӑрттӑн тыттарчӗ Чӗкеҫ Пантелее.

Ӗнер ҫеҫ Пантелей выҫӑ, ҫарран, ҫут тӗнчере пӗр- 
пӗчченччӗ. Акӑ паян унӑн пуҫӗ ҫине капашсӑр пысӑк телей 
йӑтӑнса анчӗ: ашшӗ-амӑшне те тупрӗ, тетӗшӗсемпе шӑллӗ 
сене те, йӑмӑкӗсене те.... Пысӑк та хӑтлӑ ҫуртра тулли кӗреке 
хушшинче ларать вӑл. Халӗ, акӑ, еплерех чипер Чӗкеҫ ӑна 
капӑр парне парать, хӑй ӑна куҫ хывнине систерет...

Эх! Ҫапла телей те пулать-и вара пурнӑҫра?!.
Арҫынсем мунчаран таврӑнчӗҫ, ӗнтӗ хӗрарӑмсен кайма 

черет ҫитрӗ. Хура мунчан шӑрши хӑйне май тутлӑ, уйрӑмах 
юман е хурӑн милӗкне вӗри мунча чулӗ ҫинче пӗҫерсен. 
Алтынкепе хӗрӗсем вӑрӑм ҫӳҫӗсене сӗлтӗ шывӗпе ҫуса та- 
сатрӗҫ, унтан лапка ҫинче ҫапӑнса кирӗк кӑларчӗҫ, супӑнь 
курӑкӗпе ҫӑвӑнса тасалчӗҫ. Тӑкӑннӑ ҫӳҫ пайӑркисене Ал- 
тынке пӳрне вӗҫне ҫавӑрса тӳлерӗ те лапка айне мар, мун- 
ча кӑмакине пӑрахрӗ. Хӗрӗсем те ҫаплах турӗҫ.

-  Виркка, Васса, выртӑр-ха лапка ҫине, милӗкпе ҫапса 
ярам сире, -  аллине парлантарнӑ вӗри икӗ милӗк тытрӗ 
Чӗкеҫ аппӑшӗ.
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Кӗҫӗннисем кӑпӑр-капӑр, пӗр-пӗринпе тӗрткелешсех 
лапка ҫине вырнаҫрӗҫ. Аппӑшӗ малтанах ҫумӑр ҫунӑ пек 
вӗсем ҫинче милӗк силлесе тӑчӗ, унтан пуҫларӗ иккӗшне те 
ҫаптарма, хӑй ҫав хушӑрах такмакларӗ:

-  Э-эх! Асанне калашле, милӗкӗ пурҫӑн, лапки кӗленче, 
чулӗ мерчен, Вассапа Вирккан ҫурӑмӗ чӑттӑр! Ҫӑтти-ҫат, 
ҫӑтти-ҫат, ҫат-ҫат!..

Хурӑн милӗкӗ чӑнах та пурҫӑн пек ачашлать, ҫав 
вӑхӑтрах ҫаралнӑ хулкки вӗҫӗсемпе ытлаван чӗпӗткелесе 
илет. Ачасем ав епле урисемпе тапкалашса хаваслӑн 
ҫухӑрса выртаҫҫӗ.

-  Аппа, ҫитет! Ҫитет!
-А нне, кала-хааппанаҫитеттесе... Эпир каплаывӑнсах 

кайрӑмӑр, ача яшкине те каяймастпӑр.
Амӑшӗ чӗнмест, ачисем тӗркӗшнине кӑмӑллӑн кул- 

са пӑхса тӑрать. Акӑ вӑл пӗр курка сивӗ шыв ӑсса илчӗ те 
вӗсем ҫине чаш! сапрӗ.

-  Ай-ай! -  лапка ҫинчен качака путеккисем пек сиксе 
тухса тарчӗҫ мунчаран лешсем.

...Кӑмӑлӗ тулса, ҫан-ҫурӑмӗ ырлӑхлӑн ҫӑмӑллансатӑрать 
Алтынкен паян -  ачисен хаваслӑ шӑв-шавӗ ун чунне ҫунат- 
лантарать, тулли телей куҫран пӑхать. Чӗкеҫӗ шӑпӑртах, 
пит шавламасть, хӑй ӑссӗн тем ӗмӗтлӗн ҫӳрет, куҫӗсем вара 
ачаш ҫутӑпа ҫиҫеҫҫӗ, амӑшӗ ун ҫине пӑхкаласа илмессерен 
пуҫне пӗксе йӑл кулать.

Мунчаран тзосас умӗн Алтынке алкумӗнче ҫакӑнса 
тӑракан пилеш тураттисене пӗчӗк шӑпӑр пек туса татса 
ҫыхрӗ те хӗвне чикрӗ.

Куҫӑхнӑ телей

Мунча кӗрсе тасалса тухнӑ хыҫҫӑн ҫемйипех Ҫимун- 
сем патне ача яшки ҫиме кайрӗҫ. Вӗсем ҫитнӗ ҫӗре Антуни- 
сем те кунтаччӗ ӗнтӗ. Хреҫҫук хӑйӗн икӗ ачипе сӑпка умне 
пӗшкӗннӗ те тем-тем каласа тин ҫуралнӑ пепкене выля-
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тать. Лешӗ ӑнлани-ӑнланмиех-и яхӑл-яхӑл! кулса урисемпе 
тапӑртатать. Алтынке сӑпка пӗккинчен хайхи пилеш ту- 
раттисене ҫакса ячӗ -  усал-тӗселтан сыхлатӑр ачана.

Ҫимунпа Сахвине, тӑванӗсене кӗтсе, сарлака сӗтел 
ҫине вӑрманпа уй-хир кучченеҫне кӑларса лартнӑ; пӗр 
чашӑкра -  шӗшкӗ мӑйӑрӗ, тепӗр чашӑкра тӑварланӑ 
кӑмпа, юнашар кукӑль-пӳремечпе шӑрттан, варринче 
сӗтел хуҫи -  тӑвараллӑ ҫу. Сӗтел кӗтессинчи ятарлӑ лут- 
рарах тенкел ҫинче -  кӑрчамапа сӑра.

-  Атьӑр, иртӗр, иртӗр! Тӑвансем, куҫ пек кӗтетпӗр 
сире! -  ҫапла каласа Сахвине шӳлкеми-тенкисемпе 
чӑнкӑртаттарсах кӑмакаран чӳлмекпе купӑста яшки 
кӑларчӗ, унтан тӑм тирӗксем ҫине антарса сӗтел ҫине 
лартрӗ. Пӑсланса тӑракан какай яшки хӑнасене сӗтел хуш- 
шине йыхӑрчӗ. Кӗҫтин яшки пӗҫерме Ҫимун вӑрмантан 
ӑсан тытса килнӗччӗ. Кӑмакара ирӗлсе пиҫнӗ техӗмлӗ яшка 
шӑрши пӗтӗм пӳрте сарӑлчӗ.

Ача яшкине тутлӑран та тутлӑ пӗҫерсе хатӗрленӗ Сах- 
вине. Чӗлхи уҫӑлнӑскер, калаҫа-пӗр тӑрать. Ҫимун сӑра 
ӗҫтерет тӑванӗсене, кӑрчамапа та сӑйлать. Тӑвансен ӗҫкин- 
че пыл-сӑра юхать, пӗр-пӗрин кӑмӑл тупмалӑхне шӑкӑл- 
шӑкӑл калаҫу сыпӑнса пырать.

-  Тавсси сире!
-  Вӑрӑм ӗмӗрлӗ пултӑр, ашшӗ-амӑшне савӑнтармалӑх 

ӳстӗр!
-  Хӑй хыҫҫӑн шӑллӗ-йӑмӑкӗсене илсе килтӗр!
-  Тулли пурнӑҫпа пурӑнмалла пултӑр, хамӑр пек!
-  Ӳссе ҫынна юрӑхлӑ пултӑр!
-  Тӳрӗпе пурӑнтӑр! Ҫавӑ паха, -  тесе Миккуль тӗпеле 

иртсе ларчӗ. Арӑмӗ унпа юнашар вырнаҫрӗ.
Аслашшӗн юлашки сӑмахӗсене ӑнланнӑ пек ача 

сӑпкаран а-а-а! тесе кӑшкӑрса ячӗ. Тӑвансен ӗҫки-ҫики ма- 
лалла пычӗ -  савӑнса-юрласа, кӑрчама ӗҫсе кӑштах хӗрнӗ- 
скерсем, саркаланса-ташласа пурнӑҫ тулӑхӗпе савӑнчӗҫ. 
Кӳршӗсем те ача яшкине каҫнӑ, кашнийӗ пӗчӗк йывӑҫ
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чӗреспе пӑтӑ, кӑкшӑмпа сӑра йӑтса килнӗ, кӗрсенех кӑмака 
анине хурса хуҫа кӑмӑлне турӗҫ; ҫӗнӗ кайӑк валли кипкелӗх 
пир татӑкӗ сӑпка ҫине пыра-пыра хучӗҫ.

-  Йышӑмӑр хушӑнсах пырать. Ҫӗнӗ кайӑк килчӗ акӑ 
тата ҫӗнӗ ялта.

-  Ӑнӑҫлӑ вырӑн кунта. Шыв илмест текех.
-  Вӑрманӗ ал айӗнче, пӳрт-ҫурт лартма чаракан ҫук.
-  Калаҫусем ҫӳреҫҫӗ-ха, малашне налуксем пуласса сас- 

хура тухрӗ. Вӑрмана каплах ирӗклӗн кастармӗҫ.
-  Хальлӗхе телейпех пурӑнатпӑр-ха.
Ҫимун аллине шӑпӑр тытрӗ, ташӑ кӗвви кала пуҫларӗ. 

Чи малтан уссине пӗтӗркелесе, кӗске сухалне шӑлкаласа, 
урай варрине ашшӗ тухрӗ. Килте тӗртсе тунӑ чӑваш 
тӗрриллӗ шурӑ катан пир кӗпепе, йӑрӑм-кӑвак шӑлаварне 
пӗрӗмлӗ кӗске кунчаллӑ сӑран атӑ ӑшне ҫавӑрса чикнӗ 
Миккуль саккӑрла ҫаптарса ташлама пуҫларӗ. Ташлать- 
ташлать те чалт! ҫӳлелле сиксе илет. Ҫӑра та сарӑ су- 
халӗ чӗтренсе тӑчӗ вӑл ташланӑ майӑн, пӗрлех урай хӑми 
те чӗтренсе тӑрать. Йӑкӑш-йӑкӑш шукаласа, ташласа 
ҫаврӑнчӗ ун тавра Алтынке, унтан иккӗшӗ хире-хирӗҫ 
тӑрса харӑссӑн саккӑрла ҫаптарма пуҫларӗҫ. Алтынке 
виҫӗ аркӑллӑ вӑрӑм алтуни кӗпе тӑхӑннӑ, хуртисене хӗрлӗ 
хӑмачран пӗрнӗ, умне вара хурапа кӑвак, хӗрлӗ-кӗрен 
тӗслӗ ҫипсенчен ҫӗклесе тӗртнӗ капӑр чӗрҫитти ҫакнӑ. Ун 
мӑйӗнче -  кӗмӗл тенкӗллӗ, хурт куҫҫиллӗ мӑя, хул пуҫҫи 
урлӑ тевет ҫакнӑ, пуҫӗнче -  ҫӳллӗ хушпу. Ҫурӑмӗ ҫинче -  
мерчен шӑрҫапа вӗт кӗмӗл тенкӗ ярса ҫӗленӗ сарӑ ухӑнать. 
Хушпӑвӗ-мӗнӗпе упӑшки ҫӳллӗшех. Иккӗшӗ хире-хирӗҫ 
тӑрса саккӑрла ҫаптарса ташланӑ чухне ҫулланнӑ ҫулсен- 
чи ҫак илемлӗ мӑшӑр хӑватлӑн курӑнать. Пӗр кӗрепенкке 
таякан кӗмӗл тенкӗсем Алтынке ташланӑ майӑн илемлӗн 
те хӑватлӑн чӑнкӑртатса тӑраҫҫӗ... Миккуль таканлӑ сӑран 
аттипе тӑпӑр-тӑпӑр-тӑррӑстӑк! тутарса ҫаптарать те Ал- 
тынке ун кӗввине мая килтерсе, иккӗшӗ харӑс пӗр кӗвве 
лартса саккӑрла ҫаптараҫҫӗ. Пурнӑҫ хӑватлӑхӗ палӑрать
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вӗсен харсӑр ташшинче, алӑ ҫупса тӑракансем вара 
ӑмӑртмалла такмака сӗвеҫҫӗ:

Ҫур пулать те ҫур килет,
Пӑла тулли пӑр каять.
Тӑван чӗнет хӑнана -
С[ӗ)телли авӑнса т ӑрат ь.

Вӑрман хӑртса уй туса эртель йӑвине ҫавӑрчӗҫ вӗсем 
кунта, тымар ярса ҫирӗпл енчӗҫ. Мӗншӗн савӑнас мар, юрлас 
мар? Кӑмӑл еккине ярса ташлаҫҫӗ акӑ вӗсем паян. Ҫимун 
кӗтессе ларнӑ та шӑпӑр калать, ашшӗпе амӑшне ташлат- 
тарать. Хӑнасем, сӗтел хушшинчен тухса, ташлакансен ик 
енне тӑчӗҫ те алӑ ҫупса такмаклама пуҫларӗҫ:

Тӑпӑртӑк-тӑпӑртӑк!
Тӑпӑртатма килнӗ эпир.
Ӗҫме-ҫиме килт е те пур,
Савӑнма килнӗ эпир...

Вӗсем хыҫҫӑн Антуни ташша тухрӗ, упа пек енчен-енне 
тайкаланса, хӑрах урине хуҫлатса хӑй тавра вӑрр! ҫаврӑнчӗ 
те тӑрук сиксе тӑрса арӑмӗ умне пырса урипе тапрӗ. Ташша 
чӗнме тухсан Хреҫҫук пуҫҫаптарса тӑмарӗ. Пӑрҫа сапнӑ пек 
вӗттӗн-вӗттӗн ҫаптарса, упӑшки куҫӗнчен пӗр вӗҫӗм пӑхса 
ун тавра йӗке пек ҫӑмӑллӑн ташласа ҫаврӑнчӗ.

-  Э-эх! Эх!..
Ача-пӑча вӗсем ташланине кӑмака тӑрринчен куҫ 

сиктермесӗр пӑхса выртать. Паян кунтан ытларах савӑнӑҫ 
ӑҫта-ши тата! Кӑмака анинче вӗсем валли кукӑль-пӳремеч, 
икерчӗ-капӑртма пайтах. Тутлӑ кучченеҫе ҫӑвар тулли яв- 
тарнӑ май шӑркалчӑсем пӗр-пӗрне тӗрткелесе кам мӗнле 
ташланине, юрланине сӑнаса выртаҫҫӗ, пӗр-пӗринпе 
шӳтлекелесе пуплеҫҫӗ. Антунин ывӑлӗпе хӗрӗ, кӳршӗсен 
виҫ-тӑват ачи хӑйсем валли пӑхма лайӑх вырӑн т'шнӑ та
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кӑмака тӑрринчен пуҫӗсене кӑтартса выртаҫҫӗ. Чӗкеҫ вара 
сар сӑпка умӗнчен каймарӗ, ҫӗнӗ кайӑка чӗкеҫ чӗлхипе пуп- 
лесе вылятрӗ.

-  Аку! Аку-у! Аха-и? Иванӗ, э? Аку-у!
Тин ҫуралнӑ пепке урисемпе тапӑлтатса ухӑнса выляса 

выртать сӑпкара, Чӗкеҫехӑй чӗлхипе пуплесе савӑнтарать...
Пантелее те хӑнана илсе килнӗ, анчах хӑйне юттӑн 

туйса малалла иртме хӑяймарӗ, вӗт-шакӑрпа пӗрле кӑмака 
ҫумне сӗвӗнчӗ. Кунтан вӑл хӑйне хӳтте илнӗ ҫынсен ӗҫки- 
ҫикине пӑхса йӑпанчӗ, Чӗкеҫпе пуплекелерӗ, хӗр сӑйланӑ 
кучченеҫпе хӑйне май савӑнса ларчӗ.

Вун ик кӑшӑллӑ сӑра пички те пушанчӗ ӗнтӗ, кӑрчама 
курки те тавссилетсе сӗтел тавра ҫаврӑнчӗ, хӑнасем сӗтел 
ҫинчи мӗнпур сӑя австивсе рехетленчӗҫ.

-  Эй, мӗн каласси, Миккуль ҫемйи ҫирӗп тымар ячӗ 
ҫӗнӗ вырӑнта. Йӑхӗ хунать, ав. Ывӑлӗсем ҫитӗнсе пыни-пӗр 
авланса ҫемье тытаҫҫӗ, -  Микуш аллинчи сӑра куркине пу- 
шатрӗ. -  Эх! Тутлӑ, мур илесшӗ хӑмлаллӑ сӑри!

-  И-и, ҫапла пулмасӑр, ара! Сӑра вӗт, -  упӑшкин кӑмӑлне 
ҫу сӗрсе ларчӗ арӑмӗ.

-  Ялӑмӑр пысӑклансах пырать, -  хӑпартланса, кӑкӑр 
ҫапса калаҫать Кӑста Керӗмӗ. -  Эпӗ те, акӑ, ҫӗнӗ ҫурта 
куҫрӑм!

-  Вӑрман хӑртса уй тӑватпӑр пулать те... -  Сӗнейӗн 
йывӑр ӗҫре хытнӑ шӑнӑрлӑ аллисем ҫуркаланса пӗтнӗ, 
вӗсемпе вӑл тек-текех вӑрӑм та ҫӑра сухалне шӑлкалать, 
апат ҫинӗ майӑн тӑкӑннӑ тӗпренчӗксенчен тасатать. 
Кӗреҫе сухалӗ ӑна шет те килӗшет, патварлӑх кӳрсе 
тӑрать. -  Ҫӑмӑлли ҫӑмӑл мар ӗнтӗ, мӗн каласси...

-  Ӗҫлес текене чару ҫук. Куҫ хӑрать те ал тӑвать, тенӗ 
ӗлӗкех, -  сӗтел хушшинчи калаҫӑва малалла тӑсать Каш- 
та Хӗветӗрӗ. Вӑл нумаях пулмасть кӑна-ха уҫланкӑран 
хӗвеланӑҫнелле Тури каса тӑсса ҫурт лартрӗ. Халь хӑйне 
ҫӗнӗ ял ҫынниех тесе шутлать пулин те, Кивӗ Ахпӳртри 
ҫӗрне те пӑрахман-ха вӑл. Кунта хир тумалӑх вӑрман
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хӑртса ҫитерейменни ҫапла тума хистет ӑна хальлӗхе. Ку 
ӗҫке те вӑл пушаннӑ-пушанман, ниҫта хӑварман пуртти- 
не пӑрахмасӑрах, ялпа хутшӑнса ял хавхине пӗлес шутпа 
васкасах тухса килчӗ те халӗ ҫынсем мӗн калаҫнине хӑлха 
тӑратсах итлесе ларать. Пуртти, хурал йытти пек, хӑй ла- 
ракан сак айӗнче, ури ҫумӗнче выртать. Килне кайнӑ чух 
Пӑла хӗрринчен хӑва касса кайма кирлӗ пулӗ-ха.

-  Вӑрман хӑй ырлӑхне парать, ав: ҫырли-кӑмпи те 
сӗтел ҫинче, вут-шанки, утти -  сарайӗнче. Сунара ҫӳретпӗр, 
ӑсан яшки кӑмакаран каймасть, выҫӑ лармастпӑр. -  Ҫимун 
хӑнасене сӑйларӗ. -  Ҫийӗр-ха, ҫийӗр, сӑра куркине пушатса 
парӑр тата, атьӑр!

Хӗвел паҫӑрах вӑрман хыҫне пытаннӑ ӗнтӗ. Сасартӑк 
хӗвел тухӑҫ енчи чӳречерен хӗрлӗ ҫутӑ ӳкрӗ. Ку ырӑ марра 
сиссе, Алтынке тӗпелти чӳрече патне чупса пычӗ те тин- 
керсе сӑнама тытӑнчӗ.

-  Пуша-а-ар! Пӗтрӗмӗ-ӗр! Микку-у-уль! Ҫунатпӑ-ӑр!
Пурте карах сиксе тӑчӗҫ.
-  Ӑҫта?!
-  Пирӗн ҫурт ҫунать!
Пурте сӗтел хушшинчен вирхӗнсе тухса пушар 

сӳнтерме чупрӗҫ: кам витре йӑтса, кам -  пуртӑ, Миккуль са- 
рай стени ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан пакура ярса илчӗ.

Элекҫей чи малтан чупса ҫитсе асламӑшне вутран 
хӑтарчӗ, анчах кая юлчӗ ҫав, ватӑскер тӗтӗмпе чыхӑнса 
вилме ӗлкӗрнӗ... Миккуль сирпӗнсе чупса ҫитнӗ ҫӗре 
ун карта-хурине те йӗри-тавра вут ярса илнӗччӗ ӗнтӗ. 
Пӳртне те вут чӗлхи ҫуллать. «Мӗнле капла?! Ма темиҫе 
ҫӗртен ҫунать?» Шухӑшласа тӑма вӑхӑт ҫук, хӑвӑртрах вут 
сӳнтерме пикенчӗ, пакурпа хуралтӑсене ише-ише антар- 
ма пуҫларӗ. Хавас ӗҫкӗ-ҫикӗрен чупса тухса пынӑ кӳршӗ- 
сем ӑна пулӑшма ҫитрӗҫ. Пурте пӗрле Пӑларан шыв йӑтса 
пушара сӳнтерчӗҫ. Лявкка, кӗҫӗн йӑмӑкӗсене ҫавӑтса, Пӑла 
хӗррине илсе анчӗ. Пушарта пӗчӗккисем ытла ан хӑраччӑр, 
вут-ҫулӑм кунтан пит курӑнмӗ тесе, вӗсене шыв тултарса
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тӑма хушрӗ. Пурте пӗр рете тӑрса пӗр-пӗрне тулли шыв 
витрисем парса тӑма пуҫларӗҫ.

Шатӑртатса ҫунать юман пӗрене. Хӗрӳ вутпа ялкӑшать 
вӑл. Юман вутти хурӑн вутти мар, кӑварӗ те вӑраххӗмленсе 
тӑрать. Улӑм витнӗ сарайпа витесем тӑрринче вут явӑнать.

Антунипе Ҫимун килти пурлӑха ҫӑлма вута кӗрсе 
кайрӗҫ -  лашасене, ӗнесене, ытти выльӑха витерен хуса 
кӑларчӗҫ. Выльӑх витине вут-ҫулӑм ярса илнӗ. Улӑм витнӗ 
тӑрӑ айӑн-ҫийӗн ҫулӑмпа ялкӑшать. Лашасем чалхӑрнӑ 
куҫӗпе Антуни ҫине пӑхаҫҫӗ, хаяр сасӑпа кӗҫенеҫҫӗ. Вите- 
ри карта ӑшӗнче вӗсем ниҫта кайса кӗрейми тапӑртатаҫҫӗ, 
ик уран тӑрса вӗрлӗксене аркатса тухса тарма хӑтланаҫҫӗ. 
Антуни алӑка яриех уҫса ячӗ, унтан шалти карта алӑкӗсене 
те уҫа-уҫа тухрӗ. Вут-ҫулӑмран хӑранӑ лашасем тулхӑрса 
та кӗҫенсе витерен картишне вирхӗнсе тухрӗҫ. Хӑла лаша 
вара, алӑкне уҫса парсан та, ниепле те тухасшӑн мар пулчӗ. 
Чӗлпӗр тӑхӑнтартса аран ҫавӑтса тухрӗ ӑна Антуни. Ҫав 
хушӑра ун ҫӳҫне вут хыпса илчӗ. Телее, картиш варринчи 
пусӑ патӗнчи таканара шыв туллиехчӗ. Антуни чупса пыр- 
са пуҫне шыва чиксе кӑларчӗ.

-  Ух-х!.. Ҫимун ӑҫта?!
Ҫимун ҫунакан витерен ӗнене ниепле те ҫавӑтса 

кӑлараймасть. Ӗне тени лаша мар, вут ӑшӗнчен тапӑртатса 
тапса сиксе тухма пӗлмест, кутӑн чакать, урипе ҫӗре кука- 
лесе мӗкӗрет. Ҫимун ӗнене мӑйракинчен тытса сӗтӗрсе те 
пӑхрӗ, вӑй ҫитереймерӗ. Патакпа хӑваласа кӑларма та майӗ 
ҫук, кӗтессе тӗршӗннӗ ӗне ӑна мӑйракипе хӑмсарать. Акӑ, 
вите тӑрри ҫунса анчӗ. Ним тума та ҫук! Ҫимун ӗне ҫумӗнчи 
пӑрӑва йӑтса илчӗ те вут ӑшӗнчен тапса сикрӗ. Ӗне хыттӑн 
мӗкӗрсе ячӗ, пӑрушкийӗ хыҫҫӑн витерен вирхӗнсе тухрӗ. 
Лявкка чупса пырса вӗсем ҫине витрепе шыв сапрӗ.

-  Тете! Тете! Ӗне урса кайрӗ пуль?! Пурне те сӗксе 
ҫӳрет! Мана та сӗкрӗ... Пӑрушкине те сӗкет, ав!

-  Акӑ вӗренпе мӑйракинчен ҫыхса паратӑп та, вӑрман 
хӗррине леҫ, йывӑҫран кӑкарса хур!
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Килти выльӑх-чӗрлӗх, пушартан хӑранӑскер, ҫӗр саспа 
канӑҫсӑрланса ӗрлешет картишӗнче, ялти йытӑсем ин- 
кеке сиссе улаҫҫӗ. Ҫакӑ хур курнӑ ҫынсен чунне пушшех 
йывӑра кӳчӗ...

Тамӑкри пек явӑнать вут-ҫулӑм, ҫурт-хуралтӑ 
шатӑртатса ҫунать. Алтынке кӗлете талпӑнса кӗчӗ, 
ҫӳпҫесене пӗрин хыҫҫӑн теприне йӑтса тухрӗ.

-  Матушка! Чем помочь?!
-  Тырӑ миххисене йӑтмалла!
Тин кӑна ҫемье телейӗн ҫунатти айне тӑнӑ 

Пантелейшӗн ку инкек пушшех хӑрушӑ туйӑнса кайрӗ. Вӑл 
Алтынкерен пӗр утӑм та юлмарӗ, Элекҫейпе иккӗшӗ чуп- 
са ҫӳресе кӗлетрен картишне михӗсем йӑтрӗҫ. Лявкка та, 
ӗнине леҫсе таврӑнсан, амӑшӗпе пӗрле кӗлетрен япаласем 
кӑларма хыпӑнчӗ.

Уҫланкӑра ларакан эртель йӑвинчи Антунипе Ҫимун 
ҫурчӗ тивсе ан кайтӑр, вут алли сиксе ан ӳктӗр тесе ҫурт 
тӑррисене шыв сапса ислетрӗҫ.

-  Эй-эй! Хӑвӑртрах!
-Шыв! Шыв!!.
-  Пӑхса тӑрса ҫунтарса ярас марччӗ!..
-  Хӑвӑртрах!
Анчах вут алли пек хӑватли мӗн те пулин пур-ши ҫӗр 

ҫинче? Хӑрушӑ та ҫиҫӗмле хӑвӑрт ун вӑйӗ, шеллевсӗр. Кап- 
мар ҫурт тем вӑхӑтрах ҫунса ишӗлсе анчӗ. Ӗнтӗ кӗл кӑна 
кӑварланса выртать ун вырӑнне, тата кирпӗч кӑмака хуп- 
хуран кӑнтарса тӑрать. Хӑрӑмпа хуралнӑскер, унӑн мӑрйи 
Миккуле шӑпа ӑна «Ытлашши пысӑка ан кармаш!» тесе 
чӑмӑрпа юнанӑн туйӑнать...

«...Пӗтрӗ, йӑлтах ҫунса кӗлленчӗ Миккуль ҫурчӗ. 
Ҫунӑк пӗренесем кӑмрӑкланса-тӗлкӗшсе сапаланса выр- 
таҫҫӗ йӗри-тавра. Миккульпе ывӑлӗсем вӑрман кас- 
са пӗренен-пӗренен кӑларса ҫӗклерӗҫ вӗт ку тӗп ҫурта! 
Чӗнтӗрек енчен вӑрман тӑрӑх лавпа илсе тухрӗҫ. Ялпа 
пухӑнса ниме турӗҫ. Вӗсен ҫемйи тин ҫеҫ тулли телей-
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пе савӑнса пурӑнатчӗ кунта. Ҫак капмар ҫуртра кӑмака 
айӗнче шӑрчӑк чӗриклететчӗ, ача-пӑчан хаваслӑ кулли 
янӑратчӗ, юр юрласа алӑкӑн-тӗпелӗн Чӗкеҫ кумса ҫӳретчӗ, 
Алтынке хыпаланса апат хатӗрлетчӗ... Ҫемье сӗтел тав- 
ра пухӑнса ларса шӑкӑлтатса калаҫатчӗ, пуласлӑх пир- 
ки ӗмӗтленетчӗ... Икӗ ывӑлне авлантарса уйӑрса кӑларчӗ 
вӑл ку ҫуртран. Витере утсем тӑпӑртатса тӑратчӗҫ, ӗне 
канлӗн кавлесе сӗт сутарасшӑн ӗнӗрсе тӑратчӗ. Картиш 
тулли путек-сурӑх сиккелетчӗ. Э-эх!!. Ӑҫта кайса кӗчӗ ҫакӑ 
йӑлтах?!. Пӗтрӗ!.. Ҫунса кӗлленчӗ унӑн ҫурчӗ...»

Кӑмрӑкланнӑ пӗренесем ҫийӗн урлӑ та пирлӗ утса 
ҫӳренӗ май Миккуль вӗсене тимӗр пакурпа ҫапа-ҫапа са- 
латрӗ. Кӑвар хӗмӗ мӗл! туса ҫӳлелле вӗҫсе хӑпарать те каҫхи 
тӳпере хаклӑ ӗмӗт пек сапаланса ҫухалать... Эх, пӗрерӗн-пӗ- 
рерӗн юман касса турттарса килсе ҫӗкленӗ тӗреклӗ ҫурчӗ 
куҫ умӗнчех вутра кӗлленчӗ! Вун ултӑ ридван ҫаврӑнмалӑх 
сарлака картишӗ варринче халӗ мӗнпур выльӑх-чӗрлӗхӗ 
шуйханса-ӗрлешсе тӑрать... Кӗлетрен кӑларнӑ ҫӳпҫисемпе 
тырӑ миххисем ҫинче Алтынке ӳпне выртнӑ та ӳлесех йӗрет. 
Ун ҫумӗнчех Чӗкеҫпе йӑмӑкӗсем ӗсӗклесе тӑраҫҫӗ. Ывӑлӗ 
сем, авӑ, картиш варрине пухӑннӑ, пуҫне усса хуйхӑллӑн 
сӗнксе тӑраҫҫӗ...

Чуна шар! ҫуракан хурлӑхлӑ самант. Миккуль ҫемйи, 
малтан шыв айне пулнӑскер, халь кӗл ҫине юлчӗ... Вӑл па- 
курне ывӑтса ячӗ те кӗл витнӗ ҫӳҫне ик аллипе ярса тытрӗ:

-  Ы-ых-х!.. Ҫӗр ҫӑтасшӗ!
Хуйхӑпа хыпса ҫуннӑскер Пӑлана чӑнкӑ ҫыранран чупса 

анса кайрӗ, ҫыран хӗрринче ҫара урисене шыва чиксе пӗр 
хушӑхускалмасӑр ларчӗ, чунри пушарне сӳнтерме тӑрӑшрӗ. 
Ним ҫинчен те шухӑшлас килмерӗ унӑн халь. Пӑла шывӗ, 
авӑ, ачалӑхри пекех ним шухӑшсӑр хаваслӑн шӑнкӑртатса 
юхать ун урисем хушшипе...

-  Миккуль!
Чӑнкӑ ҫыран хӗрринче Мӑлюк тӑрать иккен. Пушар 

сӳнтерме кая юлнӑскер, вӑл, уҫланкӑн анӑҫ енне нумаях
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пулмасть куҫса ҫурма ҫӗрпӳртре пурӑнма тытӑннӑскер, 
халь Миккуле шыраса кунта пырса ҫитрӗ.

-  Эс мана ма чӗнмен пушар сӳнтерме? Эп сан тӑвану вӗт!
Миккуль аллине ҫеҫ сулчӗ, сӑмах хушмарӗ.
-  Миккуль, кӗтӳҫ пушши ҫакрӑн ӗнтӗ халь!
Миккуль ку мӑшкӑла чӑтаймарӗ, ҫаврӑнса ҫапла хуш-

са хучӗ:
-  Кӗтӳҫ пушши ҫакасси ывӑл ҫуратасси мар-ха вӑл!
Мӑлюкӑн текех сӑмах тупӑнмарӗ, вӑл чӗнмесӗр

ҫаврӑнса утрӗ.
...«Мӑлюкӑн пилӗк хӗр, пӗр ывӑл та ҫук. Миккуль вара 

ку ывӑлӗсемпе пӗтмӗ-ха, тепре те ҫурт лартӗ, тата чаплӑрах 
тӑвӗ! Анчах кам?! Кам хӑйнӑ вут тӗртме?!. Никампа урлӑ 
пулнине те ас тумасть. Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялне вӑл пуҫласа ячӗ, 
ял ҫыннисене хӑй хыҫҫӑн ертсе килчӗ. Ниме туса ҫӗклерӗҫ 
ҫак ҫурта. Э-эх!.. Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ал-ура ҫавӑрса пычӗ 
вӑл -  вӑрман хӑртса уй турӗ, капмар ҫурт лартрӗ, ачи- 
пӑчине ӳстерсе ура ҫине тӑратса пырать, тиха-пӑру ҫитӗн- 
терсе выльӑх ӗрчетет, лаша вити тытма пуҫларӗ... Хура 
ӑйӑр тухрӗ-ши вутран? Хура ӑйӑр... Чим? Шаккум... Хӑрах 
алӑллӑ Шаккум! Ҫавӑ, явӑл! Ҫавӑ, ҫӗр ҫӑтасшӗ! Урӑх ни- 
кам та пулма пултараймасть! Кукӑр алӑллӑ ҫыннӑн чунӗ 
тӳрленни хӑҫан пулнӑ-ши? Ҫавах, урӑх никам та пулма 
пултараймасть! Чылайранпа илтменччӗ-ха ун ҫинчен сас- 
хура...» -  шухӑш ҫӑмхи сӳтрелсе пӗтрӗ.

Миккуль килне таврӑнчӗ, сӑмах чӗнмесӗрех ҫунӑк 
пӗренесене пуҫтарма пикенчӗ. Пуҫне пӗр шухӑш вӗҫӗмсӗр 
пӑраларӗ: «Шаккум. Ӑҫтан шыраса тупмалла ку Шаккума?!»

Картишне хайхи Мӑлюк пырса кӗчӗ.
-  Мӗнпе пулӑшмалла, сана, тӑванӑм? Итле-ха, пирӗн 

автан паян авӑтать: «Ҫунса кайрӑр вӗ-ӗт! Мӗнле пурӑнӑ- 
ӑр?» -  тет сирӗн автана.

-  Пурӑнӑ-ӑпӑр-ха-а! Мӗнле те пули-ин! -  тет ман автан, 
илтетӗн-и?! Кур, авӑ, шерте тӑрринче авӑтать!

-  Эп сан пата... Эс ман тӑван пулатӑн вӗт? Пулӑшас тесе 
килтӗм.
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Пӗлет Миккуль, Мӑлюк ун патне пулӑшас тӗллевпе 
мар, ун инкекӗшӗн савӑнма, мӑшкӑллама килнӗ.

-  Эсӗ пулӑшни ӗнтӗ тем чуль, тав туса та пӗтерес ҫук!
-  Ҫил-тӑвӑл тухнӑ пулсан ялӗпех ҫунса каяттӑмӑр вӗт. 

Сехре хӑпрӗ!
-  Халь лӑплантӑн-и ӗнтӗ? Ме кӗреҫе, ҫуннӑ вырӑнсене 

тасаткала.
Мӑлюк кӗреҫепе унтан-кунтан тӗрткелесе ҫӳренӗ май 

чӗлхе хыҫма пӑрахмарӗ:
-  «Тӗртнӗ» тесе калаҫаҫҫӗ ялта. Чӑнах-и?
-  Эсӗ тата пулӑшаканни пулман-и, ӑнсӑртран? Э?!
Мӑлюк шартах сикрӗ.
-  Манӑн автан авӑтать: «Мӗн туса ҫӳре-ен ҫын картишӗ- 

ӗнче-е?» тет. Каям-ха килелле эпӗ.
-  Каях, каях, «тӑванӑм».

-  Матушка, матушка, не плачь так горько. Все живы! -  
усрав ывӑлӗ Алтынке умне чӗркуҫленнӗ. -  Смотри, что я 
нашел?

Пантелей тӗпсакайӗнчен тимӗр курупка тупса тухрӗ. 
Ҫавна Алтынкене пырса пачӗ халь.

-  Кажись, деньги там. Целехонькие.
Алтынке пуҫне ҫӗкл ерӗ. Ара, Лявккапа Чӗкеҫе вӗрентме 

укҫа пуҫтарнӑччӗ-ҫке вӗсем. Хӗрарӑма чӗм кӗчӗ.
-  Миккуль, кур-ха!
Миккуль аса илех кайрӗ. «Вӑрман хӑртса тунӑ уйра 

самаях тыр-пул туса илсе, вӑкӑр ӳстерсе сутса ачисе- 
не вӗрентмелӗх укҫа пухнӑччӗ вӑл. Ытлашшипех те 
пуҫтарнӑччӗ. Ҫурт пуҫ ҫынни тӗплӗхӗпе вӑл тӗпсакайне 
кӗтессе тимӗр курупкапа ҫав укҫана пуҫтарса хунӑччӗ. 
Асту-ха эс ӑна, кирлӗ самантра сиксе тухрӗ!»

Миккуль усрав ачине пырса ҫурӑмран лӑпкарӗ. «Хамӑр 
ҫын, маттур, хам ывӑл! Чӑнах, тӳрӗ ҫын».

Сывлӑш ҫаврӑннӑ пек пулчӗ Миккулӗн. Ҫапах та, паян 
темле йывӑр пулсан та, чӑтса ирттерӗ-ха вӑл ку хуйха.
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Ывӑлӗсем ун тавра пуҫтарӑнчӗҫ.
-  Атте, пуҫна ан ус! -  Антуни ашшӗне хул пуҫҫинчен 

ыталаса илчӗ.
-  Атте, пирӗн ҫине шан! -  Ҫимун та хул пуҫҫийӗпе пыр- 

са тӗкӗнчӗ. -  Эпир тӑваттӑн санӑн!
-  Ывӑлӑмсем, ывӑлӑмсем... Кӗл ҫине юлтӑмӑр вӗт... -  

сасси чӗтренсе тухрӗ Миккулӗн.
-  Атте, ан татӑл ытлашши... -  Антуни ҫак хурлӑ саман- 

тра йӑшса кайнӑ ашшӗне картиш варринчи каска патне 
ҫавӑтса пырса лартрӗ. -  Йӑлт ҫӗнӗрен тӑвӑпӑр.

-  Пурне те туса ҫитернӗччӗ, пурӑнма ҫеҫ тытӑннӑччӗ... 
Э-эх! -  икӗ аллипе ҫӳҫне ярса тытса пуҫне пӗксе ларчӗ 
Миккуль. -  Пурне те туса ҫитернӗччӗ, пурӑнма ҫеҫ 
тытӑннӑччӗ...

-  Аплах ан хуҫӑл-ха, атте! -  Ҫимун ашшӗн хуҫӑлнӑ 
кӑмӑлне тем пек ҫӗклесшӗн, анчах мӗн тумаллине пӗлмест. 
Мӗн ачаран вӗсем ашшӗ ҫирӗп юман пек пулнине курма 
хӑнӑхнӑ, хӑйсене ун хӳттинче туйнӑ. Паян ашшӗ хуҫӑлса 
ӳкнине курма йывӑр пулчӗ вӗсене.

-  Ҫуртне тӑвиччен... Ҫимун, сан патра вырнаҫкалӑпӑр 
пуль епле те пулсан?

-  Сӑмах та ҫук, атте. Паллах.
-  Ман алӑк та сан валли уҫӑ, атте, -  сӑмахне тӑсарах 

хушса х)гчӗ аслӑ ывӑлӗ.
-  Эх, Антуни, ӑпла тетӗн пулсан эппин, аннӳпе 

йӑмӑкусем сан патра вырнаҫчӑр.
-  Каламанни пултӑр та, унсӑр епле-ха? Каҫӑпӑр-килӗпӗр 

пӗр-пӗрин патне. Пӗр ҫемье вӗт.
Тӑруках хавшакланнӑ хунямӑшне Хреҫҫук хулран 

ҫавӑтса хӑйсем патне ертсе кайрӗ. Хӗрӗсем ун хыҫҫӑн утрӗҫ. 
Вут-ҫулӑмран сыхланса юлнӑ пурлӑхне пилӗк ывӑлӗ Ҫимун 
кӗлетне йӑтрӗҫ.

Чӗри вырӑнтан хускалчӗ Миккулӗн. Чӗпӗтсе ыратать. 
Ӑшӑ сӗт ӗҫсен утнакӑланаканччӗ.
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-  Кин! Кин теп!
-  Иев, пӑятам! — вӑштах ҫитсе тӑчӗ Миккуль умне Сах- 

вине кинӗ.
-  Курка сӗт пар-ха чӗре сыппилӗх, — минтер ҫинчен 

пуҫне ҫӗклерӗ хуняшшӗ.
Тин сунӑ ӑшӑ сӗт, чӑнах та, чӗре анине пушатсах ячӗ. 

Ҫапах та, ҫывӑрма выртсан та, ыйхӑ килмесӗр аптӑратрӗ. 
Пуҫра пӗр вӗҫӗм канӑҫсӑр шухӑш сӗвемленет. «Кам? Кам вут 
тӗртрӗ? Шаккум! Ҫавах ӗнтӗ, анчах аллине хурса хӑварман- 
ҫке? Алли тенӗрен, хӑрах алли юлнӑччӗ-ха унӑн. Кассан та 
шапа пек сикрӗ. Халӗ те куҫ умӗнчех. Вӑрӑ-хурахран ыррине 
кӗтесси ҫук. Шаккум. Хӑрах алӑллӑ пулсан та, вӑрӑ-хурахах. 
Ӑҫта-ха вӑл халь? Ӑҫтан шыраса тупас ӑна? Чим, Упипе 
Пӑва пасарӗсене ҫитсе пӑхас. Ахрат ҫырминче халь тин 
пытанса пурӑнмастех. Хӑйӗн вӑрӑ ӗҫне пӑрахманах пулсан 
пасарсене тухасси кӗретех», -  ҫапла шухӑшсемпе айланса 
Миккуль ыйха путрӗ.

Пӑва пасарӗнчи тытӑҫу

... Шавлать, кӗрлет Пӑва пасарӗ. Сутаканни нумай-и, 
туянаканни-и? Калама хӗн. Ӗречӗпех ҫӑпата, кӑҫатӑ е сӑран 
атӑ сутакансем лараҫҫӗ, хӑйсен таварне мухтаҫҫӗ. Тимӗрҫӗсен 
хӑйсен ӗречӗ пур: турчӑки-ухвачӗ, кӗреҫи, таканӗ, ҫӑри, тӑпси 
тата ытти те. Миккуль лаша сутакансем патне васкарӗ. Кунта 
пушмак пӑру, тиха сутакансем пӗр кӗтесре тӑраҫҫӗ. Ӗне сута- 
кансем тепӗр еннерех вырӑн йышӑннӑ.

Лаша сутакансем вара нумаййӑн. Хӑшӗ укҫа ҫитменрен 
юлашки лашине сутма тухнӑ, -  кун пеккисем мӗскӗннӗн 
пуҫне усса тӑраҫҫӗ, хаклашма та хӑймаҫҫӗ. Тепри улшуҫ 
ӗҫӗпе аппаланать, -  йӳнӗрехпе туянать, хаклӑрахпа сутать. 
Вӗсене тӳрех пӗлме пулать: хаклашма ӑстаскерсем е алӑ 
ҫапсах туянакан лаша хакне тивӗҫсӗр пӗчӗке антараҫҫӗ, 
е сутнӑ чухне ик хут хак лартаҫҫӗ те пӗр сум та чакмаҫҫӗ. 
Вӑрланӑ лашасене сӑрласа, ҫилхи-хӳрине татса, хӑлхи вӗҫне
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ҫурса е касса сутаҫҫӗ тенине те илтнӗ. Хуҫи ан паллатӑр 
тесе лаша ӗренкине урӑхлатма тӑрӑшаҫҫӗ имӗш. Миккулӗн 
лаша шухӑшӗ мар-ха паян, Шаккум тӗлне пуласчӗ.

Сасартӑк шурӑ ӑйӑр хыттӑн кӗҫенсе ячӗ, пӗр вырӑнтах 
пуҫне ухса тапӑртатма пуҫларӗ. Куҫне хӑй инҫетелле 
чалхӑртса пӑхать. Чим, авӑ инҫетренех кӑшкӑрса, алли- 
семпе сулкалашса пӗр ҫамрӑкпа ватӑ ун патнелле чупаҫҫӗ 
иккен. Ҫавсене курса йыхравлӑн кӗҫенет-ши шур ӑйӑр? 
Ӑна чӗлпӗртен тытса тӑракан арҫын, ҫакна сиссе, ӑйӑра 
айккинелле пӑрса илчӗ, сутакансен ретӗнчен ҫавӑтса тух- 
са каясшӑн пулчӗ. Ҫамрӑк яш чупса пырса ун ҫулне пӳлчӗ, 
ватти йӗнерчӗкрен уртӑнчӗ. Хайхи вӑрӑм мишер яш! кӑна 
сиксе утланса ларчӗ те шурӑ ӑйӑра карт та карт! турткала- 
ма пуҫларӗ. Ӑйӑрӗ кӗҫенет, икӗ уран тӑрать.

Чим! Кусем вӑрра тытрӗҫ вӗт! Ӑйӑра утланса тарма 
хӑтланнӑ этем -  шакла пуҫлӑ, тӳпеттей тӑхӑннӑ сухаллӑ 
мишер. Ун ҫинче -  тутар тӗрриллӗ кӗпепе камсул. Чим- 
ха, чим... Сӑнӗ ҫавах темле палланӑ пек туйӑнать... Епле 
ҫӗлен пек авкаланса-пӑркаланса ларать вӑл ут ҫинче... 
Тӑсланкӑскер, чӗлпӗрне хӑрах аллипе ҫеҫ тытнӑ, рысакне 
енчен-енне турткалать... Ӑйӑрӗ вара ӑна пӑхӑнасшӑн мар, 
хӑй патнелле чупакан ҫынсем енне ӑнтӑлать, кӗҫенет, ик 
уран тӑрать! Акӑ вӑл кутне-пуҫне сирпӗтсе хӑй ҫинче лара- 
кан юланутҫа ӳкересшӗн пулчӗ. Лешӗ пӗрре лаша мӑйӗ ҫине 
ӳпӗнех тепре йӗнерчӗкрен ярса тытать, е ҫакланса юлас 
тесе лаша ҫурӑмӗ ҫине выртать. Хӑрах аллине чӗлпӗртен 
нимпе те вӗҫертмест, тепӗр алли вара... ӗҫлеймест, ҫапка- 
ланса ҫеҫ тӑрать. Ҫӗлен пек пӗтӗрӗнетутутланнӑ ҫын...

Ҫавӑ! Ку чӑнах та Шаккум! Миккуль пӑхса тӑнӑ ҫӗртех 
хайхи ҫамрӑк ҫын унӑн сулланса тӑракан аллинчен ячӗ 
тытрӗ, лаша ҫинчен туртса антарасшӑн пулчӗ. Шаккум ӑна 
атӑллӑ урипе питӗнчен хыттӑн тӑрӑслаттарчӗ. Ҫамрӑк ме- 
серле сирпӗнсе кайрӗ.

-  Но-о-о! -  хӑвалама пуҫларӗ Шаккум ӑйӑра, хырӑмӗнчен 
аттипе тапа-тапа.
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Ҫаврӑнчӗ-пӗтӗрӗнчӗ ӑйӑр, чӗлпӗртен ярса тытнӑ ватӑ 
та сирпӗнсе кайрӗ ӗнтӗ. Халь-халь тарать!..

Миккуль пӗррех сиксе ӳкрӗ Шаккум ҫине -  суллан- 
са тӑракан аллинчен ярса тытса лаша ҫинчен сӗтӗрсе 
антарчӗ. Вилӗмле тӑшмансем тепӗр хут куҫа-куҫӑн 
тӗл пулчӗҫ. Шала путса кӗнӗ пӑтранчӑк тӗссӗр куҫсем 
хаярлӑхпа ҫиҫсе тӑраҫҫӗ...

-  Ялан ман ҫул ҫинче эсӗ! Пӗт! -  Шаккум сӑран атӑ кун- 
чинчен ҫӗҫӗ туртса кӑларчӗ те ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа Микку- 
ле пилӗкрен чикрӗ.

Тем пӗҫерсе кайрӗ хыттӑн, анчах ыратнине туй- 
марӗ. Миккуль пӗтӗм вӑйне пухса Шаккума янахран 
тӑрӑслаттарчӗ, унтан тепре -  тӑнлавран.

-  Явӑл! Ҫӗр ҫӑтасшӗ!
Шурӑ ӑйӑр хуҫисене чӗм кӗчӗ пулинех. Чупса пырса 

вӗсем Миккуле пулӑшма тытӑнчӗҫ. Темле пӑркалансан та 
Шаккум алли-урине ҫыхса лартрӗҫ-лартрӗҫех. Часах страж- 
никсем те чупса ҫитрӗҫ.

-  Кунта мӗн пулса иртет?!
-  Лаша вӑррине тытрӑмӑр! Акӑ вӑл! -  терӗ старик. Ку 

шурӑ ӑйӑр -  манӑн. Эпир Начар Упи ялӗнчен. Ялта такам та 
ҫирӗплетет.

-  Ку тата кам? -  Миккуль ҫине тӗллесе кӑтартрӗ стражник.
Миккуль ура ҫине тӑрса танлӑн хурав пачӗ.
-  Эпӗ Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗнчен. Ҫак вӑрӑ камне лайӑх 

пӗлетӗп. Ӗлӗк пӗр ялта ҫуралса ҫитӗннӗ. Шаккум вӑл!
-  ..? Лаша вӑрри Шаккум-и? Лекрӗ тинех хайхи!
-  Нумай хур кӑтартрӗ вӑл мана. Малтан йӑмӑка хӗнесе 

вӗлерчӗ, унтан ӑйӑра вӑрларӗ, халь ҫурта ҫунтарса ячӗ. Эпӗ 
ӑна шырама паян юри тухнӑ.

-  Юрӗ! Кайрӑмӑр кантура! Унта йӑлтах каласа парӑн. 
Ну Шаккум! Миҫе ҫул йӗрлесе ҫӳрерӗмӗр эпир сана! 
Тытӑнманччӗ хальччен. Ут! Тӗрме алӑкӗсем уҫӑлчӗҫ халь 
сан валли.

Пӑхса тӑран халӑх шавласа кайрӗ. Вӗсем те сахал мар 
илтнӗ лаша вӑрри ҫинчен.
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-  Ак хайхи, лекрӗ! -  чупса пычӗҫ тӳрех иккӗн-виҫҫӗн.
-  Таврари пӗр лаша вӑрри! -  пӳрнепе тӗллесе кӑтартрӗҫ 

ҫынсем. -  Курӑр! Курӑр!
-  Шаккум! Шаккум тет! Ав, еплескер вӑл!
-  Шаккума тытрӗҫ!
-  Эй, атьсемри! Шаккума курма атьӑр!
Пасарти халӑх кӗпӗрр! пухӑнчӗ. Ши! те ши! шӑхӑраҫҫӗ 

пӗр тӗлӗнсе, пӗр аптӑраса. Шаккум питне кӑтартасшӑн мар 
пӑркаланать, камсулӗпе хупланать, намӑс сӑмахсем каласа 
вӑрҫса тӑрать.

Ҫак пӑтӑрмаха курма пуҫтарӑннӑ халӑх хушшинчен икӗ 
хӗр тухрӗҫ те хыпалансах Миккуль суранне таса шывпа 
ҫуса, шӑнӑр курӑкӗ хурса пир таткипе ҫыхса ячӗҫ. Миккуль 
йӗри-тавра пӑхкаларӗ, -  паллакансене асӑрхамарӗ. «Тен, 
пӗччен мар унӑн тӑшманӗ? Тен, тус-йышӗсем пур кунта? 
Йӑпшӑнса ҫӳремеҫҫӗ-и ҫывӑхра ытти вӑр-хурахсем?.. Тен, 
татах яла пырса хур тӑвас тейӗҫ?»

Часах Шаккумӑн алли-урине ҫыхса тӑрантас ҫине 
пӑрахрӗҫ те стражниксем, вӗсене пурне те вулӑсри жан- 
дарм участокне илсе кайрӗҫ.

-  Кайрӑмӑр! Пӗр пӑркаланмасӑр пырӑр!
Унта Миккуль Шаккум ҫинчен хӑй мӗн пӗлнине йӗркипе 

каласа пачӗ, сӑмахне ҫирӗплетсе хут ҫине алӑ пусрӗ. Начар 
Упи ҫыннисем те кунтелей пулчӗҫ, шурӑ ӑйӑрне вӑрӑ епле 
тапса кайни пирки пӗлтерчӗҫ. Миккуле, аманнӑскерне, 
килне ҫити каялла тӑрантаспах леҫрӗҫ. Унтан йӗрке 
хуралҫисем Шаккума тӗпчесе пӑвӑртма пикенчӗҫ.

-  Хӑҫантанпа вӑрра ҫӳретӗн? Кала! -  пӗррех туртса 
ҫапрӗ стражник саламатпа Шаккума ҫурӑм тӑрӑх.

Шаккум чӗнмест. Куҫ айӗн пӑхса шӑлне шатӑртаттарса 
ҫеҫ ларать.

-  Миҫе лаша вӑрларӑн?! Хӑш ялсенчен?! Камӑнне? 
Кала!!

Тата хытӑрах туртса ҫапать стражник саламатпа. Шак- 
кум ҫаплах чӗнмест. Чӑмӑрне ҫеҫ хытӑрах чӑмӑртать: «Мик-
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куль пулман пулсан-и, халь ҫакӑнта касӑрмара ларас ҫукчӗ 
вӑл. Ӗмӗр ман ҫул ҫинче тӑрать! Хӑҫан та пулсан пурпӗр 
пуҫне ҫиепех...»

-  Ҫӗпӗре пуҫилле каятӑн! Е тӗрмере ҫӗретӗн! Тавра- 
ри пӗр вӑрӑ, эс пӗлетӗн-и, ӗмӗр хура ят юлать сан ҫинчен 
халӑхра!.. Халех каласа пар: камсем сан шайккунта?!

-  Вӑрӑ пулсан, вӑрӑ пулам. Камӑн та пулин вӑрӑ та пул- 
малла... Хэх-хэх... Кама кирлӗ эсир эпир пулмасан? Хэх!.. 
Сирӗн мана тав тумалла!

-  Ҫиччас тав тӑватпӑр! Акӑ! Ме!!.
Виҫҫӗн-тӑваттӑн сиксе ӳкрӗҫ стражниксем Шаккум

ҫине, тапа-тапа хӗнеме пуҫларӗҫ. Ҫӗлен пек авкаланать ал- 
ли-урине ҫыхса пӑрахнӑ Шаккум урайӗнче, юн хӑсса выр- 
тать. Хӗнесе ывӑнсан тин чарӑнчӗҫ, мунчала пекскере сивӗ 
пӳлӗм урайне кайса пӑрахрӗҫ...

Акӑ ларать вӑл халь, алли-урине, пуҫне йывӑҫ калу- 
та тӑхӑннӑскер, вулӑсри караул ҫуртӗнче, -  хӑйӗн пулас 
шӑпине кӗтсе, урнӑ кашкӑр пек шӑл шаккаса... Ҫине-ҫинех 
чӗнсе илсе пӑвӑртаҫҫӗ ӑна -  ӑҫта, хӑҫан, мӗнле вӑрӑ ӗҫӗпе 
ҫӳренӗ вӑл, кама ҫаратнӑ, кама вӗлернӗ?

Вӑрӑ-хурах ҫулӗ, темле пӑркалансан та, юлашкинчен 
тӗрме патнех пырса тухать. Ҫак шухӑш Шаккум пуҫне кӗрсе 
вырнаҫасшӑн, анчах ниепле те май тупаймасть. Хаяр ҫил- 
тӑвӑл пек тулӑксӑр кӑмӑлӗ тӗттӗм пӳлӗмре шӑнӑҫаймасӑр 
тулашать, ирӗке тухаса ҫырма-ҫатрасемпе вӑрман-ката 
ҫийӗн ахӑрса, ял-ял тӑрӑх ашкӑнса, ҫулсем тӑрӑх хурахлатса 
ҫӳресшӗн ӑнтӑхать...

Килкен

...Чун ҫитмест ҫак кӗлленнӗ ҫурт вырӑнне пӑхса тӑма. 
Хура кӑмрӑка ҫил вӗҫтерсе таврана сапалать. Йӗри-тавра 
ӗнӗк шӑрши тӑрать: картишӗнче те, кӳршӗре ларакан Ан- 
тунипе Ҫимун ҫурчӗсенче те; кӗпе-тумтиртен те, ҫӳҫрен 
те ҫав шӑршӑ тухса пӗтмест. Пыр тӗпӗнче йӳҫенкӗленсе 
тӑрать вӑл, куҫа кӗрет, сывлӑша пӳлет...
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Чӗкеҫ пурак йӑтса кӑмпа пуҫтарма вӑрмана тухса кайрӗ. 
«Каҫхи апата кӑмпа яшки пӗҫерсе хатӗрлес. Паянхи кун 
урӑхран ним тытса пӗҫерме те пӗлес ҫук», -  тесе шухӑшларӗ 
хӗр. Вӑрманта кайӑксем чӗвӗлтетни унӑн хӑлхине кӗмерӗ 
халь, тепӗр чухне пулсан вӗсемпе ӑмӑртмалла юрлӗччӗ те 
вӑл... Ҫук, чун юрламасть ҫав паян. Вут-ҫулӑм хӑрушшӑн 
явӑнни, ҫурт шатӑртатса ҫунни, хура кӑмрӑка юлса ишӗлсе 
анни куҫ умӗнчен каймасть...

Уҫланкӑра карта кӑмпи тӗлех пулчӗ. Вӑл та савӑнӑҫ 
кӳмерӗ. Ытти чух куҫ тӗлне кӑмпа лексен савӑнӑҫ хӗмӗ 
ҫуралаканччӗ, чупса пырса кӑмпа татаканччӗ. Халӗ хӗр 
малаллах танкӑшрӗ. Утсан-утсан шурӑ кӑрӑҫ карти-карти- 
пе ларнине курчӗ. Э-эх! Хӗрсем вӑййа тухнӑ тейӗн! Шурӑ 
кӑрӑҫ пек тутлӑ кӑмпа тата пур-ши? Пахчаран ҫӗнӗ улма 
кӑларас та шурӑ кӑмпа пӗҫерсе, симӗс суханпа ҫиес. Ай-ай, 
епле тутлӑ пулӗ! Ҫак шухӑша ӑса илсе Чӗкеҫ шурӑ кӑмпа 
пуҫтарма пикенчӗ, ку ӑна йывӑр шухӑшсенчен кӑштах 
хӑтӑлма пулӑшрӗ. Вӑрман темле хуйха-суйха та сӗвӗртет. 
Юман, хурама, хурӑн, ӑвӑс, ҫӑка... Сӳпӗлти инке пек ӑвӑс 
пӗр вӗҫӗм хӑйӗн ҫулҫисемпе ҫатӑлтатса ларать. Унпа 
юнашарах чипер хӗр пек шур хурӑн пуҫне пӗксе вӑтанса 
тӑрать. Кӗреш юман сана хӑй ытамне илесле саркаланать. 
Пыл шӑрши кӗрет ав, ҫӑкаран...

Ҫанталӑк шӑрӑх паян. Ун ҫулҫисенчен пат-пат патлат- 
са пыл тумламӗ юхать. Вӑрман Чӗкеҫе пурак тулли шурӑ 
кӑрӑҫ парнелерӗ. Хӗр киленсех вӑрмана сӑнама пуҫларӗ. ... 
Кӑмпа шӑрши сӑмасана кӑтӑклать, ура айӗнчи симӗс мӑк 
кавирӗн выртать, улатакка йывӑҫ вуллине тук-тук! так- 
каса вӑрман пӗрре те ӗҫлӗхсӗр маррине систерет. Кӑтки- 
нӑрри те, кайӑк-кӗшӗкӗ те, тӗрлӗ чӗрчунӗ пурнӑҫ хӑвачӗпе 
хевтеленсе ӗҫлеҫҫӗ, йывӑҫ-курӑкхӗвел патне кармашать...

-  Ку-ку! Ку-ку! -  тунсӑхлӑ сасӑпа инҫетре авӑтма 
пуҫларӗ куккук.

-  Куккук, куккук, кала-ха, эпӗ миҫе ҫул пурӑнӑп? -  
ыйтмасӑр чӑтаймарӗ ҫак сасса илтсен Чӗкеҫ.
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-  Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..
Чӗкеҫ манса кайсах куккук сассине шутларӗ.
-  Ку-ку!.. -  ҫурӑм хыҫӗнчех авӑтса ячӗ тепӗр куккук.
Хӗр шартах сиксе вӑрт! каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ. Ай, епле

«куккук»!
Кӑвак куҫлӑ, сарӑ кӑтра ҫӳҫлӗ... Пантелей кулса тӑрать.
-  Я тебе долгих-долгих лет желаю...
Пушӑт чӗлли касма курӑс пӗр ҫӗклем хатӗрленӗ хӑй, 

ҫыхса ҫурӑм хыҫне ҫакнӑ.
...Вӑрман ҫуталсах кайрӗ ун куллипе. Хӗвел шевлипе 

илӗхнӗ ҫулҫӑсем йӑмӑхса куҫ хӗсрӗҫ, юнашар юхса вырта- 
кан ҫырмари шыв шӑнкӑртатса калаҫа пуҫларӗ, кайӑксем 
янӑравлӑн юрласа ячӗҫ!.. Еплереххӗн ӑшшӑн кулать вырӑс 
каччи, куҫӗсем савса пӑхаҫҫӗ хӗр ҫине...

Чӗкеҫ ҫухалса кайрӗ, каччӑ ҫине пӑхса чӗнеймесӗр 
йӑлтӑр! кулчӗ те именсе кайрӗ.

-  Кукушка уж давно отпела. Иди, садись рядом, уста- 
ла небось? -  тесе Пантелей ҫурӑмӗ ҫинчи ҫыххине ҫӗр ҫине 
хучӗ, хӗре хӑй ҫумне туртса лартрӗ.

Мӗн калаҫрӗ каччӑ, хӗр хӑлхине пӗр сӑмахӗ те вырнаҫса 
юлмарӗ. Унӑн ытарайми куҫӗнчен пӑхса ларчӗ-ларчӗ те хӑй 
сисмесӗрех ҫав куҫсене чуптуса илчӗ. Пантелей хӗре йӑтса 
илсе хӑйӗн чӗрки ҫине лартрӗ. Чӗкеҫ вырӑсла пуплеме ӑстах 
мар та, анчах вӑл мӗн калас тенине тӗшмӗртет.

...Каччӑ Чӗкеҫе хӑйӗн амӑшӗ пирки, хурлӑхлӑ шӑпи, 
ашшӗпе амаҫури амӑшӗ ӑна епле хур кӑтартни ҫинчен кала- 
са парать иккен. Чӗринче мӗн пухӑнса ҫитнӗ, тинех пӗртен- 
пӗр ҫынна уҫса пама май пурришӗн савӑнса кӑмӑлтан 
пуплет. Чунри тӗтӗмсӗр ҫунакан ыратӑвне пусарсан юлаш- 
кинчен вырӑс каччи вӗсен ҫемйи пирки ҫапла каласа хучӗ:

-  Смотрю и удивляюсь, какая у вас семья крепкая. Друг 
за друга горой стоят.

Ӗнтӗ хӗр алли те каччӑ аллинче, хӗр пуҫӗ те каччӑ хул 
пуҫҫийӗ ҫинче... Каччӑ ҫаплах пуплет, хӗр ҫаплах итлет. 
Епле-ҫке ырӑ, епле асамлӑ ҫак самант... Икӗ чӗре харӑссӑн 
юнашар тапать. Каччӑ ҫапах та хӗре чуптума хӑймарӗ-ха.
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-  Ах! -  тӑруках аса илчӗ хӗр кун каҫ еннелле сулӑннине 
сиссе. -  Чим, ирхи куна каҫ тӑватпӑр капла... Килтисем мӗн 
калӗҫ? Кайрӑмӑр, атя, атя!..

Чупнӑ пек васкаса вӑрмантан тухрӗҫ.
Каччӑпа хӗр вӑрмантан пӗрле тухӑсӑн-и? Кам та пулин 

ҫакна куру-тӑву пулсан-и?.. Ят каятех ял тӑрӑх.
Вӗсем вӑрмантан пӗрле тухнине Мӑлюкхӗрӗсем курчӗҫ. 

Манття, аслӑ хӗрӗ, сӑмах тӗкмесӗр хӑвармарӗ-хӑвармарех:
-  Пирӗн Чӗкеҫ вӑрмантан ав епле илемлӗ вырӑс каччи 

ҫавӑтса таврӑнать. Пире валли юлмарӗ-и унта?..
-  Хи-хи-хик! Чӗкеҫ темерӗн! -  ихӗлтетрӗҫ ун хыҫҫӑн ыт- 

тисем.
-  Чӗкеҫ тӗк Чӗкеҫ! -  Манття чупса пырса вӗсем тавра виҫҫӗ 

ҫаврӑнчӗ, куҫран тӗмсӗлсе пӑхрӗ, иккӗшне тӑрӑхӑн-тӑрӑхӑн 
куҫларӗ. -  Мӗнлерех иккен вӑл пирӗн Чӗкеҫ! Ай-ай-ай!..

Урамра пӗрене ҫинче ларакан карчӑксем те хӗрпе 
каччӑна туйисемпе таклаттарсах «ҫисе юлчӗҫ». Усал хыпар 
утпа ҫӳрет, тикӗт пек ҫыпҫӑнать, ырӑ хыпар -  тимӗр ша- 
папа. Хӑйсем киле ҫитичченех усал сӑмахӗ хапхана пырса 
шаккарӗ. Мӑлюк ут-вӗттӗн чупсах пычӗ Миккуль патне.

-  Килкен кӗртес тетне вара? Э?
-  Мӗнле килкен пирки калаҫатӑн ҫак эс?
-  Чӗкеҫӳ вӑрмантан вырӑспа ҫавтӑнса таврӑнать, авӑ, 

кур-ха!
Миккуль, Ҫимун ҫенӗхӗнчи тапчам ҫинче выртакан- 

скер, ыратакан пилӗкӗ ҫинчен те мансах кайрӗ, выртнӑ 
ҫӗртен ваштах сиксе тӑчӗ. Суранӗ пирчеме пуҫланӑччӗ-ха 
унӑн. Шаккум ҫӗҫҫи хытах тивеймен, ахӑр.

-  Пӑрӑн-ха эс кунтан, ҫӗр ҫӑтасшӗ! -  хаяррӑн кӑшкӑрса 
пӑрахрӗ вӑл Мӑлюка. -  Утне ҫитмен туртине!

Лӗкӗрт-лӗкӗрт кулса, Мӑлюк айккинерех пӑрӑнса тӑчӗ, 
анчах картишӗнчен тухса каймарӗ, ӗҫ мӗнпе вӗҫленессе кӗтрӗ.

Пурак йӑтнӑ Чӗкеҫпе ҫурӑмӗ ҫине курӑс ҫакнӑ Пантелей 
шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса хапхаран пырса кӗчӗҫ. Ашшӗ вӗсен 
ҫулне пӳлчӗ.
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-  Астӑвӑр-ха?! -  хаяррӑн кӑшкӑрса пӑрахрӗ ашшӗ. -  
Сире-и!?. Сире-и! Эсир ӑҫтан таврӑнатӑр паянхи кун?!

-  А что случилось-то? -  тем ырӑ мара сиссе Пантелей 
ҫӗклемне ҫӗр ҫине хучӗ.

-  Ах! Атте!.. -  хӗрӗ, ашшӗ ҫине пӑхса, вӑл мӗншӗн 
кӑтӑрса кайнине ӑнланса илчӗ. -  Эпир вӑрманта ӑнсӑртран 
тӗл пултӑмӑр. Эпӗ кӑмпа пуҫтараттӑмччӗ, акӑ, кур, пӗр пу- 
рак тулли шур кӑрӑҫ. Пантели курӑс чӗлме кайнӑ пулнӑ-ӑ...

-  Ял тӑрӑх ятна ярса ҫӳреме-и?! Асту-ха эсӗ ӑна! Юратнӑ 
хӗр тесе пӑхса тӑмӑп!

Миккуль тек калаҫса тӑмарӗ, аллинчи нухайккипе 
малтан хӗрне, унтан усрав ывӑлне ҫурӑм тӑрӑх пӗр шелсӗр 
сӳсе илчӗ.

-  Тӳрӗпе пурӑн! Тӳрӗпе!
-  А-ай! Атте!!. Ай, ан ҫап! -  сулӑнса кайса чӗркуҫҫи ҫине 

персе анчӗ хӗрӗ. -  Эпир юрамисӗр ӗҫ тума-ан!
-  Кӗлете хупса хурас, кӗлетӗм ҫунса кайрӗ! Эх, санпа, 

хӗрӳ-пуҫу! Пите кӗҫҫе ҫӗлеттерес терӗн-и ватлӑх кунӑмра?! 
Ак сана! Ак сана! Ӳлӗм ӑслӑ пул!

Миккуль, тарӑхса кайнӑскер, хӗрне ҫине-ҫинех ҫурӑмӗ 
урлӑ нухайккипе сӳсе илчӗ.

-  Пантелей санӑн тетӳ пулать! Тетӳ!!. Илтетне! Ӑна 
ывӑллӑха илнӗ! Эсир тӑвансем пулатӑр малашне! Ан ман 
ҫавна!

Хӗрӗ йӗре-йӗре амӑшӗ патне тарса кайсан Миккуль ус- 
рав ывӑлне кӑкӑртан ярса илчӗ.

-  Эпӗ сана шеллесе ывӑллӑха илтӗм, эсӗ вара?!. Мӗн 
хӑтланатӑн, йытӑ пичӗ?!

-  Ничего плохого не было, мы случайно встретились в 
лесу. Я и она...

-  Эс манпа кунта юптарса ан тӑр! Кала тӳрӗпе! Ман хӗр 
ятне ятӑн-и?!. Пуҫна ҫиеп!!

-  Батюшка! Я же ваш сын! Как я могу?!
-  Вӑт ҫавна калатӑп та! Йӗркене пӑсатӑн пулсан шелле- 

се тӑмӑп!
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Миккуль Пантелее хӑрах аллипе кӑкӑртан ярса илсе 
ҫӳлелле ҫӗклесе силлерӗ те тӗксе ячӗ. Пантелей, тӗк пе- 
кех ҫӑп-ҫӑмӑлскер, айккинех сирпӗнсе кайрӗ. Миккуль 
ӑна хытах тӗкӗнме шеллерӗ. Ҫакӑн пек хевтесӗрскер, хӗр 
ҫумне ҫулӑхаясси иккӗленӳллӗ... Темшӗн алӑ хураймарӗ ун 
ҫине Миккуль, шеллерӗ. Амӑшӗсӗр хур курса ӳснӗ, амаҫури 
амӑшӗ килтен хӑваласа янӑскер, ҫын ҫинче алӑк шаккаса 
ҫӳренӗ ҫак мӗскӗн ача хура ӗҫ тӑвас ҫук.

Миккулӗн тӳрленсе ҫитмен суранӗ тепӗр хут хӑйӗн 
ҫинчен аса илтерчӗ.

-  Ҫухал куҫ умӗнчен!
-  Батюшка?..
Миккуль аллинчи нухайккине ывӑтса ячӗ те Ҫимун 

пӳртне кӗрсе кайрӗ, ҫенӗкри тапчанӗ ҫине выртрӗ. Суранӗ 
хытах ыратса кайрӗ унӑн, ҫыхнӑ пир витӗр юн сӑрхӑнчӗ. 
«Ку айван ачу-пӑчупа... Куҫран вӗҫертес пулмасть. Асту- 
сах тӑмалла. Амӑшӗ мӗн пӑхать-ха тата?» -  шухӑшларӗ 
вӑл тарӑхса.

Мӑлюк хӑй тӗллӗн лӗкӗрт-лӗкӗрт кулса хапхаран тухса 
кайрӗ.

Алтынке пушартан илсе тухнӑ ҫӳпҫисене Хреҫҫук кинӗпе 
пӗрле аслӑ ывӑлӗн кӗлетне вырнаҫтарса лартсан, тырӑ мих- 
хисене те унтах йӑттарчӗ. Арманҫӑ пулнӑ май, Антуни кӗлетне 
пӳртӗнчен те анлӑрах лартнӑ. Ҫӳллӗ ларсенче унӑн ыраш- 
па тулӑ ҫӑнӑхӗ, пӑрҫа, сӗлӗпе урпа, пӑри, вир тата ытти тырӑ 
йӑтӑнса ларать. Маччаран сарлака ала ҫакӑнса тӑрать, пир 
тӗртмелли станока сӳтсе хӗллеччен кунта кӗтессе пуҫтарса 
хунӑ, авӑ. Юнашарах ҫӑм арламалли турахуп та, хултӑрчӑ та, 
йӗке, шӳре, пир хӗҫҫи тата ытти хатӗрсем упранаҫҫӗ; шетник- 
сем йӗркипе лараҫҫӗ. Ҫӳпҫесенче улача, ҫӗклесе тӗртнӗ ҫинҫе 
пир тӑрӑхӗсем, катан пир, тӗрленӗ алшӑллисемпе сӗлкӗсем, 
кӗпе-тумтир, хушпу-тухья упранать.

Антунин алли-ури ҫыпӑҫуллӑ, ним те калаймӑн. Вӑл 
тума пӗлмен ӗҫ ҫук: катка-шетник те ӑсталать, арман та
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лартать, карта-вите те хӑех тытса хурать. Кур, пӳрт-ҫуртне 
епле ҫирӗп ҫавӑрнӑ, -  ытама кӗми юман пӗренесенчен пӳрт 
хӑпартнӑ. Кермен тейӗн.

Хреҫҫук та упӑшки пекех ӗҫчен, пӑрчӑкан пек чупса 
ҫӳресе ӗҫлет.

-  Пӑянам, кӗрӗк-тӑлӑпа хӗвел ҫине тухса ҫакар пуль-и, 
кӗве ан лартӑр? Тӑла-ҫӑпатана типшӗрме кӑларсан та 
пӑсмасть.

-  Ах-х!..
-  Аплах ан хуйхӑр-ха, пӑянам. Ҫурт ҫунни пуҫ пӗтни 

мар, ушкӑнпа ҫӗнӗрен лартатпӑр тет Антуни.
-  Калама ҫӑмӑл. Тин савӑнса пурӑнма тытӑннӑччӗ... 

Пуҫа ӑҫта чикмеллине те пӗлместӗп. Кӑкӑрта вут ҫунать, 
тӗтӗм Т30СНИ курӑнмасть...

-  Пуҫа чикме вырӑнӗ пур, -  кунта та, Ҫимун патӗнче 
те. Хӗл каҫӑпӑр. Выртса тӑма та вырӑнӗ ҫителӗклӗ, ларса 
ҫиме те сӗтел хушшинче тӑвӑр пулас ҫук. Аш-какайран 
татӑк тӑмастпӑр, авӑ. Антунипе Ҫимун хӗлӗпех сунара 
ҫӳреҫҫӗ. Арман авӑртать, ҫӑкӑрсӑр лармастпӑр. -  Хреҫҫук 
хунямӑшӗн хуҫӑлнӑ кӑмӑлне ҫавӑрма тӑрӑшса чӗвӗлтетсе 
ҫеҫ тӑрать.

-  Кинӗм чухлӗ кинӗ-ӗм, эй ҫа-ав, сан куҫӑнтан 
пӑхасса сунманччӗ-ӗ-ӗ... Ӗнтӗ пехи-ил сана, -  Алтынке 
сасси чӗтренсе тухрӗ. Халиччен кинне сивлесерех тӑнӑ 
хӗрарӑмӑн кӑмӑлӗ йӑвашланчӗ. Пурнӑҫ пур шӑтӑк-ҫурӑка 
та тикӗслет иккен.

Кӑмӑлӗсем якалнӑ хӗрарӑмсем кил-тӗрӗшри ӗҫсене 
пуҫтаркаласан каҫхи апат хатӗрлес терӗҫ.

-  Тем, Чӗкеҫ курӑнмасть. Кӑмпа пуҫтарса килеп тенӗччӗ 
вӑрмантан, -  Хреҫҫук пахчаран ҫӗнӗ улма кӑларса кӗчӗ, шу- 
ратма пикенчӗ.

-  Кӑмпи лаҫра, хӑй лзшас тӑрринче-ха. Йывӑр сӑмахпачунӗ 
хурланчӗ пуль-и?.. Ашшӗн алли хытӑ ҫав, пӗр кӑтӑрсан шеллесе 
тӑмасть, -  ниепле те пӑшӑрханса пӗтереймест Алтынке.

-  Пӑянам, ҫын сӑмаххишӗнех... Ҫав Мӑлюк тете ӗнтӗ...
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-  Мӑлюкӗ те Мӑлюк та, хӗр пуҫҫӑн каччӑпа вӑрманта 
ҫӳренӗшӗн хам та ҫӳҫрен ярса илсех ӑс кӗртесшӗнччӗ-ха, 
ашшӗ маларах ӗлкӗрчӗ.

-  Юрӗ ӗнтӗ, пӑянам. Чӗкеҫ пек сипетлӗ хӗр ялӗпе те ҫук.
-  Ҫапах та ыран хам тепре сӑмахласа илӗп-ха унпа.
Кӑмпа апачӗ чӑннипех те чӗлхе ҫӑтса ямалла. Сарлака

сӗтел хушшинче ҫапах сӑмах сыпӑнмарӗ, ҫемье чӗмсӗррӗн 
апат ҫирӗ те каҫ сӗмӗ ансан ҫывӑрма выртрӗ. Чӗкеҫ лупас 
тӑрринчен анмарӗ. Амӑшӗ хӑй ун патне хӑпарса выртрӗ.

Мӗн ҫинчен пӑшӑлтатрӗҫ амӑшӗпе хӗрӗ ҫак ҫӑлтӑрлӑ 
ӑшӑ каҫ -  ӑна пӗр турӑ ҫеҫ пӗлет... Алтӑр ҫӑлтӑр ӳпне 
ҫаврӑнсан тин Алтынке ыйха путрӗ. Чӗкеҫ вара тӗттӗм 
тӳпери ҫӑлтӑрсене пӑхса выртса пайтахчен Пантелей ҫин- 
чен ӗмӗтленчӗ... Хӑй те сисмен, тӗлӗри-тӗлӗрми выртнӑ 
ҫӗртех тӗлӗк курнӑ.

... Акӑ вӗсем иккӗшӗ алӑран-алла ҫавтӑннӑ та кӑвак че- 
чеклӗ уй тӑрӑх чупаҫҫӗ пек. Вӗсем тавра чӗкеҫсем яр! та 
яр! вӗҫеҫҫӗ. Сасартӑк пӗр чӗкеҫӗ Пантелей пуҫӗ ҫине ларчӗ 
те унӑн кӑтра та кӑпӑшка ҫӳҫӗ ҫинче йӑва ҫавӑрма пуҫларӗ. 
Хӑй пӗр вӗҫӗм чӗвӗл-чӗвӗл туса юрлать. Ай, ырӑ та-ҫке!.. 
Чӗкеҫ унччен те Пантелей пуҫӗ кайӑк йӑвине аса илтер- 
ни пирки шухӑшланӑччӗ-ха, епле ара, чӑна килчӗ мар-и?... 
Сасартӑк ҫавраҫил таҫтан ҫаврӑнса тухрӗ те ҫав йӑвана 
вӗҫтерсе илсе кайрӗ...

Тул ҫутӑлса килчӗ, шурӑмпуҫ тӳпене хӑпарать. Чӗкеҫ 
чалтах куҫне уҫрӗ, сарай хӑми хушшинчен анкартинче 
Пантелей пӗчченех ҫавапа утӑ ҫулнине курчӗ. Тӗлӗкре-и, 
чӑн-и, тесе, хӗр пуҫне сулласа илчӗ. Чӑнах, ара, епле хитрен 
Зосӑнса ҫулать вӑл! Ҫӳллӗ те ҫинҫе пӗвӗ хумханайса тӑрать, 
ҫави хӑйех ҫулать тейӗн, пӗрре те сулмаклӑн хусканмасть, 
Пӗтӗмпех ӗлккен те ҫӑмӑллӑн пулса пырать унӑн ӗҫӗ, тути 
ачашшӑн кулать, сулӑнмассерен сарӑ кӑтра ҫӳҫӗ Пӑлари 
вӗтӗ хум пек ярӑнса илет. Ах, Пантелей, ах!.. Пӑхса тӑнӑҫемӗн
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пӑхас килет, куҫа илес килмест... Ҫапла манса кайсах каччӑ 
ҫине пӑхса выртнӑ майӑн хӑйӗн те чупса тухса унпа юна- 
шар тӑрса утӑ ҫулас килсе кайрӗ... Чим, Ҫимун тетӗшӗ тухрӗ 
те Пантелей ҫумӗнче каҫалӑк пуҫласа утӑ ҫулма пикенчӗ. 
Икӗ ҫамрӑк ӑмӑртмалла ӗҫлерӗҫ. Ҫимун тирпейлӗн, ҫавипе 
сарлакан ҫаврӑнайса пысӑк сулӑмпа тӗпрен ҫулать. Авӑ, Ан- 
тунипе Хреҫҫук та тухрӗҫ, ҫависене лапаткаласа, алӑ ҫине 
сурчӗҫ те пуҫларӗҫ харсӑррӑн симӗс курӑка чӑввӑшлаттарса 
ҫулма! Ӗҫ вӗресе тӑрать вӗсен аллинче. Чӗкеҫ хыпӑнсаӳкрӗ. 
Ара, вӑл кӑна ҫук-ҫке утӑ ҫулакансем хушшинче! Хӗрупраҫа 
ҫапла кахалланса выртма епле намӑс!..

Йӑпӑр-япӑр сиксе тӑчӗ те хӗр, ал-хапӑллӑн ҫи-пуҫне 
тирпейлесе, чикмекпе картишне анчӗ, пус кутӗнчи тӑрӑ 
шывпа питне ҫурӗ, алла ҫава тытса анкартинчи каҫалӑк 
умне тӑчӗ. Ку хушӑра амӑшӗ те ҫава тытса тухнӑччӗ ӗнтӗ. 
Ашшӗ ҫеҫ суранне пула ҫуллахи хӗрӳ ӗҫе хутшӑнаймасть-ха.

-  Чӑввӑшт! Чӑввӑшт! -  тӑваҫҫӗ ҫивчӗ ҫавасем, анкар- 
тинчи утӑ паккуса йӑванса пырать. Йӳҫенкӗрех уҫӑ курӑк 
шӑрши сӑмсана кӑтӑклать. Шурӑ саппун ҫакнӑ Чӗкеҫ, икӗ 
хура ҫивӗтне ҫурӑм хыҫне ывӑтса, каҫалӑк умне тӑчӗ. Ӗнер 
ашшӗ нухайккӑпа ҫапнӑ ҫурӑмӗ ыратнине пӑхмасӑр вӑл 
ухӑнса утӑ ҫулма пуҫларӗ. Асламӑшне хывнӑскер, хӗр ҫӳллех 
мар та, ҫыпӑҫуллӑ пилӗк-ҫурӑмлӑ, -  унӑн кашни хусканӑвӗ 
куҫа илӗртсе тӑрать, пӑхнӑҫем пӑхас килет. Ыттисем сис- 
мен хушӑра хӗр савнийӗ ҫине куҫ ывӑтса илет-илетех.

Ашшӗ нухайкки чараять-и вара юратакан чӗресене? 
Куҫпа куҫ тӗл пулсан тӗнче хӗрри тикӗс. Пантелей каҫалӑкне 
тухрӗ те, авӑ, Чӗкеҫпе юнашар тепӗр каҫалӑк пуҫласа ячӗ. 
Калаҫмасан та, пӗр-пӗрне юнашар туйса ӗҫлени хӑйех 
пӗтӗм ҫан-ҫурӑма асамлӑ рехет парса хавхалантарать. Хӗр 
аллинче ҫава мар, ҫунат тейӗн. Сулмассерен тӳпене ҫӗкле- 
нет унӑн чунӗ. Пантелей хӑвӑрт ӗҫлет, часах вӑл Чӗкеҫе 
хӑваласа ҫитрӗ, юнашар тӑрса утӑ ҫулса пычӗ.

-  Чӑввӑшт! Чӑввӑшт!
Епле ҫӑмӑллӑн ҫулать унӑн ҫави утта. Утти-тӑрӑвӗ те 

ҫӑмӑл унӑн, пичӗ ҫинчи кулли те... Те ҫил вӗҫсе килчӗ, те
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Пантелей ӑна ыталаса илчӗ... Ах! Аллипе мар, ҫутӑ кӑвак 
куҫӗпе ыталаса пӑхать иккен ун ҫине...

Паккуссем пӗрин хыҫҫӑн тепри выртса пыраҫҫӗ. 
Чӗкеҫӗн паккусӗ тетӗшсенни пекех сарлаках мар та, ҫапах 
тирпейлӗ те тӑпӑл-тӑпӑл.

-  Чӗкеҫ! Кил-ха ман каҫалӑкатӑр! Эпӗ аҫуна кӗрсе пӑхам. 
Алтынке хӗрне хӑй вырӑнне хӑварса упӑшкин сывлӑхне

пӗлме кӗчӗ. Курчӗ-ха вӑл хӗрӗ Пантелее епле куҫпа пӑхнине. 
Вӗсем пӗр-пӗрин патне туртӑннине те сисрӗ. «Элле, мӗн 
пулса тухӗ?..»

Сахвине утӑ ҫулакансем валли ирхи апат хатӗрлет ик- 
кен. Сӑпкари пепке ӑшӑ ыйхӑра-ха. Алтынке ӑна пырса 
пӑхмасӑр чӑтаймарӗ. Сӑпкари ачаран ырри тата мӗн пур-ши 
тӗнчере? Унран ав епле йӳҫенкӗрех тутлӑ сӗт шӑрши кӗрет.

-  Ҫывӑр, ҫывӑр, аннӳ чӗччине ӗмнӗ чух...
Алтынке упӑшки патне ҫенӗхе тухрӗ.
-  Сурану епле-ха сан халӗ, Миккуль? Кӳр, ҫыхса ярам?
-  Тӳрленӗ-и ӗнтӗ вырмана тухиччен?.. Ҫӗр ҫӑтасшӗ, 

ых!.. -  Миккуль тӑрса ларасшӑн пулчӗ.
-  Эс выртах, вырт! Уншӑн мӗн пӑшӑрханмалли? Сансӑр 

пуҫне вырмана тухакан ҫук-и? Ан пӑшӑрхан.
-  Выртса тӑма хӑнӑхман.
-  Эпӗ шӑнӑр курӑк пуҫтарса кӗтӗм. Имлесе ҫыхам-ха, кӳр. 
Упӑшкин суранне тасатса сиплсен Алтынке хӑйне

пӑшӑрхантаракан шухӑша пытарса тӑраймарӗ.
-  Шаккумах вут тӗртнӗ тесе шухӑшлатӑн-и вара?
-  Урӑх никам та мар. Ҫав пӳтсӗрӗн аллиех.
-  Вӑл пире малашне те хур кӑтартса тӑрӗ-ши ҫапла? -  

хыпӑнса ыйтрӗ Алтынке.
-  Тек нимех те тӑваймӗ, хупса лартрӗҫ ӑна, -  

лӑплантарасшӑн пулчӗ Миккуль арӑмне, анчах ҫак сӑмаха хӑй 
те ӗненсех ҫитеймерӗ. Чунне шӗкӗ хурчӗ кӑшлама пӑрахмарӗ. 
Тем сисчӗвлентерсех тӑчӗ ӑна: паян мар тӑк, ыран...

-  Ытла тискер теҫҫӗ-ҫке ун пирки. Пире ҫемйипех тӗп 
тӑвасшӑн пулмӗ-ши? -  ҫаплах тӗпчеме пӑрахмарӗ Алтынке.
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-  Алли кӗске... Шел, ик аллине те касса татмаллаччӗ 
ҫавӑн чухне!

-  Ах, турӑ! Тата мӗн курмалли юлчӗ-ши?
-  Ан пӑшӑрхан, пурте йӗркеллех пулать. Эсӗ Чӗкеҫпе 

Пантелее асӑрхаса тӑр-ха. Куҫран ан вӗҫерт. Кӑҫал хӗлле 
Лявккапа иккӗшне вӗрентме яратӑпах, -  сӑмаха урӑх ен- 
нелле пӑрчӗ Миккуль. Халӗ ӑна Шаккумран ытларах хӗрӗн 
ӑраскалӗ пӑшӑрхантара пуҫларӗ.

-  Шкулӗ те уҫӑлман-ха.
-  Руссов кӑҫаллӑха темиҫе ача пухса килте вӗрентетӗп 

терӗ. Каярахпа шкул уҫас ӗҫе хӑтласшӑн вӑл.
-  Хӗрупраҫа кирлех-ши? Пир тӗртмелле хӗлле, кӗнчеле 

арламалла, -  хирӗҫлеме пӑхрӗ арӑмӗ.
-  Чӗкеҫпе Лявккан ҫивӗч ӑс. Хутла вӗренччӗр, ҫын 

пулччӑр.
-  Укҫи ҫӗнӗ ҫурт ҫавӑрма кирлӗрех пулмӗ-ши?
-  Вӑрманти йывӑҫа укҫа парса туянас ҫук-ха хальлӗхе. 

Чулне те Пӑларанах кӑларатпӑр. Тӑпса-хӑлӑп, ҫӑра, ытти 
тимӗр хатӗр-хӗтӗре туянма кирлӗ пулӗ те... Эпӗ акӑ мӗн шут 
тытрӑм, Алтынке?

-  Хӑвах тимӗрҫӗ ӗҫне тытӑнас теместӗн пулӗ те, элле?
-  Асту-ха!.. Пирӗн тенӗ ҫынсене тимӗрҫӗ ӗҫне 

явӑҫтармаҫҫӗ. Хӗл ларсан Пантелее алли пыракан ӗҫпе 
аппалантарасшӑн. Хӗл лариччен мунча та пулин лартас 
та унта Пантелей кӑҫатӑ йӑвалатӑр. Элекҫей вара унран 
ӑсталӑха хӑнӑхса пытӑр. Ахальлӗн йыт хӳри пӑрса ҫӳрет 
тепӗр чухне. Пасара тухса сутӑпӑр-и, ялтах илекенсем 
пулӗҫ-и, куҫ курӗ унта.

Алтынке упӑшки сӑмахне тимлесе пынӑ май шухӑша 
кайрӗ: «апла курать иккен-ха Чӗкеҫ ӑрӑсне ашшӗ... Юратнӑ 
хӗрне вӗрентсе учитле кӑларасшӑн-ши вара?». Амӑшне 
пӗрре те килӗшмерӗ ку кӗтмен шухӑш.
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Арман ҫуначӗ хӑлаҫланать 
ҫын сӑмаххи ҫилӗпе

Антуни килте сахал тӑрать, ытларах -  арманта. Халь 
ӗнтӗ ҫывӑхри ялсем Пӑвана ҫӳремеҫҫӗ, Сӑвӑр сӑртӗнче лара- 
кан Антуни арманне ҫӑнӑх авӑртма пыраҫҫӗ. Кӗреҫе ҫӑнӑхӗ 
те сахалрах илет вӑл, хыт пӑрҫаланмасть.

Уксак Кӑста Керӗмӗ тырӑ миххине тертпе йӑтнине кур- 
са, Антуни унӑн лавӗ ҫинчи икӗ миххине икӗ хул хушши- 
не хӗстерчӗ те армана йӑтса кӗрсе тырӑ пӳлмисем ҫумне 
лартрӗ, унтан -  ыттисене те.

-  Антуни теп, ку михӗсенчи тырра шултарарах чул- 
па авӑртар пуль теп. Перекет пултӑр. Сӑсӑлӗ сахалтарах 
тухтӑр, -  уксак чавка пек чупкала-пӗр тӑрать ун тавра Керӗм.

-  Каламани,.. э, ҫук, эс калани пултӑр, Керӗм тете. 
Юрӗ! -  Антуни тырӑ миххисене салтса ыраша арман чулӗн 
пӗрмине ячӗ.

Ҫил хытах вӗрет паян, арман ҫуначӗ ҫавна май 
тӑрӑшсах хӑлаҫланса ларать. Кӑлтӑр-кӑлтӑр! кӑлтӑртатаҫҫӗ 
арман чулӗсем, икӗ ҫын калаҫӑвне хуплаҫҫӗ. Ҫавӑнпа леш- 
сем хӑлхаран кӑшкӑрса калаҫаҫҫӗ.

-  Эпӗ мӗн теп, Антуни, хал иксӗлми санӑн ытла та теп!
-  Халӗ-мӗнӗ... аптрамастпӑр-ха, Керӗм тете!
-  Ялта сана татах арман лартасшӑн теҫҫӗ. Тӗрӗсех 

калаҫҫӗ-и е суяҫҫӗ?!
-  Лартас, ма лартас мар? Ял пысӑклансах пырать, авӑ. 

Халӑх нумай ҫӳре пуҫларӗ, черет кӗтсе тӑраҫҫӗ. Виҫ-тӑватӑ 
арман та пӑсмасть.

-  Эп мӗн теп?! Аҫун ҫуртне кам вут тӗртрӗ-ши теп?! 
Ялта тӗрлӗрен калаҫаҫҫӗ...

-  Мӗн теҫҫӗ вара?!
-  Шаккум тӗртнӗ теҫҫӗ!
-  Эпир пӗлместпӗр. Атте ним те каламасть!
-  Миккуль ӑна Пӑва пасарӗнче тытса вулӑсри тӗрмене 

хуптарнӑ пулать!
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-  Тет, тет... Тырруна авӑртма пуҫларӑмӑр, Керӗм тете! 
Миххӳсене пушатса тӑр пӗрнене, -  пӑрӑнчӗ унран Антуни.

-  Эп мӗн теп?! Миккуль урама тухса ҫӳрени курӑнмасть 
теп! Шаккум ӑна ҫӗҫӗпе чикнӗ теҫҫӗ... Миккуль ҫав тери 
япӑх теҫҫӗ... -  ҫаплах хӑпмасть унран Керӗм.

-  Каламанни пултӑр та! Эсӗ, Керӗм тете, ҫӑнӑх авӑртма 
килнӗ-и армана е сӑмах авӑртма? -  тарӑха пуҫларӗ арманҫӑ.

-  Чим-ха, каласа пӗтерме пар! Яла сӑмах ҫитрӗ: Шаккум 
тӗрмерен тухса тарнӑ теҫҫӗ, халь вӑл пӗччен хурах мар, хӑй 
пеккисенчен ушкӑн пухать теҫҫӗ... -  уксак урипе сиккелесе 
ун тавра ҫаплах хӗвӗшет Кӑста Керӗмӗ.

-  Керӗм тете! Санран кӗреҫе укҫи ытларах илме тивет 
пуль! Сӑмахласа ӗҫлес вӑхӑта вӑрланӑшӑн. Ав, ҫынсем черет 
кӗтсе тӑраҫҫӗ!

-  Э, ҫук, ҫук! Эп мӗн теп, ним те теместӗп...
Тарӑхнӑ Антуни мӑшлата-мӑшлата ларти авӑртнӑ 

ҫӑнӑха михӗсем ҫине т>штарма пуҫларӗ.
«Ашшӗ мӗншӗн пӗччен кайнӑ-ха Пӑва пасарне? Мӗншӗн 

Антуние пӗрле чӗнмен? Иккӗшӗн хушшинче пысӑк тав 
тӑрать, ахӑртне... Антуни пӗрле пулас пулнӑ пулсан ашшӗ 
паянхи кун суранпа выртас ҫукчӗ. Тем туса хурасса ҫитӗн 
ҫав Шаккума енчен те ҫурта вӑлах тӗртсе ҫунтарнӑ пул- 
сан!..» -  Антунин чӑмӑрккисем хӑйсем тӗллӗнех хыттӑн 
чӑмӑртанчӗҫ. Вӑл тулли ҫӑнӑх миххисене кире пуканӗ пек 
ывӑткалама пуҫларӗ. «Эх, тепре алла лекес пулсан-и ку 
Шаккум?!.»

-  Ҫил улшӑнчӗ! Ҫил улшӑнчӗ, Антуни! -  шавлама 
пуҫларӗҫ ҫӑнӑх авӑртма пухӑннӑ ҫынсем. -  Вал ҫавӑрас!

Пысӑк пӗренене ушкӑнпа тытса арҫынсем арман ҫунат- 
тин валне ҫавӑрчӗҫ.

-  Хойшшоп! Атя тепре! Хоп!
Ҫил чӑнах та улшӑннӑ. Ирхи кӳлӗм вӑл анӑҫран вӗретчӗ, 

хӗвел кӑнтӑралла сулӑннӑҫемӗн тухӑҫ енчен вӗрме пуҫларӗ.
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Аз, буки арманта, веди, глаголь вӑрманта...

Ура айӗнчи юр кӗмӗл тенкӗн чӑнкӑртатса пырать. Ури- 
не ҫӗнӗ кӑҫатӑ тӑхӑннӑ Чӗкеҫ ҫул тӑрӑх ҫӑмӑллӑн пусса чупнӑ 
евӗр пырать. Аллине шур пир хутаҫ тытнӑскер, вӑл Ҫӳлти 
кассалла, Руссовсем патне васкать. Ун умӗнче Лявкка ут- 
вӗттӗн хыпаланать. Утать-утать те хӗр, йӑпӑрттӑн хӑйӗн 
ҫӗнӗ кӑҫаттисем ҫине пӑхса илет. Ятуллӑскерсем ун уринче 
пит те ҫыпӑҫуллӑ курӑнаҫҫӗ-ҫке.

Хӑшӗсем хытӑ йӑвалаҫҫӗ кӑҫатӑ тумалли кӗҫҫене, ала- 
паш калӑппа ҫапаҫҫӗ. Утнӑ чухне вара ун пек кӑҫатӑ ура- 
ра шӑпӑл-шапӑл туса ҫапӑнса ура хырӑмне ыраттарса 
пырать. Пӑхма та илемсӗр вӑл. Пантелей кӗҫҫене шутсӑр 
хытӑ йӑваламасть, калӑп тӗпнерех ҫеҫ хытарать -  хӑвӑрт 
ҫӗтӗлсе ан т^остӑр. Пантелей Чӗкеҫ валли тӑпӑл-тӑпӑл кун- 
чаллӑ кӑҫатӑ ҫапса пачӗ. Утма ҫӑмӑл, ура хырӑмне ҫемҫен 
ҫупӑрласа тӑрать. Кунчи вӗҫне тирпейлӗн тавӑрса хутлатнӑ.

...Мунча-пӳртри хуранта шыв сиксе вӗрет. Вӗресе тухнӑ 
шыва Пантелей шетниксем ҫине антарчӗ, ҫийӗнчех унта 
сурӑх ҫӑм тӗркисем чиксе лартрӗ. Пӗр хушӑ вӗри шывпа 
пӑшӑхланӑскерсене каччӑ пӑрнӑ-пӑрман туртса кӑларчӗ те 
сарлака сӗтелсем ҫине сарса хзгчӗ. Акӑ вӑл шапӑртатса шыв 
тумлакан ҫӑм тӗркине сарса хучӗ, йӑваласа кӗҫҫелентерме 
пуҫларӗ. Ҫӑмӑл мар ҫак ӗҫ, самаях тар тӑкма тивет. Ытла- 
ван вӑхӑт та кирлӗ. Кӗҫҫе пахалӑхӗ ӑстаҫӑ вӑй-хавалӗнчен 
килет. Алли ҫӑмӑл пулсан кӑҫатти те ҫӑмӑл пулать, алли 
йывӑр пулсан -кӑҫатти те йывӑр. Урана кире пуканӗ ҫакнӑ 
пекех пулать, хӗрупраҫа-мӗне чупкалама меллӗ мар.

Калӑп тӑхӑнтартнӑ нӳрӗ кӑҫатта ӑстаҫӑ хутса кӑларнӑ 
кӑмакана типшӗрме лартать. Каҫхине лартнӑ кӑҫатӑ ирхи- 
не кӑмака сивӗннӗ ҫӗре «пиҫсе ҫитет».

Ҫӑмӑл, ӗлккен, ӑшӑ кӑҫатӑ Чӗкеҫ уринче.
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-  ...Чигесь, это для тебя, -  ӗнер каҫхине хӑй ҫутсан Ан- 
тунисем патне пырса кӗчӗ Пантелей. Аллинче хӑйӗн мӑшӑр 
шурӑ кӑҫатӑ. -  Я слышал, ты завтра пойдешь учиться. Это 
тебе от меня подарок.

Чӗкеҫ тӳрех ним чӗнме аптрарӗ, парнине ытамласа 
тытнипех хытса тӑчӗ. Кӗтмен парне, ай, ытла та селӗм-ҫке! 
Халиччен тӑла-ҫӑпата сырса пурӑннӑскерсем кун пек хӑтлӑ 
кӑҫатта тытса тӑхӑнасса сунман. Эй, ӑҫта унта! Тӗлӗкре те 
тӗлленмен!

Хреҫҫук инкӗшӗ ахлатсах ячӗ.
-  Ах! Ах! Мӗн хытса кайса тӑратӑн, Чӗкеҫ? Тӑхӑнса 

кӑтарт, е хам тӑхӑнса пӑхам акӑ!
Чӗкеҫ вӑранчӗ тейӗн, малтан пӗрне, унтан тепӗрне 

тӑхӑнса ячӗ.
-  Ах, ах! Кунпа ташлама та лайӑх пулӗ, ҫӑпатапа таш- 

ласси мар, -  инкӗш хӗрсемне ҫурӑмран тӗрткелесе илчӗ.
Чӗкеҫ ташлама хӑяйманнине сисрӗ парне хуҫи.
-  Ты хотя бы походи взад-вперед. Впору ли?
Ҫӗнӗ кӑҫатӑпа савӑнмалӑхне алӑкӑн-тӗпелӗн уткала- 

са кӑтартрӗ хӗр. Ай, ҫӑмӑл та-ҫке, ай, ырӑ та-ҫке! Кун пек 
парнешӗн чупса пырса чуптӑвӗччӗ савнине, килтисем 
умӗнче именни пӗтерет.

-  Тав ту, тав ту чаплӑ парнешӗн, -  хӑлхаран пырса 
пӑшӑлтатать инкӗшӗ.

-  Пантели, тав сана ку парнешӗн. Кӑҫаттуна пит аван 
ҫапнӑ эсӗ.

-  Пусть твоя учеба будет такой же легкой, как эти ва- 
ленки.

Ури ҫӗре тивнине те сисмест Чӗкеҫ паян; пӗрре савнин 
парнийӗ чунне савӑнтарать, тепре вӗренме каясси хавха- 
лантарать.

-  Аппа, теп, аппа! Атте илсе панӑ грифельпе пурра 
чикрӗне вара эсӗ? -  аппӑшӗ умӗнче чупса пыракан Лявкка 
ҫаврӑна-ҫаврӑна калаҫать.
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-  Ӑхӑ! -  хӑйӗн шухӑшӗсенчен хӑпаймасть-ха Чӗкеҫ, 
Лявкка ҫине мар, кӑҫатти ҫине ытларах пӑхса пырать.

-  Эпир унта иксӗмӗр кӑна вӗренетпӗр-и вара? -  аптрат- 
ма пӑрахмасть шӑллӗ.

-  Темле?
-  Аппа теп, аппа, эсӗ ӑмма калаҫмастӑн паян? -  аллин- 

чен турткалать апӑшне Лявкка.
-  ? -  Чӗкеҫ ури утать, шухӑшӗпе хӑй таҫта вӗҫет.
-  Эсӗ ахаль чухне чарӑна пӗлми калаҫатӑн, паян ма 

чӗнместӗн? Аппа!
Чӗкеҫ чунӗнчи туйӑмсемпе хӑй тӗллӗн йӑпанса пынине 

кӗҫӗн шӑллӗ тӗшмӗртеймест ӗнтӗ.
-  Лявкка, ан пӑшӑрхан, пурте йӗркеллех пулать.

Руссов ку яла килсе тӗпленнӗренпе ҫулталӑк ҫитмен- 
ха. Иртнӗ ҫулла ывӑлӗсемпе вӑрман хӑртса хӑвӑртах ҫурт 
лартрӗ вӑл, унтан пӗтӗм ҫемйине куҫарса килчӗ: арӑмне, 
ачи-пӑчине, ватӑ ашшӗ-амӑшне. Аслӑ ывӑлӗсем хӑй пекех 
сӑмаха виҫсе калаҫаҫҫӗ, утӑмне те шутласа утаҫҫӗ, ӗҫе те 
тӗплесе тӑваҫҫӗ. Витӗр тирпейлӗ те виҫеллӗ ҫынсем.

Вырӑсла хапхана уҫса кӗрсен Чӗкеҫпе Лявкка умне икӗ 
хутлӑ ҫурт тухса тӑчӗ: аялта -  путвалпа апат пӗҫермелли 
кӗтес. Иккӗмӗш хутӗнче вара хӑнасене йышӑнмалли, 
ҫывӑрмалли пӳлӗмсем тата темтепӗр. Вӑрттӑнрах пӗр 
пӳлӗмӗнчен аялти хута картлаҫ анать.

-  Николай Варсонофьевич, -  ачасене хӑйпе паллаш- 
тарчӗ учитель.

«Учительсен ячӗсем ҫапла вӑрӑм та хитре пулаҫҫӗ- 
мӗн», -  шухӑшласа илчӗ хӑй тӗллӗн Лявкка.

-  Сирӗн ятсене мӗнле ҫырар-ха? -  ун шухӑшне пӗлнӗ 
пекех ыйтрӗ учитель.

-  Лявкка ман ят.
-  Николаев Леонтий тесе ҫырӑпӑр эппин, -  журналне 

уҫрӗ учитель.
-  Эпӗ Чӗкеҫ ятлӑ.
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-  Апла тен-ха... Мария тесе ҫырӑпӑр вара. Николаева 
Мария.

Вӗсемпе пӗрле тата виҫӗ ача хӑйсен ятне ҫыртарчӗҫ: 
Бородов Василий, Синеев Иван, Каштанов Яков.

-  Атьсем, аҫӑр-аннӗр сире ман пата хутла вӗренме янӑ. 
Эпӗ сире малтан буквӑсемпе паллаштарӑп, унтан вулама- 
ҫырма вӗрентӗп. Акӑ, пӑхӑр-ха ҫак кӗнеке ҫине. Ку буквӑ 
«А» -  «аз» ятлӑ, тепри «Б» -  «буки», унтан «иже», «веди». 
Паян вара «аз» буквӑпа тӗплӗнрех палашӑпӑр.

Лявкка учитель кӑтартнӑ кӗнекери буквӑсем ҫине 
куҫне чарсах пӑхса ларчӗ. «Мӗнле-ха вӑл пӗр буквӑ икӗ е 
темиҫе сасса пӗлтерет? Лявкка аппӑшӗ ҫине пӑхса илчӗ. 
Чӗкеҫ те тимлесех буквӑсене пӑхса ларать, хӑй тӗллӗн 
пӑшӑлтата-пӑшӑлтата буквӑсене калама вӗренет.

-  Аз, буки, веди, глаголь, зело, иже...
-  Аппа, аппа, пире кӗнеке параҫҫӗ-и вара ҫакӑн пеккине?
-  Ҫамрӑк ҫыннӑм, -  учитель пӳрнипе сӗтелле шак- 

каса илчӗ. -  Урок вӑхӑтӗнче калаҫма юрамасть! Сирӗн 
ыйтӑва хам хуравлӑп: хальлӗхе кӗнеке пӗрре ҫеҫ. Пурте ҫак 
кӗнекепе вӗренетпӗр.

Сасартӑк ҫенӗкре ура сасси илтӗнчӗ. Алӑк яри! уҫӑлса 
кайрӗ те пӳрте кӗрӗкне йӳле янӑ Ҫимун вашкӑртса кӗчӗ.

-  Ман килес! Йышӑнатӑр-и?
-  Мӗн ыйтупаччӗ?
-  Вӗренме, паллах! Манӑн та вӗренес килет!
-  Вӗренме нихӑҫан та кая мар. Эпир буквӑсемпе пал- 

лашма пуҫларӑмӑр ҫеҫ-ха. Кая юлман.
Ҫапла Ҫимун та кӗҫӗн шӑллӗпе, йӑмӑкӗпе юнашар ҫыру 

сӗтелӗ хушшине вӗренме кӗрсе ларчӗ. Учитель урока ма- 
лалла тӑсрӗ. Ачасем ҫӑвар карса учитель сӑмахне итленӗ 
чухне Ҫимун учителе ҫине-ҫинех ыйтусем пачӗ:

-  Хӑҫан ҫырма вӗренме пуҫлатпӑр?
-  Тӳрех мар, ырӑ ҫыннӑм. Малтан буквӑсене вӗренес 

пулать. Пурӗ хӗрӗх виҫӗ буквӑпа паллаштарӑп сире.
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Чӗкеҫ, сапӑр хӗр пулса, сӑмах хускатмарӗ, ытти ачасем- 
пе пӗрле чӗмсӗр ларчӗ. Тӗлӗнмелли капла та пайтах. «Пан- 
тели ҫак вӑхӑтра мӗн тӑвать-ши? Кӑҫатӑ ҫапать пулӗ...».

-  Мария, эсӗ урокрах-и?
«Алли епле ҫыпӑҫуллӑ. Такам та юратса тӑхӑнмалла 

унӑн кӑҫаттисене. Ай, епле селӗм, ай, селӗм...», -  кӑҫатти 
ҫинчен куҫ илеймест хӗр.

-  Мария, санӑн кӑҫатту хитре те-ха... Ҫапах та кала-ха, 
мӗнле буквӑсем вӗрентӗмӗр эпир паян?

Чӗкеҫ шартах сикрӗ. «Ара, Мария тесе згчитель ӑна 
чӗнет-ҫке!»

-  Вӗрентӗмӗр, ӑ-ӑ-ӑ... Аз, буки,.. веди, глаголь...
-  Юрӗ, малашне тимлӗрех пул. Малалла вӗренес кӑмӑл 

пур-и санӑн?
-  Вӗренетӗп, вӗренетӗп! Эпӗхамӑн ята ҫеҫ манса кайнӑ...
-  Мария, апла юрать-и вара? Хӑвӑн ятна манас пул- 

масть. Акӑ, буквӑсене палласа ҫитсен хӑвӑн ятна ҫырма 
вӗренӗн те текех манмӑн.

Уроксем пӗтрӗҫ, пзфте киле кайма пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫенӗкпе 
крыльца патнелле утнӑ чзосне вӗсен ҫулне зпителӗн вӑталӑх 
ывӑлӗ Аристарх пӳлчӗ. Ашшӗ вӗрентекен ачасем хушшинче 
вӑл хӗрупраҫа кзфчӗ. Епле апла? Вырӑс каччи чарӑнса тӑрсах 
хӗре тӗсесе пӑхрӗ: пӗве кӗнӗскер, чипер пит-куҫлӑ та тӑпӑл- 
тӑпӑл, пит ҫӑмӑллӑн та вӗҫнӗ евӗр зггать...

Ӑнсӑртран хӗрпе каччӑ пӗр-пӗрне сӗртӗнсе иртрӗҫ. 
Каччӑ хӗре питӗ тимлесе пӑхса ӑсатрӗ. Икӗ хзфталлӑ кӗпе 
ҫинчен пилӗкне ҫат тытса тӑракан хура кӗски тӑхӑннӑ, 
шурӑ кӑҫатӑпа ҫӑмӑллӑн вбҫсе-утса пыракан чӗкеҫ евӗр 
тирпейлӗ пит-куҫлӑ хӗре Аристарх куҫран ҫухаличченех 
пӑхса юлчб. Крыльца алӑкӗ шалтлатса хупӑнчб те Аристарх 
питне хӗр сывлӑшбн варкӑшса пырса сӗртӗнчӗ...

Вӗренекенсем кайсан Аристарх крыльца ҫине тухса 
хӗр куҫран ҫухаличченех пӑхса юлчӗ. Лешӗ сисмерӗ ҫакна, 
ҫаврӑнса пӑхмарӗ. Хӗр ҫаврӑнса пӑхасса вӑл тем пек кӗтрӗ, 
кӗтсе илеймен енне хыҫҫӑн чупас текен кӑмӑлӗ ҫӗкленчӗ.
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-  Видать, девушка понравилась тебе? -  пырса тӑчӗ 
ашшӗ унпа юнашар. -  Хороша! Ничего не скажешь. Ну, ду- 
май, дзгмай... И я тут подумал кое о чем...

Кӑҫатӑ сутмалли кун

Хӗл кӑҫал сивӗ килчӗ. Вӑрманта юмансем шартлатса 
ҫурӑлаҫҫӗ. Вӑрманта ҫеҫ мар, пӳрт пӗренисем те тул ен- 
чен шартлата-шартлата ҫурӑлаҫҫӗ. Сурса сурчӑк ӳкмест. 
Янкӑр кӑвак сивӗ тӳперен икӗ хӑлхаллӑ шупка хӗвел ҫӗр 
ҫине пӑхать.

-  Паян эрнекун, Пӑва пасарне халӑх нумай пухӑнать. 
Элекҫей, Пантелей, ҫапса кӑларнӑ кӑҫатсене лав ҫине тухса 
купалӑр.

-  Атте, паян пит те сивӗ-ҫке? -  хирӗҫлесшӗн пулчӗ 
ывӑлӗ.

-  Асту-ха эсӗ ӑна! Сивӗрен хӑранӑ вӑл! Шӑпах кӑҫатӑ 
сзпгмалли кун паян. Эсир кӗрӗк тӑхӑнӑр, ҫиелтен тӑлӑп 
пӗркенсен те чухах пулӗ.

-  Халӑх пуҫтарӑнать-ши ку сивӗре пасара, -  текелесе, 
Элекҫей лаша кӳлме тзосрӗ.

-  Пантелей, чим, асту-ха... Мунчара йӗпе ӗҫпе ӗҫлесе 
хавшакрах пуль-ха эс. Сана кун пек сивӗ тӳрех ярса илӗ. 
Кай, темрен тем пулӗ. Кӑмака ҫине хӑпарса вырт паянлӑха, 
типшӗрӗн.

-  Батюшка? И я с вами. Поглядел бы, как мои валенки 
раскупаются.

-  Юрамӗ сана. Эсӗ килте ҫӑм чавкала, эппин, ӗҫсӗр ап- 
трасан. Пулӑшма хӗрпӗрчисене чӗн. Аннӳ пир тӗртет пуль, 
пушӑ мар хальхаҫҫӑн.

Килте кӑҫатӑ ҫапаҫҫӗ пулсан та, Миккуль халиччен 
кӑҫатӑ тӑхӑнманччӗ-ха, тӑла-ҫӑпатапахчӗ. Уявра-мӗн- 
ре тӑхӑнса яма сӑран атти пур. Паян пӗрремӗш хут вӑл 
тӗпленӗ хзфа кӑҫатӑ тӑхӑнса ячӗ, савӑнса каллӗ-маллӗ утка-
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ласа пӑхрӗ, Элекҫее те тӑхӑнма хушрӗ. Пасар халӑхӗ куртӑр, 
тӗлӗнтӗр, туянтӑр!

Элекҫей пушӑт чӗллипе мӑшӑрласа ҫыхнӑ шурӑ тата 
хура кӑҫатӑсене лав ҫине тӳпемиех купаласа ҫыхса хучӗ. 
Хӑй вара вӗсен тӑррине хӑпарса ларчӗ.

-  Кайрӑмӑр!
Миккуль тилхепине хӑй тытрӗ. Хура ӑйӑр тӳрех 

вырӑнтан тапса сикрӗ. Кӑҫатӑ лавӗ йывӑр ҫӑк мар, Пӑва па- 
сарне вӗсем хӑвӑртах ҫитсе ӳкрӗҫ.

Хӗл те хӗл мар пасар халӑхӗшӗн. Кам лавпа, кам 
ҫуран пыраҫҫӗ. Пасар -  ку тӑрӑхри ялсенче пурӑнакансем 
пӗр-пӗринпе хутшӑнмалли пӗртен-пӗр меслетлӗ вырӑн. 
Хреҫчен хӑй ӗҫлесе ҫитӗнтернӗтыр-пулне, пахча-ҫимӗҫне, 
выльӑх-чӗрлӗхне сутса хуҫалӑхра кирлӗ пусма-тавар, 
тимӗр-тӑмӑр хатӗр, савӑт-сапа тата ытти япала туянма 
пырать унта, таврари хыпарсене пӗлет. Пасара ҫитнӗ-пӗ- 
ри сентресем ҫине хӑйӗн таварне кӑларса хурать. Мик- 
кульпе Элекҫей те ҫаплах турӗҫ. Кӑҫат сутакансем питех 
курӑнмарӗҫ паян. Капӑрах пухӑнчӗ вӗсен умне халӑх.

Курӑр-ха, кӑҫатӑ сутаҫҫӗ! Хула ҫыннисем 
тӑхӑнаканни! -  аллине тӑсса кӑшкӑрса ячӗ сарӑ кӗрӗк 
тӑхӑннӑ, тӑла-ҫӑпаталлӑ арҫын.

-  Пирӗн пеккисене юрать-и вара ун пек чаплӑ япала- 
на урана тӑхӑнма! -  айккинчен куҫласа калаҫса тӑрать ун 
ҫумӗнчи.

-  Ай-ай, епле ҫӑмӑл! -  ҫавах та пырса тытса пӑхма 
хӑйрӗҫ иккӗн-виҫҫӗн.

-  Тӑхӑнса пӑхма юрать-и ку кӑҫатта? -  текелесе алла 
илчӗ мулаххай тӑхӑннӑ ҫӳллӗ арҫын. -  Мана юраканни пур-и?

-  Юрамасӑр! Тӑхӑнӑр, туянӑр! -  Миккуль хӑйне сыр- 
са илнӗ ҫынсене кӑҫатӑ сӗнсе ӗлкӗреймест, пӗри те тепри 
тӑхӑнса пӑхасшӑн.

-  Эй, ма илсе тӑхӑнас мар! Пӗрре пурӑнатпӑр вӗт!
-  Урана епле реххет! Ҫӑмӑл, ӑшӑ! -  тӗпӗртетсе кайрӗ па- 

сар халӑхӗ.
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-  Епле илемлӗ тата! Хӗрсем валли яту пулӗ. Туянас тӑк, 
туянас!

Пасара илсе тухнӑ пӗр лав кӑҫатта тем вӑхӑтрах ту- 
янса пӗтерчӗҫ. Миккуль самаях услам турӗ. «Асту-ха, ку ӗҫ 
аванах тупӑшлӑ иккен. Кӑҫал хатӗрленӗ сурӑх ҫӑмӗ нумаях 
юлмарӗ. Кӑчӑкӑ ҫӑмӗ тепӗртак пурччӗ пулас-ха. Тепӗр ҫулла 
путек-сурӑх шутне ӳстерес, кӗтӗве пысӑклатас», -  ҫапла 
шзосӑшласа Миккуль укҫине хӗвне майласа чикрӗ.

-  Элекҫей! Ӑҫта эсӗ?
Миккуль йӗри-тавра пӑхкаларӗ, Элекҫей ниҫта та 

курӑнмасть.

... Икӗ майра-хӗр пырса тӑчӗ Элекҫей умне. Ҫӳҫеллӗ 
пурҫӑн тутӑр хул пуҫҫи зфлӑ ярса ҫыхнӑскерсем, Элекҫей 
умӗнче хихиклетсе, пӑркаланса тӑчӗҫ-тӑчӗҫ те кайма 
пуҫтарӑнчӗҫ. Хӑйсем пӗрре кӑҫатӑсем ҫине, тепре йӗкӗт 
ҫине йӑлт-ялт пӑхкаларӗҫ [те нухрачӗсем ҫукрах-и, те 
йӗкӗте куҫ хыврӗҫ-и) -  куҫ айӗн илӗртсе пӑхса каялла зтрӗҫ.

-  Хӗрсем, хӗрсем, кӑҫатӑ тӑхӑнса пӑхмасӑр ан кайӑр! Чи 
илемлисем сире валли!

Хи-хик те хи-хик! Хӑйсем вара ним те каламаҫҫӗ, кӑчӑк 
тзфтаҫҫӗ илӗртсе. Элекҫей аптрарӗ.

-  Пирӗн ҫумра укҫа ҫук, -  вӑрттӑн пырса пӑшӑлтатрӗ 
ӑна пӗр хӗрӗ хӑлхаран. -  Эпир хамӑр кунтанах, Пӑваран. Эсӗ 
пире ӑсатса яр киле ҫити кӑҫаттусемпе. Атте укҫа тухса 
парӗ сана...

-  Пӑвара чӑвашсем те пур-и?
-  Куратӑн вӗт, мӗн ыйтатӑн?
Пӗринчен тепри илемлӗн йӑнкӑлтатса кулаҫҫӗ хӑйсем. 

Йӗкӗт чӗри ӑҫтан чӑттӑр? Икӗ мӑшӑр кӑҫатӑ хул пуҫҫи урлӑ 
ҫакрӗ те хӗрсем хыҫҫӑн чупрӗ. Ах, пӗри ун енне ҫаврӑна- 
ҫаврӑна епле куҫӗсемпе ҫиҫтерсе пӑхать... Ашшӗ?.. Ашшӗ 
ҫинчен пач та манчӗ ҫак самантра йӗкӗт. Унӑн сентри ҫинче 
сзггмалли кӑҫатӑсем пурччӗ-ха...

Пӑва -  аслӑ сала, зфамӗсем вӑрӑм та кукӑр-макӑр. Хӗрсем 
чупнӑ пек пыраҫҫӗ. Элекҫей вӗсем хыҫҫӑн аран ӗлкӗрсе пы-

190



рать. Акӑ майра-хӗрсем пӗр кукӑра пӑрӑнса кӗчӗҫ, унтан 
картлаҫсемпе аялалла анса кайрӗҫ. Хӗсӗк урампа утрӗҫ-утрӗҫ 
те таҫта мура пач ҫухалчӗҫ. Сасартӑк Элекҫей }т н е  икӗ арҫын 
сиксе тухрӗ: ҫамки ҫинех мулаххай антарса лартнӑскерсем, 
Элекҫее тӳрех ӗнсерен ярса илчӗҫ, -  чи малтан кӑҫаттисене 
туртса илчӗҫ.

-  Укҫа ӑҫта?
-Укҫа тавай!
-  Манра укҫа ҫук... Ярӑр мана!
Калаҫса та тӑмарӗҫ, пӗр-икӗ хутчен хӑлха чикки тыт- 

тарса ячӗҫ.
-Укҫа!!.
Элекҫей вӗсен аллинчен хӑтӑласшӑн пӑркаланма 

пуҫларӗ. Хӑй сутнӑ тавар усламне вӑл уринчи кӑҫаттин сар- 
лакан тавӑрнӑ кунчине пӗтӗрсе чикнӗччӗ. «Ак шӑпах юрарӗ, 
никам та шыраса тупас ҫук, уринчи кӑҫаттине хывса илме- 
сен?.. Тарас пулать!..»

-  Э-э-эх!.. -  тапрӗ, сикрӗ, вӑрӑсен аллинче пӗтӗрӗнчӗ- 
пӗтӗрӗнчӗ те чалтах сирпӗнсе тухса каялла сиккипе тарчӗ! 
Чупас тесен Элекҫее никам та хӑваласа ҫитеес ҫук. Куян- 
ран хӑвӑртрах сирпӗнсе пычӗ вӑл хӑй килнӗ кукӑр-макӑр 
урамсемпе. «Э-эй, анра-сухра! Мӗнле хӗрсем хыҫҫӑн килчӗ 
вара вӑл? Кам сӑмахне ӗненчӗ? Тарас кунтан хӑвӑртрах! 
Куҫ курми тарас!» Элекҫей каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ -  хайхи 
вӑрӑсем ӑна кукӑр урамран тухичченех хӑваларӗҫ. Ҫитсе 
тытасса сунмарӗ вӗсене Элекҫей. Ун уринче -  вӗр-ҫӗнӗ 
ҫӑмӑл кӑҫатӑ, лешсем вара -  тӑла-ҫӑпатапа. Хӗл варринче 
пит хытах чупаймӑн, хайхисем шӑва-шӑва ӳкрӗҫ те ятлаҫса 
тӑрса юлчӗҫ. Элекҫей пасара каялла пашкаса чупса ҫитрӗ. 
Хӑйӗнчен пӗлӗт пек пӑс тухать...

Пасар каҫчен нихӑҫан та тӑмасть, кӑнтӑрла иртсе- 
нех саланма пуҫлать. Ашшӗ лав ҫумӗнче канӑҫсӑрланса 
тӑнине курсан Элекҫей пӑртак шикленчӗ, пӗлет вӑл: 
ашшӗн алли йывӑр.

-  Эсӗ ӑҫта янкӑшса ҫӳретӗн?! Пасар та салана пуҫларӗ 
паян!
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-  Атте?.. Ан вӑрҫ, аран тарса хӑтӑлтӑм.
-  Тата мӗскер сиксе тзгхрӗ?
Элекҫей ашшӗне пӗр пытармасӑр хӑй мӗнле тамашана 

лекни пирки каласа пачӗ, кӑҫатӑ кунчинчи укҫине кӑларса 
тыттарчӗ.

-  Хӑҫан ӑс кӗрсе ҫитет сана, э? Пӗр астумасӑр хӑтланатӑн? 
Кайрӑмӑр!

Элекҫей ҫул тӑршшӗпех хӑй айӑпне тӳрре кӑларасшӑн 
сӑмахласа пычӗ. Ашшӗ нухайккине ҫӗклерӗ те юнаса илчӗ:

-  Ак ҫакна ҫименни нумай пулать-и-ха?! Мантӑн-им? Е 
тепре кирлӗ?!

Хура ҫӗлен пек ӑйӑр пӗр вырӑнта тӑрса шӑннӑ пулас 
та, ӑшӑнасшӑн сиккипе тенӗ пек пырать. Килелле ҫул яла- 
нах ҫӑмӑл. Таканланӑ ӑйӑр, ҫул ҫинчи юр хыттине сирпӗт- 
се, Элекҫей питне ҫаптарса пырать. Питрен ҫупнӑ пекех. 
Элекҫей пуҫӗ ҫинчи мулаххайне пусарса лартрӗ те кутӑн 
май ҫаврӑнса ларчӗ. «Ку хитре хӗрсем мӗнлескерсем  
пулчӗҫ-ши вара? Вӑр-хурах шайккинченех-ши? Эх, епле 
чипер хӑйсем...»

-  Элекҫей, сана тапӑннӑ вӑрӑ-хурахсем хушшинче хӑрах 
алӑлли ҫукчӗ-и?..

-  Тем, вӑл-ку сисӗнмерӗ. Те асӑрхаса ӗлкӗреймерӗм? Ма 
ыйтан?

-  Ҫав этем йӗркеленӗ шайккӑранах пуль ку вӑрӑ- 
хурахсем, текен шухӑш пуҫран тухмасть-ха манӑн.

-  Кам пирки калатӑн, атте?
-  Шаккум пирки, ара.
Элекҫей шухӑша кайрӗ. Хӑй мӗнле хӑрушлӑха кӗрсе 

ӳкнине тин ӑнкарса илчӗ. «Шаккум йӗркеленӗ ушкӑнтанах 
пулсан ку майрасем, вӑрӑ-хурахсен йӑвине илӗртсе кайрӗҫ 
вӗт ӑна... Астумасӑр хӑтланчӗ, ним мар пуҫа ҫиетчӗҫ. Юрать, 
урасем хытӑ чупаҫҫӗ».

Ҫул тӑршшӗпех тек нихӑшӗ те сӑмах улӑштармарӗҫ. 
Миккуль Шаккум хӑватланса пынине ӑнланчӗ, малаш- 
не иккӗшӗн хушшинчи тав мӗнпе вӗҫленессе тӗшмӗртме 
хӑтланса пуҫне ҫӗмӗрчӗ.
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-  Н-но-о! Янаварӑм, ҫил пек вӗҫтер! -  ҫирӗп аллипе 
тилхепене турткаларӗ вӑл. -  Мӗнех, тӗл пулӑпӑр-ха, эппин, 
санпа, явӑл, тепрер. Курӑпӑр унта!

Юлашки сӑмахӗсене вӑл Шаккум пирки шухӑшласа 
каларӗ.

Аслӑ вӑйӑра

Чӗкеҫ вӑййа тӑхӑнса тухмалли тумне пӗр тӗрке турӗ те 
алӑкурати ҫине хурса ҫавӑра-ҫавӑра тукмакпа ҫапрӗ. Кап- 
ла тусан япала ҫемҫелет, пӗркеленчӗксем якалаҫҫӗ. Чӗкеҫ 
ҫитӗнсе ҫитнӗ хӗр шутне кӗчӗ ӗнтӗ. Хӑйне пит те юсу тыт- 
калать. Акӑ вӑл чӑлана кӗрсе кӑвакпа шурӑ тӑваткӑллатса 
тӗртнӗ алтуни кӗпине тӑхӑнчӗ, умне кӗрен-сарӑ-симӗс 
ҫипсенчен ҫӗклесе тӗртнӗ чӗрҫитти ҫакрӗ, чӗкеҫ ҫунатти 
пек хура ҫӳҫне ик енне уҫса якатрӗ те ҫивӗтлесе ҫеҫтенкӗ 
ярса ҫурӑм хыҫне ывӑтнӑ хыҫҫӑн пуҫне тӗрленӗ шурӑ тутӑр 
ҫыхрӗ. Ах, ытла та килӗшет-ҫке ӑна шурӑ тутӑр! Ҫамки 
ҫинчи тутӑр тӑррине вӑл икӗ алӑ тупанне хире-хирӗҫ тытса 
ҫат ҫупрӗ те тутӑр тӑрри кӗтеслӗ пулса тӑчӗ. Ку ӗнтӗ хӗрсен 
кӑштах вӗҫкӗнленес йӑли. Хӗр вӑййа кайма хатӗрленчӗ.

-  Аппа, эпир те пыратпӑр вӑййа! -  хыҫҫӑн чупрӗҫ Васса- 
па Виркка йӑмӑкӗсем. -  Пире те илсе кай!

-  Ай-уй! Ир-ха сире вӑййа кайма, -  иккӗшне те тытса 
юратрӗ аппӑшӗ.

-  Эпир пӑхса ҫеҫ тӑратпӑр айккинчен...
-  Ҫитӗнсе ҫитсен эсир те вӑййа тухӑр, акӑ.
-  Пире Пантели илсе каятӑп терӗ, акӑ мӗн! -  сӑмсине 

каҫӑртрӗҫ пӗчӗкскерсем.
-  Ӑ-ӑх! Ир-ха сире халех йӗкӗтпе вӑйӑ тӑрӑх ҫӳреме... -  

пӳрнипе юнарӗ Чӗкеҫ пӗчӗк йӑмӑкӗсене.
Хӗрӗн сӑнне пӑхсах ӑнланчӗ амӑшӗ.
-  Ҫын ҫинчи сӑмах йывӑр вӑл, Чӗкеҫ, Пантелипе иксӗр 

тӗллӗн ялта сӑмах-юмах ҫӳретмелле ан ту. Эсӗ пӗлетӗн, аҫу 
ырламасть ун пеккине.
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Хӗрӗ нимех те шавламарӗ, йӑл-йӑл кулкаларӗ те кӗмӗл 
тенкисене шӑнкӑртаттарса вӑййа тухса чупрӗ.

Амӑшӗ вӑййа тухса каякан хӗрне сисчӗвлӗн пӑхса 
юлчӗ. «Селӗм хӗр ҫуратса ҫитӗнтерчӗҫ вӗсем Миккуль- 
пе. Асламӑшне хывнӑскер, япшар чӗлхеллӗ, эреветлӗ-те- 
ветлӗ, куҫ тулли чиперскер. Епле пулӗ-ши унӑн шӑпи? 
Хӑйне тивӗҫлӗ, вӗреннӗ, тулӑх пурнӑҫпа пурӑнакан мӑшӑр 
патӑрччӗ Пӳлӗхҫӗ ун валли».

Аслӑ Пӑла улӑхӗнче яш-кӗрӗм вӑйӑ картине тухнӑ. 
Хӗрсемпе йӗкӗтсем алла-аллӑн тытӑнса виҫӗ ҫаврӑм 
тунӑ. Вӑйӑ картинчи хӗрсем икӗ хурталлӑ алтуни кӗпе 
тӑхӑннӑ, умӗсене тӗрӗллӗ шурӑ саппун ҫакнӑ. Чылайӑшӗ 
тзосьяпа, хӑшӗ-пӗри тӗрленӗ тутӑр ҫыхнӑ. Йӗкӗтсем те 
вӑййа капӑрланса тухнӑ: чӑваш тӗрриллӗ, пилӗкрен яра- 
паллӑ пиҫихиххи ҫыхнӑ шур кӗпепе, улача шӑлавар вӗҫне 
сӑран атӑ кунчине ҫавӑрса чикнӗ е тӑла-ҫӑпата сырса янӑ. 
Виҫӗ ӗрет ҫаврӑмпа яшсемпе хӗрсем алӑран-алла тытса 
ҫаврӑнаҫҫӗ: пӗр ӗречӗ сылтӑмалла ҫаврӑнать, тепри -  су- 
лахаялла, виҫҫӗмӗшӗ -  каллех сылтӑмалла. Кашнийӗ виҫӗ 
кукӑр туса ҫаврӑнать, юрӑ кӗвви майӑн икӗ утӑм -  малалла, 
пӗр зггӑмне каялла ярса пусаҫҫӗ.

Пӗччен хурӑн ҫырминче,
Пӗччен хурӑн ҫырминче,
Шур т ут ӑра эп ҫурӑм.
Ҫуса шуратаймарӑм.
Вӑййа тухса кӗв каларӑм,
Вӑййа тухса кӗв каларӑм,
Вӗҫкӗн тесе тиркерӗҫ,
Тус-тантӑша юраймарӑм.

Виҫӗйӗкӗтвӑйӑварринетухрӗҫ.Виҫҫӗшӗтепӗртӑвансем: 
Якрав, Сенюкки тата Этюк. Вӗсен пӗтӗм ҫемйи юрра-таш- 
ша ӑста -  пӳртӗнче пӗр вӗҫӗмех юрӑ-кӗвӗ сасси янӑрать.
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тӑпӑр-тӑпӑр ташлани, шарт та шарт! алӑ ҫупса такмак ка- 
ласа юрлани илтӗнет. Вӑйӑ тавраш вӗсемсӗр кичем. Вӑйӑ 
илемне ҫак йӗкӗтсем кӳреҫҫӗ. Халӗ те, акӑ, виҫҫӗн виҫ енчен 
ташласа тухрӗҫ пӗртӑвансем вӑйӑ карти варрине. Виҫҫӗшӗ 
те ҫӑпатапа хӑйсем.

-  Якрав! Яра пар!
-  Сенюкки!
-  Этюк! -  алӑ ҫупса хавхалантараҫҫӗ хӗрсем. Йӗкӗт- 

тантӑшсенчен хӑшӗ-пӗри ши! шӑхӑрать. Кӗслеҫӗсемпе 
шӑпӑрҫӑсем мӗнпур халпа ташӑ кӗвви калама пуҫларӗҫ. 
Малтан шӳтлӗ-пӳтлӗрех пуҫларӗҫ йӗкӗтсем ташша -  автан 
евӗр уткаласа, пӗр-пӗринпе тавлашнӑ пек хӑтланса ташлам 
пек турӗҫ, унтан хӗрсе-хӗрсе пычӗҫ те харӑссӑн саккӑрла 
ҫаптарма пуҫларӗҫ. Вӑтам пӳллӗскерсем, ҫыпӑҫуллӑ 
пит-куҫлӑскерсем, ҫӗр ҫине пусса мар, ҫӗр ҫийӗн вӗҫсе 
ҫӳреҫҫӗ тейӗн. Хусканӑвӗсем пурин те илемлӗ, илӗртӳллӗ, 
пӑхса тӑранма ҫук. Арсен маттурлӑхӗ, ҫамрӑклӑх хӑвачӗ, 
ӑсталӑх хавхаланӑвӗ вӗсен питӗнче шевлен вылять. Пӑхса 
тӑракансем те ташламасӑр чӑтаймарӗҫ. Йӗкӗтсем хӗрсене 
ташша йыхӑрчӗҫ.

Акӑ! Акӑ хайхи! Пуҫланчӗ!.. Виҫӗ пӗртӑван мӗн тӗрлӗ 
кӑна ташша сӳме пикенчӗҫ... Хӑрах енӗн урисене ҫаптарса 
ҫил пек вӗҫтерсе пӗр ҫаврӑма тӑчӗҫ те унтан тӑрук тепӗр 
майлӑ ҫаврӑнса сиксе, ура тупанӗсене ал тупанӗпе енчен- 
енне ҫатлаттарса, ҫитмӗл ҫичӗ тӗслӗ пӑркаланса, ут вӗттӗн 
ташлама пуҫларӗҫ. Куҫ хупса илмесӗр пӑхса тӑраҫҫӗ вӗсем 
ҫине яшсемпе хӗрсем. Ҫавраҫилӗн пӗтӗрӗнеҫҫӗ ташӑҫсем, 
шур кӗписем ҫунат пек сарӑлса илеҫҫӗ вӗсем ҫӳлелле сик- 
се илнӗ чух. Якрав ура хуҫса ташлама пуҫларӗ, Сенюккипе 
Этюк пӗр-пӗрин ҫӑпаталлӑ урисене хире-хирӗҫ ҫаптарса 
ҫаврӑнма пикенчӗҫ. Унтан харӑссӑн алӑ ҫупрӗҫ те пӗр-пӗрне 
ҫурӑмпа тӑрса вӑйӑри хӗрсене илӗртмелӗхне зосӑна-ухӑна 
сиксе ташлама пуҫларӗҫ. Епле хӗр чӑтса тӑтӑр ҫакна? Таш- 
лакан йӗкӗтсене пӑхса тӑнӑ чзосне чун кайӑк пулса тӳпене 
вӗҫсе хӑпарса каять, тӑри пек юрлать иккен те... Харӑсах
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темиҫе хӗр сиксе тухса вӗсем патне чупса пычӗҫ, хирӗҫ 
тӑрса ташлама пуҫларӗҫ.

-  Якрав! Ах, Якрав!..
-  Сенюкки! Эпӗ санпа ташлам-и?
-  Этюк! Мана пӑх!
Вӑйӑ карти алӑ ҫупать, йӗкӗтсемпе хӗрсем хире- 

хирӗҫ тӑрса ташлаҫҫӗ, ташшине вӗҫлесен кӗслеҫӗсемпе 
купӑсҫӑсен умне пырса пуҫ таяҫҫӗ.

Вассапа Виркка, ялти ытти тантӑш ачасемпе пӗрле, 
вӑйӑ курма пынӑ. Епле чӑтса тӑраян ҫакна курмасӑр? 
Пурнӑҫ уявӗ ҫак Аслӑ вӑйӑ иккен... Кам мӗн тӑхӑннӑ, кам 
мӗнле ташлать, кам кампа алран-алла ҫавтӑнса пырать.... 
Вассапа Виркка каҫӑхса кайса пӑхса тӑраҫҫӗ.

.... Ӗнтӗ вӑйҫӑсем те чӑм шыва ӳкрӗҫ. Кам маларах хал- 
тан кайса кӗвӗ калама пӑрахасса кӗтсе юлашки вӑйне пух- 
са тӑрӑшаҫҫӗ вӗсем. Элекҫей, йӑмра тураттичен ҫичӗ тӗслӗ 
сасӑ кӑларакан шӑхлич ӑсталаса, паян пӗрремӗш хут вӑййа 
тухрӗ, вӑйҫӑсен йышне тӑчӗ. Шӑпчӑк сассипе кӗвӗ кала- 
са пурне те савӑнтарчӗ. Акӑ, кӗслеҫӗн хӗлӗхӗ чӑтаймарӗ, 
татӑлса кайрӗ. Вӑл ура ҫине тӑрса кӗслине йӑтса вӑйӑран 
пӑрӑнчӗ. Тепӗртакран шӑпӑрҫӑ та парӑнчӗ. Элюкпа Элекҫей 
тепӗр ӑстрӑм ӑмӑртрӗҫ. Нӑй сасси хитре-и, шӑхлич сасси-и? 
Аслӑ улӑхра ташӑ юрӑ-кӗвви чылайччен тамалмарӗ, хӗрсем 
алӑ ҫупса та ывӑнчӗҫ. Ҫапах та Элюк ҫбнтерчӗ. Элекҫейбн 
юлашкинчен сывлӑшб пӳлбнме пуҫларӗ. Вӑл та айккине 
пӑрӑнчӗ. Элюк хӑйӗн нӑйӗпе ҫамрӑксене татах ташлаттарчӗ- 
ха, юлашкинчен ура ҫине тӑрса пурне те пуҫ тайрӗ. Хӗрсем 
чупса пырса ҫӗнтерӳҫӗн мӑйӗнчен тӗрӗллӗ шурӑ алшӑлли 
парнелӗх ҫакса ячӗҫ.

-  Элюк, маттур!
-  Хамӑрла!
-  Тав сана пире савӑнтарнӑшӑн.
Хӗрсемпе каччӑсем ушкӑн-ушкӑн саланса калаҫса 

тӑраҫҫӗ. Кулӑ та шӳт янӑрать улӑхра. Вӑрмантан куккук сас-
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си илтӗнет: ку-ку! Ку-ку!.. Вӑйӑ карти илемлӗн енчен-енне 
ҫаврӑнать. Юрӑ юхать Аслӑ Пӑла улӑхӗ ҫийӗн, Пӑла тӑрӑх:

Куккук автатпъ ир те, каҫ та,
Итлӗр, хӗрсем, чун каниччен.
Эпир вӑййа тухасси т е
Иртет Питрав каҫӗнчен...

Йӗкӗтсемпе хӗрсем «хур карти» вӑйӑ выляма пуҫларӗҫ. 
Алла-аллӑн тытӑнса тӑрӑ турӗҫ. Хыҫалти мӑшӑр карта 
тӑрри айӗн пӗшкӗнсе тухса мала тӑчӗ, ун хыҫҫӑн -  ытти- 
сем. Чӗкеҫпе Пантели те алӑран-алла тытӑнса хур карти 
айӗн пӗшкӗнсе тухрӗҫ. Ҫӳлти сӑвап айӗнчен мӑшӑрланса 
тухнӑн туйӑнчӗ вӗсен чӗрисене, пичӗсем хӗрелсе, куҫӗсем 
ҫиҫсе тӑчӗҫ...

Вассапа Виркка аппӑшне шырарӗҫ. Малтанах ташла- 
кансем ҫине пӑхса тӑнипе аппӑшӗ куҫ тӗлне пулмарӗ-ха. 
Акӑ, «хур карти» вӑйӑра вӗсем хӑйсен аппӑшне курчӗҫ -  Пан- 
телипе иккӗшӗ алла-аллӑн тытӑнса хаваслӑн кулкаласа- 
калаҫса ыттисемпе пӗрле чупса ҫӳрерӗҫ, унтан аслӑ вӑййа 
тӑчӗҫ те алла-аллӑн тытӑнсах ушкӑнпа юрӑ юрласа утрӗҫ.

Манття Пантелие тепӗр енчен алӑран тытнӑ, ун урипе 
пӗр килтерсе утасшӑн тек тӑрӑшать. Хӑлхине чӑнк тӑратнӑ 
хӑй, Чӗкеҫпе Пантели мӗн калаҫнине итлесшӗн.

-  Чувашский хоровод почти такой же, как и у русских.
-  Сана килӗшет-и?
-  Очень даже. Спасибо, что пригласила меня. Как я 

счастлив!
-  Чӑнах-и?
-  Счастлив, что с тобой вместе за руки в этом хороводе...
-  Эпӗ те...
Пантели хӗр аллине хыттӑн чӑмӑртарӗ. Чӗкеҫ 

савӑнӑҫлӑн кулса ӑна хирӗҫ пӑхрӗ. Ҫак самантра 
иккӗшӗнчен телейлӗреххи пур-ши кунта кам та пулин? 
Аслӑ вӑйӑра илемлӗ юрӑ янӑрать, ешӗл ҫерем ҫинче
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хӗрсемпе яшсем савӑнса ташӑ ташлаҫҫӗ, юр юрлаҫҫӗ. 
Савнӑ чунсем пӗр-пӗрне алӑран тытса савӑнса утаҫҫӗ. Пу- 
лас телей куҫран пӑхать...

-  Чигесь... Ласточка моя...
-  Пирӗн кил тӗлне епле пырса тӑма пӗлтӗн-ши? 

Ҫавӑнтанпах чӗрем саншӑн...
Чӗкеҫ сӑмахне каласа пӗтерме вӑтанчӗ, ыттисем илтес- 

рен хӑрарӗ.
Тепӗр енчен Манття Пантели аллине чӑмӑртарӗ. Каччӑ 

ҫаврӑнса пӑхрӗ те шапа пек шатра питлӗ Манття хӑйне 
хирӗҫ шӑлне йӗрсе тӑнине курчӗ. Хайхискер каччӑ пӳрнине 
пӗрерӗн-пӗрерӗн чӑмӑртаса елпӗрсе тӑрать, хӑй еннелле 
туртать. Тем пит каласшӑн, хӑлхаран пӑшӑлтатать.

-  Паньтти, Паньтти теп...
-  Что тебе, Маня?
-  Мана та кӑҫатӑ ҫапса пар-ха хӗлле валли.
-  Добро.
-  Калӑп виҫтерме хӑҫан пырас сан пата?
-  Потом, потом.
-  Кӗҫӗр пырас-и?
Пантели чӗнмерӗ, унран аллине хуллен шутарса турт- 

са илчӗ, Чӗкеҫе ҫавӑтса айккинелле утрӗ. Манття мӑрт- 
март! т}фӗ те тутине тӑсса вӑйӑран пӑрахса кайрӗ.

Мӑлюк хӗрӗ Миккульсен картишне чашкӑрса пырса 
кӗчӗ.

-  Миккуль кукка! Миккуль кукка!
-  Мӗн пит хыпӑнса ӳкнӗ? Тем сиксе тухман пуль те? -  

Миккуль картишӗнче тарасаллӑ пусӑран шыв ӑсса тӑратчӗ, 
таканана шыв ярса выльӑхсене шӑваратчӗ. Аллинчи вит- 
рине ҫекӗлтен ҫаклатса ун патне васкаса пычӗ.

-  Сиксе тухнӑ ҫав! Чӗкеҫ намӑса пӗлмесӗр вӑйӑра пӗтӗм 
ҫын умӗнче Паньттипе ыталашса ҫӳрет! Намӑссӑрсем! Пур- 
те вӗсене пӳрнепе тӗллесе кулаҫҫӗ.

-  Мӗн тен?!. Асту-ха эсӗ!
-  Аха ҫав, ҫапла ҫав... Кукка, ху кайса пӑх-ха, эппин!
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-  Э-эй! Ҫӗр ҫӑтасшӗ!..
«Тӑванӗн» хӗрӗ куккӑшӗ тӑруках хаярланса кайнине 

курсан картишӗнчен вӑшт! ҫеҫ тухса тарчӗ.
«Епле-ха капла?! Унӑн юратнӑ хӗрӗ ашшӗн сӑмахне 

хӑлхана та чикесшӗн мар! Мӗн пулса тухать?! Ывӑллӑха 
илни килкен пулса тӑтӑр-и?!» Юратнӑ хӗрӗн ӑрӑсне 
урӑхларах курасса суннӑччӗ ашшӗ. Миккуль ҫилли хуран- 
ти сӑра пек вӗресе тӑкӑнса кайрӗ. Вӑл кӗлете чупса кӗчӗ те 
йӑрхахра ҫакӑнса тӑракан нухайккине илсе лаша витине 
чупса кӗчӗ...

Пантелей ял ҫамрӑкӗсене пӗлсех каймасть-ха, ҫавӑнпа 
та Чӗкеҫрен шит те уйрӑлмасть. Вӑйӑ тӑршшӗпех вӗсем 
куҫран-куҫа пӑхса, алӑран-алла тытса юнашар ҫӳрерӗҫ.

Сасартӑк вӑйӑ картине хура ӑйӑрне ташлаттарса Мик- 
куль сирпӗнсе кӗчӗ. Аллинче хӑйӗн н)осайккӑ, пичӗ-куҫӗ 
хура пӗлӗт пек хаяр.

-  Н-но-о! Тпр-ру-у!
Вӑл хӗрне шыраса лашине чӗлпӗртен турткаларӗ, 

ӑйӑрне унталла та кунталла хӑваларӗ, чӗвен тӑратрӗ. 
Хаяррӑн кӗҫенет хура ҫӗлен пек авкаланакан хура ӑйӑр... 
Аллинчи нухайккине ҫӳле ҫӗкленӗ Миккуль.

-  А-а-а! Акӑ ӑҫта! Эсир ҫапла-и-ха?! Ан хапсӑн ман хӗре, 
ӑҫтиҫук! Ан хапсӑн!..

Тилӗрсе кайнӑ Миккуль, вӑйӑри мӗнпур ҫамрӑка уямасӑр, 
Пантелее нухайккипе ҫурӑм урлӑ ҫине-ҫинех ӑшаларӗ.

-  Атте! Ах, атте!.. -  Чӗкеҫ вӗсен хушшине тӑчӗ.
-  Санпа кайран калаҫатӑп, килте!
Миккуль нухайккипе Пантелее ҫине-ҫинех ҫунтарчӗ.
-  Ан хапсӑн терӗм пуль ман хӗре?! Сан валли ӳстермен!
Пантелей ним те чӗнмест, хӑрах аллипе ҫеҫ питне

нухайккӑран хӳтӗлет.
-  Ҫакӑнтах чӳпӗк тӑватӑп! Ман хӗр сан валли мар, кил- 

се ернӗскер!
Пантелей ку мӑшкӑла тек чӑтаймарӗ пулас, Чӗкеҫ алли- 

не вӗҫертрӗ те чупсах тенӗ пек ялалла васкарӗ.
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Вӑйӑри ҫамрӑксем ҫакна курса кам ӑҫта тӑнӑ ҫавӑнтах 
хытса кайрӗҫ. Чӗкеҫе ҫӗр ҫумне пӑталанӑ тейӗн, куҫӗнчен 
куҫҫулӗ хӑйех юхса анчӗ...

-А-ах!..
Вӑйӑ картинчи яш-кӗрӗмшӗн ҫакӑ уяр кун аҫа ҫапнӑ 

пекех пулчӗ. Миккуль ытти чухне уяр кун ӑрша вылякан 
ыраш хирӗ пек аслӑ та уҫӑ кӑмӑллӑ, екки кайман чухне вара 
хаяр аслати пек кӑтӑрса каять. Акӑ ӗнтӗ вӑл ҫак таранччен 
те арӑмӗн пуҫӗ ҫине ҫӗклемен нухайккине иккӗмӗш хут 
юратнӑ хӗрӗн пуҫӗ ҫинче ташлаттарчӗ. Миккуль хура ҫӗлен 
пек утне чӗлпӗртен карт! туртса чӗвен тӑратрӗ. Хаяррӑн 
кӗҫенчӗ ашшӗн учӗ Чӗкеҫ пуҫӗ ҫийӗнче.

-  Ҫӗр ҫӑтасшӗ!..
Ҫаврӑнчӗ-пӗтӗрӗнчӗ те пӗр вырӑнта, килелле тапса 

сикрӗ.
«Пурте ун ҫине пӑхаҫҫӗ. Мӗнле-ха капла? Мӗн пулса 

тухрӗ? Пуҫа ӑҫта чикес ку намӑсран? Ҫунса тухакан чӗрене 
епле лӑплантарас?..» Чӗкеҫ ним те шухӑшлама пӗлмерӗ, 
урисем хӑйсемех килнелле илсе кайрӗҫ.

Вӑйӑ шухӑшӗ пӗтрӗ ҫамрӑксен. Пурте тӑруках кичем- 
ленчӗҫ, юрлама пӑрахрӗҫ. Ташлас шухӑшлисем те килӗ 
сене саланчӗҫ. Питрав каҫӗ ҫапла вӗҫленчӗ. Куккук та 
авӑтма пӑрахрӗ.

-  А-а-ах!..
Хапхаалӑкӗяриехуҫӑ.Картишӗнчеюпаранкӑкарнӑхура 

ӑйӑр малти урисемпе кукалесе тӑрать. Ашшӗ курӑнмасть. 
Тем ырӑ мара сиссе Чӗкеҫӗн чӗри шар! ҫурӑласла ыратать... 
Урисем хӑйсемех Пантели ӗҫлекен мунча-ҫурта илсе кӗчӗҫ.

«Ҫук. Пантели ҫук. Пӗчӗк арча пекскерте вӑл хӑйӗн 
ӑпӑр-тапӑрне тыткалаканччӗ: пур-ҫук тумтирне, кӑҫат ҫап- 
малли калӑпӗсене тата Чӗкеҫ парнеленӗ сӑмса тутрине. 
Арчи хуппи уҫӑ, япалисем те ҫук». Чӗкеҫ картишне вӗҫсе 
тухрӗ, унтан -  анкартине.

-  Пантели!
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Ҫук. Ниҫта та ҫук Пантели. Кӑвактӳпе самантраххурал- 
са килчӗ. Хӗвел те сӳнсе ларчӗ пуль-и?.. Сивӗ ҫил вашкӑртса 
вӗрме пуҫларӗ. Куҫ умӗнче хирӗҫ йӑл кулса пӑхакан тӗпсӗр 
тӳпе евӗр кӑвак куҫлӑ, сарӑран-сарӑ та кӑтра ҫӳҫлӗ Пантели 
ҫеҫ тӑрать...

-  Пантели!!
Чӗкеҫ анкарти тӑрӑх ним курмасӑр унталла та кунтал- 

ла ҫапӑнса чупса ҫӳрерӗ. Ҫук Пантели. Тухса кайнӑ! Тӗнче 
пуш-пушӑ юлнӑунсӑр... Сӗлтертен кайнӑ хӗр утӑ купи айне 
тӑн ҫухатса персе анчӗ. Чӑнах та, ҫавраҫил ҫӗкленчӗ, анкар- 
тинчи утӑ купине тустарса пӑрахрӗ, Чӗкеҫе ун айне турӗ.

Икӗ инкӗшӗ ӑна ирхине тин шыраса тупрӗҫ.
-  Чӗкеҫ! Чӗкеҫ! Эсӗ кунта-ҫке! Шӑлт аптрарӑмӑр сана 

шыраса, -  пӑшӑрханчӑк Сахвине Чӗкеҫе утӑ купи айӗнчен 
тӑрса тухма пулӑшрӗ.

-  Пантели ӑҫта?.. -  чунӗ кӳтнӗ сасӑпа ыйтрӗ Чӗкеҫ.
-  Кайнӑ. Мӗн тӑвас тен, ӑрӑсӗ ҫапларах пулчӗ пуль, -  

Хреҫҫук хӗрсемне ыталаса илчӗ.
Чӗкеҫ хӳхлесех йӗме пуҫларӗ. Чӗкеҫ ҫуначӗ евӗр чер- 

чен хул пуҫҫийӗ вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрерӗ. Ӑна шеллесе 
инкӗшӗсем те хурланчӗҫ.

-  Атя, пӳрте кӗретпӗр. Аҫупа аннӳ сана пит кӗтеҫҫӗ.
-  Кӗтин, кӗтчӗрех.

-  Апата ларасшӑн пурте пӗрле. Атя!
-  Ман хырӑм выҫман.
-  Чӗкеҫ, эсӗ кӳнӗ хӗр пулаканччӗ-ҫке. Аннӳ пит 

пӑшӑрханать.
Апла каласан тин ӳкӗте кӗчӗ Чӗкеҫ, тумне шаккакаласа 

инкӗшӗсемпе пӗрле Ҫимунсен ҫуртне кӗчӗ.
Вӑр-вар Сахвине хыпалансах сӗтел ҫине салма яшки 

антарчӗ, юрма юрчӗ. Иркӳлӗмле кӑмака хзггса кӑларнӑскер, 
кукӑл ь-пӳремеч те сӗтел ҫинче касса хума ӳркенмерӗ. Ашшӗ 
пысӑк йывӑҫ кашӑк тытрӗ, хӗрӗ ҫине сисчӗвлӗн пӑхса илчӗ 
те ним чӗнмесӗр яшка сыпма пуҫларӗ. Ун хыҫҫӑн ыттисем
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те апатланма пуҫларӗҫ. Пысӑк ҫемье паян сӗтел хушши- 
не пухӑннӑ: Алтынке кӗҫӗн хӗрӗсемпе кӗтессе пуҫтарӑнса 
ларчӗ, Антунипе Хреҫҫук та, ачисене чӗркуҫҫи ҫине илсе, 
тӑрхалла вӑрӑм сакпа сӗтел хушшине вырнаҫрӗҫ. Кил хуҫи 
Ҫимун тенкелпе ашшӗне хирӗҫ ларчӗ. Сахвине, ывӑлне 
чӗрки ҫине илсе, сӗтел хӗррине вырнаҫрӗ. Чӗкеҫ ҫеҫ, хӑйне 
ытлашши пек туйса, лармасӑр тӑчӗ-ха.

-  Чӗкеҫ, кил кунта, манпа юнашар лар, -  Хреҫҫук 
инкӗшӗ, сӗтел тепӗр хӗрринче лараканскер, шаларах сиксе, 
хӗрсемне вырӑн пачӗ.

Халиччен пулмана пурте сӑмахсӑр апатланчӗҫ. Юлаш- 
кинчен ашшӗ, йывӑҫ кашӑкне сӗтел ҫине хучӗ те, сарӑ ҫӑра 
сухалне шӑлкаласа сӑмах хускатрӗ.

-  Эпӗ сире пурне те мӗн пӗчӗкрен хытарса тӑратӑп: 
«Тӳрӗпе пурӑнма вӗренӗр», -  тетӗп. Астӑвӑр ҫавна! Чӗкеҫ, 
ку сӑмах сана тивет паян.

Чӗкеҫ пуҫне пӗкрӗ. Капла та тӑррӑн-тӑррӑн ҫеҫ шӳрпе 
сыпса лараканскер, ашшӗн сӑмахӗсем ун пырне ларчӗҫ.

-  Пантелее ывӑллӑха илнӗ пулсан, вӑл саншӑн Антунипе 
Ҫимун тетӳсем пекех тӑван шутланать. Ӗлӗк-авалтан пыра- 
кан йӑлана пӑсма юрамасть! Эсӗ хут пӗлекен хӗр пулӑн. Санӑн 
ӑрӑсу урӑхларах пулма тивӗҫ. Хӑвна шай мӑшӑрпа пуҫ ҫыхӑн.

Чӗкеҫ куҫӗнчен тем самантра куҫҫуль тумлама пуҫларӗ, 
умне тытнӑ йывӑҫ кашӑкри яшка ҫине ӳкрӗ... Хӗр тӑрса 
каясшӑн пулчӗ.

-  Чим-ха, тата калатӑп! Руссов хӑйӗн вӑталӑх ывӑлӗ Ари- 
стархӗ валли сана ҫураҫас шутлӑ. Паян-ыран хӑтасене кӗт.

-  Атте?!.
Чӗкеҫ сӗтел хушшинчен тухса ыткӑнчӗ.
Ҫемье пуҫӗ пулас туй пирки, ҫӗнӗ хӑта-тӑхлачӑ ҫинчен 

сӑмах хускатрӗ.
-  Руссовсем -  ялти сумлӑ ҫынсем. Ашшӗ-амӑшӗ те, ачи- 

сем те хутла пӗлеҫҫӗ, ҫирӗп хуҫалӑхпа пурӑнаҫҫӗ. Пирӗн 
Чӗкеҫ вӗсен килне юрӑхлӑ хӗр тесе шухӑшлаҫҫӗ.
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Алтынке упӑшкин сӑмахне хутшӑнмарб. Ҫулланнӑ 
ҫын тени хӑй ҫамрӑк пулнине час-часах манать ҫав. Хӗрӗ 
Пантелишӗн хыпса ҫуннине вӑл туять, ҫавӑнпа та ку бҫ-пуҫ 
мӗнпе вӗҫленесси ӑна пӑшӑрхантара пуҫларӗ.

-  Аристархне пӗлетӗп, -  калаҫӑва хутшӑнчӗ Ҫимун. -  
Пӗрле пухура пултӑмӑр. Урамсен планне тӑвас пирки калаҫу 
хускатрӗ вӑл, уес кантурӗн планӗпе паллаштарчӗ. Аван 
ҫын, ӗҫлӗхлӗ.

Антуни хура та, шурӑ та чӗнмерӗ. Ашшӗ ун ҫине 
ыйтуллӑн пӑхсан тин:

-  Мӗнех, пзфӑнӑпӑр, курӑпӑр, -  терӗ вӑл куҫ айӗн пӑхса. 
Ашшӗне хирӗҫ тӑма мӗнле йывӑррине вӑл пит лайӑх пӗлет. 
Чӗкеҫӗн ҫуначӗ хуҫӑлмӗ-ши ку тӗллӗн?..

Калаҫу вӗҫленсен хӗрӗпе вӑрттӑн калаҫасса сунса, 
Алтынке кӗлете хӗр ҫӳпҫи пӑхма кайрӗ. Хӗрупраҫӑн йӑли 
ҫапла: мӗн пӗчӗкрен тӗрб тӗрлесе тупра хатӗрлемелле. 
Чӗкеҫ те пушӑ вӑхӑтра хӗл каҫипех е пир тӗртет, е йӗппе 
ҫип тытса алшӑлли тӗрлет, кӗрӳ кӗпи хатӗрлет, сӑмса ту- 
три капӑрлатать, хушпу-тевет, ама, кӗпе-саппун ӑсталать. 
Тухья тени вара амӑшӗнчен хӗрне, аппӑшӗнчен йӑмӑкне 
куҫса пырать. «Чӗкеҫ юрла-юрла тӗрӗ тӗрлесе хӗр ӗмӗрне 
ирттерчӗ. Эх, йӗре-йӗре арӑм ӗмӗрне ирттермелле пулмӗ- 
ши унӑн?», -  тесе пӑшӑрхануллӑн кӗлете кӗчб Алтынке. 
Чӗкеҫ ҫуллахи хӗр вырӑнӗ ҫине ӳпне ӳкнӗ те хурлӑхлӑн, 
чунтан татӑлса йӗрет. ■

-  Хӗрӗм?
-  Анне! Ма ҫапла-ха атте? Мӗншӗн Пантелие хӳтерсе 

ячӗ? Эпбунсӑр пурӑнаймастӑп! Хуть те мӗн тӑвӑр!
-Хӗрӗм! Хӗрӗм!..
-  Эсир хӑвӑр ҫамрӑк пулман-им?
-  Эх, хӗрӗм! Ҫамрӑклӑх хӑвӑрт иртет вӑл. Хӗр куҫҫулӗ -  

ирхи сывлӑм. Хӑвӑртах типет.
-  Типмесен? Анне, типмесен?.. Эс пӗлесчӗ, чӗрем 

татӑлса анать!
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-  Хуйха-суйха пирӗн тенӗ ҫынсем ӗҫпе пусараҫҫӗ. Атя, 
тӑр! Минтере йӗпетсе ан вырт. Анкартинче ӗҫ пайтах. Утӑ 
паккусӗсене тавӑрмалла.

Ҫапла каларӗ те амӑшӗ тзгхса кайрӗ.

Ял пз^ӑвӗ

Ял пысӑклансах пырать, ҫурт хыҫҫӑн ҫурт ҫӗкленет кун- 
та, эртель йӑви те нумайланчӗ. Ӗнтӗ Ҫӗнӗ Ахпӳртӗн хӑйӗн ху- 
рал пӳрчӗ те пур тинех. Иртнӗ ҫулсенче ял ҫыннисем пӗрле 
пухӑнса хӑпартса лартрӗҫ ӑна. Кӑмакине те купаласа тӗтӗм 
кӑларчӗҫ. Вӑрӑм хӗл кунӗсенче халӗ кунта пухӑнса калаҫса 
ларма меллӗ: теприсем ӗҫсӗр суптӑркасан килсе лараҫҫе те 
кунӗпех чӗлӗм паклаттарса халап ярса лараҫҫӗ; хӑшӗ-хӑшӗ 
ял хыпарне пӗлме килсе каять; ытларах чухне шавлӑ пзосу- 
сем иртеҫҫӗ -  ялти мӗнп}ф ӗҫ-пуҫа сӳтсе яваҫҫӗ.

Хурама-йӑмра айне вара халь яш-кӗрӗм ҫеҫ пухӑнать -  
е каҫхи вӑййа тухаҫҫӗ, е хӗвелҫаврӑнӑшӗ, кантӑр вӑрри 
шӗкӗлчесе лараҫҫӗ, мӑйӑр катаҫҫӗ, тӗттӗм каҫсенче хӗрпе 
йӗкӗт тӗл пулаҫҫӗ.

Хурал пӳртне паян туллиех халӑх пзосӑннӑ. Кам чӗлӗм 
паклаттарать, кам махоркӑ ҫавӑрса туртать, -  хӑйсем пур- 
те пӗр-пӗрне пӳлсех калаҫаҫҫӗ. Ҫӗнӗ Ахпӳрт ял арҫынӗсем 
иккӗмӗш хут пухӑннӑ ӗнтӗ ку ыйтупа пухӑва.
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-  Эртель йӑвисене пӑсасшӑн тет, епле? -  сиксе тӑчӗ 
хыҫалтан Кӑста Керӗмӗ.

-  Тӳрӗ урамсем тӑвасшӑн тет. Мӗнле пулать-ха апла? -  ун 
сӑмахне тытса илчӗ Сымкка. -  Кам пире ӑнлантарса парать?

-  Мӗн ӗмӗртен эртель йӑви туса пурӑннӑ. Пӗр картара 
выльӑх-чӗрлӗх усранӑ, пӗр-пӗрин патне кӑвар илме каҫнӑ. 
Тӑванпа тӑван пурӑннӑ, -  аллинчи пзфттипе урайне вӗттӗн 
тӑкӑртаттарнӑ майӑн мӑкӑртатать Кашта Хӗветӗрӗ.

-  Манӑн ҫурма ҫӗрпӳрт. Тӳрӗ урама епле ҫавӑрса лартас 
ӑна?! -  ҫынсем шавланине ҫӗнтерес тесе кӑшкӑрать Мӑлюк.

-  Чимӗр-ха.чимӗр! Ан шавлӑр! Уес кантурӗнчен килсе 
ҫитрӗҫ. -  Сӗней пурне те чарӑнма ыйтрӗ.

Хурал пӳртне Аристарх Руссовпа уес уполномоченнӑйӗ 
тата вулӑс старшини пырса кӗчӗҫ.

-  Хура халӑх! Чарӑнӑр шавлама! Уесран килнисем сӑмах 
тытасшӑн! -  кӑшкӑрчӗ тахӑшӗ пӗри.

Ерипен шӑпланчӗҫ.
-  Пзфнӑҫа ҫӗнӗ йӗркесем кӗрсе пыраҫҫӗ, -  сӑмахне 

пуҫл арӗ вулӑс старшини. Аслӑ патшамӑр крепостла йӗркене 
пӑрахӑҫласа манифест кӑларчӗ. Пурте итлӗр, илтмен тесе 
ан калӑр. Манифест вуласа паратпӑр!

Уес кантурӗнчен килнӗ ҫын аллинчи хутне саркаласа 
тытрӗ те вулама пикенчӗ:

-  Манифест 19 февраля 1861 года. «0 Всемилостивей- 
шем даровании крепостным людям прав состояния сво- 
бодных сельских обывателей и об устройстве их быта». 
Для правильного достижения сего МЫ признали за благо 
повелеть: открыть в каждой губернии губернское по кре- 
стьянским делам присутствие, которому вверяется выс- 
шее заведование делами крестьянских обществ...**

Малалла вулӑс старшини халӑхпа чӑвашла калаҫрӗ:
-  Асӑннӑ манифест тухнӑ хыҫҫӑн икӗ ҫул иртсен Устав 

грамоти йышӑнмалла. Унччен малтан ялта старостӑсем суй- 
лас пулать. Ялсенче малашне ӑҫта килчӗ унта ҫзфт-йӗр ларт- 
ма юрамасть. Пӗтӗмпех йӗркипе туса пырас пулать. Урам-
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сем тӳрӗ пулмалла, ҫӗрсене тӳрлетсе виҫсе валеҫсе пама 
тытӑнмалла. Кун пирки сире тӗплӗнрех хӑвӑр ял ҫынни, 
вулӑс кантурӗн писарӗ Аристарх Руссов ӑнлантарса парӗ.

-  Ял-йыш! Ку ӗҫ пирӗн ялта ҫеҫ мар, ҫӗршывӗпех пы- 
рать. Ялти ҫуртсене арӑш-пирӗш лартни килӗшӳллӗ мар. 
Ял урамӗсене тӳрӗ тумалла, кассем йӗркелемелле, -  терӗ 
ҫеҫ, халӑх шавласа кайрӗ.

-  Пӗр лартнӑ ҫурта ишсе ҫӗнӗрен ҫзфт хӑпартмалла 
пулать-ҫке капла! -  сиксе тӑчӗ Кашта Хӗветӗрӗ, яланхилле 
хӑйпе илсе тухнӑ пзфттине ҫӳлелле ҫӗклесе хӑлаҫланнӑ май.

-  Патша ҫапла хушнӑ пулсан, эсӗ мӗн тӑвайӑн? -  чарчӗ 
ӑна Сӗней.

-  Манихвесчӗ манихвест-ха та... Кам пире ӑнлантарса 
ҫитерӗ-ши ӑна? -  илтӗнчӗ ҫинҫе сас.

-  Чим-ха эс! Ҫынпа пӗрле...
Урамсен планне епле тӑвас пирки хускалнӑ калаҫу 

вӑрӑма пычӗ. Уес кантурӗ ятарлӑ план хатӗрлет ик- 
кен. Ҫавна тума халӑхпа килӗшӳ тумалла имӗш. Ялти 
ӗҫ-пуҫсене йӗркелесе пыма кантуртан килнисем ял ста- 
рости суйлама хушрӗҫ.

Уес уполномоченнӑйӗ сӑмах илчӗ.
-  Староста тивӗҫӗсене ӑнлантарса парас тетӗп ял ҫын- 

нисене. Хальччен эсир ку йӗркене пӗлмен. Малашне 
влаҫпа ҫыхӑнса ӗҫлекен ҫын хӑвӑр ялтах пулать. Староста 
хут-йӗркелӳ ӗҫӗсемпе вулӑс старӑстине тата хресчен ӗҫӗпе 
земство пуҫлӑхне пӑхӑнса тӑрать. Полици ӗҫӗпе -  полици 
уретникне, становӑй пристава, уес исправникне. Старо- 
ста общинӑ ӗҫне йӗркелесе тӑрать, пухусем пуҫтарать, кун 
йӗркинчи ыйтусене палӑртать, пзфнӑҫа кӗртет. Ял халӑхӗн 
ана ҫӗрне мешехелессине те вӑлах тӗрӗслесе тӑрать, ҫулсем 
юсавлине, налук пуҫтарассине, ял хушшинчи йӗркене пӑхса 
тӑрать -  таркӑн салтаксене, документсӑр килнӗ ҫынсене 
тытса чарать. Старостӑн ҫавӑн пекех пушар тзоссан, тӗрлӗ 
чир-чӗр алхассан, шыв илсен, ял халӑхне тӗрлӗ инкек-син- 
кек килсе ан хуплатӑр тесе тивӗҫлӗ мерӑсем йышӑнмалла.
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Йӗркене пӑсакансене староста пӗр тенкӗ таранччен штраф- 
лама е халӑх ӗҫне икӗ кун хушши ӗҫлеттерме пултарать. 
Сирӗн вара, ял обш,инин, старостӑна ӗҫ укҫи тӳлеме май ту- 
пас пулать.

Пӗр хушӑ пзфте шӑпӑртах ларчӗҫ, хӑшӗ-пӗри мӑкӑр- 
мӑкӑр тума пуҫларӗ:

-  Вӑрманти кайӑк пурнӑҫӗ пӗтрӗ иккен ман... Ҫын ал- 
лине кӗретпӗр, ӑх-ӑх-ӑх... -  Мӑлюк ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт 
хыҫрӗ. -  Епле капла малашне...

-  Кама суйлас?
-  Хут пӗлекен, ҫынсемпе ӗҫ тума пултаракан ҫын кирлӗ, 

виҫӗ ҫулӑха суйланать, -  терӗҫ кантуртан килнисем.
Тавлашу пуҫланчӗ.
-  Кашта Хӗветӗрне суйлас! -  сиксе тӑчӗ ура ҫине Март- 

ти. -  Вӑл ҫын хушшинче ҫӳреме пултарать.
-  Мӗншӗн Ахванеҫе суйлас мар? -  ура ҫине ҫӗкленчӗ 

Микуш. -  Ахванеҫ ҫын хуйхине ӑнланарах парать. Пулӑшу 
ыйтсан хута кӗрет. Ҫынна итлеме пӗлет.

-  Кашта Хӗветӗрӗ япӑх ҫын тесшӗн-им? Ялти пӗр ниме- 
рен те нихӑҫан юлман. Кама пулӑшмалла, тӳрех хул хуш- 
шине пуртӑ йӑтса пырать.

-  Ҫимуна суйлас! -  терӗҫ иккӗн-виҫҫӗн. -  Хзггла пӗлет. 
Хут ҫыртарма пурте ун патне пырса ҫӳретпӗр халь те авӑ.

-  Вӑйпитти арҫын, ҫын ҫине тухса ҫӳреме ӳркенмест. 
Вулӑса-уеса та, инҫетри пасарсене те ҫӳрекелет.

-  Тӳре-шарапа ӗҫ тума унранах пулӑшу ыйтатпӑр-ҫке. 
Суйлас!

-  Ял старостине Ҫимуна суйлас!
Кантуртан килнисем ҫак йышӑнӑва ҫирӗплетсе хут 

ҫырчӗҫ те Ҫимуна мӑйран староста медалӗ ҫактарса ячӗҫ. 
Унӑн пӗр енне «19 февраль 1861 год» тесе ҫырнӑ, тепӗр 
енне «Сельский староста» тесе пичетленӗ.

Шавларӗ-кӗрлерӗ хурал пӳрчӗ, темччен сӳтсе яврӗҫ ял 
ҫыннисем ку манифеста, ҫапах сӑмах вӗҫне тзошймарӗҫ, ки- 
лелле тавлашсах саланчӗҫ.
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-  Юрӗ, пӗр ӗҫ турӑмӑр паян. Староста суйларӑмӑр. Ыт- 
тине куҫ курӗ унта.

Уесрисем кайнӑ хыҫҫӑн ял ҫӑвӑр хуртсем уйрӑлса 
тухма тытӑннӑ вӗлле пек сӗрлесе юлчӗ. Чылайччен 
лӑпланаймарӗ ял ҫинчи хавха: «Паян-ыран ҫуртсем 
куҫарма тытӑнмалла, ҫӗр ҫӗнӗрен валеҫмелле. Мӗн кӗтет 
вӗсене малашне? Манихвесчӗпе темле Устав грамоти пуҫ 
ҫине йӑтӑнса анчӗ тата...»

Ҫимун килне ҫунатланса таврӑнчӗ. «Эх! Сӑпка умӗнче 
мӗн ӗмӗтленни пурнӑҫа кӗрсе пырать иккен...»

-  Сахвине!
-  Йев!
-  Пирӗн Иван ӑҫта чупса ҫӳрет ҫав?
-  Пӑлана шыва кӗме анчӗ.
-  Ҫӳретӗрех эппин. Кил-ха кунтарах. Хӑҫан тепӗр ывӑл 

парнелӗн мана?
-  Хӗл ларсан.
Сахвине каллех йывӑр ҫын, саппун умӗ самаях ҫӗклен- 

се тӑрать. Ҫимун арӑмне пилӗкрен тытса ҫупӑрларӗ.
-  Тепӗр ывӑлпа тепӗр пысӑк ӗмӗт пурнӑҫа кӗрессе 

сунатӑп.
Сахвине савӑнӑҫлӑн кулса илчӗ. Упӑшки ӑна вӑрманта 

пӗрремӗш хут тӗл пулнӑ чухнехи куҫпа пӑхать... Ҫимун 
та, Сахвине те яш чухнехи ӗлккенлӗхне ҫухатман-ха. Сах- 
вине ҫаплах черчен пилӗк-ҫурӑмлӑ, чечен пит-куҫлӑ. 
Чӗлхи ҫеҫ пӑлханас-тӑвас чухне такӑнкаласа каять. Ҫимун 
вӑрманти ҫӳллӗ яштак хыр пек каҫӑрӑлса, лӑс сарӑ ҫӳҫне 
пуҫне сулса хыҫалалла ывӑтма юратаканскер, такама та 
сӑхлантармалла. Илемлӗ мӑшӑр тулли телейпе пурӑнать. 
Кӗҫӗрхи ҫӑлтӑрлӑ каҫ вӗсен пулчӗ -  тем ҫинчен те калаҫрӗ 
мӑшӑр, пулни-иртнине аса илчӗ, паянхи пзогу хыпарӗсене 
сӳтсе яврӗ, пуласси пирки ӗмӗтленчӗ...

-  Малашне ҫӗр ӗҫӗпе ҫеҫ пурӑнас теместӗп. Ялта лавк- 
ка ҫук, кӑҫал ҫулла пура пураласа хӑварас. Хӗл ларсан ҫуна 
кӳлсе Пӑвана, Улатӑра ҫитсе ҫӗрӗҫ хатӗрлемелли тимӗр- 
тӑмӑр склачӗсене ҫитсе килес. Тавар пӑхас шут пур.
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-  Староста ӗҫӗ сан ҫинче халь. Епле ӗлкӗрӗн-ха?
-  Пӗр ӗҫпе ҫӳренӗ чзгхне тепринпе ҫаврӑнкалама меллӗ 

пулӗ. Ямӑт ӗҫ вӗт, тӳлевӗ нумаях мар, ячӗшӗн ҫеҫ. Ялшӑн 
тӑрӑшас тени ӗнтӗ. Лаши хамӑн, ҫуни хамӑн. Кӳлсе т}0(атӑп 
та чуптаратӑп. Апӑрша, эсӗ ӗненесшӗн мар-и?

-  Епле ӗненместӗп пулать-ха хамӑн упӑшкана? Эп сана 
савӑнсах пулӑшӑп, лавккара та тӑрӑп, Ивана та хӑнӑхтарса 
пырӑп.

-  Тӗрӗс, тӗрӗс. Ачаран хӑнӑхсаӳстӗр.
-  Тепри те ывӑл пулас пек туйӑнать мана, Ҫимун...
-  Ывӑл пултӑр, ывӑл! Сахвине. Ывӑл хыҫҫӑн ывӑл ҫурат- 

са пар мана...

Хирӗҫ тӑру

Ҫак пуху хыҫҫӑн Аристарх Руссовпа Ҫимун ҫывӑх тус- 
сем пулса тӑчӗҫ. Ялти мӗнпур ҫӗнӗ ӗҫсене вӗсем пӗрле ка- 
нашласа йӗркелесе пыма пуҫларӗҫ. Аристарх Миккульсен 
кил-йышне ҫывӑхланнӑҫем ҫывӑхланса пычӗ.

-  Ял пухӑвӗ пухмалла каллех, уес чиновникӗпе вулӑс 
старшини килсе ҫитеҫҫӗ паян, -  алӑкран пырса кӗнӗ-кӗмен 
хӑй сӑмахне пуҫларӗ Аристарх Руссов.

-  Мӗн ыйтупа тата?
-  Устав грамотипе паллаштарасшӑн халӑха. Ку вӑл -  

патшалӑхпа ял хушшинче тумалли килӗшӳ хучӗ.
-  Халиччен пулман япалана халӑха ӑнлантарса 

ҫитерейӗпӗр-ши? -  Ҫимун пӑшӑрханчӑклӑн каллӗ-маллӗ 
утма пуҫларӗ.

-  Кама мӗн чухлӗ ҫӗр тивет, мӗнле налук-хырҫӑ пулӗ 
тата ытти те. Ҫӗрвиҫевҫӗ те килсе ҫитмелле ҫак кунсенче. 
Вӑл тӳрӗ урамсем палӑртӗ, ҫуртсене хӑш вырӑна куҫарса 
лартмаллине кӑтартӗ.

-  Эртель йӑвисене ытларах Пӑла шывӗ тӑрӑх лартса 
пынӑ, -  Ҫимун тӳрех хӑй шухӑшне пӗлтересшӗн пулчӗ. -  
Аслӑ урама ҫав тӗлтерех тусан аван пулӗ.
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-  Атя, вырӑна ҫитсе пӑхар!
-  Кайрӑмӑр!
Ҫимунпа Аристарх килӗрен-киле ҫӳресе ҫынсемпе ка- 

наш тытрӗҫ.
-  Пысӑк картасене сӳтмелле. Тӳрӗ урам вӑрӑм пулать -  

Тури ен те, Мал ен те кӗрӗҫ унта Хула ҫырми таранах, -  Ари- 
старх хутпа кӑрӑнташ кӑларса тем-тем ҫырма пуҫларӗ.

-  Ҫуртсене чӳречисемпе урам еннелле лартмалла, пӗр 
тӳрӗ йӗрпе вырнаҫтармалла. Ҫавӑнпа та хӑш-пӗр ҫуртсе- 
не куҫарса лартас пулать, -  Ҫимун ҫынсене ӑнлантарма 
хӑтланчӗ.

-  Ҫӗрвиҫевҫӗ килет, ӑна виҫме ан чӑрмантарӑр. Вӑл 
хӑй ӗҫне пӗлсе тӑвать. Хӑш ҫурт хӑш вырӑнта лармаллине 
палӑртса тӗплӗ план хатӗрлет, -  ӑнлантарать ҫынсене Ари- 
старх Руссов.

Ял хурт вӗлли пек сӗр! сӗрлет.
-  Ӗмӗр-ӗмӗр эртель йӑви туса пурӑннӑ, халь мӗн амакӗ 

сиксе тухнӑ-ши тата? -  тӗпчет старостӑран Ӗмӗрхан.
-  Халиччен пулмана тем шухӑшласа кӑларнӑ! -  

кӑмӑлсӑррӑн мӑкӑртатса кӗтсе илчӗ вӗсене Аттан.
-  Ҫӗрсене ҫӗнӗрен валеҫеҫҫӗ теҫҫӗ, -  сӑмахласа 

пӗтереймест Аваҫ. -  Тӗрӗссипе, тахҫанах валеҫме вӑхӑт 
ҫитнӗ те-ха...

...Хурал пӳртӗнче мачча курӑнми тӗтӗм йӑсӑрланать. 
Арҫынсем чӗлӗм туртса тултарнӑ.

-  Алӑка уҫса сывлӑша уҫӑлтарар-ха! Кунта пӗр-пӗрне 
те уйӑраймастпӑр капла. Кантуртисем килсен мӗн тейӗҫ? -  
ҫапла каласа Касак ыттисем хушшипе хӗсӗнсе тухрӗ те 
алӑка яри уҫса хучӗ. -  Чыхӑнса вилме те пулать вӗт капла!

-  Пит кӗтетӗн-и эсӗ вӗсене?
-  Ҫавӑнпа пуҫтарӑннӑ пуль!
Часах шӑнкӑравлӑ лавпа уес чиновникӗпе вулӑс стар- 

шини тата жандармсем персе ҫитрӗҫ. Халӑх шӑпӑртах 
пулчӗ. Хӑнасем сӗтел хушшине майлашса ларчӗҫ, сумкки- 
сенчен пичетлӗ хутсем туртса кӑларчӗҫ. Вулӑс старшини 
сӑмахне чӑвашла пуҫларӗ.
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-  Малашне эсир удельни ялӗ мар, удельни хресченӗсем 
пулмастӑр, сире патшамӑр ирӗке ярать. Ҫак Устав грамоти 
палӑртнӑ тӑрӑх сирӗн ял ҫӗрне ҫӗнӗрен виҫмелле пулать*. 
Ҫемьери кашни арҫын пуҫне пӗрер ят ҫӗрӗ уйӑрса параҫҫӗ. 
Устав грамотине пин те тӑхӑр ҫӗр вуннӑмӗш ҫулччен ҫирӗп- 
летеҫҫӗ.

-  Составить, проверить и утвердить по каждому сель- 
скому обществу или имению Уставную грамоту, в которой 
будет исчислено, на основании местного положения, ко- 
личество земли, предоставляемой крестьянам в постоян- 
ное пользование, и размер повинностей, причитающихся 
с них**, -  вулама пуҫларӗ Устав грамотине уес чиновникӗ. 
Ҫутӑ тӳмеллӗ, мӑн хырӑмлӑскер, сӑмахӗсене сывлӑшӗ 
пӳлӗне-пӳлӗне вулать. Хутне вуласа пӗтернӗ тӗле сасси 
хӑрӑлтата пуҫларӗ.

Вулӑс старшини халӑха чӑвашла ӑнлантарчӗ:
Ҫӗнӗ Ахпӳртялӗн паянхи кун тӗлне пурӗ 1514,8 теҫеттин 

тырӑ туса илмелли ҫӗр пур. Сирӗн ялӑн ҫӗр аллӑ теҫеттин 
ҫӗрне удельни каялла туртса илет*. Ят ҫӗрне ҫемьери арҫын 
шучӗпе яланлӑха параҫҫӗ. Ӑна патшалӑхран тӳлесе илмелле.

-  У-у-у! Ку мӗн япала?! -  сиксе тӑчӗҫ темиҫен харӑссӑн.
-  Ирӗке тухрӑм тесе хамӑр ҫӗрех укҫа тӳлесе 

илмелле-и?! -  чӗвӗнсех кӑшкӑрма пуҫларӗҫ ыттисем те.
-  Калап, кантур ырӑран килмест тесе!
-  Иышӑнмастпӑр кун пек крамотӑна!
-  Унчченхи пекех пурӑнатпӑр!
Кантуртан килнисем кун пек шӑв-шав ҫӗкленессе 

малтанах сиснӗ пулас. Раҫҫейре ку ыйтупа тӗрлӗ ҫӗрте 
пӑлхавсем пулнине пӗлсе тӑнӑ, халӑх кунта та хирӗҫ 
тӑма пултарассине малтанах шута илнӗ, ҫавӑнпа та хытӑ 
кӑшкӑракансен ҫӑварӗсене тӳрех хуплама тӑрӑшрӗҫ:

-  Но-но! Молчать! Как смеете воспротивиться госуда- 
реву указу?!

-  Ят ҫӗрне ҫӗнӗрен валеҫмелле!
Харсӑр халӑх вӗллери хурт пек сӗрле пуҫларӗ.
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-  Йышӑнмастпӑр ку крамотӑна!
-  Алӑ пусмастпӑр!
-  Кайӑр тухса!
Хурал пӳртне пухӑннӑ халӑх асар та писер шавласа 

кайрӗ, хӑлха хупланмалла ши! те ши! шӑхӑраҫҫӗ, харр та 
харр! ушкӑнпа сиксе тӑрса кӑшкӑра-кӑшкӑра яраҫҫӗ.

-  Молчать! Прекратить бунт! В Сибирь хотите?!!
Вулӑс старшини урамран жандармсене чӗнсе кӗчӗ.

Лешсем уйрӑмах хытӑ шавлакансен аллисене тӳрех пӑрса 
лартрӗҫ.

-  Связать их! В острог отправитесь! -  хӗремесленсе 
кӑшкӑрать уес кантурӗнчен килни.

Хӗҫ-пӑшаллӑ жандармсем хирӗҫ тӑракан ҫынсе- 
не лӑплантарчӗҫ-лӑплантарчӗҫех. Юлашкинчен ҫичӗ 
ҫынна арестлесе лав ҫине тиерӗҫ те кантуртисем хӑвӑрт 
пуҫтарӑнса тухса кайрӗҫ, ял старостине халӑхпа ӗҫлеме 
хушса хӑварчӗҫ.

-  Еплепулсанта,Устав грамотине йышӑнтармаллахалӑха! 
Ху алӑ пусатӑн! Тепре килнӗ ҫӗре кун пек бунт пулмалла мар! 
Эпир шӳтлеместпӗр! Патша хушнӑуказа пурнӑҫламасан ҫур 
яла Ҫӗпӗре ӑсататпӑр! Вӗсемпе пӗрле -хӑвна та!..

...Тӗрлӗрен хавха тӑрать ялта, ҫапах та ӗҫ майӗпен 
пуҫланчӗ. Ку тапхӑрта Ҫимунпа Аристарх Руссов вӗҫӗмсӗр 
халӑх ҫинче пулчӗҫ: Устав грамотине ӑнлантарчӗҫ,
ҫӗрвиҫевҫӗпе пӗрле ҫӗр виҫсе урам карттине турӗҫ.

Кантуртисем тепре килмерӗҫ. Ҫимунпа Аристарх ял 
ҫыннисемпе ҫапах та пӗр чӗлхе тупма пултарчӗҫ.

-  Патшана хирӗҫ каяс тетре? Пӗтӗм Раҫҫей ҫак йӗркепе 
пурӑнма пуҫлать. Эсир хирӗҫ тӑрасшӑн-и? -  Ҫимун эрнесе- 
рен тенӗ пек арҫынсене хурал пӳртне пуҫтарса калаҫать.

-  Эсӗ пире хӳтӗлес вырӑнне ялшӑн сиенлӗ хут 
ҫине алӑ пустарасшӑн иккен-ха? -  парӑнасшӑн мар 
харсӑртараххисем.

-  Ҫӗр хуҫисем хӑвӑр пулатӑр. Пӗр хутчен тӳлесе илмел- 
ле те, ӑнланӑр-ха ҫавна, -  ҫине тӑрсах ӳкӗтлет староста.
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-  Мӗнпе тӳлесе илмелле тет ӑна? Ӑҫтан тупӑнтӑр 
халӑхӑн укҫа? Пӗр пӑт ыраш вӑтӑр пусран ытла мар. Пӗр 
теҫеттин ҫӗр ҫинче вара чи нумаййи вунӑ пӑт тырӑ туса 
ил ейӗн кӗркунне*, -  тавлашаҫҫӗ ҫивӗч шӑллисем. Харсӑрсем 
сахал мар ял хушшинче.

-  Пурри пурпа тӳлет, ҫукки банкран илме пултарать. 
Йӗрки ҫапла, -  пичет пуснӑ хутсемпе паллаштарать староста.

-  Банкран? Пирӗн тенӗ ҫынсен епле илмелле тет вара 
ӑна? -  шалт аптӑраҫҫӗ ял ҫыннисем.

-  Хамӑр пулӑшатпӑр. Пӑшӑрханма кирлӗ мар.
-  Ял ҫӗрӗ ытла чакать-ҫке капла?
-  Вӑрман аслӑ, вӑрманпа пурӑнатпӑр.
-  Ят ҫӗрне ҫӗнӗрен уйӑрасчӗ эппин.
-  Халӑхпа пӗрле пухӑнса шутлӑпӑр кун пирки.
Чылай хушӑ пычӗ хирӗҫ тӑру. Ҫапах та юлашкинчен

ял ҫыннисем Устав грамоти ҫине алӑ пусрӗҫ-пусрӗҫех, вун 
пилӗкшер пус тӳлесе уес кантурӗнче ҫирӗплетнӗ хут илчӗҫ*.

Раҫҫейре ҫав тапхӑрта пурӗ 111 пин Устав грамоти 
хатӗрленӗ, вӗсенчен 50 % яхӑн ҫеҫ хресченсем алӑ пуснӑ. 
Чылай ҫӗрте хресченсем ӑна йышӑнасшӑн пулман, хирӗҫ 
тӑнӑ, пӑлхавсем сиксе т)гхнӑ**.

Ҫӗнӗ Ахпӳртӗн тӳрӗ зфамӗнче
Ҫӗнӗ урамсем йӗркелесе янӑ вӑхӑтра Миккуль хӑйӗн 

пулас ҫӗнӗ пӳртне тӳрӗ урам планне кӗрттерсе хӑварчӗ 
те ҫине тӑрсах тепӗр хут никӗс чавма пуҫларӗ. Ывӑлӗсем 
Пӑларан пысӑк чулсем кӑларчӗҫ, ҫӳллӗ никӗс ячӗҫ. Хӑнӑхнӑ 
ҫулпах пуралӑх юман тепӗр хзгг касса кӑларчӗҫ -  Чӗнтӗрек 
варӗ тӑрӑх зггсемпе аштарса тзосрбҫ.

Хӗрсех бҫ вӗрет -  Миккульсен ҫуртне хӑпартаҫҫб. Ан- 
тунипе Элекҫей, Миккуль пура пуралаҫҫб. Чанк! та чанк! 
янӑраса ҫеҫ тӑрать таврара пуртӑ сасси. Чӗмсӗррӗн ӗҫлеҫҫӗ 
арҫынсем, васкаҫҫӗ. Акӑ, пушӑ вӑхӑт тупса Ҫимун та персе 
ҫитрӗ, унпа пбрлех -  Аристарх та.
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Ялти васкаварлӑ ӗҫ-пуҫсене пула Руссовсен ҫемйи 
Аристарха авлантарма пӗр хушӑ тӑхтаса тӑнӑччӗ. Ывӑлӗ 
пӗр вӗҫӗм кантур ӗҫӗнчен татӑлаймасӑр халӑх хушшинче 
ҫӳрерӗ, киле килсе те курӑнмарӗ темелле: кантуртан -  яла, 
ялтан -  кантура е ҫӗрҫиҫевҫӗпе килрен-киле ҫитсе анасене 
мешехелесе ҫӳрерӗҫ. Кутемӗн ялти ӗҫ-пуҫ кӑштах пушанчӗ 
пулӗ-и, ывӑлӗ ашшӗн куҫӗ тӗлне лекекен пулчӗ.

-  Пора и 0 жентьбе задуматься тебе, сын мой, -  пӗр 
иркулӗм апат ҫинӗ хыҫҫӑн турӑш умне тӑрса кӗлтунӑ майӑн 
ывӑлӗ енне ҫаврӑнса сӑмах хускатрӗ Николай Варсонофье- 
вич. -  А то, поди, и невеста заждалась тебя?

Аристарх Чӗкеҫе асран кӑлармасть пӗрре те, май килсе- 
нех хӗрпе сӑмах улӑштарасшӑн та, анчах... Анчах хӗр куҫне 
тартать, яхӑнне та ямасть.

Пӗррехинче кӗтмен ҫӗртен Миккульсем патне Руссов- 
сен ҫемйи хӗр ҫураҫма персе ҫитрӗ.

-  Эпир килес терӗмӗр. Хапӑл тӑватӑр-и? -  алӑкран 
кӗпӗрленсе кӗрсенех Руссовпа арӑмӗ пилӗк таран пуҫ 
тайрӗҫ те мачча каштинчен иртмесӗр тӑчбҫ.

Миккуль хӑнасене ал-хапӑлах тӗпелелле иртме сӗнчӗ. 
Алтынкепе кинӗ сӗтел ҫине сӑй хатӗрлеме хыпаланчбҫ:

-  Кин, шӑрттану ӑҫтарах санӑн? Лартсама, ара.
-  Лартас, лартас. Ирхине кӑмака хутса кӑларнӑ хыҫҫӑн 

унтах кӑмӑрчакланса ларать-ха.
-А-э-э...Апайтурах! Кунтапӗчченкӑларсапӗтереесҫук, 

пулӑш-ха. Тем ҫими те хатӗрленӗ-ҫке эс. Пӗлнӗ-им хӑнасем 
килессе?

-  Пӗлмесӗр тата, пӗлнӗ ҫав. Аристарх Ҫимуна систернӗ 
ӗнерех. Пӑянам, кӑрчама кӑларар-ха тӗпсакайӗнчен.

-  Пире ма систермен?
-  Вӑхӑт ҫитиччен сӑмах вӗҫерӗнсен Чбкеҫ шуйханса 

кайӗ терӗмӗр. Ҫимун хушмарӗ.
Кил хуҫи Ҫимун Аристарха пырса алӑ пачӗ те васкасах 

чӑлана Чӗкеҫ патне илсе тухрӗ.
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-  Ах! -  хыпса илчӗ Чӗкеҫ, вӗсем ҫине кӑн! пӑхса. Лешсем 
сӑмах каласа ӗлкӗриччен ик аллине ҫат! ҫупрӗ те чӑлантан 
вирхӗнсе т}0(са кайрӗ.

-  Чӗкеҫ, апла юрать-и вара? -  Ҫимун йӑмӑкне тытса 
чарасшӑн пулчӗ, анчах ӗлкӗреймерӗ. -  Эх, апӑрша!

Йӑмӑкӗ ним те каламарӗ, лупасайне чупса тухрӗ те 
куҫҫульпех ӗсӗклеме пуҫларӗ, унтан, сайхах айӗнче йӑвара 
ларакан чӗкеҫсене шуйхантарса пӗрре лупас тӑрринче 
типӗ утӑ ҫине хӑпарса выртса пытанчӗ, тепре, ӑш вӗҫнине 
чӑтаймасӑр, каялла анса анкартине чупса тухрӗ...

-  Пыр, хӑваласа ҫит, хыҫҫӑн кай, -  тӗкрӗ Ҫимун Ари- 
старха. -  Хӗр тени яланах хӑй хыҫҫӑн чуптарма юратать. 
Ҫавӑр кӑмӑлне.

Аристарх Чӗкеҫе шыраса Пӑл а хӗррине анчӗ. Хӗр кунта ик- 
кен, хӑва хушшинче ларать. Аристарха курмарӗ-ха вӑл тӳрех, 
питне хупласах йӗретчӗ. Каччӑ хуллен ун умне пырса тӑрсан 
тӑруках шарт! сиксе ура ҫине тӑчӗ, шывалла кӗрсе тарасшӑн 
пулчӗ. Аристарх хӑвӑрт ярса тытрӗ те хӗре хыттӑн хӑй ҫумне 
пӑчӑртарӗ, унтан вӑштах ҫӗклесе илчӗ, чуптӑвасшӑн пулчӗ. 
Хӗр йӗрсе тӑртаннӑ питне енчен-енне пӑрчӗ;

-  Кай... Ан тив мана.
-  Мария, епле илемлӗхӗр эсӗ. Йӗме те илемлӗ йӗретӗн...
Кун пек каласан хӗр пуҫне ун хул пуҫҫийӗ ҫине хурсах

ӗсӗклесе йӗрсе ячӗ.
-  Эпӗ санӑн упӑшку пуласшӑн. Эпӗ санпа телейлӗ 

пуласшӑн. Эсӗ телейлӗ пуласшӑн мар-и вара манпа?
Хӗр пӗр сӑмах та каламасть, ҫаплах йӗрет те йӗрет. 

Аристарх пӗшкӗнсе ал тупанӗпе шыв илчӗ те хӗр питне 
йӗпетрӗ.

-  Халь паллӑ мар ӗнтӗ, те йӗнӗ эсӗ, те питне ҫунӑ. Ҫапла 
вӗт? Атя, кайрӑмӑр. Пире кӗтеҫҫӗ. -  Аристарх хӗре ыталанӑ 
майӑнах ура ҫине антарчӗ те ҫавӑтса килне илсе кайрӗ.

Сӑмах пине ҫитнӗ, пурте вӗсене кӗтеҫҫӗ иккен.
-  Вӑт ку лайӑх! Вӑт капла лайӑх та! -  Николай Вар- 

сонофьевич иккӗшне те пырса ытама илсе сӗтел хуш-
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шине хӑйсемпе юнашар лартрӗ. -  Килӗшсе татӑлнӑ тесе 
шутлӑпӑр вара!

Пулас хӑта-тӑхлачсем авалтан пыракан йӑлапа шурӑ 
пир хутаҫран каҫунккӑ эрех кӑларчӗҫ, караслӑ пыл, тӑпӑрчӑ. 
Сӗтел ҫине тухса ларнӑ кучченеҫпе чи малтан ҫураҫнӑ хӗрпе 
каччӑна сӑйларӗҫ, унтан хӑта-тӑхлачсене хӑналама пуҫларӗҫ.

-  Аристарх пӗрре курсах килӗштерчӗ сирӗн хӗре. Ма- 
рия та Мария тесе ҫеҫ тӑрать. Мария пирӗн кин пултӑр тесе 
алӑ тытар вара сӗтел урлӑ.

...Чӗкеҫе Аристарха ҫураҫса кайнӑранпа уйӑх иртнӗ 
ӗнтӗ, ҫапах иккӗшӗ юнашар тӑрса калаҫман-ха. Туйне 
кӗркунне тума палӑртнӑ, Миккуль ҫемйи ҫӗнӗ пӳрте кӗрсен.

-  Чӗкеҫ! Мӑн хуранпа яшка ҫакса яр! Картишӗнчи 
турпаспа чӗрт, акӑ. Малтан чей вӗретсе ил. Аҫу матрӳшке 
чейӗ ӗҫме юратать, -  турпас пуҫтарнӑ ҫӗртен пилӗкне тыт- 
са тӳрленсе тӑчӗ амӑшӗ. Алтынке пушартан йывӑр михӗ 
сем талпӑнса йӑтса тухнӑранпа пилӗкпе аптракан пулчӗ, 
чӗрипе те хавшакланчӗ.

-  Матрӳшке чейне эпӗ те юрататӑп! Ытларах татас! -  
тесе Аристарх Чӗкеҫ хыҫҫӑн анкартине тухрӗ. -  Мария! 
Ялан тарса ҫӳретӗн манран.

-  Пире ҫураҫнӑ, эсӗ вара манпа пуплесшӗн те мар, -  
Аристарх хӗре алӑран тытасшӑн пулчӗ.

-  Пулин... Манран ыйтман, -  аллине тартрӗ хӗр.
-  Ӑнланма ҫук сана, эсӗ пӗрмай пӑрӑнатӑн. Мӗншӗн? -  

куҫран тӗмсӗлсе пӑхать вырӑс каччи.
-  Чӗрене х}Ш1ма ҫук-ҫке. Эсӗ ҫавна мӗнле ӑнланмастӑн? -  

кӳренереххӗн тухать хӗр сасси.
-  Манӑн чӗре саншӑн ҫуннине эсӗ ма ӑнланасшӑн мар?.. -  

ыйтӑва ыйтупах хуравлать Аристарх.
-  Эпӗ темшӗн туймастӑп ӑна... -  ҫӗрелле пуҫне пӗкет хӗр.
-  Юрӗ, ҫитӗ! Пӗрле пурӑнма тытӑнсан хӑнӑхӑпӑр.
-  Темле пулӗ...
-  Ҫурт туса пӗтерсенех туй тӑвӑпӑр. Эсӗ хирӗҫ-и вара?
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Чӗкеҫ Аристархпа пуплеме урӑхран сӑмах тупаймарӗ. 
Урлӑ сӑмахпа кӳрентерес темерӗ, майлӑ сӑмах калама чӗлхи 
ҫаврӑнмарӗ.

Руссовсем -  чӑваш хушшинче пурӑнакан вырӑссем. 
Чӗлхе пӗлеҫҫӗ, йӑла-йӗркене йышӑнаҫҫӗ, халӑхпа ҫӑмӑл 
хутшӑнаҫҫӗ, анчах хӑйсем хушшинче вырӑсла калаҫаҫҫӗ. 
Ҫавсен ҫемйине Чӗкеҫӗн кин пулса кӗмелле. Хӗр пӗр 
хӗл вӗсем патӗнче хутла вӗренчӗ, ашшӗ кӑҫал тепре 
вӗрентесшӗн. Ҫырӑ ҫӳҫлӗ, мӑйӑхлӑ, симӗс куҫлӑ та вӑтам 
пӳллӗ Аристарх кӑмӑллӑскер, хӑйне тивӗҫлӗн тыткала- 
ма пӗлекенскер. Пӗрмаях хура пиншакпа шӑлавар, сӑран 
атӑ тӑхӑнса ҫӳрет, Чӗкеҫе вӑл темшӗн ют пек туйӑнать. 
Ахӑр, Пантели чун тӗпӗнчен тухма пӗлменрен... Пан- 
тели пӗрремӗш хут вӗсен чӳречи умне пырса тӑни ырӑ 
тӗлӗк пек туйӑнать халӗ. Юлашки вӑхӑтра ҫав шӑпчӑк 
сассиллӗ асамлӑ ирпе Пантелие пӗрремӗш хут курни 
куҫ умне килет те килет... Хӗр ирсерен шӑп ҫав вӑхӑтра 
вӑранакан пулчӗ. Пантели унӑн чӳречине халь-халь пыр- 
са шаккассӑнах туйӑнать...

-  Мария, эсӗ мӗншӗн пуҫна пӗксе тӑратӑн вара? Мана 
хурав памарӑн-ҫке...

-  Варахпа калӑп.
Аристарх хӗре хӑйӗн ыйтӑвӗпе тек аптратмарӗ, пура 

хӑпартакансем патне кайрӗ, пӗрене пуҫӗсене чутласа 
Ҫимунпа пӗрле кӗтессене лартма пуҫларӗҫ. Урама тӑрӑххӑн 
ларакан пура ҫӗкленсех пычӗ. Малтанхи хут кунта ҫурт- 
йӗр ҫавӑрнӑ чухне вӗсем ҫут ӗмӗтпе хавхаланатчӗҫ. Пушар 
шар кӑтартнӑ хыҫҫӑн арҫынсем чӗвӗнсе, чӗмсӗррӗн ӗҫлерӗҫ. 
Кашнин тӑнлавнех пӗр ыйту пӑраларӗ: харама каймӗ-ши 
вӗсен ӗҫӗ каллех?..

Ҫак тапхӑрта ялта п}фте ҫурт-йӗрпе кӗрмешрӗҫ. Ҫӗр- 
виҫевҫӗ палӑртнӑ тӑрӑх ҫуртсене пӑсса куҫарчӗҫ, карта- 
хзфалтӑ сӳтсе ҫӗнӗрен тытрӗҫ. Ҫапла аялти Аслӑ урам 
пӗчӗккӗн йӗркене кӗрсе пычӗ.

217



Ҫуртсене юнашар лартса, кӗлет, карта-хуралтӑ, мунча, 
павар, сарай, вите, хапха туса ҫавӑрать чӑваш, чӳрече хуп- 
пи эрешлесе ҫакать. Ҫурт-йӗре ҫапла мелпе ҫавӑрнӑ тӑрӑх 
чӑваша хуть хӑш ҫӗрте те уйӑрса илме пулать.

-  Миккуль тепӗр хут пӳрт лартать, авӑ. Кур!
-  Хӑвӑрт тӑваҫҫӗ.
-  Ун аллинче пур ӗҫ те ҫапла вӗресе тӑрать. Алӑ усса 

ларакан ҫын мар.
-  Кур, хапха юписем те тиесе килчӗҫ. Миккуль 

ватӑлмасть-ха, юман юпана пӗчченех йӑтать.
Кӳршӗ-аршӑпа тӑван-пӗтен хальхинче нимене 

пухӑнаймарӗ. Пурте хӑйсен пӳрт-ҫурчӗпе кӗрмешеҫҫӗ. Ҫав 
вӑхӑтрах Миккулӗн ҫӗнӗ ҫуртне епл е хӑпартнипе кӑсӑкланса 
тӑраҫҫӗ. Ара, унӑнни пек капмар ҫурт ялта ҫукчӗ-ха. Халь 
епле пулӗ? Вӑй ҫитерейӗ-и Миккуль малтанхи пекех ҫурт 
хӑпартса лартма?

Миккуль ҫуртне хӑпартакансем хӗвел ансан ҫеҫ ӗҫ 
пӑрахрӗҫ. Чӗнмесӗрех каҫхи апат турӗҫ те ҫывӑрма выртрӗҫ. 
Ҫӗнӗ касра ҫӗнӗ пура ҫӗкленчӗ.

Ял урамӗ Турикасран Мал еннелле, унтан Анаткасалла 
тӳп-тӳррӗн тухрӗ. Пӗр вӗҫӗнчен пӑхсан тепӗр вӗҫӗ курӑнать. 
Ҫип ҫапнӑ пек тӳрӗ лараҫҫӗ ҫуртсем. Чӳречесем хире-хирӗҫ 
куҫран-куҫа пӑхаҫҫӗ тейӗн; хуралтӑ ҫумне хуралтӑ вӗҫрен- 
вӗҫе тытӑнса пырать; вӗрлӗк картасем вырӑнне хапхасем 
ҫӗкленчӗҫ. Ял ҫӗнелчӗ, тирпейленчӗ, ҫӗнӗ йӗркепе пурӑнма 
тытӑнчӗ... Урампа кам утни те, урам урлӑ чӑх каҫни те ал 
тупанӗ ҫинчи пек курӑнать. Утсем ярса ӑмӑртма та меллӗ. 
Аслӑ урамра -  шӗкӗриех ҫӗнӗ ҫурт, хупӑлчаллӑ чӳрече умне 
вара ял ҫынни йӑмра та хурама лартса тухрӗ.

Нухайккӑ пилӗ

Ҫуллахи ӑшӑ каҫ. Чӗкеҫ хальхинче кӗлете хӗр 
вырӑнне ҫывӑрма кӗмерӗ, йӑмӑкӗсемпе лупас тӑррине 
утӑ ҫине хӑпарса выртрӗ. Йӑмӑкӗсем ун ҫумӗнче часах 
мӑшлатса ҫывӑрса кайрӗҫ. Сайхах витнӗ сарай айккин-
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чи шӑтӑкран ҫӑлтӑрсем мӗлтлетеҫҫӗ... Каҫхи шӑпчӑксен 
сасси... Чиу-чив-чи-чи... Чим! Хушӑкра тем мӗлтлетрӗ. 
Мӗн? Шурӑ тумлӑскер, шурӑ пирӗшти пекскер анкартин- 
че пӗрре унталла утать, тепре -  кунталла. Кам? Акӑ вӑл 
ҫӗнӗ пурана кӗрсе пӑхрӗ, каялла тухрӗ, Ҫимунпа Антуни 
ҫурчӗсем тавра ҫаврӑнса килчӗ. Утти-тӑрӑвӗ ытла та пал- 
ланӑ пек... Чӗкеҫ тӑрса ларса хушӑкран тимлӗрех сӑнама 
пуҫларӗ. Ҫухалчӗ. Пӑхса ларсах сӗнк пулма пуҫланӑскер 
тул ҫутӑлса килнине сисмен те. Сасартӑк вӑранса кайрӗ. 
Кӑвак ҫутра шурӑ мӗлке тепӗр хут курӑнчӗ. Ҫӑмӑллӑн 
кунталла утса килет...

-  Пантели! -  хыттӑн пӑшӑлтатрӗ хӗр.
- Я ! Я !

Тем самантра Чӗкеҫ каччӑ умне вӗҫсе те анчӗ.
-  Ах! Эп сана кӗтни!.. Ӑҫта тӑрук ҫухалтӑн? Пуҫӗпех 

таврӑнтӑн-и?
-  Нет. Мне здесь нельзя показываться. Но твой голос 

меня все звал... Не вытерпел я, повидаться с тобой пришел.
-  Эс ӑҫта?
-  В Алатыре обосновался. Добрые люди нашлись, дали 

кров, работу. Хочешь, уйдем вместе?
-  Ай, мӗнле-ха капла? Халех?
-  Чигесь...
Пантели хӗре ыталаса илчӗ, пӗрремӗш хут чуптурӗ. 

Пӗрремӗш хут каччӑ тути тиврӗ хӗр тутине: ачашшӑн, 
ырлӑхлӑн...

-  Пыратӑп! Санпа пыратӑп!
-  Тогда идем!
-  Чим! Эпӗ ҫӳхе кӗпе вӗҫҫӗнех. Эсӗ ху ӗҫленӗ пӗчӗк 

пӳртре кӗтсе тӑр мана. Тумтир илетӗп те хӑвӑрт тухатӑп.
Чӗкеҫ кӗлете хыпаланса кӗрсе кайрӗ, ҫӳпҫери япалисе- 

не кӑларса пӗр тӗрке майларӗ те тутӑрпа ҫыхрӗ, хӑвӑрт кӑна 
ҫиелти тумне тӑхӑнчӗ, урине тӑла-ҫӑпата сырчӗ. Тӑнлавра 
хӗпӗртӳллӗ шухӑш пӗр вӗҫӗм васкатса тӑчӗ: «Акӑ тинех, ти- 
нех кӗтнӗ самант ҫитрӗ! Пантели... Иккӗшӗ пӗрле пулаҫҫех. 
Каятех вӑл унпа тухса, халех, ҫак хушӑрах!..»
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Яланхи йӑлапа Миккуль ирхи шуҫӑмла витери ла- 
шисене тӗрӗслеме тухрӗ. Эртель витинче -  тӑхӑр лаша, 
юнашар тихисем. Хура ӑйӑр та кунтах, хуҫине курсан 
йыхравлӑн кӗҫенсе ячӗ. Миккуль ӑна ӑмӑрӗнчен тытса 
юратрӗ. Ӗне витине те кӗрсе пӑхрӗ, сурӑхсене те тӗрӗслерӗ 
кил хуҫи. Пурте йӗркеллех. Анчах темшӗн чун вырӑнта 
мар унӑн, тем ҫухалнӑн туйӑнать... Вӑл ҫӗнӗ пура патне 
пычӗ, шала кӗрсе пӑхкаласа тӑчӗ. «Ӗлӗкхи пек килпетлӗ 
ҫуртах пулайӗ-ши ӗнтӗ?» Картишӗнче ура сасси илтӗнчӗ. 
Такамсем калаҫаҫҫӗ. Ахӑр, ывӑлӗсем пуль-и? Миккуль 
пӑртакран картишне тухнӑ ҫӗре шурӑ кӗпеллӗ икӗ мӗлке 
анкарти хыҫӗпе вӗлтлетсе ҫзшалчӗҫ. «Куҫа курӑнмарӗ 
пулӗ те?» -  тесе, Миккуль пуҫне сулласа илчӗ, пӳрте кӗрсе 
арӑмӗ ҫумне выртса кӑтӑш пулчӗ. Ҫук, тем ш}осӑш пуҫне 
пӑралать, ҫывӑрса кайма памасть...

-  Алтынке, Чӗкеҫ ӑҫта? -  тӑрук тӑрса ларчӗ Миккуль.
-  Хӗрсем лупас тӑрринче утӑ ҫинче ҫывӑраҫҫӗ, -  ыйхӑ 

тӗлӗшпе хуравларӗ арӑмӗ.
-  Тз х̂са пӑх.
-  Мӗн пулчӗ тата? -  пуҫне ҫӗклерӗ арӑмӗ.
-  Асту-ха хӗрне! -  тӑрук ҫиллессӗн хӑтӑрса пӑрахрӗ 

арҫын.
-  Юрӗ, кайса пӑхам, -  аялти кӗпе вӗҫҫбнех пӳртрен чӗрне 

вӗҫҫӗн тз^хрӗ арӑмӗ, кбҫӗн ывӑлбсене вӑратас мар терӗ ӗнтӗ.
Алтынке лупас тӑррине хӑпарчӗ. Вассапа Виркка икӗ 

шӑрҫа пек выртаҫҫӗ, тутлӑн ҫывӑраҫҫӗ. Амӑшӗ унталла-кун- 
талла пӑхкаларӗ, аслӑ хӗрӗ курӑнмарӗ.

-  Чӗкеҫ!
Хӗрӗ сас памарӗ.
-  Чӗкеҫ теп ара! Ӑҫта эсб?!
Кӗҫӗн хӗрӗсене вӑратас мар тесе, Алтынке са- 

рай тӑрринчен хуллен анчӗ, кӗлете кбрсе пӑхрӗ, килти 
хуралтӑсене тӗрӗслерӗ, унтан анкартине тухрб. Хӗрне ту- 
паймарӗ. Сывлӑм ҫинче ура йӗррисем пур. Алтынке вӗсем 
тӑрӑх пӑхкаласа утрӗ. Пӗчӗкрех тата пысӑк ура йӗррисем
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тӑрӑх вӑл анкарти вӗҫнех ҫитрӗ. Ура йӗррисем Пӑла шывӗ 
патне анаҫҫӗ. Ахӑр, шыв урлӑ каҫса кайнӑ. Алтынке хыпӑнса 
ӳксе пӳрте чупса кӗчӗ:

-  Миккуль! Пирӗн Чӗкеҫ ҫук вӗт. Тухса тарнӑ!
-  Ҫӗр ҫӑтасшӗ!
Тӑруках вӗриленсе кайнӑ Миккуль вырӑн ҫинчен сиксе 

тӑчӗ те ут утланса йӗр тӑрӑх ыткӑнчӗ, нухайккине те илме 
манмарӗ. Ирхи сывлӑм ҫинче ура йӗррисем лайӑх палӑраҫҫӗ. 
Шыв урлӑ каҫса кайнӑ, ӑхӑ... Тӗшмӗртет-ха Миккуль хӗрӗ 
кампа тухса тарнине, анчах ӑҫталла? Пӑла леш енче часах 
шыраса тупрӗ вӗсен йӗррине. Йӗрсем Пӑва еннелле мар, 
Чулхула еннелле те мар, Улатӑр еннелле каяҫҫӗ... Ҫуран 
инҫех тараймӗҫ! Миккуль ҫилӗ килнӗ енне утне нухайкки- 
пе енчен-енне ҫунтарма пуҫларӗ. Ҫӗлен згг капла та юртӑпа 
пырать-ха, ӗнтӗ сиккипех кайрӗ. Инҫе тарма пултарайман. 
Хӑваласа ҫитетех вӗсене ашшӗ!

... Славпух кукӑрне ҫитеспе малта икӗ шурӑ мӗлке 
курӑнчӗҫ. Ҫавсем! Хӑваларӗ те хӑваларӗ утне Миккуль. 
Ҫитсе-ҫитсе иккӗшне те ҫурӑм урлӑ сӳсе илес тенӗ чзос леш- 
сем ик еннелле чӑл-пар уйрӑлчӗҫ те тарчбҫ. Миккуль малта- 
нах аптраса тӑчӗ. Хӗрне пурпбрех ярса тытӗ-ха вӑл, каччине 
лайӑхрах тӑн кӗртмелле. Миккуль Пантелей ҫулне пӳлчӗ.

-  А-а-а! Сана ҫитмерӗ-и-ха?! Эсӗ татах ҫапла 
хӑтланатӑн-и? -  нухайккипе ҫурӑм урлӑ сӳрӗ вӑл каччӑна. -  
Эпӗ сана шеллесе ывӑллӑха илтӗм, ҫитертӗм, ӗҫтертӗм, ҫурт 
лартса патӑм. Эсӗ вара пӳтсӗрленетӗн?!

-  Прости меня, за ради Христа! Но я люблю вашу дочь! 
Мы любим друг-друга! Как нам жить?!

-  Тупӑнма пӗлнӗ пулсан, ҫухалма та пӗл! Тек ман хӗрпе 
пӗрле курам мар! Унсӑрӑн!..

Аякка тарма ӗлкӗреймен Чӗкеҫ вӗсем патне чупса 
ҫитрӗ, ашшӗ умне чӗркуҫҫи ҫине ӳкрӗ:

-  Ах, атте! Эпӗ унсӑр пурӑнаймастӑп!
-  Ҫавӑнпа килтен тухса тарас терӗн-и, юрамисӗр хӗр! 

Аҫу сӑмахне ним вырӑнне те хумастӑн!
-  Атте, каҫар! Епле пулсан та пилле пире...
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Пантели те Чӗкеҫпе юнашар чӗркуҫҫи ҫине пырса ӳкрӗ.
-  Пиллетӗп! Пиллетӗп! Нухайккӑпа пиллетӗп сире! -  урса 

кайнӑ Миккуль иккӗшне те нухайккӑпа ҫунтарма пуҫларӗ. -  
Пурнӑҫ пулмасть сан унпа! Ыйткалама тухса каяс тетне выҫӑ 
пыйтӑпа тӗнче тӑрӑх!

-  Атте! Ман унсӑр епле пурӑнас?!. Пуҫӑм пӗттӗр 
пӗреххут!

Миккуль хӑйӗн кӑтӑрса кайнӑ кӑмӑлне кӑштах 
ҫӑварлӑхлама шут тытрӗ.

-  Итле-ха, Пантелей, санпа ман тӗплӗ сӑмах пулать. 
Унсӑрӑн май килмест пулӗ... Эсӗ ман хӗр пуҫне ҫавӑрса ан 
ҫӳре текех. Санӑн хӑвӑн пурнӑҫ, унӑн -  хӑйӗн. Пӗрле пулмал- 
ли ҫынсем мар эсир.

-  Я не пойму но почему мы не можем быть вместе?!. 
Мы же любим друг друга.

-  Тӳрӗпе пурӑнмалла! Йӗркене тытса. Тӳшекне кура 
уруна тӑс теҫҫӗ тата ваттисем. Илтнӗ-и?

-  Да уж, слышал, конечно...
-  Эпӗ сана хамӑн урапа ҫине лартасшӑн мар текех. Сан 

валли вырӑн ҫук унта! Эсӗ манӑн пурнӑҫ тӗнӗлне хуҫаканни 
пулатӑн!

-  Но почему? Я ли не старался угодить вам?
-  Эпӗ сана ывӑллӑха илтӗм! Эсӗ вара ытлашши тӑрӑша 

пуҫларӑн, йӗркене пӑсма пуҫларӑн. Апла юрамасть вӗт. Ял 
ҫыннисем ӗмӗрӗпех санран «килкен» тесе пӳрнепе тӗллесе 
кулӗҫ, Чӗкеҫӗн вара ят кайӗ. Юратакан ҫыннӑн куҫӗ суккӑр 
теҫҫӗ. Эсир ним те курмастӑр хӑвӑрсӑр пуҫне. Ыттисен епле 
пурӑнмалла? Манӑн? Амӑшӗн? Йӑмӑкӗсен?.. Ҫамрӑк пуҫпа 
хитре хӗре юратма пулӗ ӑна... Пурнӑҫ епле пулӗ пирӗншӗн 
пуриншӗн те? Ҫын куҫӗнчен ӳксе-и?

Пантелей ку сӑмахсем хыҫҫӑн пуҫне пӗксе чылайч- 
чен чӗнмесӗр тӑчӗ, унтан Чӗкеҫе ытараймасӑр тӗмсӗлсе 
пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те сасартӑк вӑрт! ҫаврӑнса утрӗ, вӑрмана 
кӗрсе ҫухалчӗ...

Шӑпӑртатса куҫҫуль тӑкакан Чӗкеҫе ашшӗ хӑтӑрса 
пӑрахрӗ:
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-  Ак сӗтӗрем те каям авал асаттесем хӑтланнӑ пек -  ҫивӗ- 
тӳпе йӗнерчӗкрен кӑкарса! Ҫавӑ ҫитмен-и сана?! Хӑлӑхсӑр хӗр!

Ашшӗ ҫул тӑршшӗпех хӗрне хӑтӑрса пычӗ, ятларӗ, 
ӳкӗтлерӗ, нухайккипе юнарӗ. Хӗрӗ вара, ик куҫӗнчен 
куҫҫуль юхтарса пырин пычӗ, урӑхран чӗнмерӗ. Кун та 
иртрӗ, каҫ та -  Чӗкеҫ куҫӗнчен куҫҫуль типмерӗ.

Хӗр пуҫне ҫини

Пурана унчченхи шайран тата ҫӳллӗрех хӑпартрӗҫ. 
Лявкка ашшӗпе юнашар тӑрса пӗрене чутлать ӗнтӗ, вӑрӑм 
пӑчкӑ авринчен тытса хӑма та ҫурасшӑн.

-  Мачча валли хӑма ҫурса пӗтериччен паян мӑк кӑларма 
кайса килӗр, -  хушрӗ ашшӗ. -  Хӗрарӑмсемпе кам лава ка- 
ять?

Алтынкепе Чӗкеҫ пуҫтарӑнчӗҫ. Пулас кӗрӳ Аристарх 
тилхепе тытрӗ.

-  Мӑк Йӑлӑм енче аван пулаканччӗ. Тӑрна шурлӑхнелле 
кӗрсе ан кайӑр. Йӗпе мӑк хӑвӑртах типмӗ, -  тесе, Миккуль 
хӑла лашине кӳлсе пачӗ, турта пуҫне хӑмӑтран урапа тапса 
хытарса явакларӗ. -  Атя, хӑвӑртрах ҫаврӑнса килӗр!

Алтынке вӑрмана лайӑх пӗлет, кӑмпа-ҫырла пуҫтарма 
сахал ҫӳренӗ-и? Ҫемҫе мӑк чӑнах та Йӑлӑм енче. Вӑл лав 
ҫине вӗрен, пуртӑ хучӗ те лашине тапратрӗ.

-  Атя, кайрӑмӑр! Каҫчен ҫаврӑнса килес, -  тилхепине 
кӑрт-карт турткаларӗ амӑшӗ, хӗрне чалӑшшӑн сӑнаса.

Чӗкеҫ паян та чӗнмест. Аристарх ӑна калаҫтарасшӑн 
тӑрӑшать, анчах кӑлӑхах. Чӗкеҫ каччӑна илтмест те, к}ф- 
масть те тейӗн, хӑй шзосӑшӗсен ӑшне путнӑ.

Акӑ, вӑрман ҫулӗпе вӗсем чылаях шала кӗчӗҫ. Вӑрманӗ 
вара паян ҫиллӗрех, йывӑҫсем тураттисене енчен-енне сул- 
лакаласа лараҫҫӗ. Ахӑр, аслатиллӗ ҫзпиӑр та килсе хуплама 
пултарӗ. Куккук та авӑтса илем кӳмест вӑрмана. Ытти кайӑк 
юрлани те пит илтӗнмест. Хӗвеллӗ ҫанталӑкра вӑрман тени 
епле ытармалла мар илемлӗ! Паянхи пек ҫанталӑкра вӑл 
чуна шуйхантарать ҫеҫ, -  сивлек, сӑнсӑр та сӳрӗк.
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Иӑлӑма ҫитсе чарӑнчӗҫ. Лаптӑк-лаптӑк мӑк сарӑлса 
выртать, шурлӑх ҫырли, пиҫсе ҫитмен шуранка кӗтмел, е 
пылакӗ тарнӑ хура ҫырла сапакисем тӗл пулкалаҫҫӗ.

-  Тпрру-у! Ҫитрӗмӗр!
Пурте мӑк кӑларма пикенчӗҫ. Мӑк тени ҫӑмӑллӑн, 

кӑптӑрт ҫеҫ тухать, анчах шурлӑхлӑрах вырӑнта ӳсни- 
пе ӑна чылай аякран йӑтса тухма тивет. Ура айӗнчи ҫӗр 
хумханса ҫеҫ тӑрать кунта, халь-халь путса анса каяссӑн 
туйӑнать. Чӗкеҫ чӗнмесӗр, ыттисенчен уйрӑмрах ҫӳреме 
тӑрӑшрӗ, вӑрӑм шӑчӑ тытнӑскер, ҫул суйламасӑр шалалла 
кӗре-кӗре пычӗ.

-  Чӗкеҫ, ытла шала ан кӗр! -  асӑрхаттарчӗ ӑна амӑшӗ.
Аристарх унпа юнашар пулас тесе тӑрӑшрӗ, анчах хӗр

аяккалла сике-сике ӳкрӗ.
-  Мария, кур, тӑмана чӗппи йӑвинчен ӳкнӗ, -  Аристарх 

хӗре калаҫтарасшӑн пулчӗ. -  Атя, йӑвине илсе хуратпӑр.
Хӗре тӑмана чӗппи кӑсӑклантармарӗ.
Аристарх пӗр ывӑҫ хура ҫырла пуҫтарчӗ, хӗре сӑйласшӑн 

пулчӗ.
-  Ҫиессӗм килмест, -  пӑрӑнса утрӗ хӗр.
Ҫапах та улах вырӑн май килтерсе Аристарх ҫураҫнӑ 

хӗрне ыталаса илчӗ-илчех.
-  Чӗкеҫ, темшӗн паян ытла та тунсӑхлӑ эсӗ? -  мӑйӑхӗпе 

хӗр питне кӑтӑкларӗ каччӑ.
-  Ан тыт мана!
Аристарх ӑнланман куҫсемпе хӗре пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ 

те, унтан сасартӑк питӗнчен ҫупӑрласа илсе вӑйпах чуп- 
турӗ... Епле пылак иккен хӗр т\ти... Халь-халь йӗресле 
чӗтренсе тӑраканскер, ачаш та илӗртӳллӗ... Каччӑ пуҫне 
ҫухата пуҫларӗ. Хӗре йӑтса илчӗ те хӑй тавра вӑштах 
ҫавӑрчӗ, куҫӗнчен, питӗнчен чуптурӗ... Савнӑ хӗре ытам- 
ра ҫупӑрлассинчен ырри ҫӗр ҫинче тата мӗн пур-ши?.. 
Сасартӑк Чӗкеҫ хыттӑн талпӑнчӗ те ун ытамӗнчен ҫӑлӑнса 
тухрӗ, тем самантра вӑрмана шалалла кӗрсе тарчӗ.

-  Мария!..
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Ахрӑм ҫеҫ илтӗнсе юлчӗ вӑрманта, хӗр сас памарӗ. Ари- 
старх хӗре шыраса унталла-кунталла чупрӗ, ҫук, тупай- 
марӗ! Пач ҫухалчӗ ҫураҫнӑ хӗр.

Вӗтлӗхе кӗрсе тарчӗ мар-и? Вӗтлӗхре те ҫук. Ҫав сарла- 
ка юман хыҫӗнче пулинех! Ун вулли тавра иккӗ ҫаврӑнса 
та тупаймарӗ Чӗкеҫе Аристарх. Ҫырма тӗпне анса каймарӗ 
пулӗ-ҫке?

-  ...Ау-у! Ау-у-у! -  Алтынкепе Аристарх Чӗкеҫе шы- 
раса вӑрмана шалтан-шалалла кӗчӗҫ. Ура айӗнчи ҫӗр 
шурлӑхлансах пычӗ, халь-халь путса анса каяссӑн туйӑнать. 
Ҫапла чупкаласа Тӑрна шурлӑхӗ патнех пырса тухрӗҫ. 
Вӗсен умне тарӑн вар тухса тӑчӗ. Пӑхсан тӗпӗ курӑнмасть. 
Йӗпресе-пӑчӑртанса тӑрать унти шурлӑхлӑ ҫӗр. Ҫӳллӗ 
йывӑҫсем те ӳсмеҫҫӗ унта, упа ҫырли, шӑлан курӑк, тем 
ҫӳллӗш мӑк ашкӑрать, вӗсен хушшипе ҫӗлен шӑхӑрать...

-  Ау-у-у! Мария! Ӑҫта э-эс?!
-  ... А-а-а!... -  аран илтӗнчӗ ҫырма тӗпӗнчен.
-  Чӗке-е-еҫ!
-  А-а-а!..
Тинех Чӗкеҫ сасси хӑш енчен илтӗннине уйӑрчӗҫ. Тӑрна 

шурлӑхӗнчен!
-  Эй, т}фӑ-ӑ! Мӗн тума кӗрсе кайнӑ эсӗ унта?! -  Алтынке 

сасси хӑранипе ӑшне кайрӗ. -  Ах, хӗрӗм, хӗрӗм!..
-  А-а-а! Хӑтарӑр...
Ҫыран хӗрринчи тӗм тураттисенчен тытӑнкаласа, Ал- 

тынкепе Аристарх ҫырма тӗпне анчӗҫ.
Чӗкеҫ пилӗк таран шурлӑха анса кайнӑ, тухасшӑн ен- 

чен-енне ҫапкаланать. Акӑ, ҫӗкленчӗ, ура ҫине тӑчӗ те 
пӗррех сикрӗ ҫыран енне!..

Ҫук, ҫырана ҫитеймерӗ. Тӗмеске пекскер ҫине пусрӗ 
те,.. такам кӗтсех тӑнӑ тейӗн, темле хӑватлӑ вӑй хӗре тем 
авӑкран шурлӑх тӗпне сӗтӗрсе анса кайрӗ.

-  А-а-атте!..
Шыв пӑкӑртатса-пӑчӑртатса ҫеҫ юлчӗ ун хыҫҫӑн. Ҫӗр 

тикӗсленчӗ. Калӑн, Чӗкеҫ пулман та тейӗн. Симӗс мӑк ҫеҫ
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силленсе тӑчӗ пӗр хушӑхӗр ҫзгхалнӑ вырӑнта... Тӳпери хӗвел 
вара аякка тарчӗ Алтынкешӗн. Вӑрман хупланса килчӗ пуҫ 
ҫийӗн... Куҫ умӗнче ҫаплах Чӗкеҫ хӑй патнелле ӑнтӑлса сик- 
ни, «Атте!» тесе кӑшкӑрни... Ах, ҫӗр айӗнченех кӑшкӑрать 
пулмалла унӑн хӗрӗ, хӑлхара пӗр вӗҫӗм унӑн сасси янӑрама 
пуҫларӗ: «А-а-атте!.. А-а-атте!.. А-а-атте!!.»

Алтынке, хӑй мӗн тунине ӑнланмасӑр, Ахрат ҫырми 
тӗпне чикеленсе анчӗ, аллине Чӗкеҫ путнӑ вырӑна чиксе 
ярса шырама пуҫларӗ. Тен, хӗрӗ путсах анса кайман, тен, 
ун аллинчен ярса тытӗ? Тен, хӗрне туртса кӑларайӗ?! Ша- 
ларан шаларах ячӗ аллине, шурлӑх ӑшне хӑй кӗрсе кайма 
хатӗрччӗ! Шӑп ҫав вӑхӑтра шӑчӑ тытнӑ Аристарх ҫитсе тӑчӗ.

-  Пӑрӑнӑр! Кайӑр кунтан. Хам шыратӑп!
Аристарх вӑрӑм шӑччине авӑра чиксе ячӗ, тӗрлӗ ен- 

нелле куҫарса шурлӑх тӗпне ухтарма пуҫларӗ. Пӗр вырӑна 
куҫрӗ, тепӗр вырӑна, шӑччине тарӑнран тарӑна антарчӗ, ан- 
чах ҫук, Чӗкеҫ алли тытмарӗ ӑна.

-  Яла кайӑр! Ҫынсене чӗнсе килӗр хӑвӑртрах! -  
кӑшкӑрчӗ Аристарх, ҫураҫнӑ хӗрӗн амӑшӗ чалхӑрнӑ куҫӗ 
семпе пӑхса ларнине асӑрхасан.

Урапаллӑ лав сиккипе чуптарса килни аякранах илтӗ 
нет. Акӑ, Алтынке картишне талпӑнса кӗчӗ. Унӑн ҫири 
тумтирӗ пылчӑкпа вараланнӑ. Хӑй ҫав тери хыпӑнчӑк, 
пӑшӑрханчӑк.

-  Ах, Микку-уль!.. Пӗтрӗмӗ-ӗр!..
Аллинчи пурттине пӑрахмасӑрах Миккуль пура 

ӑшӗнчен тухрӗ, тӑрук шарт! сиксе:
-  Мӗн терӗн эсӗ?
-  Инкек! Хӑрушӑ инкек!!.
-  Мӗскер ҫак эс? Мӗн сиксе тухрӗ тата?
-  Сиксе тухаймарӗ ҫав! Ниепле те кӑлараймарӑмӑр. 

Темле тапаҫлансан та тухаймарӗ-ӗ...
-  Йӗркеллӗ ӑнлантар-ха, ан шуйхат чуна, -  Миккуль, 

инкеке сиссе, чӗрине аллипе ярса тытрӗ. -  Епле?..
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-  Каларӑм шурлӑхалла ан кӗр тесе... Итлемерӗ. Мал- 
тан-мала сиксе ӳксе пычӗ. Мӗн хӑвалать-ха кӑна, тесе ӑшӑм 
ҫунса тӑчӗ. Мана та, Аристарха та ҫывӑха ямасть. Вӑрӑм 
шӑчӑ тытрӗ те тарӑн вара шалтан-шала сиксе кӗрсе пычӗ. 
Чарсачарӑнми вӗт... А-ах!.. Мӗн к)фтӑмӑ-ӑр!..

-  Чим-ха, анӳле... Мӗн?.. Мӗн?.. Калахӑвӑртрах! - арӑмне 
хул пуҫҫинчен тытса силлерӗ Миккуль.

-  Вилӗмӗ сӗтӗрчӗ пулинех... Шалта мӑк паркарах тесе 
кӗрсе кайрӗ те... А-а-ах!..

-  Ҫӗр ҫӑтасшӗ! Тӑрна шурлӑхнех ҫитрӗр-им?
-  Йӑлӑмран ҫавӑнталла кӗрсе кайрӗ ҫав, -  Алтынке 

кӑшкӑрса йӗрсе ячӗ.
-  Элле мӗн пулса тухрӗ?!! -  Миккуль аллинчи пурттине 

пӗрене ҫине пӗтӗм вӑйпа сулса шанч! лартрӗ.
-  Каласа тӑнӑ ҫӗртех вӗт, утрав пек лаптӑк ҫине сикрӗ те 

куҫ хупса иличченех анса кайрӗ... «Атте!», -  тесе пӗрре ҫеҫ 
кӑшкӑрса ӗлкӗрчӗ. «Анне» теместчӗ, «атте» тетчӗ ҫав яла- 
нах мӗн те пулин сиксе тухсан... Тӳрех анса кайман пулсан 
тилхепе е вӗрен ывӑтса панӑ пулӑттӑмӑр, туртса кӑларнӑ 
пулӑттӑмӑр... Ӗнтӗ мӗн курса тӑтӑмӑр!?.

-  Асту-ха? Эсӗ чӑнласах калатӑн-и?!.
-  Аристарх ҫавӑнтах юлчӗ. Халь тин ҫук пуль ӗнтӗ... 

Пӗтрӗ пуль!.. Хӗр пуҫне ҫирӗмӗр пуль!.. Атя хӑвӑртрах, ашшӗ! 
Атя! Виллине те пулин илсе килес!..

Миккуль вӑрӑм пакур илчӗ, вӑрӑм вӗренпе хӑйне 
пилӗкрен явакларӗ.

-  Эх, пзфнӑҫ!.. Ма ҫапла-ши? Пӗр енчи сулнӑкран ҫеҫ 
пӑрӑнатӑн, тепӗр енне тайӑлтарать...

Хуйхӑ ҫапнӑскерсем хӑвӑрт вӑрмана тухса кайрӗҫ. Пура 
пуралакансем, хӑма ҫуракансем пурте мӗнле хускалнӑ, 
ҫаплипех хытса тӑрса юлчӗҫ. Сасартӑк ҫывӑхрах тӑмана 
хӑрушшӑн ух! ухлатса кӑшкӑрса ячӗ. Вӑрман пин ҫын ассӑн 
сывланӑ евӗр каш! кашласа илчӗ те тӑпланчӗ. Чуна ҫӳҫен- 
терекен шӑплӑх вӗсен чӗрине ҫатӑрласа илчӗ...
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Ашшӗхӗрӗн виллине вӑрӑм пакурпа Тӑрна шурлӑхӗнчен 
ҫапах та тзфтса кӑларчӗ. Юратнӑ хӗрне ыталаса илчӗ те шал- 
тан ҫунса т}гхакан сассипе йынӑшса ячӗ.

-  Ы-ых!.. Ҫӗр ҫӑт...рӗ иккен... Чӑннипех! Каламанни 
пултӑр темеллеччӗ пуль те, астӑваймарӑм... Мӗн туса хутӑ- 
ӑн, хӗрӗ-ӗм, мӗн туса хутӑ-ӑн, юратнӑ тӗпренчӗкӗм...

-  Куҫ шӑрҫи пек пӑхса ӳстертӗмӗр те!.. Ҫак куна курасса 
кам суннӑ-ӑ... Хӗрӗ-ӗм, хӗрӗ-ӗ-ӗм, чӗппӗм... -  Алтынке упа- 
ленсе, курӑк ҫӑла-ҫӑла йӗрет.

Аристарх пӗр сӑмахчӗнмесӗр хӗр питне шыв лупашкин- 
чи шывпа ҫуса тасатрӗ, унтан, ашшӗ-амӑшӗ епле татӑлса 
хуйхӑрнине туйса, хӑйех хӗр виллине лав ҫине йӑтса хучӗ, 
вӗсене те ҫавӑтса лав ҫине лартрӗ, хӑй вара, тилхепе тытса, 
юнашар ҫуран утрӗ...

Каҫ пуласпа Чӗкеҫ виллине кил е турттарса ҫитрӗҫ. Пура 
пуралакансем вӗсем вӑрмана тухса кайсанах саланнӑччӗ. 
Никамӑн та тек алӑ ҫӗкленмерӗ ҫав вӑхӑтра малалла ҫурт 
хӑпартма -  инкек ал-урана ҫыхса лартрӗ.

Усал хыпар ял тӑрӑх ҫиҫӗм пек сарӑлчӗ. Кӳршӗ-аршӑ 
пырса тулчӗ. Хӑлхаран-хӑлхана пӑшӑл-пӑшӑл калаҫать ял- 
йыш:

-  Илтнӗ-и, Миккуль хӗрӗ шурлӑха путса вилнӗ тет?
-  Юри вилӗм шыраса кӗрсе кайнӑ теҫҫӗ, хӑйӗн варлине 

паманшӑн.
-  Чипер калаҫ-ха эсӗ!
-  Вӑйӑра епле хур кӑтартрӗ ашшӗ Пантелипе иккӗшне 

пӗтӗм ҫамрӑк умӗнче... Епле чӑтас Чӗкеҫӗн?
-  Иккӗшӗ пӗрле тухса та тарнӑ теҫҫӗ. Ашшӗ пурпӗрех 

хӑваласа ҫитсе тытса килнӗ тет.
-  Ҫул тӑрршӗпе ҫӳҫрен сӗтӗрсе, нухайккипе хӗнесе 

килнӗ тет.
-  Тет, тет... Тетӗн хӳри вӑрӑм тет!
-  Ҫынсем ҫапла калаҫҫӗ, ара. Ахальтен ҫав тӗрлӗ вилӗм 

шыраса тупман ӗнтӗ...
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Инкӗшӗсем Чӗкеҫ виллине ҫуса тасатса шурӑ кӗпе 
тӑхӑнтартрӗҫ, тирпейлесе выртттарчӗҫ. Хӗр ҫап-ҫ}ггӑ выр- 
тать: эреветлӗ-теветлӗ пит-куҫӗ чӗрӗ пекех, халь-халь 
куҫне уҫса сӑмах калассӑн, тути йӑл! кулассӑн туйӑнать. 
Ара, урӑхла курма хӑнӑхман ӑна никам та: утса-чупса мар, 
вӗҫсе ҫӳретчӗ тейӗн, чӗкеҫ чӗлхипе пуплетчӗ, савӑк кӑмӑлӗ- 
пе савӑнтаратчӗ...

Тупӑк умӗнчен ҫын татӑлмасть, пӗри килет, тепри ка- 
ять -  хир-вӑрман чечекӗ хурать. Тупӑк туллиех ҫеҫке! Ял 
илемӗ каять-ҫке Чӗкеҫпе, чун илемӗ ҫухалать мар-и...

Татӑлса-кӑшкӑрса йӗрекен амӑшӗн сасси виҫӗ кун ял 
ҫинчен тамалмарӗ. Сасси ҫухаличчен хӳхлерӗ Алтынке 
юратнӑ хӗрӗшӗн, тупӑк умӗнчен хӑпмарӗ.

Ҫак виҫӗ каҫра ашшӗ шап-шурӑ ҫӳҫлӗ пулса тӑчӗ. Вут 
пек ҫунакан хуйхине ҫын ҫине кӑлармарӗ Миккуль, -  юман 
пӗренерен тупӑк хатӗрл ерӗ, вилтӑпри ҫине л артма юпа кас- 
са эрешлерӗ. Арӑмӗпе пӗрлех унӑн та чунӗ ӳлесе йӗчӗ, анчах 
вилнӗ хӗрӗ ҫине куҫ ҫӗклесе пӑхаймарӗ. Хӑй айӑпне туйрӗ 
вӑл, ҫапах та йышӑнасшӑн пулмарӗ. «Хӗрӗн телейӗшӗн 
тӑрӑшмарӗ-и вара ашшӗ? Хӗрне ырӑ сунмарӗ-и вӑл? Хутла 
вӗрентсе ӑслӑ та ырӑ ҫынпа пуҫ ҫыхтарасшӑн тӑрӑшмарӗ-и? 
Тулӑх пурнӑҫпа савӑнса пурӑнасса сунмарӗ-и? Эх!.. Ейӗве 
кайнӑ ҫурхи шыв ҫамрӑк путекке юхтарса кайнӑ пек авӑра 
пӗтӗрсе кӗрсе кайрӗ Чӗкеҫе юрату текен хӑват. Мӗншӗн? 
Ӑҫтан килсе ҫакланчӗ ку ӑншӑрт?! Э-эх!..» Миккуль аллинчи 
ҫивӗч пурттипе юпа ҫине картсем касать-касать, хӑй хӗрӗн 
кун-ҫул ҫырӑвне ҫырать: «Миккуль хӗрӗ Чӗкеҫ ятлӑ пулнӑ, 
ҫирӗме пуснӑ, ӑнсӑртран ҫут тӗнчерен уйрӑлнӑ. Ҫынпа ырӑ, 
ӗҫре ӳркевсӗр пулнӑ».

Йӑмӑкӗсем, авӑ, Вассапа Виркка, шари-шари! кӑшкӑрса 
тупӑкран уртӑнса йӗреҫҫӗ, умӗнчен татӑлмаҫҫӗ.

-  Аппа! Аппа! Аппа теп! Ма пире пӑрахса хӑвартӑн?!
-  Ҫут тӗнче саншӑн тӑвӑр пулчӗ-им?!
-  Ҫутӑ кун сана йӑлӑхтарчӗ-им?!
-  Епле эсӗ пирӗн ҫинчен ш}гхӑшламарӑн?!.
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Виҫӗ тетӗшӗпе шӑллӗ тупӑк умӗнче сӑмах чӗнмесӗр 
пуҫне усса тӑчӗҫ. Чунӗ татӑлса йӗчӗ вӗсен те, йӑмӑкне ҫухат- 
ни пуҫа шӑнӑҫмарӗ. «Епле-ха капла?.. Чӗвӗлти Чӗкеҫ тин ҫеҫ 
алӑкӑн-тӗпелӗн юр юрласа вӗҫсе-чупса ҫӳретчӗ, пуринпе 
те калаҫма сӑмах тупатчӗ. Чун уҫҫиччӗ, кил пирӗштийӗччӗ. 
Пирӗшти пӑрахса кайнӑ ҫуртра малашне мӗн пулӗ-ши?..»

Пытарма пынӑ Аристарх мӑшӑр пулма пӳрмен ҫураҫнӑ 
хӗрӗн тупӑкӗ ҫине ҫӳҫеллӗ пурҫӑн тутӑр пырса хучӗ.

-  Мария... Мария, пурҫӑнпа кӗмӗл ӑшӗнче усранӑ 
пулӑттӑм та пӗрле пурӑннӑ пулсан... -  тесе темччен ун 
умӗнчетӑчӗ, пӳрнисенетытсаюратрӗ. Виҫӗ тетӗшӗпе шӑллӗ 
мӑйран алшӑлли ҫакса тупӑка масар ҫине йӑтса кайнӑ чух 
та утӑм та юлмарӗ, е пӗрне, е тепӗрне улӑштарса йӑтрӗ.

Ҫӗнӗ Ахпӳртӗн ҫӗнӗ масарӗнче пӗрремӗш вилтӑпри 
ҫӗкленчӗ. Пысӑк чартак карчӗ ун тавра ашшӗ, юман юпа 
лартрӗ.

... Пурҫӑн тутӑрпа ҫыхнӑ юпа хӑр-тӑлӑххӑн масар 
ҫинче ларать. Ҫил вӗҫтерет унӑн пурҫӑн шереписене, хӗр 
такама алӑ сулса ӑсатать тейӗн. Ҫумӑр ҫӑвать те пурҫӑн 
шерепесем тӑрӑх ҫумӑр тумламӗ куҫҫуль евӗр тумлать... 
Хӗл ҫитет те, шӑнса пӑрланнӑскер, ҫуначӗ хуҫӑлнӑ кайӑк 
пек хуҫланса ларать...
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И К К Ӗ М Ӗ Ш  П А Й Ӗ

Салтак ячӗ тухсан

Ҫимун пӗрре те килте тӑмасть, вӗҫӗмсӗр халӑх хуш- 
шинче, вӗҫӗмсӗр ҫул ҫинче. Ял урамӗн кӗтессинче вӑл 
нумаях пулмасть лавкка уҫрӗ. Пӑвана, Улатӑра ҫитсе ҫӗр 
ӗҫ хатӗрлемелли тимӗр-тӑмӑр склачӗсенче пулчӗ, -  суха 
пуҫ, сӳре тимӗрӗсене, пичӗке кӑшӑлӗсене, тимӗр витре, 
канттӑр, алӑк тӑпси, ҫӑраҫҫи, турчӑка-ухват, хуран, сӑнчӑр 
тата ытти ӑпӑр-тапӑр тиесе килчӗ.

Сахвине иккӗмӗш хут ҫӑмӑлланнӑранпа ура ҫине тӑни 
те самаях ӗнтӗ. Якку ывӑлӗ чат ашшӗне хывнӑ: сарӑ ҫӳҫлӗ, 
кӑвак куҫлӑскер, сӑпка пӗккинчен тытса ура ҫине тӑма 
хӑтланать, сӑпкара хӑй тӗллӗнех ярӑнса сикет.

-  А-аку-у...
-  Й-ев, йев, ывӑлӑм! Халех сӑпкаран ансаутма иртерех-ха 

сана. Пӗчӗк улӑпӑм, сӑпкарах утма хӑтланатӑн-ҫке. Атя, кил 
хам патӑма, иксӗмӗр тяппа-тяппа туса пӑхӑпӑр вара. Инҫе- 
инҫе утмалла пулӗ-ха пурӑнан пурнӑҫра санӑн, ҫирӗпрех пус 
урусемпе, ак ҫапла, ак ҫапла...

Хыпалансах утма хӑтланакан ывӑлӗн кӑмӑлне курсан, 
пӗр хушӑ амӑшӗ ӑна чӗрки ҫине лартса кӑкӑр пачӗ. Пӗр ал- 
липе амӑшӗн кӑкӑрне ярса тытса ӗмнӗ майӑн йӑлтӑр-йӑлтӑр 
кулса амӑшӗ ҫине чӑрлаттарса пӑхакан ывӑлне Сахвине 
ытарайми сӑнаса ларать. «Мӗнле шӑпа кӗтет-ши ун ывӑлне? 
Епле пӗчӗккӗлех кӗрнеклӗ вӑл, епле маттур...» Кӑкӑр ӗмсе 
тӑраннӑскер, акӑ, Якку амӑшӗн чӗрки ҫинчен анса урай 
тӑрӑх упаленме пуҫларӗ, пӳртре ҫитмен кӗтес хӑвармарӗ, 
унччен те пулмарӗ, пукан сӗтӗрсе ҫӳреме пуҫларӗ те ыт- 
лаван сулмаклӑскернех хӑй ҫине ӳкерчӗ. «Халь йӗрмӗшме
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пуҫлать ӗнтӗ», -  тесе кӗтсе ларакан амӑшне тӗлӗнтерсе, 
хӑнк та тумарӗ, малалла ытти тенкелсене сӗтӗрме пуҫларӗ. 
Ҫапла пӗр купа турӗ те вӗсен тӑррине упаленсе хӑпарчӗ.

-  Аку-у! Аку-у!...
-  Йев, йев, ыльӑм? Эсӗ ку, Якку, ӑнлантӑм сана. Ах, епле- 

рех паттӑр, ах, еплерех маттур эсӗ манӑн!

Ҫимун аслӑ ывӑлӗпе пӗрле кунӗпех лавккара. Унтах та- 
вар сутать, унтах ял старостин хут ӗҫӗсене те туса пырать. 
Акӑ вӑл паян вулӑсран таврӑнчӗ те хыпалансах ял халӑхне 
хурал пӳртне пухрӗ.

-  Ҫул ҫитнисен пурин те пымалла. Тӑхтаса ан тӑрӑр. 
Вулӑсран хут килчӗ, -  пӗлтерсе тухрӗ вӑл малтан килсерен.

-  Мӗн мерекки тата?
-  Урам тӳрлетсе пӗтертӗмӗр, ят ҫӗрне тин валеҫ- 

нӗччӗ-ха...
-  Куланай пухаҫҫӗ-ши?
-  Хура халӑх! -  хурал пӳртне пухӑннӑ халӑх шавне сир- 

се сӑмах тытрӗ Ҫимун. -  Сӑмах юптарса лариччен тӳрех 
пӗлтерем сире. Хӗсмете кайма пирӗн ялсен ят тухрӗ. Пурӗ 
пилӗк яш. Тимлӗ итлӗр! Евреев Якрав, Руссов Аристарх, 
Бородов Василий...

Пухӑннӑ халӑх шавлама пуҫларӗ. Хӗсмет телейӗ  
иккӗллӗ. Ҫирӗм пилӗк ҫула патша ҫарне илсе каяҫҫӗ. 
Таврӑнӗҫ-и каялла, ҫук-и, пӗр турӑ ҫеҫ пӗлет. Арҫын ӗмӗрӗ 
пӑшал ыталасах иртет.

-  Сирӗн хӑвӑрӑн тӑватӑ ывӑл! Епле-ха пӗрин те ят 
тухман?! -  тӳрех кӑшкӑрашма пуҫларӗҫ хыҫалта лара- 
кансем. -  Староста тесе-и?..

-  Кам ҫине ҫыртартӑр хӑвӑр тӳпене? Кала! -  пӗри те те- 
при сиксе тӑчӗҫ хыҫалтан Мӑрчукпа Янша.

-  Саккун тӑрӑх икӗ ывӑлран пӗрне памалла! Ма сирӗн 
ҫемьерен никам та ҫук? -  чӗвӗнсех ыйтать Палля.

-  Лӑпланӑр! Калама парӑр! -  шавласа-кӗрлесе кайнӑ 
халӑха лӑпланма хистет Ҫимун.
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-  Эс пирӗн ҫӑвара ан хупла кунта! Тӗрӗс мар хӑтланатӑн 
вӗт! -  Аваҫ мала тухрӗ, халь-халь Ҫимуна кӑкӑртан ярса 
илес пек хӗремесленет.

Ҫимун, хӗрсех пыракан тава чарас тесе, сӗтеле чӑмӑрӗ- 
пе хыттӑн тӑрӑслаттарччӗ. Сарӑ хулӑм ҫӳҫӗ лӑс! ҫамки ҫине 
усӑнса ларчӗ. Вӑл ӑна ик аллипе тытса хыҫалалла шӑлса 
якатрӗ те хумханнине ирттерсе хыттӑн каларӗ:

-  Итлесе пӗтерӗр малтан ҫӑвар карса лариччен! Тата 
икӗ ҫын ятне пӗлтеретӗп. Пӗри -  Синеев Иван, тепри -  Ни- 
колаев Алексей... Манӑн шӑллӑм.

Элекҫей те кунтах иккен. Тетӗшӗ ӑна малтан систер- 
менрен вӑл тӑруках аптӑраса ӳкрӗ. Пӗрре хӗрелсе кайрӗ, -  
халь те хӗрлӗ ҫӳҫлӗ, сартутлӑскер, в)гг пек пулса кайрӗ, теп- 
ре хут пек шуралчӗ. Хӑй сисмесӗрех ура ҫине сиксе тӑчӗ, 
кӑн-кан пӑхкаларӗ. Ят тухнисем ыттисем те ҫӗкленчӗҫ.

Халӑх хумханса кайрӗ.
-  Э-эх! Пуҫӗпех каятӑр ӗнтӗ...
-  Таврӑнасси пулӗ-и, ҫук-и,.. ывӑлӑм! -  Якрава ыта- 

ласа илнӗ ватӑ ашшӗ куҫҫульне чараймарӗ. -  Тепре курса 
юлайӑп-ши сана?

-  Атте, ҫынпа пӗрле. Вӑрҫӑ ҫук вӗт, ан йӗр...
-  Апла тен-ха та. Ҫирӗм пилӗк ҫул хушшинче, ах, тем 

те пулӗ...
Ят тухнисем малалла утрӗҫ, пӗрле пуҫтарӑнчӗҫ. 

Элекҫей тем каласшӑн тетӗшӗ ҫине пӑхкаларӗ, анчах лешӗ 
ҫын ҫинче куҫне тартрӗ.

-  Ят тухнисен ыран ирех Пӑва уесӗн ҫар начальникӗ 
патне каймалла. Послужной лист параҫҫӗ, хӑш ҫара кай- 
маллине пӗлтереҫҫӗ -  пехота е кавалери, артиллери, е 
тинӗс флочӗ. Ҫитсен паллӑ пулать унта, куратӑр. Паян 
тӑвансемпе сывпуллашма ирӗк сире, -  Ҫимун хӑй сӑмахне 
пӗтерчӗ те хурал пӳртӗнчен васкавлӑн тухрӗ.

-  Тете!..
Тӑкӑрлӑк патне ҫитнӗскер, Ҫимун уттине вӑрахлатрӗ. 

Ӑна Элекҫей шӑллӗ хӑваласа ҫитрӗ.
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-  Эсӗ мана маларах ма пӗлтермерӗн вара, тете?
-  Юраман! Патшалӑх ӗҫӗн вӑрттӑнлӑхне тытма пӗлес 

пулать.
-  Ытла та кӗтмен ҫӗртен... Мӗнле-ха капла? Мӗншӗн 

эпӗ?.. Тете, итле-ха?
-  Лявкка ҫамрӑк-ха, ҫул ҫитмен. Антуни тетӳпе эпӗ -  

ҫемьеллӗ, ачасем ҫуралнӑ.
-  Тете, тете теп? Эсӗ вара мана пӗртте шеллеместӗн-и? 

Манӑн мӗнле сирӗнтен уйрӑлса каяс? Тете!..
Ҫимун тӑрук чарӑнчӗ те шӑллӗне хул пуҫҫинчен ярса 

тытрӗ.
-  Ҫитет! Чарӑн, Элекҫей! Ҫирӗплен... Эсӗ арҫын вӗт! 

Чуннахытар!
-  Эх!.. Эпӗ улах тӑрӑх та ҫӳресе юлаймарӑм ҫын ачисем 

пек...
-  Юрӗ. Килте калаҫӑпӑр.
Элекҫей халь-халь йӗрсе ярассине сиссе вӑл шӑллӗне 

ҫурӑмран лӑпкаса ыталаса илчӗ:
-  Эсӗ -  арҫын, ҫавна ан ман! Кур, ҫынсем пӑхаҫҫӗ сана.
-  Тете,.. салтак ачи чупма каяс пуль апла ыттисемпе, -  

шалтан чӗтренсе тухакан сассине ҫӑтса каларӗ шӑллӗ.
-  Тӗп килтен пуҫлатпӑр. Эсӗ юлташусене хамӑр пата чӗн.

Салтака ӑсатни

Миккулӗн ҫӗнӗ ҫурчӗ салтак ачисене чи малтан 
йышӑнчӗ. Ҫӗнӗ хапха умне пилӗк яш, мӑйран алшӑлли 
ҫакнӑскерсем, пухӑнчӗҫ. Хӑйсем пӗр-пӗрне хул пуҫҫинчен 
тытса хумхана-хумхана салтак юрри юрлаҫҫӗ:

Атте пӳрчӗ аслӑях пӳрт,
Епле прахса тухса каяр?
Эй, тӑвансем, ял-йышӑмсем,
Ӑсатса ярӑр, сы в пулӑр.
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Миккулӗн ҫӗнӗ пӳртне пӗрремӗш хут ял ҫынни 
пуҫтарӑнчӗ. Урама тӑрӑх ларакан аслӑ пӳртӗн чӳречисем 
хупӑллӑ, хапхи ҫӳллӗ, ҫын каҫма мар, автан та вӗҫсе каҫаяс 
ҫук. Ҫӗнӗ кӗлечӗ ҫуртпа юнашар мар, картиш тепӗр енче. 
Алӑкне капашсӑр пысӑк тимӗр ҫӑрапа питӗрсе хунӑ, тимӗр 
тӑпса ҫине лартнӑ. Хапхана та тимӗр сӑлӑп янӑ. Ҫенӗк- 
таврашне, алкумне те тимӗр сӑлӑппа питӗрмелле тунӑ. 
Хура мунча ӗлӗкхи пек пахча вӗҫӗнче, Пӑла хӗрринче мар, 
картишӗнчех ларать. Йӗри-тавра -  ҫӳллӗ хӳме, сарай. Мик- 
куль, иртнӗ хурлӑха асра тытса, ҫӗнӗ ҫуртне капмар ҫӗклесе 
лартрӗ, хапха юпи ҫумне усал йытӑ кӑкаркӑчларӗ. Ҫын ури 
сассине илтмессерен хулӑм сассипе хамлатса вӗрет. Халӗ 
те, акӑ вӑл, хапха умӗнче ҫамрӑксем шавланине илтрӗ те 
сӑнчӑртан вӗҫерӗнсе каяс пек талпӑнса вӗрме пуҫларӗ.

Пуҫне сурпан сырнӑ Алтынке кӗлет алӑкне мӑн ҫӑрапа 
питӗрчӗ, ӑна хӑйӗн саппун пиҫиххинчен ҫыхса (кунта -  унӑн 
килти кашни алӑк ҫӑра уҫҫин пуххи] картлаҫпа васкаса анчӗ. 
Унӑн пӗр аллинче -  ала ҫине тултарнӑ ҫӑмарта, тепринче -  
ҫӑнӑх кункӑри. Салтак ачисем пӳрте кӗриччен вӑл хуран кук- 
ли пӗҫерсеӗлкӗресшӗн. Ал-хапӑлӑн паварачупсакӗрсехуран- 
та вӗрекен шыва ҫӑмартисене ячӗ те чуста ҫӑрса йӗтӗрлеме 
пуҫларӗ. Пиҫнӗ ҫӑмартисене сивӗ шывра сиктерсен кӗҫӗн 
хӗрӗсене хуран умне тӑратрӗ: Вассапа Виркка тенӗскерсем 
часах ҫӑмартапа сарана хутӑш хуран кукли ҫупрӗҫ, хуран- 
ти сиксе вӗрекен шыва чӑмтарса тем самантра пӗҫерсе те 
кӑларчӗҫ. Алтынке хӗллех кӑмакара икӗ-виҫӗ хут пӗҫерсе- 
типӗтсе кӑларнӑ шӑрттанне сӗтел ҫине кӑларса хзл̂ ӗ, часах 
сарлака сӗтел ҫине хуран кукли те ҫитсе ларчӗ, тӑвараллӑ ҫу, 
тӑпӑрчӑ, пыл чӗресӗ, кӑрчама тухса ларчӗ.

Элекҫейпе юлташӗсем карталанса юрласа пӳрте кӗчӗҫ. 
Миккуль сӗтел умне сӑра куркипе тӑчӗ, Алтынке аллинче -  
тӗрӗллӗ шур алшӑллипе ҫавра ҫӑкӑр. Салтак ачисем хушшин- 
чен тухса, Элекҫей ашшӗпе амӑшӗ умне чӗркуҫленчӗ.

-  Ваттисен йӑлипе пил сана, ачам! -  терӗ Миккуль. -  
Ывӑлӑм! Ӗнтӗ пӗве кӗтӗн, чӑн-чӑн арҫын пулса ҫитӗнтӗн.
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Салтак атти тӑхӑнма пӳрнӗ пулсан, тӑхӑнасах пулать. Асту 
ӳлӗм -  утас уттупа тӳрӗ ҫулран ан пӑрӑн. Шӑпа ахаль суйла- 
са илмест ҫынна. Тепре калатӑп: асту, ывӑлӑм, пирӗн йӑхра 
арҫын ятне яракан пулман. Ӗлӗк асатте калатчӗ: «Йӑх 
ваттисем алран хӗҫ яман, тӑшман хурри пулман», -  тетчӗ. 
Манӑн пилӗм те ҫав сӑмахсемпе ҫураҫуллӑ. Пил сана! Ӗнтӗ 
аннӳ тата мӗн калӗ? Итлер.

Алтынке хӗвел сӑнлӑ ывӑлне, хӑйне хывнӑскерне, ыт- 
тисенчен яланах ачашларах пӑхнӑ. Чун тӗпренчӗкӗ ҫурал- 
санах чӗрке ҫинче утьӑкка та ытларах сиктернӗ, пиллӗке 
ҫитиччен кӑкӑртан уйӑрман, кӗҫӗннисемпе йывӑрлансан 
тин пӑрахтарнӑ. Йывӑр ӗҫе те тӳрех кӳлме паман ӑна 
амӑшӗ. Анчах асламӑшӗ Элекҫее амӑшӗнчен те ытларах 
юратнӑ, ыттисем курман чух ҫӑварне ҫу хыптарнӑ, т}гги- 
не пыл сӗрнӗ. Асламӑшӗпе амӑшӗн кӗпе аркинчен ҫакӑнса 
чупса ҫӳренӗ ачалӑхра ытла та телейлӗччӗ Элекҫей! Хӗр пек 
ӗлккен пит-куҫлӑскер, илӗртӳллӗ, йӑлттам курӑмлӑ шӑм- 
шаклӑ ҫитӗнчӗ вӑл. Хуть те мӗнле тумпа та ятуллӑ йӗкӗт: 
хӗр тумӗ тӑхӑнтартсан хӗр тейӗн, ҫӗтӗк тумпа та вӑл пӗлӗт 
айӗнчен йӑлкӑшса пӑхакан хӗвелӗн курӑнать. Салтак тумӗ 
епле пулӗ-ши тата ун ҫинче?..

Алтынке ывӑлне питҫӑмартинчен чуптуса илчӗ те 
чӗркуҫленсе ларнӑскерӗн мӑйӗнчен тӗрӗллӗ алшӑлли 
ҫакса ячӗ, сӗтел хушшине лартрӗ. Пулас ратникӗн урисене 
йӑмӑкӗсем ҫӑпата кантрипе сӗтел урисенчен ҫыхрӗҫ. Кап- 
ла тусан вӑл каялла тӑван киле таврӑнса килессе сунни 
пулать иккен.

-  Тӳрӗ ҫулпа тухса кайса сывӑ пуҫпа таврӑнса килмелле 
пултӑр, ыльӑм! Йывӑр пулсан тӑван килне аса ил, аслаҫу- 
асаннӳ пулӑшса пырӗ сана инҫе ҫулра. Акӑ, кӑмакара ҫичӗ 
хут пӗҫерсе типӗтнӗ шӑрттан сана. Ҫулӗсем вӑрӑм пулӗҫ, 
выҫӑ кунсем ҫитсен пулӑшӗ вӑл сана. Пӗр татӑкне каял- 
ла киле илсе килмелле пултӑр. Акӑ тата йӑмӑкусенчен 
тӗрӗллӗ шур тутӑр -  кил саламӗ. Хӑвӑнтан ан хӑвар нихӑҫан 
та, инкек-синкекрен упратӑр вӑл сана салтакра. Пил сана 
манран! Пил тӑван килтен!
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Пурте йӗркипе сӗтел хушшине ларса т}гхрӗҫ. Вассапа 
Виркка вӗсене сӑра курки сӗнчӗҫ. Салтак ачисем сӑрине 
ӗҫсе ячӗҫ те хӗр ачасен курки ҫине вак укҫа ярса пачӗҫ.

-  Пысӑк пулӑр! Эпир таврӑннӑ ҫӗре хӗр пулса ҫитӗнӗр!
-  Эй, тепӗр тесен, сирӗн ачӑрсем те ҫитӗнсе ҫитӗҫ-ха 

эпир таврӑниччен...
Миккуль эрехне те кӑларчӗ. Акӑ, аслӑ тетӗшӗсем ҫемйи- 

семпех пырса кӗчӗҫ. Арҫынсем пӗр-пӗрне алӑ парса тухрӗҫ, 
часах салтак пурнӑҫӗ, иртнӗ вӑрҫӑсем пирки калаҫу ху- 
скалчӗ. Кӗр! кӗрлесе, шав! шавласа тӑрать ҫӗнӗ пӳрт. Салтак 
юрри пӗр вӗҫӗм янӑрать. Антунипе Ҫимун ҫемйисем, ытти 
тӑван-пӗтен пӳрт тулли пуҫтарӑнчӗ. Пӗри те тепри пулас 
ратниксене алӑ тытаҫҫӗ.

-  Лайӑхпа кайса лайӑхпа килмелле пултӑр! Каламан- 
ни пултӑр та, -  пӗр пӳрт кӗрлет Антуни сасси. -  Э-эх! Ав- 
ланса хӑвармаллаччӗ санӑн! Эсӗ таврӑннӑ ҫӗре ывӑлу-хӗрӳ 
ҫитӗнетчӗ.

-  Курма килсен авланӑп-ха, -  йӑвашшӑн шӳтлет 
Элекҫей.

-  Курма п}фне те ямаҫҫӗ. Лайӑх сл}жить тусан кӑна. 
Тӑрӑшас пулать, -  Антуни шӑллӗне хул пуҫҫинчен хыттӑн 
ытласа илчӗ. -  Эх! Шӑллӑм, шӑллӑм!..

Элекҫейӗн, килте юлашки кун тӑнӑран, чунӗ хуҫӑлнӑ та 
нимех те хушса калаймасть.

-  Пирӗн тенӗ ҫынсем валли салтакран таврӑнсан та хӗр 
тупӑнать, ҫапла-и? -  шӑллӗне хавхалантарасшӑн шӳтлет 
Ҫимун тетӗшӗ.

-  Тете, эсӗ мана ӑсатма Пӑвана пыратна? -  Элекҫей тем 
кӗтсе хӳтлӗх шыранӑн Ҫимун куҫӗнчен тӗмсӗлсе пӑхать.

-  Паллах. Эпӗ сире пурсӑра та ҫар билетне аллӑра тыт- 
тарса ӑсатса ярӑп, -  икӗ тетӗшӗ ик енчен юнашар ларса 
шӑллӗне хӑйсен хӳттине илнӗн ытакларӗҫ.

-  Хӑш ҫар аван пулӗ-ши? Э? -  канӑҫ паман шухӑшне 
ыйтмасӑр чӑтаймасть Элекҫей

-  Пирӗн тенӗ ҫынсемшӗн ҫуран ҫар аван пуль. Тепӗр те- 
сен, комисси ӑҫта палӑртать, ҫавӑнта ӗнтӗ. Чим-ха, -  тем аса
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илсе Ҫимун чӑлана тухрӗ, унтан хӑвӑртах каялла васкаса 
кӗчӗ те шӑллӗ умне мӑшӑр сӑран атӑ лартрӗ. -  Тӑхӑн. Ҫӑпа- 
тапа тухса ан кай.

-  Тете, эсӗ?..
-  Пурте йӗркеллех пулать, ан хумхан. Малтанах 

пӑшӑрханса ан хур, -  Антуни шӑллӗне кӗсйинчен хӑйӗн 
чӗлӗмне кӑларса пачӗ. -  Ку -  сана манран асӑнмалӑх парне. 
Яланах хӑвӑнпа пӗрле чиксе ҫӳре. Тӑван ял шӑрши-тӗтӗмӗ 
санпа пӗрле пултӑр, упраса тӑтӑр.

-  Тете! Эх, атте-анне! Тӑвансем! Кӗҫӗрхи каҫ юлашки 
вӗт эпӗ сирӗнпе пӗрле!..

Элекҫей салтак юрри юрлать, хӑйӗн куҫӗнчен куҫҫуль 
шӑпӑртатса юхать. Ҫаплипех тухса кайрӗ вӑл ял тӑрӑх сал- 
так ачи чупма. Ҫӗр каҫипе килрен-киле кӗрсе тухрӗҫ вӗсем. 
Ҫӗр каҫипех ялта салтак юрри янӑрарӗ. Салтак ачи чупса 
пӗтериччен ялта вӑрҫӑ сиксе тухрӗ-тухрех. Унсӑр пулать-и 
вара? Якрава ӑсатма пынӑ хӗршӗн тӑруках иккӗн-виҫҫӗн 
сиксе тӑчӗҫ.

-  Ухиме сана мар, мана ӑсатма килнӗ! -  Якравпа хӗр 
хушшине хӗсӗнсе кӗчӗ Ваҫҫили.

-  Те сана-ха? Те мана? -  ҫавӑнтах чупса пычӗ вӗсем пат- 
не Йӑван.

-  Ах! Мӗскер эсир капла? -  ҫухалса кайрӗ Ухиме.

Сымкка хӗрӗ Ухиме -  хулӑм сарӑ ҫивӗтне кӗпи арки та- 
ранах ҫивӗтлесе ҫурӑм хыҫне янӑскер, пӗве кӗрсе ҫитейнӗ 
кӑна-ха. Тин вӑййа туха пуҫланӑ пулин те, ялти йӗкӗтсем 
ӑна утӑм утма памаҫҫӗ. Темшӗн ҫеҫкене ларнӑ улмуҫҫие 
аса илтерет вӑл -  кӗрен питҫӑмартипе-и, тӗпсӗр тӳпе тӗслӗ 
куҫӗсемпе-и, ахӑртнех, ытларах кӗрен те чипер тутисемпе. 
Ялта мар, таврара та урӑх ҫук ун пекки. Шурӑ тутӑр ҫыхсан 
пушшех чиперленсе каять, куҫ илме ҫук....

-  Ухиме ку тутӑра ман валли тӗрленӗ! -  Якрав аллинчи 
шур т}ггӑра туртса илчӗ Ваҫҫили. Кӑтра ҫӳҫлӗскер, туртка- 
лашнӑ майӑн пит те ҫиҫкӗнчӗк курӑнать хӑй.
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-  Эп ӑна Якрав валли... -  Ваҫҫили аллинчи тутӑра каял- 
ла туртса илесшӗн вӗткеленчӗ хӗр.

Якрав Ваҫҫилие кӑкӑртан ярса илчӗ, турткалама 
пуҫларӗ.

-  Кӳр тутӑра! Ӑна ман валли хатӗрленӗ!
Йӗкӗтсем шур тутӑра енчен-енне турткаларӗҫ. Чар! 

ҫурӑлса кайрӗ ҫурмаран юлашкинчен лешӗ. Ӗнтӗ Ухиме 
йӗрсех ячӗ.

-  Ах, сире! Кӳрӗр хама каялла!
Йӗкӗтсем тӳпелешсех кайрӗҫ. Кам -  Якрав майлӑ, кам -  

Ваҫҫили енче. Салтак ачисемпе пӗрле айкашса ҫӳрекен 
Мӑлюк айккине тӑнӑ та вут хурса тӑрать.

-  Хытӑрах! Хытӑрах! Тӑхӑнтартса яр-ха пӗрре янахурлӑ!
Пӑшӑрханса ӳкнӗ Ухиме ниҫта кайса кӗреймест.
-  Чарӑнӑр! Ан ҫапӑҫӑр! Сирӗн ыран ирех ялтан тухса 

каймалла! -  Элекҫей ҫапӑҫакан юлташӗсене чарасшӑн хы- 
паланса ҫӳрет, е пӗрне айккинелле сӗтӗрет, е теприне.

-  Мӗн чаратӑн вӗсене? Салтака кайиччен ҫапӑҫма 
хӑнӑхчӑр! Хе-хе-хе!.. -  Мӑлюк шӑлне йӗрсе ҫамрӑксем епле 
тӳпелешнине каҫса кайса савӑнса пӑхса тӑрать.

-  Эх, Мӑлюк тете! Ват ҫын пек калаҫмастӑн пӗртте. Мӗн 
ҫитменшӗн вут хурса тӑратӑн салтак ачисем хушшине!

-  Манӑн атьсен салтак хуйхи ҫук та! Хе-хе-хе!..
-  Савӑн ӗнтӗ, савӑн... Тупнӑ савӑнмалли!
Иккӗн тӳпелешнӗ вӑхӑтра айккинче пӑхса тӑракан 

Йӑван Ухимене ҫулса илчӗ те чуптӑвасшӑн пулчӗ.
-  А-ах!..
Хӗр Йӑвана ҫупса ячӗ. Халь ӗнтӗ тата хӗрпе йӗкӗт тава 

кӗчӗҫ. Ытти ч}0(не кӳнӗрех йӗкӗтӗн ури тупанне паян вут 
хунӑ тейӗн, ури пусман вырӑн ҫук -  хӗр тавра ҫиччӗ чупса 
ҫаврӑнчӗ, хӗре пӗрехмай айккинелле сӗтӗрет.

Мӑлюк ҫаплах лӗкӗрт-лӗкӗрт кулса пӑхса тӑрать. Чунӗ 
тӑвӑлса ҫитнӗ Элекҫей чӑтаймарӗ, Йӑвана ҫапса сирпӗтрӗ.

-  А-а-а! Сана та Ухиме кирлӗ-и?.. -  сиксе тӑчӗ те лешӗ 
ҫаннине тавӑрма пикенчӗ.
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-  Ҫитет-и ҫапӑҫса паян, атьсемри? Ялтан юлашки каҫ 
ҫапла ҫапӑҫса т}0{са каятпӑр-и вара?! -  хыттӑн кӑшкӑрса 
пӑрахрӗ тарӑхса ҫитнӗ Элекҫей.

-  Килӗшӳ... Килӗшӳ... -  салтак ачисем тӳпелешме 
пӑрахса пӗр-пӗрне алӑ пачӗҫ, кашталанса тӑрса каллех сал- 
так юрри юрлама пикенчӗҫ.

Ухиме Якрав патне чупса пычӗ те сӑмсинчен юн юх- 
тараканскере айккинелле ҫавӑтса кайрӗ, ҫырмари шывпа 
пит-куҫне ҫуса ячӗ, шурӑ тутӑр татӑкӗсемпе шӑлса тасатрӗ.

-  Астӑвӑр-ха! -  тӑруках кӑшкӑрса ячӗ Элекҫей. Вӑл 
Ваҫҫили атӑ кунчинчен ҫӗҫӗ туртса кӑларнине курчӗ.

Ваҫҫили ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа Якрав ҫине сиксе ӳкрӗ, 
ӑна ҫурӑмӗнчен чикесшӗн пулчӗ. Ухиме, ҫакна курса, 
хыттӑн ҫухӑрса ячӗ.

Ҫӑмӑллӑн сиксе ташлама хӑнӑхнӑскер, Якрав вӑштах 
хирӗҫ сиксе тӑчӗ те Ваҫҫилин ҫӗҫӗллӗ аллинчен айккинел- 
ле сике-сике ӳкрӗ.

-  Ухиме манӑн пулать! Пӗл ҫавна! -  кӑшкӑра-кӑшкӑра 
тапӑнать Ваҫҫили.

-  Курӑпӑр!
Ухиме икӗ аллипе питне хупласа йӗрет ӗнтӗ, йӗкӗтсем 

вара ҫаплах уншӑн ҫапӑҫма чарӑнмаҫҫӗ.
«Ку ҫапӑҫу ырӑпа вӗҫленмест. Мӗнле те пулсан чарас 

пулать! -  шухӑшласа илчӗ Элекҫей. Чим!..» -  Элекҫей ун-кун 
пӑхкаларӗ. Куҫ тӗлне вӗрлӗк карти ҫинче ҫакӑнса тӑракан 
ҫатан карҫинккасем лекрӗҫ. Вӑл иккӗшне ярса тытрӗ те 
хӑвӑрт кӑна пӗрне Ваҫҫилин пуҫӗ ҫине тӑхӑнтартрӗ, тепри- 
не Якрав пуҫӗ ҫине лартрӗ.

-  Ҫирӗм пилӗк ҫула каятпӑр! Ҫавна шутлӑр! Пӗр Ухиме 
те кӗтмест сире ҫирӗм пилӗк ҫул!

Ваҫҫили ҫӗҫҫине ывӑтса ячӗ, пуҫӗнчи карҫинккине 
илсе печӗ те икӗ аллипе те ҫӳҫне ҫатӑрласа тытса хыттӑн 
ахлатса ячӗ, унтан хуллен салтак юрри юрла пуҫларӗ.

.... Сарӑях та, ай, хӗр ҫумӗнчен
Епле п(ӑ)рахса тухса каям-ши?
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Ухиме каллех Якрав патне чупса пычӗ. Вӗсем иккӗшӗ, 
ҫатан карҫинккаран хӑтӑлса, хурамаллӑ тӑкӑрлӑка васка- 
са кӗрсе ҫухалчӗҫ... Лаштра йывӑҫ, хӑйӗн лапсӑркка ту- 
рачӗсемпе вӗсене хупласа, ыттисен куҫӗнчен пытарчӗ... 
Вӗсемшӗн ку юлашки каҫ -  ӑсату каҫӗ -  пулчӗ. Пӗлеймерӗҫ- 
ха юратакан чӗресем хальлӗхе шӑпа вӗсене ӑҫта илсе ҫите- 
рессе. Ӗмӗр асӑнмалӑх юлашки каҫ паян вӗсемшӗн темрен 
те хаклӑ -  кун-ҫулӑн вӑрӑм телей-хурлӑхӗнчен те, шанӑҫпа 
е тунсӑхпа кӗтме пӳрнӗ асаплӑ каҫсенчен те, ял-йыш сӑмах- 
юмахӗнчен те...

Салтак ачисем вара, ал шӑлли-тутӑр вӗҫтерсе, юрласа 
урам тӑрӑх малалла }ггрӗҫ.

...Аристарх ҫак каҫ уйрӑмах салху ҫӳрерӗ. Куҫӗ умӗнчен 
Чӗкеҫ сӑнӗ кайма пӗлмерӗ... «Вӑрманта хӗре пӗрремӗш хут 
чуптуни халӗ те тута ҫинчех пек. Ачашшӑн чӗтренетчӗ хӗр 
тути, тем каласшӑн тилмӗрсе пӑхатчӗҫ унӑн куҫӗсем... Эх, 
иккӗшне пӗрле пурӑнма пӳрнӗ пулсан паянхи кун ӑна Ма- 
рия ӑсатса яратчӗ пулӗ-и килтен? Е ачасем ҫуратса иккӗ 
шех пӗрле савӑнса пурӑнатчӗҫ-и?..» Сасартӑк вӑл пӑрахрӗ те 
утрӗ килнелле. Ыттисен шӑв-шавне итлес килмерӗ. «Ҫитсе 
кӑштах сӗнк пулас, иркӳлӗм ирех тӑрса тухса кайма тивет. 
Темле халпа тухса каяс пур ҫӗр каҫипе ҫапла сулланса ҫӳре- 
сен?» -  тесе шухӑшларӗ.

Ирчченех янӑрарӗ ялта салтак юрри. П}фин тӑванӗ-пӗ- 
тенӗ патне те ҫитрӗҫ. «Салтак ачи кӗртесси» ӗҫкӗ вӑрӑма 
пымасть. Пӗр авӑка ҫеҫ сӗтел хушшине кӗрсе тухаҫҫӗ те 
вӗсем, ваттисене пуҫ тайса каллех малалла каяҫҫӗ.

Акӑ, ир те пулчӗ. Автансем вӑранчӗҫ. Салтак ачисем 
ҫаплах юрлаҫҫӗ-ха. Чӑлкӑм куҫ хупмасӑр ир ҫинче вӗсем 
Пӑвана тухса утрӗҫ. Якрав мӗн ялтан тухса кайичченех 
вӑрӑм та тӳрӗ урам тӑрӑх Турикасран Анаткаса ҫити ташла- 
са пычӗ. Икӗ кас пӗрлешнӗҫӗрте, Хула ҫырми тӗлӗнче вӗсем 
чарӑнса пит ҫурӗҫ, ӑсатакан хӗр-тантӑшӗсемпе, тӑванӗсем- 
пе сывпуллашрӗҫ.

-  Айӑп туса ан юлӑр, ялсемӗр! Инҫе ҫула т}гхса каятпӑр. 
Те таврӑнайӑпӑр, те ҫук?.. Пӗр турӑ ҫеҫ пӗлет, эпир ӑна
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пӗлейрес ҫук. Ан манӑр пире, атте-аннен ывӑлӗсене, Тӑван 
ҫӗршыв ратникӗсене...

Ухиме парнин пӗр татӑкне Якрав хӗвне чикрӗ, тепӗр 
татӑкне юратнӑ хӗрне хӑйне тавӑрса пачӗ.

-  Ку -  сана пултӑр, ку -  мана. Тен, хӑҫан та пулин пӗрлех 
пулӑпӑр...

Темле чуна ҫутатса, вӑй парса тӑракан хӑват пур пек 
туйӑнать ҫав тӗрӗллӗ шурӑ тутӑр татӑкӗсенче. Курӑнман 
вӑй ҫыхса тӑрать вӗсене Ухимепе иккӗшне, тӑван ял хавал 
парса тӑрать. Салтак пурнӑҫӗнче йывӑр вӑхӑт пуҫа килсе 
хупласан малашне Якрав ҫав асӑнмалӑх парнене пит ҫине 
тытса чӗм илӗ, хӗр сывлӑшне туйса хавхаланӗ... Ухиме сӑнӗ 
куҫ умӗнче тӑрӗ...

Юлашки тытӑҫу

Чӗкеҫ вилсен темле ютшӑннӑ пек туйӑнакан ҫурт 
Элекҫей салтака т}0(са кайсан пушансах юлчӗ. Пурте 
чӗмсӗр ҫӳреҫҫӗ. Вассапа Виркка тенӗскерсем те ачалла 
шухӑшсӑр ҫуйхашса-тӗпӗртетме, текех пуканелле выля- 
ма та пӑрахрӗҫ ӗнтӗ, яра кунах пахчара йӑран ҫинче пуҫ 
ҫӗклемесӗр чаваланаҫҫӗ. Лявкка пӗчченех картишӗнче 
каллӗ-маллӗ утса ҫӳрет: выльӑх витисене тасатать, вут 
ҫЗфса ваклать, ураталлӑ пусӑран шыв кӑларса валашкасем- 
пе кункӑрансене тултарать те час-часах чӑланта кӗнеке 
ҫинчен пуҫ ҫӗклемесӗр ларма юратать. Ҫак пысӑк ҫ}фтра 
паян пурте кашни хӑй шухӑшӗпе чӗмсӗрленсе ӗҫлеҫҫӗ, пу- 
рин чунне те шӗкӗ кӑшланӑ пек тем кӑшлать...

Ӗлӗк Миккуль аллинчен пуртӑ каймастчӗ. Халь, ҫӗнӗрен 
ҫурт-хуралтӑ ҫавӑрса пӗтерсен, аллине тек тытмарӗ ӑна. 
Картишӗнчи сарлака каска пуканӗ ҫине ларса арҫын тек- 
текех шухӑша путакан пулчӗ. Ҫӳҫӗ шап-шурӑ шуралнӑскер, 
ҫӑра сухалӗ ҫаплах сарӑ-ха унӑн. Тӑлппан ӳт-пӗвӗ кӗрнеклӗ 
вӑй-халпа тапса тӑрать. Ҫӑпата сырнӑ тӗреклӗ урисем ҫине

242



чавсипе тӗвревленнӗ те вӑл, ҫӗрелле тинкерсе тем пит 
тарӑн шухӑша путса ларать...

Алтынке те ӗлӗкхи пекхыпаланчӑк мар, ут-вӗттӗн чуп- 
са ҫӳремест кил-тӗрӗшре. Вӑл ӑҫта иккенне Миккуль халь 
саппун пиҫиххинчен ҫакса янӑ ҫӑра уҫҫисем чанкӑртатса 
пынинчен ҫеҫ тӗшмӗртме хӑнӑхрӗ. Ҫак сасӑпа ҫурт-йӗре 
чӗм кӗртсе ҫӳрет хӗрарӑм: е кӗлет алӑкне пысӑк ҫӑраҫҫипе 
шӑлтӑр-шалтӑр уҫса кӗрсе тухать, е павара ҫул тытать, 
унта ҫунакан вучаха вут пуленккисем пӑрахать, е тӗп сакай 
алӑкне уҫса пуҫ хӗрлӗн тем шырать. Акӑ, унӑн ытарайми 
арӑмӗ аллине шӑпӑр тытрӗ те картиш шӑлма пуҫларӗ. Ал- 
тынке аллинче пур ӗҫ те вӗресе тӑрать, кашни хусканӑвӗ 
ҫыпӑҫуллӑ. Миккульшӗн вӑл халь те хӗр чухнехи пекех 
илӗртӳллӗ: Алтынке куллисӗр кун ҫути те тӗксӗм, Ал- 
тынке сассисӗр ҫурт вӑранман пек туйӑнать, Алтынкепе 
калаҫмасан ш}гхӑш тӗвӗленмест.

-  Алтынке, кил-ха кунта!
-  Мӗн тата?
-  Элекҫейрен ҫыру килмерӗ-и ҫав?
-  Килӳ-тӑву пулмарӗ-ха. Килес пулсан Ҫимун парать ӗнтӗ.
-  Апла тен-ха. Темшӗн ӑш вӑркать паян? -  Миккуль 

пӑшӑрханчӑклӑн ҫамкине пӗркелентерчӗ.
-  Сас-хура ҫӳрет ялта. Шаккум чылай пысӑк шайккӑ 

йӗркеленӗ тет. «Миккуле пурпӗрех тӗп тӑватӑп», -  тесе 
калать тет... -  Алтынке упӑшкипе юнашар пырса ларчӗ, 
куҫран тинкерӳллӗн пӑхрӗ.

-  Илтрӗм. Ахӑр, ҫавӑнпа ӑш вӑркать. Ҫӗрлесерен ма- 
лашне ҫывӑрас мар теп. Хурал тӑмалла пуль. Эпӗ кӗҫӗр са- 
рай тӑррине ҫывӑрма хӑпарӑп. Эсир атьсемпе пӳртре алӑка 
сӑлӑп ярса ҫывӑрӑр.

-  Ху тата пӗччен епле-ха?
-  Антунипе Ҫимуна ылмат хампа пӗрле хуралла илес теп.
-  Апла тесен ӗнтӗ...
-  Пӑшала авӑрласа хурас. Йӗтресем туянса килтӗм па- 

сартан.
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-  Ах, Миккуль?..
Алтынке тата тем каласшӑн, анчах калас сӑмахне ҫӑтса 

тӑрать, ҫакна упӑшки туйрӗ.
-  Мӗн-ха тата?
-  ...Кӗҫӗр тӗлӗкре Чӗкеҫе куртӑм.
- Элле?
-  Хӗрт-сурт пулнӑ та кӑмака хыҫбнче йӗрсе ларать. Хӑй 

аллине йӗке тытнӑ, турахуппа ҫӑм арлать. Эй, пӗсмӗлле... 
Ҫуртра хӗрт-сурт йӗни ырра мар теҫҫӗ.

-  Апла тетӗн-ха...
-  Чӗкеҫе асӑнса юсман пӗҫерес пуль, -  ҫапла каласа Ал- 

тынке павара кӗрсе кайрӗ. Унта вӑл ҫӑмартапа сӗт юрма юрса 
юсман йӑваларӗ, хурана ярса пбҫерчб, ҫу ҫинче йӑваларӗ. 
Вара, хӑй ҫеҫ пӗлекен кӗлӗ вуласа, юсманне хапха юпи ҫумне 
кайса хучӗ, пӗр курка тӑрӑ шыв хапха юпине сапрӗ.

-  Хӗрӗм, пирбштийӗм, ан пӑрах пире. Упра тӑван кил-йӗ 
ре. Каҫар пуриншӗн те...

.. .Тӑпӑртӑк-тӑпӑртӑк-тӑпӑртӑк!
Мӗн ку? Лаша кбтӗвӗ тӑпӑртаттарса килет тейӗн. Мӗн 

амакб? Сарай тӑрринче типӗтнӗ утӑ ҫинче тӗлӗрсе вырта- 
кан Миккуль вӑштах сиксе тӑчӗ те улӑм ҫивиттине чака- 
ласа пуҫне кӑларчб. Тӗттӗмре, ҫӑлтӑрсемсӗр пуҫне, урӑх 
нимӗн те к}фӑнмарӗ-ха.

-  Антуни, илтетне?
-  Илтеп-ха. Мӗн амакӗ ҫӗр варринче?
-  Лаша кӗтӗвӗ пуль теп.
- Элле?
Акӑ, пӗр кӗтӳ лаша тӗрлеттерсе килни курӑнса кайрӗ. 

Иккӗн утутланнӑ, нухайккисемпе кӗтӗве хӑваласа пыраҫҫӗ. 
Уйӑх ҫути питех мар пулсан та, Антуни хӑйӗн лашисене 
уйӑрса илчӗ.

-  Каламанни пултӑр та! Кусем манӑн витери лашасем 
вӗт! Виҫӗ витипех хӑваласа тухнӑ!

-  Шаккум! -  Миккуль авӑрланӑ пӑшалне ярса тытрб 
те пӗр юланутҫине тӗллесе печӗ. Лешӗ палтах каял-
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лӑ ҫаврӑнса ӳкрӗ, ҫӗр ҫине тӗшӗрӗлсе анчӗ. Миккуль, 
пӑшалне тепӗр хут авӑрласа, сарай тӑрринчен сиксе анчӗ. 
Ун хыҫҫӑнах -  Антуни те.

-  Тпр-р-ру! -  хыттӑн кӑшкӑрса ячӗ Антуни. -  Хушкапуҫ! 
Кунта! Кунта, Хушкапуҫ!

Малта ӗрӗхтерсе пыракан лаша, хуҫи сассине палласа, 
тӑпах чарӑнчӗ, кӗҫенсе ячӗ. Антуни ыткӑнакан ут кӗтӗвӗ 
хушшине упа пек кӗрсе кайрӗ, анчах чӗлпӗрсӗр лашасем 
ӑна тыттармарӗҫ. Ним тума аптранипе вӑл икӗ аллине 
ҫӑварне чиксе хыттӑн ши-и! шӑхӑрса ячӗ. Ку хӑнӑхнӑ сасса 
шуйханнӑ ут кӗтӗвӗ палларӗ, сасӑ илтӗннӗ енне шыв юххи 
пек ҫаврӑнма тытӑнчӗ. Хушкапуҫ йыхравлӑн кӗҫенсе ячӗ, 
хуҫи патне урипе ҫӗре кукалесе, пуҫне уха-уха пырса тӑчӗ. 
Антуни чалтах ун ҫине сиксе ларчӗ те ҫил пек вӗҫтерсе 
хӑйӗн ут кӗтӗвӗ йӗри-тавра лашине хӑваласа вӗсене каялла 
май ҫавӑрма пуҫларӗ:

-  Эть! Эть-эть-эть!!! Хей!
Ут утланнӑ тепӗр вӑрӑ ҫав хушӑра тӗттӗмлӗхре тарса 

ҫухалчӗ.
Миккуль аманса ӳксе юлнӑ вӑрра шыраса тупрӗ.
-  А-а-а! Лекрӗн-и, лаша вӑрри?!.
Аманнӑскер, чӗнмест, йынӑшса ҫеҫ выртать.
-  Пыршу-пакартуна куматӑп халь! Кала, кам эс?!
-  Ан вӗлер, тархасшӑн, Миккуль шӑллӑм...
-  Мӑлюк?!.
-  Ан вӗлер, капла та хул лапаткинчен персе амантрӑн. 

Урана та хуҫрӑм пуль...
-  Эсӗ ҫапла-и-ха?!! -  хаяррӑн кӑшкӑрса ячӗ Миккуль. -  

Шаккумпа каварлашма-и?!
-  Усал аташтарчӗ мана, шӑллӑм, усал... Эпӗ сан тӑвану 

вӗт, ан тив!
-  Шаккумпа лашасене вӑрлама кӗрӗшнӗ чухне эпӗ сан 

тӑвану пулман-им?!
-  Усал аташтарчӗ, усал...
-  Этем картне ларайман япала! Тьхху! Пӗтме маннӑскер!
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Миккуль аманнӑ тӑванӗ ҫине алӑ хума аптрарӗ, тӑвӑлса 
килнӗ ҫиллине шӑнӑҫтармалӑхне пӑшалӗпе ҫӳлелле 
кӗрӗслеттерчӗ.

...Хура тӗттӗм каҫ Мӑлюк алӑкӗнчен пырса шаккарӗ 
Шаккум.

-  Хэх! Уҫ, Мӑлюк. Эпӗ ку Шаккум.
Мӑлюк ҫӳҫӗ вирелле тӑчӗ. «Ӑҫтан-ха Шаккум ун патне 

килсе тухрӗ? Мӗн кирлӗ ӑна? Уҫас мар? Шаккумран тем те 
кӗтме пулать! Вут тӗртсе хӑварӗ...»

Мӑлюк чӗтрекен аллипе алӑк сӑлӑпне кӑларчӗ. Ҫурма 
ҫӗр пӳрте Шаккум йӑпшӑнса кӗчӗ.

-  Мӗнле пурӑнать ял-йыш? Тунсӑхласа ҫитрӗм сир- 
ӗнсӗр эпӗ. Хэх...

-  Пурӑнасси-мӗнӗ. Кивӗ ялтан нумаййӑн куҫса килчӗҫ. 
Ҫӗнӗял пысӑклансах пырать, авӑ... Кивӗялӗ пӗчӗкленсе юлчӗ.

-  Куратӑп-ха, куратӑп, суккӑр мар. Рех-хетленсех 
пурӑнатӑр. Итле-ха. Мӑлюк?

Мӑлюк тӑруках сисчӗвленчӗ, хӑрах куҫӗ мӑч-мӑч 
хупӑнма пуҫларӗ. Шаккум ун ҫывӑхнерех куҫса ларчӗ.

-  Эсӗ, Мӑлюк, Миккулӗн пӗртен-пӗр ҫывӑх тӑванӗ 
пулатӑн вӗт?

-  Ӑмма ыйтан?
-  Ӑна юратсах каймастӑн ху. Ҫапла-и?

-  Миккуле тӗп тумалла. Лашасем нумай унӑн, ҫапла-и? 
Хэ-эх...

Мӑлюкӑн чӗлхи пач ҫӗтрӗ.
-  Мӗн, вӗлеричченех вилнӗ пек ларатӑн эсӗ? Чуну тух- 

марӗ пулӗ те?..
-  Эпӗ.. Епле... Мӗн... Ман... Сӑлтав ҫук!
Шаккум хӑрах аллипе Мӑлюка ӗнсерен ярса илчӗ те 

чӗвен тӑратрӗ.
-  Ман сӑлтав пур! Вӑл мана ялта пурӑнмалла мар турӗ. 

Халь эп ялне те, хӑйне те пӗтереп! Ун лашисене вӑрласа ту-

246



хас пулать. Манпа пӗрле эсӗ пыратӑн витерен кӗтӳ хӑваласа 
кӑларма. Ӑҫтарах вӗсем?

-  Антунин виҫӗ кӗтӳ. Миккулӗн хӑйӗн нумаях мар. Эпӗ... 
Мӗн...

-  Ыран кӗтсе тӑр! Хэх!.. Хам килетӗп.
Ҫапла каларӗ те хӑвӑрт кӑна ҫӗлен пек шуса тухса 

кайрӗ...

Сасартӑк ялта каланча юпи ҫумне ҫакнӑ тимӗр сасси 
тан-тан-тан! янӑраса кайрӗ. Мӑлюкпа айкашса Миккуль 
сисмен те, яла виҫӗ ҫӗртен вут хыпнӑ иккен. Урам тӑрӑх ун- 
талла та кунталла ҫынсем чупаҫҫӗ.

-  Ах, пӳрт ҫунать! Ах, пӳрт ҫунать!!! -  кӑшкӑрашаҫҫӗ 
ҫынсем урамра, витре, пакур йӑтса тӗр-тӗр чупаҫҫӗ ен- 
чен-енне.

Халӑх, черетленсе тӑрса, Пӑларан тата Хула ҫыр- 
минчен шыв витрисем парса тӑма пуҫларӗ. Тӳрӗ урама 
талккӑшӗпех вут ярса илнӗ. Вут юписем каҫхи тӗттӗмлӗхре 
тӳпенелле пӗтӗрӗнсе хӑпарса хӑрушшӑн кӗрлесе ҫунаҫҫӗ, 
пӗр ҫурт тӑрринчен тепӗрин ҫине сиксе ӳксе улӑм е чус 
хӑма витнӗ пӳртсемпе хуралтӑсене ялт! ҫеҫ вут хыптараҫҫӗ. 
Каҫхи тӗттӗмлӗхре вут хӗмӗ яр! та яр! ҫӗкленет, пӗрчӗн- 
пӗрчӗн сапаланса тӳпере ҫухалать. Калӑн, вутлӑ аҫтаха 
хӑйӗн кӑварлӑ чӗлхипе яла тӗл-тӗл ҫулласа пырать... Ним 
асра ҫукран ахӑрсамана пуҫланчӗ. Ача-пӑча шӑри-шари! 
ҫухӑрни, хӗрарӑмсем ӳлесе йӗни, выльӑх-чӗрлӗх мӗкӗрни 
пӗрпӗтӗм тискер сасӑланса ял ҫийӗн тӑрать.

-  Шыв! Шыв! Шыв сапӑр ҫивитттисем ҫине!
-  Пакурпа сӗтӗрсе антарӑр хуралтӑсене! Тӑпра ывӑтӑр!
-  Выльӑхсем вӑрманалла тараҫҫӗ! Тытӑр!
-  Тарӗҫин, тарччӑр тата! Каярахпа тытса килӗпӗр...
-Шыв!Шыв!!!
-  Астӑвӑр-ха! Вута хирӗҫ вут килет! Мал енчен Турика- 

салла амаланса хӑпарать. Утешсен тӗлне ҫитрӗ!
-  Турикасран хирӗҫ анать! Тарӑр!
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-  Икӗ ама вут Хула ҫырми патӗнче тӗл пулчӗҫ! Курӑр! 
Курӑр!

-  Икӗ ама вут пӗр-пӗрне тӗп тума кирлӗ халь. Епле 
пулӗ-ха?

-  Чӑнах, ара... Эй, пӗсмӗлле! Епле икӗ вут пӗр-пӗрне 
ярса илчӗҫ...

-  Сӳнчӗҫ! Пӑчланчӗҫ... Амитке...
Миккуль, хӑй пӗрремӗш хут ҫуннине асра тытса, килне 

чупса ҫитрӗ. Кунта пурте ура ҫинче ӗнтӗ, взгга ҫзфт ҫывӑхне 
ямаҫҫӗ, шыв сапсах тӑраҫҫӗ. Миккуль вара Турикас вӗҫӗнчи 
ҫунакан ҫурт патне васкарӗ, анчах тем аса илсе каялла 
хӑйӗн ҫурчӗ енне ҫаврӑнса пӑхрӗ те сарай кӗтессинче икӗ 
ҫын мӗкӗлтетнине, часах унта вут куҫӗ хӗмл енсе хӑпарнине 
курса тӑпах чарӑнчӗ.

-  Астӑвӑр-ха! -  хӑйне хӑй асӑрхаттарса тенешкеллӗн 
кӑшкӑрса ячӗ вӑл, тем самантра ҫав мӗлкесем патне сиксе 
ӳкрӗ. Лешсем тарчӗҫ, тӗттӗмлӗхре хӑвӑртах ҫухалчӗҫ.

-  Алтынке! Шыв! Лявкка! Шыв сапӑр!
Ун сассине илтсе ҫемье чупса ҫитрӗ, вута амаланма 

памасӑр шыв сапса сӳнтерчӗҫ.
-  Лявкка, кунта сыхӑ тӑрӑр! Инҫех каяйман вӗсем. 

Хӑваласа ҫитетӗп! Ҫимуна кала, ял ҫыннисене ҫӗклетӗр, 
хыҫҫӑн пыччӑр! -  ҫапла каларӗ те Миккуль, хура ҫӗлен учӗ 
ҫине сиксе утланса хир тӑрӑх Пӑва еннелле ҫул тытрӗ.

Миккулӗн ҫӗлен з^ӗ, Пӑла урлӑ шыв сирпӗтсе каҫса, 
хир тӑрӑх ҫӗмрен пек малалла ытуӑнчӗ. Тӗксӗм уйӑх ҫутин- 
че мӗлкесем курӑнмаҫҫӗ пулсан та, Миккуль вӗсем ӑҫталла 
каяссине тӗшмӗртет. Пӑва еннелле вӗсен йӑви.

-  Тӑпӑртӑк! Тӑпӑртӑк! -  ут ури сасси уҫӑ хирте аякранах 
илтӗнет.

Сасартӑк Миккуль хӑйӗн мӑйне тем явакаласа илни- 
не сисрӗ. Курӑнман алӑсем ун ҫине йӑлмак ывӑтса ӑна 
йӗнерчӗкрен сӗтӗрсе антарчӗҫ. Ҫакӑ питӗ хӑвӑрт пулса ир- 
тнипе вӑл пӗр авӑк сывлӑшсӑр тӑрса юлчӗ. Унтан ҫиҫӗмле 
хӑвӑртлӑхпа йӑлмакне ярса илсе пушатрӗ те мӑйӗнчен 
кӑларчӗ.
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-  Явӑл!!.
Ун ҫине пӗр ушкӑн хурах сиксе ларчӗ: чӑмӑрпа 

тӳпелеҫҫӗ, чукмарпа ҫапаҫҫӗ. Упа тытма пӗччен ҫӳрекен 
Миккуль вӗсене пӗрерӗн-пӗрерӗн ҫапа-ҫапа антарчӗ; хӑшӗ 
тӑнсӑр пулса персе анчӗ, хӑшӗ ҫавӑнтах чунне кӑларчӗ.

-  Мана ҫунтарни ҫитмен, яла тӗп тума-и?!. -  Миккуль 
сасси тӗттӗмре урса кайнӑ вӑкӑр мӗкӗрнӗн илтӗнчӗ.

-  Х-х-хӑвна та, эс-с-с пуҫ-ҫ-ҫланӑ ялна та тӗп тӑватӑп! -  
ҫӗленле чашкӑрчӗ ӑна хирӗҫ тепӗр сас.

Ку Шаккум сӑмаххи пулчӗ, сасси те унӑн. Апла тӗрӗсех 
иккен халӑхра ҫӳрекен хавха: Шаккум тӗрмерен тухса 
тарнӑ! Шаккум тепӗр хут вӑрӑ-хурах ӗҫне тытӑннӑ! Шак- 
кум вӑрӑ-хурах шайки йӗркеленӗ! Шаккум Ҫӗнӗ Ахпӳрте 
вут тӗртнӗ!

Миккуль курайман тӑшманӗпе вилӗмле тытӑҫӑва кӗчӗ. 
Вӑкӑр урнӑ йытӑсемпе кӗрешнӗ евӗр ҫапӑҫрӗ вӗсемпе: е пуҫ 
хӗрлӗ ывӑтрӗ, е пуҫпа пырса сӗкрӗ, е ҫурмаран тытса хуҫрӗ, 
е мӑйӗсене пӑрса ячӗ. Шаккумӗ алла лекеймерӗ-ха. Хӑрах 
алӑллӑ хурах айккинчен вут хурса тӑрать.

-  Киҫтенпе пуҫ урлӑ! Чукмарпа!!.
Пуҫӗ тӑрринче ташлакан сӑнчӑр ҫине ҫакнӑ тимӗр 

чӑмӑрккаллӑ киҫтене Миккуль ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа ярса 
илчӗ те хӑй йӗри-тавра ҫавӑра-ҫавӑра хурахсене ҫавапа 
ҫулнӑ пек ҫулма пуҫларӗ. Пӗрин те теприн пуҫӗсем саланма 
пуҫларӗҫ. Ӗнтӗ хурахсем тӗрлӗ еннелле тарма пикенчӗҫ.

Тул ҫутӑлса ҫитрӗ ҫак кӗрешӳре. Юлашкинчен вӗсем 
Шаккумпа иккӗн ҫеҫ куҫа-куҫӑн тӑрса юлчӗҫ. Пилӗк 
теҫетке Зфлӑ каҫнӑскерсем, вӑй питти икӗ хӑватлӑ арҫын, 
ӗмӗр пӗр-пӗрне хирӗҫ тӑнӑскерсем, вӑтӑр ҫул каяллахи 
курайманлӑхпах пӗр-пӗрне хирӗҫ пӑхрӗҫ: пӗри пурне те 
пӑхӑнтарса хӑйӗн ури айӗнче таптас, аркатупа вилӗм кӳрес 
хавалпа, тепри -  ӗҫ аллипе пурнӑҫ тытса тӳрӗпе пурӑнас, 
ыттисене хӑй хыҫҫӑн ертсе пырас хавалпа. Вӗсем ҫапла 
пӗр авӑк пӗр-пӗрне ҫисе ярас пек пӑхса тӑнӑ хыҫҫӑн Мик- 
куль тӑшманӗ ҫине сиксе ӳкрӗ. Хӑрах алӑллӑ Шаккум, унпа
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кӗрешесрен шикленсе тӑраканскер, атӑ кунчинчен кукӑр 
ҫӗҫӗ кӑларчӗ те Миккуль ҫине пӗррех ывӑтрӗ!

Нач! пырса тӑрӑнчӗ ҫӗҫӗ кӑкӑртан. Анчах хӗрсе кайнӑ 
Миккуль ыратнине сисмерӗ-ха, тем авӑкра тӑшманӗ ҫине 
сиксе ӳксе ӑна лутӑркаса та пӑрахрӗ, чунне илчӗ. Акӑ выр- 
тать вӑл, ӗмӗр курайми тӑшманӗ, унӑн ури айӗнче -  ҫӗлен 
пек пӗтӗрӗнсе ӳкнӗ, ҫӗлен сӑнни пек чӗлхине кӑларнӑ. Текех 
никама та сӑхаймӗ вӑл унпа, никамӑн лаши-ӗнине картаран 
вӑрласа тараймӗ, никама ҫӗҫҫипе мӑйран сӗреймӗ, никам 
ҫуртне те вут хыптараймӗ. Малашне таврари ялсенче ача- 
пӑчана Шаккумпа хӑратма пӑрахӗҫ, ял-ял ҫийӗн Шаккумӑн 
хӗрлӗ автанӗ те алхасми пулӗ.

... Шӑплӑх. Йӗри-тавра никам та ҫук. Тӳперен хӗвел 
хӗрлӗн-хӗрлӗн пӑхать. Ма ун пекех хӗрлӗ-ха вӑл паян? 
Хӑлхара шӑплӑх тӗкӗлтура сассипе сӗрлет, пуҫа шӑнӑҫмасть... 
Тӳпе ерипен ҫӗр ҫине ана пуҫларӗ... Унтан тӑрук ҫӗр ҫӗкленсе 
хӑпарчӗ те Миккуле хупласа хучӗ. «Мӗнле-ха капла?.. Ҫемье- 
сем ӑҫта-ши? Ял?..» Малалли шухӑшӗ вара сӳтрелсе пӗтрӗ.

-  Атте!!! -  виҫҫӗн тан пырса пӗшкӗнчӗҫ ун умне ывӑлӗ
сем.

-  Ых! Каламанни пултӑр та! Кая юлтӑмӑр пулать-и?! -  
кӗрлерӗ ирхи шӑплӑхра Антуни сасси.

Вӑл ашшӗн кӑкӑрӗ ҫинчи ҫӗҫҫе туртса кӑларса айкки- 
нелле печӗ. Пӗри те тепри ашшӗн суранӗсене пӑхрӗҫ, пир 
кӗпе ҫаннисене татса ҫыхса хума тӑрӑшрӗҫ.

-  Атте, куҫна уҫ-ха! -  ӗсӗклесе йӗрет Лявкка. -  Атте, 
пире пӑрахса ан хӑвар!

Ҫимун ашшӗн чӗрине лӑпчӑнса итлерӗ, унтан хуллен 
ура ҫине тӑрса пуҫне усрӗ.

-  Кая юлтӑмӑр, тӑвансем, эх!.. Паянтан эпир аттесӗр 
юлтӑмӑр!

Ялтан килсе ҫитнӗ ҫынсем вӗсене хупӑрласа илчӗҫ. 
Пӗри лав илме каялла вӗҫтерчӗ.
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-  Эх, мӗн тӗрлӗ ҫынччӗ Миккуль!..
-  Вӑрман хӑртса ҫӗр турӗ, хула пек ҫурт-йӗр ҫавӑрчӗ, 

ывӑл-хӗр ӳстерсе ура ҫине тӑратрӗ.
-  Епле ӗҫлӗхлӗччӗ!
-  Ялшӑн тӑрӑшрӗ ӗмӗрӗпех. Пире кунта ертсе килчӗ. 

Ялшӑнах чунне пачӗ, вӑр-хурахран тасатрӗ.
-  Кур, хайхи вӑр-хурах виллисем выртаҫҫӗ. Пӗччен 

миҫе ҫынпа кӗрешнӗ!
-  Авӑ, Шаккумӗ те пур!
Ял ҫыннисем вӗсене урапа тӗккелесе ҫавӑра-ҫавӑра 

пӑхрӗҫ, палласа илесшӗн пулчӗҫ.
-  Кунтисем мар, аякри йӑх-яха пуҫтарса килнӗ.
-  Ӗмӗрне вӑр-хурахра ҫӳресех ирттерчӗ Шаккум.
-  Йытта йытӑ вилӗмӗ! Ахӑр, Миккуль ун пуҫне пӑрса 

янӑ. Чӗлхине ҫыртнӑ, куҫ шурри сирпӗнсе тухнӑ. Алли-ури 
те хуҫӑк.

-  Йытта йытӑ вилӗмӗ!
-  Мӗн тумалла-ха кусемпе? Хире шӑршлантарса 

выртчӑр-и ҫапла?
-  Ҫакӑнтах ҫӗр чавса пытарас. Юпа-тавраш лартас мар. 
Ҫаплах турӗҫ те. Ялтан лавпа тиесе килнӗ кӗреҫесене

илсе темиҫе шӑтӑк чаврӗҫ, вӑр-хурахсене пытарса хура 
тӑпрапа витрӗҫ.

Миккуле лав ҫине вырттарса яла таврӑннине куракан- 
пӗр вӗсен килне пуҫтарӑнчӗ.

-  А-а-ах-х!..
Упӑшкине турттарса килнӗ лав картишне пырса 

кӗрсен Алтынке хаяррӑн кӑшкӑрса ячӗ те чӗркуҫҫи ҫине 
тӗшӗрӗлсе анчӗ. Хӗрӗсем ҫавӑнтах чупса пырса амӑшне чав- 
саран тытрӗҫ, йӑванса кайма памарӗҫ.

-  Миккуль!! Ах, Миккуль! Чӗрӗ-и эсӗ?..
Никам та чӗнмерӗ. Ҫимун амӑшне йӑтса ура ҫине 

тӑратрӗ, ашшӗ вилли патне илсе пычӗ.
-  Анне, каҫар эс пире, упраймарӑмӑр аттене...

251



Алтынке, упӑшкин вилли ҫине ӳксе, ӳлесе йбрсе ячӗ. 
Виле ҫинчи хӳхлев чун татӑлса тухасла йывӑр пулчӗ. 
Пухӑннӑ ҫын хушшинче хӗр-хӗрарӑмсем те нӑшӑклатса 
йӗме пуҫларӗҫ унпа пӗрле. Вассапа Виркка, мӗн пулса ир- 
тнине тин ӑнкарса илнӗскерсем, шари те шари! кӑшкӑрса 
йӗме пуҫларӗҫ. Арҫынсем йӗмеҫҫӗ, пуҫӗсене усса тӑраҫҫӗ. 
Карланкӑ чӑмаккийӗ каллӗ-маллӗ хускални ҫеҫ вӗсем епле 
хуйхӑрнине палӑртать.

...Ҫунӑк шӑрши кӗрет ялта, унта та кунта ҫуннӑ пӳрт 
вырӑнӗ е ҫунса пӗтмен карта-хура, хуралнӑ кӑмака мӑрйи 
кӑнтарса тӑрать, тӗлкӗшекен кӑвар, сӳнмен вут пуҫҫи 
курӑнать. Ял ҫийӗн хура хӑрӑмпа шурӑ кӗл вӗҫсе тӑрать. 
Килсерен хӗрарӑмсемпе хӑранӑ пӗчбк ачасем ӗсӗклесе 
йӗреҫҫб. Инкеке сиснӗ йытӑсем улаҫҫӗ...

Хапхана уҫса пӑрахрӗҫ. Килни-пӗр кӗрсе пуҫ усса тухса ка- 
ять, урамра та иртсе пӗтми хура халӑх. Хавха тӑрать ял ҫийӗн:

-  Епле-ха капла, этьсемри?
-  Миккульсӑр юлтӑмӑр пулать-и, элле?
-  Ял тӗрекӗ ишӗлчӗ-ши вара пирӗншӗн?
-  Кам патне ӑс ыйтма каяс ырантан? Камран пулӑшу 

кӗтес?..
-  Тӑватӑ ывӑль юлчӗ Миккулӗн. К^фӑсӑн, вӗсем ашшӗ 

ури йӗрне пусаҫҫӗ. Ырлӑхра та пӑрӑнмӗҫ, хзфлӑхра та 
пӑрахмбҫ ял ҫыннине.

-  Ҫапли ҫаплах ӗнтӗ.
-  Эх, пурӑнмалли ҫынччб Миккуль! Ашшӗне пӑхсан 

тепӗр ҫур ӗмӗр бмӗрлеслеччӗ.
...Ял ҫийӗн хурлӑх юрри тӑрать. Алтынке чун татӑласла 

такмакла-такмакла кӑшкӑрса йӗрет -  иккӗн пбрле пуҫ сыр- 
са пурнӑҫ тунӑ ытарайми мӑшӑрӗпе ирттернӗ ырӑ кунӗ 
сене, вӑл тунӑ ырӑ ӗҫсене асӑнса, унӑн ырӑ кӑмӑлне мзгхтаса, 
вӑл парнеленӗ ачи-пӑчишӗн, юратӑвӗшӗн тав туса, пзфӑнса 
ҫитереймен кунӗсемшӗн хуйхӑрса...

Миккулӗн ашшӗпе амӑшӗ кивӗ масарта канлӗх тупнӑ. 
Ҫӗнб ял масарне вара Чӗкеҫ уҫнӑ. Ашшӗпе хӗрне юнашар
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пытармарӗҫ. Сарӑмсӑр вилӗм тупнӑ хӗрӗн вилтӑприйӗ -  
масар картин тулашӗнче. Ашшӗ валли масар варрине 
шӑтӑк чаврӗҫ. Авалхи йӑлапа виҫшер ывӑҫ тӑпра ывӑҫласа 
пӑрахсан Миккуле ҫӗрпе хупларӗҫ.

-  Мана та пӗрле ярӑр ҫав шӑтӑка! Епле сансӑр пурӑнас 
манӑн, Миккуль?! -  хӑйне тытса тӑракан алӑсенчен ҫӑлӑнса 
шӑтӑк патне чупса пычӗ Алтынке. -  Миккуль! Миккуль 
теп! Ил манахӑвӑнпа пӗрле! Ман мӗнле сансӑр пурӑнас?!.

-  Ялпа пӗрле, кин, ялпа пӗрле, ытла ан татӑл-ха, -  
лӑплантарчӗҫ ӑна кӳршӗсем.

-  Ял пурӑнӗ, эпӗ пурӑнаймӑп...
-  Ывӑлусем хӑвӑнпа пӗрле пулаҫҫб. Усемшӗн пурӑнма 

тӑрӑш. Пуҫна ан ҫухат, -  пырса тӑчӗ ун патне суха пуҫ пек 
пӗкӗрӗлсе ларнӑ Утеш.

-  Анне, эпир санпа юнашар яланах, -  амӑшне хул 
пуҫҫинчен ыталарӗ Лявкка.

Авалхи чӑваш йӑлипе ҫыруллӑ юман юпа лартса ҫирӗплет- 
сен вилтӑпри тавра пурте виҫшер хут ҫаврӑнчӗҫ, асӑнса сӑра 
тумлатрӗҫ, юсман хучӗҫ. Пытарма килнб ҫынсем юлашкинчен 
пуҫ усса масар ҫинчен хуллен саланчӗҫ. Сӑмахсӑр, калаҫмасӑр 
утрӗҫ каялла.

... Ялӑн усалпа ырӑ виҫи шайлашрӗ. Таврари ялсене 
хӑратса тӑракан усал вӑй тинех пӗтрӗ. Шаккумӑн шӑпи 
тулчӗ. Сахал мар сӑтӑр т}фӗ вӑл ҫынсене. Таврари ялсене ҫеҫ 
мар, тӑван яла та пайтах шар кӑтартрӗ: лаша-бне вӑрларӗ, 
вут тӗртсе ҫунтарчӗ, хурах пусса ҫӳрерӗ. Усал ӗҫпе пзфӑнсах 
ӗмӗрне ирттерчӗ, усал ӗҫпех пуҫне ҫирӗ.

Миккуль -  ҫӗр бҫ ҫынни, вӑрман хӑртса ҫӗр турӗ, тыр- 
пулӑ акса ӳстерчӗ, ҫурт лартса йышлӑ ача-пӑча ҫитӗнтерчӗ. 
Шыв илекен вырӑнтан чи малтан куҫса килсе ҫӗнӗ ял 
пуҫларб, хӑй хыҫҫӑн ыттисене ертсе килме пултарчӗ. Хурах 
пусма мар, упа тытма ҫӳрерӗ, вити-витипе выльӑх-чӗрлӗх 
ӗрчетсе кбтӳ тытрб. Ӗмӗрне тӳрӗпе пурӑнса ирттерчӗ.

Ӗмӗр кӗрешрӗҫ ҫӗленпе вӑкӑр, ӗмӗр ҫак ҫӗрпе 
хуҫаланасшӑн тава кӗчӗҫ: Шаккзпи пуҫсӑрланса та аркатса,
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Миккуль алла суха пуҫ е пуртӑ тытса, пурнӑҫа ҫӗнетсе. Мӗн 
хӑварчӗҫ-ха вӗсем хӑйсем хыҫҫӑн? Халӑхра ят юлчӗ: «Лаша 
вӑрри Шаккум» тата тӗрлӗ халап-юмах. Миккуль ятне вара 
Хула ҫырми те упрать, Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗ те ҫӗклет, Аслӑ Пӑла 
улӑхӗ те асӑнать, ун ячӗпе тӑватӑ ывӑл йӑхӗ хунавланать.

Мӗн кӗтӗ-ши малашлӑхра ҫак яла?..
...Ыттисем пурте масар ҫинчен тзгхсан Алтынке Чӗкеҫ 

вилтӑприйӗ ҫине ҫитмесӗр чӑтаймарӗ. Тӗшӗрӗлсе анчӗ те 
унӑн вилтӑприне ыталаса, шӑппӑн-шӑппӑн йӗчӗ, хӗрӗпе 
хӑй тӗллӗн калаҫрӗ... Пӗр хушӑ ҫапла йӗрсе чунне пушатнӑ 
хыҫҫӑн хӗвӗнчен масмак-сурпанран хатӗрленӗ пӗчӗк пука- 
не кӑларса юпа ҫумне хучӗ.

-  Каҫар, хӗрӗм, аннӳне. Каҫар пире пурне те. Акӑ сана 
парне. Урӑхран парне ан ыйт ӗнтӗ пирӗнтен.

Тӗпкӗч

Лявкка малалла вӗренме кайма шухӑш тытнӑ. Виҫӗ 
пӗртӑван ашшӗ сӗтелӗ ҫине чавсаланнӑ та шухӑша пзггнӑ.

-  Ӑҫталла ҫул тытасшӑн? -  ыйтрӗ Ҫимун.
-  Пӑвари чиркӳ-прихут шкулне, -  хуравларӗ Лявкка 

асӑрханарах.
-  Ҫурта кам ҫине шанса хӑварас тетӗн апла? -  хзггшӑнчӗ 

калаҫӑва Антуни. -  Каламанни пултӑр та, аннехавшаса юлчӗ. 
Пурӑнас кунӗ... Эс тухса кайсан пӗччен тытса тӑрайӗ-ши ҫак 
ҫурта? Йӑмӑксем пӗве кӗрсе пыраҫҫӗ те-ха, ҫапах черчен-ха. 
Элекҫей салтакра. Кам ҫӗр сухалӗ, тырӑ-пулӑ акса илӗ?

-  Ҫавӑнпа пуҫтартӑм та ӗнтӗ сире паян, тетемсем. 
Пулӑшу кӗтетӗп сирӗнтен. Эсир пулӑшмасан камран 
шанчӑк кӗтес?

-  Кун чухлӗ вӗренни сана сахал пулчӗ-и? Хут пӗлетӗн, 
тата мӗнле ӗмӗт тытрӑн?

-  Манӑн малалла вӗренес килет. Хут ӗҫӗпе пурӑнас 
тетӗп, -  ӑнланӗҫ-ши тенешкел кӑн-кан пӑхкалать 
тетӗшӗсем ҫине Лявкка.

-  Улпута тухасшӑн-и-ха? -  тӑрӑхларӗ аслӑ тетӗшӗ.
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-  Малашне вӗреннӗ ҫынсемшӗн ҫул уҫӑлать. Руссов 
ҫапла калать, -  хӑй шухӑшне ҫине тӑрсах тӗвӗлет кӗҫӗнни.

-  Руссовӗ калать пуль-ха. Унӑн ачисем пурте вӗреннӗ 
ҫынсем, кантурта лараҫҫӗ. Каламанни пултӑр та, ҫӗр 
ӗҫӗнчен пӑрӑнасшӑн эсӗ, апла. Хура ӗҫпе алла вараласшӑн 
мар, тӳрпилӗк пуласшӑн! -  чукмар пек аллине сӗтел ҫине 
хурса чышкисене чӑмӑртарӗ Антуни.

-  Тете, пурте сан пек упа тытма ҫӳреймеҫҫӗ. Санӑн 
авӑ -  виҫӗ лаша вити, пилӗк арман.

-  Мӗн тесшӗн вара эсӗ? -  Антуни сасси кӑраланчӗ.
-  Акӑ мӗн тесшӗн. Эсӗ хӑвӑн пурнӑҫна тунӑ чухне эпӗ 

сана чӑрмантарман. Ҫапла вӗт?
-  Ҫапла тейӗпӗр.
-  Ҫимун тете те пурнӑҫне хӑйне май йӗркеленӗ. Лавкка 

тытать, ял старости, -  урок вӗреннӗ пек шӑкӑртаттарать 
кӗҫӗнни.

-  Чим-ха, чим! Эсӗ капла пире пурне те тӗксе тухрӑн. 
Сан вӗренессӳне эпӗ хирӗҫ мар, апӑрша ачи. Вӗренме эпӗ 
хам та юрататӑп, -  Ҫимун шӑллӗне тӗсерех пӑхса илчӗ.

-  Яратӑр-и вӗренме? -  ҫаплах ҫине тӑчӗ Лявукка.
-  Вӗреннӗшӗн тӳлемелле пулӗ-ха. Мӗнех, тӳлӗпӗр, 

пулӑшӑпӑр. Уншӑн ан пӑшӑрхан, -  терӗ Антуни. -  Кала- 
манни пултӑр та, анчах малтан пире ӑнлантар-ха: тӗп 
киле пӑрахасшӑн-и эсӗ? Хуланалла таптарасшӑн-и? Ан 
ман, эсӗ -  кӗҫӗнни, тӗпкӗче юлмалли ывӑл!

-  Антуни тете! Эсӗ мана ытла ҫӑмӑлттай вырӑнне 
хурасшӑн-ха.

-  Пӗрре ҫунат сарса вӗҫсе тухса кайӑн та, шыраса та 
тупаймӑн сана кайран.

-  Атте лартнӑ ҫурт мӑрйинчен тӗтӗм тухма чарӑнмӗ! 
Сӑмах паратӑп!

Антуни тетӗшӗ пурпӗрех мӑшлатса куҫ айӗн пӑхма 
чарӑнмарӗ-ха, унтан чӗлӗм туртса ячӗ.

-  Аттене асӑнса сӑмах патӑн, асту вара! -  пӳрнипе 
юнарӗ Антуни.
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-  Юрӗ, юрӗ, ҫитӗ сана! -  Ҫимун шӑллӗне ыталаса илчӗ. -  
Аттесӗр юлнӑранпа, тем, эпир пӗр-пӗрне шанми пулса 
пыратпӑр-и? Атте пит вӗрентесшӗнччӗ сана, шӑллӑм, «ҫивӗч 
ӑслӑ» тесе мухтатчӗ. Мӗнех, вӗрен, апла, вӗренесех тесен. 
Ҫамрӑкрах пулнӑ пулсан эпӗ те вӗреннӗ пулӑттӑм.

Антуни чӗлӗмне туртса пӗтерчӗ те ним чӗнмесӗр тухса 
кайрӗ. Элекҫейпе Ҫимун ҫав каҫ чылайччен калаҫса ларчӗҫ, 
пуласси пирки ӗмӗтленчӗҫ...

Асламӑшӗн юмахӗ

Сахвине те, Хреҫҫук та йывӑрланнӑ. Ҫывӑх вӑхӑтра 
ҫемье йыш хушмалла. Ҫак савӑнӑҫ Алтынкене чӗм кӗртрӗ, 
куҫӗнче ҫутӑ хӗлхемсем ҫутатрӗ. Вӑл ӗнтӗ халь кунӗпех 
мӑнукӗсемпе кӑштӑртатса вӑхӑтне ирттерчӗ. Акӑ, Кавӗрле- 
пе Макар, Иванпа Якку ун патне чупса пычӗҫ те кӗпе ар- 
кинчен ҫакӑнчӗҫ.

-  Асанне! Асанне! -  шапӑлтатаҫҫӗ пӗчӗккӗскерсем, -  
Юмах ярса пар-ха! Упа-утаман ҫинчен.

Урамра сивӗ. Пӗчӗккӗскерсем, кӑҫаттисене хывса кӑмака 
хыҫне чиксе хзпӗҫ, алсишӗсене кӑмака шӑтӑкне пӗтӗрсе 
чикрӗҫ те -  хӑйсем ҫаруранах тата -  йӑпӑр-япӑр асламӑшӗ 
патне кӑмака ҫине хӑпарса кайрӗҫ. Кунта, кӗҫҫе сарнӑ вырӑн 
ҫинче, асламӑшӗ вӗсене кашмапа пӗркесе хӑй ҫумне вырт- 
тарчӗ, шӑнса кайнӑ урисене хӑй ҫумне тытса ӑшӑтрӗ.

Мӑнукӗсем асламӑшӗ патне кӑмака ҫине хӑпарса ларма 
пит те юратаҫҫӗ. Кӑмака юмах тӗнчи вӗсемшӗн. Халӗ те, акӑ, 
шӑннӑурисемпе тапкалашса, вӗсем асламӑшне юмах кала- 
са пама тархасла пуҫларӗҫ.

-  Асанне, юмах каласа пар!
-  Асанне теп, асанне ӗнтӗ, юмах каласа паратни?
-  Паян мӗнле юмах каласа паран пире?
-  Итлӗр, эппин. Тахҫан-тахҫан, ӗлӗк-авал,.. вӑрманта ку- 

шак пуҫлӑ тӑмана пурӑннӑ, тет, пӗр йывӑҫ хӑвӑлӗнче. Унӑн 
тин ҫӑмартаран тухнӑ чӗпписем ҫитӗннӗ тет, тек-текех
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йӑваран пуҫне кӑларса пӑхнӑ тет. Пӗррехинче Хӗрпике 
ҫырла пуҫтарма кайсан аташса каять те унӑн йӑви пат- 
не пырса тухать. Вӑрманта ҫӳресе ывӑннӑ Хӗрпике канма 
тесе йывӑҫ ҫумне ларса ҫывӑрса каять. Тӑмана чӗпписем 
йӑваран вӗҫсе тухасшӑн хӑлаҫланаҫҫӗ-хӑлаҫланаҫҫӗ те ун 
чӗрки ҫине тухсаӳкеҫҫӗ. «Анне! Анне!» тесе чӗнме тытӑнаҫҫӗ 
ӑна. Хӗрпике вӑранса каять, сиксе тӑрать те хӑранипе 
тӑмана чӗпписене чӗрки ҫинчен силлесе пӑрахасшӑн пулать. 
Анчах лешсем унран хӑпмаҫҫӗ, «Анне» те «анне» тесе шим- 
плетеҫҫӗ. Хӗрпике вара вӗсене юратса пӑрахать, вылятса 
ларать, хурт-кӑпшанкӑ тупса ҫитерет. Кушак пуҫлӑ тӑмана 
ҫаплах таврӑнмасть. Ӑна сунарҫӑ персе вӗлернӗ иккен. Каҫ 
та пулать ҫапла. Хӗрпике тӑмана чӗпписене шеллет, йывӑҫ 
хӑвӑлне каялла хума шут тытать. Туратсенчен тыта-тыта 
йывӑҫ тӑрӑх хӑпарса хӑвӑл патне ҫитет. Хӑвӑлӗ тарӑн пулнӑ. 
Хӗрпике чӗпсене хума хӑй те хӑвӑла сикет. Ҫӗрлехи вӑрманпа 
пӗччен килне таврӑнма хӑраса вӑл унтах ҫывӑрать.

Ирхине чӗпсем те вӑранаҫҫӗ, Хӗрпике те вӑранать. 
Чӗпсем вӗҫсе тухаҫҫӗ хӑвӑлтан, Хӗрпике вара тухаймасть. 
Хӑвӑл ҫап-ҫара, яп-яка. Хӗрпике ниепле те сиксе тухай- 
масть. Чӗпсем каялла таврӑнса ӑна «Анне» те «анне!» 
тесе чӗнеҫҫӗ, хӑвӑлран т}0(ма пулӑшасшӑн пулаҫҫӗ, анчах 
Хӗрпикен вӗҫсе тухма ҫуначӗ ҫук. Вара тӑмана чӗпписене 
пӑхса вӗсем пек вӗҫме тӑрӑшать. Кун та иртет ҫапла, эрне 
те. Хӗрпикене тӑмана чӗпписем ҫапах та вӗҫме вӗрентеҫҫех. 
Пӗр кунхине вӑл вӑрнать те ҫӑмӑллӑнах пӑрр! вӗҫсе тухса 
каять хӑвӑлтан. Иккен Хӗрпике тӑмана пулса тӑнӑ...

-  Ай-ай! Асанне, эпӗ хӑратӑп!
-  Ҫав Хӗрпике тӑмана пирӗн яла вӗҫсе килкелет-и халь? 

Е тӑманасемпех пурӑнать?
-  Кам пӗлет, ачамсем?.. Ӗлӗкхи юмах ҫапла. Элле, ҫыннӑн 

ҫынпа, упан упапах пурӑнмалла, тӑманан тӑманапах... Ти- 
скер кайӑк -  этем тусӗ мар.

-  Хӗрпикене шалккӑ, ай-ай-ай...
-  Тӑмана чӗпписене те шалккӑ...
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-  Хӗрпике вара вӗсене шелленӗ.
-  Ҫывӑрӑр, ачамсем, ҫывӑрӑр...
...Кӑтӑш пулса ыйха путнӑ майӑн Алтынке пуҫӗнче Мик- 

кульпе иккӗшӗ пзфӑннӑ чи ырлӑхлӑ самантсем вӗлтлетсе 
иртрӗҫ: хӗве хупнӑ каҫ, Миккульпе иккӗшӗ туйра хире-хирӗҫ 
тӑрса йӑлтӑр кулӑпа ҫутӑлса ташлани, аслӑ ывӑлӗ ҫуралсан 
Миккуль картишӗнче епле савӑнса чупса ҫӳрени, кивӗ ялтан 
ҫӗнӗ яла куҫса килни, ҫзфт хӑпартни, аслӑ та шурӑ пӳртре 
йышлӑ ҫемьепе епле савӑнса пурӑнни, ывӑлӗсем авланни, 
Чӗкеҫ... Ах, Чӗкеҫ!.. Чӗкеҫӗм... Хӗрӗм...

Мӑнукӗсен ытамӗнче ҫак аса илӳсемпе Алтынке лӑпкӑн 
куҫне хупрӗ.

-Ӑх...
Пурнӑҫ телейӗпе туллин савӑнса ӗмӗр ирттернӗскер, 

сарӑ хӗвел пек йӑлкӑшса ҫывӑх ҫыннисене ӑш-пиллӗх пар- 
нелесе тӑнӑскер, Алтынке хӑйӗн юратнӑ мӑшӑрӗ патне ва- 
скарӗ... Ҫак авӑкра тӳперен ҫутӑ ҫӑлтӑр яр! ӳкрӗ те хӗмленсе 
Хула ҫырмине чӑмрӗ...

Шӑрчӑк сассиллӗ пушаннӑ пӳртре

Амӑшӗн пилӗкӗнчи ҫӑра уҫҫисен ҫыххине илсе, Лявк- 
ка хӑйӗн шӑлавар ҫӑрхинчен ҫакрӗ. Инҫе ҫула тухса ҫӳреме 
тивекенскерӗн, малашне кил ҫӑра уҫҫийӗ яланах ун ҫумӗнче 
пулӗ. Вӑл ӑна тӑван килӗ ҫинчен аса илтерсе тӑрӗ, шӑнкӑр- 
шӑнкӑр туса ашшӗ-амӑшӗн сассипе тӑван яла йыхӑрӗ...

... Пушаннӑ пӳртре шӑпӑртах. Кӑмака айӗнче шӑрчӑк 
пӗр вӗҫӗмех чӑрлатать. Вассапа Виркка, хӗр шутне 
кӗнӗскерсем, хӑйсем тӗллӗн ҫеҫ: пӗри пир тӗртет, тепри 
турахуппа ҫӑм арлать. Вӑрр! та вӑрр! ҫаврӑнать йӗке, урай- 
не сиксе анать те ҫиппе пӗтӗрсе ярӑнать. Калӑн, хӗр ташӑ 
картинче ҫавӑнать. Васса, пӳрнисем ҫине ҫиппе явакласа 
пуҫтарса илсе, йӗкине чӗрки ҫине лартса ҫиппине йӗкене 
ҫавӑрса тултарать.
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-  Итле-ха, аппа, кӗҫӗр Сӗнейсен мунчинче хӗрсем улах 
лараҫҫӗ тет. Каяр-и эпӗр те? -  йӑнкӑртатать Васса йӗкине 
чӗрки ҫине лартса авӑрланӑ май.

-  Пир тӗртмелле. Ху куратӑн пулӗ? Тете Пӑваран кил- 
се ҫитсен мӗн тейӗ? Пушӑ пӳрте пырса кӗтӗр-и? -  хӗҫҫине 
вылятнӑ май йӑмӑкӗ енне ҫаврӑнса пӑхмасӑрах калаҫать 
Виркка.

-  Ҫӗр хута килет-и?
-  Пӗлместӗн-им вара эрнекун ҫӗрлесерен киле ҫитсе 

ӳкнине? Эпир килте пулмасан мӗн тейӗ-ши пире?
-  Хӗр ӗмӗрне турахуп ҫинче ларсах ирттермелле-и 

манӑн? Улаха тухса курас килет. Аппа, эпӗ каятӑп, юрӗ-и? -  
йӑслать пӗр вӗҫӗм йӑмӑкӗ.

-  Улахупах супрӑн ӗнтӗ. Анне вилни хӗрӗх кун ҫитмен, 
эсӗ пур, улаха чупасшӑн.

-  Эпӗ юрламӑп, ташламӑп. Пӑхса ҫеҫ ларӑп. Акӑ, тура- 
хупне те хампа пӗрле илсе каятӑп. Ал ӗҫ тӑвӑп. Аппа-а-а, ан 
чар ӗнтӗ-ӗ-ӗ...

Васса -  лара-тӑра пӗлми хӗр, амӑшне хывнӑ. Сарӑ-хӗрлӗ 
кӑтра ҫивӗтне, акӑ, вӑл ҫӗнӗрен тураса ҫивӗтлерӗ те ҫеҫтенкӗ 
ярса ҫурӑмӗ хыҫне ывӑтрӗ. Ҫӳпҫерен тӗрӗллӗ шур тутӑр илсе 
сӗтел ҫинче йӗтӗрпе шаккаса якатрӗ, пуҫне ҫыхрӗ, амӑшӗн 
шурӑ шупӑрне тӑхӑнчӗ -  курӑсӑн, еплерех к)фӑмлӑ-ятуллӑ 
хӗр пулса тӑчӗ! Кулман ҫӗртенех йӗрӗлче тути кулнӑ пек 
туйӑнать, икӗ пичӗ пӑт! путать. Кам тытса чарайтӑр ҫак хӗре 
улаха каясран? Каятех ӗнтӗ. Кайтӑрах.

-  Кайсама, ара!
Виркка -  кӗрнеклӗ хӗр, йӑмӑкӗ пек черченкӗ мар. 

Мӑнкӑмӑллӑ та хӑй хакне пӗлекенскер, ытларах чӗмсӗр 
ҫӳрет. Епле вӑл халь пир станокӗ умӗнче тӗпленсе ларать, 
хӗҫҫине ывӑтса ҫип туртать, катан пир тӗртет. Ҫинҫе пир 
тухать ун аллинчен. Хӗр ҫупҫинче сахал мар пир тӗрки 
упранать Вирккан: улачи те, шурри те, масмак-сурпанӗ 
те, кӗрен-кӑвак ҫипсемпе ҫӗклесе тӗртнӗ чӗрҫиттийӗ те, 
тӗрленӗ, чӗнтӗр ярса эрешленӗ пӗркенчӗкӗ те, кӗрӳ кӗпи те.
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Анчах вӑл кӗпене кама тӑхӑнтартӗ, Виркка хальлӗхе хӑй те 
пӗлмест-ха.

Васса вӑшт! кӑна алӑкран тухса вӗҫрӗ. Виркка, ун 
хыҫҫӑн алӑка сӑлӑп ярса, тепӗр хут пир станокӗ умне ларчӗ. 
Темшӗн чунӗ ҫӳҫенсе кайрӗ унӑн.

...Эх, пысӑк та шавлӑ, телейлӗ ҫемье тӑруках саланчӗ. 
Пушӑ пӳртре пӗчченех ларса юлчӗ Виркка. Лявкка тетӗшӗ 
те таврӑнӗ киле, те Пӑварах юлӗ? Кам тытса тӑрӗ ҫурта? 
Улаха чупма юратакан Васса йӑмӑкӗ часах качча тухса 
вӗҫтерӗ, акӑ.

...Чӑрр! чӑрр! чӑрлатать кӑмака айӗнчи шӑрчӑк, пу- 
шаннӑ пӳрте хӑтлӑх кӳртет...

Ашшӗпе амӑшӗ пзфӑннӑ чзосне еплеччӗ-ха? Амӑшӗ пир 
тӗртетчӗ, ашшӗ картишӗнче лашасене шӑваратчӗ. Антуни- 
пе Ҫимун тетӗшӗсем вӑрмантан сунартан таврӑннӑччӗ те:

-  Анне, упа какайне вакларӑмӑр, тӑварласа шетнике ху- 
рас та сив кӗлете лартас, -  ҫапла каласа Антуни хул пуҫҫи 
ҫине ҫакнӑ упа тирне хаш! урайне сарса ывӑтрӗ. -  Курӑсӑр!

Кӑмака кӗтессине хупнӑ шзфӑ сурӑх пзггекккисем 
йӑлтӑраса тӑракан хзфа-хӑмӑр лӑс тир ҫине тӳрех тринк- 
ки-тринкки сиккелесе кӗрсе кайрӗҫ. Вӗсене кура Вассапа 
Виркка та, ашшӗпе амӑшӗн кӗҫӗн хӗрӗсем, тӗпӗртетсе-чупса 
пычӗҫ те, чикӗл-мекӗл туса выляма пуҫларӗҫ.

-  Э-эх! Тетесем упа тытса килнӗ! -  икӗ Зфан сиксе 
савӑнчӗҫ хӗр пӗрчисем. -  Тете! Тете! Хӗлле те вӑрманта упа- 
сем пзф-и? Вӗсем ҫывӑрмаҫҫӗ-им?

-  Ах, апӑршасем, ӑна та пӗлетӗр-ҫке эсир, -  тесе, Ҫимун 
Вирккана ҫӗклесе маччана ҫити ывӑта-ывӑта юратрӗ.

-  Вирук! Вирукӑм! Йӑмӑкӑм! Кам телейне ӳсетӗн-ши, 
юратнӑ йӑмӑкӑм?

Чӗкеҫ аппӑшӗ тата епле алӑкӑн-тӗпелӗн чӗвӗлтетсе 
чупса ҫӳретчӗ ҫав вӑхӑтра...

-  Чимӗр-ха, чимӗр! Эпӗ те! Эпӗ те сирӗнпе! Манӑн та ку 
упа тирӗ ҫинче ташлас килет. Ак ҫапла! Ак ҫапла! -ик алли-
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не ҫупа-ҫупа хӑрах уран сиксе ташлать Чӗкеҫ аппӑшӗ. Вас- 
сапа пӗр шурӑ путек эх! сӗкӗшмелле выляҫҫӗ.

-  Эпир хӑрамастпӑр упа-утаманран! Хӑрамастпӑр!
Амӑшӗ вара ҫапла пир тӗртет, вӗсем ҫине йӑл-йӑл кул-

са тек-текех ҫаврӑнса пӑхать те, хӗҫҫине вылятса шӳрине 
ывӑтать.

-  Ҫитӗ! Ҫитӗ сире! Элле, аҫу кӗрсен, акӑ, -  текелет. Хӑй 
вара хӗвел пек йӑлтӑр-йӑлтӑр кулса ачисем енне савӑнса 
пӑхса ыйтать...

-  Ӑҫта ҫав Лявккапа Лекҫей?
-  Лявкка Руссовсем патӗнче юлчӗ-ха. Учитель унпа 

ытларах ӗҫлет. Мана вара киле ячӗ, -  Чӗкеҫ амӑшне пыр- 
са ҫупӑрларӗ те малалла чӗвӗлтетрӗ. -  Элекҫейпе Пантели 
вара пасартан таврӑнман-ха.

Алӑк сарлакан уҫӑлса кайрӗ. Шурӑ пӑс шурӑ упа пек 
пӳрте явӑнса кӗрсе пурне те ярса илчӗ. Миккуль уринчи 
кӑҫаттисене алкумӗнченех шӑлса кӗчӗ-ха, халь кӗрӗкне 
хывса йӑрхахран ҫакрӗ. Ҫӑм шӗлепкине, алсишне хывса 
ӑшӑ кӑмака шӑтӑкӗсене чиксе хучӗ.

-  У-ух! Паян ытлаван сивӗ, пите ҫатӑрах чӗпӗтет, -  терӗ 
те унтан, алӑкран кӗрӳҫӗн сӑмах мӗн ҫинчен пынине хӑлха 
хӗррипе илтсе юлнӑскер, калаҫӑва малалла тӑсрӗ. -  Атьсем 
паян сутлӑх кӑҫатӑсене вырнаҫтарса пӗтерчӗҫ-ши, элле? 
Тем, ҫитеймерӗҫ-ха.

Кил хуҫи ҫӑварне чӗлӗм хыпрӗ те кӑмака зпине пырса ларчӗ, 
вучахри кӑварпа чӗлӗмне чӗртсе тӗтӗм паклаттарса илчӗ.

-  Ку упана еплерех хӳтерсе кӑлартӑр шӑтӑкран, э?
-  Майне пӗлетпӗр, атте. Пӗрремӗш хут-и-мӗн? -  Антуни 

упа тирне алла илсе ашшӗ чӗрки ҫине Х}шӗ. -  Еплерех пек?
Ашшӗ упа тирне ҫавӑра-ҫавӑра тӗрӗслерӗ.
-  Элл е, ҫамрӑк упа? Тирӗ ҫемҫе, ҫӑмӗ йӑкӑш-йӑкӑш, яка... 

Аван, аван. Сӳме те лайӑх сӳнӗ, шӑтарман.
-  Икӗ ывӑла икӗ кӗрӗк ҫӗлетсе парас теп.
-  Маттур, маттур, ырлатӑп. Амӑшӗ, апат хатӗр-и унта 

санӑн?
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-  Ҫитрӗҫ! Ҫитрӗҫ! Авӑ, ҫитрӗҫ! -  кӗрӗк пӗркенсе тухса 
чупрӗ пӳртрен Чӗкеҫ.

Йӑлтах сутӑнса пӗтеймен иккен вӗсен таварӗ. Виҫ- 
тӑватӑ мӑшӑр кӑҫаттине хул пуҫҫи урлӑ ҫакса, шӑнса хытнӑ 
йӗкӗтсем пӳрте кӗптӗртетсе кӗчӗҫ. «Ух! та ух!», -  теҫҫӗ 
хӑйсем, аллисене сӑтӑркаласа ӑшӑ кӑмака умне пычӗҫ.

Чӗкеҫ картишӗнче ҫул ҫинчен ывӑнса таврӑннӑ ҫӳрен 
ута тӑварчӗ те ӑшӑ витене хупса апат пачӗ. Хӗр пуҫӗнче 
вӗҫӗмсӗр пӗр шухӑш явӑнчӗ: «Ах, ҫак Пантели... Ах, курас 
килсех тӑрать-ҫке. Ах, унпа юнашар ларса калаҫасчӗ. Ах...»

Чӗкеҫ пӳрте кӗнӗ ҫӗре сӗтел ҫинче салма яшки 
пӑсланатчӗ ӗнтӗ. Хуранта упа какайӗ пиҫет. Ашшӗ, авӑ, 
ҫавра хура ҫӑкӑр касса чӗллисене кашнин умне хурса па- 
рать. Чӗкеҫ чупса пырса сӗтел хушшине йӑмӑкӗсемпе юна- 
шар кӗрсе ларчӗ.

-  Атте, эпир хамӑр ҫемьесем патне каяр-ха, -  
пуҫтарӑнчӗҫ аслӑ ывӑлӗсем. -  Кӗтсе те ывӑнчӗҫ пуль.

-  Ҫӑкӑртан аслӑ пулма хушман. Сӗтел хушшине 
лармасӑр ан кайӑр, -  Алтынке аслӑ ывӑлӗсене сӗтел хуш- 
шине ҫавӑтса лартрӗ.

...Эх, епле телейлӗччӗ вӗсен ҫемйи пурте пӗрле сӗтел 
хушшинче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса пӗр пысӑк тирӗкрен апат 
ҫиселарнӑчухне!

-  Васса, зфуна сулласа ан лар сӗтел хушшинче, анне ви- 
лет теҫҫӗ, -  хӑтӑрать ӑна Виркка.

... Эх! Ӑҫта кайса ҫухалчӗ ҫакӑ йӑлтах?!.
Тӗпел кукринче амӑшӗ кӑштӑртатнӑн, халь-халь 

пӑсланакан яшка тирӗкӗ йӑтса тухассӑн туйӑнать... Халь- 
халь алӑк уҫса ашшӗ пырса кӗрессӗн туйӑнать... Тӗпӗртетсе- 
шавласа тетӗшӗсем чупса кӗрессӗн пек... Ҫук ҫав, тетӗшӗсен 
хӑйсен ҫемйи, ҫак хальлӗн вӗсем кунта пырса кӗмӗҫ.

-  Шак-шак-шак! -  шаккарӗҫ чӳречерен.
Аса илӳсен авӑрне путнӑ Виркка шартах сикрӗ.
-  Эпӗ ку, Лявкка! Уҫ!
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Тинех пӳрте хӑтлӑх сӑнӗ кӗчӗ.
-  Кӗҫӗр килмест пуль тесе сана.
-  Йӑмӑкӑм, темле пулсан та, атте ҫуртне пӑрахмастӑп. 

Ан ҫуйлан.
-  Эпӗ пӗччен тытса тӑраймӑп ку капмар ҫурта. 

Йӑмӑкӑмӑр, авӑ, паян-ыран качча тухса каясла.
Лявкка ҫитӗнсе ҫитрӗ, ытла та ши! кайрӗ. Вӑрӑмскер, 

хул пуҫҫийӗсене енчен-енне тайӑлтарса утать, пуҫӗ пӗлӗте 
кармашать.

-  Виркка, йӑмӑкӑм, вӗренсе тухсан эпӗ вулӑс канцеля- 
рине писӗре ӗҫе кӗрес тетӗп. Вырӑнӗ пур, ӗҫ укҫи те самаях.

-  Хӑвӑнне ху пӗл ӗнтӗ, тете.
-  Хальлӗхе Пӑвара вӗренсе пӗтерӗп. Эрнесерен, хальхи 

пекех, киле ҫӳрӗп. Варахпа авланӑп, арӑм киле юлӗ. Пӗрле 
пурӑнӑр.

-  Куҫласа хуни пур-им?
-  Тилӗсен вӑталӑх хӗрне илес шут пур манӑн. Мӗн 

тейӗн?
-  Тилӗ пекех чейине-и?.. Хи-хи-хи! Хӑвӑнне ху пӗл те 

ӗнтӗ, тете...
-  Тилӗ пек-и, тилӗ пек мар-и, пушмак тӑхӑнса ҫӳрекен- 

нине, кӑтра ҫӳҫлине, учителе вӗренекеннине.
-  Тете темерӗн, хӑй пек хутла пӗлекеннинех куҫ хывнӑ!
-  Ҫапла кирлӗ пурнӑҫра, йӑмӑкӑм. Манса ан кай.

Йӑвари кайӑк чӗппи ҫунат сарса вӗҫсе т}гхса кайнӑн 
хӗрупраҫ та пӗве кӗрсен ашшӗ-амӑшӗ килӗнче питех 
тӑрасшӑн мар, качча тухса вӗҫтерет. Аппӑшӗ сиссе те юлай- 
марӗ, йӑмӑкӗ тем хушӑра туй пӗркенчӗкӗ пӗркенсе Мал 
енне качча тзосса вӗҫтерчӗ. Ҫамрӑкскерӗн, ларма-тӑма 
пӗлменскерӗн, хӗр туприйӗ те ҫӳпҫе тӗпӗнче кӑначчӗ-ха. 
Аппӑшӗ хӑй ҫӳпҫинчи тум-юмӗпе юсавлӑ ӑсатрӗ ӑна. Сур- 
пан-масмакне те, тухйи-теветне те, пир тӑрӑхӗсене те, 
тӗрӗ алшӑллийӗсене те ун ҫӳпҫине хзфса ячӗ. Хӑй алли- 
пе тӗртсе, ӗмӗтленсе тӗрленӗ кӗрӳ кӗпине ҫеҫ алла илчӗ
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те, тем шзосӑшласа тӑнӑ хыҫҫӑн, пӗр хушӑ кӑкӑрӗ ҫумне 
тытса тӳрленсе тӑчӗ, унтан каялла хӑй ҫӳпҫинех чиксе 
хучӗ. Чӗрере унӑн никам та ҫук-ха. Т)фӑ пӳрни хапха умне 
килмен-ха. Апла пулин те, ват хӗр шутне кӗрсе пыракан 
хӗрӗн ӗмӗчӗ ҫапах та малта-ха...

Тӑванпа тӑван савӑнать

Тинех Элекҫейрен ҫыру килчӗ. Пехотӑра мар, казак- 
сен полкӗнче хӗсметре тӑрать иккен. Пӑваран тухса кайнӑ 
хыҫҫӑн унӑн чылай тертленме тиврӗ. Пӗр хушӑ ҫуран сал- 
так пулса чупкаласа ҫӳрерӗ, строй маршне вӗренчӗ, ху- 
ралта ӗнтӗркесе тӑчӗ. Хӑй вара лашасемшӗн тунсӑхларӗ 
пӗрмай. Мӗн ачаран лашаутлансаҫӳреме юратнӑскерӗн ка- 
валерист пулас шухӑш пуҫран тухма пӗлмерӗ. Тата пӑшал 
йӑтса стройпа каллӗ-маллӗ чупиччен епле лайӑх пулӗ ры- 
сак ҫинче йӑкӑлт-йӑкӑлт сиккелесе пыма...

Вӗсен гарнизонӗнчех казаксен полкӗ пурччӗ. 
Пӗррехинче ҫавскерсем юртӑпа иртсе пыраҫҫӗ. Йӗпе- 
сапаллӑ кӗркунне. Упа сурчӑкӗ пек ҫумӑр пӗрӗхет. Утсен 
Зфи айӗнчен пылчӑк сирпӗнсе пырать.

-  Развернутым строем!... Крупной рысью... Направле- 
ние -  на дальний фланг... Ма-а-а-рр-ш!... -  сотник аллинчи 
шашкипе сулчӗ те казаксем хӑйсен учӗсемпе пӗр вырӑнтан 
харӑс тапса сикрӗҫ.

-  Справа по одному... На двадцать лошадей дистан- 
ции... Карьером для проскачки! Ма-а-арш! — хыттӑн 
кӑшкӑрса команда парать сотник.

Инҫетрен чупса пырса сулӑмпа барьер илме пуҫларӗҫ 
казаксен учӗсем.

Акӑ вӗсем пӗрерӗн-пӗрерӗн хӳме урлӑ сиксе каҫрӗҫ: 
пӗри, тепри, виҫҫӗмӗшӗ... Сасартӑк йӑм-хура ут кайри ури- 
семпе такӑнчӗ те ун ҫинчи казакӗ ҫеҫ мар, лаши хӑй те пуҫ 
урлах сирпӗнсе кайрӗ!

Иккӗшӗ те хускаламасӑр выртаҫҫӗ, Элекҫей хӑй те сис- 
мерӗ вӗсем патне мӗнле сирпӗнсе ҫитнине, ҫынни патне
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пыриччен малтан лаши патне пырса пӗшкӗнчӗ. Сотник ну- 
хайккипе ҫапать те ҫапать аманнӑ лашана:

-  Встать! Гоп! Гоп!
Выртаканскер, пуҫне ҫӗклесе мӗскӗннӗн пӑхать сотник 

ҫине, тӑрасшӑн тапкаланать, анчах хевти ҫитейменнипе 
каллех персе анать. Элекҫей аманнӑ згга шеллесе ниҫта 
кайса кӗреймест.

Сотник аллине кобура ҫине хз̂ ӗ̂.
«Ах, персе вӗлересшӗн!» -  ялтлатрӗ ҫиҫӗм пек шзгхӑш 

Элекҫей пуҫӗнче.
-  Стойте! Я разбираюсь в лошадях! Я подниму ее на 

ноги! Не стреляйте! -  Ҫак йӑм-хура ут ӑна ашшӗн ҫӗлен пек 
ӑйӑрне аса илтерчӗ... -  Позвольте...

Асламӑшӗ вӗрентнӗ меслетпе вӑл ҫавӑнтах лаша урин 
шӑмӑ сыпписене тӗрӗслеме пуҫларӗ, сикнӗ шӑммисене 
шӑла-шӑла лартрӗ. Ура шӑммисене шӑлса тухсан ҫурӑм 
шӑммисене те тӗрӗслесе тухрӗ.

-  Пусть немного полежит. Конь потом сам встанет, -  
терӗ юлашкинчен Элекҫей.

Ҫакна тӗлӗнсе пӑхса тӑнӑ сотник ун сӑмахӗпе килӗшрӗ.
-  Раз ты зок такой мастер, теперь помоги казаку, -  терӗ.
Казакӑн чӗркуҫҫи шӑмми салана пуҫланӑ иккен.

Элекҫей, сӗлӗ пӗрчи пуҫтарнӑ пек, унӑн чӗркуҫҫи икерчине 
шӑла-шӑла пуҫтарчӗ.

-  Ты кто?! Как тебя звать?
-  Ратник пехотного полка Алексей Николаев!
-  С сегодняшнего дня будешь слзгжить в полку каза- 

ков! Согласен?
-  Так точно! Ваше...

Элекҫей ҫакна йӑлтах ҫырура ҫырса янӑ, хӑй казак пул- 
са тӑнипе мухтанни сисӗнет.

-  Вӑрҫӑ-тавраш сиксе тухсан атакӑна чи малтан утлӑ ҫар 
кӗрсе каять, шашкисене ҫӳле тӑратса... Хӗҫпе ҫын пуҫне ка- 
сасси пӑшалпа пересси мар. Эх, Элекҫей, пултарайӑн-ши эс
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ӑна? Пехота саншӑн меллӗрех пуль тенӗччӗ... -  Ҫимун аллин- 
чи ҫырӑвне айккине хучӗ те аптӑравлӑн ӗнсине хыҫса илчӗ.

Килтисем тинех лӑпланчӗҫ. Элекҫей аван вырӑнтатӑрать 
иккен хӗсметре. Ялтан ҫара ӑсаннӑ ытти ҫамрӑксенчен те 
хыпар-хӑнар ҫитрӗ. Хӑшӗсем пехотӑра, теприсем артиллери 
ҫарӗнче хӗсметре тӑни ҫинчен ҫырса янӑ.

Хура вӑрман тата хура халӑх

Пӑла ик айккипе те хӑвалӑх ешерет. Унӑн сылтӑм 
ҫыранӗ енче -  ҫеҫен хир, сулахай ҫыранӗнчен хура вӑрман 
тӑсӑлать. Ҫак хура вӑрман, ҫын тапӑннипе, куран-кун 
анӑҫалла тарса пырать. Этемпе вӑрман ӗмӗртен-ӗмӗре 
пӗр-пӗринпе кӗрешнӗ. Ҫыннӑн вӑйӗ чакнине туйсанах 
вӑрман унӑн ҫӗрне хурах пек ярса илет, акман ана ҫине 
унта та кунта хунавсем шӑтса лараҫҫӗ. Е тата ҫапла та пул- 
калать: иртнӗ кӗркунне ҫеҫ пӗр лаптӑк хура ҫӗр сарӑлса 
выртатчӗ, пӑхӑсӑн, ҫуркунне унта йӑвӑ-йӑвӑ вӑрман шӑтса 
та ларнӑ, ура ярса пусма вырӑн ҫук, кӗҫҫе пек тымар ҫӗре 
ярса илнӗ. Ҫын вара аптӑраса каялла чакать, вӑрман 
хӑватне парӑнать.

Кунсерен, ҫулсерен ҫын вӑрманпа кӗрешет: ҫурт тума 
пӗренелӗх капмар юмансене, ҫӳллӗ те яштака хырсене кас- 
са йӑвантарать, ҫӑка-хурӑн хуппине чӗлсе пушӑтран ҫӑпата 
тӑвать, ҫӑка мунчалинчен -  чӑпта ҫапать. Этем пӳртне хут- 
са ӑшӑтма ҫеҫ мӗн чзослӗ ӑвӑс-хурӑн, йӑмра-хзфама хзта ка- 
ять тата! Ҫырлине те пухать, кӑмпине те, мӑйӑрне те та- 
тать, ун чӑтлӑхӗнче пытанса пурӑнакан тискер кайӑксене 
тытма сунара ҫӳрет.

Утӑмсерен-зггӑм чакать вӑрман. Пулӑхлӑ ҫӗршӗн ҫын 
унпа кӗрешет: касать, йӑвантарать, кӑклать, хӑртать, 
ҫунтарать. Ах! ахлатать вӑрман ахрӑмланса, шуйханнӑ 
кайӑксем пуҫ ҫийӗн явӑнаҫҫӗ... Анчах та аллине пуртӑ-пӑчкӑ 
тытнӑ хура халӑха вӑл парӑнатех.
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Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗ аслӑлансах пычӗ, ҫӗнӗ кассем 
йӗркеленчӗҫ -  анӑҫалла та, ҫурҫӗрелле те, тухӑҫалла та: 
Чикан касси, Ҫӗн кас, Шапа касси, Ҫӑкал касси, Хула ҫырми 
касси, Мал ен, Анат кас тата ытти те. Ҫӗрвиҫевҫӗсем 
палӑртнӑ тӳрӗ урам Тури касран Малти каса, унтан Анат 
каса тухрӗ. Ял пысӑкланнӑҫемӗн пысӑкланса пычӗ, ача-пӑча 
сассипе савӑнӑҫлӑн янӑраса тӑчӗ, вӑрман вара пуртӑ-пӑчкӑ 
сассипе янӑраса тӑчӗ, чакнӑҫем чаксах пычӗ. Ял ӳснӗҫемӗн 
халӑхӑн тыр-пул акса илекен хирӗ те аслӑлансах пычӗ. 
Вӑрманти пӗчӗк ҫырма-ҫатрасем хире тухсан ҫурхи шыв- 
па аслӑланчӗҫ, шырлансем пулса тӑчӗҫ: Чӗнтӗрек, Ҫӑкал, 
Ваҫка вар, Маччи, Пӗччен хурӑн ҫырми.

Хреҫҫук кӗҫӗн ывӑлӗсемпе хирте тырӑ вырать, кӗлте- 
сурат тӑвать. Каярахпа типнӗ тырра тӑпачӑпа ҫапса ҫил 
ҫинче сӑвӑрать те кӗлетри пӳлмене хывать. Ҫитӗнсе пы- 
ракан ывӑлӗсем арҫын ӗҫне хастар. Пурте сӑнран амӑшӗн 
хура ҫӳҫне илнӗскерсем, кӗлеткипе ашшӗ евӗр тӑлппан, 
упалла таплаттарса утаҫҫӗ, йывӑр тырӑ миххисене вылят- 
каласа хул пуҫҫи ҫине ҫавӑрса хураҫҫӗ е икӗ хул хушшине 
хӗстерсе йӑтса утаҫҫӗ.

-  Ытла йывӑр ан тийӗр, лашасем туртаймӗҫ ку лава, -  
чарать амӑшӗ ывӑлӗсене.

-  Апла пулсан хамӑр кӳлсе туртатпӑр, -  шӳтлеҫҫӗ 
ывӑлӗсем.

-  Вӑхӑт ҫитсен сире те кӳлеҫҫӗ, авланатӑр та акӑ, ҫемье 
лавне туртса пымалла пулать.

-  Атте арманта хӗр тупса парсан авланасах пулать 
пуль, хамӑр тупаймӑпӑр, хи-хи-хи! Хирте мулкачсем ҫеҫ 
чупса ҫӳреҫҫӗ, вӑрманта -  тӑманасем.

-  Аҫу хӑйӗн арманӗсемпех тӗрмешет ӗнтӗ. Туха пӗлмест 
унтан. Пӗтӗм таврари ялсем пурте кунта армана ҫӳре 
пуҫларӗҫ. Пилӗк арман та ҫитми пулать капла.

-  Ялта арман лартас текенсем татах пур, анне.
-  Шухӑшпах арман лартаймӑн-ха. Лартаканни 

ларттӑрин!
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... Антуни килне шап-шзф ҫӑнӑх ӑшне путса таврӑнчӗ. 
Шзфӑ упа пекех йӑраланса утать зфам тӑрӑх. Темле шаккасан 
та тухса пӗтмест унран ҫӑнӑх -  ҫӳҫӗ те, сухалӗ те, куҫ хӑрпӑкӗ- 
сем те шзфӑ. «Паян эрнекун, мунча хзтса ярас», -  тесе, Анту- 
ни пахчари хзфа мунчана хутса ячӗ, шыв йӑтрӗ. Эртелӗпех 
халӗ те пӗр мунчара ҫӑвӑнаҫҫӗ вӗсем. Хзфа мунчан шӑрши 
йӳҫенкӗ те ҫав вӑхӑтрах юман милӗк шӑршипе пехетлӗ. 
Чашлатса тӑракан мунча чулӗ ҫине малтан вӗри шыв сапрӗ 
арҫын, пӑс маччана ҫӗкленсе хӑпарсан пӑшӑхланӑ милӗксем- 
пе хул-ҫурӑмне ислетме пуҫларӗ: ҫӑтти-ҫат, ҫӑтти-ҫат-ҫат- 
ҫат... Кирӗк йӑтӑнать кӑна -  Антуни ҫаплах милӗкпе хӑйӗн 
ҫан-ҫзфӑмне сӗвет -  хушӑран йывӑҫ каткапа пуҫ тӑрӑх сивӗ 
шыв ярать те «у-ух!» тесе кӑшкӑрса алкутмне тзгхса вӗҫтерет, 
унтан татах чупса кӗрсе хӑйне милӗкпе ислетме пуҫлать. 
Тутлӑ-ҫке чӑваш мунчи! Ҫан-ҫзфӑма ҫеҫ мар, чуна та канта- 
рать. Юлашки вӑхӑтра канӑҫ паман ыйтусем пуҫра шӗкӗ пек 
кӗшӗлтететчӗҫ, халь, авӑ, пӗчӗккӗн ҫухалса пыраҫҫӗ... Юлаш- 
кинчен, ӑшша пиҫнӗскер, лапка ҫине тӑсӑлса выртрӗ, пуҫӗ 
айне милӗк хучӗ те ывӑннӑ шӑм-шакне кӑштах ҫемҫетрӗ, хӑй 
вара шухӑша путрӗ...

Куҫ умне ашшӗпе амӑшӗн сӑнарӗсем тзгхрӗҫ, унтан -  ял 
хавхи: Мӑлюк, Утеш, Кӑста Керӗмӗ, Кашта Хӗветӗрӗ, ыт- 
тисем. Вӗсен е ҫиллемес, е пӑшӑрханчӑк сӑнарӗсем пӗри 
те тепри темӗскер каласа шуса иртеҫҫӗ куҫ умӗнчен... Чун 
тӑвӑрланни тепӗр хут пуҫланчӗ. Антуни ал-хапӑл ҫӑвӑнчӗ 
те мунчаран тзо(рӗ. Вӑл чей ӗҫсе ларнӑ ҫӗре шӑллӗ персе 
ҫитрӗ.

-  Тете, -  васкасах пырса кӗчӗ мунча хыҫҫӑн тасалса 
тзгхнӑ Антуни патне Ҫимун. -  Мӗн ҫӗмӗрттеретӗн?

-  Атя, лар, матрӳшке чейӗ ӗҫӗпӗр, -  сӗнчӗ ӑна асли. -  
Кӑна чӑнах каларӑн. Ҫӗмӗрӗлсе ларчӗ ҫав-ха. Ял хӗррине 
лартнӑ арман ҫунатти ҫил-тӑвӑлпа хуҫӑлчӗ. Ҫавна тӳрлетсе 
аппалантӑм паян.

-  Итле-ха, тете. Сӑмаха айккине пӑрас мар. Халӑх питӗ 
шавларӗ паян хурал пӳртӗнче.
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-  Каламанни пултӑр та, мӗн пирки?
-  Сана хырҫӑ кӗреҫи нумай илекен пулчӗ тесе 

сӑмахлаҫҫӗ.
-  Мӗн, ҫил вӗрет те арман ҫуначӗ хӑех ҫаврӑнать 

тесе шухӑшлаҫҫӗ-им? Армана мӗнле тытса тӑмаллине 
пӗлеҫҫӗ-и вӗсем? Мӗн чухлӗ тимӗр хатӗр-хӗтӗр туянмалла! 
Акӑ, паян арман ҫунаттисене юсарӑм. Арман чулӗ те ки- 
велсе ҫитрӗ. Тӗпрен ҫӗнетмелле. Кам пӗлет эпӗ унта мӗн 
чухлӗ вӑй хунине?

Ҫимун пӗр хушӑ шухӑша кайса ларчӗ.
-  Ҫапах та тете, пӗтӗм яла хӑвна хирӗҫ тӑратни ырӑпа 

вӗҫленмӗ.
-  Юрӗ, шухӑшласа пӑхӑп унта.
-  Тете, ху калашле, каламанни пултӑр та, арман тӑвас 

текенсем татах та тупӑнма пултараҫҫӗ капла пулсан.
-  Старостӑ тесе хӑратасшӑн-и эсӗ мана?
-  Атте пире мӗнле вӗрентетчӗ-ха пӗрмай? «Тӳрӗпе 

пурӑнӑр», -  тетчӗ. Эсӗ ҫав сӑмахсене мантӑн-и?
-  Юрӗ, терӗм вӗт-ха. Манман, ас тӑватӑп. Чакарӑп, 

эппин,.. пӗртак, -  Антуни сӑмаха урӑх еннелле пӑрчӗ. -  
Элекҫей ҫырать-и?

-  Курма килес пек ҫырнӑ юлашки ҫырӑвӗнче. Служба 
лайӑх пырать, тенӗ.

Тӑвансем шӑллӗне асран ямаҫҫӗ, унӑн салтак шӑпишӗн 
пӗр савӑнса, пӗр пӑшӑрханса тӑраҫҫӗ, тепӗр чухне шеллеҫҫӗ 
те. Мӗн тӑвӑн, ҫемьере икӗ ывӑлтан пӗрне салтака памал- 
лах. Ячӗ тухнӑскерӗн, шӑпине пӑхӑнмаллах.

-  Мунча кӗрсе кай, килнӗ япала. Атя, юман милӗкпе хам 
ҫапса яратӑп. Ман ҫемье хиртен таврӑнман-ха. Тепре кӗрсе 
кирӗк кӑларас.

Икӗ тӑван пӗр-пӗрне мунчара милӗкпе ислетрӗҫ кӑна. 
Ӑшши пара-пара, ӑшша пиҫсен сивӗ шыв пуҫ тӑрӑх ярса 
рехетленчӗҫ, мунча алкумӗнчи шетникрен кӑвас ярса ӗҫсе 
тепӗр хут мунчана сирпӗнсе кӗчӗҫ те пӗр-пӗрне ӑмӑртмалла 
милӗкпе ислетрӗҫ, ҫав хушӑрах ялти хыпар-хӑнарсене те 
сӳтсе явма ӗлкӗрчӗҫ.
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-  Устав грамотине йышӑнса пӗтертӗмӗр. Хӑш-пӗр кутӑн 
ҫынсене чылай ӳкӗтлемелле пулчӗ.

-  Халь ӗнтӗ Аристарх та ҫук, салтакра. Пӗчченех 
мекеҫленме тивет санӑн.

-  Ҫапла ҫав.
-  Банкран кивҫен илекенсем нумай пулчӗҫ-и кутемӗн?
-  Ҫуррине яхӑн. Мӗн тӑвӑн, шӑлне ҫыртать те илет 

хреҫчен. Ҫӗрсӗр юлаймасть.
-  Тӳлесе татаймасан? Эп пӗлетӗп, Мӑлюк тете ҫемйи, 

авӑ, ҫӗршӗн тӳлеймерӗ, ҫемйипех ыйткалама тухса кайрӗҫ. 
Хӑй хӗне кайса вилчӗ.

-  Вӑл Мӑлюк!.. Шаккумпа иккӗшӗ каварлашман пулсан, 
тен, атте те паян кун пурӑнас ҫынччӗ... Эх!.. -  Ҫимун мун- 
ча чулӗ ҫине шыв чашлаттарчӗ те икӗ аллине милӗк тытса 
хӑйне хӑй ислетрӗ.

Килте сӗтел хушшинче вӗри чей ӗҫсе ларнӑ майӑн 
вӗсем налуксем пирки сӑмах хускатрӗҫ.

-  Итле-ха, шӑллӑм. Акӑ, эпир Устав грамотипе ҫӗре 
укҫалла илтӗмӗр*. Ҫапла вӗт? -  икӗ аллипе сӗтел ҫине чав- 
саланнӑ Антуни шӑллӗ ҫине тӗпчевлӗн пӑхрӗ.

-  Ҫапла тейӗпӗр, -  сӑмах мӗн пирки пырасса ӑнланмасӑр 
аптӑравлӑн пӑхрӗ Ҫимун.

-  Налукӗсем вара пӗрех нумай. Патшалӑха пӗр ят ҫӗршӗн 
виҫӗ тенкӗ те вӑтӑр пус тӳлемелле. Ҫын пуҫне тӳлемелли 
налук -  пӗр тенкӗ те ҫитмӗл сакӑр пус*. Унсӑр пуҫне кӗтӳ 
ҫӳретмелли улӑх-ҫарансемшӗн те, вӑрмансемшӗн те 
тӳлетпӗр.

-  Тете, эсӗ мӗн калаҫатӑн? Укҫасӑр лармастӑн вӗт. Пилӗк 
армана ҫитертӗн, виҫӗ лаша вити санӑн, ӗне-сурӑх тытатӑн. 
Сан пек ҫӗрме пуян ялта тата пур-и?

-  Вӗсемшӗн пуриншӗн те налук тӳлемелле. Сахал мар 
тӳлетӗп!

-  Пурте тӳлеҫҫӗ. Саккунран пӑрӑнаймӑн! Чзгхӑнни те, 
пуянни те тӳлет. Камӑн ӗнси мӗнле! Акӑ, пирӗн ялта кашни 
ҫемье, вӑтамран илсен, ҫулталӑкра патшалӑха хӗрӗх тӑхӑр
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тенкӗ те утмӑл ултӑ пус тӳлет. Ун шзггне уеспа вулӑс зем- 
ствисен налукӗсем те кӗреҫҫӗ*, -  пӳрне хуҫлатса шутласа 
ӑнлантарать Ҫимун.

-  Манӑн пай чыла-ай пысӑк унта! Ак ӑҫта вӑл, налук 
тени -  ман ӗнсе ҫинче! -  ӗнсине шаккасах кӑтартрӗ Антуни. 
Икӗ тӑван тава кӗчӗҫ.

-  Эсӗ те мӑнаҫлана пуҫларӑн, те?..
-  Ну, ну! Каласа пӗтер сӑмахна!
-  Эсӗ ху мана паян пит темскер каласшӑн-ха.
-  Налуксем ытла пысӑк тӳлетӗп. Чакарма май ҫук-ши 

теп? Мӗнле, шӑллӑм, майне-шывне тупма ҫук-ши? -  Ан- 
тунин мунча вӑрах кӗрсе юнпа тулнӑ куҫӗсем упанни пек 
тӗлкӗшеҫҫӗ.

-  Тете! Эсӗ мӗн?! Саккуна пӑсасшӑн-и? Атте пире мӗн 
вӗрентетчӗ-ха? «Тӳрӗпе пурӑнӑр!», -  тетчӗ пӗрмай. Мантӑн- 
и-мӗн?! -  Ҫимун ура ҫине сиксе тӑчӗ. Икӗ тӑван халь-халь 
хирӗҫсе кайма хатӗр ӗнтӗ, анчах чавса тавӑрма тӑхтарӗҫ.

Антуни мӑшлатса ларчӗ-ларчӗ те сӗтелле тӑррӑст! 
чышкипе ҫапрӗ.

-  Манман! Епле манӑн?..
...Ял ҫапла хӑй еккипе пзфӑнчӗ. Пӗрисем вӑрман кӑларса 

пура пураларӗҫ, ҫурт лартрӗҫ, теприсем пусӑ чаврӗҫ, 
виҫӗмӗшӗсем килӗнче ҫӗнӗ кайӑк килнӗ ятпа савӑнса ача 
яшки ирттерчӗҫ. Пысӑк ялӑн Турикасӗнче, акӑ, икӗ тӑван 
мунча кӗреҫҫӗ, тепӗр вӗҫӗнче туй тӑваҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Хӑш- 
хӑш килте хуйхӑ-суйхӑпа куҫҫуль тӑкакан та ҫук мар... 
Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗ кӗр-кӗрлесе, шав-шавласа пурӑнать, хӑй 
уйрӑлса тухнӑ тӗп ялтан чылай пысӑкрах вӑл халь, чӑнкӑ 
ҫыран хӗррине вырнаҫнӑскер, пӗрре те тӗк тӑмасть.

Миккуль пзфӑннӑ чухне лартнӑ тӗп кил умӗнчи ватӑ 
хурама, унран виҫӗ хут ҫӳллӗскер, хӑйӗн лапсӑркка турачӗ 
семпе ӑна паян та ҫил-тӑманран, юр-ҫумӑртан хӳтӗлесе 
тӑрать. Шӑрӑх ҫанталӑкра сулхӑн упрать вӑл, шартлама 
сивӗре хӳтлӗх тытать. Ӗҫлесе кушӑрханӑ хресчен алли пек 
кӑштӑрка ҫулҫисем чӳречене лексе сӗртӗнеҫҫӗ, Алтынке
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хӑйӗн ачисене ӗлӗк пуҫран шӑлса ачашласа ҫывӑрттарнӑ 
евӗр ҫӗрлесерен хуллен канлӗх кӳрсе чӑштӑртатаҫҫӗ... 
Калӑн, сӑпка умне пӗшкӗннӗ амӑшӗ ачине сӑпка юрри юр- 
лать... Килти ӑраскала упрать хурама. Часах аслати те 
авӑтӗ, ҫиҫӗмӗ те ҫиҫӗ акӑ...

Ҫӗр хапхи*

Упӑшки ытамӗнче исленсе ҫывӑракан Хреҫҫук кӑвак 
ҫутлах вӑранчӗ. Хӗрарӑм, тутлӑн мӑшлатса ыйхӑ тӗлӗшпе 
мӑкӑртатакан мӑшӑрӗн аллине хӑй ҫинчен сирчӗ те, ӑна 
вӑратас мар тесе шӑпӑрттӑн тӑрса тумланчӗ: виҫӗ аркӑллӑ 
алтуни кӗпине пуҫ урлӑ йӑпӑр-япӑр тӑхӑнчӗ, умне кил- 
таврашра ҫыхакан кивӗрех саппун ҫакса ячӗ, урине тӑла- 
ҫӑпата сырчӗ, унтан сурпанне пуҫ тавра ҫавӑра-ҫавӑра пӗр 
ҫӳҫ пӗрчи курӑнмасла ҫыхрӗ. Хреҫҫук, килти ӗҫре пӑрчӑкан 
пек чупса ҫӳресе ӗҫлекенскер, тӑватӑ ывӑл ҫуратса та хул- 
ҫурӑм килпетлӗхне ҫухатман-ха, ҫаплах тӑпӑл-тӑпӑл. Чӗрне 
вӗҫҫӗн пӳртрен тухса, утнӑ майӑнах ҫу сӗрнӗ ҫӑкӑр чӗллине 
ҫӑварне хыпса, ӗне сума витене кӗчӗ. Те ҫӑкӑр татки пыр- 
не ларчӗ, сасартӑк чыхӑнса кайрӗ те каҫса кайсах ӳсӗрме 
пуҫларӗ. Ӗне ҫиллине ҫума витре тӗпне янӑ шывне витре 
хӗррине тайӑлтарса пӗр-икӗ сыпкӑм ӗҫсен тин иртсе кайрӗ 
сывлӑш пӳлӗнни.

-  Ӑх!.. Мӗн мурӗ пулчӗ-ха капла? Вӑт сана, тӗк 
тӑмалӑхне...

Саппун аркине пилӗкрен ҫавӑрса хӗстернӗ хыҫҫӑн 
хӗрарӑм выртакан ӗнине ҫурӑмран лӑпкаса тӑратасшӑн пулчӗ.

-  Атя, тӑр, тӑр, маттурӑм. Ҫиллӳ епле карӑнса кайнӑ. 
Кӳр, сӑвам.

Ӗне хускалманнине кура, пуҫӗнчен пырса пӑхрӗ.
-  Ай-уй, мӗн пулнӑ сана?
Ӗне куҫ шуррине кӑларса пӑрахнӑ, чӗлхине ҫавӑрса 

ҫыртнӑ.
-  Эй, киремет! Мӗн пулнӑ ку ӗнене?
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Хреҫҫук пӗр ӗни патне чупса пычӗ, теприн патне, юлаш- 
кинчен картишне сирпӗнсе тухрӗ те кӑшкӑрса йӗрсе ячӗ.

-  Антуни! Антуни теп!
Ун сассине илтсе, упӑшки пӳртрен анасласа тухрӗ.
-  Хреҫҫук, мӗн кӑшкӑратӑн ҫак эсӗ ир-ирех?
-  Ӗнесем вилсе выртнӑ!
-  Епле апла? Каламанни пултӑр та! -  вӗриленсе чупса 

кӗчӗ витери ӗнесем патне Антуни.
-  Чир м}фӗ сарӑлнӑ пуль, Антуни. Эх, пӗтрӗмӗр!
-  Чим-ха эс... Лашасем мӗнле-ши тата? Сурӑхсем?..
Антуни хӑвӑрт чупса тухса кайрӗ. Йӗрсе ларма вӑхӑт

ҫук, Хреҫҫук та куҫҫульне шӑлса типӗтрӗ те ытти витесем 
патне ыткӑнчӗ.

Антуни хуҫалӑха ҫирӗп тытса тӑрать. Ӗҫре чунне канта- 
ракан вӑйпитти арҫын талпӑнса ӗҫлеме юратать. Пӗр авӑк 
та ахаль ларас килмест унӑн, ӗҫшӗн ҫан-ҫурӑмӗ тӗмсӗлсе 
тӑрать, алли кӗҫӗтет. Арманӗсенче хӑйпе пӗрле тара тытнӑ 
ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ. Лашисене вара никама та шанса памасть, 
аслӑ ывӑлӗпе Макарпа пӑхать вӗсене.

... Епле-ха капла? Кашнине хӑй апат парса, хӑй 
хыркӑчласа, витисене тасатса тӑратчӗ. Мӗн мурӗ вӗсене 
ҫулма пултарӗ?

Лашисем те хӑшӗ-пӗри сӗлкӗшленнӗ. Халь-халь йӑванса 
каяс пек тӑраҫҫӗ. Сӗлкӗшрех тӑраканнисене вӑл суйласа 
илчӗ те уйрӑм витене хупрӗ, типӗ утӑ пачӗ. Виҫӗ ӗни, ҫирӗм 
сурӑх чӗлхисене ҫыртса выртаҫҫӗ. Каярахпа ҫич-сакӑр лаши 
те чӗлхине ҫыртса персе анчӗҫ. Вӗсене илсе тухса ҫырмара 
ҫунтарма тиврӗ...

Выльӑх мурӗ ку ялта ҫеҫ мар, ытти ялсенче те алха- 
сать иккен. Х}фал пӳртне туллиех халӑх пухӑннӑ. Шавла- 
маҫҫӗ, кӗрлемеҫҫӗ паян, шухӑшлӑн чӗлӗм туртса лараҫҫӗ 
арҫынсем, пуҫӗсене пӗкнӗ хӑйсем.

-  Ӑҫтан килсе ҫитрӗ-ха ку выльӑх мурӗ?
-  Ялӗ-ялӗпе выльӑх тӑкӑнать.
-  Уйрӑмах ӗнесемпе сурӑхсем аптӑраҫҫӗ.
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-  Ҫынна ермест теҫҫӗ-и ҫав?
-  Ермест, анчах выльӑхсем вилсе пӗтсен хамӑр епле 

пурӑнӑпӑр?
-  Выл ьӑх мурӗсем ӗлӗкех кӑнтӑртан хӑпарнӑ. Нухай тракӗ 

пе выльӑх кӗтӗвӗсене кунталла хӑваласа хӑпарнӑ чухне ӳксе 
вилнӗ чирлӗ выльӑхсене трак айккипе масарсем чавса пы- 
тарса хӑварнӑ. Ҫавсене шӑрӑх вӑхӑтра йыт-качка чаваласа 
хускатсан ҫӗр-ҫӗр ҫул каяллахи чирсем ҫӗнӗрен хускалаҫҫӗ.

-  Ваттисем шур тӑм сапма калаҫҫӗ.
-  Хамӑр патрах ҫук, таҫта кайса тупмалла?
-  Пӗлекенсем пур, шурсухалсенчен ыйтас пулать.
-  Ҫӗр хапхи тӑвас, акӑ мӗн!
-  Эс пӗлетӗн-и вара ӑна епле ирттермеллине?
-  Утеш тете пӗлме кирлӗ.
-  Ыйтса пӗлес унран апла!
-  Чӗнсе килес ӑна кунта! Каласа патӑр!
Хурал пӳртне васкаса ял старости Ҫимун пырса кӗчӗ.
-  Пурте пӗлетӗр пулӗ паян мӗншӗн ял пухӑвӗ пухнине?
-  Пӗлетпӗр! Пӗлетпӗр.
-  Ҫимун, мӗн тума шутлатӑн? Ял выльӑххи вилсе пӗтет 

вӗт капла? Мӗн тӑвар, э?
-  Эпӗ Руссовпа курса калаҫрӑм. Лекӗре чӗнтерме ху- 

шать. Вулӑсран эмел илсе килмелле тет. Укҫа пухас пулать.
-  Укҫа? Мӗн укҫи тата?
-  Ӑҫтан тупмалла тет вӑл укҫана ялан? Тин кӑна ҫӗрсе- 

не туянтӑмӑр патшалӑхран, халӗ татах...
-  Итле-ха, Ҫимун, халӑх, ав, ҫӗр хапхи тӑвас тет. Мӗн 

ӗлӗкрен пирӗн ватӑсем ҫапла чир-чӗр алхассан ҫӗр хапхи 
туса ирттернӗ.

-  Акӑ, Утеш тете те ҫитрӗ, йӗркипе каласа ӑнлантарӗ.
Утеш халӑх умне тӑчӗ, пуҫӗнчи ҫӑм шӗлепкине хывса

аллине тытрӗ те шухӑша путрӗ.
-  Ырӑран пуҫланман ку йӗрке, палл ах. Ялӗ-ялӗпе выльӑх 

ӳксе вилнӗрен ӗлӗкхи ватӑсем чӗрӗ юлнӑ выльӑхсене ҫӗр 
хапхи витӗр кӑларса тасатнӑ. Эпир пурте ҫӗртен пулнӑ, ҫӗре
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кӗретпӗр, ҫӗр пулатпӑр. Ҫӗртен таса япала ҫук. Ҫӗр хӑйӗн 
хӑвачӗпе пире чир-чӗртен тасатса кӑларать.

-  Утеш тете, йӗркине ӑнлантарса пар халӑха!
-  Ҫыран хӗррине выльӑх утса тухмалӑх ҫӗр шӑтӑкӗ чав- 

малла. Шӑтӑк ик айккипе йывӑҫ турачӗсене ҫыхса тӑрӑ ту- 
малла, ун ҫине тӑпра купаламалла. Ҫапла ҫӗр хапхи пулать. 
Выльӑхсене ун витӗр хӑваласа кӑлармалла та шыв зфлӑ 
каҫармалла. Ҫапла тусан тин чир тарать тенӗ ватӑсем! -  
Утеш, хӑйӗн шзгхӑшне ҫирӗплетсе, кукӑр патаккипе урайне 
так! таклаттарчӗ.

-  Тӗрӗс мар ку! Лекӗре илсе килмелле, эмеллес пу- 
лать! -  Ҫимун вӗриленсе кайрӗ. -  Выльӑхсене вӗлерсе 
пӗтеретпӗр капла!

Утеш те сассине хӑпартрӗ:
-  Ӗмӗртен-ӗмӗре чӑвашсем ҫӗр хапхи тунӑ! Мӗн пӗлетӗр 

эсир, ҫамрӑксем? Авалхи йӑлана пӑрахӑҫа кӑларас мар!
-  Ҫӗр хапхи! Ҫӗр хапхи!!. Ҫӗр хапхи!!!
Ҫӗр сасӑ айӗнче старостӑ сасси пӑчланчӗ. Сӗм авалтан 

пыракан халӑх йӑли-йӗрки хӑватлӑ. Ҫынсен ӑс-тӑнӗпе вӑл 
ҫирӗп хуҫаланать. Хастартараххисем ҫавӑнтах ҫанӑ тавӑрса 
ӗҫе пикенчӗҫ -  кӗреҫе йӑтса Пӑла хӗррине анчӗҫ.

... Асӑннӑ ял пухӑвӗ хыҫҫӑн Ҫимун килне каймарӗ, кал- 
лех Руссовсем патне васкаса ҫул тытрӗ.

-  Итлӗр-ха, Николай Варсонофьевич, калаҫмалли пур. 
Халӑх ҫапах та ҫӗр хапхи тума йышӑнчӗ вӗт!

-  Эпир санпа вулӑсран лекарь илсе килесси пирки 
калаҫрӑмӑр вӗт-ха.

-  Ял халӑхӗ хирӗҫ пулчӗ. Шкула ҫӳрекен ҫукпа пӗрех, 
хутла пӗлмеҫҫӗ. Ӑнланмаҫҫӗ эмел ҫинчен каланине! Ялта 
чиркӳ лартмалла, чиркӳ-прихут шкулӗ уҫасчӗ, -  Ҫимун 
ларнӑ ҫӗртен тӑрса каллӗ-маллӗ уткаларӗ.

-  Тӗрӗс! Ку ӗҫе ҫине тӑрсах пуҫӑнмалла, -  ҫийӗнчех 
килӗшрӗ ун шухӑшӗпе Руссов.
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-  Ял ҫынни чирлӗ выльӑх-чӗрлӗхе ҫӗр хапхи витӗр 
кӑларасшӑн. Мӗн тӑвар-ха? Пурне те пӗр ҫулпа уттарса тух- 
сан чир-чӗр пушшех алхасса кайӗ.

-  Эмелне вара тупасах пулать.
-  Тупма пулӗ тейӗпӗр. Анчах та ял ваттисем эмеллеме 

памӗҫ. Ӗлӗкхи йӑла ҫирӗп.
Руссов пӗр хушӑ шухӑша кайса ларчӗ.
-  ... Эпир санпа акӑ мӗн тӑвӑпӑр. Икӗ пачӑшкӑ тупса кил. 

Вӗсене ҫав ҫӗр хапхин ик енне тӑрат. Выльӑхсене чиркӳ 
йӗркипе святой шыв сапса тӑччӑр, кӗлӗ вулаччӑр...

Ҫимун тӗлӗнсе куҫ харшине ҫӗклерӗ.
-  Мӗнле-ха капла? Киреметпе чиркӳ пӗр чӗлхе ту- 

паймбҫ. Ҫветтуй шыв сапнипех выльӑх мурӗ алхасма 
чарӑнӗ-ши тата?

Руссов усси айӗпе чеен кулса илчӗ те Ҫимунпа 
каварлашнӑн ҫапла каларӗ:

-  Эсӗ ҫав святой шыв ҫине эмел ярса пар пачӑшкӑсене. 
Вӗсем хӑйсен ӗҫне тӑрӑшсах пурнӑҫлаччӑр. Санӑн вӗсемпе 
калаҫса татӑлмалли ҫеҫ юлать.

Эмелӗн тепӗр ҫуррине вара ҫӗр хапхи ҫулӗ ҫине йывӑҫ 
турачӗсемпе йӗпетсе пӑрах. Ял ҫыннисен килти витисене 
те эмел сапмалла, ҫинчен тӗтӗмпе тӗтӗрмелле пулб.

-  Ҫаплах тӑвӑпӑр та! Тӳрӗпе пултӑр!
Икӗ ҫухрӑма тӑсӑлать ялӑн тӳрӗ урамӗ. Килӗрен выльӑх 

хӑваласа тухрбҫ, ял варрине пухса Пӑла хӗрринелле 
хӳтерсе анчбҫ: ӗни-лашине, сурӑхӗ-качакине, чӑххи-чӗппи- 
не те, йыт-кушаккине те. Ҫӗр саспа ӗрлешет ял кӗтӗвӗ. 
Чӑх-чбпсем вӗҫсе тарасшӑн, пӑрушкийӗсем хӳре тӑратса 
айккинелле чупаҫҫӗ. Ӗне-вӑкӑр мӑйракипе хирет, лашисем 
кӗҫенеҫҫӗ, чӗвен тӑраҫҫӗ, анчах пӑрӑнса тараймаҫҫӗ -  ҫул ик 
айккипех ял ҫынни тӑрса тухнӑ, патакпа хӳтерет. Кбтӗве 
хӑваласа килекен ҫул айккипе кӑвайтсем чӗртрӗҫ, ял ҫийӗн 
тӗтӗм явӑнма пуҫларӗ.

Хытса ларнӑ киремет хурами пек ҫирӗп шӑнӑрлӑ 
Утеш кукӑр патакки ҫине таяннӑ та ҫӗр хапхи тӑрринче 
чӗркуҫленсе кӗлтӑвать.
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-  Эй, хӑватлӑран та хӑватлӑ Киремет! Инкек-синкек 
персе анчӗ пирӗн пуҫ ҫине, выльӑх мурӗ тапӑнчӗ. Килӗ- 
рен ӗне-сурӑх, лаша вилсе пырать. Пӗтӗм Ҫӗнӗ Ахпӳрт ял- 
йышӗ сана пуҫҫапать! Пире ҫуратнӑ Ҫӗр-аннемӗр! Сана та 
пуҫҫапса кӗлтӑватпӑр! Ҫӗр хапхи витӗр тухатпӑр. Ҫырлахӑр, 
тархасшӑн! Сывлӑх ыйтатпӑр сиртен -  ялти выльӑх чунӗ- 
сене управ парӑр, ял ҫыннин сывлӑхне таса тытса тӑрӑр. 
Турат ҫумне турат, чун ҫумне чун хушӑр. Ҫапла пултӑр!

Ҫырма хӗрринелле сарлака шӑтӑк чавнӑ, тӑррине 
тӑпраран хӑпартнӑ. Ҫӗр хапхи патне пыракан ҫул икӗ айк- 
кипе пупсем тӑраҫҫӗ, аллинчи мӗлкисемпе иртсе пыракан 
выльӑхсем ҫине «ҫветтуй шыв» сапса тӑраҫҫӗ. Паян ир-ирех 
Ҫимун ҫӗр хапхи ҫулне эмел сапнӑ ҫулҫӑллӑ туратсем сарса 
тухнӑччӗ, выльӑхсем, авӑ, ӑна таптса утса тухаҫҫӗ халь.

Утеш ҫапла чӑваш туррисене пуҫҫапса кӗлтунӑ вӑхӑтра 
ҫӗр хапхи патне пыракан ҫул ик енӗпе тӑнӑ пупсем хӑйсен 
кӗллисене вуларӗҫ:

-  Во имя Отца и Сына и Святага духа!...
Хӑйсем вара ял выльӑхӗ ҫине пикенсех «ҫветтуй шыв» 

сапса тӑчӗҫ, кадилӑпа тӗтӗрсе кӗлӗ вуларӗҫ, выльӑх-чӗрлӗхе 
муртан упрама Христосран ҫӑмӑллӑх ыйтрӗҫ.

-  Исцели нас, Господи, и исцелены будем все! Спаси 
нас, и спасены будем! Ибо ты хвала моя. И отдалит от нас 
Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней!.. Да 
придут к нам милости твои, Господи! Спасение твое по 
слову твоему ибо уповаю на слово твое!..

... Ҫӗр сасӑпа ӗрлешсе этем ӗни-сурӑхӗ, лаши, сысни, 
качаки ҫапла ҫбр хапхи витӗр т}гхса пычӗ. Тӗлӗнмелле пу- 
лин те, ҫивӗч мӑйракаллӑ ӗнесем те текех ӗнтӗ сӗкесшӗн 
хӑмсарса пымарӗҫ, качакасем ҫеҫ ҫулран пӑрӑнасшӑн айкки- 
нелле кармашкаларӗҫ-ха, анчах ҫул ик айккипе кӗпӗрленнӗ 
ҫынсем вӗсене патакпа хӑмсарсах тӑчӗҫ.

Чи юлашкинчен вӑрӑм пушшисене шартлаттарса ял 
кӗтӳҫисем пыраҫҫӗ. Тури каспа Мал ен, Анат кас кӗтӳҫисем 
ялти мӗнпур выльӑха вӑрӑм пушшисемпе хӑваласа ҫӗр хап-
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хи витӗр кӑларчӗҫ, Пӑла шывне кӗртсе ячбҫ. Самаях тарӑн 
шыв юххи витӗр вбтӗ выльӑх ишсе, шултӑри чӑмса тухрӗ. 
Хӑшӗ-пӗри анаталла юхса кайрӗ.

-  Ан тытӑр, юхса каяканни кайтӑр -  киремете парне! 
Сыввисем юлӗҫ, чирлисем юхса кайӗҫ! -  Утеш кукӑр патак- 
кине ҫӳле ҫӗклесе силлерӗ. -  Ҫапла пултӑр! Эй, Киремет! 
Ил пирӗн парнене! Йышӑн мӗн панине. Ҫитменнине ҫитер, 
ытлашшине каҫар. Эй, хура халӑх! Халӗ пурсӑмӑр та ҫӗр хап- 
хи витӗр тухар -  утаканни утса, чупаканни чупса, уксах- 
лаканни уксахласа шыв витӗр каҫса тасалар. Эпир пурте 
ҫак ҫӗртен пулнӑ, ҫӗрех кӗретпӗр. Ҫӗртен-шывран таси ҫук. 
Аслӑ Пӑла шывӗ урлӑ каҫса пурте пӗрле ӳтӗмӗрсемпе те, 
чунӑмӑрсемпе те тасалса тухар!

Утеш кӗлӗ туса пӗтерчӗ, ҫӳлтен анса ял халӑхне ҫӗр хап- 
хи витӗр ертсе тухса кайрӗ. Пурте пӗрле Пӑла шывӗ витӗр 
ҫӑвӑнса тухрӗҫ, ҫыран хӗрринчи хӑвасем хушшине кӗрсе 
таса кӗпе-йӗм улӑштарчбҫ, унтан Пӑла леш айккинче лара- 
кан лапсӑркка пысӑк хурама патне чӳк тума пуҫтарӑнчбҫ.

Антуни хӑйӗн кӗтӗвӗнчи пӗр лашине учӳк валли тытса 
пусрӗ. Иккӗн-виҫҫӗн хӑвӑртах тирне сӳрӗҫ, лаша пуҫне Ки- 
ремет картин юпи ҫине тӑрӑнтарса лартрӗҫ. Пысӑк кӑвайт 
чӗртрбҫ, икӗ хуран ҫакса ячӗҫ. Пӗринпе лаша какайӗ, те- 
принпе згчӳк пӑтти пӗҫерме пуҫларӗҫ.

Утеш Киремет картине кӗрсе кӗлтурӗ. Ҫав вӑхӑтра таса 
кӗпе тӑхӑннӑ ял халӑхӗ карта леш енче аллисене ҫӳлелле 
тытса кӗлтуса тӑчӗ, киреметрен ҫӑмӑллӑх ыйтрӗ.

-  Эй, Киремет! Лаша пусса парне тӑватпӑр сана згчӳк, 
ҫырлах!..

Пачӑшкӑсем вара кутӑн май тӑрса сӑхсӑхрӗҫ те хӑвӑрт 
кӑна кадилисене пуҫтарчӗҫ.

-  Ну, Симун Николаевич, калаҫса татӑлнӑ пекех, эпир 
хамӑр ӗҫе пурнӑҫларӑмӑр. Чир-чӗр иртсе каясса шанса 
тӑрӑпӑр, -  терӗҫ васкаса тӑрантас ҫине хӑпарса ларнӑ май.

-  Тӳрӗпе пултӑр, манӑн та шанас килет, -  пуҫ тайрӗ 
вӗсене Ҫимун.
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-  Ырӑ ӗҫсем тума пиллетпӗр сана! Турӑ пулӑшса 
пытӑр! -  хӗрес хучӗҫ ун ҫине пачӑшкӑсем.

-  Таймапуҫ сире, таса аттесем. Тавтапуҫ пӗтӗм ял 
ячӗпе... -  пуҫ тайрӗ каллех Ҫимун.

-  Турӑпа пӗрле! Турӑпа пӗрле, ырӑ ҫыннӑм! -  хыпа- 
ланчӗҫ пачӑшкӑсем. Чӳк йӑли-йӗркине пӑхса тӑрса ҫылӑха 
кӗрес темерӗҫ, кайма пуҫтарӑнчӗҫ. Староста вӗсене ҫак 
ӗҫшӗн вӑрттӑн укҫа тӳлерӗ.

-  Таса аттемӗрсем, акӑ, малтан калаҫса татӑлнӑ пек, 
сире ҫӗр тенкӗ. Тав! Усси пултӑрччӗ сипленин.

Пачӑшкӑсем ун аллинчи укҫана илчӗҫ те, харӑссӑн:
-  Турӑ пулӑшнипе, ырӑ ҫыннӑм, турӑ пулӑшнипе! Тзфӑран 

аслӑ вӑй ҫӗр ҫинче урӑх ҫук! Эпир пурте турӑ аллинче! -  терӗҫ, 
ялтан Тӑрӑналла тӗрлеттерсе тухса кайрӗҫ, чӳк тӑвакансем 
енне ҫаврӑнса та пӑхмарӗҫ, ку «ҫылӑхлӑ ӗҫе куҫ ан куртӑр» 
тенешкел тӑрантас ҫине ял енне ҫурӑмпа ҫаврӑнса ларса, 
хӑйсем ҫине тек-текех хӗрес хурса пычӗҫ: «Прости, Господи, 
раба твоего, за грехи наши вольныя и невольныя...»

Пачӑшкӑсене ӑсатса ярсан Ҫимун чӳк тӑвакансем пат- 
не васкарӗ. Ял халӑхӗ Киремет карти тавра чӳк пӑтти ҫиме 
ларнӑ. Хуранран пӗр чашӑк ҫине пӑтӑ антарса Ҫимуна та 
пырса пачӗҫ. Утеш ун патне пырса тӑчӗ те кукӑр патаккипе 
юнаса калаҫма пуҫларӗ:

-  Итле-ха, эс, Ҫимун, у пачӑшкӑсене ахалех илсе килтӗн. 
Чӑваш туррисене ҫиллентеретӗн капла, -  Утеш шур куҫне 
тавӑрса пӑрахнӑ, Ҫимуна усаллӑн пӑхать.

-  Турӑ пӗрре темеҫҫӗ-и вара? Унӑн ҫулӗсем ҫеҫ тӗрлӗ 
рен... Усси пултӑр, чир-чӗр иртсе кайтӑр. Ҫакӑ чи пахи, -  
Ҫимун чӳк пӑттине ҫиме тесе ҫерем ҫине вырнаҫса ларчӗ, 
анчах Утешрен хӑпса пулмарӗ унӑн.

-  Киремет инкек ярать сана капла пулсан! Хзгглатса 
лартать, суккӑр тӑвать! -  халь-халь ӗнселесе ярас пек так- 
так! таккать патаккипе Ҫимун умӗнче Утеш.

-  Ан ылхан-ха, Утеш тете. Халӑха усӑ пултӑр тесе 
тӑрӑшатпӑр вӗт. Пӗр ӗҫ тӑватпӑр, -  аллинчи кашӑкне ҫерем 
ҫине хзгчӗ Ҫимун. Пӑтӑ ҫиес кӑмӑлӗ сӗвӗрӗлчӗ ӗнтӗ унӑн.
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-  Эсӗ мӗнле ӗҫ тунине витӗр курса тӑратӑп эпӗ, ийе 
чӑмласшӗ, чиркӳ уҫасшӑн хыпкаланатӑн. Акӑ мӗн! -  
сурчӑкне сирпӗтсех вӑрҫать Утеш.

-  Пурнӑҫ малаллах пырать. Чиркӳсем халь малашне 
кашни ялтах уҫаҫҫӗ.

-  Чӑваш ялне инкек яракан, акӑ кам эс! -  Утеш 
ҫилленнӗҫемӗн ҫилленсе пырать. Янахӗ чӗтренӗ майӑн ка- 
чака сухалӗ те чӗтрет хӑйӗн. -  Л арттармастпӑр чиркӳ хамӑр 
ялта! Ял ваттисем хирӗҫ, халӑх та хирӗҫ пулать у!

Ҫимун ура ҫине вӑштах сиксе тӑчӗ:
-  Епле апла?! Чипер калаҫ-ха эс! Тӳррипе калатӑп!
-  Пуҫҫап киремете! -  Утеш Ҫимун пуҫӗ тӑрринче кукӑр 

патаккине ҫӗклесе юнарӗ. -  Пуҫҫап!!
Ҫимун вӗриленсе кайрӗ, анчах мӑчавӑра хирӗҫ 

тӑраймӑн.
-  Ҫитет сана, Утеш тете. Тӗк тӑмалӑх шӑв-шав ан ҫӗкле!
-  Чӑваш туррисене кӗлту! -  Утеш Киремет йывӑҫҫи 

умне чӗркуҫленсе ларчӗ. -  Кил, манпа юнашар чӗркуҫлен!
Мӗн тӑвас тен, Утеше текех ҫиллентерес мар тесе, 

Ҫимунӑн шурсухал сӑмахне итлесех пулчӗ.
-  Эй, Киремет! Усала ирӗке ан яр...
... Ҫимун килелле шухӑшлӑн утрӗ. «Кун пекех пулсан 

малашне ялта хирӗҫ тӑру хускалатех. Авӑ епле хӑватлӑ 
вӑйпа аваллӑх ҫӗре тымар янӑ! Вӑрман кӑкласа уй тзфӗҫ 
вӗсем, ял ҫӗклерӗҫ. Ҫӗнӗ ялта вара ӗлӗкхи тымарсем ват 
вӑрман тымарӗ пекех ҫирӗп иккен. Епле кӑклама пулӗ-ши 
ӑна? Вӑй ҫитерӗҫ-ши?». Ҫимунӑн ӗмӗчӗ малалла-ха: вӑл 
чиркӳ те, ун ҫумӗнче чиркӳ-прихут шкулӗ те, лекӗр ҫурчӗ 
теуҫасшӑн...

Тимӗр карта* вутӑшӗсем

...Ирпе ирех, хӗвел тухиччен кӑвак ҫутла ялти ҫамрӑк 
хӗрсем, шурӑ кӗписене йӳле пилӗк тӑхӑнса, ҫӳҫӗсене салат- 
са ял тавра тимӗр карта ҫавӑрма тухрӗҫ.
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Тимӗр сӳрене малта виҫҫӗн туртса пыраҫҫӗ. Иккӗн 
хыҫалта суха пуҫне тӗртеҫҫӗ. Ыттисем каярах пыраҫҫӗ: 
пӗрин аллине пиккӑ, кам нухайккӑ е тимӗр сӑнчӑр, кин- 
жал, шашкӑ тытнӑ, -  суха йӗрри ҫине тимӗр таткисем 
пӑраха-пӑраха хӑвараҫҫӗ. Пырсан-пырсан хӑйсем ҫав авал- 
хи ҫар хатӗрӗсене [ват аслашӗсем ӗлӗк-авалтанах упраса 
хӑварнӑ е вӑрман хӑртса ҫӗр тунӑ ч}гхне ҫӗр айӗнчен тзгхнӑ- 
скерсене), нухайккисене ҫӳлелле силлесе вӗҫӗмсӗр «Тимӗр 
карта ҫавӑратпӑр!» тесе кӑшкӑраҫҫӗ. Кайсан-кайсан ҫак- 
скерсем суха пуҫ туртакансене улӑштараҫҫӗ.

Ял шӑплӑхра. Пӗр чун та зфӑх ҫук тейӗн. Ҫӗр хапхи 
витӗр тзгхнӑ выльӑхсем те лӑпланнӑ, ахӑр. Ирхи сӗмлӗхре 
вутӑш-хӗрсем Пӑла хӗррипе суха пуҫ т^фтса ҫӗр сухалаҫҫӗ. 
Турикасран пуҫларӗҫ те вӗсем, халӗ, акӑ, Мал ен патнелле 
ҫитсе пыраҫҫӗ. Малтисем ывӑнсан вӗсене кайра пыракан- 
сем улӑштараҫҫӗ. Сасартӑк малта пыракан хӗрсенчен пӗри 
такӑнса ӳкрӗ. Ӑна ҫавӑнтах тепри пырса улӑштарчӗ те ыт- 
тисем ку хӗре хулран тытса малалла пӗрле утрӗҫ. Хӑйсем 
«Тимӗр карта ҫавӑратпӑр!» тенисӗр пуҫне урӑх пӗр сӑмах та 
шӑл витӗр кӑлармаҫҫӗ, ах! та темеҫҫӗ.

...Пӑла ҫийӗн кӑвак тӗтре йӑсӑрланать, ҫыран тӑрӑх 
упаленсе хӑпарса тимӗр карта ҫавӑракан хӗрсене хӑй ытам- 
не илет, унтан пахчасем тӑрӑх шуса ял урамӗсене хуплать. 
Ирхи тӗтре ҫӑра, часах пӗтӗм ял ун ӑшне путрӗ, виҫ утӑмра 
мӗн пурри палӑрмасть. Йӳле пилӗк шурӑ кӗпеллӗ хӗрсем 
ун ӑшӗнче пӗрре пач ҫухалаҫҫӗ, тепре тӗтре витӗр тухса 
вутӑшсем пек курӑнса каяҫҫӗ...

Ял ыйхӑран вӑранман-ха.
Ҫимун ҫӗр каҫах пӗлчӗ ял тавра тимӗр карта 

ҫавӑрассине. Утеш тетӗшӗ ватӑсемпе згчукра ҫак авалхи 
йӑлана аса илсе ирттерме йышӑнчӗҫ, кирлӗ ҫынсене пух- 
са сӑмах татрӗҫ. Ватӑсем ҫамрӑксене ку ӗҫе епле ирттер- 
меллине, мӗнле хатӗрленмеллине вӗрентрӗҫ. Паян ирхине 
ял старости вӗсен ӗҫне тзгхса пӑхма шут тытрӗ. Ку авалхи 
йӑлана вӑл халиччен куҫпа та курман. «Мӗн мерекки-ши?» 
текелесе, кӑвак ҫутлах зфа ҫине тӑчӗ.
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Пӑла хӗррине ҫитсен куҫ умне шурӑ тӗтре витӗр чуна 
шӑнтакан ӳкерчӗк тзгхса тӑчӗ: ҫӳҫ-пуҫне салатнӑ, йӳле 
пилӗк шур кӗпеллӗ хӗрсен ушкӑнӗ сзаа пуҫпе ҫӗр сухаласа 
пырать. Хӑйсем сиккелеҫҫӗ, аллинчи япалисемпе сулкала- 
шаҫҫӗ. Пӗрре тӗтре ӑшӗнче ирӗлсе ҫухалаҫҫӗ хайхискерсем, 
тепре пӗрерӗн-пӗрерӗн сӗтлӗ кӳлӗрен ишсе тухаҫҫӗ тейӗн...

Аҫа ҫаптӑр! Тӗлӗк-и ку е куҫа кзфӑнать?.. Ҫимун ҫзфӑмӗ 
ҫине сивӗ тар тапса тухрӗ. Хӑй сисмесӗрех ҫӳҫӗ чӑшӑлл! вирел- 
ле тӑчӗ... Хӑрушӑ тӗлӗкри асамӑҫсем куҫа кзфӑннӑн туйӑнчӗҫ 
ӑна. Анчах зфисем хӑйсемех ҫав хӗрсем патнелле зггрӗҫ.

...Тӗтре витӗр ун умне тухса тӑнӑ вутӑшсем Ҫимуна 
ӑсран ячӗҫ тейӗн, вӑл хӑйне тӗлӗкри пек туйрӗ, утса мар, 
вӗҫсе ҫитсе тӑчӗ ахӑр вӗсем патне, аллине тӑсса пӗрне, 
тепӗрне тӗкӗнсе пӑхрӗ, сапаланнӑ ҫӳҫӗсене тытса ачаш- 
ларӗ, хӑй мӗн тунине ӑнланмасӑрах ҫав вутӑшсен тути- 
не сӗртӗнесшӗн пулчӗ... Ахӑр, хӗрсем шыва кӗрсе тӗпсӗр 
авӑра анса каяс пулсан, вӑл та вӗсем хыҫҫӑн пуҫӗпех 
кайӗччӗ ҫав самантра... Ҫак хӗрсен асамлӑ тухатлӑх сӗмӗ 
арҫыннӑн чунне ҫатӑр! ярса илчӗ: ури хӑйех утрӗ, куҫӗ 
хӗрсем ҫинчен каймарӗ, чӗлхи ҫӗтмеллипех ҫӗтрӗ.

...Сасартӑк ҫӑра тӗтре ӑшӗнчен Ҫимун умне хура ҫӳҫне 
чӗркуҫҫи таран сапаланӑ ҫӳллӗ хӗр тухса тӑчӗ. Шурӑ кӗпи 
ура тупанӗ таран, ҫара урине йыт пырши явакланнӑ, ҫӳҫне 
унтан-кунтан куршанак ҫыпҫӑннӑ. Пӗр аллинче хӑйӗн -  ну- 
хайккӑ, тепринче -  кукӑр хӗҫ. Ҫӳллӗ арҫынран та ҫӳллӗ хӗр 
арҫынна хура куҫӗсемпе шӑтарасла пӑхса илчӗ те умне 
ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа чалт-чалт сиксе пырса тӑчӗ. Калӑн, 
чӑн-чӑн асамҫӑ ун умне тухса тӑчӗ. Куҫӗ вут пек ҫунать, 
сӑмси ҫуначӗсем пӗр карӑнса, пӗр пӗрӗнсе илеҫҫӗ, вӗрин 
сывлать... Ҫакскер тӑрук аллисене ҫӳлелле ҫӗклесе, вӑрӑм 
мӑйне кукӑртса, хыттӑн ҫухӑрса ячӗ:

-  И-их! Ан ҫывхар! Ан ҫывхар! -  тесе ӑна нзосайккӑпа 
пит урлӑ пӗррех сӳсе илчӗ. -  Тимӗр карта ҫавӑратпӑр!

Ҫакӑ кӗтмен ҫӗртен пулса иртнипе Ҫимун шартах 
сикрӗ, сасартӑк ыйхӑран вӑранчӗ тейӗн. Нухайккӑ вӗҫӗ ӑна
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вирлӗ лекрӗ. Унӑн куҫӗ хуралса килчӗ, симӗс-кӑвак-хӗрлӗ 
ҫутӑсем мӗлтлетсе кайрӗҫ те авӑра пӗтӗрӗнсе ҫухалчӗҫ...

Утеш тетӗшӗ каланӑччӗ ҫав, тимӗр карта ҫавӑрнине 
арҫынсен курма юрамасть тенӗччӗ. Ҫӳҫне салатнӑ йӳле 
пилӗк хӗрсем вутӑшсем пек чупса ҫӳреҫҫӗ ун тавра, пӗр 
вӗҫӗм «Тимӗр карта ҫавӑратпӑр!» тесе кӑшкӑрашаҫҫӗ, Ҫиму- 
на нухайккисемпе унтан та кунтан чӑввӑшлаттарса илеҫҫӗ, 
хӗҫҫисемпе юнаҫҫӗ... Акӑ вӗсем тем авӑкра ял хӗррипе суха 
пуҫ туртса малалла кайса ҫухалчӗҫ те.

Ҫимун тинех куҫӗ ыратнине туйса илчӗ. Ал тӳрчӗпе 
перӗнсе пӑхрӗ те юн сӑрхӑннине курчӗ. Тем курса тӑрӑн кап- 
ла! Ыратакан куҫне аллипе тытса вӑл хӑвӑртрах каялла утрӗ.

Сӗм аваллӑхран сасартӑк сиксе т)гхнӑ ҫак пулӑм ӑна 
этем, кунран-кун пӗрмай малаллах талпӑнса утать пулин 
те, хӑрах урипе яланах авалхи сӗм-тӗттӗмлӗхре тӑнине ну- 
хайккӑ вӗҫӗпе ҫунтарса систерчӗ...

Куҫӗ ҫаплах ыратнипе вӑл килне ҫитсен Сахвинене 
ирхи ыйхӑран вӑратрӗ.

-  Ман куҫа уҫса пӑх-ха, темскер...
Сахвине, кӗҫӗн ывӑлне, Микуша, ӗмӗртсе выртакан- 

скер, ыйхӑллӑ ачине кӑкӑртан уйӑрса кӗпи умне тӳмелерӗ 
те шурӑ тутӑр вӗҫӗпе упӑшкин куҫне уҫса пӑхрӗ.

-  Ах, туру-у! Мӗн турӑн куҫна? Хӗп-хӗрлӗ юн карса илнӗ!
Ҫимун кӗскен тимӗр карта нуши пирки каласа

кӑтартрӗ.
-  Ай, мӗн тӑвам-ши? -  Сахвине сивӗ шывпа шурӑ пир 

татки йӗпетсе упӑшкин куҫӗ ҫине хучӗ. -  Эсӗ вырт-ха месер- 
ле. Юмӑҫ патне чупам-ши? Вӗрсе-сурса пӑхтӑр.

-  Сентре ҫинче кӗтесре эмел пурччӗ пӗчӗк кӗленчепе, 
ҫавна йӗпетсе хур, Сахвине. Капла пулмасть, ялта лекӗр 
кирлех!
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Хунавлӑ йӑх

Ялти выльӑх шучӗ чакин чакрӗ, ҫӗр хапхи ирттернӗ 
хыҫҫӑн выл ьӑх мурӗ ҫапах та иртсе кайрӗ. Килсерен выльӑх 
ӳкме пӑрахрӗ. Ялтан кӑшт аяккарах чавнӑ выльӑх масарӗ те 
тинех хупӑнчӗ.

Икӗ вите алӑкне хӗреслӗ хӑмапа ҫапрӗ Антуни. Йывӑр 
шз х̂ӑш ун пуҫне устарчӗ. Чунӗ пӑчӑртанса ыратрӗ. «Эх, 
мӗн чзослӗ тар тӑкнӑ, ҫӗр ҫывӑрмасӑр пӑхнӑ ӗни-сурӑхӗ, 
тӑпӑртатса тӑракан згчӗсем тӑкӑнчӗҫ. Хреҫҫукпа иккӗшӗ 
канма пӗлмесӗр выльӑх пуҫне ӳстернӗччӗ: вӑрманта зггӑ 
ҫулса типӗтетчӗҫ, капанӗ-капанӗпе хӗле хатӗрлетчӗҫ, ҫур- 
куннесерен сзфӑх ҫӑмӗ касса чаватчӗҫ, тумтир хатӗрлетчӗҫ. 
Сзфӑхӗсем сахал юлчӗҫ ӗнтӗ вӗсен, мур тенӗскер виҫ теҫетке 
яхӑнах шӑлса т)гхса кайрӗ. Лаша-ӗне пуҫӗ те чакрӗ. Ашшӗн 
парни, ҫӳрен лаши те вилсе выртрӗ. Хура ҫӗлен пек ӑйӑр та 
ҫук ӗнтӗ текех вӗсен витинче. Чӗри шар! ҫурӑлса ыратрӗ 
унӑн. Антуни, картиш варринчи каска пуканӗ ҫине лара- 
канскер, пуҫне икӗ аллипе ярса тытса тарӑн шухӑша пзггрӗ.

«Пзфнӑҫ малалла каймасть капла, каялла кая пуҫларӗ. 
Ҫамрӑк тихаран лаша ӳстерсе, пӗрерӗн-пӗрерӗн пуҫ хушса 
лаша кӗтӗвӗ тунӑччӗ вӑл. Ҫитӗннӗ утсене хӑшне-пӗрне Пӑва 
пасарне илсе тухса сутатчӗ е ял ҫыннисене суха тума тара 
паратчӗ. Тен, каярахпа тепӗр хзгг выльӑх чунне ӳсӗмлетӗ, тен, 
хальлӗхе армансемпе ҫеҫ аппаланса пӑхас», -  тесе пуҫ ватрӗ.

-  Антуни, эсӗ мӗн, йӑшсах кайнӑ, тем? -  Хреҫҫук, анкар- 
тинчен пӗр ытам курӑк ҫулса кӗнӗскер, выльхсен картине 
кӗрсе пӑрахрӗ те упӑшки патне пычӗ. -  Антуни, ял туни- 
не эпир те тӑвас. Витесене тӗтӗмлесе тзгхас теп тата. Ман 
асанне чир-чӗр ҫулӑхсан пӳрт-ҫурта хурӑн кӑмпи ҫунтарса 
тӗтӗмлесе тзгхатчӗ.

-  Ху пӗлнӗ пек ту, Хреҫҫук. Каламанни пултӑр та, выльӑх 
ӗрчетес кӑмӑлӑм сӳнчӗ.

-  Мӗнле-ха апла? Выльӑх-чӗрлӗхсӗр пурнӑҫ пулать-и 
вара? Ӗнесӗр юр-вар пулмӗ. Сӗтел ҫине мӗн лартӑпӑр?
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-  Тӗппипех пӗтерес теместӗп. Хамӑра кирлӗ чухлӗ 
ҫеҫ хӑварӑпӑр. Сурӑх нумай усранин пайти ҫук, кӑҫатӑ 
ҫапмастпӑр халь тин.

-  Лаша пуҫне те чакарас тетне вара? -  Хреҫҫук умне 
ҫакнӑ саппунне симӗс курӑк юлашкийӗсенчен силлесе 
тасатрӗ те йӗрес пек каласа хучӗ. -  Картиш пушансах 
юлать капла.

-  Арман ытларах лартас. Сакӑр армана ҫитерес тетӗп. Ар- 
ман усси куҫкӗретех. Ыльӑмсене те вӗрентсе ӳстерес ку ӗҫе.

-  Лашасене йӑлтах сутса ярас тетне вара? Пирӗн Ма- 
кар лашасӑр пурӑнаймасть. Ирӗн-каҫӑн вӗсемпе.

-  Вӑл ҫаплине ҫапла-ха. Макар чунне парать вӗсемшӗн. 
Анчах... Каламанни пултӑр та!

-  Аплах ан ҫун-ха, Антуни! Макар ҫитӗнсе пырать ӗнтӗ, 
ку ӗҫе хӑй аллине илесшӗн.

-  Чим! Уйрӑлса тухас темест-и тата?
Хреҫҫук хӗр чухнехилле ҫӑмӑллӑн шӑнкӑртатса кул- 

са ячӗ.
-  Ывӑлусем хӑвна хывнӑ ӗнтӗ.
-  Эсӗ мӗн, шӳтлемесӗрех калатӑн-и куна? -  ура ҫине 

сиксе тӑчӗ Антуни.
-  Ху мӗнле авланнине манман-и-ха? -  ҫаплах куҫне 

ҫиҫтерсе калаҫрӗ арӑмӗ.
-  Каламанни пултӑр та, ҫамрӑк-ха! Тути ҫинче амӑшӗн 

сӗчӗ те типмен.
-  Атя, кӗрер пӳрте. Кунта, картиш варринче калаҫса 

тӑмалли сӑмах мар.
Вӗсем пӳртре ҫапла сӑмахласа ларнӑ хушӑра хапха умне 

юланут пырса чарӑнчӗ. Макар, Хушкапуҫ ҫинчен сиксе анса, 
лашине картишне ҫавӑтса кӗчӗ те картиш варринчи тӑватӑ 
енне тӑватӑ тимӗр ункӑ ҫапнӑ тӗп юпаран кӑкарчӗ.

Вун ҫиччӗре пырать Макар. Аслӑ Пӑла улӑхӗнче кӗтӳ 
кӗтсе ҫӳрекенскер, паян вӑл кӑнтӑрлахи апата киле кил- 
се каяс шут тытрӗ. Хӑйсен лаша кӗтӗвне вӑл вӑрманти 
ҫӑра курӑк ҫинче ҫӳретет пӗр хушӑ, ытларах вара Аслӑ
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Пӑла улӑхне е Хӑмӑшлаварпа Славпух кукӑрӗ хушшине 
илсе каять. Лашасемшӗн чунне пама хатӗр йӗкӗт кунӗпех 
вӗсемпе тӗрмӗшет; сӗткенлӗ курӑк ҫинче ҫӳретет, Пӑлана 
антарса ҫӑвать, хыркӑчлать, таканлать, калаҫса чунне 
йӑпатать. Тус-юлташ та вӗсем уншӑн, савнӑ хӗр вырӑнӗнче 
те хальлӗхе. Вӗсен кӗтӗвӗнче улма-чӑпар тата шурӑ лаша 
йӑхӗсем пур. Шурӑ ҫамрӑк тиха амӑшӗнчен утӑм та юлмасть 
темелле, тепӗр чухне вара Макар патне пырса сӑмсипе ун 
ҫамкинчен тӗккелет, кӑтрашка хӳрине пӗлтӗртеттерет. 
Ҫилхи вӑрӑм хӑйӗн, хӗр ҫӳҫӗ тейӗн, сиккипе чупнӑ чухне пит 
хитрен вӗлкӗшсе пырать. Эх, килӗшет те ӑна ҫак тиха! Пушӑ 
вӑхӑтра йӗкӗт ун ҫилхине ҫивӗтлесе ярать, мӑйӗнчен ачаш- 
лать. Шурӑ тиха та Макар хӑйне юратнине ӑнланать пулас, 
ачашшӑн кӗҫенсе ун тавра чупкаласа ҫӳрет. Халӗ вӑл, акӑ, 
лаша кӗтӗвне шӑллӗне шанса хӑварса, килне персе ҫитрӗ.

Пӳртри калаҫу ывӑлне шартах сиктерчӗ.
-  Атте, эсӗ лаша пуҫне чакарас шутлӑ-и?
-  Мур чирӗ нумай выльӑха шӑлса тухса кайрӗ. Хӑвах 

ӑнланмалла, каплах пулсан тӗп пулатпӑр.
-  Атте, эпӗ мӗн пӗчӗкрен ут кӗтӗвӗ кӗтнӗ. Лашаран 

ҫывӑх тус ҫук маншӑн. Атте, ан пӑрах лаша кӗтӗвне. Пар 
мана! Кзфӑсӑн, акӑ, лаша шутне ӗлӗкхи шая ҫитеретӗпех! 
Хӑмлас лашасем те ҫиччӗ пур паяна. Тихаран лаша туса ҫи- 
тӗнтеретпӗр, -  Макар ашшӗ згмӗнче тӑпӑртатса-пӗр тӑрать.

-  Эсӗ ҫамрӑк-ха, иртерех сана ку ӗҫе ху аллуна илме, -  
шанмасӑр пӑхрӗ аслӑ ывӑлӗ ҫине ашшӗ.

-  Епле ҫамрӑк пулам? Ман сухал та шӑтма пуҫланӑ, 
авӑ. Кур!

Ашшӗ ирӗксӗртен тенӗ пек кулса ячӗ. Амӑшӗ ывӑлӗн 
хутне кӗчӗ.

-  Ачун ӗмӗтне ан хуҫ ӗнтӗ, ашшӗ. Ку ӗҫ патне сан чуну 
текех выртмасть пулсан, ывӑлу ӳссе ҫитӗнчӗ, кур!

Антуни пӗр хушӑ пуҫне усса чӗнмесӗр ларчӗ. «Кунӗн- 
ҫӗрӗн вӑй-хал хурса ӗҫленӗ ӗҫ харама кайни халиччен пул- 
манччӗ. Выльӑх мурӗ яла пысӑк шар кӑтартрӗ. Кун пек ин- 
кеке тепре тӳссе ирттерес килмест унӑн. Мӗн тӑвас?»
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-  Епле, Антуни, ывӑлун кӑмӑлне хӑварасах тетни вара? -  
хӑпарнӑ кӑвас чустине антармашкӑн тепӗр хут унама пуҫл анӑ 
арӑмӗ чусталлӑ аллипех ун умне пырса тӑчӗ. -  Кӑмака хутас 
теп. Мӗнле кукӑль пӗҫерсе парас?

-  Каламанни пултӑр та, ҫак инкеке тек курас марччӗ!
-  Атте, эпӗ сан ывӑлу мар-и вара? Эсӗ мана пач та 

шанмастӑн-и? -  Макар ашшӗ ҫумне кутник сакки ҫине 
пырса пырса ларчӗ

-  ... Апла пуплетӗн-ха та эсӗ... Мӗнех эппин, шанса 
пӑхас-и, шет?. Упа тытма ҫӳреме вӗренмерӗн манпа. Лаша 
тытма вӗрентӗн-и лайӑх? Курӑп-ха малашне, апла.

Хреҫҫук, кӗҫӗн ывӑлӗсемпе хиртен ҫаплах 
пушанаймасӑр ӗҫлесен те, йышлӑ выльӑх-чӗрлӗх пӑхма та 
хал ҫитеретчӗ. Халь, авӑ, анлӑ картиш пушанса юлнӑ пекех. 
Виҫӗ лаша витинчен пӗрне кӑҫаллӑха хупма тиветех. Кая- 
рахпа епле пулӗ тата? Ӗне-сурӑхӗ тата тепӗр вите тулличчӗ. 
Икӗ ӗнепе пӗр тына ҫеҫ юлчӗҫ.

Урамра чупса ҫӳрекен кӗҫӗн ывӑлӗсем тӗпӗртетсе чуп- 
са кӗчӗҫ те пӳрт шӑв-шавпа тулчӗ. Антунин йывӑр шухӑшӗ- 
сем сирӗлчӗҫ. Йышлӑ ҫемье кӑнтӑр апатне ларчӗ. Вӑр-вар 
та ӗҫчен хӗрарӑм кӑмака хутса кукӑль пӗҫерсе те кӑларчӗ, 
хӑймаллӑ турӑх лартрӗ, тӗп сакайӗнчен кӑкшӑмпа сивӗ 
кӑвас тултарса тухрӗ. Ҫемье шӑкӑлтатса калаҫса апатланчӗ 
те унтан кашнийӗ хӑй ӗҫӗпе саланчӗ.

...Хреҫҫук татах йывӑр ҫын. Ҫакна вӑл паян упӑшкине 
систересшӗн-ха. «Мӗн тейӗ-ши? Ах, аслӑ ывӑлран та 
вӑтанмалла-ха та...» Иккӗшех юлсан, Антуни, кутник сакки 
ҫинче урине явса ларса, чӗлӗм туртса ячӗ.

-  Ав, епле хастар ывӑлсем ҫитӗнеҫҫӗ пирӗн. Савӑн ачу- 
семпе, пзфте ӗҫ тӗлне пӗлеҫҫӗ, -  сӑмаха аякран хускатрӗ 
Хреҫҫук.

-  Ялта «хунавлӑ йӑх -  чикан йӑхӗ» теҫҫӗ, -  ытарлӑн кул- 
каларӗ Антуни, арӑмӗ ҫине ӑшшӑн пӑхса.

-  Калӗҫин, калаччӑр! Тӗрӗсне-тӗрӗсех... Антуни, пирӗн 
часах «ҫӗнӗ кайӑк» килмелле. Мӗн тейӗн? -  упӑшки ҫумне 
пырса йӑпшӑнчӗ хӗрарӑм.
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-  Хреҫҫук! Чӑннипех калатӑн-и? -  сӑнӗ ҫуталчӗ Антунин.
-  Ма суяс-ха ман сана? Ытлашши пыр темӗн-и? -  куҫран 

сисчӗвлӗн пӑхрӗ Хреҫҫук.
-  Тӑххӑр пулсан та, ытлашши пулмӗ... -  Антуни арӑмне 

хӑй ҫумне туртса илчӗ.
Сасартӑк алӑкран Манття пырса кӗчӗ.
-  Ман килес!
-  Килях, иртех, Манття!
-  Ах, ҫак Антуни тетепе инке, ватӑлма пӗлмеҫҫӗ, хӗрпе 

йӗкӗт пек выляҫҫӗ. Хи-хи-хи!..
-  Манття, сана мӗн кирлӗччӗ?
-  Тӑвар п}ф-и тесе каҫрӑм та... Килте ҫӑкӑр та юлашки 

кӑна. Тырра тзгхиччен йӑмӑксемпе тепле пурӑнмалла? Те 
каллех ыйткалама каймалла?

Хреҫҫук, упӑшки чӗрки ҫинчен сиксе анса, тӗпел 
кӗтессинчи сентре ҫинче пӗр-пӗрин ҫине таянтарса хунӑ, 
ӗнер кӑмакаран пӗҫерсе кӑларнӑ мӑн ҫавра ҫӑкӑрсенчен 
пӗрне илсе Манттяна тыттарчӗ, алкумӗнчи йывӑҫ катка- 
ран тӑвар катӑкӗ илсе кӗрсе пачӗ.

-  Акӑ, ме. Выҫӑ ан ларӑр.
-  Анне те пач суккӑрланса ларчӗ, аттене пытартӑмӑр. 

Хамӑрӑн темле пурӑнмалла? Мана тара илмӗр-ши пӗр-пӗр 
арманне? -  йӗрмӗшсе тутине пӑркаларӗ тӑванӗн хӗрӗ.

-  ...Манття, унта -  арҫын ӗҫӗ. Тен, хире ӗҫлеме пырӑн?
-  Хире йӑмӑксем пырӗҫ, эпӗ -  армана. Эпӗ арҫынран 

кая мар ӗҫлеме пултаратӑп. Выҫӑ вилетпӗр эпир капла, 
пулӑшӑр, тархасшӑн! Эсир пирӗн тӑван пулатӑр вӗт!

... -  Ӗҫлесех тесен, пырӑр ара, ӗҫлекеншӗн ӗҫӗ тупӑнӗ, -  
ҫапла каласа Антуни васкасах арманалла тухса утрӗ.

Ҫӑкӑр-тӑварне килне кӗртсе хӑварса Манття та тӑванӗ 
хыҫҫӑн арманалла ут-вӗттӗн вӗҫтерчӗ. «Ӗнтӗ малашне 
вӗсем те текех выҫӑ лармӗҫ, пашалупа икерчӗ те, кукӑль те 
пӗҫерсе ҫийӗҫ, ҫӑкӑр та умран татӑлмӗ», -  ҫапла шухӑшпа 
Манття арман алӑкӗнчен вирхӗнсе пырса кӗчӗ те кӗпе ҫан- 
нисене тавӑрса ҫӑнӑх юхса тӑракан лар патне пырса тӑчӗ.

288



Тулли миххе арҫынла хаш! кӑна хул пуҫҫи ҫине ҫавӑрса хур- 
са Зфамра арман кӗтессинче тӑракан лав ҫине тухса х}гчӗ, 
унтан таплаттарса татах армана кӗрсе кайрӗ.

Арман ҫуначӗ ҫил пур чзгхне ҫаврӑнать те, ҫил тамалсан 
чарӑнать. Акӑ халӗ те вӑл чӗрик-чӗрик! турӗ те чарӑнса ларчӗ. 
Авӑртма килнӗ ҫынсем ҫил тухасса кӗтсе чикарккӑ туртса 
ячӗҫ авӑ. Арманҫӑ пӗртте ахаль лармасть: лара юхса тулнӑ 
ҫӑнӑха михӗсене тултарса лартать, лар тӗпне шӑл са пуҫтарать, 
тырӑ яракан пӗрмене, арман ҫзгнаттисене юсать тата ытти 
те. «Тете, тата мӗн тзгмалла?» тесе кӑна тӑрать Манття, чупса 
ҫӳресе ӗҫлет. Ик алла ӗҫ тупӑнни епле савӑнтарнӑ ӑна!

-  Антуни тете, ҫил ҫаврӑнчӗ! Анӑҫран мар, кӑнтӑртан 
хытӑ вӗре пуҫларӗ. Вал хӳрине ҫавӑрас-и?

-  Вал ҫавӑрас! Вал ҫавӑрас! -  шавласа кайрӗҫ ҫӑнӑх 
авӑртма пынӑ черетри ҫынсем. Икӗ-виҫӗ арҫын вал хӳрине 
пырса тытрӗҫ.

-  Пӑрӑнӑр-ха! Эпӗ хамах! -  Манття вӗсене хул пуҫҫипе 
тӗксе сирчӗ те вал хӳрине ярса тытрӗ.

-  Хойшшоп! Хо-о!..
Манття вал хӳрине пӗчченех тепӗр енне ҫавӑрса хзгчӗ. 

Арман ҫунаттисем кӑнтӑр енчен вӗрме пуҫланӑ ҫиле май 
ҫаврӑнса тӑчӗҫ. Хӗремесленсе кайнӑ хӗр алӑк урати ҫине 
ларса сывлӑш ҫавӑрса ячӗ.

-  Ай, патька! Мӑлюкӑн кун хӗр те пур-и? -  тӗлӗнсе 
пӗҫҫине шарт! ҫапрӗ Палля.

-  Хӑй йӑптӑхне тӑкнӑ йыт-качка евӗр кӑначчӗ, -  лӗкӗрт 
кулчӗ Энтюк.

-  Вилнӗ ҫын ҫинчен чипер калаҫ-ха эсӗ! Асту! -  чарчӗ 
ӑна Ҫетюк.

-  Мӗн астумалли пзф унта, пӗл етпӗр ӗнтӗ. Хӗрӗ епл е нӑкӑ 
авӑ! Кун пеккине качча илсен те пырать, выҫӑ вӗлермест, -  
хӗр ҫинчен куҫ илмест Энтюк.

Йӗплӗ чӗлхесен сӑмаххисене итлесе ларса Манттян 
хӑлхи йӳҫрӗ кзфӑнать, чӑтаймарӗ:

-  Антуни тетене хывнӑ эпӗ! Ӑт! Пирӗн тӑван вӑл!
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Лекӗр кирлӗ

Сахвине иккӗмӗш кун упӑшкин куҫне эмеллет. Хӑраса 
уҫса пӑхрӗ вӑл паян упӑшкин куҫ хупанкине ҫӳлелле тавӑрса.

-  Куҫу пӳрленнӗ. Шур илесрен те хӑрушӑ. Ах, Ҫимун... 
Мӗнле пулса т)гхрӗ-ха капла? Киремет тытрӗ пуль сана? -  
Сахвине пӑшӑрхана-пӗр тӑрать.

-  Тимӗр карта ҫине пырса тӑрӑнтӑм. Хам айӑплӑ, апӑрша 
темерӗн... -  аллине сулчӗ Ҫимун. -  Те суккӑрланса ларасси 
пур ӗнтӗ?

-  Чӳрече тарӗпе шӑлса пӑхам-и пӗреххут?
-  Ан тив, эмел яр.
-  Ятӑм. Чим, ан тӑр-ха, шурӑ пирпе ҫыхса хурам.
Икӗ кунран та, виҫӗ кунран та иртмерӗ суран. Ҫимун 

куҫне шур илсех пычӗ. Сахвине пӑшӑрханса пӗтереймест. 
Ҫимун юлашкинчен чӑтаймарӗ, аслӑ ывӑлне, Ивана, лаша 
кӳлме хушрӗ.

-  Вулӑса каятпӑр, Иван, атя, лар, тилхепене эсӗ тыт.
-  Тӗнче курма каятпӑр-и, атте?
-  Ах, апӑрша! Саншӑн тӗнче курса пултӑр! Эпӗ вара, кун 

пекех пулсан, ҫут тӗнчене те курма пӑрахӑп. Э-хе-хе-хей...
Вулӑсри пульницара Ҫимунӑн шур илме тытӑннӑ 

куҫне хырса ячӗҫ, эмеллерӗҫ, килте эмеллесе тӑма тата пӗр 
кӗленче савӑтпа эмел те парса ячӗҫ.

-  Мӗншӗн ҫийӗнчех килмерӗр? Тепӗр икӗ кунран хӑрах 
куҫу шӑтса юхма та пултарнӑ. Ҫак эмеле кунне виҫҫӗ ярса 
тӑрӑр. Икӗ эрнерен тепре килӗр тӗрӗслеттерме, -  терӗҫ.

-  Пирӗн яла пӗр лекӗр ярса памӑр-ши? Ятарлӑ ҫурт та, 
ӗҫ укҫи те уйӑрӑттӑмӑр. Хӑйне пурӑнмалӑхне те, чирлисене 
йышӑнмалӑхне те.

Ҫимун ҫапла сӑмах туса пульница пуҫлӑхӗсемпе ял 
умне тухса тӑнӑ ҫивӗч ыйтӑва хускатрӗ.

-  Тӳрех калаймастпӑр, уесран ҫӗнӗ лекарьсем килме 
кирлӗ часах. Сирӗн яла пырас текен тупӑнсан, систерӗпӗр, -  
шантарчӗҫ ӑна.
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Ҫакӑ ӑна чӗм кӳчӗ. Апла тесен, ҫине тӑмаллах.
-  Ялӗ пысӑклансах пырать. Паянхи кун икҫӗр ытла 

киле ҫитрӗ. Пире лекӗр кирлех.
-  Эпир шута илӗпӗр сирӗн ыйтӑва.
Ҫимун килне хавас кӑмӑлпа таврӑнчӗ. Куҫӗ самайла- 

насса та, яла лекӗр килессе те шанӑҫ пур-ха унӑн. Ҫывӑх 
вӑхӑтра хурал пӳртне халӑха щ х са  ялта чиркӳ тӑвасси тата 
лекӗр ҫурчӗ уҫасси пирки сӑмах хускатма тӗв турӗ. «Вӑрман 
кӑл арса пура пурал аттарас та чиркӳ-прихут шкулне ҫӗклес, 
ун ҫумнех лекӗр ҫурчӗ те тӗксе лартас. Укҫа-тенкӗ енчен 
халӑха пит расхутлантарас мар, хирӗҫ тӑракансем нумай 
пулӗҫ, ял халӑхне те пӑтратса ярӗҫ», -  ҫапла шухӑшсемпе 
айланса пычӗ вӑл яла таврӑннӑ чух ҫул тӑршшӗпех.

-  Атте, эпир тӗнче курмарӑмӑр-ҫке паян? Пульницана 
ҫеҫ ҫитсе килтӗмӗр. Тӗнче мӗнле пулать вӑл?

-  Куҫ курнӑ ч)гхне тӗнче пур ҫӗрте те пур вӑл. Суккӑр 
ҫыншӑн ҫеҫ тӗнче ҫук. Тӗттӗм халӑх та суккӑр ҫын пекех. 
Тухса пулӗ-и ҫутта?..

-  Епле тухаҫҫӗ тата ҫутта?
-  Вӗренмелле, ывӑлӑм. Ялта шкул уҫмалла, сире пурне 

те шкула ярас тетӗп.
-  Эпир те Лявкка тете пек писӑре тзгхатпӑр-и вара?
Ҫимун ӑшӗнче кулса илчӗ те ывӑлне ҫапла хуравларӗ:
-  Вӗреннӗ ҫыншӑн малашне тӗнче уҫӑлать.
-  Атте, эсӗ тин кӑна куҫ куракан ҫыншӑн тӗнче п)ф 

ҫӗрте те пур терӗн. Халь апла калатӑн...
-  Ачамккӑ, ӳссе ҫитсен хӑвах ӑнланӑн-ха акӑ.

Курма килсен

Ҫӗнӗ Ахпӳртӗн тӳрӗ те аслӑ урамӗпе аякранах хӗвел 
пек ҫуталса килекен шӑллӗне Ҫимун тӳрех палларӗ. Сал- 
так тумӗллӗ аякри ҫыннӑн утти-тӑрӑвӗ ҫеҫ мар, пӗвӗ-сийӗ 
те палланӑ пек! Тем тесен те, Элекҫеех!
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-  Иван, Якку, Якур! Пырӑр, чупӑр салтак тетӗре хирӗҫ 
кӗтсе илме!

Виҫӗ ывӑлӗ те ӑмӑртмалла хирӗҫ чупрӗҫ.
-  Тете! Тете! Салтак тете-е!
Хайхискер ҫурӑмӗнчи кутамккине ҫбре хзгчӗ те виҫҫӗ 

шне те ыталаса илчӗ.
-  Э-э-эх! Епле ӳссе кайнӑ, шӗвӗрккесем! Эпӗ сире пурне 

те палласа та ҫитерейместӗп! -  Элекҫей тетӗшӗн ачасене 
ытама пуҫтарса илсе юратрӗ.

-  Эпӗ Иван!
-  Эпӗ Якку!
-  Эпӗ Якур! -  пӗр-пӗринпе ӑмӑртмалла каласа пама 

пуҫларӗҫ шӗвӗрккесем.
-  Ай, епле маттурсем эсир! -  Элекҫей кашнийӗшне 

пилӗклӗ пӗремӗк кӑларса тыттарчӗ.
-  Тете, атя киле, атте кбтет сана!
Элекҫей Ҫимун тетбшне хирбҫ васкарӗ, чупса пырса 

ыталарӗ:
-  Мӗнле килме пблтӗн, шӑллӑм? Элле курма ячбҫ?
-  Курма ячбҫ.
-  Юрӗ, урамра сӑмахласа тӑрар мар. Атя, пӳрте кӗрсе 

калаҫар. Каҫпа тӑвансене пухӑпӑр.
...Кӗр кбрлет тбп кил. Ял ҫынни, тӑван-пӗтен -  пурте 

салтак курма пухӑннӑ. Арҫынсем кайри пӳртре чӗлӗм пак- 
латтараҫҫӗ, салтак пурнӑҫӗ ҫинчен халап яраҫҫӗ. Малти 
пӳртре тӗпелте салтакран курма килнӗ Элекҫей кӗрекере 
ларать, аллинчен сӑра курки каймасть.

-  Тавсси, Элекҫей, атя, тытса пар сӑра куркине! Киле 
таврӑннӑ ятпа!

-  Курма килнӗ тесе ӗнтӗ... Пуҫӗпех таврӑнман-ха, -  
Элекҫей йӑл-ял кулкаласа кӗрекере саркаланса ларать.

-  Атя, ху каланӑ пек пултӑр! Тавсси!
-  Тав сире, тӑвансем, ял-йыш, мана сума суса 

пуҫтарӑннӑшӑн.
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-  Салтак ячӗ ӗмӗртен хисеплӗ пулнӑ. Сана хисеплеме- 
сен тата кама хисеплес? Таркӑн мар вӗт, курма таврӑннӑ 
салтак! -  пӗри те тепри алӑ пырса тытаҫҫӗ Элекҫее.

Акӑ, Антуни тетӗшӗ пырса кӗчӗ. Пуҫӗнчи кӗҫҫе 
шӗлепкине хывса алла илчӗ те шӑллӗне упа пек ытамласа 
илсе хул пуҫҫинчен лӑпкаса юратрӗ.

-  Эх, шӑллӑм! Каламанни пултӑр та! Епле чӑтать-ши ку 
хӗсметре, тесе пайтах пӑшӑрхантӑмӑр саншӑн.

-  Ҫынпа пӗрле, тете! Ҫынран уйрӑм мар.
-  Эх, шӑллӑм, тӗнче касса ҫӳрерӗн, эппин. Мӗнле унта, 

каласа пар пире!
...Килти пехетлӗ п}грнӑҫ тутине астивсе илнӗ рекрут 

кӗреке хушшинчен тухса кайри пӳртри кутник сакки ҫине 
сӗвӗнсе, ура явса ларчӗ те чӗлӗм чӗртрӗ, пӗр хушӑ инҫетелле 
пӑхса хӑй ӑссӗн тем шухӑша путрӗ. Антуни, вучах умӗнчи пӗчӗк 
тенкеле илсе, кӑмака ҫзгмне ӑна хирӗҫ пырса ларчӗ, в)гчахри 
кӑвартан чӗлӗмне хыптарса паклаттара пуҫларӗ. Ҫимун сӗтел 
хушшине чавсаланса ларчӗ. Ача-пӑча кӑмака тӑрринче, ҫӳлти 
сентресем ҫинче вырӑн тупрӗ. Хреҫҫукпа Сахвине инкӗшӗсем 
тӗпелте турчка-ухватпа кӗмсӗртетме пӑрахса тӑпланчӗҫ. 
Виркка йӑмӑкӗ турахупне тетӗшӗ ҫумнерех шутарчӗ те 
ҫывӑхах пырса ларчӗ, хӑй ҫавах арлама пӑрахмарӗ. Вӑрр! та 
вӑрр! ҫаврӑнать унӑн йӗки, урайне ӳксе тӗпел кукӑрнеллех 
кӗрсе каять. Ҫав йӗкерен куҫ илмест курма килнӗ салтак, хӑй 
ҫаврӑнса ҫӳренӗ ҫулсене аса илтерет вӑл ӑна...

Кӳршӗ-аршӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри кутник сакки 
ҫине вырнаҫрӗҫ, тин алӑкран кӗни-пӗр е ура ҫинчех хӑлха 
тӑратса итлеме пуҫларӗҫ, е ҫӑпаталлӑ урисене явса урайне 
кукленсе ларчӗҫ.

Пурте ун сӑмахне кӗтеҫҫӗ.
-  Касаксен полкӗнче хӗсметре тӑратӑп, -  кутник сакки 

ҫине куштаннӑн сӗвӗнсе хӗрлӗ кӑтра ҫӳҫне карттус айӗнчен 
вӗҫкӗннӗн кӑларчӗ Элекҫей.

-  Вара? Вара?.. -  хӑлхине аллипе тӑратсах итлеме 
пуҫларӗ Кӑста Керӗмӗ. -  Вара епле унта?
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-  Хӑрах алӑра -  шашкӑ, тепринче -  нухайккӑ. Ут ҫинче 
пӗрмаях.

-  Ратник пурнӑҫӗ мӗнлерех иртет? Каласа пар-ха пире. 
Сире илсе кайнӑранпа яла никам та отпуска килмен, -  
Сӗней ура ҫинчех тӑрать, тин алӑкран кӗнӗскер Элекҫее, 
унӑн салтак тумне пит куҫласа пӑхать.

-  Кунӗпех стройпа муштровка пырать... Ҫапӑҫма 
хӑнӑхатпӑр. Пуҫ касма вӗренетпӗр, пӗр сӑмахпа каласан! -  
Элекҫей сасартӑк сиксе тӑчӗ те пилӗкрен ҫакӑнса тӑракан 
йӗннинчен хӑвӑрттӑн хӗҫне туртса кӑларса пӳрт варринче 
вӑрр! та варр! вылятма пуҫл арӗ. Пӳртри сывлӑш ул аса кайрӗ. 
Пурте хӑраса унран айккинелле сулӑнчӗҫ, хӗрарӑмсем ал- 
лисене пит умне тытса каялла чакрӗҫ, ҫухӑрса ячӗҫ. -  Вӑт 
ҫапла! Гей! Ге-ей!!.

Кӑмака ҫинчен мӑйне тӑсса пӑхса ларакан ачасен куҫӗ- 
сем ҫ}ггӑлса кайрӗҫ. Сывлама хӑраса пӑхса тӑчӗҫ вӗсем 
Элекҫей ҫине: вӑт ку салтак! Вӑт ку салтак-тӑк салтак! 
Еплерех салтак-тете! Хӑшӗ-пӗри чӑтаймасӑр ши! те ши! 
шӑхӑрса ячӗ.

-  Ш-ш-ш! Итлеме ан чӑрмантарӑр! Малалла кала, 
Элекҫей, -  ачасен енне аллине сулса шӑпланма хушрӗ Кӑста 
Керӗмӗ.

-  Чылайлӑха курма ячӗҫ-и? -  Кашта Хӗветӗрӗ, 
паҫӑртанпах чӗнмесӗр ура ҫинче тӑраканскер, кутник сак- 
ки ҫинче вырӑн тупса ларчӗ. Аллинчи пурттине яланхилле 
хул хушшине хӗстернӗ хӑй.

-  Пӗр уйӑха. Тӑванӑмсем! Ял-йыш! Пӗр уйӑх эпӗ сирӗнпе 
пӗрле пулӑп...

Хӗрсе кайнӑ Элекҫей тӳрех лӑпланаймарӗ-ха, малти 
пӳртӗн-кайри пӳртӗн кумса ҫӳрерӗ, пӗрне, тепӗрне тытса 
юратрӗ, салтак пурнӑҫӗ ҫинчен каласа пачӗ, хӗҫҫипе сулка- 
лашрӗ.

-  Элекҫей, эс сулахай аллуна мӗншӗн хул пуҫҫинчен 
ҫакса янӑ ҫак? -  хӗрсе кайнӑ салтака лӑплантарасшӑн пыр- 
са тытрӗ Сӗней.

294



Лешӗ тинех хӗҫҫине йӗннине чикрӗ те кутник сакки 
ҫине ыттисемпе юнашар пырса сӗвӗнчӗ.

-  Эй, мӗн каласси!.. Лаша ҫинчен тӑрук ӳкрӗм. Темех 
мар, иртсе каять, -  мӑйран ҫакса янӑ аманнӑ сулахай хулне 
хӑй умнерех куҫарчӗ Элекҫей. -  Барьер илме вӗрентӗмӗр. 
Шывлӑ сарлака траншея урлӑ сикмеллеччӗ. Манӑн ут кай- 
ри урисемпе ҫырана ҫитеймерӗ. Иксӗмӗр те персе антӑмӑр. 
Эпӗ лаша айне пултӑм.

-  Вара? Вара? -  аптӑратрӗҫ пухӑннисем.
-  Мӗн вари? Кӑштах госпитальте выртрӑм. Киле курма 

ячӗҫ, авӑ, сывалса ҫитиччен.
-  Хӑш тӗлте хӗсметре тӑратӑн эс, каласа пар-ха пире. 

Мӗнле унта?
-  Ытла инҫех мар. Ч. хулари касаксен полкӗнче.
-  Тӗнчере мӗн шавлаҫҫӗ? Вӑрҫӑ-тавраш тухасси пирки 

шавламаҫҫӗ-и? Эс -  тӗнче курнӑ ҫын, илткеленӗ пулӗ...
-  Хальлӗхе нимле сас-х)фа та ҫук темелле. Пӗрмай ҫар 

ӗҫне вӗренетпӗр, то тех...
-  Ахальтен мар пулӗ?..
-  Эсир хӑшӗ те пулин вӑрҫӑра пулса курнӑ-и? Курман. 

Чылайӑшӗ ялтан та тухса курман. Хӗ-хӗ-хӗ... -  Элекҫей 
сӑмаха шӳт-пӳт ҫине куҫарасшӑн пулчӗ. -  Итлӗр-ха, акӑ. 
Хӑш-пӗр касак хӑрах хӑлхине, чикансем пек, ҫаврака кӗмӗл 
алка ҫакса ҫӳрет, пӗлетӗр-и мӗншӗн?

-  Ҫу-ук. Мӗншӗн тет вара?
-  Пирӗн полкра та пур ун пеккисем. Мӗн амакӗ тесе 

шухӑшлатӑп. Ыйтса пӗлтӗм те ним кулмалли те ҫук ик- 
кен. Килӗнче ҫав касак пӗртен-пӗр ывӑл пулнӑран ҫапла 
тӑваҫҫӗ. Вӑрҫӑ-ҫапӑҫу тавраш сиксе т}гхсан ытти касаксем 
вӗсене вилӗмрен хӳтӗлеме тӑрӑшаҫҫӗ.

Арҫынсем тем чӗмсӗрленчӗҫ.
-  Мӗн-им? Вӑрҫӑ тухас пек-им? Сас-хура ҫӳрет-им унта? -  

ыйтуллӑн пӑхрӗҫ Элекҫей куҫӗнчен темиҫен.
-  Вӑрҫӑ тухасси пирки малтан пӗлтерсе хумаҫҫӗ, тухсан 

тин «Шашки наголо!» теҫҫӗ те пире вӑрҫа кӗртсе яраҫҫӗ. Эх, 
пыратпӑр вара ут ҫинче хӗҫсене вылятса...
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-  Ӑста вылятма вӗреннӗ-ха эсӗ апла хӗҫ тенине. 
Кзфатпӑр-ха, ҫапах та эсӗ акӑ мӗн, шӳтлемесӗр кала-ха. 
Вӑрҫӑ тухатех-и вара? -  Кашта Хӗветӗрӗ пӑлханса пурттине 
пӗр аллинчен тепӗр аллине куҫарма пуҫларӗ.

-  ...Касакпа касачкӑ пысӑк юхан шыв урлӑ каҫаҫҫӗ тет. 
Арӑмӗ кӗсменпе авӑсать тет, касакӗ хӑй вара чӗлӗм туртса 
ларса пырать тет. Ҫакскерсене ҫыранран пӑхса тӑракансем 
кӑшкӑрса ыйтаҫҫӗ:

-  Эсӗ ма арӑмна кӗсмен тыттарнӑ? Ма ху ишместӗн?
Касак ҫапла хуравлать:
-  Тен, ыран вӑрҫӑтухӗ? Эпӗ вара ывӑнса кайӑп унччен...
Инкӗшӗсем, хӑйсен хушшинче пӑшӑл-пӑшӑл туса,

кӑмакана ал-хапӑлӑн кукӑль-ҫӑкӑр, шӑрттан тата шаркку 
лартсаярса питлӗхпе хупрӗҫ те турчӑки-ухвачӗсене кӑмака 
хыҫне чиксе х}гчӗҫ.

Тем вӑхӑтран пӳрте тутлӑ апат шӑрши хуллен тухса 
сарӑлчӗ, сӑмсаран кӑтӑкларӗ, анчах салтак калаҫӑвне итле- 
кенсене ку пӗрре те илӗртмерӗ. Вӗсем хӑлхисене тӑратсах 
тӗнчере мӗн пулса иртнипе кӑсӑкланчӗҫ, салтак ҫӑва- 
рӗнчен тухакан кашни сӑмаха чӑтӑмсӑррӑн кӗтрӗҫ.

-  Апла тен-ха эсӗ... Миҫе ҫул юлчӗ ӗнтӗ санӑн тата 
хӗсметре?

... М-м-м. Ҫирӗм ҫула илсе кайнӑ пире. Эпӗ сакӑр ҫулне 
хӗсметре тӑтӑм ӗнтӗ...

Элекҫей сӑнӗ сасартӑках тӗксӗмленчӗ. Темӗскер ун 
чунне кӑшлать... «Вӑрҫӑ мӗлки хӑратса тӑрать яланах, 
ахальтен-им вӗсен полкне Кавказ чиккине сыхлама ярас 
пирки сӑмах тухрӗ. Ҫар ӗҫне те юлашки вӑхӑтра пит хӳп- 
тӗрлесе вӗрентеҫҫӗ...».

Анчах ҫакна ял-йыша каласа парас килмерӗ унӑн. 
Халӑх умӗнче паттӑрланма хӑтланса чӗлхе ҫине мӗн кил- 
нине суйса ларчӗ, мухтанчӗ, хӑйӗн чӗпӗтсе ыратакан чун- 
не йӑпатрӗ... Чӗлхи вара ҫаплах пӗр чарӑнми калаҫрӗ, тути 
чалӑшса кулчӗ, хӑйне хӑй паттӑрла тыткаларӗ...

Ирхи автансем авӑтичченех пычӗ вӑрҫӑ пирки хускатнӑ 
сӑмах-юмах...
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Апике

Ҫӳллӗ ҫыранран сиксе юхать Хула ҫырми, Пӑла шывӗ- 
пе тӗл пулма васкать. Паян икӗ шыв пӗрлешнӗ вырӑнта икӗ 
кӑвакал чӑмса вылять. Иккӗшӗ те сарӑ-хӑмӑр тӗслӗскер- 
сем, хӗвел ҫутинче вӗсен тӗкӗсем ылтӑн пек йӑлтӑртатаҫҫӗ. 
Пӗри тепринчен пытанать, унтан ун хыҫӗнчен чалт! сик- 
се тухса нарт! нарт! сас парать. Эх, чӑмаҫҫӗ, эх, пӗр-пӗрне 
хӑвалаҫҫӗ! Авӑр юххипе ҫаврӑна-ҫаврӑна чӑмпӑлтатаҫҫӗ. 
Авӑр варринче тӗл пулаҫҫӗ те парр! вӗҫсе ик айккинелле 
тараҫҫӗ, унтан сывлӑшра явӑна-явӑна вӗҫсен, хӑвалӑха анса 
йӑвине чӗп пусма лараҫҫӗ...

-  Апике-е-е!
Хула ҫырминчен кӗвентепе шыв ӑсса хӑпаракан Апике 

сасӑ илтӗннӗ енне ҫаврӑнса пӑхрӗ те ҫыран хӗрринче салтак 
тумӗ тӑхӑннӑ йӗкӗте к)фчӗ. Хӗвел ҫзггинче тӑракан хӗрлӗ 
ҫӳҫлӗ йӗкӗт хӗвел пекех йӑлтӑр-йӑлтӑр кулать. Аялтан 
ҫӳлелле пӑхнӑран йӗкӗт мӗлки хӗре палӑк пек капмаррӑн 
кзфӑнчӗ. Акӑ вӑл ӑна хирӗҫ чупса анчӗ те ун умӗнче тӑп 
чарӑнчӗ, хӗре вӗри сывлӑш варкӑшӗпе антӑхтарса ячӗ.

-  Эсӗ-и вара ку, Апике, эсӗ-и? -  сывӑ аллипе хӗртен 
хӑрах витрине илсе ҫыранран пӗрле йӑтса хӑпарчӗ.

-  Эпӗ-ҫке. Ма ун пекех ыйтатӑн?
-  Паллама та ҫук ҫитӗнсе кайнӑ-ҫке. Эпӗ салтака т}гхса 

кайнӑчухне ҫиччӗ-саккӑрта ҫеҫчӗ. Чипер хӗр ҫитӗнет пирӗн 
ялта тесе шутлаттӑм. Ав еплерех пулса кайнӑ!..

-  Эсӗ хӗсметйен тавйӑннӑ-и, Элекҫей?
-  Ҫапла тейӗпӗр. Тата мӗн ыйтса пӗлесшӗн?
-  Халь пуҫӗпех тавйӑнтӑн-и вайа яла? -  калаҫнӑҫемӗн 

хӗрӗн питне кӗрен тӗс ҫапса пычӗ.
-  Сана кзфма ҫеҫ килтӗм. Ахаль пулсан килес ҫзгкчӗ, -  ҫыв- 

харса хӗре каллех вӗри сывлӑш хумӗпе пӑлхантарчӗ йӗкӗт.
-  Ай-ай, юптайма ӑста та...
-  Халь, акӑ, кзфтӑм. Кӑмӑл тулчӗ, каятӑп, -  ҫапла каласа 

Элекҫей витрине ҫӗре лартрӗ те васкасах утса кайнӑ пек тзфӗ.
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-  Элекҫе-ей! Э-эй! Ан кай-ха, ыйтса пӗлмелли пуй.
-  Мӗн ыйтасшӑн-ха хӗрпӗрчи манран? -  Элекҫей 

йӑлтӑр-йӑлтӑр кулса хӗр патне каялла ҫаврӑнса пычӗ.
-  ... Ман Ухиме аппа Якйавшӑн пит пӑшӑйханать. Эсӗ 

пӗлместӗн-ши ун ҫинчен нимӗн те?
-  Пире вулӑса, унтан уеса пӗр лавпах леҫрӗҫ. Каярахпа 

ҫулсем уйрӑлчӗҫ. Эпӗ ним те илтмен. Ҫыру ямасть-им?
-  Малтан яйкалатчӗ, каяяхпа ҫыйма пӑйахйӗ.
-  Мӗн тӑван-ха ку шывпа? Хула ҫырминчен асапланса 

йӑтса хӑпаратӑн? Пусӑри шыв ҫитмест-и?
-  Пусӑйи шыв хытӑях. Мунча кӗме Хула ҫыйминчен 

йӑтатӑп.
-  Апике?
Ар шутне кӗрсе ҫирӗп хул-ҫурӑмланнӑ, ӗлккен 

кӗлеткеллӗ яштака Элекҫей салтак тумӗпе, ай, паттӑррӑн, 
ай, вут-хӗмӗн курӑнать-ҫке хӗр куҫӗ умӗнче. Хӗрлӗ ҫӳҫӗ 
хӗвел ҫинче ылтӑнӑн йӑлкӑшать. Кӑвак куҫӗ чӗркӗмӗлӗн 
хумханса тӑрать. Ах, хитре кулать-ҫке, ах, илӗртет ҫиҫӗм 
пек куллипе. Ҫаплах хӗр чӗрине ҫурать, вут хыптарать...

-  Апике, ан васка-ха!
-  Э-э-элекҫей, ах...
-  Эпӗ салтакра пулнӑ вӑхӑтра Хула ҫырми кассинче 

еплерех хӗр ҫитӗннӗ иккен! Ҫырла пек! Апике...
Хӗр чӑтса тӑма вӑй ҫитереймерӗ, тулли витрисенчи 

шывне сирпӗте-сирпӗтех ут-вӗттӗн килнелле чупрӗ. Чӗри 
сиксе тухас пек тапрӗ. Апике иккӗ те, виҫҫӗ те хзггларӗ Хула 
ҫырмине шыв ӑсма. Чӑнкӑ ҫыран хӗрринче ӑна кашнинчех 
Элекҫей кӗтсе тӑчӗ.

-  Апике... Ай, епле пике эсӗ!..
Хӗр тутине халиччен те астивсе курман Элекҫей Апике 

ҫинчен куҫне илеймест паян, Ҫыран хӗррине тӑнӑ та унӑн 
кашни зггӑмне сӑнать, куҫран вӗҫертмест.

Хӗр ӗнтӗ шывне те йӑтса тултарчӗ мунча хуранне, ал- 
кумӗнчи шетнике те чӑппи тултарчӗ. Татах чупса каяс ки- 
лет унӑн Хула ҫырми хӗррине. Хапхаран ура ярса пусас тенӗ 
43ГХ хальхинче амӑшӗ тытса чарчӗ.
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-  Апике, шыв тултса ҫитрӗ пуль. Хзфӑн милӗк пӗҫер- 
ха вӗрекен шывра, мунча чулӗ ҫине пӑрах. Аҫу мунчана 
каясшӑн хыпаланать.

Каҫ сӗмӗ ҫапрӗ. Ял ҫинчи шӑв-шав хуллен тамалчӗ. 
Апикесен ҫемйи паян мунча кӗрет. Сымккапа ывӑлӗ кӗрсе 
тухнӑ хыҫҫӑн мунчана амӑшӗпе Ухиме ҫӑвӑнма кайрӗҫ. 
Ухиме пек хӳхӗм хӗр ялӗпе те ҫук. Ялӗпе-и, таврара та 
тупаймӑн. Анчах хӗр Якрава ӑсатса янӑранпа никама та 
савмарӗ, килӗшме килекенсене те яхӑнне ямарӗ. Качча 
кайма шутламарӗ, амӑшӗ вӗҫӗмсӗр йӑсланине те хӑлхана 
чикмерӗ, кунран-кун, ҫулран-ҫул Якрав ятне асӑнса 
пурӑнчӗ, Халӗ те, акӑ, салтӑнса мунчана ҫӑвӑнма кӗрсен 
амӑшӗ каллех ун хӑлхине йӳҫӗхтерме пуҫларӗ:

-  Ҫакӑ пӗвӳ-сийӳпе сая кайса пурӑнан. Ӗмӗр иккӗ кил- 
мест. Ҫирӗм пилӗк ҫул ҫирӗм пилӗк кун мар, уйӑх та мар. 
Хӗрӗхе ҫитиччен хӗр пулса пурӑнас тетне? Аҫу-аннӳ ки- 
лӗнче ытлашши пыр пулса кӑна пурӑнан! Акӑ мӗн!

-  Ах, анне, эп ӗҫлемесӗр пурӑнап-и вара? Тырӑ вырап, 
кӗлте турттарап, хӗлле пир тӗртеп. Пӗр ӗҫрен те юлмастӑп- 
ҫке, -  ҫивӗтне салатнӑ майӑн калаҫать Ухиме. Ҫу каҫипех 
ҫумӑр курман тулӑ улӑмӗ евӗр сап-сарӑ ҫӳҫӗ хура мунчара 
ытла та ытарма ҫук курӑнчӗ. Хӑрӑм лексе вараланасран 
шел тейӗн ҫав...

-  Хӗр тенин качча каймалла, ҫемье ҫавӑрмалла, ача- 
пӑча ҫуратмалла. Ма каймастӑн ҫав Курнавӑш йӗкӗтне? 
Миҫе хут килчӗ ӗнтӗ килӗшме! Мӗн тиркешсе тӑран?! Ватта 
юлтӑн вӗт! -  мунча чулӗ ҫинче милӗкне енчен-енне ҫавӑрса 
пӑшӑхланӑ май йӳтетет амӑшӗ хӗрне.

-  Тиркешнӗрен мар...
-  Мӗншӗн тата? Ав епле ҫирӗп арҫын, кӗреш юман пек, 

сӑнне-пуҫне пӑхӑсӑн -  такам ӑмсанмалла. Вун ҫиччӗри 
хӗрсем те сиксех качча тухӗҫ. Ак тытап та Апикене парса 
ярап! Каятӑн-и, ҫук-и?!

-  Каймастӑп! Якрава кӗтетӗп.
-  Ҫирӗм пилӗк ҫул-и?!

299



-  Тен, маларах килӗ? Халь ҫирӗм ҫул кӑна теҫҫӗ, авӑ...
-  Калаҫса тӑр-ха тата! Ак сана ҫирӗм! Ак сана! Акӑ! 

Акӑ!.. -  вӗри милӗкпе ҫунтара пуҫларӗ амӑшӗ хӗрне. Лешӗ 
юлашкинчен куҫҫульпех йӗрсе мунча алкумне сирпӗнсе 
тухрӗ. Ҫӑвӑнмасӑрах килне кайма пуҫтарӑнчӗ.

-  Тепре килтӗр-ха ҫав Курнавӑш, эп сана-и! Эп сана! 
Ы-ых! Ҫыхса пӑрахсах лартса ярап! -  алӑкне уҫса кӑшкӑрчӗ 
ун хыҫҫӑн амӑшӗ. -  Якравсӑр пуҫне тӗнче хӗсӗр-им? Хӗрӳ- 
пуҫу темерӗн...

Тата нумай тулашрӗ-ха тарӑхнӑ амӑшӗ, вӗрилентернӗ 
милӗкпе хӑйне хӑй ислетрӗ, хӗрне хӗнес вырӑнне хӑйне 
ытларах хӗнерӗ. «Ара, мӗн тӗрлӗ хӗр ӳстерсе ҫитӗнтер те, 
качча каймасӑр кутӑнлашса килте ларать. Якравне качча 
кайса пуҫ сырса юлнӑ пулсан тарамччӗ-ха, иҫмасса. Капла 
мӗнле? Ҫурхи пӑр ҫырана ларса юлнӑ евӗр ватта юлать. 
Ял-йышран аван мар вӗт -  сая кайса пурӑнать. Э-эх! Хурӑн 
милӗкпе мар, вӗлтрен татса кӗрсе хӗнемеллеччӗ-ха та 
ӑна... Юрату иккен. Ха! Мунча сӗрӗмӗ тивмен мар-и! Якра- 
ву таврӑннӑ ҫӗре ҫурхи шывпах юхса каять, хӗллехи ҫил- 
тӑман пӳртри ӑшша хӑваласа кӑларнӑ пекех чӗрӳнте юрату 
мар, сӗрӗмӗ те юлмасть!..».

Апике юлашкинчен кӗчӗ. Вӗри мунча юратмасть 
ҫамрӑк хӗр. Хурӑн кӗлӗпе сӗлтӗ шывӗ туса лартрӗ вӑл, ми- 
лӗкпе мунча чулӗ ҫине шыв пӗрӗхрӗ, унтан икӗ ҫивӗтне 
салатма пикенчӗ. Вӑрӑм ҫырӑ ҫӳҫӗ хумлӑн-хумлӑн хӗр пӗвӗ 
тӑрӑх сапаланчӗ. Апикене аппӑшӗ пекех тееймӗн: пӗвӗпе 
те унпа танах мар, кӑвак куҫӗ те чӗркӗмӗллӗн хумхан- 
са пӑхмасть, чӗлхи те кӑшт селӗпрех, анчах... темле куҫа 
курӑнман шалти ҫепӗҫлӗхпе черченкӗлӗх унра ҫурхи ҫеҫке 
сапаки пек кӑмӑла килентерсе тӑрать. Пӑхнӑҫемӗн пӑхас 
килет ун ҫине, калаҫнӑҫемӗн калаҫас килетунпа.

...Сасартӑк алӑк яри! уҫӑлса кайрӗ. Алӑкран пуҫне пӗш- 
кӗртсе хура мунчана салтак тумлӗ Элекҫей кӗрсе тӑчӗ...

-  Апике!..
-  Ах! Эс ма кунта?!.
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-  Апике!.. Вутӑш эсӗ! Окаяннӑй вутӑш...
Хзфа мунчари мӗлтлетекен чӗпкуҫ ҫатӑртатса илчӗ 

те сӳнчӗ. Мунча чулӗ ҫине чашлаттарса сапнӑ шыв мач- 
чана пӑсланса ҫӗкленчӗ, иккӗшне те сывлайми туса хучӗ, 
Элекҫейпе Апикене ураран ӳкерчӗ...

Вут пек хыпса илчӗ икӗ чӗре. Хӗсмет пурнӑҫӗпе 
кавсӑлнӑ Элекҫей чунӗ тамӑкран ҫӑтмаха лекрӗ: аманнӑ 
хулӗ те ыратма пӑрахрӗ. Кунӗ-кунӗпе стройра, ҫар ӗҫӗнче 
командӑпа ҫеҫ хыпӑнса пурӑннӑскер, халӗ тӑван ял урамӗ 
тӑрӑх пуҫне каҫӑртса утса ҫӳрет, ял-йыш, тӑван-пӗтен хуш- 
шинче хӗвел ҫинчи сар ҫу пек ирӗлет. Тин ҫеҫ пылчӑк ҫӑрса 
стройпа утатчӗ, хуралта пӑшал ыталаса тӑратчӗ, халӗ тӑван 
килте туй кӗлетӗнче арӑмне ыталаса ҫывӑрать. Юратнӑ 
мӑшӑрӗ вӑрмантан ҫырла татса килсе ҫитерет, тута па- 
рать, ирпе ӑшӑ сӗт ӗҫтерет, каҫпа ҫӑмах яшки пӗҫерсе ҫите- 
рет. Эх, епле йӑлӑхтарнӑччӗ ӑна салтак пӑтти, салтак атти! 
Кунта вара, тӑван ялта, тӑван килте картиш тулли выльӑх 
ӗрлешет, ял тулли хавас ача-пӑча чупса ҫӳрет, каҫсерен 
яш-кӗрӗм улӑхра вӑййа пухӑнать, килсерен хӑна юрри 
илтӗнет -  килти пурнӑҫ ырлӑхӗ -  ҫакӑ мар-и вара ҫӑтмах 
тени?! Акӑ халь ӑна Апике куҫран пӑхса ларать, йӑлтӑр 
кулса илӗртет, сирень пахчине кӑчӑк туртать. Унта мӗнпур 
хурлӑх-нушана мантаракан техӗмлӗ шӑршӑ... Ҫӑтмах мар-и 
вара ҫакӑ, пурнӑҫ илемӗ мар-и?

Нивушлӗ татах салтака каймалла? Нивушлӗ тепӗр вун 
икӗ ҫул хушши пӑшал ыталамалла? Алӑра ача вылятас 
вырӑнне пуҫ ҫийӗн хӗҫ вылятмалла?..

Отпуск пӗтсен

Чуп-чуп уйӑхӗ иртсе пӗтиччен отпуск пӗтрӗ. Апи- 
ке, авӑ, тӗпел кукринче нӑшӑклата-нӑшӑклата кутамкка 
пуҫтарать.

-  Апике...
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-  Епле эпӗ сансӑр пуйӑнӑп-ши тата вун икӗ ҫул?.. -  хул 
пуҫҫинчен пырса уртӑнчӗ арӑмӗ.

-  Эпӗ сана ҫыру ҫырса тӑрӑп. Ҫимун е Лявкка вуласа 
парӗҫ.

-  Е вӑйҫӑ тухсассӑн?..
-  Апла пулас ҫуках. Ан пӑшӑрхан, Апике, -  Элекҫейӗн 

хӑйӗн те чунӗ ыратать, анчах ним тума та ҫук.
-  Ах, тепйе куйасси пулӗ-ши ӗнтӗ сана? Ах, тепйе 

илтейӗп-ши ӗнтӗ эпӗ сан сассуна? -  ӗсӗклесех йӗме пике- 
нет Апике.

-  Вун икӗ хут пӑр кайӗ Хула ҫырминче тата Пӑлара, 
вара эпӗ киле таврӑнӑп. Нумай та мар, -  хыттӑн ыталаса 
илчӗ арӑмне Элекҫей.

-  Шӳтле, шӳтле. Кайиччен сана каласа ярам -  эпӗ 
йывӑйлантӑм. Киле сывӑ пуҫҫӑн тавйӑнса килме тӑйӑш, -  
тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ арӑмӗ.

Вӗсем пуҫ сырнӑранпа выртакан туй кӗлетӗнчи юлаш- 
ки каҫсем... Тырӑ ларӗн тулли пӳлминчен вӗсен вырӑнӗ 
ҫине тырӑ пӗрчисем тӑкӑннӑ -  Апикен ҫӳҫӗ ҫинче те пайтах 
вӗсем, Элекҫейӗн пичӗ ҫинче те -  хӑшӗ-пӗри ҫӑвара кӗрет е 
айӑк айне лексе ӳте касать. Пӗри пӗрчи -  Апике тзгги ҫинче. 
Те кӑтӑклать-и, ҫамрӑк арӑм тзггине чӗтреткелет те йӑл! 
кулса илет. Ахӑр, тӗлӗкӗнче упӑшкине чуптӑвать пулас, ту- 
утлӑн чӑплаттарса илет...

Элекҫей ирхи шӑпчӑк сассипе вӑранчӗ те, арӑмӗн 
ӑшӑ ыйхине татас мар тесе, шӑппӑн тӑрса алкумне тухрӗ. 
Сывлӑм витнӗ симӗс курӑк ҫинче ҫарран утса пыруҫӑн ури 
ырлӑхлӑн сӑрӑлтатнине туйрӗ. Унта-кунта симӗс шӑрчӑк 
сиккелет, куҫне уҫнӑ чечексем тин ҫӗкленекен хӗвел ен- 
нелле туртӑнаҫҫӗ. Пӑла ҫийӗн тӗтре йӑсӑрланса тӑрать. 
Шӑпчӑкӗ вара каҫса кайсах юрлать. Элекҫей хӑй чӑн-чӑн 
ҫӑтмахра тӑнине ӑнланса илчӗ.

-  Хе-ей!.. Аван-ҫке пурнӑҫ ҫӗр ҫинче! Эх, ма пурӑнас мар, 
ма савӑнас мар ҫак тӗнче ырлӑхӗпе?!.
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Элекҫей ҫӑмӑллӑн карӑнса илчӗ, х}фама тураттинчен 
ҫакӑнса йывӑҫа силлерӗ те хӑй ҫине ирхи сывлӑм тӑкӑннипе 
рехетленчӗ. Унтан Пӑла хӗррине чупса анчӗ, ҫири шурӑ 
тумне хывса пуҫ хӗрлех шыва сикрӗ. Шыв айӗпе куҫне уҫса 
самаях ишсе ҫӳрерӗ, ырашпӑтри ушкӑнне шуйхантарчӗ, 
ӑтӑрсене тӗлӗнтерчӗ, унтан чӑмпӑлт! сиксе тухрӗ аната- 
рахра. Ҫурӑм ҫине выртса та, шапа пек те, ҫӑрттан пулӑ пек 
ишсе пӑхрӗ. Каялла таврӑннӑ ҫӗре ӑна ҫыран хӗрринче Апи- 
ке кӗтсе тӑратчӗ ӗнтӗ.

-  Апике?!
-  Ӑҫта-ха ку ийех тухса каййӗ тесе сан хыҫҫӑн килтӗм. 

Сывлӑм ҫинчи уйу йӗййи тӑйӑх шыйаса тупйӑм.
-  Эсӗ ман хыҫҫӑн ҫапла йӗрлесе ҫӳретӗн-и-ха?
-  Камйан-камйан та, манйан тайаймӑн. Ме, тыт шуй 

йӗммӳне. Тӑхӑн хӑвӑйтйах ҫын куйиччен.
-  Хӑвалӑхра куккук авӑтать, илтетӗн-и? Кил кунта, 

Апике...
Ҫамрӑк мӑшӑр ун-кун пӑхкаларӗ те хӑвалӑха чӑмрӗ.
-  Апике-е...
-  Элекҫе-ей...
-  Ыран манӑн тухса каяс пулать. Ҫак кун ӗмӗр асра 

юлтӑр. Хӑвалӑхра куккук авӑтни, эпир пӗр-пӗрне савни...
Сасартӑк куккук вӗсен пуҫӗ ҫийӗнченех вӗҫсе иртрӗ, 

куккулатса Пӑла тӑрӑх анаталла вӗҫсе кайрӗ... Унтан юна- 
шарах тӑмана ух-ухлатрӗ. Хыҫҫӑнах сивӗ ҫил вӗрме пуҫларӗ, 
Пӑла тӑрӑх вӗтӗ хумсем чӗтренсе иртрӗҫ. Сулхӑнлатрӗ.

-  Элекҫей, сивӗ мана. Атя, каятпӑй кунтан.
Элекҫей Апикене шыв зфлӑ йӑтса каҫрӗ.
-  Эпӗ сана ӗмӗрӗпех ҫапла алӑ ҫинче йӑтса ҫӳрӗттӗм 

те... Шел, каймалла.
-  Ах, чӗйене ан ҫунтай-ха. Капла та татӑлсах анать.
-  Апике, пуканеҫӗм, кӗтӗн-и упӑшкуна вун икӗ ҫул?
Апике ним чӗнмесӗр упӑшкине мӑйран хытӑ-хытӑ ыта-

ласа ун ҫумне тӗршӗнчӗ. Элекҫей ҫамрӑк арӑмне йӑтнипех
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анкарти тӑрӑх утса картишне кӗчӗ. Ҫамрӑк мӑшӑр пӗр-пӗ- 
ринчен самантлӑха та уйрӑлаймарӗ...

Макар Хӑмӑшлавар патӗнчен лаша кӗтӗвне Славпух 
кукӑрне хӑваласа т)гхма шзгхӑшларӗ. Улӑп тӑпри таврашӗ 
нчи ешӗл ҫаран ҫинче кзфӑк ҫитернӗ хыҫҫӑн кӑнтӑрла 
тӗлне вӑл янаварсене Пӑла хӗррине тапӑра антарас терӗ.

-  Михаля, Славпух кукӑрне хӑваласа тухӑпӑр. Ҫавӑрса 
пыр кӗтӗве! Ҫавӑр! Ҫавӑр ҫав енчен!

Хӑй тепӗр енчен пушӑпа шартлаттарса лаша кӗтӗвне 
вӗсем иккӗн Славпзгхалла ҫавӑрса пычӗҫ. Славпух кукӑрӗн- 
че тапӑрта тӑма аван. Пӗр енче -чӑнкӑ, тепӗр енче хӑйӑрлӑ 
сӗвек ҫыран. Кукӑрта тарӑн авӑр явӑнать. Таса, тӑрӑ шыв 
ку тӗлте. Ҫыран хӗрри шурлӑхлӑ мар. Ҫыран хӗррипе 
сӗвек ҫыран еннелле кӗтӳ юртӑпа аннӑ чухне сасартӑк 
чӑнкӑ ҫыран хӗрри лаштӑр! ишӗлсе анчӗ. Сакӑлта ураллӑ 
янаварӗ тата икӗ лаши пӗтӗрӗнсе чуллӑ ҫырана ӳкрӗҫ. Ура 
ҫине тӑрасшӑн пулса тапкаланчӗҫ-тапкаланчӗҫ, анчах хев- 
тисем ҫитеймерӗҫ те хурлӑхлӑн кӗҫене-кӗҫене тапкаланса 
ҫеҫ выртрӗҫ. Ыттисем шыв сирпӗтсе Пӑлана кӗрсе кайрӗҫ, 
тарӑн ҫӗртен ишсе тзгхса Славпух кукӑрӗнчи таса хӑйӑр 
ҫинче тапӑра пуҫтарӑнчӗҫ, шыв ӗҫме пикенчӗҫ.

Макар кӗҫӗн шӑллӗне хӑвӑртрах ашшӗ патне армана 
чуптарчӗ.

Тем авӑкран Антуни ҫамрӑксем ҫывӑракан туй кӗлетне 
вирхӗнсе те ҫитрӗ. Апике ларсем хыҫне чӑмрӗ, пуҫне сур- 
пан сырма хыпаланчӗ. Ывӑлсемӗнчен аванмарланнипе вӑл 
кайиччен те куҫ умне курӑнмарӗ.

-  Каламанни пултӑр та, эсир халь те хӗве хупӑннӑ 
кӗлетрех-и-ха?!

-  Тете, мӗн пит хыпӑннӑ?
-  Итле-ха, Славпзгх кукӑрӗнче манӑн ут кӗтӗвӗ тапӑрта 

тӑрать. Виҫӗ лаша аманнӑ. Эсӗ асанне пек шӑмӑ сыппине 
лартма чухлаканччӗ. Пыр-ха, кайса пӑх!

-  Юрать, тете, юрать. Эпӗ халех! Хей!
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Килти лашана утлансах вӗҫтерчӗ Элекҫей Славпух 
кукӑрне. Лаша кӗтӗвӗ Пӑла хӗрринче кукӑрта тӑрать. 
Аманнӑ лашасем, авӑ, ҫыран тепӗр енче тапкаланса вы- 
ртаҫҫӗ иккен.

-  Элекҫей тете, лашасем вилеҫҫӗ пуль! Ура ҫине 
тӑратаймастпӑр...

-  Атя-ха, пӑхар. Урисем хуҫӑлнӑ пулсан темле ҫав... Сик- 
нинех лартма пулӗ.

Хӑла лаша вӗҫӗмсӗр кӗҫенет, ура ҫине ҫӗкленесшӗн, ан- 
чах кайри зфисем ӑна тытмаҫҫӗ. Тапаҫлана-тапаҫлана мал- 
ти урисем ҫине ҫӗкленет те анчах кайри урисем тытман- 
нипе каллех персе анать.

-  Вырттарас пулать кӑна, -  терӗ Элекҫей ун тавра пӑхса 
ҫаврӑнсан. -  Малти урисене ҫыхӑр.

Ҫамрӑк кӗтӳҫсем хӑла лашан малти зфисене вӗренпе 
явакласа илчӗҫ, тӑлласа лартрӗҫ те лашана ҫӗр ҫине 
йӑвантарчӗҫ. Элекҫей унӑн кайри урисене пӗрерӗн хыпаш- 
ласа тзгхрӗ.

-  Икӗ-виҫӗ ҫӗртен шӑмми сикнӗ, шӑнӑрӗ те туртӑннӑ 
тата. Макар, кил-ха кунта, сана вӗрентем. Акӑ, тытса пӑх 
сикнӗ зфан шӑммине тата сикменнине. Аллу туять-и? 
Халь эпӗ ӑна лартатӑп, шатӑр! туртса мар, ҫемҫен шӑла- 
шӑла. Шӑнӑр тзфтнине те ҫаплах шӑлмалла. Эпӗ ыран тзгхса 
каятӑп. Эсӗ манран хӑш-пӗр япалана вӗренсе юл.

Макар ун хыҫҫӑн пӳрнипе пусса шӑлса пычӗ. Ӑҫта мӗнле 
сыпӑ вырнаҫнине Элекҫей тетӗшӗнчен вӗренчӗ. Виҫӗ ла- 
шине те ҫапла майпа пӑхса тз^хрӗҫ. Шур сакӑлта ӑйӑр вӗсене 
ҫывӑха та ярасшӑн пулмарӗ. Малти зфипе уксахлаканскер, 
кайри урисемпе тапса ҫеҫ тӑчӗ, шӑмарса ҫыртма хӑтланчӗ. 
Унӑн икӗ урине те тӑллама тиврӗ. Ура шӑмми унӑн шӑпах 
шур сакӑлта тӗлӗнчен сикнӗ иккен. Элекҫей ҫемҫен шӑла- 
шӑла унӑн сикнӗ шӑммисене лартса пычӗ.

-  Лашасене ырансенче ан хӑвалӑр урӑх вырӑна, 
ҫакӑнтах тапӑрта тӑччӑр. Макар, эсӗ вӗсен сикнӗ шӑммисене 
тепӗр хзгт шӑлса яр.
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Виҫҫӗмӗш лашине вара тем пулчӗ, вӑл выртрӗ те 
выртрӗ. Элекҫей лашан ури сыпписене тӗрӗслесе пӑхрӗ, 
анчах хайхи мӑшт та хускалмарӗ, ҫурӑм шӑммине те 
пӳрнисемпе пуса-пуса тзгхрӗ, анчах хырӑмне тыткалама 
пуҫласан ӳт тирӗ чӗтренме тытӑнчӗ. Элекҫей хытӑрах пусса 
пӑхса мӗн сӑлтавне ӑнланчӗ.

-  Шӑк хӑмпи сусӑрланман-ши кун? Юнпа шӑмасть-и? 
Сӑна-ха, -  терӗ.

Мӗн калани чӑна килчӗ. Кӑштахран хура лаша юнпа 
шӑни паллӑ пулчӗ.

-  Ку -  пурӑнас чун мар. Уйӑхран ытла ҫӳреймӗ, -  терӗ 
лаша ҫине шеллевлӗн пӑхса Элекҫей.

-  Апла пулсан пусмах тивет. Аттене калас, какайне ми- 
шерсене вырнаҫтарма тӑрӑштӑр.

Элекҫей лашана тепӗр хут шеллевлӗн пӑхса илчӗ те 
чӗнмерӗ.

Макар ҫыран хӗрринчи чул ҫинче вӑрӑм ҫӗҫӗ хӑйрама 
пуҫларӗ...

Тӗп кил умӗнчи ҫӳллӗуправҫӑ-хурама, ҫӗр ҫине ҫирӗп ты- 
мар янӑскер, хапха умӗнче мӑнаҫлӑн каҫӑрӑлса-саркаланса 
ларать. Никама пӑхӑнман хӑватлӑхӗпе мӑнкӑмӑлланса 
тӑрать вӑл тавралӑхра. Хӗвел шевли кӗрейми чӑтлӑх сулхӑн 
ун айӗнче шӑрӑх кунра, хӗллехи ҫил-тӑманра хурама хӳтлӗх 
тытать, кӗрлӗ-ҫурлӑ йӗпе-сапара ҫурт тӑрринче сунчӑк 
евӗр тӑрать. Хутлӑ-хутлӑ аркӑллӑ кӗпе тӑхӑннӑ, шӳлкеме- 
тевет ҫакнӑ, сурпан сырнӑ хаяр амана аса илтерет вӑл, -  ҫил 
вӗрнӗ чухне ҫулҫисем хумханнӑран ташланӑ пек туйӑнать.

Паян, ӑшӑ та сар хӗвеллӗ кун, хурама тӑпланнӑ, темшӗн 
сисчӗвленнӗ, сар хӗвелте илӗхсе лармасть, тӗттӗм симӗс 
ҫулҫисене ӑшӑтмасть, темле чӗтренчӗклӗн ҫӳҫенсе шӑппӑн 
ларать, ҫӗр ҫумне тӗршӗнет...

Кӗҫӗрхи каҫ тӑван килте юлашки. Ыран ҫула тухмал- 
ла Элекҫейӗн. Чӑлкӑм куҫ хупмарӗ ҫамрӑк мӑшӑр. Нумай 
калаҫрӗҫ иккӗшӗ туй кӗлетӗнче: пулни-иртнине аса илчӗҫ, 
малашнехишӗн пӑшӑрханчӗҫ.
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-  Ачана упра. Эпӗ Вирккана каласа хӑваратӑп, -  йывӑр 
ӗҫе ан кӳлтӗр сана.

-  Эсӗ те хӑвна упйа унта. Салтакйа тем те пулӗ. Туйӑ 
сыхлатӑй сана.

-  Ан ман ҫак каҫа, Апике, ан ман, пуканейӗм.
-  Епле манӑп-ши? Епле эп сансӑй пуйӑнӑп-ши?..
-  Апике...
Юрату авӑрне икӗ чун пуҫӗпех чӑмрӗҫ. Чӑмса тухасса 

пӗлмесӗр икӗ сарӑ кӑвакал авӑрта ҫапла ишрӗҫ. Хӑватлӑ 
юхӑм вӗсене шалран-шала сӗтӗрчӗ -  шыв ҫийӗн путса ҫуха- 
личченех...

Ир пулсан, Апике хатӗрленӗ кутамккине хул пуҫҫи урлӑ 
ҫакса, Элекҫей килтен тухса кайрӗ. Тетӗшӗсем ӑна улма- 
чӑпар лаша кӳлсе тӑрантаспа Пӑвана ҫитиех леҫрӗҫ. Ҫӗнӗ 
Ахпӳртӗн ҫатма пек тӳрӗ урамӗпе иртсе пыруҫӑн Элекҫей 
хӑй ӑссӗн кашни кил-ҫзфтпах сывпуллашрӗ, укӑлча хапхи- 
не хӑй уҫса хупрӗ, ял еннелле юлашки хут ҫаврӑнса пӑхрӗ 
те ассӑн сывларӗ. «Тата вун икӗ ҫул... Таврӑнайӗ-ши вӑл 
тепӗр хут тӑван ялне? Ҫак укӑлча хапхине тепӗр хут уҫса 
кӗме пӳрнӗ-ши ӑна? Е пӗр-пӗр вӑрҫа лексе пуҫӗпех ҫӗтӗ? 
Апике-пукане кӗтӗ-ши ӑна вун икӗ ҫул? Хе-ей...»

Элекҫейӗн чӗри ҫурӑлса тухас пек ыратрӗ. Хӑйӑк! туса 
хупӑнчӗ укӑлча хапхи ун хыҫҫӑн. Ҫак хзфлӑхлӑ сасӑ унӑн 
чунне пушшех ыраттарчӗ...

Таркӑн

Эрне иртрӗ. Икӗ эрне. Уйӑх та ҫитрӗ.
Виркка пӗчченех килте ҫӗр ҫӗрлет. Тӗрӗ тӗрлесе чунне 

йӑпатать. Кӗрхи каҫсем вӑрӑмланчӗҫ. Ҫил чӳрече хупписе- 
не шӑлтӑртаттарать, мӑрьерен улать. Виркка ҫаплах аслӑ 
пӳртре хӗрт-сурт пек пӗччен. Кӗтни хапха умне килмерӗ 
унӑн. Ватӑ хӗр шзггне кӗнӗскер, ҫемье тӑвас ӗмӗчӗ сӳнсе пы- 
рать ӗнтӗ. Пӗччен шӑплӑх питех те йывӑррине пула хӗр хул- 
лен юрӑ ӗнӗрлет:
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Карти-карти хуркайӑк
Кикаклатса вӗҫет  ҫӳлте пӗлӗт  хушшинче.
Шухӑшласа ларса пӗр т ӗлӗнт ӗм
Ҫамрӑк ӗмӗр иртет кунпа ҫӗр хушшинче.

...Эх, Элекҫей тетӗшӗ т)гхса кайрӗ. Тата хӑҫан таврӑнса 
килӗ пуҫӗпех?.. Тата хӑҫан тепре к)фасси пулӗ-ши ӑна? 
Хӑҫан?.. Епле аванччӗ вӑл пур чухне -  пӗр вӗҫӗмсӗр шӳтлӗ- 
пӳтлӗ калаҫса ҫеҫ тӑратчӗ. Пичӗ ҫинчен кулӑ пӗрчи кай- 
мастчӗ, вӑл пӳрте кӗрсен пӳрт ҫуталса каятчӗ. «Ҫӗнӗ Ахпӳрт 
хӗвелӗ», -  тетчӗҫ ӑна ватти-вӗтти. Салтакра пулни те унӑн 
кӑмӑлне тӗксӗмлетме пултарайман, авӑ. Кайнӑ чухне мӗн 
каласа хӑварчӗ-ха вӑл Вирккана? «Сан пӳрни хапха умне 
ҫитес ҫулла улпут пулса килет», -  терӗ. Мӗн сӑмах пулчӗ- 
ши вара ҫакӑ?..

Ах, Апике халӗ те туй кӗлетӗнчех ҫывӑрасшӑн. Кӑнтӑр 
кунӗнче инкӗшӗпе иккӗшӗ килти ӗҫе пӗрле тӑваҫҫӗ, пӗрле 
ларса апат ҫиеҫҫӗ, пӗрле хуҫалӑх тытаҫҫӗ. Ҫывӑрасса вара 
Апике Элекҫейпе иккӗшӗ пӗрле ӑшӑтнӑ вырӑн ҫинчех 
ҫывӑрма кӑмӑллать. Кӗрхи каҫсем сулхӑнлансах пыраҫҫӗ, 
часах сивӗсем те пуҫланӗҫ, акӑ. Апике капла шӑнса чирле- 
ме те пултарать. Пӳрте чӗнсе кӗртмеллех. Икӗ пӳртлӗ аслӑ 
ҫуртра вырӑн сахал мар. Тӗпелте те пушӑ нар пур, кӑмака 
айккинче те. Инкӗшӗ йывӑрланнӑ тенине те илтнӗччӗ-ха. 
Тӗттӗм те сивӗ кӗлетре епле пӗччен ҫывӑрать-ши?».

Кӗрхи ҫумӑр кассӑн-кассӑн шапӑр! та шапӑр-р-р! 
чӳречерен килсе ҫапӑнать. Ҫак сасӑ чуна кичемлӗх туйӑмӗ 
пе тунсӑх кӳрет...

Пӗччен ларас килменрен Виркка пуҫӗ ҫине пысӑк тутӑр 
уртса ярса алӑкран чупса тухрӗ. Картиш тепӗр енче -  кӗлет. 
Пылчӑк ҫине пӑрахнӑ хӑма таткисемпе сиккелесе чупса, вӑл 
кӗлет алӑкӗ патне пырса тӑчӗ. Тимӗр тӑпсаллӑ сарлака алӑка 
шаккама тӑнӑччӗ ҫеҫ, сасартӑк шалта такамсем калаҫнине 
илтех кайрӗ: «Чим! Ку мӗн тата? Арҫынпа хӗрарӑм сасси... 
Кампа калаҫма пултарать Апике кӗлетре ҫак ҫӗр варрин-
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че? Кампа Апике?!» Арҫын сасси хуллен илтӗнкелет, анчах 
уйӑрма ҫук. Вирккан ҫӳҫӗ вирелле тӑчӗ. «Кампа хупӑнса ла- 
рать Апике ҫӗрле кӗлетре?! Авӑ мӗншӗн сивӗ каҫсенче те 
пӳрте кӗмест... Вӑт еплерех инке! Упӑшкине салтака ӑсатнӑ- 
ӑсатман ют арҫынсемпе кӗлетре хупӑнса выртма пуҫланӑ!.. 
Юхха! Намӑссӑр! Ҫурт ятне яракан!»

Виркка алӑка икӗ чӑмӑрккипе тӳнклеттерме пуҫларӗ.
-  Уҫӑр! Уҫӑр! Апике! Кампа эс унта?!
Шалта шӑпӑрт пулчӗҫ.
-  Апике, уҫ! Халех пӗтӗм ҫемьене пуҫтаратӑп! Тетесене 

чӗнсе килетӗп! Пурнетеураҫинетӑрататӑп! Уҫ!!. Намӑссӑр! 
Юхха!

Шалта чӑтаймарӗҫ курӑнать, алӑка уҫрӗҫ. Эй, тур ҫыр- 
лах! Ун умӗнче Элекҫей тетӗшӗ тӑра парать.

-  Тете?.. Эсӗ? Мӗнле?.. Эсӗ салтакра вӗт-ха!
-  Ш-ш-ш... Ан шавла, шӑпӑрт...
Виркка чӗнейми пулса тӑчӗ.
-  Кӗр-ха шаларах, -  тесе, Элекҫей Вирккана алӑран 

туртса тӗттӗм кӗлете кӗртрӗ те питӗрсе илчӗ. Чӗпкуҫ 
ҫутинче кӗлет ӑш-чикӗ аран-аран палӑрать. Сассинчен пал- 
ларӗ пулсан та, Виркка хӑй умӗнче Элекҫей тетӗшӗ тӑнине 
ӗненесшӗн пулмарӗ, тимлесе куҫран пӑхрӗ, анчах лешӗ 
куҫне тартрӗ, айӑплӑн пуҫне пӗксе калаҫрӗ:

-  ...Йӑмӑкӑм, эпӗ каялла таврӑнтӑм. Апикесӗр, ялсӑр, 
сансӑр, тӑвансемсӗр пултараймастӑп пурӑнма... Окаяннӑй 
салтак пурнӑҫӗ текех ман валли мар...

-  Эх, тетесем пӗлсен мӗн тейӗҫ? Ял-йыш мӗн тейӗ?!.
-  Эсӗ мана курнине никама та ан кала.
-  Хӗле кӗрсен ӑҫта пурӑнӑн вара? Эх, тете... Мӗн туса 

хутӑн?!
-  Ан шавла... Тс-с-с... Эсӗ никама та... Вӑхӑт ҫитсен ха- 

мах систерӗп вӗсене.

Вулӑсра ӗҫлекен Лявкка киле тулхӑрса пырса кӗчӗ 
хальхинче. Лашине кӑпӑка ӳкиччен хӑваланӑ хӑй. Йӗнерчӗк
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ҫинчен сиксе анса чӗлпӗрне тимӗр ункӑран ҫаклатса ячӗ те 
тӗп киле чупса кӗрсе кайрӗ.

-  Виркка, чуп! Тетесене чӗнсе кил! Калаҫмалли п)ф! -  
ҫиллессӗн илтӗнчӗ Лявкка сасси.

-  Мӗн пулнӑ? -  пӑшӑрханса ӳкрӗ йӑмӑкӗ.
-  Сана пӗлме кирлӗ мар. Чӗнсе кил тенӗ пуль! -  ҫаплах 

хаяррӑн илтӗнчӗ тетӗшӗн сасси.
Ырӑ мара сиссе, Виркка хӑвӑртах Антунипе Ҫимун те- 

тӗшне чӗнсе килчӗ. Антуни, тин армантан таврӑннӑскер, 
ҫийӗнчи тумтирне ҫӑнӑхран шаккаса пӳрте таплаттарса 
кӗрсе тӑчӗ, кутник сакки ҫине вьфнаҫрӗ, унтан васкамасӑр 
чӗлӗм тивертрӗ. Ӗнсине хыҫкаласа, часах пӑшӑрханчӑклӑ 
Ҫимун та ҫитрӗ, тӗпелти тимӗр ҫекӗлрен ҫакӑнса тӑракан 
витререн алтӑрпа шыв ӑсса ӗҫрӗ те нар ҫине вырнаҫса 
урине явса пӗкӗрӗлсе ларчӗ. Лявкка кайри пӳртӗн-малти 
пӳртӗн икӗ аллине хыҫалалла тытса вашкӑртса утса 
ҫӳрет. Пӗри те пӗр сӑмах та чӗнмеҫҫӗ-ха. Акӑ вӑл алӑк ура- 
ти зфлӑ вӑрӑм урине тӑсса каҫрӗ те тем шухӑшпа каялла 
ҫаврӑнчӗ, хӑвӑрттӑн сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ. Виркка 
малти пӳртре хӑйӗн яланхи вырӑнне, пир станокӗ умне 
ларчӗ. Ӗнтӗ ҫемье тӗп киле пуҫтарӑннӑ. Шӑплӑха Антунин 
кӗрлевлӗ сасси татрӗ:

-  Каламанни пултӑр та, тем сиксе тзгхман пулӗ те?!
-  Тӳррипе калас тӑк, эпӗ те хӑраса ӳкрӗм, апӑрша!.. -  

Ҫимун аптӑравлӑн унталла-кунталла пӑхса илчӗ, унтан 
тӑрса каллех шыв курки ярса тытрӗ.

Лявкка сӗтелле чӑмӑрккипе тӑррӑст! ҫапрӗ:
-  Ҫапла кирлӗ марччӗ пурнӑҫра! Пирӗн Элекҫей отпуск 

хыҫҫӑн салтака каялла кайман!
-  Каламанни пултӑр та?!. -  чалтах сиксе тӑчӗ Антуни.
-  Тӳррипе каласан, таркӑн салтак халь вӑл, апӑрша... 

Ман пата та хут ҫитрӗ, -  Ҫимун куркине пӑрахрӗ те 
хӗвӗнчен пичет пуснӑ кӑвак хут туртса кӑларчӗ, аллинче 
каллӗ-маллӗ ҫавӑркаларӗ.

Хӗремесленсе кайнӑ Лявкка ҫилӗллӗн хушса хучӗ.
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-  Мана вара чӗнтерсех тӗпчерӗҫ! Элекҫей ӑҫтине 
пӑвӑртрӗҫ. Тытса памасан ун вырӑнне салтака та илсе кай- 
ма пултараҫҫӗ! Хӑйне вара арӑмӗпе пӗрле Ҫӗпӗре ӑсатӗҫ!

-  Ӑҫта вара Элекҫей? Эпир пӗлместпӗр-ҫке... -  Антуни 
чӗлӗмне алла тытса аптӑраса тӑчӗ.

-  Вӑт инкек! -  Ҫимун пӑшӑрханчӑклӑн ӗнсине хыҫса илчӗ. -  
Тарнӑ пулсан ӑҫта ҫӗтсе ҫӳрет-ши? Е ҫул ҫинче вӗлернӗ-и ӑҫта 
та пулин? Ӑсатса ятӑмӑр вӗт-ха эпир ӑна килтен!

-Я лакилни ҫинчен илтмен... Ых! Ял мӗн калӗ-ши ӗнтӗ? 
Усал хыпар утпа ҫӳрет теҫҫӗ, -  тарӑхнӑ Антуни пӗр ларать, 
пӗр тӑрать, хӑйне валли ниҫтан вырӑн тупаймасть.

-  Хамӑр пӗлнипе те ҫитӗ, ял ҫинче сӑмах ан ваклӑр, -  
Лявкка чӳречерен урамалла пӑхса илчӗ те сӗлкӗсене йӑпӑр- 
япӑр карса хучӗ.

-  Шырама каяс, вӑрманта пытанса пзфӑнать пулӗ... -  
Антуни ура ҫине сиксе тӑчӗ. -  Капла ларса пулмасть! Каяс!

-  Килте сыхӑ тӑмалла. Каялла таврӑнакан таркӑн салтак- 
сене тӑватӑ-пилӗк ҫул катӑркӑ ӗҫӗнче тытаҫҫӗ те хӑй вьфӑннех 
тавӑраҫҫӗ. Ӗрет витӗр хулӑпа ҫаптарса кӑларма пултараҫҫӗ 
тата, -  Ҫимзш та тзгмлана пуҫларӗ. -  Антуни, эсӗ манпа-и?

-  Каяс! Вӑрман аслӑ та, ҫапах та, тен, шыраса тупӑпӑр. 
Вӑрттӑн вырӑнсене лайӑх пӗлетӗп. Эх, Элекҫей, Элекҫей!..

Тетӗшӗсем таркӑн тӑванне шырама вӑрмана тухса 
каясса ӑнланса, халиччен чӗнмесӗр ларнӑ Виркка малти 
пӳртрен сирпӗнсе тухрӗ.

-  Кунта вӑл! Килте! Ан кайӑр! -  хӑйӗн икӗ куҫӗнчен те 
куҫҫуль шӑпӑртатать.

-  Мӗн тен?! Епле килте?
-  Пӗр уйӑх ӗнтӗ Апикепе кӗлетре пытанса пзфӑнаҫҫӗ. 

Элекҫей тетене ан тивӗр! -  Виркка алӑк умне чупса пычӗ, 
вӗсене чарасшӑн пулчӗ, анчах лешсем сывлӑш ҫавӑрса 
иличчен ӑна сирсе алӑкран сирпӗнсе тзгхрӗҫ.

Антуни пӗррех тапса уҫрӗ сӑлӑп янӑ алӑка.
-  Ӑҫта эсӗ, Элекҫей?!
Шалтан хурав пулмарӗ. Тем авӑкран вӗсен умне тӗт- 

тӗмрен аялти шурӑ тумпа Элекҫей хуллен тухса тӑчӗ. Пуҫне
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уснӑскер, алӑкри шурӑ мӗлке вӗсен умӗнче мӗскӗннӗн 
пӗкӗрӗлсе тӑрать.

-  Эсӗ мӗскер туса пурӑнатӑн кунта? -  тӗпчеме пуҫларӗ 
Лявкка.

-  Каҫарӑр... -  пуҫне пӗкрӗ Элекҫей.
-  Эсӗ ҫапла-и-ха?! Ята ҫӗртес терӗн-и?!! -  кӑкӑртан ярса 

илчӗ таркӑна аслӑ тетӗшӗ.
-  Атте мӗнле вӗрентнӗччӗ-ха пире? Тӳрӗпе пурӑнӑр 

теменччӗ-и? Тӳрӗпе! Ҫапла вӗт, Элкеҫей шӑллӑм, э?! -  
Ҫимун та хӳптӗрлерӗ шӑллӗне.

-  Каҫарӑр... Манӑн салтака каяс килмест текех. Ялпа 
пурӑнас килет... -  чунтан чӗтренсе тухрӗҫ Элекҫей сӑмахӗсем.

-  Ҫапла тумалла марччӗ санӑн, тете! -  тарӑхнӑ Лявкка 
Элекҫей сӑмси умӗнче кӑвак хутпа сул кал ашрӗ. -  Куратӑн-и, 
сана шыраттарса хут килчӗ!

-  Яту тухнӑ пулсан, каймаллах! Халь мӗнле пурӑнӑн- 
ха эсӗ ялпа? -  намӑслантарать Антуни. -  Е Ҫӗпӗрте 
ҫӗресшӗн-и?

-  Эпир сана епле савӑнса, хисеп туса кӗтсе илтӗмӗр, 
эсӗ вара пире ҫемйипех мӑшкӑл кӑтартрӑн! -  терӗ тарӑхса 
Ҫимун. -  Тухса кай! Халех тухса кай!

-  Ҫук! Кая юлса ҫитнӗшӗн мана персе вӗлерме пулта- 
раҫҫӗ! -  каялла чакрӗ Элекҫей.

-  Чирлӗ пулнӑ тесе хут туса парӑпӑр. Кай! Халех тухса 
кайнӑ пул! -  Ҫимун Элекҫее кӑкӑртан ярса тытса силлерӗ 
те алӑк еннелле тӗртсе ячӗ.

-  Эсир пурте ҫемьепе пурӑнатӑр. Манӑн та пурӑнас ки- 
лет. Хей-ей!.. Апикесӗр пурнӑҫ ҫук! -  сулӑнса кайнӑ Элекҫей 
алӑк урати урлӑ сирпӗнсе ӳкрӗ. Апике чупса пырса ӑна тӑма 
пулӑшрӗ.

-  Эсӗ хӑҫанччен пытанса пурӑнасшӑн вара капла?
-  ...Пӗлместӗп.
-  Мӗнле пурӑнас тетӗн? Апикен кӗпе арки айӗнче 

пытанса-и? Кам тӑрантарса усрӗ сана ӗмӗрӗпе? Ӗҫлемесӗр 
сак айӗнче пытанса пурӑнас тетне?
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-  Пӗлместӗп, нимӗн те пӗлместӗп... Ан ыйтӑр ман- 
ран урӑх нимӗн те! -  Элекҫей пуҫне усса Апике ҫумне 
кайса ларчӗ.

-  Виҫӗ кун сана т)гхса кайма! Унсӑрӑн ӳкӗнмелле пулӗ! -  
ҫапла каларӗҫ те тетӗшӗсем кӗлетрен т)гхса кайрӗҫ.

Лӑс-лӑс йӗпхӳ ҫумӑр вӗҫӗмсӗр ҫӑвать. Ура пусма ҫук 
пылчӑк ҫӑрӑлать. Ҫутҫанталӑк, хӗле кӗтсе, вилме ха- 
тӗрленет. Сивӗ кӗлетре иккӗн чӗтресе лараҫҫӗ. Ҫук, ури 
утмарӗ Элекҫейӗн, чӗри хистемерӗ. Апикепе иккӗшӗ виҫӗ 
кун хушши кӗлетрен тухмарӗҫ. Ӗнтӗ мӗн калаҫмаллине 
те калаҫнӑ, мӗн ӳкӗнмеллине те ӳкӗннӗ. Мӗн пуласси вара 
хытӑ пӑшӑрхантарать.

-  Апикем, пуканем, пепкемӗр ҫуралнине курас килет. 
Санпа иксӗмӗр ут утланса хир тӑрӑх ҫил пек вӗҫтерсе ҫӳрес 
килет. Ӗмӗр юнашар санпа пӗрле пурӑнас килет. Тӑван ял 
урамӗпе савӑнса утса ҫӳрес килет... Эсӗ ӑнланатӑн-и мана?!

-  Элекҫей, ҫаплаччӗ пуль-ҫке. Манӑн, авӑ, ҫуйатмалла 
пулать. Ачапа ӑҫта пуйӑнӑпӑй-ши? Кӗлетйех-и?

-  Эсир пӳртре пурӑнӑр. Эпӗ вара, эпӗ вилсен те текех 
сирӗнтен уйрӑлмастӑп! Ман чун сирӗнпе пӗрле, ман шӑпам 
сирӗнпе юнашар... Вилсен те вилем, кунтах юлам...

...Иӑлтах тӗттӗм, сивӗ ҫумӑрлӑ каҫ пулса иртрӗ. Виҫӗ 
пӗртӑван харӑссӑн кӗлете пырса кӗчӗҫ, Элекҫейрен юлаш- 
ки сӑмах ыйтрбҫ.

-  Ҫук! Каймастӑп! Чун ҫитмест тӑван килтен тухса кай- 
ма! -  Апике хыҫне кайса ларчӗ Элекҫей.

-  Эсб ху мӗн калаҫнине ӑнланатӑн-и халь?! -  Ҫимун 
Элекҫее кӑкӑртан ҫулса илчӗ. -  Саккуна хирбҫ каятӑн?!

-  Эпӗ сакӑр ҫул тар шӑршланӑ! Манӑн ялпа пурӑнас ки- 
лет, арӑмпа, ҫемьепе... -  Апикене хыттӑн ыталаса тытрӗ 
таркӑн салтак. -  Каймастӑп!

-  Таркӑн шӑпи мӗнле пулассине пӗлместӗн-им?
-  Пӗлетӗп...
-  Сана шыраттарса хут килнӗ. Часах хӑвна шырама 

килеҫҫӗ. Кай тухса хӑвӑртрах!
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-  Сире калама ҫӑмӑл. Хӑвӑр салтакра пулса курман!
-  Атте вӗрентнине ан ман! Тӳрӗпе пурӑнмалла! Турӗпе 

пурӑнмалла тетчӗ ялан пире!!. -  Ҫимун кӑтӑрса кайрӗ.
-  Ҫӗнӗ Ахпӳртӗн тӳрӗ урамӗпе тӳррӗн утса ҫӳреме пу- 

лать пуль. Эсир салтак ҫулӗпе утса пӑхӑр -  тӳрӗ-и унта ҫул- 
сем, тӳрӗ мар-и?! -  хирӗҫ кӑшкӑрчӗ Элекҫей.

-  Эсӗ пире питлесшӗн-и? -  Антуни те Элекҫее пырса 
хупӑрларӗ. -  Каламанни пултӑр та!.. Е каятӑн тухса, е пӗтнӗ 
пуҫу ҫакӑнта пулӗ!

Антуни чӑмӑрӗн сулӑмӗпе Элекҫей ҫӳпҫесем хушшине 
ҫапӑнса кӗрсе ӳкрӗ. Унтан ҫавӑнтах сиксе тӑчӗ те тетӗшне 
хирӗҫ тӑчӗ. Икӗ тӑван пӗтӗрӗнсе ӳкрӗҫ. Ҫакна курса тӑракан 
Апике шари! ҫухӑрса ячӗ.

-  Ҫитет! Чарӑнӑр!
-  Кирлӗ марччӗ ҫапла хӑтланма!
-  А-а-а! Эсир пурте мана хирӗҫ! Хе-ей, епле! Пурте мана 

килтен хӑвалатӑр! Сана, Антуни тете, арманта лайӑх пуль 
хырҫӑ кӗреҫи пуҫтарса ларма. Пуйнӑҫем пуйса пыратӑн, 
пӑхатӑп та! Ҫимун тете, сана та лайӑх пуль лавккунта 
тавар сутса ларма е тата хурал пӳртӗнче халӑх пуҫтарса 
калаҫма, ман пеккисене салтака тытса пама! Лявкка- 
на вулӑс кантурӗнче ларма епле аван пуль тата! Манӑн 
вара пӗччен сирӗншӗн пуриншӗн те салтак кутамкки 
сӗтӗрмелле... Хе-ей!

Сӑмах хивреленсех пычӗ, чӑмӑрсем ҫӳлӗрен те ҫӳле 
ҫӗкленчӗҫ. Ҫураҫу тупӑнмарӗ пӗртӑвансен чӗрисенче. Вӗсен 
хушшине савӑл ҫапса кӗртнӗ курайманлӑх тарӑнлансах 
пычӗ. Шар! ҫурӑлчӗҫ арҫынсен кӗписем. Вӑя хирӗҫ вӑй, куҫа 
хирӗҫ куҫ, чуна хирбҫ чун тӑрӑнчӗҫ -  пӗртӑвансен хушшин- 
че килӗшӳ пӗтрӗ, курайманлӑх ҫуралчӗ.

Тӑшман вӑрҫи тӑван вӑрҫине ҫаврӑнчӗ.
Пӗртӑвансем ниме пӑхмасӑр урса кайса тытӑҫрбҫ.
-  Тухса кай!
-  Кай тенӗ сана!
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-  Каймастӑп! Ниҫта та каймастӑп! -  чунтан татӑлса 
кӑшкӑрать вӗсене хирӗҫ Элекҫей. -  Эпӗ сакӑр ҫул хӗсметре 
тӑнӑ. Эсир кайса пӑхӑр тата! Манӑн та ҫемьепе пурӑнас килет!

-  Кай! Каймасан сана!.. Ӳкӗнмелле пулӗ, асту! -  юнать 
Антуни.

-  Пӑвари ҫар начальникӗ патне хамӑр ҫавӑтса каясса 
кӗтетне?! -  Ҫимун Элекҫее ӗнсерен ярса илчӗ.

-  Уесри ҫар присутствине леҫетпӗр, лав ҫине ҫыхса 
пӑрахса! -  Лявкка аллинчи хутне тӑсса кӑтартрӗ. -  
Куратӑн-и ҫак хута?

Акӑ виҫӗ пӗртӑван Элекҫее аллинчен тытса вӑйпа 
алӑкран тӗксе кӑларма пикенчӗҫ. Хӗсметре пулнӑ салтак 
ҫирӗп, пӗрне чышса сирпӗтрӗ, тепӗрне пуҫ хӗрлӗ ывӑтрӗ, 
анчах хӑй те ураран ӳкрӗ. Ҫав вӑхӑтра ярса илчӗҫ те 
ӑна Ҫимунпа Антуни, алли-уринчен ҫӗклесе тенӗ пекех 
кӗлетрен илсе тухасшӑн пулчӗҫ. Пӗтӗм чун хавалӗпе хирӗҫ 
тӑчӗ вӗсене Элекҫей, тӑван килтен т)гхса каяс юлашки 
утӑма пусасшӑн пулмарӗ. Чунӗ уласа йӗчӗ, чӗри ҫурӑлса ту- 
хас пек тапрӗ. «Ан хӑвалӑр мана тӑван килтен! Манӑн чуна 
ан вӑтӑрӑр! Апике!..»

Тӑватӑ пӗртӑван хушшинче хаяр тытӑҫу пычӗ. Арҫынсен 
чӗрисем курайманлӑх вучӗпе ҫунчӗҫ, шеллевлӗх юлмарӗ 
вӗсенче. Вӑрҫӑ вучӗ хыпса илчӗ. «Тӳрӗпе пурӑнмастӑн 
пулсан ан та пурӑн!» -  кӑшкӑрчӗ пӗри. «Окаяннӑйсем, 
вӗлерчӗҫ!» -  ҫакӑ юлашки сӑмах пулчӗ ку кӗлетре.

...Ҫӗнӗ ял масарӗ айккинчи Чӗкеҫ вилтӑприйӗ 
синкеррӗн курӑнса ларать... Х̂ гра кӗрхи каҫчаршавӗял ҫине 
ансан пӗррехинче унпа юнашар тӗмеске тесен тӗмеске мар, 
вилтӑпри тесен вилтӑпри темелӗх юпа лартман ятсӑр ҫӗнӗ 
тӑпра купи ҫӗкленчӗ. Хӑҫан тата камӑн е мӗн япала -  никам 
та ним те калама пултараймарӗ.
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Хура пӗлӗтсем

Унтанпа хӗл те ларчӗ, ҫуркунне ҫитрӗ.
Мамакӑрать-шитекерлӗкПӑлахӗрринче?Ҫук,текерлӗк 

мар, Апике макӑрать, юратнӑ мӑшӑрне ҫухатнӑшӑн такама 
ылханать. Ир тӑрсан куҫҫульпе пит ҫӑвать Апике, ҫывӑрма 
выртсан куҫҫульпе минтерне йӗпетет. Ашшӗсӗр ҫуралнӑ 
ывӑлӗн куҫӗнчен пӑхса пушшех хурланать Апике, анчах 
ним тума та ҫук.

Малти пӳртри мачча каштинчи тимӗр ункӑран уртӑш 
тураттине урлӑ чиксе ҫаклатнӑ. Унӑн пӗр вӗҫӗнчен сарӑ 
хупран ӑсталанӑ сӑпка ҫакнӑ, тепӗр вӗҫӗ мачча кашти- 
пе тӗревленсе тӑрать. Апике ывӑлне сӑпка сиктерсе ла- 
рать. Темшӗн Апикене ҫав уртӑш туратти хӑйне аса илте- 
рет. Эх, епле авса хучӗ ӑна шӑпа!.. Ӗмӗр каялла тӳрленми 
пӗкӗрӗлтерчӗ. Хӗвел пек ялкӑшса тӑракан юратуран 
мӗн юлчӗ халь? Хӗвел шевли, акӑ вӑл, сӑпкара выртать. 
Каснӑ-лартнӑ ашшӗ. Амӑшӗн хуйхине ӑнланмасӑр йӑл та 
йӑл кулать. Пӗлет-ши вӑл хӑйне малашне мӗн кӗтнине, 
ҫурма тӑлӑхскер? Атте тесе чӗнмелӗх ашшӗ пулмӗ, унӑн 
чӗрки ҫинче сикеймӗ. Амӑшӗн куҫҫулӗсӗр пуҫне урӑх мӗн 
курайӗ-ши? Хальлӗхе ним те пӗлмест-ха вӑл, пӗчӗк тутипе 
чӑплаттарса выртать, тутлӑн ҫывӑрать.

Апике тахҫантанпах чӗнмест, ҫӑвар уҫса калаҫма кӑмӑлӗ 
ҫирӗпленеймен-ха унӑн. Йӗрсе ярасран хӑрать. Пӗр хӳхлеме 
пуҫласан вара чарӑнасси те таҫта.

Виркка инкӗшӗ хурлӑхлӑн ларнине туять, ун хуйхине 
сӗвӗртесшӗн ӗҫ тупса пама тӑрӑшать.

-  Инке, пӗчӗк Хӗветӗр ҫывӑрса кайрӗ пулсан, атя-ха, ҫак 
пир станокне йӑтса тухса кӗлете кайса хурар. Ҫуркунне 
ҫитрӗ, пахча ӗҫӗсем пуҫланаҫҫӗ, тепӗр хӗле кӗриччен пир 
станокӗ умне лармӑпӑр.

Ҫапла калаҫса иккӗшӗ пир станокне кӗлете кӑларса 
хучӗҫ, хултӑрчи-шӳрине, хӗҫҫине, кӗррине, пӑртӑҫҫи па- 
таккине, ӑсине -  пурне те кӑларса хурсан, пӳрт пушанчӗ,
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юттӑн туйӑна пуҫларӗ. Ҫакна к)фсан пурнӑҫ та йӑлтах 
пушаннӑн туйӑнса кайрӗ Апикене. Пир станокӗ пӳртрен 
т)гхни Элекҫей ун пурнӑҫӗнчен пачах кайнине асилтерчӗ. 
Ҫак пушаннӑ пӳртпе пӗрлех унӑн та чунӗ йӑлтах пушан- 
са юлчӗ... Урай варринче алӑ усса тӑракан Апике сасартӑк 
кӑшкӑрса йӗрсе ячӗ.

-  Ӗнтӗ пӗтрӗм! Тинех пӗтрӗм!.. Элекҫей!!.
Виркка инкӗшне пьфса ыталарӗ, сак ҫине лартрӗ. Пыр- 

не тулнӑ хурланчӑк чӑмаккине аран ҫӑтса ярса калаҫӑва 
урӑх енне пӑрма тӑрӑшрӗ;

-  Мункун ҫитет, пӳрт ҫума вӑхӑт. Паян ӗлкӗртеймӗпӗр. 
Ыран ирех тытӑнар. Халь иксӗмӗр шыв йӑтса мунча хуран- 
не тултарар-ха. Ирех чӗртсе ярӑпӑр. Ҫапла-и?

Апике, куҫӗнчи куҫҫульне чараймасӑр, картишне чупса 
Т)гхса кайрӗ, унта-кунта пырса ҫапӑнчӗ: Элекҫейпе иккӗшӗ 
хупӑннӑ туй кӗлетне кӗрсе тухрӗ, сирень пахчинче ҫӳрерӗ, 
Пӑла хӗррине те чупса анса пӑхрӗ, анчах вутпа ҫунакан 
чӗрине пусарма пултараймасӑр, каялла вирхӗнсе кӗчӗ те 
хыпалансах ачине пуҫтара пуҫларӗ.

Инкек пырса ҫапсан ҫамрӑк хӗрарӑмӑн селӗп чӗлхи 
ҫирӗпленчӗ, черченкӗ кӑмӑлӗ те хивреленчӗ. Капкӑна лекнӗ 
кайӑк евӗр ҫапкаланчӗ унӑн чунӗ, ҫунатне хуҫса та пулин 
тухса тарасшӑн ӑнтӑлчӗ.

-  Эпӗ кунта тӑма пултараймастӑп урӑхран, ҫунса 
вилетӗп! Пӗтӗмпех Элекҫее аса илтерет. Пултараймастӑп! 
Атте килне каятӑп. Ӳпкелешсе ан юлӑр...

Кӑкӑр ачине кипкепе пиелесе, пур-ҫук туприне ҫӳпҫене 
тултарса лав ҫине тиерӗ те Апике ҫав кунах Мал енне 
ашшӗ-амӑшӗн килне куҫса кайрӗ.

...Кунсем, ҫулсем иртрӗҫ, пӗр х)гг ҫеҫ мар шавласа-кӗр- 
лесе ҫуркунне Пӑла тӑрӑх пӑр кайрӗ. Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗн 
ҫӳллӗ ҫыранӗнчен хӑпараймарӗ вӑл, ҫуртсене шыв илей- 
мерӗ. Никӗс ҫине лартнӑ, юман пӗренесенчен хӑпартнӑ 
пӳртсем кунта ҫирӗп хуҫалӑх тытма пултаракан ҫынсем
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пурӑннине, вӑрман хӑртса уй туса тыр-пулӑ ҫитӗнтер- 
ме пултарни вӗсем питех те ӗҫчен иккеннине кӑтартать. 
Сакӑр арман ларать ял хӗрринче, виҫҫӗр киллӗ Ҫӗнӗ Ахпӳрт 
ялӗнчи тата таврари ялсенче пурӑнакансен тырри-пул- 
лине авӑртса тӑрать, ҫӑнӑх-кӗрпепе тивӗҫтерет. Чӗнтӗрек 
вӑрманӗ кӑмпа-ҫырлине парать, пӳрт-ҫ)фт лартма кӗреш 
юманне, мӑк таврашне хӗрхенмест.

... Хула ҫырми вара ҫаплах ҫӳллӗ ҫыранран сиксе 
юхрӗ. Хура хаяр пӗлӗтсем пуҫ ҫийӗн майӗпен шуса иртрӗҫ. 
Хӗвел, савса пӑхса, этем чунне майӗпен ӑшӑтать-ӑшӑтатех. 
Хуйхӑран тарса Апике часах ют яла качча тухса вӗҫтерчӗ, 
тепӗр пусарлӑх чӗвӗлти ача-пӑча ҫуратрӗ.

-  Хӗветӗр! Хытӑ ан чуп! -  хапха айӗнчен упаленсе тухса 
урамалла ӗрӗхтернӗ арҫын ача хыҫҫӑн сирпӗнсе тухрӗ Ухи- 
ме кӗҫӗн алӑкран. -Яй-яй сана! Каланине итлеместӗн епле!

-  Анне патне каяп. Ӑҫта ман анне?
-  Эпӗ сан аннӳ пулам. Атя, иксӗмӗр Хула ҫырмине вы- 

ляма каяттпӑр.
-  Атя, эппин. Мӑн аппа, кала-ха, ман анне хӑҫан тепйе 

килет?
-  Виҫҫӗ ҫывӑрсанах килет. Атя, унччен шакӑлла 

выльӑпӑр.
-  Атя! Чуй, эп малтан ывӑтап, юйӗ-и?
-  Юрӗ, юрӗ. Тӗл лектер вара.
-  Юйӗ, юйӗ.
-  Мӑн аппа, кала-ха, ман анне хӑш енче пуйӑнать?
-  Мӗн тума сана?
-  Аннене кӗтме тухсан хӑш енне пӑхса тӑйас теп.
-  Ай-уй, ачамккӑ... Мӗскӗнӗм, кил-ха сана юратам. Ха- 

мах пулам сан аннӳ, эс ман ывӑл пул, юрӗ-и?
-  Юйӗ. Ман чӑн анне хӑш енче вайа?
-Э-эх... Мӗн тӑвастенӗнтӗ санпа?Авҫавенче, Курнавӑш 

ялӗнче пурӑнать сан аннӳ. Ҫавӑнтан чупса килет сан пата. 
Пӑхсах тӑр.
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-  Атя, иксӗмӗй пӑхатпӑй.
-  Кур-ха, хура пӗлӗтсем йӑтӑнса тухрӗҫ. Ҫумӑр тӑкса 

яриччен киле ҫитсе ӳкер. Ав, кукамупа кукаҫу кӗтсе тӑраҫҫӗ 
пире, чӗнеҫҫӗ. Хветӗр, кӳр аллуна. Чупрӑмӑр-и?

-  Чупйӑмӑй! Сиккипе!

Улпут килнӗ!

Вулӑсран Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялне ҫитме пилӗк ҫухрӑм ҫеҫ. Ал- 
лине саквояж тытнӑ вӑтам пӳллӗ ҫын васкамасӑр ҫул тӑрӑх 
)ггать. Ҫуллахи янкӑр хӗвеллӗ кун. Ҫӳлте-ҫӳлте тӑри юрӑ 
шӑрантарать. Михаил тӗпсӗр кӑвак тӳпенелле пуҫне ҫӗкле- 
се ҫав ӗҫчен кайӑка чарӑнса тӑрсах сӑнарӗ.

-  Тӑрр-тӑри-тӑтӑр-и-и!.. -  ҫунат ҫапса юрлать ӗҫчен 
кайӑк. Хӑй вара тӳпере курӑнмасть те. Кӑштахран пӗр точ- 
ка пек палӑра пуҫларӗ, унтан аннӑҫемӗн анса пычӗ те ун 
умӗнчех вӗлтӗр-вӗлтӗр ҫунат ҫапса ыраш хушшинче чӑмрӗ. 
Йӑвине анса ларчӗ ӗнтӗ.

Михаил саквояжне пӗр аллинчен тепӗр аллине 
куҫарчӗ. Саквояжӗ сулмаклӑскер, ытлаван хулне туртать. 
Тен, лав тытсах ҫула тухмаллачӗ-и те? Ҫуллахи янкӑр ӑшӑ 
кунпа савӑнса утас тесе ирхине хӑйех ҫапла шут тытнӑччӗ.

Ҫул ик айккипе тулли пучахлӑ ыраш хирӗ хумханса 
ларать. Пӑла кӑнтӑр енче вӗҫӗ-хӗррисӗр хир, улӑх-ҫаран 
сарӑлса выртать. Куҫпа виҫейми анлӑхра чӗркӗмӗл пек 
ӑрша вылять. Ура айӗнчех, авӑ, путене пӗт-пӗлтӗк, пӗт-пӗ 
лтӗк! тесе юрлать. Ҫак сӑнсем йӑлтах Михаил кӑмӑлне 
ыррӑн сӗртӗнчӗҫ. Ирӗклӗ-ҫке ку тӑрӑхра чуна!.. Михаил 
пехетлӗ сывлӑша кӑкӑр туллин сывласа илчӗ те сюртук 
тӳммисене вӗҫертсе ячӗ, кӑкӑр кӗсйинчен кӗмӗл сехетне 
кӑларса вӑхӑт пӑхрӗ. Ирхи вунӑ сехет иккен. Ҫамрӑк ҫын 
малалла утрӗ.

-  Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗ тахҫанах лекарь кӗтет. Вӗсен ста- 
рости ку тӗлӗшпе питӗ ҫине тӑрать. Прошени ҫырса 
аптӑратсах ҫитерчӗ пире. Ҫын шучӗ ҫулсерен хӑвӑрт ӳссе
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пырать ку ялта. Кӳршӗ ялсенчен те пырса ҫӳре пуҫлӗҫ. Ӗҫ 
нумай пулать. Лекарь ҫуртне хӑпартса лартрӗҫ пулас ӗнтӗ 
кутемӗн. Ял вулӑсран инҫе мар вырнаҫнӑ. Ну мӗнле, каяс 
шут пур-и?

Ҫакӑн пек калаҫу пулчӗ унпа вулӑс кантурӗнче. Ми- 
хаил Емельянов килӗшрӗ. Халӗ акӑ вӑл, аллине саквояж 
тытнӑскер, ыраш хирӗ хушшипе Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗ патне 
ҫывхарса пырать.

Пӑла шывӗн ҫурҫӗр енче вырнаҫнӑ ялти ҫуртсем ҫыран 
хӗррипе ларса т)гхнӑ. Тӑршшӗ виҫӗ ҫухрӑма та тӑсӑлать пулӗ. 
Тӗлӗнмелле, Пӑла ку енче тӑршшӗпех тӳрем хир сарӑлса 
выртать, тепӗр енчи ҫӳллӗ ҫыранран лерелле вара вӑрман 
кашласа ларать. Ял ҫынни вӑрман хӑртса тырӑ вырмалӑх 
уй тунӑ пулсан та, урам тӑршшӗпех хурама йывӑҫҫи хурал 
тӑрать. Ҫӳллӗ та лаштра хурамасен айӗнчи ҫуртсем кайӑк 
йӑви пек ҫеҫ пурӑнаҫҫб. Ялтан ҫурҫӗрелле вара тӑршшӗпех 
хура вӑрман кашласа ларать. Ял икӗ айккипе армансем 
ҫунаттисемпе хӑлаҫланса лараҫҫӗ.

Михаил, ыраш хирӗ витӗр тухса, пысӑк яла пырса 
кӗчӗ. Ҫип ҫапнӑ пек тӳрӗ урамра ӑҫталла утмаллине тӳрех 
тӗшмӗртеймерӗ-ха. Хурал пӳртне, мӑкаҫей кӗлетне курчӗ 
вӑл. Алӑкӗсем хупӑ, ҫыннисем курӑнмаҫҫӗ. Унталла )ггма 
аптӑрарӗ. Ун-кун сӑнакаласа, тепӗр еннелле ҫул тытрӗ. 
Ҫуллахи кун урамра ҫын хӗвӗшнине кураймӑн, пурте хир- 
те -  кам ҫумкурӑк ҫумлать, кам утӑ ҫулать, теприсем анкар- 
тинче тӑрмашаҫҫб. Анатарах пӗве ҫуталса выртать, лаша 
кӗтӗвӗ тапӑра аннӑ... Урам тӑршшӗпе чус витнӗ ҫӳллӗ ҫурт- 
сем те пур иккен, улӑм витнб лапчӑк ҫуртсем те курӑнаҫҫӗ. 
Хушӑран ҫирӗп хуралтӑсем, ҫӳллӗ хӳме хыҫӗнчи шатрун 
ҫуртсем тӗл пулаҫҫӗ.

Ялтилле мар тумланнӑ ҫынна урамра чупса ҫӳрекен 
ача-пӑча чи малтан асӑрхарӗ.

-  Улпут килнӗ!
-  Кур! Пирӗн яла улпут килнӗ! -  шавласа сырса илчӗҫ 

ӑна ачасем. Лешӗ аптӑравлӑн ун-кун пӑхкаласа тӑнине кур- 
сан хӑюланчӗҫ те ҫывӑхарах пырса тӑчӗҫ.
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-  Улпут, сана кам кирлӗ?
-  Староста.
-  Халех чӗнсе килетпӗр! -  ҫавӑнтах тусан тӗрлеттерсе 

чупса кайрӗ пӗри. Ҫара ура тупанӗ ҫеҫ вӗлтлетсе юлчӗ.
Михаил ял урамне енчен-енне сӑнакаласа тӑнӑ вӑхӑтра 

Тури енчен васкасах Ҫимун килсе ҫитрӗ. Вӑл хӑйне кам 
кӗтсе тӑнине сӑмахсӑрах ӑнланса илнӗччӗ ӗнтӗ.

-  Кӗтнӗ хӑна ҫитрӗ иккен! Ӗнтӗ тинех! -  ҫапла каласа 
ҫирӗппӗн алӑ тытрӗ вӑл хӑнана. -  Ял старости, Ҫимун Ни- 
колаев.

-  Михаил Емельянов, лекарь.
-  Хавас! Питӗ хавас паллашма! Ял ҫыннисем епле хавас 

пулӗҫ тата! Атьӑр, эпӗ Сире тӳрех лекарь ҫуртне илсе кайса 
кӑтартам.

Ял варринчи урлӑ касра юман пӗренесенчен хӑтласа 
лартнӑ ҫӗнӗ ҫурт тӗлне ҫитсен вӗсем чарӑнчӗҫ. Ҫимун 
хаклӑ хӑнапа питӗ вашаватлӑн калаҫрӗ.

-  «Лекарь ҫурчӗ» тесе ыранах хӑма ҫапса хуратпӑр пӳрт 
ҫамки ҫине. Кунта икӗ пӳлӗм. Пӗри чирл исене йышӑнмалли, 
тепри лекаре хӑйне пурӑнма.

Михаил пӳлӗмсене кӗрсе пӑхрӗ. Кӑмӑлӗ тивӗҫрӗ 
курӑнать, саквояжне уҫса сӗтел ҫине ш)фӑ ҫивитти сарчӗ 
те лекарь инструменчӗсене, эмел тултарнӑ кӗленчисене 
кӑларса вырнаҫтарма пуҫларӗ.

-  Малтанлӑха ҫитӗ пулӗ тетӗп. Каярахпа вулӑсран тата 
ҫыртарса илме пулӗ, -  ҫапла каласа вӑл спирт, йодӑ, ешӗл 
шенкер кӗленчисене вырнаҫтарчӗ. Сӗтел варрине тимӗр 
ещӗкпе шприцсем кӑларса х)гчӗ, тепӗр ещӗкре хирург ин- 
струменчӗсем пулчӗҫ унӑн.

-  Питӗ аван. Халех ӗҫе пуҫӑнма пултаратӑр, -  савӑнӑҫне 
ниҫта шӑнӑҫтараймасть Ҫимун, лекарь тавра тӑпӑртатайса 
тӑрать. -  Пӳрт хӑтлӑ, хӗлле сивӗ пулмасть. Кӑмака хутса 
тӑма, вут-шанкӑ хатӗрлеме ятарлӑ ҫын тытатпӑр.

-  Ыран тесен ыранах ӗҫе тытӑнма хатӗр эпӗ. Ку инстру- 
ментсене стерилизацилеме шыв вӗретсе тӑрас пулать тата
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пӗтӗмӗшле тирпей тытмашкӑн пулӑшма пӗр хӗрарӑм кирлӗ 
пулать пуль тетӗп. Епле шутлатӑр? -  лекарь хӑй тивӗҫӗсене, 
ӗҫ йӗркине йӑлтах палӑртса хунӑ иккен.

-  Пурте пулать! Ан пӑшӑрханӑр. Ӗҫ укҫи те пулать. 
Халӑхран пуҫтаракан налук ҫинчен уйӑратпӑр. -  Ҫимун тем 
туса пама та хатӗр хаклӑ хӑнашӑн. -  Хир урлӑ каҫсан хырӑм 
выҫать теҫҫӗ ваттисем. Ӗҫе пуҫличчен апатланма чӗнетӗп 
хамӑр пата. Атьӑр!

... Виркка тӗпелте турчка-}гхватпа кӗрмешет. Ҫулла пу- 
лин те, вӑл паян ир-ирех кӑмака хутса кӑларма шут тытрӗ. 
Кӑмакара кукар яшки техӗмленет, хуплу та хатӗр ӗнтӗ. 
Вут сӳнтериччен икерчӗ-капӑртмине пӗр тирӗк тӳпемиех 
пӗҫерсе хатӗрлерӗ.

Пӳртре кӑмакара пиҫнӗ тутлӑ апат шӑрши сарӑлнӑ. 
Виркка ҫапла майпа хӑтлӑх тума юратать. Ҫакӑ ӑна ӗлӗк 
тӗп килте пысӑк ҫемьепе телейлӗ пурӑннине аса илтерет, 
йӑпанӑҫ кӳрет. Кӑмака хутса кӑларсан ун патне час-часах 
Ҫимунпа Антуни тетӗшӗсен ачисем чупса килеҫҫӗ. Вӗсене 
сӑйласа йӑпанать те ватӑ хӗр. Акӑ каллех пӳрт тулли ача- 
пӑча хӗвӗшет пысӑк ҫуртра, вӗсен хаваслӑ сасси, вӑййи- 
кулли савӑнӑҫ кӳрет.

-  Ҫийӗр, акӑ пӳремеч, пӗчӗк кукӑль. Сире валли юри 
пӗҫертӗм.

-  Виркка аппа, санӑн пӗремӗк пур-и тата?
-  Лявкка тетӳ Патӑрьелӗнчен пилӗклӗ пӗремӗк илсе 

килнӗччӗ. Сире валлиех пуҫтарса хутӑм. Кам ташласа па- 
рать, ҫавна тивет.

Эх, пуҫларӗҫ лешсем тӗпӗртетме! Саккӑрла ҫаптарса 
ташласшӑн хӑтланаҫҫӗ.

-  Тӑпӑртӑк! Тӑпӑртӑк!
-  Тӑппӑр-тӑппӑр-тӑппӑрттӑк!
Виркка аппӑшӗ алӑ ҫупать, вӗтӗр-шакӑр ташлать, купӑс 

калаканни ҫеҫ тупӑнман-ха.
-  Якур! Якку! Иван! Кавӗрле! Ҫтаппан!
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Пилӗклӗ пӗремӗкчи кӗҫӗннине, Микушативрӗ. Эх, епле 
тӑрӑшса ташлать вӑл, саккӑрла та ҫаптарать, ура хуҫса та 
ташлать, Виркка аппӑшӗ тавра хӑрах уран сиксе ҫаврӑнать, 
алӑ ҫупа-ҫупа юрлать.

Сарӑ авт ан авӑт ат ь,
Чӑххисене йы х(ӑ)рат ь пуль.
Пире аппа юратать,
Премӗк ҫит ерес тет пуль!

Ҫапла йӑпанса ирхи куна каҫ тӑвать Виркка.
... Сасартӑк алӑкран Ҫимун тетӗшӗпе палламан арҫын 

пырса кӗчӗҫ. Вӑтам пӳллӗскер, хура ҫӳҫне тирпейлӗн ка- 
старнӑ, хыҫалалла тураса якатнӑ. Тумланасса вара,.. ах, 
ытла та ятуллӑ тумланнӑ-ҫке! Пӗрре пӑхсах паллӑ, ял 
ҫынни мар, хуларан килнӗскер. Улпут тейӗн! Лявкка та 
кун пек тумланмасть-ха вӗсен. Тӗрӗллӗ пиҫиххи ҫыхнӑ 
шурӑ кӗпе ҫинчен хура костюм, пир шӑлаварпа сӑран атӑ 
тӑхӑнса ҫӳрет. Ку палламан ҫын вара чӑлт шурӑ кӗпе ҫухави 
айӗнчен лӗпӗш пек хура пурҫӑн хӑю ҫыхнӑ, чаплӑ пуставран 
ҫӗлетнӗ иккӗллӗ пиншакпа шӑлавар тӑхӑннӑ.

Виркка алл инчи турчӑкипеххытса тӑчӗ. Чӑваш йӑлипе хӗр 
хӑй те яланах юсавлӑ ҫӳрет-ха. Хӗрле ҫавӑрса ҫыхнӑ тӗрӗллӗ 
шурӑ тутӑрӗ ӑна чылай ҫамрӑк кӑтартать. Вӗҫне ҫеҫтенкӗ янӑ 
хулӑм ҫырӑ ҫивӗчӗ, кӑмака умӗнче пӗшкӗнсе бҫленӗрен, кӑкӑр 
умне аннӑ та чӗрҫиттти ҫинче вылянса тӑрать... Виҫб аркӑллӑ 
сарӑ-кӑвакулача кӗпи хӗре темле уйрӑмах курӑмлӑн, капӑррӑн 
кӑтартать. Стайлӑ, ҫзгтӑ куҫлӑ чӑваш хӗрӗ пӗтӗм пӳрте хӑйӗнпе 
тултарса тӑрать. Аллинчи турчӑки те килӗшӳллӗ курӑнать 
тата згнӑн. Пӳрт ӑшчиккийӗ епле килпетлӗ! Чӑлт-шзфӑ 
алшӑллисем, пӳрт стенисене илемлетнӗ тӗрӗсем, капӑр та 
тирпейлӗ кӑпӑшка тӳшек-минтерӗ, чӳрече сӗлкисем, >фай- 
ӗнчи кашми -  йӑлтах таса, вырнаҫуллӑ. Ӗҫчен те тирпейлӗ 
хӗр ун згмбнче куҫне уҫаймасӑр тӑрать. «Кил пирӗштийӗ», -  
ш)гхӑш вбҫсе иртрӗ Михаил пуҫӗнче.
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-  Виркка, йышӑн хӑнасене! Санӑн кӑмакара яланах 
тутлӑ апат пулаканччӗ. Сӗтел ҫине ларт-ха.

Хӗр, тӑна кӗрсе, ухватне кӑмакана персе чикрӗ те, ха- 
личчен пулмана, чӗтрекен аллипе пӑсланса тӑракан тул- 
ли чукун туртса кӑларчӗ; часах кукар яшки антарса сӗтел 
ҫине лартрӗ, унтан хуплу кӑларса ывӑспа сӗтел ҫине пыр- 
са хучӗ, икерчӗ-капӑртмине те пыл сӗрсе пырса лартрӗ; 
тӗпсакайӗнчен кӑкшӑмпа сивӗ кӑвас йӑтса тухрӗ, хӑнасен 
умне лартрӗ. Хӑй тӗпеле кӗрсе ҫухалчӗ.

-  Хуҫа хӗрӗ пирӗнпе лармасть-им? -  Михаил хӗр ҫин- 
чен куҫне вӗҫертесшӗн пулмарӗ.

-  Ҫийӗр-ха, ҫийӗр, килти пек пулӑр, -  хӑюсӑррӑн сас 
пачӗ тӗпелтен хӗр.

-  Виркка, хӑна кӑмӑлне ан хуҫсам, апата лар пирӗнпе 
пӗрле, -  Ҫимун, вӑрттӑн кулкаласа, уссине пӗтӗркелем пек 
турӗ. -  Ку манӑн йӑмӑк пулать-ха, Виркка. Вера!

Хӑна хӗр ҫинчен куҫне илмесӗр кукар яшки ҫиет. Алли 
хӑех капӑртма хуҫса илет, кашӑкки хӑех ҫӑварӗ патне пы- 
рать. Куҫӗ вара хӗр ҫине пӑхнӑҫемӗн ҫутӑлса хӗмленет.

-  Кун пек тутлӑ яшка ӗмӗрне те ҫисе курман. Тата ан- 
тарса пар-ха, -  хӑюланса ыйтать хӑна.

-  Ҫи, ҫи! Килти пек пул, -  сӗнет Ҫимун.
-  Хуплу тин кӑмакаран т}гхрӗ, -  пысӑк турам сӗнет 

Виркка.
Хӑна ӗнтӗ икӗ хут пиншакне те хывса хучӗ, шурӑ кӗпе 

вӗҫҫӗн ларать. Тутлӑ апат ҫинӗрен-и, сарӑ хӗре курнӑран-и, 
тарласа кайнӑскер, шурӑ сӑмса тутрипе ҫамкине шӑлать.

-  Вера, ҫапла чӗнме юрать-и сана? -  хӗр енне тек- 
текех ҫаврӑнса пӑхса пӑркаланчӗ-пӑркаланчӗ те аллинчи 
кашӑккипех хӗр патне тӗпеле пырса тӑчӗ хӑна.

-  Хальччен Виркка тенӗ те, темле ӗнтӗ? -  ҫунакан пит- 
не аллипе хупласа ларакан Виркка пушшех пуҫне пӗкрӗ.

-  Эпӗ сана Вера тейӗп. Ҫамрӑксем ӑҫта пухӑнаҫҫӗ каҫ 
пулсан? Мана ертсе кай-ха?

-  Вӑййа тзгхаҫҫӗ. Халь ӗнтӗ Питрав иртнӗ те, кӑҫал тек 
тухмаҫҫӗ.
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-  Пулӑшакан кирлӗ терӗн паҫӑр. Мӗн тейӗн? -  йӑмӑкӗ 
ҫине кӑтартса асилтерчӗ Ҫимун.

Михаил сасартӑках Виркка ҫине ҫӗнӗлле куҫпа тимлесе 
те тишкерсе пӑхрӗ.

-  Кунтан лайӑхрах пулӑшакан пулма та пултараймасть 
тесе шутлатӑп!

Хӗрпе килӗшсе татӑласси ҫеҫ юлчӗ. Йӑмӑкне Ҫимун ӗҫ 
йӗркипе тӗплӗн паллаштарчӗ. Ҫакӑ ытла та кӗтмен ҫӗртен 
пулнипе Виркка малтанах ним калама та аптрарӗ-ха.

-  Эпӗ вӗренмен-ҫке...
-  Мӗн пӗлмеллине йӑлтах ӑнлантарать сана. Ыранах 

ӗҫе пуҫӑнмалла. Тӳрӗпе калатӑп!
Вера, санӑн пӳлӗмсене хутса ӑшӑтса, тирпейлесе 

тӑмалла тата инструментсене шывра вӗретсе тасатмал- 
ла. Вера, килӗш! Куратӑп, санӑн пӳртре питӗ тирпейлӗ, 
вырнаҫуллӑ. Ҫакӑ мана пит килӗшрӗ. Эсӗ пултаратӑнах!

Мӗнлескер вара у, лекӗр текенни?

...Ача-пӑча ҫӗнӗ хыпара ял тӑрӑх хӑвӑрт сарчӗ. «Лекӗр 
килнӗ! Яла лекӗр килнӗ!» Халӑх лекарь ҫурчӗ умне пухӑна 
пуҫларӗ. Хӑшӗн мӗн ыратать, тепри лекаре хӑйне курма 
пынӑ. Халиччен пулман кун пекки ялта. Ҫынсем чирлесен- 
тусан е килте выртса ирттерсе яма тӑрӑшнӑ, курӑксемпе 
сипленнӗ, май килмесен юмӑҫ патне кайнӑ. Ҫавӑнпа та 
ялта час-часах чир-чӗре ҫӗнеймесӗр хӗне кайса виле- 
кенсем сахал мар пулнӑ. Ача ҫуратнӑ чухне хӗрарӑмсем 
вӗриленсе ӳкни, ача урлӑ килсе ҫуратаймасӑр асаплан- 
ни тупӑка выртнипе вӗҫленнӗ. Тин ҫуралнӑ ачасем тӗрлӗ 
ерекен чирпе аптӑранӑ, ҫут тӗнчерен уйрӑлни сахал мар 
пулнӑ. Вар-хырӑм чирӗ, чахоткӑ, шалкӑм ҫапни, куҫ тата 
шӑл чирӗсем, йывӑр ӗҫре хуҫӑлни, сусӑрланни ял ҫыннин 
сывлӑхне хавшатнӑ.

Яла лекарь килнине пӗлсен ҫынсем хыпӑнса ӳкрӗҫ. 
Ҫӑлӑнӑҫ ҫитнине ӑнланчӗҫ чылайӑшӗ, анчах та теприсем
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ӗненесшӗнех пулмарӗҫ, ӗлӗкхи йӑлана пӑрахас темерӗҫ, 
ҫаплах юмӑҫ вӑйне шанчӗҫ. Апла-и, капла-и, яла килнӗ ле- 
каре курма пурпӗрех нумаййӑн пухӑнчӗҫ.

-  Мӗнлескер вара у, лекӗр текенни?
-  Улпут пек теҫҫӗ!
-  Эсӗ ху улпута курнӑ-и вара?
-  Курман та, пирӗн пек хура халӑх мар ӗнтӗ. Чаплӑ тет.
-  Курӑпӑр-ха.
Митрахван арӑмӗ пӗчӗк хӗрне йӑтса пынӑ.
-  Хӑлхи юхать, икӗ эрне ӗнтӗ. Ним тума та пӗлместпӗр. 

Вӗҫӗмсӗр йӗрмӗшет. Лекӗр пулӑшмӗ-ши?
Иккӗн-виҫҫӗн куҫ чирӗпе килнӗ. Аллине хуҫнӑ ҫын пур, 

тепри урине сӗтӗрсе утать. Калмӑк Сатюкӗн чӗре вӑйӗ на- 
чар, аран сывлать.

Ҫимунпа лекарь килсе ҫитнӗ ҫӗре чирлӗ ҫынсем сахал 
мар пуҫтарӑннӑ.

-  Хамӑрьялсем! -  Ҫимун пухӑннӑ халӑха шӑпланма 
чӗнчӗ. -  Куратӑр пулӗ, пирӗн яла лекарь ӗҫлеме килчӗ. Ми- 
хаил Емельянов унӑн ячӗ. Чӑвашла пӗлет. Чирлисене халех 
йышӑнма пуҫлӗ.

Хуларан вӗренсе килнӗ, улпут евӗр курӑнакан лекарь 
умӗнче ҫынсем именчӗҫ, хуллен калаҫа пуҫларӗҫ.

-  Черетпе кӗрӗр, пӗчӗк ачасене малтан йышӑнатӑп, -  
ҫапла каласа лекарь хӗрачана кӗме сӗнчӗ.

-  Кала-ха, хӑҫан хӑлху ырата пуҫларӗ? -  чирлӗскерӗн 
хӑлхине пысӑк ҫутӑ куҫкӗскипе ҫутатса пӑхнӑ хыҫҫӑн 
тӗпчеме пуҫларӗ лекарь.

-  Хӗллеренпе. Анне юмӑҫа кайса пӑхрӗ. Пӗрех иртсе 
каймарӗ-ӗ-ӗ...

-  Хӗлле шӑнтӑн пулӗ-ха. Ҫарапуҫ чупса ҫӳрерӗн-и?
-  Ӗхӗ. Ҫунашкапа Хула ҫырминчен ярӑннӑ чу-у-згх.
-  Тӗк тӑр-ха, эмел тумлататӑп тата маҫ хуратӑп 

хӑлхусене. Кашни кун килсе ҫӳрес пулать кунта эмель 
тумлатма. Шӑнма юрамасть, шыва кӗме те юрамасть-ха 
хальлӗхе. Ӑнлантӑн-и?
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-  Ӗхӗ-ӗ-ӗ... Чир иртмесен анне тата мулла патне илсе 
каяп те-е-ет.

-  Юмӑҫ патне, мулла патне тек ан ҫӳрӗр, -  ҫирӗппӗн 
асӑрхаттарчӗ лекарь.

-  Ӗхӗ-ӗ-ӗ.
-  Ах, ҫак ача тертне, ӳлӗм ҫара пуҫ чупса ан ҫӳре, -  

амӑшӗ хӗрӗн тутӑрне юсаса ҫыхрӗ те лекаре вак укҫа 
тыттарасшӑн пулчӗ.

-  Ҫук, ҫук! Мана кунта килнӗ чухне ӗҫ укҫи пулать тесе 
шантарчӗҫ, -  лекарь укҫа илмерӗ.

Чӗри чирлӗ Калмӑк Ҫетюкӗ аран утса кӗчӗ.
-  Сывлӑш тухмасть, ансах каять те сывласа илейместӗп. 

Чӗре вӑйӗ лӗпӗш пек ҫеҫ. Вилсех каяп пуль... Лекӗр, пулӑш, 
тархасшӑн.

Лекарь йывӑҫ трубкӑпа унӑн кӑкӑрне, ҫурӑмне итлерӗ, 
пӳрне ҫине пӳрне хурса шаккаса пӑхрӗ, юн тымарне, юн 
пусӑмне тӗрӗслерӗ.

-  Мд-а-а...
Унтан васкаса укол турӗ, эмел хыптарчӗ.
-  Выртса тӑмалла, ӗҫлеме юрамасть хальлӗхе. Пӗр виҫӗ 

кунлӑха хам патра хӑваратӑп. Сӑнаса тӑмалла пулать.
“ Ҫук, ҫук! Юлмастӑп! Выльӑхсене пӑхмалла. Ҫамрӑк 

пӑру пур. Хапха тӳнме пуҫланӑччӗ, тӑратса лартмалла.
-  Итле-ха, чирлӗ ҫыннӑм. Малтан хӑвна ура ҫине 

тӑратмалла. Унсӑрӑн хапха юпи те, пӑрӑву та кирлӗ пулмӗҫ.
Чирлӗ ҫын тек хирӗҫлемерӗ ӗнтӗ, лекарь ҫуртӗнче 

юлчӗ. Михаил Емельянов вара мӗн каҫ пуличченех чирли- 
сене йышӑнчӗ.

Тепӗр кун ирхине ирех алӑка тӳнклеттере пуҫларӗҫ.
-  Ӑҫта хутӑн ман упӑшкана, лекӗр? Вӗлертӗн-и? Вилли- 

не те парса ямастӑн-и? Уҫ! -  янрашать чанкӑлти арӑм.
Михаил Емельянович урама тухрӗ.
-  Эсӗ-и-ха вӑл ман упӑшкана хупса усраканни? -  ун 

умне чупса пычӗ те хайхискер, алӑкран пуҫне чиксе пӑхрӗ. -  
Ӑҫта-ха вӑл?!
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-  Упӑшку чирлӗ санӑн. Киле ҫитичченех йӑванса кай- 
ма пултарать. Сывалма хунӑ ӑна, -  алӑк патӗнчен пӑрчӗ 
хӗрарӑма лекарь.

-  Мӗнех вара уншӑн?! Йӑванать те тӑрать! Хальччен са- 
хал йӑваннӑ-им? Килте мӗн чухлӗ ӗҫ! Вӑл кунта улпут пек 
выртать, ха! -  ҫаплах упӑшкине кӗрсе илсе каясшӑн хыпа- 
ланчӗ хӗрарӑм.

-  Хулленрех, ан шавла. Шӑппӑн калаҫмалла кунта.
-  Эс ман чӗлхене ан чар! Ахалех ятӑм упӑшкана сан пата!
-  Чӗри чирлӗ унӑн. Ҫурӑлса кайма пултарать. Сывалса 

ҫитмесӗр пыраймасть.
-  Кахал чирӗ унӑн! Ӗҫлес килмен енне пӑлахая перет!
Ҫак тавлӑ калаҫу ҫинех Виркка пырса ҫитрӗ.
-  Мӗн шавӗ кунта ирех?
-  Кур-ха ӑна! Упӑшкана парса ямасть, хупса хунӑ та 

тытса усрасшӑн. Темме?
Виркка йӑлтах ӑнланчӗ: ку хӗрарӑм, хивре чӗлхеллӗ- 

скер, кунӗпех ҫакӑнта ятлаҫса тӑма пултарать. Сӑлтавӗ ҫеҫ 
пултӑр. Халех ӑсатмалла кунтан.

-  Лискав аппа, хапху уҫӑ юлнӑ унта, сысна ҫурисем чуп- 
са тухса урам тӑрӑх сапаланчӗҫ.

-  А-а-а, пӗтме маннӑскерсем! Харам пырсем! Хаҫ! -  
чӑмӑрккисене ҫӳле ҫӗклесе янрашса урам тӑрӑх каялла 
тӗрлеттерчӗ хӗрарӑм.

Виркка пӗр тӑхтаса тӑмасӑр ӗҫе пуҫӑнчӗ: пӳртри 
кӑмакана чӗртсе кастрюльпе шыв лартса ячӗ, инстру- 
ментсене ещӗке хурса вӗретсе кӑларчӗ, унтан васкасах 
урай ҫуса тухрӗ.

Хӗр хӑвӑрт та вӑр-вар ӗҫленине юратса пӑхса тӑчӗ Ми- 
хаил. Епле ҫыпӑҫуллӑ унӑн алли-ури! Ӳркевсӗр, тирпейлӗ 
ӗҫлет. Хӗрӗн кашни хусканӑвӗ куҫа ачашлать.

-  Вера, лекаре пулӑшаканӑн шурӑ халатпа ҫӳремелле. 
Акӑ, тӑхӑн ҫиелтен.

-  Ай-уй, вӑтанатӑп.
-  Ку -  ӗҫ тумтирӗ. Ҫапла кирлӗ. Тӑхӑн, тӑхӑн, ан вӑтан.
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Виркка чӑваш кӗпи ҫинчен вӑтана-вӑтанах шзфӑ халат 
тӑхӑнса ячӗ. Ҫӳллӗ те стайлӑ хӗр еплерех ҫуталса кайрӗ! 
Тӑруках хӑй те хӑй мар пек курӑнчӗ, хула сӑнӗ ҫапрӗ.

-  Итле-ха, Вера, манӑн чӑн-чӑн пулӑшакан пулма килӗ- 
шетӗн-и?

-  Килӗшетӗп.
-  Апла пулсан атя-ха эпӗ сана хӑш-пӗр ҫӑмӑл 

процедурӑсене кӑтартатӑп. Хӑв тӗллӗн тума вӗренӗн.
-  Эпӗ-и?
-  Эсӗ, эсӗ. Куҫа пипеткӑпа эмел яма, хӑлхана маҫ хума. 

Тепӗр чухне ӳте чӗрсе е кӑштах касса амантнӑ вьфӑнсене 
йодӑ е ешӗл шенкер сӗрме. Акӑ, кур, таса марлӗ хӑйӑвӗ 
илетӗн те йодӑпа сӗрнӗ вьфӑна ҫапла майпа аялтан ҫӳлел- 
ле ҫавӑрса ҫыхатӑн. Пӗрре те йывӑр мар, -  Михаил хӗрӗн ал- 
лине тытса кӑтартма пуҫларӗ. Анчах хӑй ҫывӑхра тӑракан 
хӗр сывлӑшне чӑтаймарӗ, тӑрук хыпса илсе хыттӑн ыта- 
ларӗ те чуптурӗ.

Хӗр ытамран вӗҫерӗнсе тармарӗ, хуллен шуса т^гхрӗ, 
хӗп-хӗрлӗ питлӗ пулса кайнӑскер, чирлисене йышӑнмалли 
сак ҫине кайса ларчӗ. Хӑй пурнӑҫӗнче пӗрремӗш хут йӗкӗт 
ытамӗнче пулса курчӗ вӑл. Йӳҫек пӗчченлӗх унӑн чунӗнчен 
самантрах сӗвӗрӗлчӗ. Епле ырӑ иккен килӗшекен ҫынпа 
юнашар пулма... Нумай ҫул кӗтнӗччӗ вӑл ҫак телее. Пурнӑҫ 
савӑнӑҫӗ тенӗскер ӗнтӗ тинех ҫитрӗ! Хӗр ӑшшӑн-ӑшшӑн 
пӑхрӗ йӗкӗт ҫине.

-  ...Апат ҫиме пыр каҫкӳлӗм. Кӑмакана шӑрттан лартса 
хӑварнӑччӗ.

-  Пыратӑпах!
Хавасланса кайнӑ хӗр витре йӑтрӗ те шыв ӑсма чупса 

тухса кайрӗ. Кунӗпех ҫунат хушнӑ пек чупса ҫӳрерӗ вӑл, 
ытлашши сӑмах вакламарӗ, тзгги ҫеҫ пӗр вӗҫӗм йӑлтӑр та 
йӑлтӑр куласшӑн пулчӗ...

...Лекарь патне каҫсерен Николай Руссовпа Ҫимун 
пырса ларма пуҫларӗҫ. Виҫӗ тус ял малашлӑхӗ пирки 
тавлашаҫҫӗ, тӗрлӗ ыйтусем сӳтсе яваҫҫӗ. Ирхи автансем 
авӑтичченех тӑсӑлать вӗсен калаҫӑвӗ.
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-  Ял валли шкул кирлӗ, чиркӳ уҫмалла, -  Руссов 
пӗрремӗш хут мар хускатать ку ыйтӑва. -  Ял халӑхӗ ытла 
та тӗттӗм. Халӗ те киремете пуҫ ҫапса пурӑнаҫҫӗ, йӗрӗхе 
ӗненеҫҫӗ, чӳк тӑваҫҫӗ, юмӑҫпа мулла патне ҫӳреҫҫӗ. Таса тӗн 
йӗркипе пурӑнма хӑнӑхмалла ял халӑхӗн!

-  Чиркӗвне Патӑрьелне е Тӑрӑна каяҫҫӗ-ха хӑшӗ-пӗри, -  
айӑплӑн сӑмахлать сӗтел хушшинче ларакан Ҫимун, ун- 
тан аллинчи хзгчӗсене иле-иле хурса тем ҫырма пуҫлать. -  
Чиркӳ уҫасси пирки эпӗ Чӗмпӗр консисторине прошени 
ҫыртӑм. Чиркӳ-прихут шкулӗ уҫма пире ирӗк параҫҫӗ 
пуль тетӗп.

-  Апла питӗ аван-ҫке! Ҫийӗнчех бҫе пуҫӑнас пулать, -  
Руссов ал тупанӗсене хире-хирӗҫ сӑтӑркаласа илчӗ. -  
Чиркӳпе пӗрле шкул ҫуртне те тума тытӑнмалла!

-  Ял халӑхне хурал пӳртне пухас тетӗп ҫитес вӑхӑтра. 
Пӗрле пуҫтарӑнса канашламалла. Ниме тумалла. Вӑрман 
кӑларма кайма ҫынсем уйӑрӑпӑр, лавсем тытӑпӑр. Шкул 
ҫуртне ӑҫта лартасси пирки те шухӑшламалла.

-  Ман шзггпа, лекарь ҫурчӗ ҫумнех туса лартмалла. 
Иккӗшӗ юнашар пулччӑр. Ял варринче, халӑха меллб.

-  Тӗрӗс! Эпӗ те ҫапла шутлатӑп. -  сӑмах хушрӗ Михаил 
Ксенофонтов. -  Шкула килекен ачасен сывлӑхне тӗрӗслесе 
тӑмалла. Тӗрлӗ чир-чӗр ялта ан сарӑлтӑр тесен ҫуралакан 
ачасенех шута илсе пӑхса тӑмалла пулать. Мана сведени- 
сем кирлӗ пулаҫҫӗ.

-  Юрать, список паратӑп. Хӑш килте миҫе ача тата ҫемье 
йышӗ пирки Виркка тӗплӗ пӗлет. Вӑл чӗнсе килӗ ҫынсене.

Руссовпа Ҫимун шкул уҫасси пирки чылай калаҫрбҫ.
-  Шкул ҫуртне тӑвасси -  пӗр ӗҫ. Ятарлӑ пӗлӳ илнӗ 

вӗрентекен те кирлӗ, -  ҫине тӑрать Руссов.
-  Тӳррипе каласан, кун пирки те прошени ҫырнӑ. 

Хальлӗхе паллӑ мар-ха, -  ӗҫ хзгчӗсем ҫинчен пуҫне 
ҫӗклемесбр калаҫать Ҫимун.

-  Малтанлӑха ку ӗҫе йӑлтах хам ҫине илме пултаратӑп. 
Ӗҫ чарӑнса ан тӑтӑр.

-  Ҫаплах пултӑр вара.
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Ял хавалӗ

Чӗнтӗрек вӑрманӗ ҫурҫӗреллех тарса пычӗ. Ял 
пысӑкланнӑҫемӗн вӑрманӗ пӗчӗкленсех пычӗ. Халь ӗнтӗ 
ял ҫывӑхӗнче вӑрман юлман та темелле. Унта-кунта пӑч- 
пач уйрӑм лаштра юман ҫеҫ курӑнкалать. Юман хыҫҫӑн 
урӑх йывӑҫ шӑтмасть текех вӑрман пулнӑ вырӑнта. Юман -  
вӑрманӑн юлашки ӗмӗрӗ. Ҫеҫен хир, улӑх ярса илсе пырать 
кайран ҫав ҫӗрсене. Йӗри-тавра хир те улӑх сарӑлса выртать 
халь. Ял халӑхӗ тырӑ-пулӑ акать, кӗтӳ ҫӳретет унта. Анчах 
ҫав хире сухалама пӑрахсанах йӗлме-хӑвалӑх, йӑмра ашкӑрса 
каять. Юман ӗмӗрӗ пӗтрӗ кунта. Вӑрманӗпе пӗрле упи те, 
пӑланӗ-пурӑшӗ, ӑсанӗ-каюри те ҫ}гхалчӗ. Хирте мулкач, 
тилӗ е кашкӑр ҫеҫ курӑнкалать, сивӗ хӗл кунӗсенче тепӗр 
чухне апат шыраса ҫын пурӑнакан тӗлех пырса тзгхаҫҫӗ 
вӗсем, килти пзгтек-сурӑха пӑвса пӑрахаҫҫӗ, йӑтса каяҫҫӗ. 
Ҫырма-ҫатрасем тарӑнланчӗҫ, унта та кунта пӗвесем курӑна 
пуҫларӗҫ. Ял зфамӗсене вара хзфама та йӑмра сулхӑн кӳчӗҫ.

Ял ҫыннисемпе хурал пӳртне пухӑнса канашланӑ чух- 
не чиркӳпе шкул ҫзфтне тума яхтӑ пӗренесемех кирлӗ 
тесе йышӑнчӗҫ те халӗ вара пикенсех Арапуҫ енчен 
вӑрман кӑларма пикенчӗҫ. Ҫулӗ инҫе, ҫапах та ял халӑхӗн 
хастарлӑхӗ инҫе ҫула ҫывӑх турӗ. Яхтӑ пӗрене тиенӗ лавсем 
пӗрин хыҫҫӑн тепри килсех тӑчӗҫ.

Аслӑ тайга хыр-чӑрӑш йывӑҫран пуян. Уҫҫӑн ҫӳҫентере- 
кен сухӑр шӑрши кӗрет хырлӑхра. Вӑтӑр-хӗрӗх хӑлаҫ ҫӳллӗш 
хырсен тӑрри пӗлӗте перӗнет темелле. Тӳрӗ те вӑрӑм, сап- 
сарӑ хыр вуллин ҫӳхе сарӑ хуппи пуртӑ ҫивӗччӗшӗ лекич- 
ченех чӗлпӗнсе сирпӗнет, тасатма ҫӑмӑл. Унӑн вуллинчен 
тумлам-тумлам сухӑр пӑчӑртанать, авӑ.

... Кӑштах ӑшӑ ҫумӑр чашлаттарать. Хыр вӑрманӗн 
сзгхӑрлӑ сывлӑшӗ, ҫумӑрпа уҫӑлса, ытарми пехетлӗ ҫӳҫенчӗк 
те уҫӑ шӑршӑпа ҫӗр ҫинчен ҫӗкленет... Ҫак пзфнӑҫра зфӑх 
ним те унпа танлашма пултараймасть пулӗ -  ҫан-ҫзфӑма 
та, кӑмӑл-туйӑма та уҫӑлтарса ярать вӑл, ырӑ туйӑмсем
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ҫуратса илем тӗнчине кӗртсе ӳкерет... Каҫӑхса кайсах ҫак 
сывлӑшпа сывлас та сывлас килет. Эх, парать те иккен 
тӗнче хӑйӗн чӑн-чӑн ырлӑхне...

Яхтӑ юманран ҫӑмӑлрах касӑлать: пӗрре тзфат сахал- 
ран, тепре сухӑрлӑ йывӑҫ пӑчка сиктерменрен. Кӗркуннене 
кӗрсе кайиччен вӑрмантан пӗренелӗхсем турттарма 
пуҫларӗҫ. Ял вун-вун икӗ лав кӳлсе вӑрмана ячӗ.

-  Э-хе-хей! Йывӑҫ тӳнет! Пӑрӑнӑр! -  ян каять вӑрмана 
ҫын сасси те пуртӑ-пӑчкӑ сасси.

Тӳнтернӗ яхтӑ тураттисене иртме ҫамрӑксене хушрӗҫ.
-  Вӗренӳ ҫакӑнтан пуҫланать -  икӗ алла пуртӑ тытса 

вӑрмана кӗрсен. Хут вӗренесси кайран!
-  Хойшшоп! Ҫӗклӗр пӗренесене лав ҫине! Лав ҫине 

ҫавӑрса хзфӑр!
Вӗренпе пзфантарса ҫыхнӑ пӗрене лавӗ сасартӑк 

шалтӑр! ишӗлсе анчӗ. Ун ҫывӑхӗнче тӑракан ҫамрӑксем 
айккинелле сиксе ӳкме ӗлкӗрчӗҫ, мӗштӗркке Мӑрччук 
пӗрене купи айне пулчӗ. Ахлатса та ӗлкӗреймерӗ, ҫавӑнтах 
пӗтӗрӗнсе анчӗ. Халӗ, авӑ, пуҫӗ ҫеҫ курӑнса выртать. 
Ҫамрӑксем тӳрех пӗренесене сирме пикенчӗҫ,

-  Чунӗ тухрӗ те пуль, мӗскӗнӗн!
-  Ах, инкек!
-  Сирӗр, сирӗр пӗренесене хӑвӑртрах!
Мӑрччук вилнӗ пек хуҫланса выртать. Те чӗрӗ, те вилӗ, 

паллӑ мар. Сывлӑшне итлесе пӑхрӗҫ.
-  Лекӗр патне! Хӑвӑртрах!
Пушӑ лав ҫине хурса Мӑрччука хӑвӑртрах яла илсе 

ҫитерчӗҫ.
Мӑрччук -  ват хусах. Пӗчченех ҫзфт тытса пзфӑнать. 

Килте ҫемье йӑпанӑҫӗ ҫукран ял ҫинчи хавхапа пурӑнать: 
пӗр нимерен, пӗр ӗҫкӗрен, пӗр пумилккерен юлмасть. Ху- 
рал пӳртӗнче Ҫимун «шкул ҫурчӗ тӑвар-и?» тесе сӑмах хус- 
катсан вӑл чи малтан сиксе тӑчӗ:

-  Тӑвас! Ма тӑвас мар, иҫмасса? Эпир ҫынран катӑк-им? 
Авлансан манӑн та ачамсем шкулта вӗренме пуҫлӗҫ! -  терӗ.
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-  Эс малтан авлан-ха! Ачусене ҫурат, кайран калаҫ, -  
чарчӗҫ ӑна икӗ-виҫӗ ватӑ.

-  Эс ман ҫӑвара ан хупла! Ҫамрӑксен вӗренмелле, 
ватӑсен кӑмака ҫинче ҫывӑрмалла! Иҫмасса!

-  Апла шкул ҫурчӗ тӑватпӑр-и, ял халӑхӗ, тӳррипе 
калӑр? -  Ҫимун ҫине тӑчӗ.

-  Тӑвас! -  кӑшкӑрчӗҫ ҫамрӑксем темиҫен.
-  Пурте хутла вӗренсен ҫӗрпе кам ӗҫлет? -  хирӗҫ тӑчӗҫ 

ватӑсем.
-  Хутла пӗлни никама та пӑсмасть. Шкулӗ те, чиркӗвӗ те 

кирлӗ. Чиркӳ-прихут шкулӗ пулатех, -  ӑнлантарчӗ Ҫимун.
Халӑх шавлама пуҫларӗ, шурсухалсем пач хирӗҫ пулчӗҫ. 

Ҫимун лару-тӑрӑва хӗрсе кайма памарӗ:
-  Итлӗр-ха, пурнӑҫ ҫӗнелсех пырать. Акӑ, лекӗр килчӗ 

пирӗн яла. Ун ҫуртне те эпир малтанах туса лартнӑччӗ. Усси 
пур-и? Усси куҫ умӗнчех. Мӗнпур чирлӗ ҫын ун патне сы- 
валма пырать халь. Ырӑ ӗҫ пулчӗ-и?

-  Ырӑ!
-  Эппин нимене тухатпӑр-и?
-  Тухас!
Шурс}гхалсем ҫапах та хирӗҫ пулчӗҫ, анчах юлашкин- 

чен ҫамрӑксемпе тавлашса ҫӗнтереймерӗҫ курӑнать, пӗри 
те тепри хурал пӳртӗнчен алӑ сулса тухса кайрӗҫ.

...Мӑрччук чи малтан чупса ҫитрӗ нимене. Хӑйӗн ка- 
чака пек лашине кӳлсе урапа ҫине ларнӑскер, сиккипех 
тӗрлеттерсе ҫитрӗ. Вӑрманта та пурне те ӗҫлеме хӗтӗртсе 
ҫӳрерӗ: йывӑҫ каснӑ ҫӗрте тӗрткелешрӗ, пӗрене йӑтнӑ ҫӗрте 
хыпкаланчӗ, лав ҫине пӗрене тиесшӗн тӗрмӗшрӗ.

...Халӗ, акӑ, лекарь патӗнче маччана пӑхса выртать.
-  Ик-виҫӗ ҫӗртен аманнӑ. Аллипе ури хуҫӑлнӑ тата пуҫ 

мими чӗтреннӗ пулас, -  терӗ лекарь Мӑрччукӑн сывлӑхне 
тӗрӗслесе пӗтерсен.

-  Эх, Мӑрччук! Сана чӑваш туррисем ҫилленчӗҫ пулӗ, 
инкек ячӗҫ, -  пырса пӑхрӗ ӑна шурсухалсенчен пӗри.

Лекарь зфӑхран никама та кӗртмерӗ ун патне. Шӑмӑ 
хуҫӑлнӑ вырӑнсене гипсларӗ, уколсем туса тӑчӗ.
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-  Вера, ку паттӑра тӑрса утса ҫӳреме ан пар. Сывлӑшне 
пӑхсах тӑр.

Ялти пӗр хавхаран та юл масть Мӑрччук. Ват хусах хӗлл е 
ҫаплах улаха чупать, ҫулла вӑйӑра вӑл, аллинчен шӑпӑр 
каймасть, ҫамрӑксене вӗҫӗмех ташлаттарать. Ялти туй- 
ҫӑнӑхтара Мӑрччук -  кӗтнӗ хӑна, мӑйӗнчен алшӑлли ҫак- 
сах шӑпӑр калама лартаҫҫӗ ӑна, сӗтел ҫинчи чи тутлӑ апата 
кашӑкпа пырса ҫӑварӗнчен хыптараҫҫӗ, аллине пыллӑ сӑра 
алтӑрӗ тыттараҫҫӗ. Пурте йӗри-тавра Мӑрччук та Мӑрччук 
тесе ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Шел те, хӗрсем ун тавра явкаланмаҫҫӗ ҫав. 
Хӑрах ури уксахскере пӗр хӗр те савса пӑхасшӑн мар.

Ҫуралмах ҫапла асси ҫуралчӗ вӑл. «Уксак Мӑрччук 
килет! Уксак Мӑрччук килет!» тесе йӗкӗлтетчӗҫ ӑна кас- 
ри ачасем, хӑйсемпе пӗрле выляма илесшӗн марччӗ, 
анчах Мӑрччук уксахласа та пулин вӗсем хыҫҫӑн чу- 
патчӗ, ушкӑнран юлмастчӗ. Тӑрӑшулӑхӗ пысӑк пулнӑран 
ҫын кӑмӑлне курма пӗлетчӗ: е путишле хӑтланкаласа, 
е шӑхлич-шӑпӑр каласа юлташӗсен кӑмӑлне ларатчӗ, 
ашшӗпе амӑшне ӗҫлесе юрама пӗлетчӗ, -  арҫын ӗҫне те, 
хӗрарӑм ӗҫне те тиркеместчӗ. Шел, ашшӗпе амӑшӗ нумай 
пурӑнаймарӗҫ, ҫӗре кӗчӗҫ. Унтанпа чылай пулать ӗнтӗ 
Мӑрччук пӗччен пурӑнма пуҫлани. Хӗрсен кӑмӑлне ҫеҫ ла- 
раймарӗ йӗкӗт, мӑшӑрланаймарӗ. Кил-ҫуртне яланах юсу 
тытать ват хусах, алӑ усса лармасть пӗртте. Пӗччен ки- 
чемленсе ҫитсен аллине шӑпӑр е шӑхлич тытать те кӑмӑл 
уҫмалӑхне тунсӑхлӑ та ачаш кӗвӗсем каласа йӑпанать. Ҫав 
сӑлтавпах ӗнтӗ ял хавхинчен те юлмасть: хурал пӳртӗнчи 
ял пухӑвне чи малтан ҫитсе ларать. Акатуй ҫитсен вара 
ӑҫта пӑхан -  унта Мӑрччук: вӑй виҫекенсем патӗнче те 
куратӑн ӑна, тем авӑкран лашасем ӑмӑртнӑ ҫӗре ҫитнӗ вӑл, 
ачасемпе шӑхлич шӑхӑртаканни те вӑлах. Пӑхӑсӑн, унта та 
Мӑрччук, кунта та Мӑрччук. Ялта пӗр Мӑрччук мар, ҫичӗ 
Мӑрччук тейӗн тепӗр чухне.

334



... Шурӑ пӳлӗмре пӗр шӑна нӑйласа ҫӳрет. Хӑлхаран кай- 
масть ун сасси. Ай, тем пек пуҫа пӑралать-ҫке ҫав симӗс 
шӑна нӑйӑлтатса вӗҫсе ҫӳрени. Урӑх пӗр сас-чӳ те ҫук. Епле- 
ха апла? Ӑҫта вӑл? Акӑ тата шурӑ кӗпеллӗ, шурӑ тутӑрлӑ 
пирӗшти ун умне вӗҫсе анчӗ те юрласа ячӗ:

-  Мӑрчу-у-ук, мӗнле туя-ятӑн хӑвна-а-а?..
Мӑрччук вилнӗ-ши вара? Унпа халь пирӗшти калаҫать

авӑ... Пурӑннӑ чух унпа хӗрсем ҫапла ачашшӑн калаҫасшӑн 
пулмарӗҫ ҫав...

-  Мӑрчу-у-ук, эсӗ илтетӗн-и-и мана-а-а?
Ах, сасси епле ачаш. Тем тесен те, ҫын сасси мар ҫав, 

пӗлӗтрен анакан сасӑ.
-  Мӑрчу-у-ук?..
Еплерех кушак пек мӑрлатать, тытса юратас килет.
-  Эсӗ чӑнах та пирӗшти-и вара?
-  Виркка-а-а эпӗ-ӗ-ӗ.
-  Пирӗштиехӗнтӗ-ӗ.
-  Аллу-уруна-а-а хуска-а-ат-ха-а-а.
Мӑрччукӑн сывӑ алли сасартӑк хӑй тӗллӗнех хӑвӑрттӑн 

ҫӗкленчӗ те Вирккана мӑйран ыталаса илчӗ, гипсланӑ алли 
ҫеҫ хускалмарӗ.

-  Пирӗшти-и...
Хӗр сиссе те ӗлкӗреймерӗ, Мӑрччук ӑна тутаранах чуп- 

туса илчӗ. Ӗмӗр хӗр тутишӗн тӗмсӗлнӗскер, Мӑрччук хӑй 
ӑнланса илеймесӗрех ҫапла хӑтланчӗ.

-  Ай! Эсӗ...
Пирӗшти сасартӑк ҫухалчӗ. Ун вырӑнне хура уссиллӗ, 

очки тӑхӑннӑ арҫын ун умне пӗшкӗнчӗ.
-  Апла юрать-и вара? Ай-ай-ай! Тӑна кӗрсе ҫитеймерӗ 

кзфӑнать, куҫӗ шалалла пӑхать.
Виркка вӑтанса айккинелле пӑрӑнчӗ. Михаил Емелья- 

нович Мӑрччукӑн шӑйрӑлса пӗтнӗ пит-куҫне ешӗл шенкер- 
пе тепӗр хзгт сӗрсе тухрӗ, маҫ хзгчӗ, укол тзфӗ.

-  Ҫывӑрах, ҫывӑр, санӑн ытлашши хускалма юра- 
масть халь. Вера! -  чӗнчӗ Михаил Емельянович пӗрлӗхен
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пек хӗрелсе кайнӑ хӗре тӗсесе. -  Ку чирлӗ ҫынна сӑнасах 
тӑмалла. Тӑна кӗрет-и, чиперех калаҫать-и?

-  Ҫук, ҫук! Эпӗ ун патне тек ҫывӑха та пымастӑп!
Михаил Емельянович тути хӗррипе кулса илчӗ те хӗре

хӑй пӳлӗмне ҫавӑтса кайрӗ:
-  Мӑрччук вӑл хӑй ҫапла, пур ҫӗре те кармашса ҫӳрет, -  

хӗрелсе кайнӑ пит ҫӑмартисене икӗ аллипе тытса айӑплӑн 
калаҫать хӗр.

-  Вера, Вера, ан пӑлхан. Эпӗ куратӑп вӗт-ха. Тӑна кӗрсе 
ҫитеймерӗ вӑл. Эсӗ вара чӑннипех пирӗшти. Сана пӗрремӗш 
хут курсанах ҫав сӑмах килчӗ чӗлхем ҫине.

Михаил Вирккана ҫупӑрласа хӑй ҫумне туртса илчӗ.
-  Эпир санпа туй пирки сӑмах татнӑччӗ. Манман-и?
-  Кӗркунне терӗмӗр-ҫке.
-  Кӗркунне.
Ытамри хӗре чуптуса илеймесӗр чӑтаймарӗ йӗкӗт, 

анчах пуҫне ҫухатасран асӑрханса хӑвӑрт тӑчӗ те пӳ- 
лӗмрен тухрӗ.

...Вирккан халь ӗнтӗ пир станокӗ умӗнче ларма вӑхӑт 
ҫук. Вӑл кунӗпех лекарь ҫуртӗнче тӑрӑшать: пӳлӗмсене 
тирпей кӳрет, инструментсене вӗретсе тасатать, чирлисе- 
не пӑхма пулӑшать, тепӗр чухне лекарь хушнипе ял ҫине 
тухса ҫӳрет. Килти ӗҫсене иркӳлӗм е каҫ киле таврӑнсан ҫеҫ 
пуҫтарать.

Акӑ, Мӑрччук тӑна кӗчӗ, тӑрса ларчӗ. Пуҫӗ вӑрман 
пек кашлать... Ура ҫине тӑрас тесе хӑтланкаларӗ те 
асӑрханаймасӑр чутах персе анатчӗ, Виркка чупса пырса 
тытса ӗлкӗрчӗ.

-  Асту, ан ӳк!
-  Тем, пуҫ ҫаврӑнать...
-  Эсӗ тӑруках тӑрса утма ан хевтелен-ха, вырт, вырт.
-  Шыв...
Виркка ӑна куркапа шыв пырса пачӗ, пуҫне минтер 

ҫинчен ҫӗклесе сыпкӑмӑн-сыпкӑмӑн ӗҫтерчӗ.
-  А-ах, Виркка, лайӑх та-ҫке санӑн аллунтан курка 

тытма. Ан кай-ха, лар ҫумрах, калаҫмалли пур.
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-  Мӗн тесшӗн-ха?
-  Виркка, эпӗ тем ӑнлансах ҫитеймерӗм-ха. Эпир кун- 

та иксӗмӗр кӑна-ҫке? Шурӑ ҫуртра... Эпир санпа арӑмӗпе 
упӑшки-и? Ӑҫта эпир? Ҫӳлти патшалӑхра-и?..

Виркка малтан куҫне чарса пӑрахсах итлерӗ ун сӑмахне, 
унтан чӑтаймасӑр ахӑлтатса кулса ячӗ. Мӑрччук ҫакна 
хӑйне май ӑнланчӗ, хӗр унпа пӗрле пулнишӗн савӑнать, 
терӗ. Чирлӗ пулин те, вырӑн ҫинчен вӑштах тӑрса ларчӗ те 
хӗре пӗтӗм савӑнӑҫ хевтипе ыталаса илчӗ, питрен-куҫран 
чуптума пуҫларӗ, хӑй выртакан вырӑн ҫине сулӑнтарчӗ. 
Виркка, вӑл мӗн шут тытнине ӑнланса, ӑна тӑруках тӗртсе 
хӑйӗнчен сирчӗ.

Вӗсем тӗпӗртетнипе шалти пӳлӗмрен Михаил Емелья- 
нович васкаса тухрӗ.

-  Ку мӗн тата?! Пирӗн чирлӗ ҫын сывалнӑ та, тем?
Ҫилли тӑвӑлнӑ Виркка сиксе тӑрса лекарь хыҫне кайса

тӑчӗ.
-  Ай-ай, чирлӗ ҫыннӑм, ҫапла юрать-и вара?
-  Эс кам? -  тӑруках тӑна кӗрсе ун ҫине шӑтарасла 

пӑхрӗ Мӑрччук.
-  Эпӗ? Эпӗ лекарь пулатӑп. Сана сывалма тесе лекарь 

ҫуртне вырттарнӑ.
-  Мӗн пулнӑ мана?
-  Ас тумастӑн, ахӑртнех. Сана вӑрманта пӗрене купи 

айне пулнӑ терӗҫ. Пуҫ мими чӗтреннӗ, уру хуҫӑлнӑ.
-  Ав, епле...
-  Эп пӑхатӑп та, эсӗ кунта вара авланма шутланӑ? 

Вера -  манӑн ҫураҫнӑ хӗр! Астунӑ пул! -  шӳтлереххӗн 
пӳрнипе юнарӗ ӑна лекарь.

-  Эй, амитке... Ҫапла пулчӗ-и вара? Эпӗ мӗн тесе... -  
хурлӑхлӑн пӑхса илчӗ Виркка ҫине Мӑрччук.

-  Вӑт ҫапла, Мӑрччук! Халь вырт ӗнтӗ, кан, -  
йӗкӗлтевлӗн сас пачӗ лекарь хыҫӗнчен Виркка.

Мӑрччук, ассӑн сывласа илсе, стена енне ҫаврӑнса 
выртрӗ.
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Чӳрече умӗнче халӑх кӗпӗрлене пуҫларӗ. Пӗрене тиенӗ 
лавсем пӗрин хыҫҫӑн тепри пырса чарӑнчӗҫ, лавӗсене пу- 
шатса утсене каллех вӑрмана хӑваларӗҫ. Нимене п)гхӑннӑ 
халӑх пуртӑ тытса пӗрене чутла пуҫларӗ. Ӗҫ вӗресе ҫеҫ тӑчӗ. 
Хаваслӑ кулӑ, шӑв-шав Мӑрччука чӳречерен илӗртрӗ.

-  Эпӗ те! Эпӗ те! -  сиксе тӑчӗ каллех Мӑрччук. -  Эпӗ те 
тухатӑп нимене! -  сиксе тӑнӑскер, хӑй ҫавӑнтах сулӑнса кайрӗ.

Виркка хальхинче ун патне пыма тӑхтарӗ, ҫакна кура 
Михаил Емельянович пулӑшма васкарӗ.

-  Юрамасть! Эсӗ чирлӗ, санӑн выртмалла.
-  Мӗнле выртам-ха ҫавӑн чухлӗ халӑх пур ҫинче? Ав 

епле ӗҫлеҫҫӗ иккенте! Куҫумӗнче пура пураласахӑпартаҫҫӗ.
Лекарь аранах укол туса лӑплантарчӗ Мӑрччука.
-  Вӑт епле харсӑр ҫын, пулать те мӗн, -  текелесе пуҫне 

сулкаларӗ.
-  Ниҫтан та юласшӑн мар, -  кулкаларӗ Виркка, -  

Пур ҫӗре те ҫитмелле, пурне те ӗлкӗресшӗн, таҫта васкать 
пӗрмай. Хӑ, пӗр тесен, пирӗн ял ҫыннисем чылайӑшӗ ҫав- 
нашкал хастар.

-  Пирӗн те васкас пулать, Вера. Ҫулсем иртеҫҫӗ, 
санӑн та, манӑн та. Малтанлӑха кунта пурӑнӑпӑр, каярахпа 
иксӗмӗр пӗрле ҫурт лартӑпӑр. Килӗшетӗн-и?

-  Эпӗ-и? Эпӗ санпа, ӗмӗрлӗх санпа пӗрле...

Пӑваран Патӑрьельне ӗҫлеме куҫнӑранпа Лявкка ялта 
тӗпленчӗ. Авланасса ҫеҫ шарламасть-ха. Йӑлтах ӗҫ ӑшне 
путнӑ. Йӑмӑкӗ каячча каясса пӗл сен ырӑ та, усал та чӗнмерӗ. 
Йӑмӑкӗсем хӑй урлӑ сикни килӗшмест-ха та Лявккана, ан- 
чах ним тума та ҫук, хӗр тени килте ватти ларса юлни ырӑ 
мар. Ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнакан арҫын вара авланма кая юл- 
масть. 4}гхӑн та нушаллӑрах ҫынсем ывӑлӗсене тепӗр чух- 
не ҫитӗнсе ҫитмесӗрех авлантараҫҫӗ, чылай аслӑ хӗр илсе 
параҫҫӗ -  килте ӗҫлекен алӑ пултӑр теҫҫӗ ӗнтӗ.

Кӗҫӗн йӑмӑкӗ унӑн вун ҫиччӗри пуҫпах качча тухса 
вӗҫтерчӗ, авӑ. Кил сыхлавҫи пулса ларса юлнӑ Вирккан,
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ват хӗр шутне кӗнӗскерӗн те, телейӗ тупӑнчӗ, иккен. Вӑл 
та килтен кайсан тӗп ҫурта кам тирпейлесе-тытса тӑрӗ? 
Лявкка хӑй ир-ирех ут утланса Патӑрьелне кантура т)гхса 
каять те, каҫкӳлӗм ҫеҫ таврӑнать. Пӑвара пӗр хушӑ писарь 
пулса ӗҫленӗскер, халь вӑл Патӑрьел кантурӗнче тӑрӑшать. 
Ҫӗр ӗҫӗпе аппаланма унӑн вӑхӑт ҫук. Тетӗшӗсен ҫемйисем 
унӑн анине сухаласа-акса тӑраҫҫӗ. Паянхи нимене те Лявк- 
ка ҫитеймерӗ, кантурти хут ӗҫӗнчен пушанаймарӗ, ялпа 
пӗрле пулаймарӗ.

Лявккан ҫемье ҫавӑрма вӑхӑт та ӗнтӗ, анчах... Ах, анчах!..
Лав хыҫҫӑн лав килсе тӑрать яла. Нимене пӗтӗм ял 

хӑпса тухнӑ. Пӗрисем вӑрман касаҫҫӗ, теприсем лавпа 
пӗрене турттараҫҫӗ, виҫҫӗмӗшӗсем чутласа якатаҫҫӗ те 
пура хӑпартаҫҫӗ. Ӗҫ вӗресе ҫеҫ тӑрать.

Ҫимун пур ҫӗре те хыпӑнса ҫӳрет. Епархирен ирӗк илнӗ 
хыҫҫӑн чиркӳ-прихут шкулне тӑвас тесе пуҫӑнчӗ, ялпа ху- 
скалнӑ нимере хӑй те ҫанӑ тавӑрсах ӗҫлерӗ: пура пураларӗ, 
урай-хӑма сарчӗ, ҫивитти витрӗ.

Антуни хӑйӗн арманӗсенченхӑпаймарӗ пулин те, ниме- 
не пилӗк-ултӑ лав ячӗ. Пӗр лавӗпе Манття вӑрман туртта- 
рать. Чӗлхипе те, вӑй-халӗпе те хастарскер, хыр пӗренесене 
арҫынпа тан сӗтӗрет. Нимере ӗҫ хушасса кӗтсе тӑмаҫҫӗ, кам 
ӑҫта вӑй ҫитерет, ҫавӑнта тӑрӑшать. Алӑ ҫитмен вырӑна 
тӳрех темиҫен чупса пыраҫҫӗ.

-  Йӑтрӑмӑр, йӑтрӑмӑр!
-  Хойшшоп! Атя-атя! Тепре!
-  Ҫӳлтен вӗренпе сӗтӗрӗр!
Пура самаях ҫӳллӗ хӑпарнӑ ӗнтӗ. П)фтӑпа ч)ггласа, унтан са- 

валаса якатса пӗренесене ҫӳле парса тӑраҫҫӗ. Юлашки пӗрене 
хурсан Ҫимун аяла анчӗ, айккинерех кайса пӑхса хакларӗ:

-  Лекарь ҫурчӗпе пӗр шайра туса тикӗслемелле, 
тӑррине те пӗр пек тумалла, -  хушрӗ вӑл ӑстасене.

-  Шкул ҫуртне хӑпартрӑмӑр темелле. Чиркӗвӗ 
пулатех-и вара? Ӑҫтарах лартасшӑн? -  пӗри те тепри пы- 
ра-пыра ыйтаҫҫӗ унран.
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-  Пулать! Кирлӗ х)ггсене пуҫтарса ҫитернӗ. Куратӑр 
пуль, йывӑҫ нумай тиесе килтӗмӗр.

-  Пачӑшки те, )гчитлӗ те ҫук-ха. Эпир вара кунта 
шкулне те, чиркӗвне те янтӑлама пикеннӗ, -  унтан та кун- 
тан сӑмахларӗҫ нимене пухӑннисем.

-  Учитель ҫывӑх вӑхӑтра килсе ҫитмелле. Вулӑсран 
пӗлтерчӗҫ, Макар Иванович Румянцев, хамӑр ял ҫынниех, 
Пӑваран вӗренсе тухса, пирӗн пата ӗҫлеме килет. Кӗркунне 
ачасене ҫырма пуҫлатпӑр.

Лекарь ҫурчӗ хыҫҫӑн чиркӳ-прихут шкулӗ те ӗҫлеме 
пуҫларӗ. Анчах чиркӳ уҫасси тӳрех пулмарӗ-ха. Чылай ҫул- 
сем иртсен тин ҫӗкленсе ларчӗ йывӑҫ чиркӳ ялта. Ҫапла ял 
хавалӗ вӑйлансах пычӗ: ҫӗнӗ урамсем йӗркеленчӗҫ, ҫӗнӗрен 
те ҫӗнӗ ҫуртсем ҫӗкленчӗҫ, ҫӗнӗ ҫемьесем чӑмӑртанчӗҫ, ар- 
мансем йышланчӗҫ, ӗнтӗ Антуни ҫеҫ мар, ялта ыттисем те 
арман лартма вӗренчӗҫ; лавкка уҫакансем те темиҫен ӗнтӗ. 
Каярахпа чиркӗвӗ те ӗҫлеме пуҫларӗ.

Ҫирӗм тӑхӑр ҫул ял старостинче тӑрӑшать Ҫимун. Ял 
халӑхӗ ӑна ҫӗнӗрен те ҫӗнӗрен суйласа пычӗ....

...Тӳрӗ те вӑрӑм урам варринче Хула ҫырми сиксе юхать. 
Ҫӳллӗ ҫырантан шӑнкӑртатса анать унӑн тӑрӑ шывӗ, ӗлӗкхи 
Хулаш крепоҫӗн стени ҫинчен сиксе юхать. Те кунсене шут- 
лать, те ҫулсене, те пире пурнӑҫ юххипе пыма йыхӑрса ва- 
скатать... Ун ҫыранӗ хӗрринчи чулсем ҫийӗн Ылтӑн Урта- 
па Тамерлан нукерӗсем тапӑртатса иртнӗ, полк казакӗсен 
учӗсем ташласа тӑнӑ, Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗн ҫыннисем сахал 
мар каллӗ-маллӗ хутланӑ, ача-пӑча кунта хӗлле ҫунашка- 
па тӑвайккинчен ярӑннӑ, хӗрсемпе йӗкӗтсем пӗр-пӗринпе 
тӗлпулу шыранӑ...

Пӗчӗк ҫӑлкуҫран тапса тӑракан Хула ҫырми ултӑ-ҫичӗ 
ӗмӗр иртсен те типмен, халӗ те шӑнкӑртатса юхать. Ун сас- 
сине тимлесерех итлесен вӑл ҫак ӗмӗрсен историне чул 
ҫине ҫырса каласа панине ӑнланма пулать пулӗ...
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Парне

-  Хӗветӗр! Сана Макар тетӳ чӗнет! -  кукамӑшӗ йӗкӗт 
шутне кӗрсе пыракан мӑнукне Хула ҫырми хӗррине шыра- 
ма пынӑ.

-  Мӗн-ха тата?
-  Кӗрсем, ара, киле! Санпа пит калаҫасшӑн вӑл.
Ашшӗне хывнӑ хӗрлӗ кук тӗрриллӗ, йӑлттам кӗлеткеллӗ

Хӗветӗр чӑнкӑ ҫыранпа чупса хӑпарчӗ те пӳрте вирхӗнсе 
кӗчӗ. Чикан Макар тетӗшӗ ӑна К)фма час-часах килкелет, 
кашнинчех кучченеҫпе сӑйлать. Е лавккаран кукӑр пи- 
лӗклӗ пӗремӗк илсе килсе ҫитерет, е ҫӗнӗ кӗпе-и, сӑран атӑ-и 
тӑхӑнтартатса ярать, кукашшӗ-кукамӑшӗ патне ҫулсерен 
пилӗк-ултӑ михӗ ҫӑнӑх тиесе килсе парать. Хальхинче вара 
ун аллинче ним те ҫукчӗ. Хӗветӗр ыйтуллӑн пӑхнине кура 
Макар тетӗшӗ чеен уссине ҫеҫ пӗтӗркелерӗ.

-  Итле-ха, Хӗветӗр, эсӗ ҫитӗннӗ ҫын шутне кӗтӗн ӗнтӗ, 
пӑрах ҫав ҫырмара йыт хӳри пӑрса ҫӳреме. Эпӗ сана пӗр 
пысӑк ӗҫ хушасшӑн.

-  Мӗнле ӗҫ тата?
-  Сана пӗр пысӑк парне парасшӑн.
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-  Мӗн япали тата?
-  Ман лашасем нумайланса кайрӗҫ. Ниепле пӑхса ӗлкӗ- 

рейместӗп.
-  Ӑнлантӑм! Эсӗ мана выртмана ярасшӑн, ҫапла-и?
-  Выртмана каясси пулӗ-ха вӑл. Эпӗ сана пӗр вите лаша 

парнелесшӗн. Хуть те мӗн ту вӗсемпе!
Макар тетӗшӗ час-часах шӳтлӗ-пӳтлӗ юптарса калаҫма 

юратнине чухлакалать-ха Хӗветӗр, анчах сӑмаха ӑҫталла 
пӑрнине шӑхӑрса ҫитереймерӗ.

-  Тете?..
-  Эпӗ чӑннипе калатӑп. Пилӗк лаша витинчен пӗрне 

сана парас тетӗп. Эсӗ ҫитӗнтӗн ӗнтӗ. Пысӑк ӗҫе пуҫӑнма 
вӑхӑт.

...Тетӗшӗсем сарӑмсӑр вилнӗ шӑллӗн ҫемйи умӗнче 
хӑйсен ӗмӗр каҫӑхми парӑмне туйса тӑчӗҫ. Апике, авӑ, часах 
тепре качча тухса вӗҫтерчӗ. Элекҫей ывӑлӗ хӑр-тӑлӑха тӑрса 
юлчӗ, кукашшӗ-кукамӑшӗ патӗнче ҫитӗнет.

Пӗррехинче Антуни йышлӑ ҫемйине пухрӗ те ҫапла ка- 
ларӗ:

-  Элекҫей ачине шел, тӑлӑх ӳсет. Ывӑллӑха илес тетӗп. 
Эсир мӗн шутлатӑр?

Ывӑлӗсем пӗр хушӑ чӗнмерӗҫ, шухӑша путрӗҫ.
-  Анне йышӑнсан эпир хирӗҫ мар. Эпир тӑваттӑн 

пӗртӑван, пиллӗкмӗшӗ ытлашши пулмӗ.
-  Кӗҫӗннипе иккӗшӗ тантӑшсем. Пӗртӑван пек ӳсӗҫ, -  

хутшӑнчӗ калаҫӑва Хреҫҫук.
-  Ҫапла пултӑр, эппин. Эпӗ кукашшӗ-кукамӑшӗпе 

калаҫса пӑхӑп.
Анчах та кукашшӗ мӑнукне ют ҫемьене пама ки- 

лӗшмерӗ.
-  Сирӗн капла та ҫемье йышлӑ. Пирӗн ҫемье вара салан- 

са пӗтрӗ. Чун йӑпатмӑшӗ те Хӗветӗр кӑна, ватлӑхри йӑпанӑҫ. 
Ҫук, памастӑп.

-  Хамӑр ача пек пӑхса ҫитӗнтерӗп, ыттисенчен нимрен 
те уйӑрмӑп, -  ӳкӗтлерӗ Антуни.
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-  Каларӑм вӗт-ха эпӗ сана, Антуни хӑта. Памастӑп!
-  Каламанни пултӑр та, нушаллӑ ан ӳстӗр теп-ҫке. 

Ывӑллӑха илес теп.
-  Ҫук. Ан та ыйт, хӑта, памастӑпах. Ача хамӑрӑн. 
Антуни, аллинчи шӗлепкине лутӑркаса лараканскер,

ӑна пуҫне хӑвӑрттӑн тӑхӑнчӗ те )фа ҫине тӑрса кайма ха- 
тӗрленчӗ:

Аплах тесен ӗнтӗ, юрӗ вара. Хам ш)гхӑшран чакатӑп. 
Ҫапах та пулӑшасах килет.

-  Пулӑшассӑвах килсен, пулӑшсама, ара. Ӑна хирӗҫ 
пулмӑпӑр.

-  Аллӑна пар, хӑта!
Хӑтасем алӑ ҫапсах килӗшрӗҫ.
Сӑмах татнӑранпа чылаях вӑхӑт иртрӗ. Хӗветӗр ҫитӗнсе 

ӳте кӗчӗ ӗнтӗ. Ватӑ кукашшӗ-кукамӑшӗ патӗнче пурӑнать 
пулин те, Антуни ывӑлӗсемпе пӗртӑван пек хутшӑнать. 
Акӑ паян Макар тетӗшӗ Хӗветӗре пӗр вите лаша парне 
парасшӑн.

Хӗветӗр чӗмсӗртерех, ытлашши калаҫма юратмасть. 
Кулли вара ашшӗнни пек. Хӗвел шевли тути хӗрринчех. 
Е пӑнч ҫ)гхалать вӑл, е хӗвел пӗлӗт айне кӗнӗ евӗр хуллен 
сӳнсе пырать, е тата ҫапса лартнӑ пек хытса ларать. Е 
тӑрук ҫиҫӗмле ялкӑшса илет те пӗтӗм питне хӗмлентерет, 
хӑй ҫумӗнче тӑракан ҫынна та ҫутатса ярать. Пӑхнӑҫемӗн 
пӑхас килсе тӑрать ӑна. Халӗ те акӑ вӑл хӑйне мӗнле парне 
кӗтнине пӗлсен ялкӑшса кулса ячӗ те Макар тетӗшӗ тавра 
сиккелесе ҫаврӑнма пуҫларӗ:

-  Макар тете! Макар тете! Ӑҫта вӗсем, ҫав лашасем? 
Атя кайса куратпӑр!

-  Атя, атя! Тӑхӑр лаша кӗҫенсе тӑрать витере сана кӗтсе. 
Иккӗшӗ часах хӑмламалла. Икӗ ӑйӑр -  Шурӑ тур ут та, улма- 
чӑпар кӑвак ут та санӑнах пулаҫҫӗ.

Хӗветӗр чупса тенӗ пек кӗрсе кайрӗ лаша витине. Пӗр 
лаши патне ыткӑнса пычӗ, теприн патне. Пуҫне ухса тӑракан 
Шурӑ тур ут ӑна тӳрех килӗшрӗ. Еплерех ӑйӑр! Ташласа

343



тӑрать! Ҫӑмартапа сӗлӗ ҫинче усранӑскер, яп-яка, пурҫӑн пек 
йӑлтӑраса тӑрать. Хӗветӗр ӑна пӗрре пӗр енчен, тепре тепӗр 
енчен пырса ҫурӑмӗнчен ачашларӗ, ҫамкинчен чуптурӗ.

-  Макар тете, ҫакӑ шурӑ лаша чӑнах та манӑн пулать-и 
вара?

-  Каларӑм вӗт-ха. Хам сӑмахран чакмастӑп.
-  Акатуйне кайма та чармастӑн-и?
-  Чим-ха, чим, Хӗветӗр, тӳрех ытла инҫе ан вӗҫ. Ака- 

туй пирки шухӑшличчен малтан вӗсене епле пӑхасси пир- 
ки ш)гхӑшламалла. Атя-ха, эп сана хӑнӑхтарам. Лашасене 
хыркӑчласа пӑхар иксӗмӗр пӗрле. Шыва кӗме илсе анар.

-  Э-хе-хей! -  шурӑ лаша ҫинче ларса пыракан Хӗветӗр 
ши! шӑхӑрса хӑйӗн згт кӗтӗвне Пӑланалла хӑвалать. Улма 
чӑпар ут ҫинче Макар тетӗшӗ сиктерсе пырать.

Шыв чалтӑртаттарса сирпӗтсе кӗрсе кайрӗҫ утсем 
Пӑлана. Савӑнӑҫне ниҫта чикеймен Хӗветӗр лаша ҫинченех 
пуҫ хӗрлӗ шыва сикрӗ. Йыт пулли пек шыв айӗнче ишсе 
ҫӳрерӗ те чалт! сиксе тухса лашасене шуйхатрӗ.

-  Юрӗ, юрӗ, ҫитӗ сана, -  кулкаласа тӑракан Макар 
тетӗшӗ Хӗветӗре хыркӑч тыттарчӗ. -  Кур, лашана ак ҫапла 
хыркӑчлаҫҫӗ. Этем мунчара ҫӑвӑнса тасалать, лашан ӳтне 
те ҫапла тасатас пулать.

Хӗветӗр савӑнӑҫӗ чикӗсӗр. Эх, кӗтмен ҫӗртен мӗн чухлӗ 
лашаллӑ пулса тӑчӗ вӑл халь! Тӑруках вӑй кӗрсе кайрӗ 
ӑна, -  пурӑнас, ӗмӗтленес, савӑнас килет унӑн пӗр вӗҫӗм! 
Амӑшӗ курсанччӗ халь ҫакна...
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эпилог

Аслӑ Пӑла улӑхӗнче

Хӗвел ҫӗкленнӗ кӑна-ха.
Ҫан-ҫурӑма уҫӑлтарса ҫӳҫен- 
терекен сывлӑш пур-ҫук ыйха 
тӳрех уҫса ярать. Сывлӑм 
пуснӑ курӑк ҫийӗпе Хӗветӗр 
Шурӑ тур ут ҫавӑтса килет.
Тап-тап-тап! таплаттарса, 
вӗсем улӑхран анса кил умне 
ҫитсе тӑчӗҫ. Хӗветӗр утне рит- 
ван турти хушшине тӑратрӗ, 
кӳлме пуҫларӗ. Лавҫӑ хӑмӑтне 
тӑхӑнтартрӗ, урипе тапса 
чӗнне хытӑ ҫыхрӗ, лаша мӑйӗ
урлӑ пӗкӗ ывӑтса туртисене йӑлмакларӗ, унтан чӗлпӗр 
ҫумне ик енчен тилхепе ҫекӗлӗсене ҫаклатрӗ те лаша 
ҫурӑмӗ урлӑ ывӑтрӗ. Ташласа тӑракан шурӑ лаша халь-халь 
тапса сикесле пӗрмай пуҫ ухса, ҫӑварлӑхне кавлесе тӑрать, 
Акӑ, йӗкӗт икӗ аллине тилхепе тытса шик! шӑхӑрчӗ, часах 
Макар тетӗшӗсем патне тӗрлеттерсе ҫитсе те тӑчӗ.

-  Кам манпа пӗрле ларса пырать? -  чӗнчӗ вӑл картиш 
алӑкне уҫса.

Кӗҫӗннисем ҫакна ҫеҫ кӗтнӗ тейӗн, тӗпӗртетсе чуп- 
са тухрӗҫ те ритван шӑлӗсем хушшине вырнаҫса ларчӗҫ. 
Аслӑраххисем урлӑ кашта ҫине тӗкӗнсе ларчӗҫ. Сенӗксе- 
не пурте ритванӑн кайри шӑлӗ ҫине тирчӗҫ. Шурӑ тур ут 
янӑравлӑн кӗҫенсе ячӗ. Ун сассине илтсе, ытти касри утсем
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тулхӑрса сас пачӗҫ. Акӑ ӗнтӗ пуҫтарӑннӑ лавсем Аслӑ Пӑла 
улӑхнелле хускалчӗҫ.

«Арман авӑртмалӑх ҫил ҫук», -  тесе, Антуни те )ггта 
кайма пуҫтарӑнчӗ, лав кӳлчӗ. Макар тепӗр лавпа пырать. 
Вӑл авланни темиҫе ҫул ӗнтӗ, унӑн хӑйӗн икӗ ача, ывӑлпа 
хӗр ҫитӗнеҫҫӗ. Арӑмӗ виҫҫӗмӗшне кӗтет пулас, йывӑр ҫын. 
Халь-халь ҫӑмӑлланасскер, шурӑ тутӑрпа ҫыхнӑ кӑнтӑр 
апачӗ илсе тухса лав ҫине хурса пачӗ те каялла кӗрсе кайрӗ.

Антунипе Хреҫҫук ҫамрӑк чухнехи чун вӗрилӗхне 
ҫаплах ҫухатман-ха, ӗлӗкхиллех иккӗшӗ пӗр-пӗрне куҫран 
пӑхса йӑл-йӑл кулса калаҫаҫҫӗ. Хреҫҫук ҫавасем илсе тухса 
лав ҫине вырттарчӗ, пештӗре апат чиксе лав варрине хучӗ 
те ыттисем енне пурте вырнаҫрӗҫ-и, тенешкел ҫаврӑнса 
пӑхрӗ. Иккӗшӗ лав кӳлсе юнашар ларчӗҫ.

-  Но-о-о! -  Антуни тилхепене алла илсе карӑнтарчӗ.
Хӗветӗр пӗлет, кун пек чухне Антуни тетӗшӗн лавӗнчен

иртсе маларах хускалма юрамасть. Пӗр вите лаша парне- 
лерӗ ӑна Макар тетӗшӗ! Алли-ури ҫунатланса, чунӗ вӗҫсе 
тӑрать унӑн халь!.. Ҫӗр кукалесе тӑракан лашине ӗрӗхтерсе 
чуптарас килет! Ҫапах та хӑйне хӑй тытса чарчӗ Хӗветӗр, 
лавне юлашкинчен хускатрӗ. Иккӗмӗш лав тилхепине Ма- 
кар тытса пырать. Ывӑлӗпе хӗрӗ унӑн каялла пӑхса пыраҫҫӗ, 
Хӗветӗре, авӑ, пӗчӗк аллисемпе сулкалашса саламлаҫҫӗ. 
Хӗветӗр ритванӗ ҫинче вара яш-кӗрӗм выляса-кулса пырать.

Чикансен эртелӗ утҫине тухрӗ, Аслӑ Пӑла улӑхне утӑ 
ҫулма каять. Сасартӑк вӗсен ҫӳлне пӳлсе Ҫӳлтикасран 
темиҫе лав сирпӗнсе тухрӗ.

-  Э-хе-хей! Кайри -  мала!
-  Мӗн йӑраланса пыратӑр?! Хӑвӑртрах!
-Э-эй!
Антуни вӗсен енне ҫаврӑнса пӑхрӗ те пысӑк чӑмӑрӗпе 

юнарӗ:
-  Шереметсем! Каламанни пултӑр та, тӗнӗлсене хуҫса 

каятӑр капла! -  вӑл хӑйӗн ӗрӗхме пуҫланӑ хура ӑйӑрне тӑп! 
чарса лартрӗ, лав ҫинчен анса ҫӑварлӑхларӗ. Эх, ҫамрӑк
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чухне пулсан-и! Ҫак шӗвӗрккесене ирттерсе ярӗ-и! Ашшӗн 
Хура ҫӗлен ӑйӑрӗн йӑхӗ халь тесен халь тапса сикесле 
чӗвӗнсе тӑрать! Анчах Антунине, ҫулланнӑ ҫынна, вӗсемпе 
тапӑҫса ӑмӑртма килӗшӳллӗ мар.

-  Иртсе кайӑр! -  аллине сулчӗ вӑл ӑмӑртма хускалнӑ 
лавсене.

Виҫӗ-тӑватӑ лав сиккипе малалла вӗҫтерчӗ. Макарӑн та 
юнӗ вӗресе кайрӗ. Эх, епле чӑтса тӑрас? Анчах лавӗ ҫинче -  
унӑн икӗ пӗчӗк ачи. Тем килес-тӑвас пур, ӳксе юлса таптан- 
ма та пултараҫҫӗ. Ачасем, теме сиснӗн, ашшӗ ҫ)гмнерех тӗр- 
шӗнчӗҫ. Вӑл тилхепине хытӑ карӑнтарса тытрӗ.

-  Тпр-ру-у!.. Хулленрех...
Вун ҫиччӗри ҫамрӑк пуҫ, юн вӗресе тӑракан ал-ура, 

ҫунатланнӑ кӑмӑл Хӗветӗре ҫил пек ҫӗклесе тӑратрӗ. 
Ним шухӑшласа иличчен вӑл ритван ӳречи ҫине сиксе 
хӑпарчӗ те хӑлхана ҫурасла шик! шӑхӑрчӗ! Тур лаша сик- 
кипе тапса сикрӗ!

-  Лайӑх тытса пырӑр! Ӳксе ан юлӑр! -  хыҫалалла 
ҫаврӑнса кӑшкӑрма ӗлкӗрчӗ Хӗветӗр ҫамрӑксене.

-  Э-хей! Э-хей! -  нзгхайккипе хӑваларӗ вӑл лашине, ан- 
чах ӑмӑрту йӗрне ӳкнӗ ҫамрӑк Шурӑ тур ут хӑваламасӑрах 
ӗрӗхсе пырать. Акӑ ӗнтӗ вӑл тӑват уран сиккипе ячӗ.

-Хей!Хей!!
Часах шурӑ лаша пӗрне, унтан тепӗр лавне хӑваласа 

иртсе кайрӗ, вара пурне те кая хӑварса тӳрӗ урампа сик- 
кипе вӗҫтерчӗ, тем авӑкра тарӑн Ҫӑкал хӗррине ҫитсе тӑчӗ, 
тӳрех чарӑнаймасӑр ун ҫыранӗпе тӗрлеттерсе анса кайрӗ. 
Халь-халь ҫыранран юхан шыва сикет!

-  Сикӗр! Сиксе юлӑр! -  ларса пыракансене ҫаврӑнса 
кӑшкӑрчӗ Хӗветӗр. -  Сенӗксене ывӑтӑр малтан!

Лешсем ритван хыҫӗнчен пӑрҫа пек тӑкӑнса юлчӗҫ.
Лавҫӑ, ӗрӗхсе кайнӑ лашине аран пӑрса илсе, ҫыра- 

на йӑванасран чарса ӗлкӗрчӗ. Унтан, хӑй те ритван ҫин- 
чен сиксе анса, лашана йӗвенрен ҫакӑнчӗ, аранах тытса 
чарчӗ. Пашкаса тӑракан ут пӗрре чӗвен тӑчӗ, тепре пуҫне
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ухса ҫӗр кукалерӗ, вӗҫерӗнсе тарасшӑн ӑнтӑлчӗ. Хӗветӗр 
ӑна пуҫӗнчен шӑла-шӑла лӑплантарасшӑн тӑрӑшрӗ. Ва- 
рахпа, сывлӑш ҫавӑрса илсе, Антуни тетӗшӗсем патне ут- 
тарчӗ. Лешсем, Ҫӑкал урлӑ каҫса, Аслӑ Пӑла улӑхне ҫитсе 
чарӑннӑччӗ ӗнтӗ.

-  Ну сана! -  Антуни, лавӗ ҫинчен сиксе анса, Хӗветӗре 
ҫулса илчӗ. -  Ма ҫапла хӑваларӑн лашана? Юрамасть кун 
пек ӗрӗхтерме! Каламанни пултӑр та, ӳксе-аманса, сенӗкпе 
чикӗнсе пӗтмерӗр-и ҫул ҫинче?!

Хӗветӗр пуҫне айӑплӑн пӗкнӗ те ним те чӗнеймест. 
Шап-шурӑ кӑпӑка ӳкнӗ лашине йӗкӗт сӑмахсӑрах тӑварчӗ те 
ирӗклӗн ҫӳреме ячӗ. «Аҫу хӑраххи!» тесе ятласшӑнччӗ ӑна 
тата Антуни, анчах чӗлхине ҫыртса ӗлкӗрчӗ, тӑлӑхскере 
кӳрентерес мар терӗ.

Ҫуркунне ейӳ сарӑлать кунта лаппӑшпе -  Ҫӑкалпа Пӑла 
хушшинчи тӳремре Аслӑ Пӑла улӑхӗ сарӑлса выртать, ун- 
тах, Вӑтаелпе чикӗленекен вырӑнта -  кивӗ масар. Ҫуркун- 
несерен Пӑла, ҫыранран тухса, сылтӑм енче Кивӗ Ахпӳрт 
ялне, сулахай енче Аслӑ Пӑла улӑхне сарӑлать. Нӳрӗк ҫӑтнӑ 
ҫӗр ҫинче ешӗл курӑк ашкӑрать кӑна вара -  пилӗк ҫӳллӗш 
ӳссе ҫӗкленет, лапамрах ҫӗрте тӗллӗн-тӗллӗн лаша пӗкки те 
курӑнмасть. Вӑтаельсемпе Ахпӳртсем ку улӑхшӑн ҫапӑҫма 
пӑрахрӗҫ ӗнтӗ, кивӗ масар тӗлӗнче чикӗ лартса улӑха пай- 
ларӗҫ. Икӗ Ахпӳрт вара пӗр-пӗринпе тавлашмаҫҫӗ. Утта 
тухсан пӗрле пуҫтарӑнса чӳк тӑваҫҫӗ, кивӗ масар хӗрринче 
ватӑсене асӑнаҫҫӗ, Аслӑ вӑййа та ҫамрӑксем мӗн Питравч- 
ченех пӗрлех тухаҫҫӗ.

...Вӑштӑр кӑна уҫӑ ҫил вӗрет. Курӑк тӑррисем Пӑла 
хумӗ евӗр хуллен хумханаҫҫӗ. Утӑ уйӑхӗ. Шӑрӑх. Улӑх ҫийӗн 
кайӑк-кӗшӗк чӗвӗлтетӗвӗ, путене авӑтни илтӗнсе тӑрать, 
чӗркӗмӗл пек ӑрша вылять.

Чаш! Чаш! Чаш! -  Антунипе Хреҫҫук юнашар тӑрса 
харӑссӑн утӑ ҫулаҫҫӗ. Вӗсене хӑваласа ҫитекен кунта урӑх 
ҫук. Хыҫҫӑнах унӑн ывӑлӗсем -Макарпа Кавӗрле, Ҫтаппан,
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Михаля тата Хӗветӗр ҫависемпе чашлаттарса пыраҫҫӗ. 
Сулмаклӑн ывӑтать ҫавине Антуни, тӗпренех ҫулса илет. 
Паккус хыҫҫӑн паккус выртса юлать ун хыҫҫӑн. Хреҫҫук 
упӑшкинчен юласшӑн мар ывтӑнса ҫулать, ун сарлакӑшах 
хӑлаҫ илесшӗн. Хӗветӗр те вӗсем ҫине пӑхса ҫавине выля- 
тать. Вӑл та Антуни тетӗш ӗ пекех сарлакан сулса ярать 
ҫавине, анчах карр! туртса ҫулса илме вӑйӗ ҫитеймест-ха, 
ҫави курӑк чӑтлӑхӗнче чӑлханса ҫӗре тӑрӑнать. Ах, епле 
мая килтерет-ха ҫав Антуни тетӗшӗ? Хӗветӗр те ача мар 
ӗнтӗ, аршӑн хулпуҫҫиллӗ йӗкӗт, анчах упа тытма ҫӳремен  
ҫав Антуни тетӗшӗ пек. Антуни тетӗшӗ, курӑсӑн, вӑл хӑй 
те упа евӗрех. Ҫулӗсем самаях пулин те, Антуние ватлӑх 
пусайман-ха.

Юнашар каҫалӑкра тӑванӗн пилӗк хӗрӗ утӑ ҫулаҫҫӗ. 
Манття йӑмӑкӗсене хӳтерсе ҫеҫ пырать:

-  Ан йӑраланӑр! Хӑвӑртрах!
-  Аппа! Ӑҫта мурне васкатӑн ҫапла арҫынла хӑлаҫланса?
-  Мӗн чӗпӗлтетсе пыратӑр кайра? Хӑвӑртрах!
-  Ах, арманта ӗҫлеме тытӑннӑранпа йӑлт паттӑра тухнӑ.
-  Ан йӑсласа пырӑр, ӗҫлӗр! Ҫын пырса пулӑшасса 

кӗтетре?
Сӑмах ҫинех хӗрсем патне ҫавине йӑтса Мӑрччук чупса 

пычӗ.
-  Эпӗ! Эпӗ пулӑшап сире! Ӑҫта-ха, хӑшӗн каҫалӑкне 

тӑрам?
Мӑлюк хӗрӗсем хушшине тӑрса, Мӑрччук ӑратлан- 

сах утӑ ҫулма пикенчӗ. Хӗрсем пӗр-пӗрин ҫине кӑн-кан 
пӑхкаласа, чӑх-чах кулса илчӗҫ те хирӗҫ пулмарӗҫ. Мӑрччук 
хӑюланчӗ, хӗрсене пӗрне, тепӗрне куҫласа вӑталӑххи пат- 
нерех шӑвӑнма пуҫларӗ, унӑн каҫалӑкне ытларах пулӑшма 
тӑрӑшрӗ.

Мӑлюк хӗрӗсене никамах та сумламасть ялта, пӗрин 
хыҫҫӑн тепри ватта юлса пыраҫҫӗ: сӑн-пуҫран курӑмлӑ 
марри те, ӗҫре вӑр-вар пулманни те йӗкӗтсене хавха- 
лантармасть. Ашшӗ Шаккумпа пӗрле яла вут тӗртме
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каварлашнӑранпа вара пӗр хушӑ ял-йыш вӗсен енне пачах 
ӑшшӑн пӑхма пӑрахрӗ. Антуни тетӗшӗ хута кӗме пуҫлани 
тата паян Мӑрччук вӗсем патне пырса пулӑшни ҫеҫ пилӗк 
хӗре ҫӑмӑллӑнрах сывласа яма пулӑшрӗ. Вӗсем пӗри те тепри 
Мӑрччукпасӑмаххушмаваскарӗҫ.Часахулӑхрахӗрсенянкӑс 
кулли илтӗнсе кайрӗ. Мӑрччук, вӗсене савӑнтармалӑхне, 
пилӗк хӗрӗн пилӗк ҫавине лапаткаласа пачӗ.

-  Ай-ай-ай! -  сасартӑк кӑшкӑрса ячӗ вӑл, пӗшкӗнсе лар- 
са ҫӑпатине салтма пуҫларӗ. -  Тем тӑрӑнчӗ урана.

Хайхискер ҫӑпата тӗпӗнчен тимӗр пӑта туртса кӑларчӗ.
Мӑлюк хӗрӗсем пӗри те тепри Мӑрччук )фине сиплеме 

пуҫларӗҫ -  шывпа ҫуса пир таткипе ҫыхса ячӗҫ. Мӑрччук 
кӑмӑллӑ -  тинех хӗрсем ӑна пӑхма пуҫларӗҫ. «Хӑшне качча 
илем-ши?» текелесе пӗрне, тепӗрне куҫлать...

Аслӑ Пӑла улӑхӗнче утҫи пырать. Антунисенчен ле- 
релле Кӑста Керӗмӗн, Кашта Хӗветӗрӗн, Сымккан, Сӗнейӗн, 
Марттин ҫемйисем утӑ ҫулаҫҫӗ. Анатарах -  Кӑркӑсӑн, 
Калмӑкӑн ҫемйисем, тухӑҫ енче Эрменӗн, Вырӑсӑн, Касакӑн, 
Еврейӗн ҫемйисем каҫалӑк пуҫланӑ.

...Якравпа Ухиме уйрӑм каҫалӑкпа утӑ ҫулаҫҫӗ. Сӑн 
ҫ)гхатман Ухиме ӗлӗкхиллех... Ҫук, ҫук, Ухиме шап-шурӑ 
ҫӳҫлӗ ӗнтӗ. Сурпан айне тирпейлесе пытарнӑ пулин те, сӑн 
ҫине тухатех ҫав шурӑ ҫӳҫ -  ҫамкари пӗркеленчӗксен с)гха 
кассипе, иртнӗ кунсен-ҫӗрсен хуйхипе, куҫҫуль типӗтнӗ 
питҫӑмартипе. Ӗлӗкхи пек сарӑ кӗлте евӗрлӗ парка ҫивӗчӗ 
ҫук ӗнтӗ тинех Ухимен, юхса тухнӑ. Хӑва пек пиҫӗ, яш- 
так пӗвӗ те хытнӑ. Типпе юлнӑ йывӑҫ евӗр хӑрма пуҫланӑ 
пирӗн чипер Ухиме. Тӗпсӗр тӳпе пек кӑвак куҫӗ ҫеҫ ҫаплах 
хӗмленсе йӑлкӑшать-ха. Ҫамрӑклӑх чеченлӗхне ҫухатнӑ пу- 
лин те, илемсӗрленмен Ухиме. Пӗвӗ ҫаплах йӑрӑс, алли-ури 
ӗҫре ҫаплах васкаварлӑ. Савнӑ тусне ҫирӗм ҫултан кӗтсе 
илнӗскер, халь иккӗшӗ пӗрле каҫалӑк умӗнче утӑ ҫулаҫҫӗ, 
пӗр-пӗрне пӑхса йӑл кулаҫҫӗ.

-  Якрав, Якрав теп-ҫке, Якрав, илтетне? -  упӑшки енне 
ҫаврӑнса йӑл! та йӑл! кулайса тӑрать.
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-  Мӗн пирки эс, Ухиме?
-  Хӗрсем юрлаҫҫӗ теп. Инҫетре вӗсен сасси илтӗнет, авӑ.
-  Хӗсметре тӑнӑ чухне нимрен ытла ҫав юрӑсем аса ки- 

летчӗҫ -  вӑййа т)гхсан юрланисем, сике-сике ташланисем. 
Сан ҫинчен куҫ каймастчӗ -  ҫавӑ ялан хал парса тӑнӑ, -  
ҫулма чарӑнса мӑшӑрӗ ҫине савса пӑхрӗ Якрав. -  Чи хитре 
юрлаканни эсӗччӗ.

-  Епле кӑна тӑван яла ҫаврӑнса килме турӑ пӳрчӗ-ши 
сана?

-  Ҫак Аслӑ Пӑла улӑх уттине иксӗмӗр пӗрле ҫуласси 
пулнӑ пуль.

-  Ахӑр, ҫавах ҫавӑрса килчӗ пуль ҫав.
Чаш! чаш! касӑлать ҫава айӗнче утӑ. Савнӑ чӗресене 

савса ачашлать ҫак сасӑ -  ҫамрӑклӑха аса илтерет. Епле ха- 
васчӗ вӑйӑ вӑхӑчӗ, утҫи вӑхӑчӗ...

...Якрав хӗсметрен таврӑнни нумаях пулмасть-ха. Ку 
вӑхӑт тӗлне Ухиме ватӑ ашшӗ-амӑшӗпе пӗрлех пзфӑнатчӗ. 
Аслӑ тетӗшӗ ҫемйипе уйрӑлса тухрӗ. Кил-ҫзфчӗ ытларах Ухи- 
ме вӑйӗпе тытӑнса тӑратчӗ. Хӗветӗр, ҫитӗнсе яш-кӗрӗм шзгт- 
не кӗричченех, мӑн аппӑшӗн кӗпи аркинчен ҫакӑнса ҫӳрерӗ, 
«анне» тесех чӗнместчӗ те, амӑшӗ вырӑннех хзфатчӗ, унран 
Згтӑм та юлмастчӗ. Апике, малтанах Курнавӑшран ывӑлӗ пат- 
не тек-текех чупса килекенскер, каярахпа ҫӗнӗ пусарлӑхра 
тата ывӑл-хӗр ҫуратса йӑпанчӗ-и, сахалтарах килсе ҫӳреме 
пуҫларӗ Хӗветӗр ывӑлӗ патне, унтан пач манчӗ.

-  Мӑн аппа, эпӗ Макар тетесем патӗнче каҫалӑк илтӗм, 
-  чупса пырса кайрӗ Хӗветӗр халь Ухимесем патне. -  Эпир 
ҫамрӑксемпе выртмана юласшӑн кӗҫӗр. Юрӗ-и?

-  Юрӗ, ах сана, камсемпе пӗрле юласшӑн-ха?
-  Макар тетен ачисемпе. Мӑн аппа, пӗрремӗш хут мар 

вӗт. Эпир калаҫса татӑлтӑмӑр ӗнтӗ.
-  Юлах, юл, лашусем хӑвӑн. Макар тетӳ юратать сана. 

Макар тетӗшӗ пӗр вите лаша парнелерӗ Хӗветӗре. Антуни- 
сем ҫамрӑкла усрава илес тесе те хыпаланнӑччӗ, кукашшӗ 
яхӑнне те ямарӗ, -  юлашки сӑмахӗсене вӑл Якрав валли
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каларӗ ӗнтӗ. Хӗветӗр, Ш)фӑ лашине утланса, каллех Ма- 
кар тетӗшӗсен каҫалӑкӗ патне, Аслӑ Пӑла улӑх тепӗр енне 
тӗпӗртеттерчӗ. Унта ҫамрӑксем ши! те ши! шӑхӑрни, хӗрсем 
юр юрлани илтӗнет. Епле чӑтса пӑхса тӑрас ҫамрӑкӑн 
вӗсенчен айккинче?

Паккус хыҫҫӑн паккус выртса юлать Ухимепе Якрав 
хыҫҫӑн -  иртнӗ ҫулсем ҫапла хыҫа юлнӑ евӗр. Вырас 
каҫалӑк пӗтмен-ха вӗсен умӗнче -  ҫӳллӗ курӑк пилӗк таран 
ашкӑрса ларать. Юнашар пӗрле утас кунӗсем те сахал мар- 
ха иккӗшӗн.

...Салтак шинельлӗ Якрав алӑкран кӗрсе тӑрсан Сымк- 
ка арӑмӗ, ҫунакан в)гчах умӗнче тӑраканскер, аллинчи вут 
сыппине кӑмакана пеме мансах хӗрӗ енне тӑрук ҫаврӑнчӗ 
те кӑшкӑрса ячӗ:

-  Ак хайхи! Ҫитрӗ! Тинех таврӑнчӗ! Халь хӑшне взгт 
сыппипе хӗнес?

Якрав, офицер умӗнче тӑнӑ евӗр, яшт! тӳрленсе тӑчӗ. 
Ухиме пӗрре амӑшӗ ҫине, тепре ашшӗ ҫине тӑн! пӑхса илчӗ 
те Якрав патне чупса пычӗ.

-  Ах, Якрав!.. -  тесе йӗрсе ячӗ.
Якрав ҫӑвар уҫса сӑмах калама аптӑрарӗ-ха, Ухимене 

ыталаса тытрӗ те шӑпӑрт тӑчӗ.
Ухиме малтан тӑна кӗчӗ.
-  Анне! Эпӗ сана мӗн чухлӗ каларӑм Якрав таврӑнать тесе. 

Таврӑнчӗ вӗт, таврӑнчӗ! Ах, Якрав! Сана кӗтни... Сана кӗтни...
Амӑшӗ тинех вут сыппине кӑмакана печӗ.
-  Ашшӗ, турумӗнчен тзфӑш ил-ха, пиллес кусене. 
Сымкка, ват шӑм-шакне аран хускаткаласа, тенкел

ҫине хӑпарчӗ те пысӑках мар турӑш йӑтса анчӗ, арӑмӗ ӑна 
умне ҫакнӑ саппун аркипе тусанран шӑлкаласа умне тытрӗ 
те иккӗшӗ ҫумлӑн сак ҫине вырнаҫрӗҫ.

-  Чӗркуҫленӗр тата, мӗн туса тӑратӑр?
Ухимпе Якрав тинех Ухимен ашшӗпе амӑшӗ умне 

чӗркуҫленчӗҫ.
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-  Эпир каланине итлемерӗн, кутӑн хӗр. Малашне те 
хӑвӑрӑн ӑсӑрпах пурӑнӑр вара. Ҫапах та ҫемьеленсе пурнӑҫ 
тӑвӑр, ял хушшинче ят ан ярӑр. Ташласа юрланипе ҫеҫ 
пурнӑҫ пулмасть, ҫурт ҫавӑрса, суха пуҫ тытса ҫӗр сухала- 
са пурӑнӑр. Турри парсан, тен, ача-пӑчаллӑ та пулӑр. Пе- 
хил сире! -  Сымккан ҫивӗч чӗлхеллӗ арӑмӗ ҫапла каласа 
турӑшне ҫамрӑксене чуптутарчӗ те каялла лартса хучӗ. 
Якрав тинех Ухимене алӑран ҫавӑтса килӗнчен хӑвӑртрах 
илсе тухса кайрӗ.

Ӗнтӗ тинех пӗрле вӗсем. Якрав ашшӗ-амӑшӗн ҫуртӗнче 
пурӑнаҫҫӗ хальлӗхе. Ҫулла ӑшӑ-ха, аптрамасть. Тӑван ки- 
лӗнче пӗр хӗл хӗсӗнкелесе каҫсан, ҫитес ҫул Якрав салтак- 
ран илсе килнӗ пур-ҫук укҫипе ҫурт-йӗр ҫавӑрасшӑн.

Кивӗ тата Ҫӗнӗ Ахпӳртсем Аслӑ Пӑла улӑхӗнче эртелӗ-эр- 
телӗпе утӑ ҫулаҫҫӗ. Ҫава сасси улӑхра янӑраса ҫеҫ тӑрать: чаш! 
чаш! чаш!.. Тимӗр ҫава сасси, тепӗр чух хӗҫ сассипе пӗр килсе, 
ӗлӗк-авал кунта хаяр ҫапӑҫусем пулнине аса илтерет...

Инҫех те мар Ҫимун ҫемйи карталанса утӑ ҫулать. Сах- 
вине кӗҫӗн ывӑлне, Кӗҫтӳка, хуп кӳмепе турттарса тухнӑ та 
халь чӑмлак хыптарса лав сулхӑнне ҫывӑрма вырттарнӑ. 
Хӑй вара ачи сас памассерен кӳме патне чупса пырать. 
Темшӗн хавшакрах ҫуралчӗ вӗсен кӗҫӗн ывӑлӗ. Кӗҫтӳкӑн 
кӑвапи часах тӳрленсе ҫитмерӗ, халӗ, авӑ, лӗпки час 
питӗрӗнмест, шапа янахӗ пек лӗп-лӗп туса сывлать. Сах- 
вине ҫавӑнпа ача умӗнчен татӑлмасть паян. Ҫимун арӑмне 
нихӑҫан та йывӑр ӗҫпе хуҫман, сивӗ сӑмахпа сивӗтмен. Халӗ 
те вӑл унӑн каҫалӑкне ҫулса пулӑшсах пычӗ.

Иванӗпе Яккӑвӗ пӗр вӗҫӗм ӑмӑртаҫҫӗ: кам хӑвӑртрах 
каҫалӑк вӗҫлет, кам тилхепе тытать, кам кама кӗрешсе 
ҫӗнтерет, кам?.. Кам маларах та кам каярах -  вӗҫӗмсӗр 
тавлашу пырать. Якур вӗсемпе хутшӑнмасть, ытларах 
тутлӑ апатшӑн хыпкаланать. Микушӗ ача кӑна-ха, кӑҫал 
пӗрремӗш хут ҫава тытса курнӑ, ҫулма вӗренесшӗн.

Иванпа Якку хуть те мӗнле ӗҫре те икӗ паттӑр пек 
кӗрешеҫҫӗ. Чӑкӑт пек шурӑ ӳтлӗ те хзфа ҫӳҫлӗ Иван лаплат-
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са утма юратать, утнӑҫемӗн ури айӗнчен тусан палтӑртатса 
пырать. Суккӑр паттӑр пек ниме те уяса тӑмасть, ҫаплах 
ҫӗмӗрсе-ашса кӗрсе каять. Халӗ те акӑ вӑл, ҫави мӑкалнине 
пӑхмасӑрах, курӑка ҫулса мар, чӑмласа пырать, -  лапат- 
каласа тӑрса вӑхӑтне ирттерес темест. Яккуран маларах 
ана вӗҫне тухмалла! Ав, епле Якку унран иртсе каясшӑн 
хӗрӗнет: ҫавине таҫтан та таҫтан ярса илсе ҫулать, ҫави 
вӗҫӗпе чутах ура тупанӗнчен тӑрӑнтармасть. Хыҫалта вӑл 
вӗрин сывлани ҫеҫ илтӗнсе пырать. Васкамалла! Яккӑва 
ирттерсе ямалла мар! Иван аллисемпе арман ҫунатти пек 
хӑлаҫлана пуҫларӗ. Ҫакна амӑшӗ часах асӑрхарӗ:

-  Иван, Иван теп-иҫ ара, чипертерех хӑтлан-ха! Мӗн 
мурне васкатӑн? Кашкӑр хӑваламасть вӗт сана! Пӑх-ха, 
курӑка йӗркеллӗ ҫулман, вырттарайнӑ ҫех.

-  Анне, ан чӑрмантар-ха!
-  Чӑрмантарни пулать-и вара? Паккусна кайран хӑвна 

тавӑрттаратӑп, ҫавӑрса илсе пӑх-ха, еплерех пулӗ?
Ҫӳллӗӳснӗ парка курӑк хушшинче чӗлтӗр-чӗлтӗр шурӑ 

чечек, кӑвак утмӑл турат чечекӗ курӑнкалать, вӗлтӗренӗпе 
пиҫенӗ те ҫук мар, сайраран пӗрре куршанак та тупӑнать, 
анчах Аслӑ Пӑла улӑхӗ сӗткенлӗ к}фӑкпа пуян. Авӑ, лашасем 
пуҫ ҫӗклемесӗр кӑмпӑртаттараҫҫӗ. Ҫавине ывӑтса ярас та 
ешӗл курӑк ӑшне чӑмса кайӑксем юрланине итлесе выртас 
мар-и вара? Иван маларах хӑйӗн ани вӗҫне тухрӗ те ҫаплах 
турӗ. Ырлӑх та-ҫке!.. Кунтан ытла ырлӑх тата мӗн пур-ши 
ҫут тӗнчере?..

-  Якку! Кил кунта! Путене тытатпӑр, каҫпа кӑвайт 
ҫинче ӑшаласа ҫиетпӗр.

Акӑ, Якку та анине ҫулса тухса паккус вӗҫне ҫавӑрса 
хучӗ те унпа юнашар тӳнсе кайрӗ.

-  Ӑҫта сан путенӳ?
-  Тин кӑна кунта авӑтатчӗ, тарчӗ. Атя, тытас!
-  Эй, унпа аппаланасси, тарлани ҫинчен Пӑлана анса 

шыва чӑмса килер. Атя-и?
-  Атя!
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Иккӗшӗ вӑштах сиксе тӑрса Пӑлана чупса анса кайрӗҫ. 
Ҫу кунӗнче Пӑла тарӑнах мар та, кукӑрта авӑр пур. Икӗ 
пӗртӑван ҫыранран пуҫ хӗрлӗ сикрӗҫ, ура тупанӗсем ҫеҫ 
курӑнса юлчӗҫ.

-  Кам пӳ ярса ҫитет? Атя?
-  Атя!
Ҫуллахи шӑрӑх кунра шыв лӗп. Вӗсем хыҫҫӑн утҫине 

килнӗ яшсем тата темиҫен чупса пырса ҫыранран сикрӗҫ. Ан- 
туни ывӑлӗсем те айккинче тӑрса юлмарӗҫ, ҫависене пӑрахрӗҫ 
те шыв сирпӗтсе Пӑлана чупса кӗрсе кайрӗҫ. Хӗветӗр, хӑй 
айӑпа кӗнине мансах, вӗсем хыҫҫӑн лашине ҫавӑтса веҫтерсе 
анчӗ, аяларах шыва илсе кӗрсе хыркӑчлама пуҫларӗ. Утӑ 
ҫулса ӑшша пиҫнӗ яшсем тӑварпа каснӑ пир кӗписене ҫыран 
хӗрринчи кзфӑк ҫине печӗҫ те ӑшӑ шывра чӳхенчӗҫ. Хаваслӑ 
шӑв-шав, кулӑ янӑрарӗ шыв ҫийӗн. Эх, яшлӑх! Чи илемлӗ те 
шухӑшсӑр вӑхӑт. Тӳпере пӗр пӗлӗт татки те курӑнмасть хальлӗ 
хе. Тӗпсӗр тарӑн кӑваклӑхра йӑлтӑр хӗвел ҫеҫ сан ҫине ӑшшӑн 
пӑхса кулать. Тарӑн шывран чӑмса тухнӑ Якку хӑй те ҫав сар 
хӗвел майлах каҫса кайса кулать. Ун аллинче -  авӑр тӗпӗнчен 
илсе тухнӑ тӑм. Чӳлмек лартса кастарнӑ сарӑ кӑтра ҫӳҫӗ 
ҫамки ҫине ункӑланса анать, ҫутӑ кӑвак куҫӗ шывра чӳхенсе 
илӗртет. Аршӑн сарлакӑш хул пуҫҫиллӗ те кӗрнеклӗ, ҫӳллӗ 
каччӑ тӑлппан тетӗшӗпе шыврах кӗрешме пуҫларӗ. Ӑтӑрсем 
пек явӑнаҫҫӗ шывра, ахӑлтатаҫҫӗ, кулаҫҫӗ...

-  Эй, эсир мансах кайрӑр-им утӑ ҫулма килнине? -  пыр- 
са тӑчӗ ҫыран хӗрринче ашшӗ. -  Кун уяр тӑнӑ ч}гхне утта 
ҫулса пӑрахас пулать. Шыва кӗресси тармасть. Сире пула 
хӗрсем те утӑ ҫуласшӑн мар авӑ, кунталла ҫеҫ пӑхса тӑраҫҫӗ. 
Тухӑр, тухӑр атя! Тӳррипе калатӑп, Иван! Якку!

Аслисем шыва кӗрсе килнӗ вӑхӑтра Якур кӑнтӑр апачӗ 
туса урапа айӗнче хуп турттарса та ӗлкӗрнӗ иккен. Халь 
тетӗшӗсемпе пӗрле тепре апатланчӗ те хастарлансах ал- 
лине ҫава тытрӗ. Вун пиллӗкре пырать Якур. Шывак кӑвак 
куҫлӑскер, чӗлтӗрти сарӑ ҫӳҫлӗ ача темшӗн кукша пуҫ че- 
чекне аса илтерет. Хавшакрах вӑл ыттисенчен, черченкӗ
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рех. Хытӑрах ҫил вӗрсен вӗҫсе каяссӑн туйӑнать. Анчах 
калаҫма тесен, -  итлесе кӑна тӑр. Ҫавӑнпа ытларах амӑшӗ 
ҫумӗнче вӑл.

-  Анне, эпир паян Аслӑ Пӑла улӑхне ҫулса пӗтеретпӗр-и 
вара?

-  Паянах мар-ха. Эрнене пырать утҫи.
-  Эпир Хӗветӗрпе выртмана юласшӑн кӗҫӗр.
-  Аҫупа калаҫса пӑх. Вӑл ирӗк парать пулсан, юлма 

пултаратӑн.
-  Выртмана юлас текен нумай. Хамӑр кас ачисем пурте 

юласшӑн.
-  Тетӳсемсӗрех юлаймӑн. Аҫу пӗччен шанса хӑвармӗ 

сана.
-  Ялан ҫапла калатӑн, анне! Эпӗ пӗчӗк ача мар ӗнтӗ те- 

кех. Якку тете ман пек чухне...
-  Каҫалӑк умне тӑр-ха эппин, Якку тетӳ хыҫҫӑн. Ан юл 

унран!
...Чаш! чаш! чашлататьҫава АслӑПӑлаулӑхӗнче.Якурӑн 

ҫирӗпех мар аллинче ҫава хӑюсӑррӑн вылянать-ха, Якку ал- 
линче вара пӗтӗм улӑха ярса илес пек ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа 
вылянать, Иван ҫави те чашӑлтатсах васкать малтан- 
мала. Ҫимун тӗпрен пуҫтарса ҫулса пырать каҫалӑка, 
час-часах каялла ҫаврӑнса арӑмне пулӑшать. Сахвине 
вара ҫаплах хӗр чухнехилле селӗм кӗлеткипе ухӑнса утӑ 
ҫулать -  пӑхса тӑма илемлӗ.

Шурӑ кӗпе тӑхӑннӑ, шурӑ саппун ҫакнӑ хӗрсен ушкӑнӗ 
лапамра карталанса утӑ ҫулать. Анаткас хӗрӗсем ушкӑнпа 
пуҫтарӑнса каҫалӑк пуҫланӑ иккен. Халӗ, авӑ, канма тесе ларнӑ 
та юрӑ юрлаҫҫӗ. Ҫӑмӑллӑн вылянать вӗсен аллинчи ҫава, 
паккус хыҫҫӑн паккусӳсӗмленсе пырать. Сӑртламран вӗсене 
хирӗҫ йӗкӗтсем ӑратланса тухрӗҫ: чаш-чаш! чӑвӑшлатаҫҫӗ 
ҫависем, салтак пек харӑссӑн ярса пусаҫҫӗ йӗкӗтсем. 
Пӗринчен тепри маттуртарах курӑнасшӑн хӗрсен умӗнче.

Ют ял ачисем, чӑнах та, айккинчен пӑхкаласа тӑраҫҫӗ- 
ха, анчаххӗрсен ушкӑнӗ патне пыма шикленеҫҫӗ. Ахпӳртсен
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йӗкӗчӗсем, хӗрӗсем патне ҫулӑхсан, чӗвен тӑратасса вӗсем 
пӗлеҫҫӗ. Аслӑ Пӑла улӑхӗ кивӗ масар патӗнчен икке пай- 
ланнӑ: хӗвелтухӑҫ енче халь Вӑтаельсем утӑ ҫулаҫҫӗ, 
хӗвеланӑҫ енче -  Ахпӳртсем. Ҫапӑҫу-хирӗҫӳ ҫук.

Аслӑ Пӑла улӑхӗ ҫава сассипе, хӗрсен юррипе янӑраса 
тӑрать. Унта та кунта лаша шӑмарни е кӗҫенни илтӗнсе 
каять, шӑна-пӑван явӑнать. Чӗкеҫсем шуйханса аялтанах 
вӗҫе-вӗҫе иртеҫҫӗ. Пӗр чӗкеҫӗ ача кӳмми ҫине пырса ларчӗ. 
Йӗрекен ача ӑна курсан шӑпланчӗ те пӗчӗк аллисемпе ун ен- 
нелле кармашса хӑй чӗлхипе тем пуплеме хӑтланчӗ. Чӗкеҫӗ 
хӳрипе пӑлтӑртаттарчӗ-пӑлтӑртаттарчӗ те пар! вӗҫсе кайрӗ...

...Апат вӑхӑчӗ. Утҫине тухнӑ ял ҫыннисем лашасене симӗс 
курӑк ҫине тӑварса ячӗҫ. Паян вӗсем хушшинче ҫамрӑк хӑла 
кӗсре пур. Пӗрремӗш хзгг кӳлнӗ-ха ӑна. Ҫинҫе зфисемпе чи- 
пер хӗр пек тӑррӑн-тӑррӑн пускаласа ҫӳрет, тек-текех кӗҫенет, 
хӳрине тӑратса, ыттисем тавра чзшкаласа ҫӳрет. Айван, ҫамрӑк 
ҫав-ха, выляс килет ӗнтӗ унӑн. Шзфӑ ӑйӑр ун патне ҫывхарчӗ, 
хӳрипе ҫапкаласа илчӗ, шӑршласа пӑхрӗ. Кӑмӑл екки кайсан, 
Зфине кзгкалесе, пуҫне ухса ташласа ҫеҫ тӑрать вӑл. Хӑла ҫамрӑк 
кӗсре те, умӗнче халь хӑй еккине палӑртасшӑн, ӑна кура ҫапла 
тума пуҫларӗ. Акӑ вӗсем пӗр-пӗрне сӗртӗне-сӗртӗне ҫаврӑнма 
пуҫларӗҫ. Ҫаврӑнаҫҫӗ-ҫаврӑнаҫҫӗ те, кӗҫенсе илеҫҫӗ, пӗр-пӗрне 
мӑйран сӗртӗнсе ачашлаҫҫӗ.

Унччен те пулмарӗ, тап-таса тӳперен уяр аҫа ҫат! ҫат- 
латрӗ.

Сасартӑк, хаяррӑн та йыхравлӑн кӗҫенсе, аякран 
«Хӑлат» ӑйӑр вӗҫтерсе ҫитрӗ, тӳрех вӗсен хушшине кӗрсе 
кайрӗ. «Хӑлат» -  йӑлттам хура ут. Ҫивӗччӗн тӑратнӑ 
хӑлхисем, шӑнӑрлӑ урисем, чикӗнсе пӑхакан куҫӗсем вӑл 
каскӑн иккенне палӑртаҫҫӗ. Хура ӑйӑр тӳрех Шурӑ тур згт 
ҫулне пӳлчӗ. Иккӗшӗ пуҫне сулла-сулла шӑмарчӗҫ, урисем- 
пе ҫӗр кукалеме пуҫларӗҫ. Сасартӑк шурӑ ӑйӑрпа «Хӑлат» 
хаяррӑн тулхӑрса илчӗҫ те чӗвен тӑчӗҫ, пӗр-пӗрне урисемпе 
тапма пуҫларӗҫ. Икӗ ӑйӑр ҫамрӑк хӑла лашашӑн урса кайса 
тапӑҫма пуҫларӗҫ.
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Кӑнтӑр апатне ларнӑ ҫынсен куҫӗ умне чуна шӑнтакан 
ӳкерчӗк тухса тӑчӗ. Ҫынсем ҫӑварне хыпнӑ апачӗ ҫинчен те 
манса кайрӗҫ... Теме систерекен асамлӑ хӑват тухса тӑчӗ 
вӗсен куҫӗ умне. Акӑ «Хӑлат» ш̂ грӑ ӑйӑра сылтӑм урипе 
пуҫранах тапрӗ. Лешӗ тайӑлса-тайӑлса кайрӗ те чалтах ура 
ҫине сиксе тӑчӗ, «Хӑлата» ҫурӑмран ҫыртса илчӗ, юн кӑларчӗ. 
Урса кайнӑ «Хӑлат» тӑшманне икӗ уран сиксе тапрӗ. Лешӗ те 
ҫаплах турӗ. Анатран хӑпарнӑ аҫа ҫиҫӗмлӗ кӑвак пӗлӗт айӗнче 
икӗ ут чӗвен тӑрса пӗр-пӗрне урапа тапса ҫапӑҫни ҫынсен 
куҫӗ умне хӑрушла ӳкерчӗк кӑларчӗ, шуйхантарса ячӗ.

Айван ҫамрӑк хӑла кӗсре вара вӗсем тавра ихӗркелесе- 
чупкаласа ҫӳрерӗ. Ӗнтӗ ытти утсем те тулхӑрма пуҫларӗҫ. 
Ҫапӑҫу хаярлансах пычӗ. Чӗвен тӑнӑ утсем хартлатса 
тапӑҫрӗҫ, енчен-енне ҫаврӑнса пӗр-пӗрне малти урисем- 
пе тапрӗҫ, ҫыртасшӑн пулчӗҫ. Вӗсем патне ҫывхарма мар, 
ҫакна пӑхса тӑма та хӑрушӑ пулчӗ. Арҫынсем хатарлӑн ура 
ҫине сиксе тӑчӗҫ ӗнтӗ... Пӗтӗм улӑх шуйханса кайрӗ: пӗчӗк 
ачасем йӗме пуҫларӗҫ, хӗрсем ҫуйхашса ҫари-ҫари ҫухӑрчӗҫ, 
ача кӳмисене амӑшӗсем айккинелле туртса кайрӗҫ...

Тем самантра масар енчен асар-писер кӑвак пӗлӗт 
йӑтӑнса тухрӗ, шалкӑм ҫумӑр тӑкса антарчӗ. Чалтах! ҫиҫӗм 
ҫиҫрӗ, тӑват юплӗн тӳпене хӗмлентерсе, Ҫӑкал ҫырмине 
тӑрӑнчӗ. Тавралӑх тӗттӗмленсе килчӗ.

Икӗ ут аслатипе тан хаяррӑн кӗҫенсе ячӗҫ.
-  Астӑвӑр-ха! -  кӑшкӑрса ячӗ Хреҫҫук.
Хӗветӗрпе Элюкки, патвар та ҫӳллӗ яшсем, харӑс сиксе 

тӑчӗҫ, мӗн вӑхӑтра-тӗр ҫапӑҫакан утсем патне сиксе ӳкрӗҫ, 
чӗлпӗрӗсенчен уртӑнса, ҫӗрелле пусса антарчӗҫ.

-  Кӳлӗр, кӳлӗр лашасене!
Шурӑ тур лашапа «Хӑлата» хӑвӑртрах кӳлсе лартрӗҫ, 

ытти утсене те турта хушшине тӑратрӗҫ. Кашнийӗ хӑй 
ритванӗ е лавӗ ҫине чупса пырса ларчӗ.

-  Яла ҫитмелле! Ҫӑкал ҫырми ҫыранран тухиччен яла 
ҫитсе ӳкмелле! Йӗри-тавра кӑн-кӑвак. Тем, ырра мар ку 
паян! -  шавларӗҫ хӗрарӑмсем.
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Шӑв-шавран хӑранӑ хӑла лаша хӳрине тӑратрӗ те Ҫӑкал 
ҫырми тӗпнелле сиккипе вӗҫтерчӗ. Хура-кӑвак пӗлӗтрен 
вӗри ҫӗлен пек вут пӑркаланса-авкаланса тухрӗ, Ҫӑкал 
ҫырмине тепре ҫапрӗ. Шурӑ утпа «Хӑлат», хӑйсене кӳлнине 
пӑхмасӑрах, «Вӗршӗн» хыҫҫӑн сиккипе ӗрӗхтерчӗҫ! Хӑрушӑ 
самант ҫитрӗ. Никам чараясла ҫук ӗрӗхсе кайнӑ икӗурхамах 
ритванӗ-мӗнӗпех ӑмӑртмалла ҫырманалла шалтӑртаттарса 
анса кайрӗҫ. Хӗветӗрпе Элюкки, тилхеписене чавса урлӑ 
явса тытса, утсене чарма хӑтланчӗҫ. Анаталла епле 
чарайӑн? Чикеленсе пӗтесси кӑна юлать...

Ҫӑкал тӗпне кайиччен патвар йӗкӗтсем ӑйӑрсене 
иккӗн ик еннелле ҫавӑрса яма пултарчӗҫех. Ӗрӗхнӗскер- 
сем, пӗрехмай хартлатаҫҫӗ, тулхӑраҫҫӗ, ҫӑварӗсенчен шурӑ 
кӑпӑк тумлать.

-  Тр-р-р-р!!! -  кӑшкӑрать пашкана ернӗ Хӗветӗр. Тр-
р-р!!.

Ӑйӑрне айккинелле пӗтӗм вӑйран пӑрса ритванне 
сӗтӗрттерчӗ йӗкӗт, унтан хӑяккӑн вырттарчӗ те тӗнӗлрен 
тухса каясран асӑрханса лаши умне сиксе ӳкрӗ.

-  Каялла! Каяллачак! Но!! Но! -  пуҫне аялалла пӗктерсе 
лашине пӗтӗм вӑйран кутӑн чакарчӗ-чакарчӗ те тарӑн 
ҫырма ҫыранӗнче пӑрса илчӗ, сулахаялла пӗчӗккӗн уттарса 
ҫавӑрса тӑратрӗ.

Элюкки тепӗр еннелле тӳрех пӑрса ӗлкӗреймерӗ, 
унӑн лаши тарӑн ҫырма шырланӗнче хӑйех тӑрук харт- 
латса чарӑнчӗ, анчах сулӑмпа кусса аннӑ ритванӗ ӑна 
чутах аялалла пуҫ хӗрлӗ ывӑтатчӗ. «Хӑлат» урисемпе 
тӗревленсе ӗлкӗрчӗ, анчах ритванӗ ҫинчи Элюкки вара 
пуҫ хӗрлех сирпӗнчӗ, ҫапах та лаша тилхепинчен тытса 
юлнӑскер, ҫырма хӗрринче ҫакӑнса тӑрать. «Хӑлат» харт- 
латать, каялла чакасшӑн, анчах ритванне те, лавҫине те 
сӗтӗрсе илме вӑй ҫитереймест. Халь-халь пурте пӗрле 
пӗтӗрӗнсе анса каяҫҫӗ...

Хӗветӗр тилхепине хӑвӑрттӑн ритван пуҫӗнчен явакла- 
са хучӗ те Элюкки патне чупса пычӗ, ҫырмана чӑмасскерне
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ҫапах та туртса кӑларчӗ-кӑларчех. «Хӑлачӗ» ҫав вӑхӑтра ҫӗр 
кукалесе хартлатса тӑчӗ, пӗр вӗҫӗм кутӑн чакрӗ.

-  Элюкки, кӳр аллуна, тилхепӳне яр ӗнтӗ, лашу халтан 
кайрӗ санӑн.

-  Тыт! Ан вӗҫерт...
Элюкки йывӑрах мар темелле, Хӗветӗр ӑна вӑштах 

туртса кӑларчӗ.
-  Атя, кайрӑмӑр! Канса ларма вӑхӑт ҫук. Лашасене 

ҫавӑрса кӑларар.
Ҫӳлте вӗсене Анунипе Макар тетӗшӗ тата Ҫимун кӗтсе 

тӑратчӗҫ ӗнтӗ.
-  Эх, каламанни пултӑр та!.. Мӗнле инкек сӗтӗрсе кӗрсе 

кайрӗ сире ҫак Ҫӑкал ҫырмине?
Макар тетӗшӗ хӑвӑртрах лашине чӗлпӗртен пырса 

ҫавӑтрӗ, уксахламасть-и, тенешкел унӑн ури сыпписене 
тытса тӗрӗслерӗ.

-  Эс хуллентерех ҫӳреме хӑнӑх, шӑллӑм. Инкек курас 
марччӗ санӑн... -  Хӑй тӗллӗн вара ҫапла шухӑшларӗ: «Ирте- 
рех шанса памарӑмӑр-ши сана лашасене? Тем, теветкеллӗ- 
рех хӑтланкалатӑн-ха...».

Часах вӗсем патне Ухиме мӑн аппӑшӗ хыпӑнса чупса 
ҫитрӗ.

-  Сывах-и, чиперех-и? Ах, санпа, Хӗветӗр... Йӑлт 
хӑраса ӳкрӗм, -  лешӗ пуҫне пӗксе тӑнине курсан, ача чух- 
нехи пек ҫурӑмӗнчен лӑпкаса юратрӗ. -  Юрӗ, юрӗ, ачи 
маттур эсӗ пирӗн.

-  Эпӗ, каламанни пултӑр та, кусем Ҫӑкаллах сирпӗнчӗҫ 
пуль тесе шутланӑччӗ те, ҫук, чӑн-чӑн арҫын пек лашана 
тыткалама пултарчӗ, туртса кӑларчӗ. Епле вӑл, ха! Маттур!

Тӳпе аранах кӑшт ҫуталчӗ. Утсем те лӑплана пуҫларӗҫ. 
Ҫапса ҫумӑр ҫунине пӑхмасӑрах ҫамрӑк паттӑрсем Шурӑ 
ӑйӑрпа «Хӑлата» чӗлпӗртен ҫавӑтса яла таврӑнчӗҫ. Аҫа 
ҫапса ӳкернӗ ҫамрӑк хӑла лаша вара Ҫӑкал ҫырминчех 
выртса юлчӗ...
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