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•Валем А хун (М а к с и м о в В. О .) Тутар р е с п у б л и кинчи Пава р а й о н н е к ё р е ке н К и п екка сси ялёнче 1930
ҫулта ко л х о з н и к кил йы ш ӗ н че ҫуралнӑ. М ё н ачаллах
вӑл кӗ тӳ кётнӗ, ҫитӗ н е р е хп е — уй -хи р те суха тунӑ;
тӑватӑ ҫула яхӑн чугун ҫул ҫинче ӗҫленӗ. С овет Ҫар ӗ н че н таврӑнсан, Валем А хун п ӗр вӑхӑт хуш ш и колхо зр а ,
П ӑвари
райхаҫатра
(Тутар А С С Рӗ), унтан
ВЛКС М р а й к о м ӗ н ч е ӗҫлет. И. Я. Яковлев ячӗпе хисе п л ен е ке н Чӑваш патшалӑх п е д а го ги ка и н сти тугӗ н чен вӗ р е н се тухать. И нститутра вӗ р е н н ӗ ҫул сенче те,
кайран та Валем А хун хаҫат ӗҫӗнче пулнӑ. Хальхи
вӑхӑтра в ӑ л — Чӑваш кӗ н е ке изд а те льстви нче и л е м лӗ лите р а тур ӑ п а ача-пӑча Л итератури р е д а кц и й ё се н
за в е д у ю щ и й ӗ . Вӑл п ухса, й ӗ р ке л е се кӑ л а рн ӑ тӑван
халӑхӑм ӑрӑн ба л л а ди се м п е ю р р и с е н е («П алнай») пир ӗ н вул акансем пы сӑка хур са хакларӗҫ. Ш к у л ҫулне
ҫилмен ачасем валли халӑх хы внӑ ача-пӑча сӑввисене пухса, ил е м л е тсе кӑларнӑ «Ч ӗвӗл-чӗвӗл ч ӗ кеҫӗм » ятлӑ кӗ н е ки те ырӑ сӑмаха тивӗҫлӗ пулчӗ.
1976 ҫулта унӑн « Ш у р ӑ акӑш » кӗ н е ки тухр ӗ ,
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Прозална сӑвӑсем

Т Ӑ В А Н Ҫ ӗ Рё М -Ш Ы В Ӑ М
Ҫип ҫапнӑ пек тӳп-тӳрӗ, ҫитмӗл те ҫичӗ
йӑмраллӑ, янкӑс саслӑ урамӑм, Вӑтакасӑм!
Юр кайсан, эсӗ ем-ешӗл журӑкпа витӗнетӗн,
ҫулла — пӗркенчӗк айне ларнӑ чӑваш пики
пек, шап-шурӑ чеченпе тӗрленетӗн. Кӗркунне — улма-ҫырла шӑршипе тулатӑн, хӑнавӗрле юррипе кӗрлетӗн, 'хаваслӑ Вӑтакасӑм!
Ҫук пуль тӗнчере санран илемли, ҫук пуль
тӗнчере санран та к а к ли, юратнӑ Вӑтакасӑм!
Ш ак чулсем ҫийӗпе, хӑмӑшсем хушшипе
ш ӑнкӑр-шӑнкӑр юхоа выртакан Саккахвийём! Пёчӗк пулсан та эсӗ вӑр-вар, пӗчёк
пулсак та зсӗ ӗҫчен. Ялан, каҫхи вӑййа тухнӑ сар хӗрсен тухйи-тенкине аса илтерсе,
чӗлтӗртететӗн; йӑмрасем айӗпе юрла-юрла,
Сӗве еннелле ӑнтӑлатӑн, А тӑла хӑват хушма
ваокатӑн, йӑлтӑрти Саккахвийӗм! Ҫук пуль
тӗнчере саиран илемли, ҫук пуль тӗнчере
санран та хакли, юратнӑ Саккахвийӗм!
Турат ҫумне турат хушса, ӗмӗрсем хушши кашласа л ар ак ан Туйралӑхӑ,м! Легендӑсенчи тӑшман ешкерӗсене хирӗҫ тухса тӑнӑ
чӑваш улӑп-паттӑрӗсене аса илтерекеи Туйралӑхӑм! Кӗтӳ хьгҫҫӑн ҫӳресен-ҫӳресен, эпё
сан сулхӑнна сӑрнай к а л а м а лараттӑм. Су
ха туса 'ывӑнсӑн, ҫӑлкуҫу патне шыв ӗҫме
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анаттӑм, ҫемҫе курӑку ҫине канма тӑсӑлса
выртаттӑм. Санра эпё халӑхӑмӑн мӑнаҫлӑхне куратӑп, халӑхӑмӑн тьгмарне куратӑп,
шавлӑ Туйралӑхӑм. Ҫук пуль тӗнчерё сан
ран илемли, ҫук пуль тёнчере санран та
хакли, юратнӑ Туйралӑхӑм!
Хумлӑ-хумлӑ к ӑ в а к ҫилхеллӗ анлӑ Атӑлӑм! Ҫил тухсан, эсӗ ҫиллес, хӑватлӑн хумханма, кӗрлеме тытӑнатӑн; уяр чухне эсё—
пӗчӗк хӗрӗм пек ачаш, ватӑ ӑслай-хайлавҫӑ
пек тарӑн шухӑшлӑ. Сан ҫырану хӗррине
тухса тӑрсан, эпӗ тӑван халӑхӑмӑн чуна
ҫатӑрласа илекен ҫитмӗл те ҫичӗ тӗслӗ юрри-сӑввине илтетӗп, ҫӗнӗ самана тивлечӗпе
ҫунат сарнӑ халӑхӑма куратӑп, унӑн инҫетри ҫӑлтӑрсем ҫине вӗҫекен кӑйкӑр-паттӑрӗсене куратӑп. Атӑлӑм, ӗҫчен Атӑлӑм — эсӗ
туслӑх юрри, э с ӗ — пурнӑҫ юрри. Ҫук пуль
тӗнчере санран илемли, ҫук пуль тӗнчере
санран та хакли, юратнӑ Атӑлӑм!
Тинёсрен тинӗое сарӑлса въфтакан аслӑ
ҫӗрӗм-шывӑм, Тӑван ҫӗршывӑм, паттӑрсен
ҫӗршывӗ, Совет ҫӗршывӗ. Ҫӗр те пӗр чӗлхеллӗ халӑха эсӗ пӗр туелӑ йыша пӗрлештертӗн, телейлӗ турӑн. Кӑнтӑр енче сан сӑнунта — нар илемӗ, ;ҫурҫӗрте — алмаз илемӗ, тухӑҫра — ылтӑн-кӗмӗл илемӗ, анӑҫра^—
ӗнче-мерчен илемӗ, юратнӑ ҫӗрӗм-шывӑм,
Совет ҫӗршывӗ. Ҫук пуль тӗнчере санран
илемли, ҫук пуль тӗнчере санран та хаклн,
юратнӑ Совет ҫӗршывӗ!
1972

Т Ӑ В А Н ЧЁЛХЕ
Анне панӑ к ӑ к ӑ р сӗтӗнче, хам ҫуралса
ӳснӗ ҫӗрӗм-шывӑм сывлӑшӗнче, ҫӗр ҫыннин
тарӗпе тӑварла.ннӑ ҫӑкӑрта, тӑрна куҫӗ пек
тӑрӑ ҫӑлкуҫри оиплӗ шывра туятӑп эпӗ санӑн вӑйна-хӑватна, илемне, ачаш чӗлхем,
тӑван чӗлхем! Тӑван ч ӗ л х е м — анне чӗлхи!
Ҫӗмӗрт пек хуп-хура тӑпрара, ихыл са:пан
ҫӑка ҫулҫи 'пек ешерсе-ҫуталса выртакан
улӑхӑм-ҫаранӑмра, тинӗсшек хумлан-са шавлакан вӑрманӑмра, Пайтул утаман юррисене
юрлакан Атӑлӑмра туятӑп эпӗ санӑн вӑйнахӑватна, илемне, ӗмёрсем хушши «уҫ шӑрҫи
пек упранса килнӗ кӑвар чёлхем, тӑван чӗлхем! Чӑваш чӗлхи — анне чӗлхи!
Аслӑ хирте трактор рульне тьгтса пыракан аттен ҫирӗп ш ӑиӑрлӑ аллисенче, кӑпӑшка ҫӗре акса хӑваракан ылтӑн пӗрчӗре туятӑп зпӗ санӑн вӑйна-хӑватна, илемне, ҫепӗҫ
чӗлхем, тӑван чӗлхем. Тӑван чӗлхем — анне
чӗлхи!
Анне каҫсерен юрланӑ еӑпка юррисенчен,
асанне юптара-юптара панӑ тӗлӗнмелле
асамлӑ халап-юмахсенчен, асатте кӗвӗленӗ
хайлав-юӑвӑсенчен 1кӗтӗн зсӗ ман ӑшӑма,
юратнӑ чӗлхем. Хуйхӑм-суйхӑма та эпӗ санпа пусаратӑп, савӑ-нӑҫӑма та эпӗ санпа ҫурм алла пайлатӑп, ахах-мерчен чӗлхем, тӑван
чӗлхем! Тӑван чӗлхем — анне чӗлхи!
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Ҫӗнӗ сам а наша н граждан варҫинче ҫа*
пӑҫнӑ ялӑм-йышӑмсен пӑлхавӑрлӑ юррисенче, иртнӗ вӑрҫӑра иуҫӗсене хунӑ тӑванӑмсен паттӑрлӑхӗнче туятӑп зпӗ санӑн вӑйнахӑватна, илемнс, пӑлат чӗлхем, тӑван чӗлхем! Чӑваш чӗлхи — анне чӗлхи!
Калачха, тӑван чӗлхем, мӗн тӑвӑп эпӗ
сансӑр? Мӗнле юрлӑп эпӗ сансӑр? Мӗнле
пурӑнӑп эпӗ сансӑр? Мӗн пурӑнни ҫӗр ҫннче, зсӗ те пулмасан, сан илемлӗ юрӑ пек
янӑракан сӑмахусене
илтмесен. Маншӑн
эсӗ хӗвел, пурӑнас кунӑм, сывлӑшӑм, ирӗкӗм. Маншӑн зсӗ — анне 'чысӗ, тӑван халӑх
чысӗ, хавалӗ, юратнӑ чӗлхем, тӑван чӗлхем! Тӑван чӗлхем! — анне чёлхи!
1972

АННЕ АЛЛИСЕМ
Анне аллисем... Суха та тунӑ эсир, тырӑ
та вырнӑ эсир, утӑ та ҫулнӑ эсир, вӑр,ман
та 'каснӑ эсир, анне аллисем... Хама йывӑр
килнӗ самантсенче, ӗҫре такӑннӑ е йӑнӑшиӑ
вӑхӑтсенче зпӗ планах сире аса илетёп, си
рен ӑш шӑра туятӑи. Ун чухне мана вӑй-хал
кӗрет, нимле йывӑр ӗҫ те, чӑрмав та шиклентереймест. Эпё вара каллех тӳрленсе тӑратӑп, хастаррӑн м ал ал л а утатӑп. Анне а л 
лисем... Ёҫпе кушӑрханӑ анне аллисем!
Тӗнчери чи ачаш алӑсем, тӗнчери чи ӗҫчен
алӑсем!
Анне аллисем... Сӑпка та сиктернё эсир,
сӳс те арланӑ эсир, пир те тёртнё эсир, тёрё
те тёрленё эсир, анне аллисем... Ҫӗр йӑтайми савӑнӑҫӑмра та, хаваслӑ туйра-ҫуйра та
эпё чи 'малтан сире аса илетёп, сирен илемёре куратйш. Эсир пуррипе ҫӗр ҫинче утса
ҫӳреме те, ц^рӑнма та ҫӑмӑл. Анне алли
сем... Ёҫпе кушӑрханӑ анне аллисем! Тёнчери чи ачаш алӑсем, тӗнчери чи ӗҫчен алӑсем!
Анне аллисем... Хулпуҫҫийӗсенчен уртӑнауртӑна, татӑлса йӗре-йӗре, аттене .салтака
та ӑсатнӑ эсир, вӑрҫӑ хирне те ӑсатнӑ эсир,
пире те ӳстернё эсир, анне аллисем... Ҫӑпатал л ӑ
ачалӑхӑм куҫ умне тухсан — эпӗ
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ялан сире аса илетёп, пир сумкӑллӑ ачалӑхӑм куҫ умне тухсан — зпӗ ялан сире аса
илетёп, ирггнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсем куҫ умне тух
с а н — эпё ял ан сире аса илетёп. Хыҫа юлнӑ
ҫулсем витӗр эпӗ сирӗн хастарлӑхӑра куратӑп, сирӗн сӑпайлӑхӑра куратӑп. Анне а л 
лисем... Ёҫпе кушӑрханӑ анне аллисем! Тёнчери чи ачаш алӑсем, тӗчери чи ӗҫчен алӑсе.м!
1970

ХАТЛА ҪУРТ
Авалхи йӑла пур ман ентешӗмсен: «Вут
куҫӗ ку ҫуртра нихӑҫан та ан сӳнтӗр. Ку
кил-ҫуртра ялан перокет иултӑр»,— теҫҫё
вӗсем ҫёнӗ шӳрте хӑтланӑ чухне.
...Сар ҫу пек ирӗлсе, йӑлтӑртатса т а р а 
кан утӑ уйӑхӗ. Паян эпир асаттесем патӗнчен, тёп килтен, Тури касри ҫёнӗ ҫурта уйрӑлса тухатпӑр. Асатте каларӑшле, хамӑра
уйрӑм йӑва ҫавӑратпӑр. Ҫавна май пётӗм
ҫывӑх тӑвансем, кӳршӗ-аршӑ пирӗн ҫӗнё
ҫурта пуҫтарӑннӑ. Витӗр сарӑ ҫӑка хӑмасенчен саваласа тунӑ сӗтел ҫинче — ӗҫмеҫиме. Пӳлӗм варринче шап-шурӑ ҫӳҫлӗ асат
те тӑрать. Аллине вӑл тӗп ҫуртри вучахран,
пӗрерӗн-яӗрерӗн суйласа, кӑвар тултарнӑ
пӗчӗкҫё тӑм чӳлмек тытнӑ. Хаваслӑ ҫӗнӗ
ҫурт хӑтлавӗ пуҫланас умён вӑл, авалхи
мӑн асаттесен йӑлипе, сӑм ах калать. Саюси
вара асаттен нихҫанхинчен те ҫирӗпрех, сухӑр шӑрши кӗрекен уҫӑ пӳртре мӑнаҫлӑн
илтӗнет:
П аян эпир ҫак ҫӗнӗ ҫурта хӑтлатпӑр.
П аян эпнр ҫак ҫӗнӗ ҫуртра
Ҫӗнӗ кӑвар чӗртетпӗр,
П аян эпир ҫак ҫӗнӗ ҫурта
Ч ӗрӗлӗх кӗртетпӗр.
К у ҫуртра ялан
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Иксӗлми тивлет пултӑр,
Хӑт-тирпей пултӑр;
Иышӗ ун — тӑхӑм лӑ,
Сывлӑхлӑ пултӑр.
Вут куҫӗ ку ҫуртра
Н ихӑҫан та ан сӳнтёр,
Ялан амаланса тӑтӑр.
П аян эпир ҫӗнӗ ҫурт хӑтлатпӑр,
П аян эпир ҫӗнӗ кӑвар чӗртеш ӗр!..

Асатте пӗр вӑхӑтлӑха калама чарӑнать,
чӳлмекӗнче хӗмленсе выртакан кӑвар чӑмӑрккисене шап-шурӑ кӑмака анине ҫакса
янӑ хуран аннс хӗскӗчӗпе тирпейлӗн илеиле хурса, вут чӗртсе ярать. Унтан каллех
урай варрине тухса тӑрать. Анне ӑна тӗрӗллӗ алшӑлли ҫине хунӑ тӑвар сапнӑ ҫӑкӑр чӗлли, сӑра тултарнӑ алтӑр тыттарать.
П аян эпир ҫак ҫӗнӗ ҫурта хӑтлатпӑр,
Паян эпир ҫак ҫӗнӗ ҫурта
Ҫӗнӗ перекет 'Пехшметпӗр.
К у ҫуртра ялан перекет пултӑр:
Ты рӑран-пулӑран перекет пултӑр,
Вы льӑхран-чӗрлӗхрен перекет пултӑр,
Х ӑна-вӗрле умӗвче перекет пултӑр,
Ҫак ҫуртӑн алӑк уратп урлӑ
Ырӑ сунса каҫакан ҫыи умӗнчи
Ҫӑкӑр ейми-саркӑҫи тулӑх тӑтӑр.
К у кил-ҫу,ртра ялан перекет пултӑр,
К у кил-ҫуртра ялан тивлет тултӑр.
П аян эпир ҫӗнӗ кӑвар чёртрӗмёр,
П аян эпир ҫак ҫӗнӗ ҫурта
П ерекет пехиллерӗмӗр,
П аяй эпир ҫӗнӗ ҫурт хӑтларӑм ӑр,—
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тет асатте, сӑмахне вёҫлесе. Ҫакӑн хыҫҫӑн
пӳртри ҫынсем пурте кӗрекене лараҫҫӗ.
Асатте — сӗтел умӗнчи хыҫлӑ пысӑк тенкел
ҫинче.
...Чылай-чылай ҫул иртрӗ ӗнтӗ унтанпа.
Тӗрлӗ ҫулсем пулчӗҫ: вӑрҫӑ-харҫӑ кӗрлерӗ,
унӑн хаяр шалкӑмӗ ялсене тылларӗ, ҫапах
та пирӗн вучахсенчи вут куҫӗ, чӗремӗрсенчи хӗрӳллӗ хӗлхем сӳнмерӗ. Хам та ёнтӗ
эпӗ, арҫын шутне кӗрсе, атте-анне ҫуртӗнчен уйрӑлса, вёсен вучахӗнчен кӑвар илсе
тухса, хама тивӗҫлӗ вут чӗртрӗм. Пурнӑҫ
вучахё чӗртрӗм, ҫӗнӗ ҫурт хӑтларӑм.
— Вут ку-ҫӗ ку ҫуртра нихӑҫан та ан сӳнтӗр, перекет пултӑр,— терӗ мана вӑрҫӑран
костыльпе таврӑннӑ Емелен кукка, йӑхӑмӑрта пӗртен-пӗр сывӑ юлнӑ арҫын, атте
вырӑнне тӑрса. Вӑл мана пурнӑҫ сунчӗ —
ырлӑх-сывлӑх, пултарулӑх, паттӑрлӑх сунчӗ.
Хамӑн вучяхӑмри .кӑвара эпё ӳлӗмрен, ха
ма ваттисем пехиленӗ пекех, ывӑлӑма пехиллӗп. Унӑн та вучахӗнчи кӑварӗ, чӗринчи
хӗлхемӗ нихӑҫан та ан сӳнтӗр.
— Вут куҫӗ ку ҫуртра нихӑҫан та ан еӳнтӗр, перекет пултӑр,— тет ман ялӑм-йышӑм
кашви ҫӗнӗ ҫуртӑн алӑкне уҫмвссерен, ҫӗнӗ
ҫурт хӑтламассерен. Эпё те вӗсемпе пӗрле
ялан ҫапла калатӑп:
— Вут куҫӗ сирӗн кил-ҫуртӑрсенче нихӑҫан та ан сӳнтӗр, перекет пултӑр!
1976

ХЁРӖХМӖШ ҪУЛСЕМ
Ун чухне — этемлӗх халиччен курман хаяр вӑрҫӑ пыратчӗ... Пирӗн ял ҫумӗпе'тӑеӑлса выртакан чугун ҫул тӑрӑх, .вёҫсӗр те хӗрсӗр, салтак шалунёсем иртетчӗҫ. Сайра хутра вёсем пирӗн пӗчӗк станднре чарӑнса тӑратчӗҫ. Вакунеенчен сике-сике аннӑ салтаксем пире, хӑйеен ачисене е шӑллӗсене аеа
илтерекен вётӗ шемкӗртсене, пуҫсенчен еӑтӑркалаеа, -пёрер катӑк сахӑр е сухари тыттарса хӑваратчӗҫ. Салтаксене эпир куҫран
курӑнми луличченех алӑ сулса ӑсатеа яраттӑмӑр. Пирӗн те вӗсемше пӗрле, алла пӑшлл
тытса, ирсӗр фашистсене хпрёҫ ҫапӑҫма
каяс 1килетчӗ. Хӑрушӑччӗ... Фаишстсен тискер уртисйм ш ф ӗн илемлӗ хулаеемпе ялсене ҫарататчӗҫ, пирён тулӑх уйсене-хирсе«е
ҫунтарлтчӗҫ.
Ун ч у х н е — 'Ипрён ачалӑха
ӗмӗрлёхе
амантса хӑварнӑ тискер вӑрҫӑ пыратчӗ...
Пирӗн ял витӗр, кунӗн те ҫӗрӗн, салтак кутамкки ҫакнӑ ҫынсем чугун ҫул станцийӗ
еннелле утатчёҫ. Ял хушшинче каҫсерен пӗр
ҫутӑ та курӑнмастчӗ. Кантӑксем хура карӑмтӑмсемпе хупланатчӗҫ. Эпир вӗренекен
класра та спвӗччӗ, урокр.а тумтирсемпех лараттӑмӑр. Вӑрҫӑ хыпарёсене пире хамӑрӑн
юратнӑ учителӗмёр, Антон Сергеевич, ка15

ласа паратчё. Чуна ыраттаракан хыпарсене
эпир пуҫсене усса итлеттӗмӗр. Хӑрушӑччӗ...
Фашистсен пуҫкасан эшкерӗ Мускав патнех
ҫиггнӗччӗ...
Ун чухне — вӗҫсе пыран ҫерҫие ҫӗре
ӳкерекен ш артлама сивӗ хӗл тӑратчӗ... Пӗррехинче, ирхине, Антон Сергеевич пире ытти чухнехи пек вӑрҫӑ хьгпарӗсене каласа
параймарӗ, урок та ирттереймерӗ. Хальхинче вӑл пирӗн класа ахаль тумтирпе мар,
салтак ш инелӗпекилсе кӗчӗ. Сылтӑм аллине ҫӗлӗкне тытнӑччё. Антон Сергеевичпа
юнашар иртнӗ ҫул ҫеҫ вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ Анук — Анна Семеновна — тӑратчӗ.
— Хаклӑ ачасем, паянтан сире Анна С е
меновна вӗрентме пуҫлать,— терӗ Антон
Сергеевич чӗтрекен сасӑна.— Эпё фронта
тухса каятӑп... Тӑрӑшса вӗренӗр. Ан шикленӗр, фашистсене эпир Совет ҫӗршывӗнчен
йӑлтах тасатӑнӑр! Совет халӑхӗ вӗсене нихӑҫаи та парӑнас ҫук! Сывӑ иулӑр...
'Класри ачасем пурте салхуллӑччӗ. Антон
Сергеевич куҫӗсем пирӗн ҫине ачашшӑ.н пӑхатчӗҫ. Вӗсем пире «иаттӑр та пултаруллӑ
пионерсем пулма хистетчёҫ. Хӑрушӑччӗ...
Фашистсен тискер эшкерё Атӑл хёррине ҫитнӗччӗ. Ҫав ҫулхине пирӗн юратнӑ учителӗмӗр хӑй нрӗкӗпе фронта, Тӑван ҫӗршывӑмӑра хӳтӗлеме тухса кайрӗ.
Ун чухне — ҫӗр ҫинчм нрӗклӗхпе пурнӑҫшӑн, Октябрьте ҫуралнӑ ҫӗнӗ саманаш ӑн
хаяр вӑрҫӑ пыратчӗ... Анна Семеновна пире
кашни ир, уроксем пуҫланас умён, вӑрҫӑ
хьшарёсене, пирӗн 1аттесемпе пиччесем сӗм16

сёр фашисте вне епле аркатнй ҫинчен калакала паратчё.
Анчах, пӗррехинче ака, почтальон шкула
пырсан, Анна Семеновна пире ура ҫине тӑратрё те аран-араи тухакан саос'ипе хурлӑхлӑн ҫапла пӗлтерчӗ:
— Ачасем... Тӑван Ҫӗршыва хӳтӗлесе,
нимӗҫ фашисчӗсемие паттӑрла ҫапӑҫса, Ан
тон Сергеевич пуҫне хунӑ...
...Анна Семеновна куҫӗнчен шӑпӑртатсах
куҫҫуль юхатчӗ. Антон Сергеевич чысӗ пек
таса, чӗререн сӑрхӑнса тухакан куҫҫуль.
Зпир те чунтан татӑлса, ӳлесех йӗреттӗмӗр.
Ун чухне — пирӗн ачалӑха, аннесен чӗрисене ӗмӗрлӗхех амантса хӑварнӑ юнлӑ
вӑрҫӑ кӗрлетчӗ... Этемлӗх халиччен курман
хаир вӑрҫӑ пыратчӗ...
1960
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САЛТАК ЧУНӖ
Тунсӑх
Вӗренӳрен пушаннӑ хыҫҫӑн, шинеле ҫурӑм ҫине уртса ярса, инҫетри сопкӑсем хыҫне ярӑнса анакан хӗвеле сӑнама тесе, к а зар
ма умёнчи ту хысакӗн хӗррнне тухса лартӑм.
Чӑнах та, каҫала еннелле сулӑннӑ хёвел
инҫетри ту-сӑртсен тӑрринчи хуп-хура тан
га хыҫне ерипен пытанса пынине пӑхса ларма мӗн тери ырӑ. Тӗлӗнмелле илӗртӳллӗ,
аоамлӑ ӳкерчӗк вӑл. Пирӗн патӑрта, Атӑл
тӑрӑхӗнче, хӗвел кунти пек ҫитмӗл ҫичӗ тёслён ялкӑшса-хӗрелсе анмасть. Пулсан та,
ун пекки сайра, ҫумӑра каяс умӗн ҫеҫ. Пурпӗр кунти пек мар. Йӗри-таврара мӑнаҫлӑн
сывлаисан Л ӑп к ӑ океан выртнипе, ун хӗррине ту-сӑртсем катрамланипе ҫапла пулас
вӑл.
...Вӗҫӗ-хӗррисӗр океан енчен вӑшӑлнвӑшӑл уҫӑ ҫил вӗрет. Пӗтӗм анӑҫ, юмахрн
элес-мелес упасен ҫурӑмӗсем евӗрлӗн тӑсӑлаиан тусен тӑррисем Сарвян сӑрӗсемое
сӑрланнӑ. Тунсӑхлаклн салтак чу-нне вӗсем,
«ӑчӑк туртса, хӑйсем патне чӗнеҫҫӗ. Иртсе
кайнӑ ӑшӑ ҫу купӗсене, таҫтан аяиран-аякран курӑнакан ачалӑха — ешӗл ҫерем ҫинче сарӑ хур чӗпписем хыҫҫӑн оиккелесе ҫӳренӗ кунсене— ялти тус-тантӑшсене, вӑйӑ18

сене, улахсене аса илтереҫҫӗ. Улахсем тенӗрен, халь шӑпах хура кёркунне. Тен, хёрсем ялта улах та ларма пуҫларӗҫ пулё ёнтӗ. Кӗрхи урамсенче каҫсерен 'купӑс сассисем янӑраҫҫӗ пулё...
Улахсем пирте, мён эпё пӗчёкрен астӑвассах, хирти ӗҫсем вӗҫленсен пуҫланатчӗҫ.
Пирӗн касра вара ял анах икӗ улахчӗ, пӗри
пирӗн патӑрта пулатчӗ. Те хамӑрӑн ҫуртра
хӗр тавраш пулманран тунсӑхласа ҫапла
тӑватчӗҫ аттепе анне, те ҫамрӑксен юррисӑввине килӗштернӗрен. Ара, хӗрӗсен те кам
патӗнче те пулин лармалла-ҫке-ха улахне.
Эх, кӗрлетчёҫ вара кӗркунне ял урамӗсем! Ҫур ҫӗр иртсен тин, улахсем салансан,
шӑпланатчӗҫ вӗсем.
...Пӳртре, сарлака ҫунатлӑ лампа айне,
еарӑ сӗтел тавра, улах хӗрёсем «арталаиса
ларнӑ. Вӗсем юрла-юрла чӑлха е алсиш
ҫыхаҫҫӗ, сайнийӗсене асӑнмалӑх парнелеме
тесе, ал тутри е енчӗк тӗрлеҫҫӗ. Хамӑн га
лифе кӗойинче выртакан енчӗке те ҫапла
улахра кӳршӗ хӗрӗ Наҫтук тӗрленӗ.
Акӑ, пёр купӑсӑн сасси ппрӗн паталла
ҫывхарать. Ми’кулай тете, Ишмук Микулайӗ, пирӗн ялти чи ӑста вӑйҫӑ, калать ӑна.
Купӑсне вылятнӑ май вӑл такмакне те сӗтет. Ку енӗпе те ӑна никам та ҫитеймест.
Яка ун чӗлхи-ҫӑварӗ. Хёрсем, чӳрече карриеене кӑштах снре-снре, урамалла пӑхаҫҫӗ, юсанаҫҫё.
Ш ёш кӗлӗхе ҫул турӑм,
Сарӑ мӑйӑр шыраса.
К аҫран-каҫ эп ҫӳретӗп,
Савни, сана шыраҫа.
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К ара тӑран шӑналӑкӑн
Ҫакки вӑрӑм пулминччӗ.
Савнӑ тусӑм , саркайӑкӑм,
Уйрӑлмалла пулминччӗ...

У йрӑлмалла пулчӗ ҫав Микулай тетен
кёҫех хӑйӗн еавнийӗнчен — Элекса аппараи.
Нимӗҫ фашисчӗеем пирӗн Тӑван ҫӗршыв
ҫине выҫ кашкӑрсем пек килсе тапӑнчӗҫ те,
Микулай тете вӑрҫа тухса кайрӗ. Унта вал,
танк командире пулнӑокер, Курок таврашӗнче паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫне хучё. Халӗ
те куҫ умӗнчех ун амӑшӗ — П ӑраҫук ап-па — анне катне пыра-пыра макӑрнисем...
— Ефрейтор юлташ, сирӗн кӗҫех наряда
каймалла! Хатӗрленӗр,— тесе
дежурнӑй
пёлтерни ман шухӑша, тунсӑха сирсе ячӗ.
Эпӗ ура ҫине тӑтӑм...
...Ҫиччӗмӗш уйӑх ӗнтӗ эпӗ хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ салтак. Тӑван ҫӗршывӑмӑрӑн тӑнӑҫ пурнӑҫне сыхлакан пӑш аллӑ йӗкӗт. Умра ман
халиччен килсе курман тавралӑх, халиччен
пулман тӗрӗслев. Хыҫа юлнӑ ачалӑх кунӗсем пекех вӑл канӑҫсӑр, кунти ту-сӑртсене
пиеленӗ хӗвел сӑрӗсем пекех илӗртӳллӗ.

Ю рӑ хӑвачӗ
Мӗн иртен пуҫласа каҫчен тусен хушшинче, хамӑр ял хӗрӗсен уяври ҫипуҫӗ пек капӑр — хёрлӗ, шурӑ, кӗрен, сарӑ чечексемде
ҫиҫекен— иолигонра тактикӑлла вӗренӳре
пултӑмӑр. Халӗ акӑ, таканлӑ атӑсене пӗр
харӑс шаплаттарса, киле таврӑватпӑр. Кил...
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Тӑван кил халь пирён икӗ хутлӑ ҫурт —
'казарма. Пурин те ҫурӑмӗсем ҫине йӗп-йӗпе тар ҫапнӑ. Ачасем пурте ман пекех хьгтӑ
ёшеннӗ пулас, салхуллӑрах. Хамӑр штурмланӑ симӗс чатӑр псж курӑнакан илемлӗ
сопка та халь пире илӗртмест. Ҫул аяккипе
хумханоа ларса юлажан шултӑра ҫеҫкеллӗ,
тӑрнаккай чечексем — салтак тӳмисем — те
пире хавхалантараймаҫҫӗ. Пурте темле'шухӑша путнӑ. Мӗн калӑи, пур пулӗ ҫав ҫамрӑк салтакӑн шухӑшламалли... Сасартӑк:
— Не киснуть! Запевай! — янӑраса кайрӗ
рота командирӗн, йӑрӑс пӳллӗ те хуп-хура
мӑйӑхлӑ Шота Григорович Сакариадзе аслӑ лейтенантӑн, уҫӑ сасси. Пуҫӗсене кӑшт
усарах пыракан салтаксем пурте хулпуҫҫийӗсене пӗр харӑсоӑн сарса ярс>а, каҫӑрӑлса
ута пуҫларёҫ. Яланах ҫаила вӑл пирӗн ко
мандир. Салтаксем кӑшт сӗлкӗшленме -пуҫласанах ҫӗклентерсе ярать. Мӗн тери ырӑ
кӑмӑллӑ ҫын вӑл. Иртнӗ вӑрҫӑра Шота Гри
горович гварди сержанчӗ пулса ҫапӑҫнӑ.
Вӑрҫӑ пӗтсен те вӑл ҫартан кайма шутламан. Офицерсен ш.кулӗнчен вёренсе тухнӑ та
Ин-ҫетри хӗвелтухӑҫне — нирӗн чаҫа — службӑна килнӗ. Халӗ акӑ вӑл пире — ҫамрӑк
салтаксене — вӗрентет.
Командир хушнӑ хыҫҫӑн икнвиҫӗ минут
та иртмерӗ, Хусан каччи, Мансур Махмутов,
хамӑрӑн юратнӑ юррӑмӑра пуҫласа ячӗ:
Н а границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Ч асовы е Родины стоят...
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...Пёр юрӑ вӗҫленет, тепри пуҫланать.
Тепри вӗҫленет, виҫҫӗмӗшӗ янӑраса каять.
Пӗри.нчен пӗри ҫунатлӑ, пӗринчен тепри хӑватлӑ.
П олюш ко-поле,
П олюш ко, ш ироко поле...
Е дут по полю герои,
Э х-д а К расной Армии герои...

Эх, ӑҫта ҫухалчӗ-ши пирён ырни-ывӑнни.
Пурте, ав, епле кӗрнеклӗ, хаетар, куҫсем-пуҫсем — хӗвел. К азарм ӑна мар, полигона каятпӑр, тейён. Эй, юрӑ, юрӑ, мён тери кирлё
'иккен эсё этеме! Ывӑнса сӗлтӗриенӗ салтака эсӗ вӑй- 1х ал паратан, тунсӑхлаиӑ вӑхӑтра
савнисен ытамне илсе ҫитеретӗн. Чи йывӑр
вӑхӑтсенче те, чи хӑрушӑ са'мантсенче те
эсӗ, юрӑ, салтатша пёрле. Ахаль каламасть
ҫав пирён командир: «Юрӑпа ӗҫлеме те, пурӑнма та, иёрешме те ҫӑмӑлтарах, юрату
та илемшёрех»,— тесе.
Эй, юрӑ, юрӑ, асамлӑ ҫав сан хӑвату, сарлака ҫав сан ҫунату...

Командир орденӗ
Тӑпра ҫыртса, тупа туса —
Эпир кӗреттӗмӗр вӑрҫа...
Ватй салт ак с ӑ м а х ӗ

Паян пирён Орден кунӗ. Хамӑрӑн командирсен иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче илнӗ орденӗсемпе паллаинмалли кун. Эпир, ҫамрӑк салтаксем, пурте Ленин пӳлӗмё ҫумӗнчи пысӑк
за л а пуҫтарӑннӑ. Ку вӑл пирӗн подразделенийӗн ҫулта.н ҫула пыракан традидийё,
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Хӗрлӗ бархатпа витнё сӗтел хушшинчё
чаллана пуҫланӑ хура ҫӳҫлӗ, йӑлтӑр ҫутӑ
куҫлӑ Шота Григорович Сакариадзе аслӑ
лейтенант ларать. Кӑкӑрӗ ҫинче унӑн тӑватӑ орден. Иккӗшне вӑл вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче илме тивӗҫлӗ пулнӑ, теприсемпе ӑна юлашки
ҫулсенче наградӑланӑ.
Зал ра шӑп, командир сӑмахне птлетпӗр.
— З п ӗ ун чухне гварди сержанчӗ пулнӑ.
Ҫирӗм те тултарайман яш йӗкӗт... 1943 ҫул,
ҫапӑҫусем Дон леш енче пыратчӗҫ. Парӑнасшӑн марччӗ тиокер тӑшман. Тӑван ҫӗрӗмӗрён кашни пусӑмӗшӗн шӑлпа шӑл тытӑҫса юн тӑкма тиветчӗ нире. Сӑмахпа ҫеҫ
каласа пама та май ҫук пулӗ, тен, вӑл ҫапӑҫусем ҫинчен. Хурҫӑ чӑтаймастчӗ — эпир
чӑтаттӑмӑр, ту-сӑрт качаки-кайӑкӗ каҫаймастчӗ ҫав шыв-шурсем урлӑ — эппр каҫаттӑмӑр.
Астӑватӑи: Дон шывӗ урлӑ каҫни пиллёкмӗш кун ҫитрӗ. Пиллӗкмӗш кун ӗнтӗ эпнр,
куҫа йӗркеллӗн хупса канса курмасӑр, мал алл а талпӑнатпӑр. Пурпӗр автоматсене
алӑран ямастпӑр. Йӑвинчен хӳтерсе кӑларнӑ хураха йёрлемелле. Улттӑмӗш кунхине
вӗсем пире ҫапах та вӑхӑтлӑха чарса лартрӗҫ. Йӑрӑм-йӑрӑм тӑсӑлса выртакан лутра
сӑртсйм тӑррипе В!аска1сах траншейӑсем чаватпӑр, пулеметсене вырнаҫтаратпӑр. Иӗтӗмпех майлашса та ҫитейменччӗ, ман ҫумра таракан рота командире: «Фашистсем!»— тесе кӑшкӑрса та ячӗ. Пӑхатпӑр:
умри пьисӑках мар вӑрман патёнчен пирён
ешгелле танмсем шӑвӑнаҫҫӗ. Вёсем хыҫҫӑн — автоматчиисем.
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Унччен те чылай куркаланаччё эпё кун пек
атакӑсене, анчах та хальхинче, чӑннипех .калатӑп, хӑрушӑрахчӗ. Вуникӗ танк, пурте
пирён ҫинелле...
<«Ну, Шота, кётсе ил «хӑнусене». Ав епле
йышлӑн килеҫҫё вёсем. Анчах, вёсем халь
хӗрӗх пӗрремӗш ҫулхи пек каҫӑр мар, пёшкӗнеҫҫӗ, броня хыҫне пытанаҫҫӗ... Ҫёленсем»,— тет командир, ятлаҫса. «Юрать, апла
пулсан.
Хӑналамалла-тӑк,
хӑналае» —
тетӗп эпӗ ӑна, пур пек гранатӑсеие траншея
тӗпне юнашар-юнашар майласа хуратӑп.
«Ҫитӗҫ-ши ҫав хурҫӑ купвсене хпрӗҫ тӑма,— шухӑшлатӑп хам ӑшӑмра.
'Салтаксем пурте траишея хӗррине лӑпчӑнса выртнӑ, сывламасӑр тенӗ пак тӑшмана кӗтеҫҫё. Артиллеристсем те тупӑ панорами умне лӗшкӗннӗ. Тупӑ тенёрен, вӑл пи
рён подразделенире халь пӗрререн-пӗрре ҫех.
Ыттиеем йӑлтах иртнӗ ҫапӑҫура арканса
пӗтрӗҫ.
...Чи малтан пирён артиллеристсем сасӑ
пачёҫ. Унтан — бронебойщиксем, автоматсемпе пулеметсем. Ҫак хурҫӑ ушкӑна сӗмсӗррӗн ертсе иилекен малти таикӑн сулахай гусеници ш ӑкӑрах хывӑнса ӳкрӗ. Хӑватлӑн вирхӗнее килекен танк вартах урлӑ
ҫаврӑмса ларчӗ. Ҫак врхӑтра ӑна иккӗмӗш
снаряд пырса тӑрӑнчё. Хӗреслӗ тимӗр ку
пине ҫулӑм яваларӗ. Ун хыҫҫӑн килекен
танкӗ те кӗҫех ак чарӑпса ларчё, вӑл та
ҫунать. Ыттисем м алаллах шӑваҫҫӗ. Автоматчикӗоем те вӗсем хыҫҫӑнах.
Окопран кӑшт ҫёкленсе, хам паталла ки
лекен танк ҫине гранатӑсем ывӑтатӑп. Ку та
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ҫулӑмпа чыхӑнать, пеме те чарӑнчӗ. Тӑваттӑмӑшӗ те, пиллӗкмӗшӗ те, улттӑмӗшӗ те
ҫунать. Аван ӗҫлеҫҫӗ гвардеецсем. Танюсенчен уйӑрнӑ фашистсен пехоти, пирӗн пулеметчиксемпе автоматчвисен вут-хӗмне чӑтаймасӑр, каялла чакать. Ҫапах та пире
ҫак позицирен тылласа кӑларса ывӑтас
смӗчӗ сӳнмен-ха фашистсен. Сыхланса юлнӑ танкёсем акӑ чарӑнса тӑраҫҫӗ те пйрӗн
еннелле пеме тытӑнаҫҫӗ. Тупӑ ҫумӗнче ҫине-ҫинех снарядоем шартлатоа ҫурӑлаҫҫӗ.
Тупӑ текех ӗҫлемест, ун расчетӗнчен ни'каим
та чӗрӗ юлман. Юлашки гранатӑсене алла
тытса, траншея тӑрӑх чупа-чупа, тупӑ патне ҫитетӗп; вӑл тӗрӗс-тӗкелех иккен, тӑватӑ
снаряд пур. Хӑвӑртрах эвӑрлатӑп та кӗпҫине пӑракан механизмӑн тыткине ҫатӑрласа тытатӑп, леме чарӑнюа тӑнӑ танк ди
не тӗллетӗп. Фашшстсем эпӗ мӗн аппаланнине асӑрхарёҫ пулмалла: тупӑ питлӗхне
унтан та кунтан пульӑсем чанклаттарма
пуҫларёҫ. Пурпёрех тупӑ патӗнчен каймастӑп, персе яратӑп. Фашистсен тӑххӑрмёш
танкӗ те пӑчланчё. Ун ӑшӗнчен сике-сике
тухакан танкистсене пирӗн автоматчиксе!М
ҫулса тӑкаҫҫӗ. Юлашки виҫҫӗшӗ, хӑйсене те
ҫак шӑпа тивеосе ӑпланчӗҫ пулас, хӳрисене
каялла тавӑрчӗҫ. Апла пулсан та, хыҫалтан та пулин тата тепӗр танкне лектеретӗп.
Иккӗшӗ тарса хӑтӑлчӗҫ, тип васана анса
курӑнми пулчӗҫ.
Хам ӗмӗрте ман ҫанла, ҫак пӗр ҫапӑҫура, автоматчик та, артиллерист та пулса
курма тиврё. Ав мёнле иккен вал салтак
пурнӑҫӗ, тем те куратӑн... Хӗҫпӑшала тыт25

калама п ӗ л ш — ҫурӑм хыҫёнчи ҫӑк мар,
хула усмасть, теҫҫё ҫарта. Ҫакна нихӑҫан
та ан манӑр. Вӑт, ҫак ҫапӑҫури ӗҫсемшӗн
мана СОСР Верховнӑй Совечӗн Президиуме
Тӑван ҫӗршыв вӑрҫин пӗрремӗш степень орденӗпе наградӑларӗ.
Ҫапла ман малтанхи орденӑн историйӗ.

Пилеш йывӑҫҫи пулса...
Автобусран антӑм та тин ҫеҫ сухаласа
пӑрахнӑ хуп-хура уй урлӑ выртакан ансӑр
ҫул ҫине ӳкрӗм. Кутаммка йывӑрлӑхне пачах та туймастӑш; ҫумра ҫӑк тавраш ҫук
пекех, ялӑм еннелле ваш латтарса утатӑп.
Ҫири шинеле хывса сулахай алӑ урлӑ уртрӑм, гимнастерка ҫухавине вӗҫертсе ятӑм.
Ай, мӗн тери ырӑ ҫанталӑк. Т авр ар а—вӗрене ҫулҫи пек ытарайми хитре кӗркунне. Лӑпкӑ, ӑшӑ. Ҫӗр танлӑн сьгвлать, сас-чӗвӗ хир
тӑрӑх ян каять. Аса илетӗп: ара, ҫӗлен эрни-ҫке халь, ҫӗлен эрни... Пур ҫӗлен-калта,
пӗр ҫӗре пуҫтарӑнанпуҫтарӑна, ҫӗр ӑшшипе
юлашки хут киленсе, хӗл каҫма тесе йӑвисене кӗрсе выртнӑ вӑхӑт. Ы раш калчи те
шӑтса тухнӑ, ав. Бпле оип-симёс ешерет
вӑл, выртса пӑхас килет ун ҫемҫе паласӗ
ҫине. «Ҫак ҫӗлен эрни вӑхӑтнелле ыраш
шӑтсан, ӑнать вара. Мӗн аюалтан ҫапла,—
тетчӗ асатте те. Ҫӗлен эрни... Ак мӗнле ҫыхӑнтариӑ иккен яирӗн мӑн аеаттесем хӑйсен ӗҫне-хӗлне чӗрӗ ҫутҫанталӑкпа.
Пысӑиах мар ешӗл лапам урлӑ каҫеа,
сӑрт тӑрринчи юманлӑх ҫӳмне пырса тӑтӑм.
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Умри айлӑмра, кукӑр-макӑр авкаланса
юхакан Саюкахви хӗрринче, тӑван ялӑм.
Сывӑ-и, тӑван ялӑм, Чурапайӑм! Сывӑ-и,
тӑван уй-хир, улӑх-ҫаран! Ылтӑн сӑпкаллӑ
тӑван кӗтесӗм, эпӗ каллех сан ытамна таврӑнтӑм, оан сывлӑшупа сывлатӑп.
Ялӑм ҫине ҫапла хир тӳпинчен киленсе
пӑхса тӑ-нӑ вӑхӑтра юманлӑх кукӑрӗнчен
автомашина вирхӗнсе тухрӗ. Кузовне- вӑл
чӑп-тулли сарӑ суха.н тиенӗ. Рульне пӗр аллӑ ҫулсене ҫитнӗ хӗрлёрех мӑйӑхлӑ арҫын
тытса пырать. Кӳршӗ ялоам пулас.
Сухан туйхисем ҫинче ларса пыракан
хӗрсем, мана асӑрхасан, пурте ,пӗр харӑс:
— Салам салтака! Ури ҫӑмӑл пултӑр,
ыттисем те килех т ӑ ч ч ӑ р !— тесе, аллисене
ҫӳлелле ҫӗклерӗҫ. Эпё те, вӗсене саламласа, тав туса, пуҫа еӗлтсе илтӗм. Унтан хӗрсем, машина манран иртоенех, янкӑс саелӑн
такм акласа юрлаеа ячӗҫ:
Ҫ у та иртрӗ, кӗр те ҫитрӗ,
Т аврӑнаҫҫӗ салтаксем.
Х ӑтана ак кӗҫех пырёҫ,
Хатӗр тӑрӑр, сар хӗрсем.
Эх, салтак, эх, салтак,
Т аш лама пӗлетӗн-и?..
К ӑҫал кӗр эс авланасш ӑн,
Ч уптум а пӗлетӗн-и?..

Кулаҫҫӗ, ахӑлтатаҫҫӗ хӗрсем. Пёрп ав,
хӗрлӗ тутӑрли, куҫран чӑр пӑхса вут хыптараианокерӗ, халӗ те-ха ман еннелле ҫаврӑна-ҫаврӑна аллине суллать.
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Грузовик с асе и, инҫете-инҫете кайса, илтӗнми пулчӗ. Вӑл ҫӗклептерсе хӑварнӑ тусан та каялла ҫӗр ҫине пусӑрӑнса выртрӗ.
Уй-хир каллех шӑп. Ю манлӑх ҫийӗпе мӑнаҫлӑн кӑранклатоа вӗҫекен ҫӑхан сасси ҫеҫ
к а р к а с шӑплӑха пӑсать.
Укӑлча хёрринчи ҫереме, Утламӑша, ҫитетӗп. Умри сукмак ҫиие мана куҫ пвк кӗтекен тусӑма аса илтерекен яштака пӳ-силлӗ
пилеш йывӑҫҫк тухса тӑрать. Ҫийӗнче —
пӑчӑр-пӑчӑр хура чечеклӗ кӗреи кӗпе. Кӗр
сӑнӗ ҫатшӑ ҫулҫйсемпе ҫӑвара хыпсан йӳҫешкӗ сёткенне пӑчӑр! сирнӗтмелле хӗрлӗ
тшлешӗсем, хӗрсен м ӑй н е ҫ а к зк а н кёмёл тенкӗсем евӗрлӗн, яртах аял ал л а усӑннӑ.
— Мӗнле пурӑиатӑи, йӑрӑс пилешӗм, ман
юратӑвӑн кӳнтелӗ? Сан ҫумӑнта эпё час-ча
сах юратнӑ савнипе тӗл пулаттӑм, хура
ҫӳҫӗнчен ачашласа, чӗре ҫумӗнчи вӑрттӑнлӑхсене калаттӑм. Сан умӑнтах эпӗ, саениреп уйрӑлса, алӑри шурӑ тутӑра сӗлте-сӗлте,
инҫе
ҫ у л а — юалтака — тухса
кайрӑм.
Юлаиики хут аллӑм ран чӑмӑртанӑ чухне
мана савнӑ тусӑм, Вӑтакас хӗрӗ, ҫапла каларӗ:
— Эсӗ мана манма пуҫл-асан, шурӑ чечеклӗ ҫурхи пшлеш йывӑҫҫи пулеа, сан чӳречӳ умне пыроа тӑрӑп. Шопӗр-шёпёр симӗс ҫулҫӑмсемпе кантӑкна ачашшӑн сӗртӗнсе, ҫурхи каҫоенчи тӗлпулусене аса илтерӗп.
Эпё сана куҫ илмеюёр кӗтӗп, ялаиах кӗтӑп...
Кӗгг&п...
Эсӗ мана манма пуҫласан, тӑпки хӗп-хӗрлӗ кёрхи ПИЛ0 Ш йывӑҫҫн пулса, сан чӳречӳ
умне пырса тӑрӑп. Ҫулҫӑмсепе тӑ-кпӑ ҫин28

ҫешке хуллӑилеемпе кантӑкна ҫепӗҫҫӗн сӗртӗнсе, кёрхи каҫсенчи тӗлпулусене аса илтерӗп. Эпё сана куҫ илмесӗр кӗтӗп, яланах
кӗтӗп... Кӗтӗп...
Эсӗ мана манма пуҫласан, хӗллехи кӗмёл
тумлӑ пялеш йьгоӑҫҫи пулса, сан чӳречӳ
умне пырса тӑрӑн. Иӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫекен
юрпа витённӗ туратӑмсемпе кантӑкна ынаклӑн сӗртӗнсе, хӗллехм каҫсенчи тӗлпулусене аса илтерӗп. Эпё сана куҫ илмесӗр кӗтоп, яланах кӗтӗп... Кӗтӗп...
Акӑ, таврӑнтӑм зпӗ, савнӑ тусӑм, йӑрӑс
пилешӑм, тӑван ялӑм. Маяман эпё сире,
манман. Килӗр, килёр ытама, ыталам пӗрре чун кашгччен.
1950— 1952

ПАЛӐК
Муокавпа Волоколамск хушшинчи шоссе
хӗрршгче, иртнӗ вӑрҫӑра пуҫёсене хунӑ салтаксене асӑнса лартнӑ палӑк умёнче, шухӑша кайса тӑратӑп. Кунта зпӗ паян, Мускава ӗҫпе килнӗ май, хамӑн чун пек ҫывӑх
тӑванӑмӑн — 1942 ҫулхи хӗлле Ҫӗршывӑмӑра хӳтӗлесе пуҫне хунӑ Ваҫук тетен — внлтӑпри ҫине чечек хума милтӗм. Ваҫук тетен
ӳчӗ те ҫак палӑк айёнче, ҫак ҫӳллех мар
сӑрт тӑрринче, выртать. Палӑж йӗрн-тавра
илемлӗ хурӑн кати кашлать. Иртнӗ асарписер вӑрҫа, ҫапӑҫусене курнӑ хурӑн к а 
ти, ӗмӗрсем хушши хунанӑ шурӑ хурӑн
кати...
...Темиҫе ҫул каялла кунта юнлӑ вӑрҫӑ
кӗрленӗ. Урса кайнӑ нимӗҫ фашисчӗоем
Муокав хули патнелле сёкӗинӗ. Ҫук, совет
салтакӗсем — иирӗн аттесемпе пиччесем, аннесемше аппасем — тӑш мана парӑнмап. Ҫак
илемлӗ хурӑн кати хӗррине ҫирӗпленнӗ артиллеристоем те иккӗмӗш кун ӗнтӗ пӗр чарӑнмвсӑр тӑшмаи-па ҫапӑҫнӑ. Яштака хурӑнсем, снаряд катӑкӗоем лекнипе касӑлакасӑла, салтаксем йывӑррӑн ахлатса ӳкнӗ
евӗрлӗн, ҫӗр ҫине йӑваннӑ. Шурӑ катана вут
хыпса илнӗ, яштака хурӑнсем сайралнӑҫемӗн сайралса пынӑ. Салтаксем вара тата
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та хӑвӑртрах сайралнӑ. Пусах т ӑ ш м а н —
ҫынсене тёлленӗ, ҫынсене амантнӑ.
Юлашкинчен сӑрт тӳпинче пӗр чӗрӗ салтаж та кур ӑ им а н. Фашистсен бомб нее мае
снарячёсем аркатса, лапчӑтса пӗтернӗ тупӑсем патёнче унта та кунта ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупнӑ паттӑреем выртнӑ. Сӑрт умӗнчи
тӳремлӗхре кёпҫисемпе ҫӗр ҫнне тирӗннс
тӑшман танкӗсем йӑсӑрланнӑ. Анчах ф а 
шист-сен пӗр таикӗ ҫаплах-ха сёмсёррён мал алл а шунӑ.
Лапчӑнса, ҫӗмӗрӗлсе пётнӗ тупӑ лафети
ҫумӗнчен, йывӑр гусеницисемп-е чакӑртаттарса килекен танка хирёҫ сасартӑк, енчен
енне сулкаланкаласа, йывӑр аманнӑ салтак
ҫӗкленнӗ. Аллине вӑл граната ҫыххи тытнӑ.
...Пӗтӗм тавралӑха кисрентерсе, граната
шартлатнӑ. Хура хӗреслӗ хӑрушӑ танка ду
лам ҫатӑрланӑ, вӑл текех малалла, Мускав
еннелле, пӗр утӑм та шӑвайман.
Унтанпа ӗнтӗ нумай ҫул пртрӗ. Снарядсемпе бомбӑсем алтала-са пӗтернӗ хурӑн
кати каллех ем-ешӗл ҫулҫэпа витӗнчӗ. Сывӑ
юлнӑ тьгмарсенчен хунав тапса тухрӗ. Йывӑр суран ерипен пирченӗ евӗрлён, окопсемпе траншейӑсене ҫемҫе курӑк пусса илчӗ.
Ҫапах та, мӗнле пирчесен те, мӗнле тӳрленсен те, суран вӑл — суранах. Уяв ҫитсен те,
ҫанталӑк пӑсӑлсан та, сӗтел хушшинчи пу
ша вырӑна курсан та, иртнине аса илтерсе
чӗрене касать.
...Муокавпа Волоколамск хушшинчи шос
се хӗрринче, иртнӗ вӑрҫӑра пуҫӗсене хунӑ
салтаксене асӑнса лартнӑ палӑк умӗнче,
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шухӑша кайса тӑратӑп. Кунта эпӗ 1942 ҫулхи хӗлле Ҫӗршывӑмӑрӑн тӗп хулине — тӑван М у с к а в а — нимӗҫ фашисчӗсенчен паттӑррӑн хӳтӗлесе ӗмӗрлӗхе куҫӗсене хупнӑ
Ваҫук тетепе унӑн юлташӗсен вилтӑпри
ҫине чӗрӗ чечексем хума, пуҫа тайма килтӗм.
1962

УРА Й ё Рё
Ҫанталӑк халӗ ҫеҫ чӗлтӗр уярччӗ. Анчах,
эпӗ вӑрмана ҫитсе кӗнӗ-кӗменех, таҫтан хупхура пӗлӗтсем капланса тухрӗҫ те, ҫумӑр
пӗрӗхе пуҫларӗ. Ашӑ та сиплӗ ҫумӑр.
М алтанлӑха вӑл ерипен ҫеҫ, ҫулҫӑсем ҫийӗн кӑ>на шӑпӑртаткаларӗ. Пӑртакран, кӗтмен ҫӗртенех, тӳпене каокаласа ҫиҫӗм ялтӑртатрӗ, аслати кӗмсӗртетрӗ, унтан, витререн тӑкнӑ пекех, ҫумӑр чашлаттарма тытӑнчӗ.
Вӑрман варринчи ансӑр сукмакпа, манран хӗрӗх-аллӑ утӑм маларах, пӗр хӗр утса
пыратчӗ. Сылтӑ'м аллнне вӑл сунчӑк тытнӑ.
Ҫумӑр вӑйлӑрах ҫуюа тытӑнсан, хӗр те васкарах утма пуҫларӗ, аллинчи сунчӑкне сарса, пуҫӗ ҫине тытрӗ. Ҫапах та вӑл ҫумӑр внтӗрех м алалла кайма шутламарӗ, пӗр ластака чӑрӑш айӗнче чарӑнса тӑчӗ. Унта, чӑнах
та, уҫӑ ҫӗртиех мар, ытлах йӗпетмест. Эпӗ
те, ҫумӑртан ниҫта тарса пытанайман енне, ҫав йывӑҫ айнех чупса пытӑм.
Ҫумӑр вӑйлаииӑҫемӗи вӑйланса пырать.
Хӳтӗре тӑратӑп пулеан та, хытах йӗпене
пуҫларӑм. Хӗршӗн пулса-н вара — пурӗпӗрех, хӑть кунӗпех ҫутӑр... Сунчӑкӗ унӑн лайӑх, шикленесси ҫук. Хёр ман ҫине пӑхапӑха илет. Энӗ пур, ун еннелле пуҫа пӑрма
та именетӗп.
3.

В. А х у н . Х ӑ тлӑ ҫурт.
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Акӑ, пирӗн куҫсем ӑнсӑртран пёр-пёрннпе
тӗл гтулчӗҫ. Мӗнле хитре те илӗртӳллӗ куҫсем... Кам савса, ачашшӑн пӑхать-ши вӗсене каҫсерен?.. Сао-оарӑ ҫӳҫне хӗр, иккӗлле
ҫивӗтлесе, хулпуҫҫи урлӑ янӑ. Ҫмйёнче —
чечеклӗ шурӑ кӗпе. Сӑмах хушса калаҫасчӗ унпа, анчах мӗнрен пуҫлас?.. Ҫумӑр ҫаплах чашлаттарать... Хӗр тепӗр хут ман еннелле ҫаврӑмоа пӑхрӗ.
— Ну, мӗн тӑратӑм тата!.. Кил часрах,
иксӗмӗре те ҫитӗ. Ав епле йӗпеннӗ ху. Каччӑсем хӑюллӑ пулаканччӗ...
Эпё, хама темле аоаадлӑ вӑй туртнӑ пекех,
хӑвӑрттӑн хёр ҫумне пырса тӑтӑм. Пирӗн
халь куҫсем ҫеҫ мар, чӗресем те юнашар.
Пӗр-пӗрин тапписене те туяҫҫӗ вӗсем.
...Ҫумӑр та лӑпланчӗ. Хёвел ялкӑшеа пӑха пуҫларӗ, куккук авӑтса ячӗ. Чӗвӗлти кайӑксем хаваелансах юрӑ шӑрантараҫҫӗ. Хӗр
пӗр авӑкран, сунчӑкне пӗрсе пуҫтарса, уринш туфлине аллине хывеа тытрӗ те сулахаялла каякан сукмакпа Акӑшкӳль картунӗ
еннелле утрӗ. Анчах вӑл, .кӑштах кайсан, чарӑнса тӑчӗ, каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ. Хальхинче хӗр 'куҫӗсем: «Ну, сывӑ пул. Тепре куриччен»,—тенӗ евӗрлӗн ӑшшӑн, тем кӗтсе, тем
калас тен'ё пек илӗртӳллӗн кулса пӑхрӗҫ.
Хӗр часах курӑнми пулчӗ. Ватӑ чӑрӑш
ҫуммипе иртекен еукмак ҫинче халӗ млемлё
ура йӗрӗ ҫеҫ палӑрать. Ун ҫине зпӗ тунеӑхласа пӑхатӑп. Эх, мӗншён ҫумарӗ-шп тата
кӑштах еиплӗ ҫумӑрӗ?..
1960

А Ш Ҫ УН ТА РМ ӐШ
Сеп-оегакер тӳпеллӗ ҫуллахи ӑшӑ каҫ.
Анатка,сри урамра хаваслӑ туй кӗрлет. Пӗтӗм ялйыш унта туй курма пуҫтарӑннӑ. Туй
пыракан килтен аякрах та мар, тӑкӑрлӑкри шап-шурӑ ҫӗмӗртоем айӗнчи улах вырӑнта, хӗрпе каччӑ тӑраҫҫӗ. Вӗсене кунта ни
кам та курас ҫук. Савнисемшӗн савнӑ вырӑн.
— Кӑҫал ҫураҫмасан, мана текех ан кӗт,
Ваиюк. Кӗрнунне Петӗр ҫураҫма пыратех.
— Альтук, мӗн эсӗ... Миҫе хут калам ӗнтё эпё сана, кӑҫал пыратӑпах. Атте-анне те
хатӗр... Председатель кӑна, Иван Петрович,
тем чарса тӑр-ать-ха, кӗр уявӗсӗр ан хускал,
тет... Ч аплӑрах тӑвӑпӑр, тет...
— Ҫук, ӗненес милмест ман темшӗн...
Ёнен-ха оире, ӑшҫунтармӑшсене. Хитререххисем туртӗҫ те илӗҫ... Ҫӳре вара чӗрӳне
ҫунтарса...
— Альтук, чунӑм, ан пӑшӑрхан... Кӑҫал
кӗркунне туй тӑватпӑрах. Анчах эпӗ унччен
пёр ҫав Петӗртен ҫеҫ шикленетӗп, куҫне
пӗрре те сан ҫинчен илмест. Сана тӗл пулсанах, машинине чарать. Л артӗ те кайӗ ял
Советне, ҫырӑнма. Памӑс кур вара пӗтӗм
ялйыш умӗнче.
— Ай, Ванюк, текех апӗ Петӗре сӑмах
3*
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та хушас ҫук. Машини ҫине те лармастӑп.
Тем курӑн унпа, пуҫтах апӑршапа, ялан
ман умра ҫаврӑнать...
...Тухӑҫран илемлӗ шурӑмпуҫ ҫуталса килет, ялта шӑгаах. Туй саоаи те паҫӑрах лӑпланнӑ. Шурӑ ҫӗмӗртсем айӗнче тӑражан
хӗрпе каччӑ ҫеҫ ш лӗсене ваекамаҫҫӗ. Савнисен сӑмахӗ халӗ те пӗтмен-ха. Ара, мӗн
калӑн, хамӑр та ҫапла пулман-и.
1960

ҪУРКУННЕ ҪИТРё , ҪУРКУННЕ.
Ҫӑмӑл ҫунатлӑ пӗлӗтсем шӑпӑр-шӑпӑр
вӗтӗ ҫумӑр пӗрӗхтерчӗҫ те, Сӗв-е тӑрӑх анаталла шуса иртсе, салапса пӗтрӗҫ. Тулли
питлӗ сар хёвел, сӑтткара выртакан ача
евӗр, йӑлтӑр кулса ячӗ. Вара, нумаях та
вӑхӑт иртмерӗ, урамсем тӑрӑх авкаланса та
юрласа, пӗчӗк ҫырмасем шӑикӑртатма пуҫларӗҫ. Ял хушшинчи йӑмрасен тӑррисенче
пикенсех йӑвасем ҫавӑракая хура кураксен
туйӗ кӗрлеме тапратрӗ.
Эпӗ, ҫак ҫурхи илемлӗхпе киленсе тӑнӑ
вӑхӑтра, сӑрт ҫинчен ӗне ферми патнелле
хаваслӑн кулкалаоа анакан колхоз почтальонне, Якур муч1ие, курах кайрӑм. Паян унӑн
сумжи ытти кунхвоенчен чылай хулӑн. Аран
йӑтса пырать вӑл ӑна.
— Сывӑ-и, хвилосох! — сӑмах хушрӗ вӑл
тарават кӑмӑлпа.
— Чиперех-ха, чвперех! — яваиларӑм эпӗ.
— Икӗ кунхине пӗрле илсе килетӗн-им,
Якур мучи?
— Ҫук-ҫке, ҫук! Паянхи ҫеҫ!.. Ҫуркунне
ҫитрӗ, тӑванӑм, ҫуркуине. Ҫавӑнпа хулӑн
вӑл ман.
Ватӑ почтальона куроан, ферма пӳртӗнчен хӗрсем чупса тухрӗҫ.
— Маюк, Пинерии, Ҫерук, Салампи! Ои37

ре паян ҫичшер ҫыру. Пурте хамӑр ял каччисенчен — Ҫӗпӗртен, Кавказран, ҫурҫӗртен, кӑнтӑртан, Муакавран! Вулама, хирӗҫ
ҫырма ҫеҫ ан ӳркенёр. Манмаҫҫӗ салтак,сем
сире... Эх, ӑҫта-шн эс, яшлӑхӑм, кунне вунӑ
ҫыру ҫырнӑ пулӑттӑм!..
...Хӗрсем хыпӑнса ӳксех ҫыру вулаҫҫӗ. Пӗрин сӑн-питӗнче тунсӑх, теприн — савӑнӑҫ.
Якур 'мучи хёрсемпе сывпуллашрӗ те мал алл а ваокарӗ. Кашни кил-ҫурт умне ча р а 
па ть вӑл. Ҫыру, хаҫат-журнал пара-пара
хӑварать. Питнкуҫӗ ун хаваспа ҫиҫет.
— Ҫуркунне ҫитрӗ, тӑвансвм! Ҫуркунне! — тет вӑл хирӗҫ тӗл пулакан ҫынсене
ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа.
Ҫуркунне ҫинчен хыпарлэкан, ун ӑшшпне
валеҫекен асамҫӑ асатте пек туйӑнать мана
уравд хушшипе утакан Яжур муч 1И.
1956

ТӐРНАСЕМ
Ҫур и л е м ӗ —
Кайӑк хур ҫуначӗ ҫинче...
Ваттисен с ӑ м а х ӗ.

Ҫуркунне.
Янкӑр тӑрӑ тӳпере тӑри юрри шӑранать. Ула-чӑлаланма пуҫланӑ хнр варринче, ҫӳлех мар сӑрт тӳпннче, йӑрӑс пӳллӗ хӗр
тӑрать. Уринче унӑн .кирзӑ атӑ, фуфайкине вӑл йӳле янӑ. Сӑрт ҫийӗпе карталанса
тӑрнасем вӗҫсе иртеҫҫё. Аякран, питӗ те аякран килеҫҫӗ вӗсем. Тӑриик! Тӑрик! Тӑрпк!
янӑрать анлӑ хирте вёсен хаваслӑ сасси.
Алл:Инч1И шур тутӑрӗпе сулса, хӗр тӑрнасене
м алалла ӑсатать. Анӑҫлӑ ҫул сунать вӑл
вӗсбне.
— Анӑҫлӑ ҫул! Аетӑвӑр, пёр-пӗринчен
ан юлӑр!
Хӗр аллинчи шурӑ тутӑра ҫурхи ачаш ҫил
варкӑштарать. Тутӑрӗ унӑн сарӑ та кӑтра
ҫӳҫне, ҫырла пек хӗп-хӗрлӗ чечен тутине
сӗртӗнет. Шухӑ ҫил
те ҫуркунне ачашланса вылясшӑн. Вӑшӑл! Вӑшӑл!... Акӑ, ҫак
самантра кайра вёҫсе пыракан пӗр тӑрнн
ушкӑнран юла пуҫларӗ. Ҫуначӗсене те вӑл
аран ҫеҫ сулкалать. Пӑш ӑрханать хӗр чӗри.
— Ах, мӑнтарӑн, ушкӑнран аы юлтӑрччӗ.
Пёччен юлсаи, мӗн тӑвӗ мӗокӗн кайӑк...
39

Ҫук, юлташӗсем ӑна ушкӑнран юлма памарӗҫ. Пӗр тӑрни ерипен каярах юлчӗ те
ывӑннӑокерпе кнша-юнашар вӗҫе пуҫларӗ.
Часах вӗсем ушкӑна та хӑваласа ҫитрёҫ.
Савӑнать хӗр чӗри. Эх, мӗнле аван, юп куран чун-чӗре юнашар пулсан!..
...Тӑрнасем курӑнми пуличченех сӑрт тӳгаинче шурӑ тутӑр вӗлкӗшет.
— Анӑҫлӑ ҫул! Юппа-юнашар!— пӑшӑлтатать хӗр тути.
1960

ЁНЧЕ ХЁРНЕ АНТӐМ..
К уҫу кӑ«а мар, чуиу та куртӑр.
Ваттисен сӑ м а х ӗ.

Тури Качъелӗнчен, кёске ҫула вӑрӑм тусах, ҫуллахи вӑрманпа киленсе, Сиктёрме
не таврӑнатӑп. Ҫуранах. Алӑра — кӗтӳҫсем
парнеленӗ тӗрӗллӗ туя.
Кунта эпӗ Хусантан хаҫат ӗҫӗпе командироикӑна килнӗ.
Хӗвел мулкач сшкинчен ҫӳле хӑпарапмап-ха; шӑп та лӑп кайӑксем ҫунат ҫапс?
юрланӑ вӑхӑт.
Инҫете-инҫете илтӗнет ирхи уҫӑ ҫанталӑкра вёсен саоои. Хулату кати хӗрринче,
ав, куккук сиксех авӑтать; кӑшт леререх,
туйралӑхра, улатакка таклаттарать. Шӑпчӑкӗ тата, пӗчӗк шӑпчӑкӗ! Хӑй таҫта, тахӑш
турат ҫийӗнче, тахӑш ҫулҫӑ айӗнче, курӑнмаств те, саоеи вара — таҫтанах илтӗнет.
Пӗчӗк чун — ылтӑн пуҫ, кӗмӗл еасӑ — кӑвак
куҫ тесе ахаль, ним мартанах каламаҫҫӗ
пулӗ ҫав ӑна чӑвашсем. Чӑнах та ылтӑн
пуҫ, кӗмӗл сасӑ...
Утсан-утсан, пёр пӗчӗкҫӗ кӑна уҫланкӑ
хӗррнне нырса тухрӑм. Пырса тухрӑм та...
тӗлӗннипе пӗр утӑм та малалла ярса пусаймарӑм, шанк хытса тӑтӑм. Ман умра, пӗ41

тӗм уҫланкипе тенӗ пекех, ӗнче чечексен
карти лара парать. Ш ӑкӑрин ӗнче чечек,
хуть ҫавапа ҫул. Сывлӑшра вара — чун-кӑмӑла ачашшӑн лӑплантаракан ырӑ шӑршӑ
варкӑшать. «Эккей, тэмаша, ҫӗр ҫинчех иккен вӑл юмахрм ҫӑтмах илемӗ! — те-се, хавхаланса пӑхса тӑратӑп. Ав мӗнле шӑрҫаншӑрҫан чӗлтӗртетсе лараҫҫӗ вӗсем. Кашни
шӑрҫи ҫмнче ирхи хӗвел шевлин ҫичӗ тӗслӗ
илемне илнӗ сывлӑад тумламӗ ҫпҫет. Асӑма
нрӑксӗрех ялта каҫхи вӑйӑсепчс хамӑр юрланӑ юрӑ-сам, халӑх сӑмахлӑхпе пухнӑ чух
не ҫыра-ҫ-ыра илнӗ йӗркесем аса к>илеҫҫӗ:
Ёнче пушмак, шур чӑлха,
Кирӗк тнвмӗ тейетрем.
Вылямастӑр, кулмастӑр —
Емӗр иртмӗ тейетрем...
П ыллӑх, пыллӑх тӑрӑх ҫӳрерӗм,
Ёнчеех те чечек пуҫтарса.
Касӑн, касӑн тухса ҫӳрерӗм,
Савнӑ тусӑм , сана шыраса.
Ӗнче хӗрне антӑм, хӑмла татрӑм,
К аҫ пуласса, ай-хай, пӗлмерӗм.
Ҫакӑ вӑййа тухрӑм, савни тупрӑм,
Ят каясса, ай-хай, пӗлмерӗм.
Кӗмӗл ҫӗрӗ ӗнче куҫ
П улать сар хӗр аллинче...
Кӑлканӗ тӑррисем ӗнчеллӗ.
Енчеллӗ тӑррисем мерченлӗ.
Ч упса антӑм Ёнче хӗррине,
Выртса ӗҫес терём эп шывне...
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Ёнче... Ёнче шӑрҫа... Ёнче чечек... Енче
шывӗ... Кам каланӑ-иш ҫэк ятсене пирте чи
мал таи, мёнле ҫын?.. Паллах, сӑвӑҫ чунлӑ
сын, сӑнарлӑ калаҫма, юрлама ӑста этем,
пӗр-пӗр кӑвар чунлӑ чӑваш. Эй, чӑваш чунӗ, ӑҫта пурӑнатӑн-ши эсӗ, хӑҫан шухӑшласа кӑларнӑ-ш« эсӗ ҫав чӑн-чӑн поэзилле ят
сене?! Пике хӗреен пушмакӗсене шӑрҫаласа
илемлетекен хаклӑ йышши чула эсӗ ӗнче
тетӗн, лантӑш чечекне те эсӗ мӗн сӗм-авалтанпах хӑв майлӑн ёнче чечек тенӗ иккен.
Ватӑ йӑмрасем айӗпе шӑнкӑр-шӑнкӑр шӑнкӑртатса юхса выртакан тӑп-тӑрӑ шывна та
эсӗ Ёнче ят хунӑ. Мӗнле илем, мӗнле шухӑшлав, сӑнарлӑх! Ҫакӑнта пуль ҫав, халӑхӑм, санӑн поэтла чуну. Ахальтен мар пулӗ
ҫав кунта, Ёнче шывӗ хӗрринче ларакан ҫӗмёртлӗ Сиктӗрмере, чӑваш поэзийӗн 'классикӗ Петӗр Хусанкай ҫуралнӑ. Ахальтен мар
пулӗ ҫав. Тивлетлӗ нккен Сиктӗрме...
Ёнче... Ёнче чечек... Ёнче шьшӗ... Кам хунӑ-ши ҫак ятсене лирте чи малтан, мӗнле
ҫын?.. Паллах, сӑвӑҫ чунлӑ ҫын, сӑнарлӑ
калаҫма, юрлама ӑста этем, пӗр-пӗр вут
чӗреллӗ чӑнаш.
1963

АН ҪӖРТ ЭС ҪЫН ЯТНЕ..
Мухтатӑп эп Ҫӗнӗ ҫурт тӑва/кансене, ҫынсене савӑнтаракансене, телей «ӳрекенсене.
Мухтатӑп эп Ҫӗнӗ ҫул хывакан'сене, Ҫӗнӗ
пурнӑҫа чӗнекенсене, хӑйсемшӗн ҫеҫ мар,
халӑхшӑн, Ҫӗршывшӑн пурӑнэкансене.
Эй, Этем! Ан пурӑн эс пӗр хӑвӑншӑн ҫеҫ!
Ан ҫӗрт эс ҫын ятне, ҫӗклен эс чунупа-кӑмӑлупа Хёвел патне. Пул эс Д а н к о пек таса, ҫун эс Ян Гус пек вут ҫинче — Ҫӗршывшӑн, Ирӗклӗхшӗн, Тӗрӗслӗхшӗн хастаррӑн
кӗрешсе! Асту, урасметсем пӗтмен-ха ҫӗр
ҫинче, икӗпит те ҫӳрет-ха хӗрӗнсе... Сутаҫҫӗ
вӗсем тӑван амӑшӗсене, сутаҫҫӗ тӑван халӑхне, сутаҫҫӗ Тӑван ҫӗршывне! Хырӑмпа шӑвать-ха кӗҫҫе пит, ларас, тет, ӑшӑ вырӑна.
Хыснанне вӑрлать-ха, ав, тепри, тухасшӑн
вӑл, ҫӑткӑн, улпута. Эй, ҫынсем, сыхланӑр
ҫавсенчен! Эй, ҫынсем, тасалӑр ҫавсенчен!
...Мухтатӑп эп Ҫӗнӗ ҫурт тӑваканеене, ҫынсене савӑнтараканоене, телей кӳрекенсене.
М ухтатӑп эп Ҫӗнӗ ҫул хьгвакансене, Ҫӗнӗ
пурнӑҫа чӗнекенсене, хзйсемшӗн ҫеҫ мар,
халӑхшӑн, Ҫӗршывшӑн пурӑнакансене!
Эй, Этем! Ан пурӑн эс пёр хӑвӑншӑн ҫеҫ!
Ан ҫӗрт эс ҫын ятне, ҫӗклен эс чунупа-:кӑмӑлупа Хӗвел патне!
1969

СӐРНАЙПА ПАЛНАЙ
В ӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт,
М ӗншӗн эсӗ нӑрлатӑн?
Сарӑ чечек тӑрринче
Ҫавӑрӑнса ҫӳретӗн.

Ф. Павлов .
Чӑваш симфонийӗ... Сӑрнайпа палнай
кӗвви... Хӑҫан, мӗнле вӑхӑтра, мӗнле хурлӑхша, мӗнле хавхаланупа ҫуралнӑ-шш вӑл
талантлӑ композитор пуҫӗнче! Хӑҫан ӳксе
юлнӑ-ши унӑн пархатарлӑ вӑрлӑхӗ чӑваш
Орфейӗн чӗрине!.. Мӗнле самантра... Тен,
хӑй кӑм ӑллаиӑ хӗрӗн хӗрӳллӗ юратӑвне
туйнӑ вӑхӑтра. Тен, чӗнтёрлӗ Чӗмпӗр хулин
урамӗсом тӑрӑх кӑйкӑр чунлӑ поэтӑмӑрпа,
Кӗҫтентшше, пӗрле ҫунатланса ҫӳренӗ кунсенче...
Чӑ;ваш симфонийӗ... Ана итленӗ чухне чёрем манӑн, тӑрӑлти тӑри евӗрлӗн, вӗҫсӗрхӗрсӗр кӑвак тӳпенелле хӑпарать, пӗтӗм
улӑх-ҫаран, уй-хир, вӑрман музъикӑпа тулать. Эпё вара, шыв пек юхакан черченкӗ
•сасӑсене ачашшӑн пӗр ҫӗре пуҫтарса, тӗлӗнмелле илемлӗ чечек ҫыххи тӑватӑп. Эпс
ӑна гтуҫӗ ҫиие туй пӗркенчокӗ ӳкнё чӑваш
пикине, ҫул курки вырӑнне, телей сунса паратӑп. Ан хурлан, хитре тупалакӑм, сан
ҫумӑнта хытӑ чӗреллӗ ватсупнӑ Тӑхтаман
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мар, вут чӗреллӗ кӑвак куҫ Сетнер. Телейлӗ пул... Ан хурлан.
Чӑваш симфонийё... Ш ӑпӑрпа кӗсле кӗвви... Хӑҫан, мӗнле вйхӑтра, мӗнле хавхаланупа, мӗнле ҫунӑхупа ҫуралнӑ-ши вӑл ӑста
композитор чӗринче! Хӑҫан хӗмленме пуҫланӑ-ши унӑн ҫулӑмӗ чӑваш Орфейӗн чунӗнче!.. Мӗнле авӑкра... Тен, чӑеашӑн йӑтса йӑтайми, чӑтса чӑтайми хуйхи-суйхине
аса илнӗ вӑхӑтра. Тен, ҫутӑ куҫлӑ ирӗк чӑвашӑн хаваслӑ туй-ҫуйне ку'рса савӑинӑ
чухне.
Чӑваш оимфонийӗ... Ана итленӗ чухне куҫӑм умне юмахри сарӑ кун ҫӗршывӗн илемӗпе ҫиҫекен Чӑвашстанӑм, унӑн йӑмраллӑ
ялӗсем, шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫырмисем, ӗшнисв.м-пыллӑхӗсем тухаҫҫӗ. Унти кашни ешӗл
йывйҫ-чсурӑк, кашни тулли пучах, кашни
ҫулҫӑ Чӗрӗлӗх хӑвачӗпе ҫиҫет. Анлӑ Атӑл,
ирӗк Атӑл ҫийӗн караппӑл ярӑнать. Симфонири ҫак илеме вара эпӗ чунӑмри шапшурӑ катанпир ҫине тӗрлесе ӳкеретӗп. Эпӗ
ӑна ӗмӗрлӗхех чӗрем ҫумӗнче усрасшӑн, куҫӑм умӗнче тытасшӑн.
Ҫапла туятӑп эпӗ, ҫапла куратӑп эпӗ Чӑваш симфонине — Сӑрнайпа палная.
1969

К алавсем

ЧИПЕР ХВЕТУҪ
Мӗтри тусӑм, чунтанах хӗрхенетӗп эпё са
на. Сан хуйху мана пӗр самантлӑха та канӑҫ памасть. Ҫапла ҫав вӑл, калама ҫеҫ ансат, анчах чӗререн юратса тӑракан савнӑ
хӗрӳ, сасартӑк санран сивӗнсе, виҫ-тӑват
уйӑха яхӑн калаҫмасӑр ҫӳретӗр-ха, ҫӑмӑл
пулӗ-'и?...
Эх, Хветуҫ, мӗн туса хутӑн-ха эсӗ?.. Ахалех каччӑ чӗрине ҫунтаратӑн вӗт... Анлансамччӗ, Мӗтри сан умӑнта ним чухлӗ те
айӑплӑ мар, вӑл тӗрӗс, чӗри хушшше турӗ.
Ҫапла тарӑн шухӑша путса утрӑм эпё л а 
ни каҫкӳлӗм Мӗтри тусӑм патне. Эпё ӑна
хампа пӗрле клуба илее каясшӑн. Кӗҫӗр ун
та ҫамрӑксен каҫӗ пулать. Тен, унта Хветуҫа та курма пулӗ?
...Тулта паян иртенпех, юмахри шурӑ урхамахсе/м ҫилхисене уй-хир тӑрӑх тустарса
ӗрӗхсе ҫӳренӗ евӗрлён, асар-писер ҫил-тӑман
вашлаттарать. Халӗ те вӑл, акӑ, ураран
ӳкерес тенӗ пек, пальто аркине лӑскать,
йӑмрасенс силлет, аслӑк тӑррисенчи утӑулӑма тустарать. Вӗтӗ юр пӗрчисем шгте
хыттӑн пыра-пыра ҫапӑнпипе, куҫа уҫса
пӑхма та ҫук.
Мӗтри, эпё пырса кӗнӗ чухне, ш л ӗнче
пӗчченехчӗ. Ш ӑнса чӗнтӗрленнӗ чӳрече ви48

тӗр урамалла пӑхса тӑратчӗ. Сӑнӗ хӑйӗн
йӑлтах шурса, салхуланса кайнӑ.
Ашӗ-чикки ҫапла ҫунӑхнӑ, пӑшӑрханнӑ
вӑхӑтра эпё килсе кӗнипе Мӗтри чунтанах
хӗпӗртерӗ пулас.
— Зсӗ «ккен-ха, «илех, килех... Тӗпелелле ирт,— терӗ вӑл тараватлӑн аллӑма чӑмӑртаса. Л арсан-ларсан Мӗтри манран Хветуҫ ҫинчен ыйтса пӗлме тытӑнчӗ, хӑйӗн хуйхи-суйхине каласа пачӗ .Мӗн калӑн, юрату
вӑл пӗрре хӗмленсен, ҫулӑмпах ҫунтарать
иккен.
— Ю рататӑп ҫав эпӗ Хветуҫа, чунтан
юрататӑп,— вӗҫлерӗ тусӑм хӑй сӑмахне, ассӑн сывласа.
Ҫаж вӑхӑтра эпӗ акӑ мӗн аса илтӗм.
Иртиӗ ҫулх 1ине зпир, пуш уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, пӗр каҫхине, кукуруза акса ӳстерекен ҫамрӑксен звенисене йӗркелеме кол
хоз клубне пухӑва пуҫтарӑнтӑмӑр.
Пухӑва пуҫламӑш комсомол ортанизацийӗн секретарӗ Анатолий Павлов уҫрӗ. Пайтах калаҫрӗ вӑл. Анатолий колхозри ҫамрӑксен умӗнче тӑракан задачӑсем ҫинчен
калаҫма тытӑниччен Хветуҫ чӑтаймарӗ:
— Ытла ан ҫавӑрттар-ха эсӗ унта, тӗллевӗ пуриншён те паллӑ ӗнтӗ... Ана пурте лайӑх ӑнланатпӑр. Атя, татӑклӑрах кала та
вӗҫле, атту пуҫсем ырата пуҫларӗҫ,— терӗ
вӑл, ӑна пӳлсех.
Анатолий Хветуҫа хмрёҫ нимех те каламарӗ, сассине те хӑпартмарӗ.
— Тӗрӗс, юлташсем, умри задачӑсем
кашниншӗнех паллӑ,— терӗ те звеносен
описокне вулама тытӑнчӗ.
4.

В. Ахун. Х ӑ тл ӑ ҫурт.
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Ҫав пухура эпир кукуруза туеа илес тӗлёшпе ӗҫлекен икӗ звено йӗркелерӗмӗр.
Пӗрремӗш звенона ертсе пыма Хветуҫа ҫирёплетее хӑвартӑмӑр, иикёмӗшне — Марьене. Хаим эпё Марье патне лекрӗм, Мӗтри—
Хветуҫ звенине.
Хветуҫ звенин списокӗнче ниҫёмҫулах в а 
там шкултан вӗренсе тухнӑ Геннадий Ламбушкин хушамачӗ те пурччӗ.
Ламбушкина хӑйӗн звенине кӗртнипе
Хветуҫ пачах та килӗшеошён пулмарӗ:
— Хӗрсем таврашёнче ҫеҫ ягакаланма
юратакан тӳрпилӗкеем кирлӗ мар мана. Ун
©ырӑнне ман звенона Палюков Санюка куҫарӑр,— терӗ вӑл, тарӑхса.
Ҫакна илтсен, ҫамрӑксем пурте кулса
ячӗҫ. Чӑн та, Ламбушкинӗ, леш, Хветуҫ
каларӑш , хӗрсем умӗнче ҫеҫ курнӑҫланма
юрататчӗ ҫав, ӗҫре вара калама ҫук юлхав.
Тӳрпилӗкрен тӳрпилёк. Колхоз ӗҫне ытах
хутшӑнасшӑн мар, хӑйне хӑй питӗ те иумай
пӗлекен ҫын пек мӑнтайла тыткалать. Мал алл а та вӗренме каяймарӗ, суйланса юлчӗ,
куран.
Аван йӗплерӗ ӑна ун чухне Хветуҫ. Кирлӗччӗ-ха Лам'бушкина кӑштах. Ара, мӗн калӑн-ха тӗрӗс сӑмаха хирӗҫ.
П ултарать ҫав пирён Хветуҫ, пурне те
пултарать. Ёҫре те хастар, чӗлхи те вутжӑвар. Тӗсӗ-пичёпе те колхозра чи чашлӑ
хӗр. Ахальтен мар ӗнтӗ таврари ял каччисем те куҫ хываҫҫӗ ӑна.
Чипер ҫав пирӗн Хветуҫ, питӗ те чипер.
...Шӑнкӑр-шӑнкӑр ш ӑнкӑравлӑ ҫуркунне
килсе ҫитрӗ. Сар хӗвел те кунтан-кун вӑй50

л ӑрах пӗҫертет. Шан-шурӑ пӑспа йӑсӑрланса, уй-хирсем типе пуҫларӗҫ. Эплр те каш
ни кун, кӑвак шуҫӑэдпа тӑрса, кукуруза уйне кӑларнӑ ҫӗрнӗ тислӗкпе мпнераллӑ имҫа-ма сапалама пуҫларӑмӑр. Кайран вара,
ирхи ҫур тыррисене аиса пӗтернӗ хыҫҫӑн,
кукуруза уйне тухрӑмӑр.
...Кӑвак тӳпере тӑрисем тӑрӑлтатняне,
ҫамрӑксен хаваслӑ юррисене аса илсен, халӗ те-ха чӗрем хыттӑн тапма пуҫлать. К аш 
ни кун, каҫхине ӗҫрен таврӑнсан, колхоз
правленийӗ умӗнчи ӑмӑрту кӑтартӑвӗсен
хӑми патне кайса кам звени малта пынине
пӗлмесен чӗрем тӳсейместчӗ.
Пирвайхи кунсенче пирӗн ӑмӑртура Хветуҫ звени малта пыратчӗ, комсомол райкомӗн куҫса ҫӳре>кен ялавӗ те вёсен аллинчехчӗ.
— Ара, малта пулмасӑр, вёсен пёр Мётрийё кӑна та виҫӗ ҫын чухлӗ ӗҫлет. Ав мӗнле тӑрӑшуллӑ вӑл,— тетчӗҫ вара звенори
хӑшпӗр комсомолецсем.
Каярахпа эпир те Хветуҫ звенипе танлашрӑмӑр. Икӗ ушкӑн хушшинче чӑн-чӑн
ӑмӑр'ту пуҫланчӗ.
Пӗр кунхине ҫапла, паян-ыран Хветуҫ
звенинчен пачах иртсе каятпӑр тенӗ чухне,
сасартӑк пирӗн сеялка ҫӗмӗрӗлсе ларчӗ.
Мӗн тумалла? Хаклӑ вӑхӑт сая каять-ҫкеха! Пурте сеялка тавра кӗпӗрлентӗмӗр, ним
тӑпза пӗлместпӗр.
— Ванкж, Мӗтрие чӗнсе кил-ха хӑвӑртрах, ку сеялкӑн йёркн-'масине вӑл аван пӗлет,— терӗ мана Марье, пӑшӑрханса.
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Эпӗ уй урлах, ҫӗмӗрен пек вмрхӗнсе, Хветуҫ звенине ваокарӑм.
— Мӗтри, пирӗн сеялкӑна тем амакӗ пулчӗ! Атя-ха, эсӗ ӑна пӑртакҫӑ чухлатӑн,
теҫҫӗ.
Мӗтри, сеялки ҫинчен анса, мана ал пар
са сӑмах чӗнме те ӗлкёреймерӗ, Хветуҫ ҫитсе тӑчӗ.
— Хамӑрӑн та ӗҫӗ лӑках, каҫан хыҫма та
вӑхӑт ҫук... Кам актӑр-ха кунта ун вырӑнне?.. Механиксем колхозра унсӑрах нумай...
Атя, акар, 'калаҫса тӑма вӑхӑт ҫук,— аллипе сулчӗ вӑл гаирӗн калаҫӑва итлесе ларакан тракториста.
Кукуруза акакан сеялкӑна кӑкарнӑ трак
тор, хыттӑн кӗрлесе, м алалла хуокалчӗ. Ан
чах та Мӗтри, Хветуҫ ҫине тӗлӗнсе пӑхса тӑраканюкер, вырӑнтан та тапранмарӗ.
— Ҫук, Хветуҫ, хаадӑр юлташсене кайса
пулӑшмаллах. Ман вырӑна вӑхӑтлӑха кӑна
ху та ӗҫлеме пултаратӑн.
— Сансӑр пуҫне юоаканеем тупӑнмёҫ тетӗн-им? Ав, ял а кайса, механике, Уҫӑп тетеНе, чёнсе килччӗр,—хыттӑнах калаҫм а пуҫларӗ Хветуҫ. Ҫак вӑхӑтра унӑн хуп-хура куҫӗсем Мӗтри ҫине, кама хирӗҫлетӗн эсӗ тенӗ евӗр, ш ӑтарасла пӑхрӗҫ.
— Уҫӑп тете паян ирех района тухса
кайрӗ. Бр.игадирсем те пушӑ мар...
— Юрӗ, кай, пулӑш эппин Марйӳне, тен,
мала тухӗ,— ҫатӑртатрӗ Хветуҫ, унтан вӑл
вӑрт ҫеҫ ҫаврӑнчӗ те трактор хыҫӗнчен
чупрӗ.
Тӑруках ним калама аптӑранӑ Мӗтри,
тарланӑ ҫамкине тутӑрпа ш ӑлкаласа, Хве52

туҫ ҫине пӑхса илчӗ, анчах пӗр сӑмах та
чӗимерӗ. Уптан ҫаврӑпчё те пирён участок
еннелле в а ш а с а утрӗ.
Икё ҫулӑм хушшине тӑрса юлнӑ ҫын пе
кех туйӑнчӗ вӑл мана ҫав вӑхӑтра. Ҫапах
та хӑй сӑмахӗ ҫине тӑчӗ-тӑчех Мӗтри ун
чухне.
Кукуруза сеялкине юсаса хута ятӑмӑр.
Вӑрлӑх антаракан валӗ ҫӗмрӗлнӗччӗ унӑн.
М алашне пирӗн ӗҫ ӑнӑҫлах пычӗ. Тепӗр
куннех эпир Хветуҫ звенннчен иртсе кайрӑмӑр. Хамӑр уя чи малтан ажса пӗтертӗмӗр.
Шӑтаюса та кукуруза чӑшӑлах шӑтса тухрё. Аякран пӑхсан вӑл шараҫласа тӗртнӗ
ем-ешӗл кавир пек курӑнатчӗ.
Амӑртса акнӑ кукуруза вӑрман пек кашласа ӳсрӗ. Кӗркунне зпир хамӑр колхозӑн
выльӑх-чӗрлӗхё валли гектартан тӑватҫӗршер центнер симӗс апат пухса кӗртрӗмӗр.
Акӑ мёнле пысӑк ҫӗнтерӳ турӑмӑр эпир
кӑҫал!.. Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ Хветуҫ Мӗтрипе
пачах калаҫми пулчӗ. Клуба та сайра хутра ҫеҫ пыркалать вӑл.
«Мана итлемерӗн. Чи ҫывӑх ҫыннӑмран
ют ҫын пулса тӑтӑн»,— шутларӗ пулас ӗнтӗ
Хветуҫ.
Й ӑнӑш атӑн эсӗ, Хветуҫ, ун пек шухӑшласа. Ҫапла, тӗрӗс, Мӗтри сана итлемерӗ.
Анчах ҫакна вӑл сана усал сунса мар, коллектнвран, тус-юлташсенчен уйӑрса ярас
мар тесе турӗ. Эсӗ вара ӑяа ӑнланасшӑн,
юлташусене пулӑшаешӑн пулмарӑн. Супинккелле, пӗр хӑвӑн мухтавушӑн ҫеҫ тӑрӑшса, тус-таптӑшсенчен уйрӑлса кайрӑн,
вӗсене хӑвӑнтан сивӗтрӗн. Мӗтри кунта ним
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чухлӗ те айӑплӑ мар, эсӗ ӑна, Хветуҫ, ӑнланма тивӗҫ...
...Эпир Мӗтрисем патӗнчен тухнӑ ҫӗре
тулта ҫил-тӑман та лӑпланнӑччё ӗнтӗ. Каҫхи тӳпере, кӑвар сапса тултарнӑ пек, ҫӑлтӑрсем ҫиҫеҫҫӗ. Кӑнтӑр енчен, пит-куҫа
ачашласа, ӑшӑ ҫил вӗрет.
Урама тухсан Мӗтри, ырӑ ҫанталӑкпа киленсе, йӗри-тавралла уҫӑ камӑллӑн пӑхса
илчӗ те вирус тивертсе ячё.
Ш ӑп та шай ҫак вӑхӑтра сасартӑк Анаткасран клуб патнелле тухакан аслӑ урампа ҫамрӑксен ушкӑнӗ хаваслӑн калаҫсаш авласа килни илтӗнсе кайрӗ. Такам пӗр
авӑк илемлӗн кӑна хуткупӑс вылятса илчӗ.
Унтан урам каллех шӑпланчӗ. Анчах вӑл
вӑраха пымарӗ, пёр хӗр ерипен те темле
тунсӑхлӑн юрӑ пуҫларӗ:
Чӗререн эп ю рататӑп
Аш ҫунтармӑш каччине,
А насса ӑна кӗтетӗп
А наткасӑн урамне.

Ю р ӑ саоои^пмрӗн паталла ҫывхарнӑҫемӗн
ҫывхарса килчӗ. Хӗр сассине эпӗ халь лайӑхах уйӑрса илетӗп — Хветуҫ юрлать вккен
ӑна.
Тёл пуласчӗ, йӑпатасчӗ
Ҫ улӑм хыпнӑ чӗрене...

Ку юрра эпӗ халиччен ха<мӑр ялта нихӑҫан та илтменччӗ. Вӑл мана питӗ те кӑмӑла
кайрё. Хӑй хайланӑ пулас ӗнтӗ ӑна Хветуҫ.
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Юратсан — юрлас кйлет тесе, ахаль каламан ҫав.
Хветуҫ юррине Мӗтри те тимлӗн итлесе
пырать икякен. Ун сӑн-пшчӗ епле хавассӑн
ҫуталвине, чӗринчи йывӑр хуйхӑ майӗпен
сирӗлсе пынине зпӗ уҫҫӑнах туятӑп.
«Ну, халӗ ӗнтӗ ӗҫ-пуҫ майлашать... Кӗҫӗр вӗсем тӗл пулаҫҫех»,— еавӑвӑҫлӑн шухӑшласа пытӑм эпӗ тусӑмпа юнашар.
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ПЁР КАСНӐ Чӗ Л ё
Пирӗн пӑрахут Ш упашкар пристание ҫитсе чарӑнчӗ. Атӑл леш енчи сарала пуҫланӑ
кӗрхи вӑрман, тӳпемре л аракан шап-шурӑ
хулари илемлӗ ҫӗне ҫуртоем, заводсемпе
фабрикӑсем чӗрере ырӑ туйӑм ҫуратаҫҫӗ.
Керхи ҫанталӑк ӑшӑ та тӳлек. Атӑл та лӑпкӑ, ун ҫинче пӗр хум та курӑнмасть; пирӗн
пӑрахут хуокатнӑ катрамсем те, ҫырана ҫапӑна-ҫапӑна, ерипен там алса пётрӗҫ. Тӳперен савӑнса-кулеа пӑхакан сар хӗвел те инҫетри сӑртсем хыҫне пытанма ваюкать.
П алуба ҫинче ҫапла ҫутҫанталӑюпа киленсе тӑнӑ вӑхӑтра ман ҫывӑха пӗр хӗрӗхелле ҫитнӗ кӗрнвклӗ арҫынпа хӗрарӑм
пырса тӑчӗҫ. Арҫынни хӑй ҫине тӗттӗм кӑвак костюм, хурарах шлепке тӑхӑннӑ, уринче ҫап-ҫутӑ хром пушмак. Сӑн-пичӗ унӑн
ҫупкам. Вӑл, чӑматанне урайне лартса, ун
ҫине сулахай аллинЧи плащне хучӗ те умӗнчи хӗрарӑм куҫӗнчен ӳкӗтленӗн, тархасланӑн пӑхса илчӗ. Тем каласшӑн пулас вӑл
ӑяа, анчах ниепле те шухӑшне уҫса калаймасть.
Хӗрарӑмӗ те ҫамрӑках сӑнлӑ мар. Тумланасса та >вӑл пит яках тумланман. Унӑн
сенкер куҫӗсенче чӗрине ҫунтаракан хуйхӑсуйхӑ, тарӑхупа кӳренӳ туйӑмӗ палӑрать.
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Пуҫне вӑл салхуллӑн кӑштах аякюинелле,
Атӑл еннелле пӑрнӑ.
Пӑрахут, хулапа сывпуллашнине пӗлтерсе, иккӗмёш хут кӑшкӑртса ячӗ. Пристане
тухнӑ пассажирсем васкасах пӑрахут ҫине
лара пуҫларӗҫ. Хӗрарӑм, пӗр самантлӑха
нимӗн ӑиланман пулса, аллинчи сехечӗ ди
не пӑхса илчӗ. Унӑн кӳренӳпе тулнӑ куҫҫсене ҫап-ҫутӑ тумламсем капланчӗҫ. Ҫапах
та хӗрарӑм хӑйне хӑй ҫирӗп тытрӗ. Приста
не тухмалли пусма еннелле ҫаврӑнчӗ те
кайма тӑчӗ.
— Анюта, тӑхта-ха, тархасшӑн... Пӗр-ик
мпнутлӑха та пулин,— терӗ арҫын тилмӗрекен сасӑпа, хӗрарӑм умне пырса тӑрса.—
Анюта, мӗн тери йывӑр мана санран уйрӑлса кайма... Ватӑлм алӑх кунӑмра ман ачамсемпе пёрле пулас килетчӗ...
— Ҫапла иккен ҫа® вӑл пурнӑҫ, Семен
Иванович. Эпё те сана качча тухнӑ чухне
ҫапла пуласса шухӑшламан. Эпё сана тёнчере Ч1и ҫывӑх ҫын въфӑнне хурса, ятна чӗрем ҫумӗнче тытса пурӑнтӑм. А н ч а х эсӗ м а н
юратӑва хакламарӑн. Куҫ пек икё ачуна
та хӗрхенмерӗн, тӑлӑха хӑвартӑн. Епле-ха,
халӗ, ачасем ӳссе ҫитӗнсен, ҫӳҫӗсем кӑвакара пуҫланӑ Анютӑна эсӗ тепӗр хут юратма
пултарӑн?.. Халё ӗнтӗ ман чӗре — ӗлӑкхи
ҫап-ҫамрӑк чухнехи ҫепӗҫ хӗр чӗри мар,
хӗн-асап ҫунтарса кӑмрӑклантарнӑ хӗрарӑм
чӗри... Чипер кайӑр...
— Анюта! Анюта! — ал ӑк патнелле туртӑнчӗ Семен Иванонич.
Эпё, сывпуллашакансене текех пӑхса тӑма аван мар тесе, аяккинелле пӑрӑнтӑм.
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...Пӑртакран пирён пӑрахут пристаньрен
уйрӑлчӗ те анаталла ваекарӗ. Эпё те хам
ларса килекен каюта еннелле утрӑм.
Каҫхи ҫутӑеемпе илемлӗн йӑлкӑш акан
хула курӑнми пулсан тин, Семен Иванович
пулём'е кӗчӗ. Такаша ыйхӑран вӑратаеран
шикленнӗ пек асӑрханса, ман ҫума пырса
ларчӗ, шурса кайнӑ пит-куҫне аллисемпе
хупласа, тарӑн шухӑша путрӗ. Ҫапла вӑрахчен ним чӗнмесӗр пычӗ вӑл. Эпӗ, ун хуйхине кӑштах пусарас тесе, сӑмах шырарӑм,
анчах ман сӑмах-юмахӑм ннепле те ҫыпӑҫмарӗ. Юлашиинчен вӑл хӑех:
— Илтрӗн пул-ӗ эсӗ, юлташ, пирӗн калаҫӑва?.. Вӑт, ҫапла ман пурнӑҫӑм,— терӗ
вӑл, ассӑн сывласа. Вара, эпӗ сӑмах хушасса кӗтмесӗрех, м алалла пӑш ӑлтатрӗ:— Ҫ аи
ла, вунтӑхӑр ҫул... Вунтӑхӑр ҫул... сахалах
м ар . ..

Ҫав каҫхнне ман ҫулташ ҫӗрӗпех ҫьгвӑраймарӗ. Ҫиие-ҫпнех пиру с мӑкӑрлантарчӗ.
Хӑйӗн хуйхи-суйхине мана каласа парса, чӗрнне лӑшлантарасшӑн пулчӗ.
— М ӑш ӑрӑм пулнӑ вӑл манӑн, мӑш ӑрӑм.
Мӗн ҫамрӑкран пӗрле выляса ӳснӗ, пӗрлех
шкулта вёреннӗ. Эх, ачалӑх, юрату мӗн ик«енне туяйман-ха эпё ун чухне. Уюсе ҫитӗнсен, каччӑ пулсан, пӑхатӑп та — Анюта мӗн
терн хитре, кӑм ӑллӑ хӗр. Ҫывӑхрине часах
асӑрхаймастпӑр эпир, упрама та пӗлместпӗр... Ҫапла ҫав, куҫпа чун-чӗре суккӑр пул
сан...
Чн малтанхи хут зпӗ ӑна «юрататӑп» те
се хӑҫан, хӑш кун каланинех астӑваймастӑп
та ӗнтӗ. Анчах та яш чухнехи хаваслӑ кун58

сем, Анютӑла савниллӗ ҫӳренё вӑхӑтсем
халӗ те асӑмра. Паянхи пек пӗр илемлӗ
кӗрхи кун эпир пёрлешрӗмӗр. Туй шӑв-шавӗ иртсе пётсен, хам ӗҫлакен заводран мана
Кайпул урамӗнчи виҫӗ хутлӑ йывӑҫ ҫуртра
икӗ пӳлӗмлӗ хваттер пачӗҫ. Телейлӗччӗ пи
рён пурнӑҫ, питех ытлӑн-ҫитлӗн пурӑнайман пулсан та. Иксамӗр те пӗр пысӑках мар
зал одр а ӗҫлеттӗмӗр. Татуллӑ пурӑнаттӑмӑр
эпир. Часах пирён пӗчӗк шӑнкӑрч — хӗрача ҫуралчӗ. Эпир ӑна Галя ят хутӑмӑр.
Хёрём икке кайсан, мана, онабженн пайёнче ӗҫлвкенкжере, пёр хулана вӑрахлӑха командировкӑна ячӗҫ. Паллах, эпё унта пит
хавхалансах кайман, анчах ним тума та
ҫ у к кайм аллах. Ёҫӗ ҫавӑн пемки пулнӑ
манӑн. Пӗлетӗр ӗнтӗ эсир «толкачеел» пурнӑҫне. Кёсъере ялан укҫа, ялан ҫывпа паллашм.алла. Ресторан, парненсарне... Вӑт,
ҫакӑн пек куноенчен пёринче, те ӑнсӑртран
темелле ӑыа, те хам шыранипе, эпё пёр Л ю 
ба ятлӑ хӗрарӑмпа паллашеа кайрӑм. Чиперччӗ вӑл: хуп-хура куҫлӑ, ҫырӑ кӑтра ҫӳҫлӗ. Чӗлхл-ҫӑварӗ тата калама та ҫук япшар. Эй, мён калас ара, эрех вӑл такам
пуҫне те пӑтратать. Ун ҫинчен халь аса
илме те намӑс. Анюта патне ҫырусем те сай
ра хутра ҫеҫ ҫыракан пултӑм. Каярахла
Анюта та ҫырми пулчё. Эпё кунта епле пурӑннлне нал йӑлтах илтнё, пёлнё иккен.
Кӑшт вӑхӑт нртсен, Анюта, манран йывйр
юлнӑокер, тата тепӗр ача — ывӑл — ҫуратнӑ. Ҫакиа пӗлеел, эпӗ пӗррехинче, ачасем
•валли тесе, кёпе-тумтир ярса патӑм. Мён
калӑн, кӑлӑхах: вёсем пӗтӗмпех каялла ҫав59

рӑнса килчӗҫ. Ҫырӑвӑма 'хирёҫ те явап
илеймерӗм.
...Любӑпа зпӗ виҫӗ ҫула яхӑнах пурӑнтӑм.
Виҫӗ ҫул... Виҫё кун ҫеҫ мар, виҫӗ ҫул... Мӗн
вӑл вӑрланӑ телей, ултавлӑ пурнӑҫ? Виҫ
кунлӑх ҫеҫ... Хитре сӑшпит — кёрекелёх,
хитре ӑепуҫ — пурнӑҫлӑх тени те тӗрёсех
пулё. Ч асах эпир у р л ӑ -ш р л ӗ те калаҫкалама пуҫларӑмӑр. Ирех тӑраттӑм та апат пӗҫереттём. Арӑм ман, улпут майри пек, вырӑн ҫинче выртатчӗ. Вырӑн ҫинчен тӑрсан
та ҫур куна яхӑи куҫкӗски умӗнче авкаланатчӗ. Те ӑна ҫав тери хытӑ юратнипе, те
ун ҫирёп характерне пула, эпӗ чӑн-чӑн мемме пулса тӑтӑм. Ҫакна хам та ӑнланаттӑм,
анчах та, ним те тума 'ҫуккине туйса, лӑпланаттӑм. Кутӑ.н чакас — кӗпере ишнё.
...Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ пуҫланчӗ,
мана пирвайхи ҫулах фронта илчӗҫ. Малти
позлцине ҫитсенех, Люба патне ҫыру ҫырса
ятӑм. Анчах та мана хирӗҫ: «Адресат тухса
кайнӑ, ӑҫта кайни паллӑ мар»,— тесе хуравларӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн зпӗ тепӗр хут хам ӑрӑн кӳршӗсем патне, вӑл ӑҫтине ыйтса,
ҫыру ҫыртӑм. Вёсем мана Люба, суту-илӳ
енёпе ӗҫлекен темле арҫынпа ҫыхланса, Ҫӗпӗрти пёр хулана тухса кайни ҫинчен ҫырса пӗлтерчӗҫ.
Эх... йывӑр-ҫке фронтра ҫакӑн пек начар
хыпар илсен. Юлташсем савнӑ мӑшӑрӗсенчен, ачи- 1пӑч;исенчен илнё ҫырӑвёсене вуласа савӑнаҫҫӗ, ҫыру тӑрӑх ҫвмйисемпе калаҫаҫҫё. З с ё пур, ларатӑи вара пӗр-пӗччен
ҫунӑхса. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ман, икё ҫул хушши, Польшӑра пурӑстмалла пулчё. Кайран
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демобилизаци йёр'кипе— миле. Пурте хав,аслӑн хӑйсен тӑван хули-ялӗсене, куҫ пек
кӗтее тӑракан ҫемйисемпе тӑванӗсем патне
васкаҫҫӗ. Ман ӑҫта, кам патне таврӑнмалла?.. Ш ухӑшларӑм-шухӑшларӑм та Любӑпа
пурӑннӑ хуланах таврӑнма шут тытрӑм.
Унта ман, мӗнле пулсан та, хваттер пекки
пур, тетӗп.
Вӑрҫӑра чухне эпё хам пӗчченлӗхе питех,
хальхи пекех йывӑр туйман пулё. Халё ва
ра калама та ҫук, хуть те кашмӑрла ула.
Еҫрен таврӑнатӑп та ниҫта лара-тӑра пӗлместӗп. Кӳршӗ-аршӑра ача-пӑча сасси сӑйлать. Ман хваттер ҫеҫ пуш-яушӑ, эпӗ ҫеҫ
пёр-пӗччен. Ҫ ак тӑлӑх пурнӑҫ м ана яланах
хамӑн малтанхи пёчӗкҫӗ килйыша аса илтеретчӗ. Кунран-мун ман вӗсене курас ки
лекен туйӑм ӳссе пычӗ. Юлашкинчен такех
тӳссе пурӑнаймарӑм, отпуск илтӗм те ҫула
тухрӑм. Виҫҫӗмӗш кунхине ирхине Шупашкара, хам ҫуралса ӳснӗ хулана, ҫитрём.
Елёк Анютӑпа пӗрлешсен пурӑннӑ ҫурт еннелле ваакарӑм. Анчах та вӑл виҫӗ хутлӑ
йывӑҫ ҫурта эпӗ мӗнле шырасая та тупаймарӑм. Хула тӗлёнмелле пысӑкланса, илемленсе кайнӑ. Пур ҫёрте те пилӗкшер хутлӑ
шурӑ чул ҫуртсем.
Пнлӗк хутлӑ ҫуртӑн картишне кӗрсе, пӗр
уҫӑ алӑклӑ пуема патнелле утатӑп. Сасартӑк ура шӑнӑрӗсем ҫемҫелнӗ пак, чёре вӑйсӑрланнӑ пек пулчӗ. Ҫанҫурӑм пӗрре сиввӗн
сӑрӑлтатса, теяре вӗриленсе кайрӗ. Пусма
картлашки ҫнне урана пуеаймарӑм, каял 
ла ҫаврӑнса, ханха хыҫӗнчи тенкел ҫине тух
са лартӑм. Ҫапах та, лареан-ларсан, кил61

картине ҫунӑ кӗпесем ҫа 1има тухнӑ пӗр кинемейрен Анюта — Анна Васильевна — хӑш
хваттерте пурӑниине ыйтса нӗлтӗм.
Акӑ, тӑваттӑмӗш хут, вунулттӑмӗш хват
тер... Ш ӑнкӑравлатӑп. Алӑж уҫӑлса кайрӗ
те, ман ума пӗр ҫитмел ҫулалла ҫнтнӗ, сам
ой ҫине куҫлӑх лартнӑ ватӑ карчӑк тухса
тӑчӗ.
— Кам кирлӗччӗ сире, гражданин?— ыйтрӗ вӑл, ман сине куҫлӑх урлӑ пӑхса.
— Анна Васильевна килтеччӗ-ши? Ҫакӑнта пурӑнать, терӗҫ те...
— Анна Васильевна килте мар ҫав. Кеҫех та 1в рӑнать те пуле ӗнтӗ. Кӗтме вӑхӑтӑр
пулсан, иртсе ларӑр ,— терӗ карчӑк мана
кӑмӑллӑн. Ку вӑл Анютӑн амӑшӗпе пӗртӑван мӑнажкӑшӗ пулчӗ иккен.
Хумханнипе тӗтреленнӗ куҫӑмсемпе кӗнеке шкапӗ ҫинчи сӑнӳ-керчӑке, Анюта сӑнӳкерчӗкне, асӑрхатӑп. Чап-чакӑр куҫлӑ, хулпуҫҫнйӗ ҫине сапаланнӑ сар ҫӳҫлӗ Ашота,
Анна Васильевна...
Кайри пӳлӗмӗн алӑжне такам шӑжӑртаттарса уҫни, пӳрте ҫын ксни илтӗнчӗ. Кухньӑра апат-ҫимӗҫпе аппаланажан кинемей,
аллине саппун арюипе ш ӑлкаласа, кайри
пӳлӗме тухрӗ. Унтан: «Анюта, сана кунта
паҫӑртанпах пӗр арҫын кӗтет»,— тени илтӗнчӗ. Кӗҫех зпӗ лараиан малти пӳлӗме вӑл
кӗрсе тӑчӗ. Ҫине Анюта ҫурхи шупка паль
то тӑхӑннӑ, пуҫне шап-шурӑ ҫӑм тутӑр ҫыхнӑ. Пӗвӗ-сийӗ унӑн ӗлӗкхи пекех яштака.
Сӑн-пичӗ вара пайтах улшӑннӑ. Хӗр чухнехи тӑпӑлкка хӗрлӗ ҫырла пек тутисем ҫине
пӗрӗмсем ларнӑ. Ҫӳҫӗ те унӑн ӗлӗкхилле
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ҫӗмӗрт евӗр хуп-хура та хумлӑ-хумлӑ мар,
йӑлтах кӑвак тӗопе витӗннӗ.
Мана курсан, Анюта пӗрре шуралса, тепре хӗрелсе кайрӗ. Ерипен ман паталла пӗрик утӑм ярса пусса, пӳлӗм алӑкӗн хашаки
ҫумне таянчӗ, тӗлӗннипе чарӑлса кайнӑ куҫӗпе ман ҫине вӑрахчен пӑхса тӑчӗ.
— Аҫти тӗнчерен ҫаврӑнса килтӗн эсӗ,
Семен?.. Аҫтан?.. Мӗншӗн?
...Анюта патӗнче эпӗ пурӗ те тӑватӑ сехет ҫеҫ пултӑм... Мён тери йӑнӑш тунӑ эпӗ
хамӑн ҫӑмӑлттайлӑхӑмпа...
Эпӗ леш Л ю бӑяа явӑҫса кайннне пӗлсен,
Анюта, заводра ӗҫленӗ вӑхӑтрах, каҫхи вӑтам шкула ҫӳреме тытӑннӑ. Кайран поли
техника институтӗнчен вӗренсе тухнӑ. Ачасене те манман, вӗсене пьюӑк пӗлӳ парасси'шён чунтан тӑрӑшнӑ вӑл. Галя халӗ Горь
кий хулинче мединститутра, Ваҫҫа Хусанти
уннверситетра вӗренеҫҫӗ. Калаҫнӑ май эпӗ
Анютӑна малашне пӗрле пурӑима шутланн
ҫинчен сӑмах хушрӑм, Гальӑпа Ваҫҫана
пӗрле вӗрентсе ҫын тума сёнтӗм. Ҫук, Аню
та манпа килӗшмерӗ.
— Текех ан чӑрмантар. Хамӑрах пурӑнкалӑпӑр. Гальӑна Ваҫҫана халь тин мӗн пул ӑш м алла ӗнтӗ сан?.. Кая юлтӑн,— терё
вӑл.
Ҫук, ӳкӗтленин усои пулмарӗ. Мён ка 
лён — пёр каснӑ чӗлё... Пӗрре каснӑ ҫӑкӑр
чӗллине каялла ҫыпӑҫтараймӑн ҫав...
...Ирхине пирён пӑрахут Атӑл хӗрринчи
пӗр пӗчӗкҫӗ прнстане ҫитсе чарӑнчӗ. Эпӗ
Семен Ивановичпа сывпуллашрӑм та пристане тухрӑм. Тулта, чӗресрен тӑ.кнӑ пек,
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ҫумӑр чашлаттарать, сивӗ ҫил кашлать.
Ӗнерхи янкӑр тӑрӑ тӳпене пӗтӗмпех тӑхлан
тӗслӗ, сирсе сирӗлми ҫумӑр пӗлӗчӗеем хупӑрласа илнӗ. Ара, малашне ӗнтӗ текех ӑшӑ,
уяр кунсене кӗтме ҫук. Авӑс ҫулҫиеем те тӑкӑна пуҫланӑ, ав. Кашни вӑхӑт хӑйӗнне тӑвать ҫав, ӑна эсӗ чарас тесен те чараймӑн.
Иртнӗ кун нихӑҫан та ка-ялла ҫаврӑнмасть.
Пристаньрен тӑвалла хӑпарнӑ май, мана
каллех Семен Иваноничӑи калавӗ аса килчӗ. Ҫав самантрах эпӗ ӑнсӑртран каялла
ҫаврӑнса пӑхрӑм та хамӑн ҫулташӑма — С е
мен Ивановича — аеӑрхарӑм. Вӑл ман хыҫҫӑнах палуба ҫине тухса тӑнӑ иикен. Такама тунсӑхласа кӗтнӗ пек, вӑл инҫетелле
тилмӗрсе пӑхать, пирус мӑкӑрлантарать,
вирелле тураса якатнӑ кӑвакрах ҫӳҫӗ унӑн
кӗрхи сивӗ ҫилпе варкӑшать.
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КАҪХИ ТӖЛПУЛУ
Михаля ф ерм ӑран к и лн е каГма паян ӗнерхинчен те каярах юлса тухрӗ. Аллинчи сехечӗ ав Вунпӗр «ӑтартать. Ҫапла в ӑ л у й ӑ х
вӗҫӗнче яланах, ним тума та ҫук: правлеви
валлн отчет ҫырмалла, ытти ӗҫ хучӗсем т а 
та мӗн чухлӗ капланаҫҫӗ.
«Хӗл те ҫывхарать, пире кётсе тӑмасть...
Снвӗсем пуҫланиччен кормозапарнике хута
яраечӗ»,— аса илчё утнӑ май ферма заведующийӗ колхоз председателӗн, Порфирпй
Иванчӑн, ӗнер правлени ларӑвӗнче каланӑ
сӑмахне. «Хӗл ҫьивхарать ҫеҫ мар ӗнтӗ, кӗҫех эк, ыран-паян, юр та ҫуса лартать. Ара,
ҫав «Сельхозтехникӑпа» ҫыхлансан, ӗмӗрех
ҫапла, темле ҫывсем ёҫлеҫҫӗ унта... Е пӗр
япали ҫу.к, е тепӗр пайӗ ҫук вёсен. Шупашкартн хамӑрӑн шефеене пӗлтернӗ пулсан,
кормозапарник кӑҫал тахҫанах ш ӑк ӑр-и п сӑкӑр ӗҫлесе лармалла...»
Ҫапла шухӑшласа пынӑ май, ҫул айкюинче ларакан утӑ капанӗсем енчен сасартӑк
чӑштӑртатнӑ сасӑ илтӗнее кайрӗ. Кӑштахран ҫав саеӑ каллех, тата хытӑрах нлтӗнчӗ.
— Эх, пулаҫҫӗ-ҫке тӑрлавсӑр этемсем, каҫ
пулсан та выльӑхӗсене хупса хумаҫҫӗ,—хӑй
тӗллӗн такама вӑрҫса илчӗ Михаля, капансем еннелле пӑрӑнса. «Ара, чим-ха,— шут5. В. А х у н . Х ӑ т л ӑ ҫ у р т ,
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ларё вӑл,— мӗнле выльӑх-чӗрлӗх ҫӳретӗр-ха
халь унта ҫак вӑхӑтра? Кӗҫех ҫур ҫӗр ҫитет
те... Капансем тавра кӑҫал ятарласах карта
тытса ҫавӑрнӑ.
Ак тамаша, мӗн курчӗ вӑл, капаисем патпелле ҫывхарсан.
...Пӗр ҫын, ҫӑмламас ҫӗлӗк тӑхӑннӑокер,
чи хӗрринчи капан кутне пӗшкӗнсе ларнӑ
та мекеҫлене-мекеҫлене утӑ ҫӑлать. Кӗрхи
каҫ тӗттӗм пулин те, Михаля ӑна аванах
тӗсмӗртет. Тепӗр авӑкран вӑл, ак, хӑй умне
купаланӑ мӗнпур уттине ытэмлаеа, аяккинерех йӑтса хучӗ, чӗркуҫҫипе пуса-пуса,
ҫёклем ҫыха пуҫларӗ. Ҫакна курсан, М иха
ля карта юпинчен тытрӗ те, урлӑ вӗрлӗк
ҫине пусса, шал еннелле сиксе ка;ҫрӗ. Леш
ҫын сасартӑк, ҫӗклемне ҫыхма чарӑнса, к а 
пай хыҫнелле йӑпшӑнчӗ.
—- Эй, мён тӑватӑы зсӗ кунта?! Аҫта таратӑп?! — каҫхи шӑплӑха хыттӑн янраттарса
кӑшкӑрса ячӗ Михаля. Унтан вал леш ҫынна хӑваласа ҫитрӗ те кӗрӗк ҫухинчен ҫавӑрса тытрӗ. Хура туп кӗрӗк ҫухи хытӑ туртнипе
чарах ҫурӑлса кайрӗ.
— Кам зсӗ?! Мӗн тӑватӑн эсӗ кунта?!
Ҫав самантра Михаля еннелле паллакан
сӑн-пит, лапсӑркка ҫӗлӗк айӗнчен вичкӗн
пӑхакан хӗсӗкрех куҫсем — хунӗш куҫӗсем—
ҫаврӑиса пӑхрӗҫ.
— Фу-у,— тарӑннӑн хашлатса ячӗ Еххн
мучи, кӗрӳшне палласа илсен,— чутах чӗрене ҫураттӑн, шуйттан ач-и... Тавтапуҫ турра, зсӗ пултӑн иккен-ха...
М алтанлӑха Михаля хӑй куҫне хӑй те
ӗненесшӗн пулмарӗ.
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«Ак япала!.. ХуньӑМ-ҫке ку... Аҫтан, мӗнле»,— вӗлтлетсе илчӗ ун пуҫӗнче. Ҫацах та
ҫак самантра вӑл аптраса ӳкмерӗ.
— Мӗн туса ҫӳретӗн эсӗ кунта ҫӗр хута?— ыйтрӗ вӑл хыттӑн хунӗшӗнчен, ним
каласа ярайман енне..
— Мӗн... Эпӗ-ха ку... Тӑхта-ха, ытла х«ытӑ ан калаҫ-ха, кӗрӳ. Е эсӗ ҫапла мана та
паллами пултӑн-и? — такам илтесрен нгакленнӗ пек, йӗри-таврана хӑравҫӑн пӑхкаласа калаҫма пуҫларӗ Ех<хи мучи.
— Паллатӑп, пит аван паллатӑп, Еххн
Спиридонович. Эсӗ кунта утӑ вӑрлама килнине те аван ӑнланатӑп.
— Вӑрлама, вӑрлама... Тархасшӑн, хыт
ан шавла-ха, тетӗп, кӗрӳ. Ҫынсем илтӗҫ...
Мӗн, мӑокалпа-грампа виҫсе илтӗн-им эсӗ
ӑна? Ҫитет кунта пурне те...
— Илтчӗр, пурте илтчӗр! Курччӑр! Кун
пек сӑхӑлла ӗҫе халӑхран пытарма юрамасть.
— Ав епле иккен... Пытарма юрамасть,
имёш, хунӗшне вара ҫак пӗр кӗлте утӑшӑн
та намӑс кӑтартма юрать. Тен, эсё, ферма
заведующийӗ пултӑм тесе, ҫакӑншӑн правленин-е кайса евитлесшӗн? Ай-вай кӗрӳ те
вара эс манӑн...
— Калаҫу ун ҫинчен мар-ха кунта, кол- ■
хоз пурлӑ;хне сыхлас пирки пырать. Эсӗ,
акӑ, хӑвӑн кукӑр аллуна пула, ппрӗн ята
яратӑн... Атя, йӑт чаорах ҫӗклемне,— ҫиллеслӗн .каласа хучӗ М|ихаля.
Тӑруках хыпӑнса ӳкнё Еххи мучп кӗрӳшӗн юлаш'ми сӑмахӗсене тӗплӗн ӑнланса та
илеймерё, ҫӗклемне ҫурӑмӗ ҫине васкавлӑн
5*
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ӗхлетсе ҫеклерӗ те Михаля хыҫҫӑн ерйпеН
утма тытӑнчӗ.
— Ара, хӗллене, путексене валли кӑшт
шӑл ҫеммилӗх йӑтса каям-ха, терӗм те...—
хӑйпе хӑй м ӑкӑртатса пычӗ Еххи мучи. Унтан вӑл, М ихаля ҫине чеен иӑхеа, ҫапла
хушеа хучӗ:
— Ну, мӗнле, кӗрӳ, иртнӗ каҫ пӑянамун
сӑри кӑм ӑла кайрӗ-и?..
— Тавтапуҫ, еума суса чӗннӗшён. Хамӑр
та сире ҫитес уявра чӗнесшӗн-ха, парӑмра
юлас мар тетпӗр.
— Ҫапла, кӗрӳ, ҫапла... Пӗрле пурӑнас
пулать... Килӗштерсе пурӑннине ним те дитес ҫук... Эс ыран йрхине пирён пата кӗрсе
тух-ха унта, карчӑка эпё паян леш кӑпӑшки ҫине пыл яма хушнӑччӗ... Пыл ярсап,
вӑл тата хӑватлӑрах пулаканччӗ.
— Тавтапуҫ, тавтапуҫ. Сирӗн пата эпир
час-часах пыркалатпӑр-ха. Эсир хӑвӑр та
пымасӑрах ан тӑрӑр...
Кӗрӳшӗ ҫапла ӑшшӑнтарах калаҫма пуҫласан, Еххи мучин чёрн ерипен лӑплана
пуҫларӗ.
«Э-эй, ытла хӑрушшиех ҫук-ха, ерипен
майлашать. П аҫӑрах ҫак йӗрпе кустар;малла пулнӑ иккен ман чӗлхе кустӑрмиие»,—
савӑнӑҫлӑн шухӑшласа
илчӗ вӑл хӑй
ӑшӗнче.
П ӑртакран вёсем ферма патӗнчен ял еннелле каякан ҫул ҫине тухрӗҫ. Еххи мучн
кунтан тӳрех хӑй килкартн хыднелле пӑрӑнса утма тытӑнчӗ, анчах Михаля ӑна тытса
чарчӗ.
— Ҫук, унталла мар, а« купталла,— тёл68

лесе катартре вӑл хуньӑшне, ферма пурчӗ
еннелле.
— Ан чӑкӑлташлан-ха, Михал Иванч,
ют ҫын мар вӗт зсӗ — кӗрӳ.
— Мана ан ҫиллен, хуыьӑм, ху айӑплӑ.
Кун пек ӗҫшӗн эпё никама та каҫарма пултараймастӑп. Атя, ут ман ҫумран!..
— Ну, Михал Иваныч, кала-ха, тархасшӑн, ӑҫта курнӑ эсӗ кӗрӳшё хӑй хунӗшне
ҫапла намӑс кӑтартнине?
— В ӑрлама пӗлнё-тӗк, явапне тытма та
пӗлес пулать. Маншӑн эс халь хуньӑм
мар, халӑх пурлӑхне йӑкӑртакаи. Хамӑнне
илнӗ пулсан, тен, каҫарнӑ та пулӑттӑм,
анчах колхоз пурлӑхӗшӗн — нимӗнле каҫару та пулмӗ.
— Ан лӗпӗртет-ха эс пустуя. Эккей чӑкӑлтӑш-ҫке эсӗ, кӗрӳ. Тупрӗ тата ҫыхланмалли... Халӑхӑн, халӑхӑн...— терӗ те Еххи
мучи, ҫӗклеме меллӗрех йӑтса, хӑй анкартийӗ еннелле утма тӑчӗ, анчах ӑна каллех Ми
халя ярса тытрӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара ҫиллн
тӑвӑлса ҫитнӗ Еххи мучипе Михаля хушшинче пӗр сас-чӳсӗр турткалашу пуҫланчӗ.
Ҫӗр ҫинче выртакан утӑ ҫӗклемне пӗрре
Мнхаля хӑй енне, тепре Еххи мучи туртатурта илчӗ; хунӗшё М)гхаляна кӑкӑрёнчен
в,ирлӗнех чышса та ячӗ. Михаля ҫалах та
ҫӗклем
кантрине аллинчен вӗҫертмерӗ.
Юлашкинчен вӑл чӑтса тӑраймарӗ:
— Эй, Савтӑр мучи,— кӑш кӑрчё вӑл фер
ма хуралҫине,— кил-ха кунта, пёри утӑ варласа каять!..
Михаля сасоине илтсен, ферма картишёнчен Сантӑр мучи чупса тухрӗ.
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— Мӗн кӑшкӑратӑн?!. Ӑҫта, Мёнле вӑрӑ
пултӑр унта!? — ыйтрӗ вӑл, тӑруках ним
ӑнланса йлеймесёр, Михаляпа Еххй мучи
патне хӑшӑлтатса чупса ҫитсен.
Пӗр самантлӑха Михаля Сантӑр мучие
шшӗн те чӗнмерӗ.
— Акӑ, вӑл, паллар... Иртнӗ пурнӑҫ каяшӗ... Ы ранах колхоз правленине пӗлтерёр,
ҫитес ларура пӑхса тухас пулать ӑна,— терӗ вӑл кайран, пӗрре хунӗш ҫине, тепре ҫӗр
ҫинче выртакан утӑ ҫёклемӗ ҫине тӗллесе
кӑтартса.
1953

ЯЛТИ СУКМАКСЕМ
Ҫуран кайӑк
Вӑрӑм туна карӑшё
Вӑрӑм курӑк юратать.
Х а л ӑ х ю р р и н ч ен .

Хӗвел ҫӗр ҫумӗнчен хӑпайман-ха. Тулӑ
пуссн хӗррипе пыракан ҫеремлӗ сукмакпа
«Ярхун хӑртни» тексн раща хыҫӗнчи улӑха
ҫитсе тухрӑм. Эх, мӗнле илемлӗ улӑх вӑл
пирӗн! Йёрп-тавраллах ӑна усрав вӑрманӗсем хупӑрланӑ. Кӑнтӑр енӗ унӑн Хырла шывӗ ҫумнех пырса перёнет. Аиӑҫ енче ҫеҫ пӗр
ҫӗрте кӑштах уҫӑ. Унта та, инҫетри лапамра, Рункӑ ялӗ леш енче, каллех вӑрман тӑсӑлса каять. Мӗн аслӑ Сӑр вӑрманӗсем п а т
не ҫитичченех ярӑмланаҫҫӗ вёсем ҫапла.
Ҫӑлӗсем епле тата куита, ҫӑлёсем... Я»кӑр
кӑвак пёлӗт пек тӑрӑ вёсем; шӑла шантармалла сивӗ.
...Ирхи сывлӑш калама та ҫук уҫӑ. Вврман енчен к у ш у к авӑтнп, саркайӑк юрлани илтӗнет. Л аш така хурӑн ҫинче, ав, каҫӑхса каяслах, шупка пуҫлӑ, сап-сарӑ пӗсехеллё пёчӗк кайӑк-шӗпшӗл чӗвӗлтетет.
Ёҫлс, ӗҫле — ӗҫле ҫи-и-и!
Ёҫлемесен ан та ҫи-и-и!—

71

тет вӑл, чӑпар ҫуначӗсене чёлтёртеттерсе.
Хамран тӑват-пилӗк утӑмра ҫеҫ акӑ тата,
ҫӳллӗ курӑк хушшинче, карӑш сасӑ пачӗ.
Тепӗр самантран вара вӑл ҫине-ҫинех а!в ӑтма тытӑнчӗ: «Тӑр-р-рт!.. Тӑр-р-р-рт!.. Тӑр-рр-рт!..» Пӗр-пӗр пысӑк йывӑҫӑн туратне
вӑйлӑ тӑвӑл хуҫса усӑнтарса хӑварнӑ та,
халӗ унпа ҫил ачвсем атк ӑ н а ҫ ҫӗ , тейӗн.
Карӑш шуйхашӑнса авӑтнӑ вӑхӑтра вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи ачалӑхӑма, ҫак улӑха выртмана ҫӳренисене аса илетӗп...
...Ҫурхи сухасем вӗҫленнӗ хыҫҫӑн, ӗшеннӗ лашасене чи малтанхи хут ҫак улӑха хӑваласа килсен, Микулай тете: «Путене-тус,
хӑвӑртрах сассуна пар! Карӑш-тус, эсӗ
кӑшт тӑхта, ан чӗн!.. Астӑвӑр, ачамсем, карӑш сассине малтан илтсен, утсем ырхан
пулаҫҫӗ; путене сассине илтсен, мӑнтӑр пулаҫҫӗ»,— тетчӗ. Эгшр вара, аслӑ
кётӳҫӗн
ытарлӑ сӑмахӗсене чунтан ӗненсе, хӑш кайӑкӗ маларах а-вӑтасоине кӗтсе, сьгвламасӑр тенё пек итлесе выртаттӑмӑр. Путени
пирвай авӑтса ярсан, пуҫхёрлӗ чйкеленечикеленех савӑнаттӑмӑр. Эхер те карӑш
авӑтни м аларах илтӗнсен, пуҫсене усаттӑмӑр...
Пирён таврана, Хырлапа Сӑве тӑрӑхне,
карӑш ҫуркунне юр кайсан килет. Ытти
кайӑксем пек вӗҫсе мар тата, утса. Ахальтен мар ҫав ӑна пирте ҫуран кайӑк теҫҫё.
Ашӑ енне хёл кадма та вӑл ҫурапах каять.
Ҫӗршер ҫухрӑм утать вӑл. Темиҫе пин ҫул
каяллах хывӑннӑ «Карӑш сукма'кёсенчен»
ниҫталла та пӑрӑвмасть, аташса ҫӳремест.
Кӗтмен ҫӗртен хӑрушлӑх сиксе тухсан ҫеҫ,
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пысӑк шыв-шурсемле вӑрмансем урлӑ каунӑ
чухне кӑна, сывл-ӑша ҫӗкленме тивет ун.
Ҫапла, вӗҫме те питӗ лайӑх пултарать карӑш. Асӑрханӑ-н, епле вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ вӗсем
кӗркунне тулӑ е пӑри анясем ҫийӗпе иржӳлӗм. Вӗҫсе пыраҫҫӗ-ныраҫҫӗ те, путенесем
майлах, тырӑ хушшине вӑшт анса лараҫҫӗ,
унтан авӑтса яраҫҫӗ. Карӑшран йӑрӑ ҫӳрекен, унтан хӑвӑртрах чупажан вӗҫен кайӑк
пирён енче урӑх ҫук та пулӗ.
...Иртнӗ кунсене кӑштах аоа илнӗ май,
чарӑнса тӑрсах вӑрӑм курӑк хушшинелле
сӑнаса пӑхатӑп. Сасси чее карӑшӑн ҫывӑхрах илтӗнет, хӑй пачах та курӑпмасть. Акӑ
вӑл, пӑртакҫӑ тӑхтанӑ хыҫҫӑн, хӑй ӑҫтине
пӗлтересшӗн пулнӑ пекех, татах хыттӑн
авӑтса ячӗ. Кайӑк сасси еннелле утӑм тӑватӑп. «Куратӑпах, куратӑпах сана, чеескерне»,— тетӗп хам ӑшӑмра, хавхаланса. Ан
чах кӑлӑхах, часах курма ҫук ӑна. Хӑйне
питех кӑтартакан кайӑках мар ҫав вӑл. Ҫапах та ҫӳллӗ ӳхлӗм курӑк айне тнмлесе тинкеретӗп: куҫӑм умне акӑ тӗпне ҫӳлеллс
ӳпӗнтернӗ сӑра чӳлмекӗ евӗрлӗ, мӑкпа витӗннӗ тыла тӗми тухать. Ун ҫумӗнче, илвмлӗн сархаланса ӳсекен кӑлкан тӗпекӗ айӗнче, ав, ҫалчҫаврашка йӑвана, шӗшкӗ мӑйӑрӗнчен кӑшт ҫ-еҫ пысӑкрах шурӑ, пӑнчӑ-пӑнчӑллӑ хӑмӑр ҫӑмартасене асӑрхатӑп. Пурс
вуннкӗ ҫӑмарта.
Эпӗ йӑва патнелле ҫывхарнине, тӗлӗнсе
ӳпӗннине карӑш асӑрхарӗ пулмалла. Таҫтан, ура айӗнчен тенӗ пекех, ҫӑтӑл-ҫатӑл!
вӗҫсе тухрӗ те ман умах курӑж ӑшне лап!
ӳкрӗ.
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— Зй, тӑмсаккай, нимӗн те ӑнланмастӑнҫке эсӗ,— вӑрҫатӑп хама хам,— Кайӑкӗ пусма ларать, эеӗ пур — ӑна шуйхатса ҫӳретӗн. Пӑрӑн кунтан хӑвӑртрах...
Ав мӗншӗн иикен эсӗ, йлемлӗ улӑх кайӑкё, хыпӑнса ӳксех авӑтатӑн, ура айнех ,кӗретӗн. Авӑта-авӑта илӗртсе, йӑву патӗнчея
аяккал ла пӑрасшӑн-ҫке эсӗ мана! Ахаль
пулсан, эсӗ нихӑҫан та апла айкашас ҫук.
Пӑрӑнам, эппин, кунтан хӑвӑртрах, пӑрӑнам. Ан пӑшӑрхан, чшпер кайӑкӑм, лӑпкӑн
пусма лар, чӑпар чӗппӳсене кӑлар... Тӑван
тавралӑха илем кӳр,— тесе, хам сукмак ҫине тухса, Хырла еннелле м алалла утатӑв.

Сӑваплӑ чӗрчун
Иышпа-йышпа пурӑнать,
Шӗвик! Шӗвик ш ӑхӑрать,
Ҫмчӗ уйӑх ҫывӑрать.
Ҫырма-ҫатра хӗррине,
П ӗчӗк тӳрем тӑррине,
Чавса тӑвать йӑвине —•
Сӑвӑр теҫҫӗ кайӑкне.
А сан н е халапӗн чен .

Тӑван ялӑма ҫуллахи кунсенче канмамӗне таврӑнсан, эпё яланах, васкамасӑр
кӑна, хамӑр таврари вӑрвдавсе/мие ҫырмаҫатрасем, улӑхсем тӑрӑх утса ҫаврӑнатӑп.
Ы тларах ман сӑвӑрсем пурӑнакан вырӑна—
Тӑхтакӑл тӳпи п а т н е — кайса курае килет.
Унта пирён, мён эпӗ астӑвассах, сӑвӑрсем
йышлӑн пурӑнатчӗҫ. Улӑхсемпе вӑрмансем
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тӑрӑх пӑшал ҫа«са ҫӳрекенсем вёсене ним
уямасӑр тытса ан пӗтерччӗр тесе, ял ҫыннисем ялан асӑрхаса тӑратчӗҫ.
Паян та акӑ эпӗ — тӑван ялӑмра; пӗр
уйӑхлӑха канма таврӑннӑ. Алла фотоаппа
рат тытса, ҫав илемлӗ те ачаш чӗрчунсен
«патшалӑхӗ» еннелле утатӑп. Мӗнле пурӑнаҫҫӗ-ши ман тусӑмсем? Усет-ши вёсен йышӗ, персе пётермеҫҫӗ-ши вӗсене сунарҫӑеем?.. Астӑватӑп, атте-аннесем пире, пашатан пек шӗвӗр ача-пӑчана, хире-мӗне ӗҫлеме кайнӑ чухне: «Сӑвӑрсене ан тивӗр,
йӑвисене ан тустарӑр... Сӑ-ваплӑ, сарӑпсӑр
чӗрчунсем вёсем»,— тесе хытарса яратчӗҫ.
«Мӗншӗн сӑваплӑ тесе калаҫҫӗ-ха вӗсене?»
—тӗлӗнеттӗмӗр эпир. Хӑшпӗр чухне тата пи
ре ваттисем сӑвӑрсем тахҫан сӗм-авал ҫынсенченех, хаяр та непсӗсӗр мӑрса ачисенчен, пулса кайни ҫинчен халап каласа паратчёҫ. Сьгвламасӑр итлесе лараттӑмӑр
эпир ҫав халапа, ҫӑтӑ кӑмӑллӑ мӑрсан ывӑлӗсене чунтан хӗр;хенеттӗмӗр.
...Алачӑк юманлӑхӗ урлӑ каҫса, Кайпул
ҫырми пуҫне пырса тухрӑ|М. Кунтан кӑнтӑрхӗвелтухӑҫ еннелле Сёвепе Хырла тӑрӑхӗ
ал тупанӗ ҫинчи пекех, таҫти-таҫти курӑнать. Вырӑнӗ те Алачӑк хыҫӗнче питӗ лӑпкӑ. Ялпа ял хушшисем аякра, машин ҫулӗсем ҫук; ҫынсем те ку вырӑна, хӑшпӗр сунарҫӑсемсӗр пуҫне, ытлах килсе ҫӳремеҫҫӗ.*
Ака-суха вӑхӑтӗнче те тырпул пухса кӗртнӗ чухне ҫеҫ юманлӑх хыҫӗнчи тӳпемпе
ҫырманҫатра кӗрлесе илет. Кайран вара —
каллех шӑплӑх.
Чее те асӑрхануллӑ чёрчунсем вёсем сӑ75

варсем. Вёсене лайӑххӑн курас тесен, пӗрпӗр тӗм хыҫӗнче кунӗпех пӗр хускалмасӑр
выртма тивет. Чӑнах та, выртмалӑх, хырӑмпа шумалӑх пур ҫав. Ы тла та кӑсӑ«, путишле вӗсем.
Хама палӑртас мар тесе, пӗчӗк вӗтлӗх
хушшипе йӑпшӑна-йӑтниӑна тухса, ашкӑрса
ӳсекен пӗр тупӑлха тӗми хыҫне тӑсӑлса
выртатӑп. Халӗ ӗнтӗ ман ерипен-ерипен сӑвӑр йӑвисем патнелле салтакла шумалла.
Хӗвел пуҫ тӑррине хӑпарайман-ха, ҫанталӑк
пурпӗрех ӑшӑ. Тӳпере пӗр сӑрӑ пӗлӗт татки
те курӑнмасть. Сӑвӑрсен юратнӑ кунӗ. Пӗлетӗп, хӗвеллӗ те ӑшӑ ҫанталӑка вёсем ка 
лама ҫук тарават. Йӗпе-сапара, сулхӑн купсенче сӑвӑрсем шӑтӑкӗсенчен тслли-паллисӗр тухса ҫӳресшӗнех мар. Ҫӗрле вӗсене
пачах та курма ҫук.
Чӑнах та, ваттпсем каланӑ пекех, сӑвӑр
сарӑпсӑр чӗрчун. Апат-ҫпмӗҫӗ те унӑн, хӑйне кура, ешӗл курӑк ҫеҫ. Ешӗл курӑ.к та
шыв. Ҫапах та кӗркунне енне сӑвӑреем
утаймнех самӑрӑлса каяҫҫӗ. Хӑшпӗрисем,
икчвиҫ ҫулхисем, ҫшч-сакӑр килограмм т а 
ран таяҫҫӗ. Какайё те вёсен аван, ҫиме
юрӑхлӑ, тирӗ те лайӑх тпр шутланать. Тен,
ҫавӑнпах пулӗ чӑвашсем:
Хамӑр тӑван килет асӑнса,
Сӑвӑр тирӗ витёнсе... — тесе юрланӑ.
♦ Хир енчи чӑвашсем каланӑ тӑрӑх, сӑвӑрӑн ытларах ҫӑвӗ паха. Вёсем мӗн авалтан,
сӑвӑр ҫӑвёпе пыл хутӑштарса, тёрлӗ чирчӗртен сипленнӗ, шыҫӑсене, сурансене сӗрнӗ. Халӗ ентӗ пирте ҫак ырӑ чёрчунсене,
йышӗ сахалланеа пынине кура, пачахтыт76

ма чарнӑ. Вӗсене халь ятарласа уйӑрнӑ ҫынсем сӑнаса, сыхласа тӑраҫҫӗ. Ҫапла, пӗтере'с марччӗ ҫак усӑллӑ, тӑван ҫӗре-шыва
илем кӳрекен сарӑтасӑр кайӑка.
...Шӑватӑп, шӑватӑп та типӗ хытхурапа
витӗннӗ лаггтака тӳпем тӑрринелле сӑнаса
пӑхатӑп, фотоаппарата хатӗрлетӗп. Ак хай-.
хи, мӗн куратӑп: ӑшӑ хӗвел питӗнче, хӑйсен шӑтӑкӗсем тавра, сӑвӑрсем лара параҫҫӗ. Ирхи апат ҫисе тӑраннӑ пулас та питкуҫӗсене ҫӑваҫҫӗ, чӗрниеене тасатаҫҫӗ. Эк«ей, шереметеем, мӗнле тирпейлӗ, шукӑль
вӗсем!
Пӗртакран ман сӑвӑрӑмсем пуҫӑннӑ ӗҫне
вӗҫлерӗҫ те, шӑтӑкёсенчен кӑшт аякш нерех
пӑрӑнса, ешӗл ҫерем ҫине карталанса ларчӗҫ. Тӗлӗнмелле: ҫавран карталанса лараканнисем вара пурте ваттисем. Ҫамрӑккисем, вӑйӑ кур)Ма тухнӑ ял ачисем евӗрлӗн,
варринче чупкалаҫҫӗ. Мӗн кӑна хӑтланмаҫҫӗ пулӗ вӗсем. Пӗр-пӗрин урлӑ сикеҫҫӗ е т а 
та, вӑрманти упа ҫурисем майлӑн, ытамлашсах кӗрешме тытӑнаҫҫӗ. Мӑраннӑн, васкамасӑр кӗрешеҫҫӗ хӑйсем. Тимлӗн, ӑстайлӑн пӑхса лараҫҫӗ ваттисем ҫамрӑксен вӑййине. Икӗ сӑвӑрӗ, ав, ҫак ушкӑнран кӑшт
аяккинереххӗн, чанк каҫӑрӑлса, хуралта
тараҫҫӗ. Епле ҫйвӗччӗн сӑнаҫҫё вӗсем тавралӑха, чӑн-чӑн хуралҫӑсем ҫав. Пӗчӗк
усӑк хӑлхисене вӗҫӗмсӗр вылята-вылита
илеҫҫӗ, пуклак сӑмсисене малалла тӑскаласа, ҫывӑхра мӗнле те пулин усал тиокер
кайӑкӑн, сӑмахран, чее тилӗпе кашаманӑн
шӑрши-марши ҫук-ши тесе, сывлӑша шӑршлаҫҫӗ.
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Ҫак хаваслӑ ушкӑна лайӑхрах ӳкерсе
илес тесе, чӗркуҫҫи ҫине кӑштах ҫёкленсе,
аппарата пӗрре чаклаттарса илме ҫеҫ ӗлкӗртӗм, хуралҫӑсем ши-и-и! шини-и! шӑхӑртса та ячӗҫ. Ешӗл ҫерем варринчи илемлӗ
вӑйӑ карти, ҫил-тӑвӑл килсе тустарчӗ тейӗн, самантрах саланса кайрӗ. Сӑвӑрсем,
куҫ хупса ил-иччен тенӗ пек, пурте шӑтӑкӗсене чӑхмрӗҫ, Тӑхтакӑл тӳпи пушанса юлчӗ.
Анчах пурпӗрех ман кӑмӑлӑм тулчӗ-тулчех:
эпӗ сӑвӑрсен савӑнӑҫлӑ вӑййине, вӗсем мӗнле чее пулсан та, лайӑх ӳкерсе илтӗм.

Ҫӗнӗ кӗрӗклӗ юс
Хир-хир тӑрӑх пантах ҫӳрерӗм ,
Ш ур хӳреллӗ ю сне йӗрлерӗм.
Х а л ӑ х ю р р и н ч ен .

Кӑҫал темшӗн малтанхи юр питӗ те ир
ӳкрӗ. Юпа уйӑхӗн вӗҫӗнчех ҫанталӑк хытӑ
сивӗтсе пӑрахрӗ те, ик-виҫӗ кунтан шап-шурӑ юр ҫуса хучӗ. Чӑн-чӑн хӗл ларчӗ тейӗн.
Анчах та икӗ эрнерен вара каллех ӑшӑтса
ячӗ. Васкаса килыӗ хӑна,. сиссе те юлаймарӑмӑр, куҫран ҫухалчӗ. Халь, ав, каллех типӗ, ҫӗлен эрни вӑхӑтӗнчи пекех янкӑр уяр
ҫанталӑк тӑрать. Кун пек чухне чун каллех
уялла е йывӑҫ пахчинелле туртать.
К'ивё пальтона ҫурӑм ҫине уртса ярса,
хыҫалти пахчана васкамасӑр тухатӑп. Унта
халь ним тумалли те ҫук ӗнтӗ, ҫапах та.
Хурлӑхан, хӑмла ҫырли йывӑҫҫисене, йӑлтах ҫыха-ҫыха майласа, хӗле хатӗрленӗ.
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Ӳлмуҫҫй тӗпёсене тисл ёш е витнӗ. Вӗсем
халь, ҫаралнӑекерсем, салхуллӑ, пӗр ҫулҫӑ
шӗпӗртетнн те илтӗнмест. Кӑнтӑр кайӑкӗсем те ӗнтӗ тахҫанах ӑшӑ енне вӗҫсе кайнӑ.
Вӗҫкӗн ҫерҫисем, ав, лупас тӑррине пуҫтарӑннӑ та чарана пӗлмесӗр чӗвӗлтетеҫҫӗ. Ун
тан пӑр-р! пӑрӑлтатса ҫӳлелле вӗҫсе хӑпараҫҫӗ те инҫете кайса ҫухалаҫҫӗ. Каллех
лӑпкӑ. Ҫӳллӗ-ҫӳллӗ тӳпере ярӑнса вӗҫекен
хӑлат та халӗ ҫуллахи пек час-часах аялалла чӑммасть. М ӑнаҫлӑн кӑна ииленсе, ярӑнса ҫӳрет. Ҫанталӑжне кура, хамӑн та кӑмӑлӑм пуеӑрӑнчӑкрах. Тарӑн шухӑша путса,
пахча варрнпе пыракан ансӑр сукмакпа
ҫуллахи вучах лаҫҫи умёнчи чатӑр патнелле утатӑп. Ак, тамаша, курах кайрӑм: утӑ
капанӗ ҫумӗнче май тахҫанхи тусӑм, юр пек
шап-шурӑ шӑши юсӗ, вӑрӑм мӑйне йӗри-тавралла тӑскаласа, тӑра парать. Сунара тухнӑ пулас ӗнтӗ, шеремет. Пирӗн пахчана вӑл
виҫӗм ҫул килсе йӑва ҫавӑрнӑччӗ. Чя малтанхи хут эпӗ ӑна ҫуркунне, сухан лаптӑкне хусӑкланӑ чухне, аеӑрхарӑм. Ҫавӑнтаипа час-часах куркалатӑп ӑна.
— Кил-ҫурт таврашӗпче, картара е внтере-мӗнте юс пурӑнать пулсан, лайӑх вара.
Шӑши, йӗкехӳре таврашӗ нихҫан та алхасаймасть,— тет кӳршӗ Мики мучн. Чӑнах
та, ҫав кайӑк килсе вырнаҫнӑранпа шӑшисем темлерен пӗрре ҫеҫ курӑнкала пуҫларӗҫ.
Улмуҫҫисем те лайӑх хӗл каҫаҫҫӗ.
Акӑ хайхи ман юсӑм аяккинелле ялт сикрӗ те, пахча карти ҫумӗнчи хурлӑхан тӗмисен айӗпе тем йӗрлесе, кивӗ кӗлет еннелле
шыв юххи пек йӑпӑртатса кайрё. Хӑй вара
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тёлӗнмелле вӑр-вар, ҫӗр ҫинче выртакан
кашни типӗ ҫулҫа, кашни шурӑхнӑ курӑк
пӗрчине шӗвӗр сӑмоипе шӑршлама ӗлкӗрет
пулӗ. Кӑштах ҫапла чупкаласан-чупкалаеан,
вӑл мана асӑрхарӗ те кӑн чарӑнса тӑчӗ.
— Мӗн эсӗ кӑҫал, тусӑм, кӗрӗкне вас-карах улӑштарнӑ?.. Улталарӗ ҫав ҫанталӑк
сире кӑҫал. Улталарӗ,^— кал аҫатӑп эпё хам
ҫине тӑн пӑхса тӑракан илемлӗ чӗрчунпа.—
Каллех ак хура кӗркунне. Паянхи ҫанталӑк^
ра сунара ҫӳреме пачах та майлӑ мар, таутанах курӑнатӑн. Тӑхта ӗнтӗ 'кӑштах, тӑхта.
Питех тухса ан ҫӳре. Е Хураҫка чёрнине, е
м ӑрӑлкка ҫӑварне лекӗн,—тетӗп эпӗ ӑна.
Кӗлет хыҫне ҫитсен, шеремет шӗвӗрккс
вартах каялла ҫаврӑнчӗ, хӑлаҫ-хӑлаҫ сиксе, вучах лаҫҫи умне ҫитре. Унтан, пуҫне
каҫӑртса, ман еннелле пӑхса илчӗ те лаҫ
пусми айне йӑпӑр-япӑр кӗрсе кайрӗ.
Хӑрушӑ сана, капӑр янаварӑм, вӑхӑтсӑр
улӑш тарса тӑхӑннӑ кӗрӗкпе сунара ҫӳреме.
Х ура.ҫӗр ҫинче шурӑ пӑнчӑ йӑпӑртатса ҫӳрени таҫтанах курӑнать.
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ЧИКЕ Т Ӑ Р Ш Ш ё ХУТАҪ.
Кукша Чакан шӳчӗсенчен
Ёлӗк пирён таврар а гаитӗ те ҫивчӗ чӗлхеллӗ, шӳт тума юратакан пӗр юрлӑ чӑваш
пурӑннӑ. Хут ҫинче унӑн ячӗ, чиркӳре шыва кӗртнӗ тӑрӑх, Иван пулнӑ, ял ҫинче ӑна
Чакан тесе чӗннӗ. Юмах-сӑмах юптарма
юратнӑран-и, ял халӑхӗ ун ячӗ ҫумне тата
«Кукша» сӑмах хушнӑ.
Ҫак аптӑраман чӑваш пупсемпе пуянсенЧ0н, куштансемпе хыт кукарсенчен, патша
кантурҫисенчен куҫ умӗнчех йӗкӗлтесе кулнӑ. Унӑн шӑртлӑ-йӗплӗ каларӑшӗеемпе тэкмакӗсене, шӳчӗсене пирён енче халӗ те-ха
нлтме пулать.

Хытӑ хуняма
Арӑмне Кукша Чакан питӗ те хыт кукар
килйышран илнӗ. Хунямӑшӗ вара, Чакан
хӑнана пырас-тӑвас пулсан, сӗтелӗ ҫинешӑкӑр-шакӑр тип ҫӑкӑрпа шултӑра тӑвар, пӗр
алтӑр шыв кӑна кӑларса лартнӑ, теҫҫӗ.
Пӗрре хӑналарӗҫ, тет, ҫӗнӗ кӗрӗве ҫапла,
унтан тепре. Ввҫҫёмӗшӗнче Кукша Чакам
чӑтайман. Сӗтел хушшине кӗрсе ларсан,
типӗ ҫӑкӑр татки ҫине тӑвар катӑкӗ хурса,
6 В. А х у н . Х ӑ т л ӑ ҫ у р т .

1патарт! ҫыртса илче, тет те, алтарти шывпа сыпа-сыпа, чӑм лам а тытӑнчӗ, тет.
— Эх, тутлӑ та рак хуняман хытнӑ ҫӑкӑрӗ,
ҫатми ҫинчи ҫуллӑ икерчи пекех ҫатӑртатать. Эх, тутлӑ та ҫак хунямаы тӑварӗ, дакӗ
ҫулхи така какайӗнчен тунӑ шӑрттанӗ пе
кех, чӗлхе ҫине хурсанах ирӗлет. Эх, тутлӑ
та ҫак хуняман алтӑртн шывӗ, ҫмчӗ кӑшӑллӑ юман пичӗкинчи хӑмлаллӑ сӑри пекех
пуҫа каять,— тесе калать, тет.
Кӗрӳшӗ ҫапла юптӑрса та йӗкӗлтесе ларнине илтсен, хуняшшӗпе хувямӑшӗ пнҫнӗ
пилеш пек хӗрелее кайрӗҫ, тет. Ӳлӗмрен
вӗсем кӗрӳшне нихӑҫан та хытнӑ ҫӑкӑрпа
та шьгвпа ҫеҫ хӑналамарӗҫ, тет. Кукша Ч а 
кан алӑкран пыр'са кӗрсенех, сӗтелё ҫине
шӑрттап та хуплу, икерчӗ те чӑжӑт-ҫу, сӑрине-кӑрчамине кӑларса лартажаи пулчсҫ,

Пуппа Чакан
Пӗр эхель ҫапла Кукша Чакан, килӗнче
никам та ҫук чухне, ҫийӗнчи пӗртен-иёр ҫӗтӗк йёмне хьивнӑ та сапласа ларать, тет.
Ҫак вӑхӑтра унпатне сатакка* пухса ҫӳрекен
пуп йӑтӑнса пырса кӗчӗ, тет. Пупӑн мӗн ӗҫ,
тӳрех малти кӗтесе, турӑшеем патнелле тӑрӑннӑ. Пӑхать хайхи пуп тур кӗтесси еинелле, нимле турӑш тавраш та курӑимаеть.
Леш таеа турӑ амӑшне Кукша Ч акан кутӑн
ҫаюӑреа лартнӑ, тет.
* Сатакка (авалхи
сӑм ах) — чиркӳ
«сӑвапш ӑн» тесе пухаКан хы рҫӑ-марҫӑ.
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ҫыннисем

— Ох, киреметнмк! Торыран та хырамастын штоль? Ма кодынла зявырса ходьгн
уна!? — тесе ахӑрашма пуҫларӗ, тет, хайхи самӑр пуп.
— Турӑ амӑшӗ умӗнче, патюшка, ҫара
пакартан ларма аванах мар та... Ҫӗнӗ кёпе-йӗм туянмалӑх укҫа пухнӑччӗ те, ӑна та,
ав, паян сана тӗтӗм-сӗрӗм кӑларнӑшӑн пар
са ям алла,— тесе хуравларё, тет, Чакан
пупа.
Хӗрлӗ ҫӳҫлӗ пуп пёррехинче урампа иртсе пырать иккен. Ҫак вӑхӑтра ун ҫулӗ урлӑ,
мӑраннӑн кӑиа пускаласа, хура кушак каҫать, тет. Тӑп чарӑнса тӑчӗ, тет, мӑнтӑр пуп.
— Кала-ха, киреметник, лайӑха пулаканччӗ-и вӑл ҫак е начара?— ыйтать, тет, К ук
ша Чаканран.
— Ху кам пулнинчен килет вӑл, патюш
ка, лайӑххипе начарри. Ка 1М эсӗ — шӑши-и,
йытӑ-и?— Шӑши пулсан, вӑл сана халех
хыпса ҫӑтать, йытӑ пулсан санран хӑраса —
пӑрахса тарать...
Хӑйне Кукша Чакан йӗкӗлтенине ӑнланса
илнӗ пуп текех калаҫса-туса тӑмарӗ, тет,
малалла таплаттарчӗ, тет. Леш хура кушак,
элес-мелес капан пек пупран хӑраса, йывӑҫ
тӑррине Чӑрй-чари хӑпарса кайрӗ, тет.

Улпута сыватни
Кукша Чакан пӗрре ҫапла улпут ялие
Кушиике пырса кӗрет иккен. Курать те тӗлӗнсех каять: пётём урам тулли улпут тарҫи-тёрҫи, стрепки, ачи-пӑчи чупкалать.
б*

Пурте йёреҫҫӗ, пурте ахлатаҫҫӗ, пӗҫҫпсене
шарт ҫапаҫҫӗ, тет.
— Мӗн пулнӑ сире? — тет кусене Кукша
Чакан.
— Улпутӑмӑр апат анманниие чирленӗ.
П аян иртенпех нймӗн те ҫимест, пӗр хӗлхем те хъшмасть. Ёлӗкрех вӑл пирӗн ирхи
апатра та виҫӗ хур ҫиекенччӗ... Кӗрсе пӑхмӑр-ши, ырӑ ҫьгннӑмӑр. Ы рӑ канаш памӑрши, сыватаймӑр-ши? — теҫҫӗ улпут ҫыннисем.
— Кӗрсе пӑхам ара. Эмелӗ ман хам ҫумрах,— тет хайхи Кукша Чакан, улпут кер1м енне кӗрее каять.
Пӗр ҫав тери те чаплӑ пӳлӗмре, вӑтӑр
та пӗр хур тӗкӗнчен тунӑ тӳшек ҫинче ӗхлетсе, мӑнтӑрпа шыҫӑппӑ улпут выртать.
Хӑй пӗр вӗҫӗмсӗр хырӑмне сӑтӑркалать.
Чакан хайхи улпут умне пырса тӑрать
те пуҫне суллакаласа ҫапла калать:
— Пурнӑҫу начар иккен сан, улпутӑмӑр.
Чирӳ питӗ те ш ала кайнӑ, пӗр уйӑхсӑр сывалма ан та шутла,— тет.
— Л ай ӑ х сыватайсан, икҫӗр тенкӗ те
шеллемен пулӑттӑм. Чӗртсемччӗ, ырӑ ҫыннӑм, тархасшӑн,— ахлата-ахлата йӑлӑнать
Кукша Ч акана шампа хырӑмлӑ улпут.
— Ҫапла пултӑр, эппин, улпутӑм. Анчах,
чӗрӗлес тесен, эпӗ мӗн хушнине санӑн йӑлТах итлес пулать. Итлемесен, айӑпӗ манра
мар.
Ним тума та ҫукулпутӑн, итлесех пулать.
Кӗҫех Чакан улшута сыватма тытӑпать.
Чп малтан вӑл ҫак улпута тарҫӑ-тёрҫвисепе
хупса асаплаитаракан тёттём витене сӑн84

чӑрпа кӑкарса лартма хушать. Влте алӑкне
ҫӑрапа питӗрсе илет, улпут патне текех ника.ма та кӗртмбст.
Пӗр кун иртет, икӗ кун иртет. Виҫҫӗмӗш
кунхмне Кукша Чакан улпута пёр курка
шыв кӗртсе парать. Лешӗ ӑна хӑпӑл-хапӑл
ӗҫсе ярать. Тата виҫӗ кун иртет. Мӑнтӑр
улпут хайхи ерипен хухма тытӑнать. Икӗ
эрне иртсен, Кукша Чакан шьгҫмак улпу
та, килкартине кӑларса, лаш а юпинчен кӑкареа хурать те мнйрипе ачичйӑчине чӗнтерет. Аслӑ стрепкине шуратман пӗр чӗрӗ паранкӑ тата пиҫнӗ хур тукмакӗ илсе килме
хушать.
— Л айӑх чӗртрӗм эпӗ сан мӑшӑрна, хаклӑ матӑника. Акӑ, кур,— тет вӑл улпут умне чӗрӗ параякӑ пӑрахса. Лешӗ ӑна, вьгҫӑхса ҫитнӗскер, кан ярса тытать те ҫӑтӑрҫатӑр чӑмласа ярать. Унтан Чакан улпут
умне пиҫнӗ хур тукмакне пӑрахать. Ана та
выҫӑхса ҫитнӗ шеремет улпут вӑр-вар кӑшлама тытӑнать.
— Ав епле сывӑ вӑл халь снрӗн улпутӑр,
чёрӗ паранкӑ та ҫиет, хур тукмакне те
тнркемест,— тет Чакан.
Улпут майри текех калаҫса тӑмарё, тет.
Ку ман упӑшкана типӗтсе вӗлерсех пӑрахӗ
тата тесе, Кукша Чакана васкасах икҫӗр
тенкӗ укҫа тыттарчё, тет.
— Хаклӑ улпутём, мана ан ман! Апат
анми пулсаиах хама чӗн, ҫийӗнчех вӗҫтерсе
ҫитӗп. Ун чухне эпё сана чӗрӗ паранкӑ ҫеҫ
мар, ыраш улӑмӗ те чӑмлама вӗрентӗп,—
тесе хӑварчӗ тет Кукша Чакан тухса кайнӑ
чухне.
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Чике таршшӗ хутаҫ
Ёлӗкхи саманара пирӗн енче, Елчӗкре,
пӗр вӗҫкӗн хуҫа пурӑннӑ, тет. Хӑйне вӑл чи
ӑслӑ, ч;и чее ҫын тесе шутланӑ. Ялан вара:
— М ана никам та улталаймасть, шӑн
пӑр ҫине лартаймасть,— тесе мухтанатчӗ,
тет.
Пӗррехинче ҫак пуян хуҫа тӑрантас ҫине
ларвӑ та аелӑ ҫулпа ярӑнтарса нырать иккен. Курах кайрӗ, тет: ҫул хӗрринчи кукӑр
хурӑн ҫумне таянса, Кукша Чакан чӗлӗм
м ӑкӑрлантареа тӑрать, тет. Чакан тӗлне
ҫитсен, хуҫа лашине чарать те ҫапла калать:
— Кукша, сана ҫынсем питӗ те чее, тавҫӑруллӑ чӑваш, теҫҫӗ. Кӑтарт-ха, эппин, м а
ма хӑвӑн пултарулӑхна. У лталама пултараятӑн-и эсӗ мана?
— Тупӑшнӑ пулӑттӑм та ҫаов, ырӑ хуҫа,
чеелӗхӗме тултареа ҫӳрекен чике тӑршшё
хутаҫӑма «иле хӑварнӑ.
—г 'Пыр, зппин, идее кил ӑна хӑвӑртрах.
Эпё сана кӗтсе тӑрӑп,— тет Кукша Чакана
хайхи хуҫа.
— Халех чунса кайеа килнӗ пулӑттӑм та
ҫай,— хурайлать ӑна Ч акан,— ман ҫак кукӑр хурӑна тӗрелесе тӑмалла. Эпӗ ун ҫумӗнчен пӑрӑнеанах вӑл ҫӗре лаплатать.
— Чуп атя хӑвӑртрах, нумай калаҫса ан
тӑр! Илсе кил хӑ,вӑн чмке тӑршшӗ хутаҫн а ! — тет леш, ҫӗткеленсе.— Эсӗ ҫаврӑнса
шличчен йьшӑҫна хамах тӗрелесе тӑрӑп!
(Кукша Чакан, чӑм ӑрла ш ӑхӑркаласа, ял
евнелле утрӗ, тет. Пёр кун иртрӗ, тет, икӗ
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кун иртрё тет, Кукша Чакан каялла килмерё, тет. Леш вӗҫкӗн хуҫа халӗ те-ха кукӑр
хурӑна тӗрелесе тӑрать, тет.

Чаканпа Пикпӑлат хуҫа
Кукша Ч акана Пикпӑлат хуҫа урамратӗл пулчӗ тет те хӑтӑрма тытӑнчӗ, тет:
— Мӗншӗп эсӗ, Чакан, мана нихӑҫан та
сывлӑх сунса саламалик каламастӑн, пуҫ
таймастӑн?! Тӑмсай! Ман пак пуян хуҫа
ялта урӑх ҫук! Камӑн пур манӑнни чухлӗ
ылтӑн?! Вунӑ пин тенкӗ ылтӑн?!
— Пулин ара?.. Мана мӗн?.. Эсӗ пурпӗр
ылтӑн хӑлхаллӑ пулаяс ҫук. Мӗишӗн-ха ман
сана пуҫ таймалла?..
— Ай-нй-яй!— тет Оикпӑлӑт хуҫа,— ялти ыттн ҫъгнсем пек мана сума сусан, эпӗ
сана паянах хамӑн мулӑмӑн ҫуррине панӑ
пулӑттӑм!
— Апла иккен,— тет Кукша Чакан.— Ч а 
нах та, арчунти ву.нӑ пин ылтӑнран ҫуррине
мана парае пулсан, ун чухне санӑн та пмлӗк пин, манӑн та пилӗк пин. Иксӗмӗр те
пӗр тан. Ҫук, Пнкпӑлат хуҫа, килӗшее ҫук
эпӗ.
— Ю рать, апла пулсан,— тет Пнкпӑлат
хуҫа.— Эеӗ сана, Кукша, вунӑ пин ылтӑнӑма пӗтӗмпех те пама пултаратӑп!.. Ун
чухне те пуҫ таймӑн-и мана?..
— Мёнпур ылтӑнна мана парсан, Пмкпӑлат хуҫа,— тет Кукша Чажан,— ман ун
чухне вунӑ пин ылтӑн укҫа пулать. Санӑн
вара, тӗнче пуҫ тайнине кӗтекен хуҫап, нн87

мех те ҫук. Пуш енчёк анчах! Кала-ха, камӑн саламалик калам алла вара ун чухне
чи малтан? Камӑн малтан тайӑлмалла?

Ҫиекеннин ыратмасть...
К укш а Чакан сймахломах юптарма ҫеҫ
мар, кй'мака тума та ӑста пулнӑ. Пёр ҫулхине вӑл ҫапла Сӗвекасси пуянӗ патӗнче ҫирӗм ҫӑкӑр кӗрекен кӑмака тӑвать иккен.
Пуян ӑна хайхи, ӗҫ вёҫленӗ ятпа тесе, апата лартать. Пуян — пуянах ҫав, хыт кукар.
Сййланин ячӗ пултӑр тесе-ши, Чакан умне
вӑл пӗр чӗлӗ ҫӑкӑр та пӗр пӗчӗк ҫаврашка
чӑкӑт ҫеҫ хучӗ, тет.
— Ҫи, ҫм, лайӑхрах ҫ;и. Ы рлӑхӑм а асӑнса
пурӑн... Ҫӑкӑр-тӑвар хаклӑланчӗ ҫав, ҫӑкӑр-тӑвар хаклӑланчӗ, пасарта тырӑсен
хакне нырса та ан ыйт,— тесе йӑнкӑртатать,
тет, хӑй Чакан умӗнче.
К ӑм ака тӑваисамӗ вара наш чухлӗ те ӑнакӑна шухӑшламасть, тет. Ара, ӗҫленӗ-тӗк,
нӑртак ҫиес те пулать ӑна. Сар хӗр пек вӑтанкаласа ларнипе хырӑмӗ тӑранмасть унӑн,
кӑм ака тӑваканӑн. Чӑкӑтне ҫӑкӑр чӗлли
ҫине хучӗ, тет, те Чакан, ҫие пуҫларӗ, тет.
Ҫакна курсан, пуян хышӑнсах ӳкет.
— Асту, Чакан, асӑрханарах... Апла хутӑш тарсах ан ҫи-ха, вару ыратӗ,— тесе калать, тет.
—'У н пек чухне вӑл, хуҫа, ҫиекеннип
ыратмасть, «сӑйлаканнин» ҫеҫ ыратать,—
тесе хуравларӗ, тет, Чакан.

Кам ухмах?..
П ӑва пасарпе тухмӑ хресченсем пӗрле
ггуҫтарӑнса тӑнӑ, тет те, ҫитмен пурнӑҫ нушине хуихӑртаҫҫӗ, тет. Кукша Чакан та ун
тах чӗлӗмне паклаттарса тӑрать иккен.
— Эх, тур, тур, кам ухмахӗ шухӑшласа кӑларнӑ ҫак усал саккунне-масарне?.. Тӗтӗм кӑларнӑшӑн та хырҫӑ тӳлес пулать те...
Хырҫӑчмарҫӑ тӳле-тӳлех вмлетлӗр вёт,—
пӑшӑрханаҫҫӗ, тет, хресченсем, ӗнсисене
кӑтӑр! лсӑтӑр! хыҫа-жыҫа.
— Пуҫа мӗн ватмалли унта. Кам ухмахӗ
пултӑр?.. П а л л а х ! — тет Кукша Чакан, калаҫӑва хутшӑнса.— Император! Император
ухмаххн шухӑшласа кӑларнӑ ӑ н а ! — персе
ячӗ, тет, Кукша Чакан.
Хӑйне вара ҫав самантрах кӑртавуйӑн
•вӑрӑм алли сӑхман ҫухинчен каптӑрт ярса
тытрӗ, тет.
— Аха, лекрӗн-и, вӑрӑм чӗлхе! Тахҫанах
ҫаклатасшӑнччӗ-ха эпё сана... Атя-ха манпа пӗрле!
Тытса кайрӗ, тет, хайхи кӑртавуй Кукша
Чакана хӑйсен участокне.
— Ну, кала, Кукша, кам ухмаххине?!
Тёрмерех чунна илетёп ҫак усал сӑмахшӑн.
Кала, кам ухмах? — сётеле ҫапать шыҫмак
кӑртаиуй.
Хӑнк та тумасть, тет, Кукша Чакан кӑртавуй хӗремесленсе кӑшкӑрнинчеп.
— Кала! Кам ухмах? Кам ухмах? — янӑрашать, тет, леш.
Кукша Ча 1кан вара, кӑртавуйа вӑрҫтарсан-вӑрҫтарсан:
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— Нимёҫ императоре — Вилхелӗм ух
мах, хосподин кӑртавуй. Вплхелём,— тесе
хучӗ, тет.
Куҫне-иуҫне чӑр! чарса пӑрахрӗ, тет, кӑртавуй, ури ҫмне еиксе тӑрса.
— Ы-ых, Кумша шуйттан, халех тухса
кайнӑ пул кунтан! Л ӑпӑртатса лар кунта
савпа паян!
Кукша Ч акан ялккаане ярса тытрӗ те
урамалла внрхёнчё, тет. Унтан, каялла ҫаврӑнса, кӑртавуй ларакап пӳлӗм алӑкне
кӑштах уҫрӗ, тет те:
— Пӗлетӗп, витӗр лӗлетёп эпӗ, хаопатин
кӑртавуй, ухмах тесе эсир кам гшрки шухӑшланине. Тӗрӗсех шухӑшлатйр, йӑнӑш
мар,— теее калаеа хӑ\варчӗ, тет.

Япала вӑл —

хире-хирӗҫ

Кукша Чаканпа Вӑрӑм Тямкжи кӳршӗллех пурӑинӑ. Тяммки арӑмӗ, Ураҫҫи, плтё
те ш ӑллӑ, хытӑ хёрарӑм пулнӑ, теҫҫӗ. Хӑй
еӑмахӗнчен нихӑҫан та ирттермен, тет, вӑл
Тямккине. Арӑ'мё мӗн калаеаине куҫӗнчел
пӑхсах ӑнланнӑ, тет, леш мӗскӗн шеремет.
Пӗррехилче ҫапла Кукша Ч аканӑн вутшанки пӗтсе ҫитет иккен. Каҫрӗ, тет, хайхи
ҫакӑ Тямкии патне тӗкмелли пӗчӗк урапа
ы йтм а.

Ч акан каҫнӑ чухне Вӑрӑм Тям/кки лупас
айӗнче пушӑт чӗлсе ларнӑ.
Кукша Чакан килкартине кӗнине курсап,
пӳртрен Тямики арӑмё Ураҫҫи си.ксе тухнӑ. «Ы-ых, Куиша, тэтах мӗн те пулин кр90

ленеешӗн шулё-ха...» — тенӗ вӑл, хай ӑшӗнче ятлаҫса.
— Тяадкки кӳршӗм, ман вут-шаикӑм пӗтее
ҫитрӗ те, вӑрмана кайса хӑрӑк турат пуҫтареа килвде урапуна памӑшши?..
Ҫак сӑмах-сене илтсен, Вӑрӑм Тя:мкки х-ӑй
арӑмӗ еннелле пӑхеа илчӗ, тет. Лешин куҫӗ-пуҫӗ вара — аҫа та ҫиҫӗм, тет.
— Урапи пур-ка та вӑл пирӗн..; — пӑркаларӗ, тет, пуҫне Вӑрӑм Тямики.— Урапи
пур-ха та... Урапи пур-ха та... Анчах, анчах,
ал айёнче мар... Алӑ айёнче мар... Эпё ӑна
пӗркун, сӳтсе пӑрахса, лупас тӑррине улӑхтарса хунӑччӗ. Хӑвах пӗлен, кӳршӗм, хӑвах
пёлен, лупас тӑррине хӑпарма пирӗн ч;икмек ҫук. Чикмек ҫу1к... Анлантӑн-и?
Кӳр-шине хирӗҫ Кукша Чакан пӗр сӑмах
та чӗнмерӗ, тет. «Парасшӑн мар ӗнтӗ ку
хыт кукар... Асту, ху та каҫӑн-ха ман па
т а ! » — терӗ, тет, вӑл хӑй ӑшӗнче Вӑрӑм
Тямики картишӗнчен тухса кайнӑ чухне.
Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, тет, пёррехинче ҫапла Вӑрӑм Тямкки арӑмӗ, урамрп пусӑран ты® ӑонӑ чухне, витрине шыва шампӑрт! тутарчӗ, тет. Эх, кускалаҫҫӗ, тет,
Вӑрӑм Тямккипе Ураҫҫи пусӑ кутӗнче, эх
кускалаҫҫӗ, тет, ниепле те витрине тупаймаҫҫӗ, тет. Вӑрӑм Тямкки вара ирӗксӗрех
Кукша Чакан патне каҫрӗ, тет.
— Мӗнле пурӑнатӑн, юратнӑ кӳршӗ...
Ман арӑм паян, ӑнманскер, витрине пусса
чӑмтарнӑ. Санӑн, Ча'кан тусӑм, ҫав пусӑ .ку
шаке
пулакаиччӗ.
Вӑхӑтлӑха
парса
ямӑн-ши?
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йтл есе тӑчӗ-тӑче, тет те, Кукша Чакан
кӳршине, ҫалла хуравларё, тет:
— Кушакё пурне пур та-ха вӑл пирён...
Тем пекех парса ярӑттӑм та ҫав, анчах...
анчах алӑ айёнче мар-ҫке, зпӗ ӑна, типётме
тесе, лупас тӑррине ывӑтнӑччӗ. Хӑвах пӗлен, кӳршӗм, хӑвах пӗлен, лупас тӑррияе
хӑпарма пирён чикмек ҫук. Чикмек ҫук...
Анлантӑн-и?..
Вӑрӑм Тямккй хайхи хӑмач пек хӗрелсе
кайрӗ, тет. Кӳршйне хпрӗҫ пӗр сӑмах та
хушмарӗ, тет.
1971

Тӗрленчӗнсем

ҪӖНЁ ХУЛА ТӐВАКАНСЕМ
Парламент члене
...Ҫак куисенче тӑрӑланмалли ҫӗнӗ ҫуртӑн пиллӗкмӗш хучӗ тӑрӑх вӑтам пӳ-силлӗ,
пур япала дине те ҫивӗччӗн сӑнаса пӑхакан
ҫын утса пырать. Хӑй ҫине вӑл цементпа,
кирпӗч тусанӗпе вараланнӑ спецовка тӑхӑннӑ. Уринче унӑн ■
— резина атӑ. Ку вӑл
пётӗм ҫӗршывӗпе паллӑ бригадир-строи
т е л ь — СССР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ Михаил Степанович Степанов.
Утсан-утсан, бригадир хайхискер кирпӗч
майлаштарса хуракан каччӑ патӗнче чарӑнса тӑрать.
— Л ултаратӑн, Ваҫҫа, пултаратӑн,— тет
Михаил Степанович, тин ҫеҫ строительств ӑра ёҫлеме пуҫланӑ качча хулпуҫҫинчен
ӑшшӑн лӑнкаса.— Тӑрӑш, тӑрӑшсан пулатех! Никам та тӳрех каменщик пулса ду
ра дм ан.
Кӑштахран бригадир Вера Белова каменщица патне пырса ҫитет. Вера Михаил С т е 
панович бригаднне тинтерех кӑна-ха, тех
ника училищинчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн,
килнӗ. Чунтан юратать вал строитель ёҫне.
Ашшӗ хӑй ачине пӗр-пӗр ӗҫе вӗрентнӗ
чухнехи пек тимлён сӑнать бригадир ҫамрӑк
хӗрача ёҫленине. Кирлё пулсан, Белова дум94

не тӑрать те, аллине кирпӗч тытса, ёҫлесе
кӑтартать.
— Аста пуласси халех паллӑ, тӑрӑшуллӑ
хӗрача,— шухӑшлать вара хӑй ӑшӗнче. Б ри
гадир ҫ а ш а вӗрентиё хыҫҫӑн ҫамрӑк стронтельсем тата хаюхалануллӑрах ӗҫле-ме тытӑиаҫҫё, вёсен пӗлӳлӗхӗ те кун-серенех ӳссе
пырать. Бҫе ӑна ӑста та ӗҫчен ҫынран з ё 
рен еҫҫӗ тесе, ахаль каламаҫҫӗ ҫав ваттисем. Ш ӑпах ҫав ӑста ҫынсенчен, ҫав ӗҫченсенчен пӗри ёнтӗ вӑл Михаил Степанович
Степанов.
Пӑхатӑи та ун ҫине — тӗлӗнмеллипех тӗлёнетӗн: унра чӑваш ҫьгннин ӗҫченлӗхне, ун
иксӗлми паттӑрлӑхне куратӑн. Ун пек ӗҫ
ҫынпи ҫинчен чӗре ҫумӗнчи ӑшӑ сӑмаха
илемлӗ юрӑ пек кӗвӗлесе калас килет.
...1941 ҫул. Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ...
1942 ҫул пуҫла;мӑшӗнче Хиттеккушкӑнь
колхозӗнче тим1ӗрҫёре ӗҫлекен Мишшан та
Тӑван ҫёршыва нимӗҫ фашисчӗсенчен тасатма ҫёкленнӗ паттӑреен ретне тӑ‘ма тивет.
Виҫӗ ҫул хушцъи утнӑ вӑл вӑрҫӑ хирӗ тӑрӑх. Виҫӗ ҫул хушши Михаил Степанов
сержант аллинчен пӑшал кайман.
Вӑрҫӑ чарӑнсан, вӑл хӑйсен подразделенпйӗпе пӗрле тӑшман ишӗлтерсе-ҫунтарса
хӑварнӑ ял-кула;с ене юсанӑ ҫӗрте тар тӑкать. Ҫажӑнта вӑл пирвайхи хут платник,
штукатур, мал!яр, каменщик ӗҫӗсемпе паллащать. Строитель пулса ӗҫлеме тытӑнать.
Демобилизаци йёркипе тӑван ҫӗршьивне
таврӑнсан та, вӑл ҫарта туяннӑ пӗлёвне мандҫа хӑвармасть. Ялта кӑшт хӑналаннӑ хыҫ95

ҫӑнах Шупашкарти пир-авӑр комбинатне
тунӑ ҫёре ӗҫе кӗрет. Ҫавӑитанпа ӗнтӗ М иха
ил Степановичей кунҫулӗ ӗмӗрлӗхех строительствӑпа ҫыхӑнать.
Ҫурт-йӗроем тӑвас ӗҫре хастарлӑх кӑтартнӑшӑн ӑна 1957 ҫулта ССОРти хисеплӗ
строитель ятне панӑ. 1958 ҫулта М. С. Сте
панова партипе правительство Ленин орденӗпе наградӑланӑ. Ҫа® ҫулхинех ӑна Шупашкар хула ӗҫҫыннисем СССР Верховиӑй
Со1ветне депутата суйланӑ.
Миҫе ҫурт-йӗр туман-ши вӑл ҫак ҫулсем
хушшинче дӑй бригадипе?
— Михаил Степанович, кунти пӗр-пӗр
илемлӗ урама сирӗн ятӑра памалла,— терӗ
ӑна пӗррехинче стройтрест управленийӗнчи
комсомол организацийӗн секретарӗ Моисей
Федоров.
Хӑйне хӑй яланах сӑпайлӑн ты ткалакаи
бригадир секретарь ҫине кӑшт куларах пӑхса илчӗ те:
— Ан калаҫ-ха, Моисей, кун пек чысах тивӗҫ мар-ха эпӗ. Строительшӗн кашни
туса лартнӑ ҫӗнӗ ҫурт а-оӑнмалӑх юлать.
Халь эпир кунта акӑ ҫӗнӗ хула тӑватпӑр.
Унӑн чи малтанхи кирлӗчне те ман бригада
членӗсем хунӑ. Ку мӗн, чыс мар-им строптельшӗн? Ҫак паха ҫуртсемшӗн пире халӑх
ӗмӗр-ӗмӗрех тав тӑ:вӗ, асӑнса пурӑнӗ,— терӗ
Михаил СтепаноВ(Ич, йӗри-таврара мӑнаҫлӑн
курӑнса л аракан крансем ҫинелле пӑхса.
Ҫак сӑмахсене никам та мар, совет ҫыпни — коммунизм строителе, Совет парламенчён членё — калать. Ахальтен мар ёнтё
вӑл, хӑйӗн лайӑх ӗҫлекен бригадтне Шу96

пашкара хӑварса, строительствӑра тин ҫеҫ
ӗҫлеме пуҫланӑ ҫамрӑксенчен ҫӗнӗ бригада
йӗркелесе, ҫа,к тӑпӑл-тӑпӑл спутник-хулана*
тума килнӗ. Иывӑрлӑхсенчен хӑраса тӑман.
Иртнӗ эриере бригада ҫӗнӗ хулари иккӗмӗш чул >ҫурта— 132 тӳлӗм лӗ общежити
ҫуртне туса пӗтерчӗ. Кунсӑр пуҫне бригада
Коммунистсен партийӗн XXII съезчӗ уҫӑлнӑ тӗле тата тӑватӑ ҫурт туса лартасшӑн.
...Утать бригадир строительство площад
ки тӑрӑх. Ёмӗчӗсем унӑн ҫунатлӑ. Унӑн куҫӗ умне а-слӑ Атӑл хӗрринчи пулас шурӑ
хулаи анлӑ та тӳрӗ урамӗсем, паркӗсемпе
скверӗсем туха-туха тӑраҫҫӗ. Урамсем тӑрӑх уясври пак савӑнӑҫлӑ халӑх утать, машинӑсем чупаҫҫӗ. Ача-пӑча сӗрлет. Ҫук, ку
вӑл бригадир фантазяйӗ мар, чӑн-чӑн пурнӑҫ, совет ҫыннин ӗҫчен алли тӑвакан телейлӗ пурнӑҫ.

Ватӑлми романтик
Ячӗ те унӑн питӗ янӑравлӑ — Октябрь
ятлӑ. Чӗнессе вара ӑна юлташӗсем Октябрь
Ильич тесе чӗнеҫҫӗ, хушамачӗ Егоров. Ҫӗнӗ пуряӑҫ, ҫӗнӗ сам ана илсе килнӗ уйӑха
асӑнеа панӑ иккен ӑна ҫак чаплӑ ята ашшӗпе амӑшӗ.
К ӑвак куҫӗсем унӑн ӑшшӑн пӑхаҫҫӗ. Пичӗ-куҫӗ вара ҫурхи ҫил каснӑран, хӗвел пӗҫертнёрен кушӑркаса, хуралса ларнӑ. В а 
там пӳллӗ ӳт-иӗвӗ унӑн ҫирёп те тӑлпан.
Сӑненчен пӑхсанах, ӑна чӑваш иккенне
туйса илетӗн.
* Хальхи Ҫӗнӗ Ш улаш кар хули. Автор.
7. В . А х у н . Х а т л ӑ ҫ у р т .
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Ҫичӗ ҫул хушши Совет Ҫарӗнче пулнӑ
вӑл, унтан тӳрех ҫёнӗ стройкам а — Рыбинск
водохранилшцине тунӑ ҫ ё р е — ӗҫлеме каи
на. Унтах вӑл шофера вӗреннӗ, ҫаннине тавӑрса строительствӑра ӗҫленӗ, чи малта
пыракан шоферсенчен пӗри шутланнӑ. Каярахпа вӑл Атӑл-Дон каналне чавнӑ ҫӗре,
Волгоград ГЭСне тунӑ ҫӗре хутшӑянӑ, Ҫёпӗрти а-слӑ стройкӑсенче пулнӑ. Аелӑ Атӑл
хӗрринчи ҫӗнӗ промышленность районӗ —
спутник-хула тума тытӑнвине илтсен, вӑл
тӑван реепубликӑна, Чӑваш ҫӗршьгвне, таврӑннӑ. Халӗ вӑл строительетвӑра шоферта
ӗҫлет. Кунӗн-ҫӗрӗи строительство участокне.кирпӗч, йьгв.ӑҫ материал, хӑйӑр, вак чул
турттарать.
— Октябрь Ильич, эсир чӑн-чӑн роман
тик. Мӗнле стройкӑра кӑна пулман-ши
эоир ҫак юлашки ҫулсенче? Халь акӑ кунта
ӗҫлетӗр. Телейлӗ эсир,— теҫҫӗ ӑна ҫамрӑк
строительсем, пирус мӑкӑрлантарма пуҫтарӑнса ларсан.
Октябрь Ильич пӗр самантлӑха ним те
чӗнмест. Унтан вал кӑмӑллӑн кулса илет
те халь ҫеҫ строительствӑра ӗҫлеме пуҫланӑ ҫамрӑжсене сӑпайлӑн кӑна ҫапла хуравлать:
:— Паллах, телейлӗ. Анчах оирӗн пек ро
мантиках мар. Тен, кӑштах романтик та-и,
хам ҫеҫ туймастӑп-и ӑна. Ара, ман яланах
ҫӗнӗ строительствӑра, халиччен платник е
каменщик ури пусман, автомашина пырса
кӗмен вырӑнта пулас килет-ҫке. Ҫавӑн пек
вырӑнта гтёр-ик ҫул ӗҫлетён те — хула ӳссе
ларать. Вӑл ва р а сан чӗрӳнте ӗмӗр-ёмёр
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асӑнмалӑх юлать. Эпӗ те вӑй хунӑ-ҫке-ха
ҫак хулана е завода-фабрикӑна, е электростанцие тунӑ ҫӗрте тесе савӑнатӑн. Ун пек
чух ҫӗр ҫинче утса ҫӳреме те ҫӑмӑл. Мӗншӗн тесен эсӗ тӑван халӑхупа, тӑван ҫӗршывупа пӗр утӑмпа утатӑн,— тет Егоров,
хавасланса.
Ти,н ҫеҫ платник, каменщик, арматурщик
специальноҫне туяннӑ ҫамрӑксем Октябрь
Ильич ҫине ӑмсаиса пӑхаҫҫӗ, яланах унпек
хастар чунлӑ пулма тӑрӑшаҫҫӗ.
— Пирён Октябрь Ильич — чӑнах та ватӑлми романтик, чӑн-чӑн строитель,—теоҫӗ
вӗсем. Мӗн калӑн, вёсен тӗрӗс сӑмахӗпе килӗшмех ти'вет. Сорвет ҫынни халь кашниех
романтик, малашлӑха витӗр куракан хастар
чунлӑ оптимист. Акӑ мӗншӗн вӑл ыранхи
телейлӗ те савӑк пурнӑҫшӑн ҫаннине тавӑрса ӗҫлет.

Ҫирӗп сӑмах
Ҫӗрӗпех ҫумӑр чашлаттарса ҫурӗ те, пулас ТЭЦ никӗсӗ валли чавнӑ котлована пӗтӗмпех йӗпетсе пӑрахрӗ. Бетонлама ӗлкӗреймен вырӑнсенче унта та кунта чёркуҫҫн
таран шыв кӳлленчӗкӗсем пулса тӑчӗҫ. Ҫак
иикек бригада ӗҫне пачах чарса лартрё.
Анчах хастар строительсем ҫанталӑкпа килсшсе ларасшӑн пулмарӗҫ. Котлована пухӑниӑ шыва насуесемпе уҫласа кӑларма
тытӑнчӗҫ. Бригадӑрн пӗр ҫын та ахаль тӑмарӗ. Кӑвак ҫутӑ ш л н ӗ вӑхӑтра вара ҫӗрлехи смена каллех хӑй ӗҫне пуҫӑнчӗ: элек7*
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тр о сварщике ем — арматура ҫыхма, бетонщиксем — котлована бетон тултарма тытӑнчӗҫ.
Ёҫ йӗркеллӗ пуҫланса кайсан, Геннадий
Игнатьев
бригадир
котлован
хёррине
тухса тӑчӗ, тарланӑ ҫамкине тутӑрпа шӑлса илчӗ. Унтан вӑл ман енне ҫаврӑнчӗ те:
— Эх, Ҫӗпӗртине курасчӗ сирён! Ку мӗн
вӑл, унтипе танлаштарсан. Л ере хӑш чух
пӗр каҫрах пӗтӗм котлована юр ҫуса тултарать е сасартӑк 45 градуса ҫитекен ҫатӑр
сивӗ шӑнтса пӑрахать. Ҫук, эпир пурпӗрех
парӑнман, ҫав-ҫавах ӗҫленӗ. Пӗри пуриншӗн, пурте — пӗриншӗн пулнӑ. Малтанхи
ҫулсенче ҫемҫешке чунлисем те пулкалатчӗҫ. Мӗн калӑн, тӗрӗс-тӗкел килйышра та
чӑлах чун тӗл пулать, теҫҫӗ ҫав. Бригада
Казахстан Магниткине тунӑ ҫӗрте ӗҫленӗ
чух пирён те ҫавнашкал ҫын тупӑнчӗ. Казахстанӑн хаяр ҫанталӑкне, йывӑрлӑха чӑтаймарӗ, Киева каялла тарчё. Ну, мӗн в а 
ра, тартӑрах. Пирӗн ӗҫ уншӑнах чарӑнса
лармарӗ. Пурӑнтӑрах ашшӗ-амӑш хӳтлӗхӗнче ханттарланса.
Игнатьев пӗр самантлӑха калаҫма чарӑнчӗ те пирус тивертсе ячӗ. Ирхи ҫанталӑк
лӑпкӑ та уяр. Тухӑҫран хӗвел илемлӗн хӗрелсе тухать. Тем анлӑш курӑнса выртакан
8 метр тарӑнӑш лӑ котлован хӗрринчи хӑмаран тунӑ будкӑра мотор кӗрлени илтӗнет. Аякрах та мар чӑваш хӗрӗсем ҫёнӗ
ҫуртӑн виҫҫӗмӗш хутне купалаҫҫӗ.
Тарӑн шухӑшран вӑраннӑ бригадир хӑй
калайне м ал ал л а тӑсрӗ.
— Акӑ, эпӗ хамӑр бригадӑнах илетӗп.
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Пурте тенё пекех вӑтам шкул пӗтернӗ. К а 
захстан Магниткине, Орск-Халиловски ме
таллурги комби натне тунӑ. Ҫӗпӗре ҫитнӗ.
Юлашкинчен акӑ Чӑваш ҫӗршывне — ҫӗнӗ
хула тума килтӗмӗр. Мӗнле пархатарлӑ ӗҫ вӑл — строитель ӗҫӗ. Пур ҫӗрте те
сан йӗрӳ юлать, ӗҫӳ курӑнать. Кунта та хамӑр ята ярас марччӗ. Ямастпӑрах! Пирӗн
сӑмах — 1бетон пек ҫирӗп,— тет Геннадий
Игнатьев.
Мён терн вӑйлӑ та ҫунатлӑ сӑмахсем.
Ҫак сӑмахсене Ч ӑваш ҫӗрӗ-шывӗпе тӑванлашнӑ 22 ҫулхи Украина каччи, бетонщикарматурщиксен бригадирӗ Геннадий Петро
вич Игнатьев, калать. Халь унӑн ҫыннис е м — ҫӗнӗ хула тунӑ ҫӗрте. Кангни еменӑрл нормӑна бригада яланах ирттерсе тултарать. Ёҫ дисциплинине пӑсакан бригади
ра пӗр ҫын та ҫук. Паллах, терчӗсем те кун
та сакал мар. Сӑмахран, кино курас тесен,
кӳршӗ ялсене каймалла. Столовӑйсем те
халлӗхе ҫителӗксӗртерех-ха; анчах, хастар
ҫамрӑк строительсене ку ҫитменлёхсем хӑратаймаҫҫӗ.
— Пурне те хамӑр тӑватпӑр, часах акӑ
пурте пулать. Чӑваш халӑхӗ пире ырӑпа,
мухтавпа ҫеҫ асӑнмалла пултӑр,— теҫҫӗ
Украина, Смоленск, Тутарстан каччи-хӗрӗсем, хӑйсен ӗҫри телейне Чӑваш республиюинче тупнӑакерсем.

Канӑҫсӑрсем
Бригадӑри шмсомолецсемпе ҫамрӑксен
сӑмахӗ Алексей Сергеев чӗрине вут-ҫулӑм
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хыптарчӗ, ҫӗнӗ хастарлӑх ҫуратрӗ. Камӑнха ҫав чаплӑ с тр ой кӑн а— ҫӗнӗ хула тунӑ
ҫӗре — ёҫлеме каяс килмӗ.
— Ҫук, каятпӑрах... Ҫак ҫурта туса пӗтерсенех!.. Унта та ӑста строительсем кирлӗ. Эпир, комсомолецсем, каймасан, кам
кайтӑр тата унта,— терӗ вӑл хӑйне хӑй
строительство управленийӗн
начальнике
патне кӗнӗ чухне. Анчах управлени начальникӗ унпа калаҫасшӑн та лулмарӗ:
— Ҫак ш артлама оивӗре Ш упашкартан
таҫти хир варрине-и? Ан та шухӑшла, Сер
геев, хӑвна шеллесе калатӑп. Ҫап-ҫарах
вӗт-ха унта халь, сӑмса вӗҫне те ниҫта
ӑш ӑтма ҫук,— терӗ вӑл ҫамрӑк бригадира,
спутник-хула тунӑ ҫӗре ӗҫлеме каясси ҫинчен сӑмах хускатсан.
Ш артлам а сивё февраль уйӑхӗ. Темиҫе
кунтанпа ӗнтӗ айӑн-ҫийӗн ҫил-тӑман ахӑрать. Ш упаш карӑн ҫӗнӗ опутник-хулкне ту
на ҫӗре ӗҫлеме к а я с ьтйтӑва халӗ те-ха татса паман. Паян акӑ тата, февралӗн ҫирӗммӗшӗнче, Сергеев бригадира прораб ӳкӗтлеме тытӑнчӗ.
— Вӑт, канӑҫсзрсем!.. Чи лайӑх брига
да, чи лайӑх бригада пӑрахса каясшӑн!
Кунта вара камсем ӗҫлемелле?.. Чи активлӑ комсомолецсем,— терӗ вӑл, хӑй умёнче
тӑракан кӑштах хуратутлӑ ҫамрӑк ҫине
кӑм ӑлсӑррӑн пӑхса. Унтан вӑл ӑна ҫӗнӗ ху
ла тунӑ ҫёрте малтанхи вӑхӑтра тӗл пулакан йывӑрлӑхсемпе «хӑратма» хӑтланчё.
Бригадир пурпӗрех килӗшмерӗ.
— Ҫук, эпир нимӗнле йывӑрлӑхран та
шикленместпӗр. Пурне те хамӑр тӑватпӑр.
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Целина крайёнчи колхозсемпе совхозсенче,
Ҫӗпӗрти ҫӗнӗ стройкӑсенче ёҫлекен ҫамрӑксенчен мӗнрен кая вара зпир?! Нимӗнрен
те кая мар! Зпир т е — комсомолецсем!—
терӗ вӑл прораба хирӗҫ вӗриленсех.
Управлени пуҫлӑхёсен ирӗкоӗрех Сер
геевна, ун юлташӗсемне килӗшмелле пулчӗ. Ик-виҫӗ кунтан вара 38 хастар ҫамрӑ-к,
коммунистсемие комеомолецеен
бригади,
ҫӗнӗ хула тунӑ ҫӗрте ӗҫлеме пуҫларӗ. Шатӑр ш артлама сивӗ те хӑратаймарӗ вӗсене.
Хаяр ҫил-тӑман витёрех вӗсем ӗҫе ҫӳрерӗҫ.
М алтанлӑха кунта буфетсемпе столовӑйеем
те, пурӑнмаллп ҫуртсем те пулмарӗҫ. Вӗри
чей ӗҫес е кӑштах ӑшӑнас тесен те, кунӗпе
кӑвайт ҫунтарма тиврӗ. Пурпӗрех бригадӑран никам та каялла Ш упашкара тармарӗ, коллектив я;тне ямарӗ.
Вӑхӑт нумаях иртмерӗ, ҫамрӑксен хушшинче
пыракан социализмла ӑмӑртура
Алексей Сергеев бригади пӗрремӗш вырӑна
тухрӗ. Строительствӑра та хастар, обществӑлла ӗҫре те чи малта пулч‘ӗҫ бригадӑри
ҫамрӑксем. Акӑ, Валентина Михайловӑпа
Алексей Сергеева кӑҫал Ш упашкар ӗҫҫыннисем хула Советне депутата еуйларӗҫ. Ҫичӗ
ҫамрӑк каҫсерен хулаиа тӗрлӗ .курссене вӗренме ҫӳрерӗ. Алексей Сергеев бригадирпа
М аргарита Иванова каменщица вара — хал ӑх хорӗн пултаруллӑ еолисчӗсем.
— Вҫлеме ҫеҫ мар, юрлама та, вӗренме
те пултараҫҫӗ,— тет, Антонов прораб, бригадӑна мухтаса.
— Ёмётсом пысӑк. Бригадӑра ӗҫлекен
строительсем кӑҫал пурте каҫхи вӑтам
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шкулсене, техникумсемпе институтсене з а 
очно вӗренме кёресшӗн. Л ай ӑх строитель
пул ас тесен, пысӑк пёлӳ кирлӗ. Бригадӑра
пӗр ҫын та вӑтам пёлӳсӗр ан пултӑр. Коммунизмла ӗҫлекен бригада ятне илессишӗн
кӗрешетпӗр пулсан, ӗҫре ҫеҫ мар, вӗренӳре
те малта пулар,— тет Алексей Сергеев бри
гадир, юлташӗсем ҫине пӑхса. Йӗри-тавра
пуҫтарӑнса тӑнӑ рабочисем те вара, бригадирпа пӗр шухӑшлӑ пулса, калаҫӑва хутшӑнаҫҫӗ. Вёсене пурте кӑсӑклантарать,
м алалла туртать, ҫӗнӗ ҫунат хушать.
1961

СИККАССИ Х ё Рӗ
...Аслӑ Каҫал ялёнчи шкул ҫуртне туллиех халӑх пуҫтарӑннӑ. Пӗчӗк сцена ҫинчн
трибуна умӗнче хуларан килнё рабочи —
Николай Феликстович Малинкин комму
нист тӑрать. Ҫӗршыори лару-тӑрупа килес
ҫуракине епле ирттересси ҫинчен, апат-ҫимӗҫ енӗпе йывӑрлӑхсем килсе т у х н и ҫинчен
ӑнлантарать вӑл ил ҫыниисене.
— Юлташсем, кулаксене ан итлӗр! Пуҫтарнӑ вӑрлӑха эпир ниҫта та ӑеатмасгпӑр.
Вӑл сирӗн акмалли фонд. Вӑхӑт ҫитсен,
эпир ӑна хӑвӑрах таивӑрса паратпӑр. Совет
влаҫӗ, большевиксем сире нихҫан та улталас ҫук.
Чухӑнсем Малинкин коммунистӑн хӗрӳллӗ сӑмахне ш м лесех итлеҫҫӗ.
— Тӗрӗс калать! Тӗрӗс калать! Мӗн иккӗленсе тӑмалли пур унта!.. Кулаксен тӑшманла элекӗсене тӑрӑ шыв ҫине кӑлармалла! Ан улталаччӑр халӑха ӳлӗмрен!—
теҫҫӗ вӗсем хӗрӳллӗн.
Ял халӑхӗ, пурте пӗр шухӑшлӑн пулса,
вӑрлӑхлӑх тырра ыранах пӗр ҫӗре пуҫтарма калаҫса татӑлчӗ, хут ҫырчӗ. Революцн
ӗҫёнче пиҫӗхнӗ коммунистӑн кашни сӑмахӗ
чухӑнпа вӑтам хресченӗн чӗри патне пычӗ;
лапсӑркка ҫӗлёкӗсен айӗнчен чее куҫӗсене
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ҫиллессӗн хӗссе, хӗвне пытарнӑ кӗоке пӑшалӗсене кбҫ-вӗҫ туртса кӑларас пек тӑракан
кулаксен чунӗсене вара вӑл сӑмахсем — йӳҫӗхтерчӗҫ, вӗчӗхтерчӗҫ.
Пуху вӗҫленнӗ хыҫҫӑн кӑштахран сцена
ҫине Аслӑ К аҫала пӗр уйӑхлӑха семинара
пуҫтарӑннӑ учительсемпе Ш ӑхранти медтехнякумран агитаци енӗпе ш л н ӗ студентсен тата ялти комшмолецсен хорӗ тухрӗ.
Малти ретре Володя Разумов, Володя Ти
хомиров, Клава Кречетникова, Костя Пет
ропавловский тӑраҫҫӗ.
Вася Аржанухин хӑй купӑсне илемлӗн
вылятса илчё те, ҫамрӑксем харӑссӑн «Вих
ри враждебные веют над нами» юрра юрласа ячӗҫ. Тепрер авӑ|кран вара чӑваш юррисем юхма пуҫларӗҫ.
М алалла у тар, хар ӑс тусар ,
П ӗрлеш се ӗҫрс ыр курар.
Туллит-туллит, ырӑ курар
Х ӗрлӗ ялав, хёр л ё ялав айёнче!..
Линкка-линкка авкаланма
Ю ман хӑма кирлё;
Халь те . юман, тата юман,
Тата юман кирлё.

П ултаруллӑ ҫамрӑксене чухӑнсем кашни
юрӑ в ӗҫ лен мессе ре н тӑвӑллӑн алӑ ҫупса саламларӗҫ.
Чарш ав пёр самантлӑха хупӑнса ҫёнёрен
уҫӑлнӑ хыҫҫӑн, сцена ҫине акӑ ҫамрӑк учи
тельница — К л а в а
Кречетникова — тухса
тӑчӗ. Халь-халь тӳпене вӗҫсе хӑнарас ӑмӑрт106

кайӑк тейӗн ӑна. Ҫӗмӗрт пек хуп-хура куҫӗсем унӑн чёррӗн пӑхаҫҫё. Вӑрӑм та хулӑн
ҫивӗчёсене вӑл хулпуҫҫи урлӑ уртса янӑ
Кӑкӑрӗ ҫинче, сулахай енче, хӗрлӗ хӑмачран тунӑ бант ҫиҫет.
Ш кула пухӑннӑ хресченсем ҫак хӑюллӑ
ҫамрӑк хӗре пурте лайӑх паллаҫҫӗ. Сиккасси хӗрӗ вӑл, комсомолка. Чухӑн ш л йы ш ра
ҫуралса ӳснӗ. Халӗ Ҫӗнё Шелттем ялӗнче
пуҫламӑш шкулта ачаеене вӗрентет. Семинарта чухне те Клава хӑй вӑхӑтне ахаль
ирттермест, халӑха вӑл Совет влаҫӗ ҫинчен, ун политики ҫинчен каласа ӑнлантарать. Пӗтӗм чун-чӗрипе парӑннӑ вӑл ҫак
ёҫе. Пушӑ вӑхӑтсенче Клава тантӑшӗсемпе пӗрле юрӑсем юрлама, сӑвӑсем калама
юратать. Сасси уҫӑ унӑн. Паян вӑл акӑ
шкулти халӑха Алексей Максимович Горь
кий ҫырнӑ «И зерш ль карчӑк» калаери хӑюллӑ та паттӑр Данко ҫинчен хьпвнӑ легендӑна каласа парасшӑп.
«Ёлӗк-авал ҫӗр ҫинче пӗр йӑх пурӑннӑ:
ӑна виҫӗ енчен утса тухма ҫук чӑтлӑх вӑрман хупӑрласа тӑнӑ, тӑваттӑмӗш енче —
ҫеҫенхир пулнӑ. Хаваслӑ, вӑйлӑ, хӑюллӑ
ҫынсем пулнӑ ҫак йӑхра. Анчах пӗррехинче
ҫапла вӗсемшӗн йывӑр самант килсе тухнӑ:
таҫтан амакран урӑх йӑхсем пырса ҫитнӗ
те вӗсене сӗм вӑрман ӑшнелле, ш аларах хӑваласа янӑ,—нпуҫдарӗ Клава хӑй юратнӑ калавӑн сыпӑкне.— Д анко — ҫамрӑк та илемлёокер — ҫав ҫынсем хушшинче пулнӑ.
Илемлисем — кирек хӑҫан та вӑйлӑ. Акӑ,
вӑл хӑйӗя юлташӗсене ҫапла калать: мён
эпир, шухӑша путса, кичемленсе ларса, вӑя
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сая яратпӑр! Кар тӑрар та утса тухар вӑрмана, вӗҫӗ-хӗрри пурах вӗт унӑн — ҫӗр ҫинче кирек мёнён те вӗҫӗ пур. Кайрӑмӑр! Ну!
Хей!
— Ертсе кай, эппин, эсё п и р е !— тенё
ӑна ҫынсем.
Ертсе кайнӑ вара Данко...»
Сцена ҫинче тӑра^ан Клава легендӑна
каланӑҫемён пӗтӗм чун-чӗрипе хавхаланса,
ҫӗкленсе пычӗ. Пӳлӗмре ларакансем те пур
те шӑпах. Вӗсемшӗн халӗ вӑрман ҫине капланса килнӗ ҫил-тӑвӑл кӗрлевӗ те, вӑй-халӗсем пӗтсе ҫитнипе ҫак чӑтлӑх вариантам
хӑтӑлса тухас шанчӑка ҫухатнӑ ҫынсем
хаярланса Данкона: «Вилӗм сана! Вил ӗ м ! » — тесе кӑшкӑрни те — йӑлтах куҫ
умӗнче. Вёсен умӗнче халӗ Клав а Кречетннкова мар, Данко хӑй тӑрать, тейӗн. Ав
епле вӑл, паттӑррӑн та мӑнаҫлӑн, аслатипе
кӗрлекен сӗм вӑрман вмтӗр инкеке лекнӗ
халӑха хӑй хыҫҫӑн м алалла ертсе пырать.
Ҫӳле ҫӗкленӗ аллинче унӑн — чӗри ялкӑшать. Ҫутӑ хӗвелтен те ҫутӑрах, хӗрӳллёрех вӑл. Ун ҫути ҫынсене сӗм-тӗттӗмлӗхре
ҫул тупма пулӑшать, м алалла тата патваррӑн утма хавхалантарать.
...Концерт комсомолецсен хорӗ «Интерна
ционал» юрланипе вӗҫленчӗ.
Ял урамёсемпе килӗсене саланакан хрес
ченсем, комсомолецсем ыран ирхине ирех
мӗнле хӑрушӑ инкек снксе тухасса, кулаксемпе вёсен хӳрешкисем Совет влаҫне хирӗҫ хура пӑлхав ҫӗклессе оисмерӗҫ. Кулаксем вара каварлашрёҫ те каварлашрӗҫ... Вё
сен К аҫалапа Тӗмер, Тӑвай вулӑсӗсенче в а 
ше

рӑ-хурахла вӑрттӑн ӗҫлекен ҫыннисем —
хресченле тумланнӑ эсерсемпе шурӑ офицерсем — ялтан яла контррвволюцилле хавха ячӗҫ: «Коммунистсем кӑҫал акмалли
вӑрлӑха, лайӑх упрас тесе улталаса, пӗр
ҫӗре пуҫтарчӗҫ. Вёсем ӑна хуласене ӑсатасшӑн, Германие сутасшӑн. Коммунистсен
аллине пёр пӗрчӗ вӑрлӑх та памалла мар!..
Советсене коммунистсемше комоомолецсенчен тасатӑр!..» — чӑшӑлтатрӗҫ вӗсем ҫӗленсем евӗрлӗн. Унтан, палӑртнӑ кун ҫитсен,
лайй'Х хӗҫпӑшалланнӑ контрреволюционерсем ялюенчи халӑха ирёксӗрлесе пӗр ҫӗре
пуҫтарчӗҫ: Тамбо-в кӗпӗрнинче алхасакан
Антонов эсер бавдинчен ш л н ӗ хутсене вула- 1вула пачӗҫ, пӑлхава ҫӗкленме хӗтӗртрӗҫ,
улталарӗҫ.
— Питӗрпе М ускавра тата ытти чылай
хуласенче, кӗпӗрнесемпе уессенче ком1мунистсене йӑлтах вӗлерсе пӗтернӗ! Пӗтӗм
Атӑл тӑрӑхӗ пӑлхава ҫӗкленнӗ! Этшр те
вӗсемпе пӗрле пулмалла! Саветсене коммунистсенчен тасатмалла! Кам та кам пирӗнпе пӗрле пыраошӑн мар, вёсен ҫурчӗ-йёрӗсене кӗлпе вӗҫтеретпӗр!..— терӗҫ вӗсем, пӑшалӗсемпе юнашса.
Ш артлама январь уйӑхӗн 27-мӗшӗнче,
тухӑҫа шурӑмпуҫ тӗсӗ^ҫапа пуҫласанах, Аслӑ
Каҫала таврари ялсенчен аллисене сенӗксемпе пуртӑсем, пӑшалсемяе чукмарсем, вистеисам тытнӑ кулаксемяе вёсен хӗтӗртнӗ
ҫыннисем ҫунасем ҫине тиене-тиеые ныра
пуҫларӗҫ.
Вулӑс центрне ҫитсенех, кулаксен эшкерӗ
хӑйсен тискер ӗҫне тума тытӑнчӗ. Чи мал109

тан вёсем ӗҫтӑвком ҫуртне ҫёмӗрсе кӗчӗҫ.
Унта дежурствӑра таракан Дмитрий П а в 
лович Павлова хӗнесе, асаплантарса вӗлерчӗҫ. Унтан хура чаипансем пӗркеннӗ «улаюсам семинара килнӗ учительсене, студентсене тапӑнчӗҫ. Кӗҫех акӑ урса кайнӑ
бандитсен ушкӑнӗ Аржанухишта Соловьев
пурӑнакан ҫурт умне кӗпӗрленсе ҫитрёҫ.
Ҫук, вут-ҫулӑм чӗреллӗ комсомолецсем
тӑш мана парӑнмарӗҫ. Хӑрушӑ вилӗм ҫитсен
те вӗсем, ҫума-ҫумӑн тӑрса, «Интернацио
нал» юрларӗҫ.
Хурахсен уникӑнӗ ҫакӑнпах лӑпланмарӗ.
Клава Кречетникова пурӑнакан ҫурт ен
нелле кӑижӑрашса, юнаса чулрӗ. Унта вӗсене Сиккасси кулакӗ, Тамбоври шурӑ пӑлхавҫӑсен — Антоновӑн — ҫырӑвне илее килнӗ Сӑран Куҫми ертсе пычӗ. Кӗҫех унӑн
Сиккассипе Вӑрӑмпуҫне ҫитмелле, унтикулаксемпе эсерсене пӑлхава ҫӗклемелле. Вас«атрӗ вӑл, хистерӗ.
— Тахҫанах ҫаима хатӗрленнӗ эпир ӑна.
Май килмерӗ... Вӑрӑмлуҫпа Ҫӗн Шелтем,
Сиккасси ҫамрӑкӗсене йӑлтах антихриса ҫавӑрчӗ. Вӑхӑт ҫитрӗ, пӗтермелле вӗсене,—
тет вӑл, хӗремесленсе. Куҫӗ-пуҫӗ хӑйӗн юнёҫен каижӑрӑнни пек таларса кайнӑ.
Хӑйсем пат.нелле кӗпӗрленсе килекен халӑха асӑрханӑ хваттер хуҫи арӑмӗ пӳрте
чупса кӗчӗ.
— Клава, Клава, пытан хӑвӑртрах. Кулаксем пӑлхав ҫёкленӗ, пирӗн патал л а килеҫҫӗ. Пытан хӑвӑртрах! Пытаи!..
— Ҫук, кинемей, пытанмастӑп. Вилсен те,
Совет влаҫӗшӗн вилем... Пӑлхавҫӑсем хуш110

шинче те пурте Совет влаҫӗн тӑшманӗсем
мар, кулаке ем улталанӑ вӗсене.
Унтан вӑл в ӑ р ^ а р кӑна урине ҫӑматӑ
тӑхӑнчӗ те, ҫурӑмӗ ҫине ӑшӑ тутӑрне уртса
ярса, урама чупса тухрӗ.
— Тӑвансем! Мӗн хӑтланатӑр эоир! Кулаксен ултавне итлесе, хӑвӑр юн тӑкса илнӗ влаҫа хирӗҫ, Совет влаҫне хирӗҫ, каятӑр-и? Чарӑнӑр! Ан ӗненӗр кулаксене! Йӑнӑш ҫулпа яраҫҫӗ вӗсем сире! Вӗсем ҫӗршыври влаҫа каллех мул хуҫисемпе улпутсен, кулаксен аллине парасшӑн! Ҫу.к, ун
пек пулас ҫук, ӗҫхалӑхӗ хӑй влаҫне пусмӑрҫӑсен аллине нихҫан та каялла памӗ!
Клавӑн чунтан калакан сӑмахӗсем улталаннӑ хресченсен чӗрине пырса тиврӗҫ.
Тин ҫеҫ кирек кама та ҫапса пӑражма хатӗр
тӑракан ҫиллеслё халӑх самантлӑха иккӗленее, хумханта-шавласа кайрӗ, хӗр сӑмахӗсене итлеме тытӑнчӗ.
— Учительница тӗрёс калать, тӑвансем!
Кулаксен серепине лекнӗ эгаир!..
— Э-э! Ҫак ҫара ҫерҫие, комсомолкӑна,
антихриса, итлетӗр-и эсир? Мӗн, хӑвӑра та
юнлӑ мунча кирлӗ-им, тӑмсайсем! — ахӑрса ячӗ ҫав вӑхӑтра эрех кӳпсе тултарнӑ
кулаксен пӗр ушкӑнё, халӑх умне сшксе
тухса.
— Муокавпа Питӗрпур, Чӗмпӗр хулисене
тахҫанах большевиксенчен тасатнӑ! Раҫҫейре халӗ ҫӗнӗ влаҫ! Ну, мӗн ҫывӑрса тӑратӑр, лартӑр ӑна сенӗксем ҫи«е!..
— Юлташсем, тата тепӗр хут калатӑп,
ан ӗненӗр ҫак ирсӗр кулаксене! Улталаҫҫӗ
вӗсем оире!.. Улталаҫҫӗ!..
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Клава хӑй сӑмахёсене каласа пӗтереймерӗ, кулаксем ӑна хупӑрласа илчӗҫ те выҫ
жашкӑрсем пеж ҫапса ӳкерчӗҫ, хӗнеме тытӑнчӗҫ. Хӗр ҫапах та тӑшмаисене парӑнасшӑн пулмарӗ. Юнланса, аманса пӗтнӗскер,
пӗтӗм чун хавалӗпе каллех ура ҫине сиксе
тӑчӗ:
— Ы-ых, ҫӑткӑн вӑрӑнхурахсем... Пире
пурпӗрех вӗлерсе пӗтереймӗр!.. Совет влаҫӗшӗн вилетёп! Чухӑнсем, Совет влаҫне,
Ленина сыхлӑр! Ан итлӗр ҫак хурахсене!
Ан итлӗр!..
Ҫав самантра урса, тиокерленсе кайнӑ
тӑшмансен эшкерӗ, чукмарӗсене ҫӳлелле
ҫӗклесе, хӗр ҫине тепӗр хут оиксе ӳкрӗ...
Хӑй чунтан юратнӑ Данко чӗри пек щӗлкӑваррӑн ялкӑшса, пӗтӗм кӑмӑл-туйӑма
асамлӑн тыткӑнлакан музыка сасартӑк пат
татӑлнӑ евӗрлӗн, вӗҫлеичӗ паттӑр комсо
мол кӑн — К л ава Кречетникован — кунҫулӗ.
Пуҫӗнчен ҫӑткӑн тискер кайӑк сӑхса вӗлернӗ илемлӗ уй-хир юрӑҫи тӑри пек ӳкрӗ вӑл
шурӑ юр витнӗ хура ҫӗр ҫнне.
*

*

*

...Сиккассинчи вӑтам шкулти Ленин пӳлӗмёнче, хитре хашака ӑшӗнче, хӗрлӗ хӑмач
ҫине ҫьшӑҫтарнӑ пӗр пысӑках та мар сӑнӳкерчӗк ҫакӑнса тӑрать. Йӗри-тавра ӑна
хура хӑюпа ҫавӑрнӑ. Сӑнӳкерчӗк айне «Кре
четникова Клавдия Ивановна» тесе ҫырнӑ,
кӗскен кӑна умӑн биографине ка л а са панӑ.
У'Н умӗнче, тӑваткал сӗтел ҫинче, яланах
сарӑ, хӗрлӗ, кёрен, кӑвак ҫеҫкесемпе ҫиҫекен чӗрӗ чечаксем.
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Пӳлёме кӗракен ачасем ку тӗлте тӑпах
чарӑнса тӑраҫҫӗ, сӑнӳкерчӗк ҫине хурланеа,
юратса пӑхаҫҫӗ. Вёсен куҫӗ умне вара паянхи телейлӗ те ирӗк пурнӑҫшӑн хӑйӗн ҫамрӑк пурпӑҫне панӑ учительвицӑн ытарайми
сӑнарӗ, ун кунҫулӗ тухса тӑрать. Ҫамрӑк
ленинецсемпе комсомолецсене вӑл хаяр кӗрешӳре ҫӗнсе илнӗ ирӗклӗхе тӑшмансенчен
хӳтӗлеме ш р е к хӑҫан та хатӗр пулма, чӑнчӑн патряотсем пулеа ӳсме чӗнет. «Совет
влаҫне, Ленина сы хл ӑр!»— тет ҫамрӑк учи
тельница вӗеене.
1966

8.

В. А х у н . Х ӑ т л ӑ ҫ у р т .

САКӐР ХУРАН — Ш УРӐ ХУРАН.,
— М а каш латӑн, ш урӑ хурӑн,
Ҫ илсӗрех эс пӗкӗлен?..
М а э с канӑҫсӑр, тӑванӑм,
П уҫн а уснӑ, хурланан?..
Х а л ӑ х юрринчен.

Елчӗкрен Энтотене пынӑ чухне вёсем,
ҫӳллӗ те илемлӗскерсем, аякранах курӑнаҫҫӗ. Стройра тӑракан шурӑ маскхалат тӑхӑннӑ салтаксем тейӗн вӗсене. Сакӑр хур ӑ н — еакӑр пӗртӑван. Пурте пӗр тан, л ас
тика, йӑрӑс. Энтепе ҫыннисем вӗсем ҫине
яланах ӑшшӑн, хисеплесе пӑхаҫҫӗ. Киленкаян ҫак хурӑнсем тӑрӑх Андреевсен килҫуртне тупать, иртсе ҫӳрен ҫын ҫ уллахивӑхӑтра вёсен айне сулхӑна ларса канать.
Пнре те: «Семен Андреевӑн ашшӗпе амӑшӗ ӑҫтарах пурӑнаҫҫё-ши?» — тесе ыйтсан,
кӑлайла вылякан ачасем ҫав шурӑ хурӑнсем еннелле тӗллесе кӑтартрӗҫ.
— Ав, хурӑнлисем... Пӳрт умӗнче сакӑр
хурӑн,— терӗҫ вёсем пире.
...Вирук атпапа Элекҫей мучи ӑшӑ та тарават кӑм ӑллӑ ватӑсем. Хӑйсем патне ҫъшсем килсе ҫӳренишӗн питӗ те хӗпӗртеҫҫӗ иккен вӗсем.
— Пӳртпе аппаланатпӑр та-ха, ҫӗншше
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лартасшӑн. Кивви юхӑна пуҫланӑччӗ ёнтӗ,
Ҫумкка ҫураличченех майлакаланӑччӗ те
эпир ӑна,— тет пире Элекҫей мучи хӑма
саваланӑ май. Иртнӗ вӑрҫӑра пуҫне хунӑ
ьгвӑлне, Совет Союзӗн геройне, ашшӗпе
амӑшӗ ялтилле Ҫумкка тесе чённӗ иккен.
— Ҫумкка вӑл пирӗн мӗн пӗчӗкрен чӗрӗ
ҫитӗнчӗ. Кӳршӗ-аршасем те тӗлӗнетчӗҫ унран,— ка л а са пама тытӑнаҫҫӗ пире Элекҫей мучипе Вирук аппа юратнӑ ьшӑлӗ ҫинчен.
Хӑйеен ялӗнчи пуҫламӑш шкултан ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Ҫумкка Ш ӑмалакри ҫичӗ ҫул вӗренмелли ш-кула ҫӳреме пуҫлать. Унта ӑна, сӑпайлӑ та тӑрӑшса вӗренекен ачана, пиллӗкмёш класри пионерсем
отряд вожатӑйне суйлаҫҫё. Тепӗр ҫулхине
Ҫум 1ккан тӑван ялӗнче Энтепере те ҫичӗ ҫул
вӗренмелли шкул уҫӑлать. Ҫумика вара
улттӑмӗш класа хӑйсен ялне куҫать.
Ёҫре хаст-ар, вӑйӑ-кулӑра хаваслӑ та пултаруллӑ ҫитӗннӗ Ҫумика. Хӑй тантӑшӗсемпе пӗрле колхозра тӑрӑшса ӗҫленӗ: тырӑ
вырнӑ, кӗтӳ кӗтнӗ. Питрех те вӑл — выртмана ҫӳреме юратнӑ.
Лӗтпӗлтӗк ЫЙХ1И тӑрӑшшӗ ҫуллахи лӑпкӑ
каҫ. Илемлӗ улӑхра утсем ҫӳреҫҫӗ. Вӗсенчен инҫех те мар кӑвайт ҫунать. Мӗнле ача
юратмӗ-ши ҫакӑн пек ытарлӑ каҫеене. Анча1Х... Ҫакӑн пек каҫсенче ге, аеӑрханусӑртарах пулсан, инкек сиксе тухма пултарать.
Акӑ мӗн пулса иртнӗ пӗррехинче выртмара.
...Шурӑмпуҫ килес умён ҫӗрӗпе Тимахви
мучи халап-юмахӗсене итлесе выртнӑ ача8*
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сем, аҫамӗсемие чёркенсе, тутлӑ ыйха путнӑ. Улӑхри лашасем тавра хурала юлнӑ
Ваҫукпа Мӗтри кӗтӳҫсем ҫеҫ ерипен уткаласа ҫӳренӗ. 'Сасартӑк ҫав самантра кӗтӳрен кӑшт аяхкинерех ҫӳрекен тихаллӑ кёсре ҫине-ҫинех хартлатма тытӑннӑ. Лӑпжӑн
ҫисе ҫӳрекен лашасем пурте пуҫӗсене кар
тах ҫӳлелле ҫӗкленё.
— Кашкӑрсем!
Кашкӑреем!— кӑшкӑрса
янӑ Ваҫук пӗчёк тихаллӑ лаш а тавра явкаланажан тукмаксене асӑрхаса. Хӑраса
ӳкнӗскерсем, вӗсем м алтанлӑха ним тума
та пӗлмен, ҫывӑракан юлташӗсем патнелле
вирхӗннӗ.
Ваҫук сассипе вӑранса кайнӑ Ҫумкка
вӑштах ури ҫине сиксе тӑнӑ.
— Тимахви мучи, Мянкуль, Энтюк, тӑрӑр хӑвӑртрах! Кашкӑрсем! — тенӗ вӑл, ыттисене вӑратса. Унтан вӑл Хушкине вӑрвар тытса утланнӑ та кашкӑрсем ҫинелле
ыткӑннӑ. Ытти ачасем те Кӗҫех лашисем
ҫинче пулнӑ. Каҫхи шӑплӑжа янратса такам
пушӑпа «пӑшал персе» янӑ, вутпуҫҫи ҫавӑрса тытнӑ.
Кӗтмен хӑнасене Ҫумкка «отрячӗ» ҫав
каҫхине Ш ӑ м а л ак катине ҫитиех хӑваланӑ.
...Пӗр ҫӗре пуҫтарӑинӑ ачасем кашкӑрсен ӑшёсене епле «1в ут хыптарни» ҫинчен
хавасланса калаҫнӑ. Кӑвайт ҫине хыт-хура
пӑрахса л аракан Ҫумкка ҫеҫ калаҫӑва хутшӑнман. Ы тлашши сӑмах ваклама юратман
вӑл.
— Э-эх, тусӑмсем, туй иртсен, эпир пур
те ташша ӑста,— тенӗ ватӑ Тимажви му
чи.— Ҫапах та, Ҫумккаран м аларах каш116

кӑрсем ҫине ыткӑнаканни никам та пулмарӗ... Пултаратӑн Ҫумика, яланах ҫапла
хӑюллӑ пул. Пионерсен хӑюллӑ, паттӑр
пулмалла. Ҫакна май зпӗ сире, ачасем, ки
ле каяс умён туслӑхпа паттӑрлӑх ҫинчен,
халӑх ӗҫёшён кӗрешнӗ улӑплн ҫынсем ҫинчен халап каласа парам. Тӑнлӑр.
Ҫ ам рӑк кӗтӳҫсем каллех кӑвайт умне ватти тавра пуҫтарӑнса выртнӑ.
«...Ку вӑл виҫӗ ӗмӗр авал, Степан Разин
пӑлхавӗ вӑхӑтӗнче, пирӗн таврара, Хырла
леш енче, пулса иртнӗ.
Ҫав аслӑ утаман ҫарӗнче ҫулӑм чӗреллӗ
пӗр ҫын, Пайтул ятлӑ чӑваш йӗкёчӗ пулнӑ,
тет. Степан Разин ӑна, паттӑр та пултаруллӑ утамана, полковник ятне панӑ пулать.
Пӗр ҫулхине ҫапла Степан Разин ҫарӗ
Чӗмпӗр хули патӗнче темиҫе эрне хушши
патша стрелецӗсемпе ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн, ҫӗнӗ
вӑй пухма тесе, Атӑл тӑрӑх анаталла анма
канаш тӑвать. Аслӑ утаман вара паттӑр
полковникне ыталарӗ, тет те, ҫапла каларё,
тет:
— Пайтул тӑванӑм, патша пире хирӗҫ
шутсӑр вӑйлӑ ҫар пухнӑ. Унӑн ҫарне ҫёнтерес тесен, пирӗн Атӑлпа Тан, Ейӗк шывӗсем тӑрӑхӗнче пурӑнакан пётӗм хура халӑха ура ҫине ҫӗклемелле. Сан ҫариа эпӗ,
Пайтул, П ӑлапа Ҫавал, Сӑр шывӗсен тӑрӑхӗнчи чӑвашсем патне ярасшӑн. Кашнн ялтах ман йыхравлӑ ҫырӑвӑма халӑха вуласа
пар. Тепӗр ҫул, шъив-шур типсен, ҫӗнӗ вӑппа эпир вара санпа каллех ҫакӑнта, ҫак
шурӑ хула патӗнче, тӗл пулӑпӑр. Хура ха
лах юнне ӗҫекенсемпе тата хатартарах ҫа117

пӑҫмашкӑн эпё сана хамӑн хӗҫёме парнелетӗп. Вӑл сана яланах мана, Тан хусахне,
аса илтерё,— тет.
Ы таласа чуптӑваҫҫӗ те икё паттйр пёрпӗрне, уйрӑлса каяҫҫӗ. Степан Разин—Атйл
тӑрӑх анаталла, Искей Пайтулӗ — Ҫӗрпӳ
хули еннелле. Воеводӑеем ҫакна, сутӑнчӑк
турхансем пӗлтернипе, сиссе илеҫҫӗ те Сте
пан Разинпа Искей Пайтулӗн ҫыннисем
хыҫҫӑн йӗрлеме тухаҫҫё.
Ҫивӗч ӑслӑ утаман-полковник пулнӑ П ай
тул, ҫар ӗҫне вӑл лайӑх пёлнӗ.
Акӑ хайхи, Сӑр вӑрманӗсем патнелле ҫитеспе, Хирти С атак ялӗ ҫумёнчи анлӑ хир
варринче, пӑлхавҫӑсен утлӑ ҫарне хирӗҫ
килекен Барятинский воеводӑн салтакёсем
курӑнса каяҫҫӗ. Пӑлхавҫӑсен малта куҫхӑлха пулса пыракан хусахӗсем ҫакӑн ҫинчен ҫийӗнчех Пайтула пӗлтереҫҫӗ.
Ҫак хыпара илтсен, полковник хӑйӗн есаулӗсемпе утаманӗсене канашлӑва пуҫтарать.
— Ну, тусӑмсем,— тет вӑл,-^ Б арятин
ский воевода пирӗп шухӑша сиснӗ нулас.
Вӑл пире, ват каш кӑр, Хырла урлӑ каҫарса
вӑр.ман ҫӗрие вёҫертсе ярасшӑн мар. Патшан усал йытти пире ҫакӑнта, уй варринче,
аркатса тӑкасшӑн. Унӑн ункине татма пире
ҫӑмӑлах пулмасть... Пирӗн халь пурсӑмӑрӑн та харӑссӑн, пӗр ҫирӗп хӗҫ пулса, тӑшман ҫине сиксе ӳкмелле, вӑя-хала хир тӑрӑх
сапаласа я.малла мар. Эпӗ, тусӑмсем-тӑванӑмсем, патша хӗҫӗ пуҫӑ'ма касичченех си
рен умӑрта пулӑп. Е пурнӑҫ, е вилӗм!..
Хатӗрленӗр,— тет.

— Тёрес, утаман, ку унка татса тумма
пире ҫӑмӑлах пулмасть. Пӗлетпӗр, патша
ҫыннисем вёсем чи малтан сана чӗрӗлле
тытасшӑн... Кашни хапсӑнчӑк улпут ачи,
кашни ҫӑтхӑн паяр ачи халь сан пуҫушӑн
сӗнекен ылтӑн укҫана илме ӗмӗтленет! Илтнӗ ӗнтё эсӗ ку хьшара...— тет Янчура ута
ман, калаҫӑва хутшӑнса.—- Сан шурӑ юпӑнчуна, улма чӑпар урхамахна вёсем тахҫанах куҫ хывнӑ. Улӑштарар, Пайтул, тумтирсене, урхамахсене. Ун чухне вӗсем ытл арах ман ҫине сырӑнӗҫ... Пирӗн ҫар сан
пек утамансӑр тӑрса юлма пултараймасть.
Степан атте пире сана куҫ пек упрама хушнӑ. Урхамахӑм ман санӑнни пекех йӑлттам,
ҫивчӗ; сӑрне парас ҫук вӑл тӑшмансене.
— Мӗнле-ха апла?!. Воевода хӗҫӗнчен
шӑши пек шпкленсе, урӑх тумтир тӑхӑнас-и?!. Хам вырӑна тусӑма вӗлерес-и?!.
Ҫук!.. Сутӑнчӑкла япала ку,— тет Пайтул
утаман, юлташӗсем ҫине ҫиллеслӗн пӑхкаласа.
— Нимле сутӑнчӑкла япала та мар, П ай
тул! Пирӗн шухӑша каларӗ вӑл Янчура! Халӑх шухӑшне каларё!.. Пирён ума паян ка 
лама та ҫук хӑрушӑ самант килсе тухрё.
Кун пеюки халиччен пёрре те пулман. Вое
вода пире кунта пёр ҫын юлмиччен пётерсе
тӑкасшӑн... Йышӑмӑр, ху пёлетён, Чёмпёр
патӗнчи тытӑҫусем хыҫҫӑн самаях вӑйсӑрланчӗ... Сансӑр пуҫне вӑл татах та вӑйсӑрланӗ... Пирӗн санпа ҫӗнӗ вӑй пухмалла...—
теҫҫӗ ӑна есаулсемпе утамансем.
Утаман-лолковиик вара шухӑшласа тӑрать-тӑрать те — килӗшет. Урхамахӗ ҫинчен
119

анса, ун чӗлпёрӗпе хӑй ҫийӗнчи юпӑнчине
Янчурана тыттарать.
Янчурапа Пайтул мӗн пӗчӗкрен перле ӳснӗ туссем пулнӑ. Ч ар хули патӗнче те, Чӗмпӗр патӗнче те вёсем юнашар ҫапӑҫнӑ. Темӗнле йывӑр самантсенче те вӗсем пӗр-пӗрне пӑрахман.
Икӗ ҫар — пӗри ирӗклӗх ҫарӗ, тепӗри —
пусмӑр ҫарӗ — пӗр-пӗрин патне ҫывхарнӑҫем ҫьгвхарса пынӑ. Инҫетри айлӑмра, вое
вода ҫарӗн хыҫӗнче, ҫутӑ хӑю пек ялтӑраса
та авкаланса, илемлӗ Хырла юхса выртнӑ.
Ун урлӑ ҫурҫӗр еннелле — вӗҫсӗр те хӗрсӗр
сём вӑрман кашланӑ. Ҫӗрпӳ, Шупашкар,
Аслӑ Атӑл урлӑ каҫса, Нухрат Атӑл т а р а 
нах хумханнӑ ҫав а!валхи патвар вӑрман.
Хырла ку енче, таҫтан та таҫтан сарӑлса,
Барятинский вовводӑн ҫарӗ — утлӑ рейтарсемпе стрелецсем — килнӗ.
...Кӗҫех пӗтӗм аслӑ хир анлӑшӗ тӑрӑх
ута(ман-пол 1ко1вникӑн сасои янӑраса кайнӑ:
— Сарын на кичку-у-у!.. Сарын на кичку-у-у!.. Пӑхаттирсем, ма-ла-лла!.. Ма-лалла!..
Миҫе хутчен илтмен-ши аллисене сӑнӑпа чукмар, хӗҫпе пӑшал тытнӑ чӑвашсемие
тутарсем, вырӑ-ссем, мӑкшӑсем ҫак ҫирӗп
саоса ҫапӑҫусем пуҫланас умён. Миҫе хут
чен хаехалантарман-ши вӗсене ҫав «Саръш
на кичку!» йыхрав мӑн Атӑл тӑршшӗнче.
Ирӗклӗхшӗн кӗрешӗве тухнӑ халӑх, хӗҫӗсене пӗр харӑс ҫӳлелле ҫӗклесе, ҫивчӗ сӑннисемпе сенӗкӗсене м алалла карӑнтарса,
воевода салтакӗсем ҫинелле ыткӑннӑ. Хурҫӑ хӗҫсем вут-хӗм сирпӗтсе чанклатнӑ, пӑ120

шалеем шартлатнӑ, утсем кӗҫеннӗ, хаяррӑн
вӑрҫӑшса кӑшкӑрни илтённӗ. Кунта никам
та 'пӗр-лӗрне хӗрхенмен: каснӑ та чикнӗ, пе
не те каснӑ.
Пайтул ҫак хӗрӳллӗ тытӑҫӑ-вӑн чи варринче пулнӑ. Утаман пӗр сӑмах та чёнмен,
хӑй умне 'сике-сике тухакан рейтарсене вӑл
юмахри улӑп пек сире-сире ывӑтнӑ, касакаса пӑрахнӑ. Унтан кӑшт сулахаярах, тепӗр ушкӑн варринче, Янчурапа юлташёсем
ҫапӑҫнӑ. Тата хыҫаларахра — Ишпулатпа
Яныш утаманеем, -вёсен ҫыннисем.
Янчура, ҫӳллӗ те патварскер, хирнӗ те
хирнӗ патша салтакёсене. Ҫийӗнчи шурӑ
юпӑнчи унӑн, халӑх ҫарӗн ялавё евёрлӗн,
ҫурӑмӗ хыҫӗнче варкӑшнӑ.
— Шурӑ юпӑнчаллине, полковн-икне, тытӑр! Полшвыикне тытӑр! — -кӑшкӑрнӑ хӑйне хураллакан рейтарсен хушшинче т а р а 
кан воевода хӗремеслеисе. Юлашжинчен вӑл
чӑтаймал, лайӑх хӗҫпӑшалланнӑ стрелецсене ҫава пек ҫулса-хирсе килекен Янчура
ушкӑнне хирӗҫ хӑй ҫумёнчи утлӑ рейтарсен
пӗр отр-ядне вӑслатса янӑ. Акӑ вёсем, ча
нах та, ҫак паттӑр хусахсене хӗсӗрлесе-хӗсӗрлесе пынӑ та Янчура утамана ҫӗре
ӳкернӗ, пусса выртса чён тилхепепе ҫыхма
тытӑннӑ. Ҫук, ҫъгхайман ӑна тӑшмансем.
Пайтул утВмал, мӗн ҫапӑҫу пуҫланнӑранлах
ту-сне куҫёнчен вёҫертменакер, ҫажна ҫийӗнчех асӑрханӑ. Вӑл, ҫӳлевёҫ евӗрлӗн, Янчурана ҫыхакан салтаксем ҫине сиксе ӳкнӗ,
пурне те каса-каса пӑрахнӑ. Воевода йӑлмакӗнчен хӑтӑлнӑ Янчура каллех учӗ ҫине
хӑпарса ларнӑ, аллине хӗҫ тытнӑ.
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— Сарын на кичку-у-у! — хавхалантарнӑ
каллех пӑлхаюҫӑсене утаманнполковникӑн
с а сои.
...Пайтул хусахӗсем ҫӗмӗрсе кӗнӗ хушӑк
сарӑлнӑҫемӗн сарӑлса пынӑ. Хура ҫил-тӑвӑл
пек кар капланса килнӗ пӑлхавҫӑсен вӑйне
Барятинский воеводӑн ҫарӗ текех ёнтӗ хӗсӗрлесе лартайман.
...Хырла урлӑ каҫса сӑрт ҫине хӑпарсан,
Пайтул чарӑнса, каялла ҫаврӑнса патша
салтакӗсен ункине татса тухнӑ юлташӗсем
ҫине вӑрахчен пӑхса тӑнӑ.
— Янышпа Ишпулат утамансем ӑҫта?..
Тммӗрпе Пикул есаулсем ӑҫта? — ыйтнӑ
вӑл хӑй тавра тӑракан хусахсенчен.
— П атш а юланӗсем касса пӑрахрӗҫ вӗсене, утаман... Арӑслансем пек ҫапӑҫрӗҫ вӗсехм... — хуравланӑ ӑна учӗ ҫинче аран-араи
ларакан, йӑлтах суранланса пӗтнӗ Янчура,
пуҫне ҫӗклесе. Ун куҫӗсенчен шӑпӑртатсах
куҫҫулӗ тумланӑ.
Нумай паттӑр пуҫне хунӑ ҫак хаяр ҫапӑҫура... Пурпӗр пӗтереймен патша йыттисем
Пайтул утаманӑн ҫарне. В ӑ л ҫӗнӗрен вӑйхал пухнӑ, Ҫавалпа Сӑр тӑрӑхӗнчи халӑха
кӗрешӗве ҫӗкленӗ... Янчурапа Пайтул у т а 
мансем мӗн виличченех пӗр-пёринчен уйрӑлман, тет. Туслӑхӗпе паттӑрлӑхӗ вёсен
Степан Разин парнеленӗ пӑлат хӗҫрен те
ҫирӗпрех пулнӑ. Ҫакӑн пек халап ҫӳрет,
ачамсем, пирён таврара. Туслӑхпа паттӑрлӑх, ирёклӗхпе халӑх ёҫӗшӗн пуҫӗсене хунӑ ҫынсем ҫинчен вӑл».
Тимахви мучи халапне вӗҫлеиӗ те, чакмине шаккаса, чӗлӗмне тивертнӗ.
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— Эсир, ачасем, пурте шкулта вёренетёр,
пионерсем. Тӑван халӑх кунҫулне, Тӑван
ҫӗршыв историне сирӗн лайӑх пӗлмелле.
Хырла урлӑ Хирти Сатак ялӗ ҫумёнче халӗ
те-ха Улӑп тӑпри пек пысӑк масар пур. Ун
ҫинче шурӑ хурӑнсем, пилеш йывӑҫҫисем
кашлаҫҫӗ. Ваттисем ӑна Хусах масарӗ теҫҫӗ. Унта 'ҫав Барятинский княҫӑн ҫарӗпе
ҫапӑҫса пуҫёсене хунӑ пӑлхавҫӑ паттӑрсене 'пытарнӑ, тет.
Ватӑ кӗтӳҫӗн халапӗ ачасене тарӑн шухӑша янӑ. Тепӗр каҫхине те пионерсем лӑпланайман, Пайтул утаманпа ун юлташёсем
ҫинчен ыйта-ыйта пёлнӗ. Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ
пуҫлансап вара вӗеем Хусах масарӗ ҫине
кайса килнӗ. Унта, паттӑрсене асӑнса, внҫӗ
тирек лартса хӑварнӑ.
Ҫак вӗренӳ ҫулӗнче Ҫумкка ҫиччӗмӗш
класран саккӑрмӗшне куҫать, Тури Туҫари
вӑтам шкула ҫӳреме пуҫлать.
1941 ҫулхине Семен Андреев вуннӑмӗш
класран вӗренсе тухнӑ. Аллине аттестат илнӗ комсомолец маладла вӗренме шухӑшланӑ. Ялхуҫалӑх институтӗнчен агронома вӗренсе тухса, тӑван колхоз уй-хирӗнче тулӑх
тырпул ӳстерме ӗмӗтленнӗ вӑл. Анлӑ уйхирсен илемӗ туртнӑ ҫамрӑк романтикӑн
чӗрине. Института ярса памалли документсем те ӗнтӗ акӑ пӗтӗмпех хатӗр. Ы ран ирхине ирех Ҫумкка вӗсене почтальона кайса
парать. Сасартӑк — пӗтӗм ҫӗр чӑмӑрне чётретсе яракан хӑрушӑ х ы п а р — вӑрҫӑ... Нимӗҫ фашисчӗсем пирӗн Тӑван ҫӗршыв ҫине
сӗмсӗррӗн тапӑнса кӗнӗ. Пур-ши тӗнчере
ҫакӑн пек хыпартан та хӑрушӑрак хыпар?
123

Ҫук пулӗ. Курнӑ-ши ҫӗр ҫинчи этемлӗх ҫав
фашистсенчен те тискертерех вӑрӑ-хурахсене?! Ҫук пулӗ.
Тӑван ҫӗршывӑмӑра ирсӗр нимёҫ фашисчӗеенчен сыхлама Андреевсен килйышӗнчен те виҫӗ арҫын аллине хӗҫпӑшал тытать. Чи ]малтан вӑрҫӑ хирне Ҫумккан аслӑ
пиччӗшӗ, Георгий Алексеевич, тухса каять.
Ҫ улталӑк ҫурӑ та иртмест, пӗр ҫапӑҫура
вӑл пуҫне хурать.
Аслӑ ывӑлӗ хыҫҫӑн граждан вӑрҫи ҫулӗсенчех Совет влаҫне хӳтӗленӗ ашшӗ, ватӑ
салтак — Алексей Сергеевич — аллине пӑшал тытать.
— Пёр ҫулталӑкрах вӗҫленес ҫук-ха ку
вӑрҫӑ. Ав, мӗнле вӑй-хал пухнӑ вӗсем, ҫынҫиен фашистсем.Тен, ьгвӑлӑм, санӑн та аллуна пӑшал тытмалла пулё. Асту, Андреев
сен ятне ан яр. П атш а влаҫне мар, хамӑр
влаҫа хӳтӗлетпӗр эпир,— тенӗ вӑл килӗнчен
тухса кайнӑ чухне вӑталӑх ывӑлне.
Ашшӗ хыҫҫӑн ал ӑк хупӑнсан, ик-виҫ уйӑхран, ҫӗршывӑмӑра хӳтӗлекенсен йышне вунсакӑр ҫулхи комсомолец Ҫумпкка тӑрать.
...1943 ҫул. Курск патӗнче те реванш тӑвайман фашистсен урти анӑҫалла чаксапы нӑ. Сентябрь уйӑхӗн юлашки кунӗсенче пи
рён ҫарсем Днепр хӗррине пырса ҫитеҫҫё.
Йӗпе-сапаллӑ, тӗтреллӗ, сивӗ кӗр кунӗсем.
Ҫ анталӑк пӑсӑлни те, фашистсем урса кайсах хирӗҫ тӑни те пирӗн улӑп-паттӑрсене
чарса тӑрайман. Вӗсем м алаллах пынӑ. Кӗҫех 78-мӗш полкри автоматчиксен пӗр ушкӑнӗ, Днепр урлӑ каҫса, плацдарм йышӑнма приказ илет. Ирхи шуҫӑм килес умён,
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Пёрейесенчен тунӑ сулӑсем ҫинё ларса, пФ
рӗн гвардеецсем Днепр урлӑ каҫма тытӑнаҫҫӗ. Сулхӑн Днепр ҫийӗн кӗрхи ҫӑра та
тӗксӗм тӗтре йӑсӑрланнӑ. Фашистсем юханшыв тӑррине, пӗр вӗҫсӗр тенӗ пек «хунарсем» ҫака-ҫака хунӑ, прожекторсемпе ҫутатнӑ. Нумаях та вӑхӑт иртмен, шьгв урлӑ
каҫакан совет салтакӗсене фашистсем асӑрхаса илнӗ, иулеметсемпе автоматсенчен,
минометсенчен шуҫ ҫёклеме
май
ҫук
‘п еме пуҫланӑ.
Ҫапах
та
пирӗн паттӑрсене вёсем .каялла чакарайман. Гвар
ди сержанчӗ Семен Андреев комсомолец
ертсе пыракан сулӑ Днепр урлӑ чи малтан
«аҫнӑ. Федоровка ялӗ ҫумӗнче плацдарм
йышӑннӑ. Вёсем хыҫҫӑн вара иккёмёш ушкӑн каҫнӑ, впҫҫӗмӗш... Аслӑ Днепр хӗрринче, пирӗн пвардеецсем ҫийӗнче вут-хӗм ташланӑ. Ҫак пӗчӗк плацдармран совет салтакӗсене хуса кӑларса Днепр шывӗнче путарас
тесе, фашистсем темиҫе хутчен те контратакӑна пынӑ. Гвардеецсем вӗсене кашнинчех сире-сире
ывӑтнӑ.
Тепӗр
вӑхӑтран плацдарм ҫине фашистсем тупӑсенчен
пеме пуҫланӑ. Ҫак хӑрушӑ самантӑн вӗҫӗ
хӑҫан пуласси нпкама та наллӑ пулман. Ан
дреев сержант ҫумӗнче салтаксем, пӗрин
хьгҫҫӑн тепри йывӑр аманса, юн юхтарса
выртнӑ, ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупнӑ. Унтан
саеартӑк тупӑ сассисем шӑпланнӑ та, сирӗлсех пӗтеймен тӗтӗмпе тӗтре х-ыҫӗнчен хӗреслӗ танксем курӑнса кайнӑ.
— Танксем! Хатёрленӗр! — хушнӑ хыттӑн Семен Андреев ‘чӗрӗ юлнӑ юлташӗсене.
Хӑй вара, умӗнч.и бронебойкине окоп хӗр125

рине лӑйӑхрах вьгрнаҫтарса, тйокеррён кӗрлеее килекен танксене шутлама пуҫланӑ.
Пурӗ ултӑ танк...
'Га икс ем ҫывхариӑҫемӗи ҫывхарса килнӗ.
Кӗҫех пирӗн пвардеецсем вӗсене гранатӑсемше аркатма, броньӑна ҫӗмӗрекен пӑшалӗсенчен пеме, ҫунтарма тытӑннӑ. Фашист
сен икӗ танкне ҫийӗнчех вут хыпеа илнӗ.
Виҫҫёмӗш танжӗ те пӑчланнӑ. Инкӗшӗ вара
малти хьгҫҫӑн килекеннисем, тӑпах чарӑнса
тӑнӑ та Андреев расчечӗ ҫине тӳррӗн тӗллесех пеме пуҫланӑ. Улттӑмӗшӗ, чи м ал 
ти, ҫаплах-ха м алалла, Днепр еннелле тӑрмалашнӑ.
Семен Андреев, аманнӑ ури ыратнине
пӑхмасӑрах, окапӗнчен сиксе тухать те ҫак
та в к а хирӗҫ шума тытӑнать. Ч асах вӑл,
бомба алталанӑ ш ӑтӑк хӗррине вырнаҫса,
хӑй ҫине килекен танка персе аркатма хатёрленет. Анчах ҫав самантра ҫывӑхрах
ӳксе ҫурӑлнӑ мина хумӗ ӑна аяккал ла ьивӑтса ярать. Нимле сас-чӗве те илтми пулнӑ
сержант, шӑлне ш атӑр ҫыртса, пӗтӗм вӑйнехалне пухса, каллех хӑйӗн бронебойки пат
не шӑвӑнса пырать. «Ҫук! Иртеймӗн пирӗп
урлӑ, ирсӗр вӑрӑ-хурах! — тет вӑл хаяррӑн,
танк еннелле ҫине-ҫинех персе. Ш ӑтӑк умнех чакӑртатса ҫитнӗ тӑшман таикне ҫулӑм
яваласа илет; кӗҫех ун ӑшёнче снарядсем
ҫурӑлса каяҫҫё. Леш чарӑнса тӑнӑ танксене
те пирён пвардеецсем тӗп тӑ.ваҫҫӗ. Тин ҫеҫ
Днепр урлӑ каҫнӑ пвардеецсем, Семен Ан
дреев юлташӗсем, урра! кӑш кӑрса, ҫӗнӗ вӑйпа атакӑна ҫӗкленеҫҫӗ. Вилмеллех аманнӑ
паттӑр комсомолец вара вӗсемпе пёрле ма126

л алла ҫӗкленеймен, Днепр хӗрринчи сӑртлӑха ӗмӗрлӗхе выртса юлнӑ.
Семен Андреева юлташӗсем, ытти совет
салтакӗсемпе пӗрле чысласа, Днепропет
ровск облаҫӗнчи Солонянск районӗнчи Вовничи ялӗнчи тӑванла масара пытарнӑ.
Ҫапла пуҫне хунӑ ҫулӑм чёреллӗ чӑваш
нӗкӗчё Семен Алексеевич Андреев комсомо
лец. Ҫак паттӑрлӑхшӑн ӑна СССР Верховнӑй Совечӗн Президиумӗ Совет Союзӗн Геройӗ ятне панӑ.
...Хӗлле те, ҫулла та Вера Емельяновнӑпа
Алексей Сергеевич Андреевсем патӗнчен
халӑх татӑлмасть: тавра ялсенчи шкулсенчен пионерсемпе комсомолецсем, учительсем,
колхозсенчи
ҫамрӑксем
пыраҫҫӗ.
Пурте вёсем Семен Андреев комсомолецӑн
ачалӑхӗпе, унӑн авалхи пӗр легендӑри кӑйкӑр кайӑкӑн чул ҫи.не тирӗнес умӗнхи юлаш 
ки юрри пек мӑнаҫлӑн янӑраса кайнӑ кӗске
те мухтавлӑ пурнӑҫӗпе паллашаҫҫӗ.
...Кашлать санӑр хурӑн — сакӑр шурӑ хурӑн Энтепери Ҫёнӗ касра. Хӑйсене лартса,
шыв сапса ҫупӑрла-ҫупӑрла ӳстернӗ комсомолецӑн, Тӑван ҫӗршывшӑн пуҫне хунӑ
паттӑрӑн ятне ял ҫыннисене аса илтерет.
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ҪУЛ ҪИНЧЕ
Ирхи кӳлӗм, пирӗн автомашина Ш ӑмӑршӑран тапранса тухнӑ чухне, ҫанталӑк янкӑр тӑратчё. Анчах, эпир ҫула тухсан вӑхӑт нумаях та иртмерӗ, анӑҫ енчен сасартӑ к нӳрӗк ҫил вёре пуҫларӗ, ҫула тӑрӑх тусан йӑсӑрланчӗ. Сӑр вӑрманӗсем хыҫӗнчен
хуп-хура ҫумӑр пӗлёчӗсем карталанчӗҫ. Кӗҫех вара, чӗресрен тӑкнӑ пекех, ҫумӑр чашлаттара пуҫларӗ. Пирён ирӗксӗрех, ҫумӑр
чарӑниччен т&се, Хурӑнвар ялёнче пӗр килҫурт умёнче тӑхтама тиврӗ.
Хурӑнвар—Ш ӑм ӑрш ӑпа кӳршӗллё Тутар
реопубликинчи Ҫӗпрел районне кёрекен пысӑк ялсенчен пӗри. Илемлӗ ял авӑл. Хир ен
че пулсан та, кашни кил-ҫурт тавра йывёҫ
пахчи кашлать, урамӗсем тӑрӑх лаш така
йӑмрасемпе шӑн ҫурта пек тӳрё тирексем
пӗлӗтелле кармашаҫҫӗ.
...Ҫумӑр вӑйланнӑҫемён вӑйланса пырать.
Ҫул
айккинчи вашмӑксем тӑрӑх
ҫуркунне чухнехи пекех шыв шарлать. Ш атӑртатса аслати авӑтать. Ю рататӑп эпӗ ҫакӑи
пвк аслат.иллӗ ҫумӑра.
— Эх, ҫумӑрё... Кирлёччӗ-ха, кирлӗччӗ,—
илтёпчӗ ҫав вӑхӑтра пирӗн ҫывӑхрах такампа калаҫакан хёрарӑм сасси. Эпӗ калаҫу илтӗннӗ еннелле ҫаврӑнса пӑхрӑм та вит128

кӗмлӗ калинкке алӑжӗ умӗнчи пу-сма ҫинче
пӗр утмӑл-утмӑл пилӗк ҫулалла ҫитнӗ, пуҫӗ ҫинченех симӗс плащ уртса янӑ, типтерлӗ кӑна тумланнӑ ватӑ карчӑка асӑрхарӑм.
Вӑл пирӗн паталла кӑштӑртатса утса пычӗ
те тинкеререх пӑхса илчӗ, тахҫанх-и пӗлӗшӗсен-е тӗл пулнӑ пек хӗпёртесе, тараватлӑн сӑмах хушрӗ:
— Э-эй, ара, ман кунта хӑнасем те пур»ҫ... Аоӑрхаман та... Ватӑлатӑи пуль ҫав,
ватӑлатӑп пуль... Ну, атьӑр-ха, пӳртелле кӗрӗр, хапха умӗнче шапареа ан тӑрӑр.
Эпир вара кинемей х-ыҫҫӑн пӳрте кӗтӗмӗр.
Пӳрт ӑшчикки таса та тирпейлё. Чӳречисене юр пех шап-шурӑ чӗнтёрсемпе каракара янӑ. К ӑм ака умне, авалхи чӑ-ваш тӗррисемп-е тӗрӗленӗ чаршав карса, пӗчӗк пӳл ӗ м — тёпел кукӑрӗ — тунӑ. Кантӑк янаххисем ҫинче илемлӗ чечексем ҫеҫке ҫураҫҫӗ.
Ҫынпа ҫын калаҫса паллашать, теҫҫӗ. Сӑмахран сӑмах, кил хуҫи кинемейпе—-Елена
Акимш нӑпа — эпир лайӑххӑпах паллашрӑмӑр. Хамӑр хӑш ялсем иккенне, Ш ӑмӑрш а
Энтюк мучп (пирӗнтен чи ватти) валлп
пӳртлӗх перенесем тиеме килни ҫинчен ка 
ласа патӑмӑр.
Елюк кинемей пирӗнпе сӑмах вакланӑ
хушӑрах кӑмака умӗнче ларакан ҫутӑ сӑмаварне чӗртсе ячӗ, апат-ҫимӗҫ хатӗрле луҫларӗ.
— Ытла ан чӑрманӑр-ха, Елюк тӑхла-чӑ.
Вӑрах ларас ҫук эпир, вӑхӑчӗ ҫавӑн пек пи
рён. Ҫумӑр лӑпланеанах, ак, малалла хускалӑпӑр,— пӳлме хӑтланчӗ ӑна Энтюк мучи.
— Эсӗ, хӑта, ватӑ ҫын лек пул-ха. Ҫӑкӑр9.
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тӑварне ӑна, ҫула тухсан та, хӑй вӑхӑтӗнче
ҫыртас пулать. Ҫӑкӑр-тйвартан аслӑ пулма
хушман,—охуравларӗ Елюк кинемей.
Ҫ апла калаҫкаласа ларнӑ вӑхӑтра эпӗ
урам ал л а пӑхакан икӗ чӳрече хушшинчи
стена ҫинче темле пӗр ӑста художник шурӑ
катанпир ҫине ҫуллӑ сӑрпа ӳкернӗ ҫӗмӗрт
пек хуп-хура ҫӳҫлӗ, сенкер куҫлӑ аслӑ лейтена-нтӑн портретне асӑрхарӑм. Портретӑн
алӑпа касса тунӑ хашаки ҫине, тутӑр ҫыхтарнӑ майлӑн, илемлӗ сурпан уртса янӑ. Ун
айне «П. С. Юхвитов — Совет Союзӗн Геройӗ (1918— 1944 ҫҫ.)» тесе ҫырнӑ. Ҫичӗ
тёслӗ сурпан ҫакса илемлетнӗ сӑнӳкерчӗке
Энтюк мучи те асӑрхама ӗлкӗрнӗ иккен. Ун
ҫине вӑл час-часах пӑлкаласа илет.
— Елкж тӑхлачӑ, кам пулатыха ку сир ӗ н ? — ыйтрӗ вӑл карчӑкран, кӑштах ларсан.
— Ы вӑлӑм , вӑталӑххи... Куҫ тулли ывӑлӑм пурччӗ те ҫав, пурӑнас кунӗсем сахалтарах пулчӗҫ,— тутӑр вӗҫӗпе куҫне шӑлкаласа илчӗ Елюк кинемей.— Ҫав эсрелсем
в ӑ рҫӑп а килмен пулсан, кинлӗ-мӑнуклӑ пул
ма ӗмӗтленеттӗм. Сӗвем ҫип пекех татӑлчӗ
ӗмӗтӗм. Иртнӗ каҫ та-ха тӗлӗкре куртӑм:
шурӑ кӗпе тӑхӑннӑ та тӗкӗр умӗнче тӑрать.
«Анне, анне, килӗшет-и мана ку 'кӗпе?» —
тет. «Килӗшет, ывӑлӑм, килӗшет. Аҫта кай
ма пуҫтарӑнатӑн-ха т а т а ? » — тетӗп. «Паян,
эпир ялти ҫамрӑксем, Тенкешек айӗнчи
улӑха утӑ ҫулма каятпӑр. Сарви те пырать»,— тет. Ман чунӑм калама ҫук хӗпӗртесе кайрӗ. Ы вӑлӑм ҫине ытараймасӑр, куҫ
плмесӗр пӑхатӑп. Сарвн вӑл унӑн савса тӑ130

ран херӗ пулна. Эпӗ ҫакна чунӑмпа туяттӑм.
Салт.ака кайса килсенех, кин кӗртетӗп-ха
тесе ӗмӗтленеттӗм.
Ҫапла, ывӑлӑм ҫине куҫ илмесӗр пӑхса
тӑнӑ хушӑрах, тӗлӑкрен татӑлса, вӑранса
кайрӑм. Вара мӗн кӑвак ҫутӑ киличченех
куҫ хупаймарӑм. М акӑрас теп, куҫҫуль ҫук.
Типрӗ ӗнтӗ вӑл ман, хуйхӑ ырӑ тумасть.
Чӗрем чӑтать-ха, вӑл тата темле тӳсет...
Салтака кайиччен вӑл кӳршӗ ялта, Сапл ӑкра, учительте ӗҫлетчӗ. 1936 ҫулта Патӑръелӗнчи педагогика училищинчен вӗренсе тухрӗ. Ачасене чунтан юрататчӗ вӑл.
1939 ҫулта ӑна ҫара илчёҫ. «Службӑна
вӗҫлесе таврӑнсан, института вӗренме кӗретӗп» — тетчӗ. Л айӑх тӑратчӗ вӑл унта. Командирӗсем те Петӗре мухтаса темиҫе хутчен ҫыру ячӗҫ. «Эх, салтакӑн пурнӑҫӗ,—
ҫичӗ тӗрлӗ пӑрнӑҫӗ...»— тенӗ, тет, пӗри.
Ҫапла ҫз 1в. Ы вӑлӑм киле таврӑнас ҫулхине
сасартӑк вӑрҫӑ пуҫланчӗ. Яла таврӑнса
кураймарё вара ман Петӗр. Ҫыру вӗҫне ҫеҫ
тӑрса юлтӑмӑр. Ҫапла вӑл ҫӗнӗ пурӑнӑҫ тӑвасси, йывӑр... Ҫаадрӑк чухне ашшӗ г р а ж 
дан вӑрҫинче ҫӳрерӗ, Совет влаҫне хӳтӗлерӗ; ку вӑрҫӑра — ывӑлӑмсем...
Унтан Елкж кинемей хайӗн авалхи арчине уҫрӗ те шурӑ катаннирпе типтерлӗн чӗркенӗ, сарӑха пуҫланӑ виҫ кӗтеслӗ салтак
ҫырӑвӗсене сӗтел ҫине кӑларса хучӗ. Вӗсене
Петӗр юратнӑ амӑшӗ патне вӑрҫӑ хирӗнчен
ҫырнӑ. Унтах пӗр йывӑр ҫапӑҫура Петӗр
'паттӑрла пуҫне хунӑ хыҫҫӑн 873-мӗш стрелковӑй полкӑн командирӗ Пономарев подполковникпа 4-мӗш стрелковӑй ротӑри сал9»
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таксем Елена Акимовна патне рырна рырусем те пур. Вёсем кашниех, чёрене хумхантарса, тарӑн шухӑша яраррӗ. Мире хутчен
тыта-тыта вуламан-ши ӗнтӗ вӗсене Елкж
кинемей.
...Салтак ҫырӑвёсем, салтак ҫырӑвӗсем,
вӑррӑра пур хунӑ салтак рырӑвӗеем... Ҫуннӑ тар шӑрши кӗрекен салтак рырӑвӗсем...
Халӗ те-ка вӗсене пирӗн аннесем, шурӑ пирпе чӗркесе, арча тӗпӗнче усраҫҫё. Ывӑлӗсем
аса килнӗ вӑхӑтсенче вула-вула, вӗри курруль тӑкаҫрӗ.
...Салтак рырӑвӗсем, салтак рырӑвӗсем,
Тӑван рӗршъшшӑн пур хунӑ салтак рырӑеӗсем... Халӗ те-ха вӗсене пирӗн аппасем, туйра тӑхӑнма пӳрмен тухйисемпе пӗрле чер
кесе, арча тёпӗнче усраррӗ. Савнийӗсем аса
килнӗ самантсенче вула-вула, чӗререн ахлатса, хуйха путаҫрӗ.
...Салтак рырӑвӗсем, салтак рырӑвӗсем...
Сире вуласан, вӑррӑ хирӗнче пурӗсене хунӑ
тӑван пиччесен сӑнарӗсем туха-туха тӑраррӗ, тӑлӑха юлйӑ инкесем, юратнӑ савнийӗсене ёмёрлӗхех рухатнӑ аопасем чӗререн татӑлса йӗнисем аса килеррӗ...
* * *
Совет рарӗсем сӗмсӗр нимӗр фашисчӗсене, ханррӑн ранса-рӗмӗрсе, хӗвеланӑрнелле
хӑваласа пынӑ.
1944 рулхи июль уйӑхӗнче Петр Сер
геевич Юхвитов аслӑ лейтенант ертсе пыракан рота та Карпат тӑвӗсен хушшине п и р 
са кӗнӗ. АваЛ'Хи сӗм вӑрм анлӑ сӑрт-тусем
хушшинче хаяр рапӑрусем пурланнӑ. Нимӗҫ
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фашисчӗсем текех каялла чакасшӑн пулман. Вӗссм Карпат тӑвӗсем ҫинче ҫирӗп
плацдарм туса хурасшӑн тӑрмашнӑ. Анчах
паттӑр совет салтакӗсен наступленине нимле чӑрмав та тытса чарайман. Июлсн 23мӗшӗнче П. С. Юхвитов подразделенийӗ
Ж елибора ялӗ патне пырса тухнӑ.
Ҫав яла ирӗке кӑларас операцие те пултаруллӑ командир чъгслӑн пурнӑслапӑ. Хӑй
ротипе яла вырнаҫнӑ тӑшман батальонне,
снстермесӗр хыҫалтан пырса ҫапса, йӑлтах
аркатса тӑкнӑ. Командавани П. С. Юхвитова ҫакӑншӑн Александр Невский орденӗпе наградӑлаиӑ.
...Карпат тӑвӗсен сӗвекӗнче лар.акан Коростенки ятлӑ ял ҫывӑхӗнчи 521-мёш сӑрт
тӳпи. Ун ҫине фашистсем, блиндажсемпе
окоисем. дзот-сем туса, ҫирӗпленсе ларнӑ.
Пирӗн ҫар чаҫӗсем ҫине вӗсем тупӑсенчен,
минометсемпе пулеметсенчен
кунӗн-ҫӗрӗн
'вут-хӗм сапаланӑ. М алалла наступлени ту
са пыракан совет салтакӗсен ҫулне вӑхӑтлӑха пӳлсе хунӑ. Ҫавӑнпа августӑн 12-мӗшёнче ҫар командованийӗ П. С. Юхвнтов
аслӑ лейтенантӑн роти умне тӑшмана ҫак
сӑрт тӳпи ҫинчен ҫапса антарма задача
лартнӑ. Часах, каҫ сӗмлӗхӗпе усӑ курса, ҫичӗ автоматчик командавани приказне пурнӑҫлама сӑрт еннелле ҫул тытнӑ. Вӗсене
рота командире П. С. Юхвитзв коммунист
ертсе пынӑ. Сӑрт тӳпи ҫинчен пӗтӗм тавралӑха ал тупанӗ ҫинчи пек курса тӑракан
нимӗҫ фашиочӗсем ҫав каҫхине совет салтакёсем хӑйсем ҫине ҫапла питӗ те чӑрсӑррӑн килсе тапӑнасса шута та илмен. Унта
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та кунта ҫӑвар купӑсӗсем найлатнӑ, ерипен
юрлани илтӗннӗ.
Ҫичӗ паттӑр хӑйсем ҫине гранатӑсем вӑркӑнтара пуҫласан ҫеҫ нимӗҫсем тӑна кенӗ.
Урнӑ йытӑсем пек ахӑрашса, совет салтакёсем ҫине ыткӑннӑ. Пирӗн автоматчиксем
тӑш манпа алӑ вӗҫҫӗн тытӑҫса ҫапӑҫнӑ. Вӗсене улӑп пек ҫирӗп командир тӗслӗх кӑтартса пьгнӑ.
М алтанхи тытӑҫу питӗ вӑраха пыман,
сӑрт тӳпи йӑлтах совет салтакӗсен аллине
куҫнӑ.
Сӑхӑ тӑшман в ара стратеги тӗлӗшӗнчен
пысӑ|к пӗлтерӗшлӗ сӑрт тӳпнне алӑран вӗҫертнипе ҫырлахасшӑн пулман. Ҫавӑнпа та
ӗнтӗ, кӑшт вӑхӑт иртсенех, нимӗҫсен икӗ
ш воч ӗ ҫичӗ паттӑр ҫине контратакӑна ҫӗкленнӗ. Ҫапӑҫу хӗрпӗҫемӗн хӗрсе, йы/вӑрланса пынӑ. Совет салта'кёсен вӑйне гитлеровецсем чӑтайман, пысӑк ҫухатусем тӳссе,
1каилла чакнӑ, пъгтанса выртнӑ. Сӑрт^ тӳпи
умне пёр взвода яхӑн нимӗҫ салтакӗсемпе
офицерӗсен виллисем выртса юлнӑ, леш
тӗнчене ӑсаннӑ. П. С. Юхвитов ушкӑнӗнче
те ҫухатусӑр пулман, пӗр салтака тӑшман
пули кӑкӑрӗ витӗр вилмеллех шӑтарса тухнӑ, теприне — сула^хай
хулӗнчен йывӑр
амантнӑ. Гранатӑсемпе патронсем те сахалланнӑ. Вут-ҫулӑм чӗреллӗ командир пурпёрех аптӑраса ӳкмен. Ҫапӑҫу кӑштах лӑпланнӑ вӑхӑтра вӑл, окопран окопа ҫӳресе,
салтаксене тав тунӑ, тӑш мана тепӗр хут
кӗтсе илме хавхалантар'нй.
Хӑйсен тепӗр тапӑнӑвие нимӗҫсем тупӑсенчен хаяррӑн персе тӑнӑ хыҫҫӑн пуҫланӑ.
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Ҫук, кӑлӑхах чӑрмалашнӑ тӑшман. Вӗсем
ҫине каллех гранатӑсем вӑркӑннӑ, тӑхлан
ҫумӑрӗ ҫунӑ. Сӑрх тӑрринелле талпӑна;кан
фашистсем каллех аял ал л а сирпӗннӗ.
...Икӗ т а л а к хушши, мӗн пулӑшу киличченех хӳтӗленӗ ҫа,к 521-мӗш сӑрт тӳпине
Петр Юхвитов хӑй юлташӗсемпе. Хаяр тӑшман ҫак хушӑра вӗсем ҫине виҫӗ хутчен атакӑна пынӑ, виҫӗ хутчен, вӗри тӑхланпа чыхӑиа-чыхӑна, ка 1я лла чакнӑ.
Фашистсен юлашки тапӑнӑвне сирсе
ывӑтнӑ чухне, пулӑшу шырса ҫитес умӗн
кӑшт маларах ҫеҫ, ирсӗр тӑшман пули ҫулӑм
чӗреллӗ йӗкӗт кунҫулне ӗмӗрлёхе татнӑ.
Ҫапла Тӑван ҫӗршывшӑн, паянхи чечекленекен пурнӑҫшӑн ҫапӑҫса пуҫне хунӑ илемлӗ Хурӑтаварӑн сӑпайлӑ каччи Петр Юхви
тов коммунист.
*

*

*

Ҫырусене вуласа пӗтериӗ хьгҫҫӑн иуҫа
ҫӗклерӗм те Энткж мучипе Михаля пичче,
Елюк кинемей ҫине пӑхса илтӗм. Пурте салхуллӑ. Елена Акимовна пичӗ тӑрӑх куҫҫуль
тумламӗсем юха-юха анаҫҫӗ.
П ӗр авӑк ҫаила ш арлам асӑр ларнӑ хыҫҫӑн Энтюк мучи сӑмах хушрӗ.
— Мӗн тӑвӑн-ха Елюк тӑхлачӑ, вӑрҫӑ
в ӑ л — вӑрҫӑ... Пӗр ҫухатусӑр пулмасть. Хамӑн та манӑн иртнӗ вӑрҫӑра пӗртен-иӗр
ывӑлӑм пуҫне хучӗ... Анчах эпнр несӗлсӗр
мар, ывӑлӑмӑн ывӑлёсем те ӗнтӗ ар ҫулне
ҫитрӗҫ. Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхне Петӗр пек
паттӑррӑн сыхлама вёсем яланах хатӗр.
— Хам ачамсемшӗн энӗ нихҫан та пите
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хӗретеосӗм ҫук,— калаҫӑва сыпӑнчӗ Елена
Акимовца,— асли, ав, Микула, Ленин хулине
хӳтӗлерӗ, унтанах аманса таврӑнчӗ. Халӗ
хамӑр колхозра тӑрӑш са ӗҫлет. Кӗҫӗн ывӑлӑмӑн та ял ҫинче ячӗ пур. Мӗн кӗҫӗнрен
колхоз ӗҫне хутшӑнчӗ, ялти ҫамрӑксемпе
пӗрле Алтай ҫеремне уҫма кайрӗ. Х а м ӑ н та ,
ватлӑха сулӑнтӑм пулсан та-ха, ҫамрӑксенчен юлас килмест.
Пирӗн калаҫу вӗҫленнӗ тӗлелле ҫумӑр та
лӑшланчӗ. Каллех сар хӗвел ялкӑш ма тытӑнчӗ. Тӑп-тӑрӑ кӑвак тӳпере чӗвӗлти чӗкеҫсем ярӑнса ҫӳреме пуҫларӗҫ. Кӑштахран
эпир те, Елюк кинемее сума суса, сӗтел
тулли лартнӑ юр-варне, шӑрттанне астивсе
чей ӗҫнӗ хыҫҫӑн, ҫула хускалтӑмӑр. Пире
ӑсатма Елю к кинемей хапха умне тухрӗ.
— Ҫакӑн пек иртсе ҫӳреме тӳр килсен, кӗмесӗр ан иртӗр. Ан именӗр, пурте хамӑр
ҫынсем,— терӗ вӑл, пире кӑмӑллӑн ӑсатса.
Куҫран курӑнми пуличченех пӑхса пытӑм
эпӗ пӳрт умӗнче таракан Елена Акимовнӑна машина кабининчен.
Мӗн тери паттӑр ывӑл ҫитӗнтернӗ вӑл,
ҫан хыткантарах та ӑшӑ сӑн-сӑпатлӑ, ырӑ
'кӑмӑллӑ хӗрарӑм. Эх, мӗн чухлӗ вӗсем, ҫав
Елюк кинемей пек а ннесем, пирӗн чӑваш
ялӗсеиче! Вӗсем, иртпӗ вӑрҫӑра Тӑван ҫӗршььва юнпа хӳтӗленӗ Петр Юхвитов пек
улӑпсене, паянхи кун космоса штурмлакан,
хурҫӑ шӑратакан, ҫёнӗ заводсемпе хуласем
тӑвакан, уй-хирте тулӑх тырпулӑ ӳстерекен
паттӑрсене, мӑшӑр ҫунат пехиллесе, тӗнче
умне, аплӑ ҫул ■ҫине кӑларнӑ.
1965

КАШНИ С Ӑ М А Х ё ПЁР ЫЛТАН
(«Палнай» к ё н е к е н е хатёрле нё
ч ухнехи ш у х ӑ ш с е м )
Ҫитмӗл те| ҫичӗ хайлавӑм щур,
Т ӑхӑрвунӑ тӑххӑр сӑввӑм пур,
Чӗрем ҫумне хурса уорарӑм,
Суйла кӑяа суйла юрларӑм.
X у р а

'Э л ь м у к .

Тӑван халӑх юррисем, хайлавӗсем... Вӗсене пурте: ешӗл курӑк ҫинче аллисене саркаласа лӗпёш хъгҫҫӑн йӑл-йӑл кулса чупакан тгӗчӗк ача та, йӗкӗт е хӗр шутне кӗнӗ
ҫамрӑк та, пурнӑҫ инкек-синкекне, нушиэсапне пайта;х курнӑ ватӑ-хӗтӗ те юратса
итлет. Хаваелӑ юрӑ-сӑвӑ илтсен, пурсӑмӑрӑн та кӑмӑл-туйӑ'м ҫӗкленет, юрлас килет;
чуна касакан хурлӑхлӑ кӗвӗ илтсен, чӗре
ыратеа каять, салху пусать. Ҫавӑн пек садху самантсенче вара куҫ умне, ярӑм-ярӑм
щӑрҫаланса, тӑваи халӑхӑм ӑрӑн
хуйхнсуйхп, купӗ-ҫулӗ тухса тӑрать... Калемпе тс
-кӑваюпа тӗрленмен ҫав тӑван халӑхӑмӑрӑп
историйӗ — хёҫпе те пӑшалпа, юипа та куҫҫуль-пе ҫырӑннӑ...
Хдлӑх юррн вӑл — халӑх чунё, хавалӗ,
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унӑн ҫуначӗ, мӑн асаттесем пехиллесе хӑварнӑ хаклӑ ӗнче-пӗтев пек, ӑруран ӑрӑва
килекен иксӗлми ӑс-хакӑл, ӗмӗрсем хушши
хывӑнса-якалса пынӑ пуянлӑх.
Тӑван халӑх чунёпе лайӑхрах паллаш ас
тесен, чи малтан унӑн сӑвви-юррине, халапюмахне пӗлмелле. Ҫав чӗре тепснчсн тухакан юррисенче унӑи куҫҫуль пек таса туйӑмӗ, чун илемӗ, патриотизмӗ, ҫынпӑхӗ сӑнарланса юлна. Вӗсенче эпир хӑй ирӗклӗхне
оыхлама, хӑй ятне-чысне упрама пӗлекен
халӑхӑн чун хавалие куратпӑр. Вӑл юрӑсене мӗн сӗм-авалтан ятсӑр юрӑҫӑсем — сухаҫӑсемне кӗтӳҫӗсем, ҫӗвӗҫсемше пӑхӑрҫӑсем, тимӗрҫёсем, «тӗнче касма» тухса кайнӑ
ҫынсем — кӗсле е сӗрме купӑс, сӑрнай е
тӑм ра каланӑ май юрланӑ. Ялтаи яла, хуларан хулана, хупахран хупаха, килтен к и 
ле ҫитнӗ вёсен юрри-сӑивисем. Хӑйсен тӗлӗнмелле чаплӑ юрри-сӑшвдсемше ятсӑр
юрӑҫӑсем тӑван халӑх чун-чӗринче ырӑ туйӑм, ҫирёп шанчӑк хускатнӑ; ырӑпа усала
лайӑх уйӑрса илме, иуш 'паратшан ҫапакан
суеҫӗ ӑҫтиҫука тӑрӑ шыв ҫине кӑларма, пусмӑрҫӑсене чӗререн кураймасӑр питлеме вӗрентнӗ.
Халӑх сӑвви-юррине итленӗ чухне эпир
пусах тӑшмансене хирӗҫ ҫапӑҫакаи паттӑр
йӗкётсен, ирӗксӗр качча панӑ хӗрсен, чунсӑр-неп-сӗсӗр пуян таврашне тавӑрм а шут
тытнӑ каччӑсен, вӑрҫӑра пуҫӗсене хунӑ
ывӑл-хӗрӗсене е мӑшӑрӗсене асӑнса, татӑлса йӗрекен чӑваш хӗрарӑмӗсен сӑнарӗсене
(куҫ умне илетпӗр.
Х алӑхӑм ӑрӑк
сӑвви-хайлавӗсем
пирҫ
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ирӗклӗхшён пӑлхава ҫӗкленнӗ йӗкӗтсем
туптанӑ ҫивчӗ хӗҫе, чӑваш пикисен асамат
кӗперӗ пек ялкӑш акан тӗррисене, чӑваш
алӑсти йьивӑеран касса тунӑ ҫӗр те пӗр тӗрӗллӗ сатаӑт-еапана аса илтереоҫӗ. Вӑл юрӑсенчен тӑван тавралӑхри улӑх-ҫарансенче
ӳсекен пин-лиы чечек шӑрши кӗрет, каҫхи
вӑййа тухнӑ сар хӗрсен шӳлкеми-тевечӗсем
чӑнкӑртаташ, хӑмӑш хушшипе шӑнкӑртатса
юхакан сиплӗ ҫӑлкуҫ саоси илтӗнет.
Анчах чуна тӑвӑнтарса ирӗк шухӑша сӑнчӑрлакан патша самани вӑхӑтӗнче ҫав нимле мулпа танлаштарайми, ха.к хурайми пуянлӑх хӑйӗн пӗтём илемӗпе халӑх куҫӗ ум
не анлӑн тухайман. Халӑх поэзийӗ, унӑн
пуянлӑхӗ патша кчнтурҫисене сахал кӑсӑкла.нтарнӑ.
Ҫав йъивӑр самантра та вырӑс халӑхӗн
мал ӑслӑ ҫыннисем чӑваш халӑх пултарулӑхне тӗпчес ӗҫе наука шайне ҫитерме ӗмӗтленнӗ, ун нлемлӗхӗ ҫинчен ырӑ сӑмах ка
лана. Ҫак ӗҫе чи малтан Хусан университечӗн профессоре В. А. Сбоев пуҫарса
янӑ. 1851 ҫулта унӑн «Исследование об ино
родцах
Казанской губернии.
Заметен
о чувашах» ятлӑ кёнеки ҫапӑнса тухнӑ.
1877— 1900
ҫулеенче
Н. М. Мальхов,
Н. И. Ашмарин, В. А. Мошков тӗпчевҫӗсен
ӗҫӗсем пичетленеҫҫё, вӗсеиче чӑваш халӑх
юррисен тӗслёхёсене чылай илсе кӑтартнӑ.
1852— 1860 ҫулеенче чӑвашсен паллӑ тӗпчев-ҫин, ҫыравҫин — С. М. Михайлован —
очер'кёсем тухаҫҫӗ.
Каярахпа ҫак пархатарлӑ ӗҫе чӑваш
культурине
чӗрӗлӗх
хӑвачӗ
паракаи
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Й. Я. Яковлев ертсе пынйпе Чёмпёр шкулёнче вёрентекенеемпе вёренакенсем, ялти
учительсем
хутшӑнаҫҫӗ.
1908
ҫулта
И. Я- Яковлев тӑрӑшнипе «Образцы моти
вов чувашских народных пасен и тексты
к ним» кӗнекен пӗрремӗш томӗ ҫапӑнса тухать. Ҫав ҫулах чӑваш литературин чи малтанхи антологийё «Сказки и предания чу
ваш» кун ҫути курать. Унта чӑваш литера
турин
классикёсен
К- В. Ивановӑн,
М. Ф. Федоровӑн, Н. В. Шупуҫҫыннин поэмисемпе балладисем, сйввисем ҫапӑнса тухнӑ. 1912 ҫулта, цензура али вмтёр алланса,
«Образцы мотивов чувашских народных
песен и тексты к ним» кӗнекен шккёмёш то
ме вулакансем патне ҫитет.
Октябрьти социализмла аслӑ революцп
ҫеҫ пирён халйха ӗмӗрсем хушши ёмётленсе, кӗтсе пурӑннӑ ирӗклӗхе пиллерӗ. Тйван
халёхймйрйн авалхи культурин ырӑ тради
ций ӗсене, юрри-сӑввине, юмах-халалне упраса м алалла аталантарма лайӑх майсем
туса пачӗ.
Кӗнеке тутар-моиголсен тапхӑрне сӑнласа паракан («Вутлӑ тӑвӑл пек килчӗ Супетей», «Ш апатан тухатмӑш») хайлавсемпе
уҫӑлать. Ҫак икӗ юрӑра Патти (Батый) ханӑн паллӑ ертӳҫи Су/петей (Субедей) пӑхаттир Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхён Сӑварпа Пӑлхар хулисене тытса илсе ҫаратсаҫунтарса пӗтерни ҫинчен каласа панӑ. Вёсен
хыҫҫйнхи («Икӗ тӑваи», «Мамук ханӑн пуҫие вӑрӑнтӑр», «Ҫичӗ хӑрхӑм») хайлавсенче
Атӑл тӑрӑхӗнче Хусан ханӗсем хуҫаланнӑ
тапхӑр сӑнарланнӑ. Аеӑннй ярймсене кӗре140

кён хайлавсенче эгайр вутна та хёҫпе кйлсе
тапӑннӑ ирсӗр тӑшмана чӑваш халӑхӗ чунтан курайманнине, хӑрхӑмлӑха илсе кайнӑ
хӗрсем пуҫкасан хансене ылханса йӗнине
нлтетпӗр.
Килте ҫук телее ютра шырама тухса кайнӑ чӑвашсен юррисене те («Эпир Истанпула кайиччен», «Кайӑиӑр, тӑвансем, тинӗс
леш енне», «Ырӑ пурнӑҫ шыраса», «Чӑнкӑях та сӑртри ват юман») чуна ыраттармасӑр вулама май ҫук.
И станпул халапне юрла пуҫласан,
Ватти-вӗтти йӗре пуҫларӗ.
...Эпир И станпула, ай, кайиччен
А кмасӑрах тырӑ пулать, тетчӗҫ.
Акмасӑрах тырӑ пулать, тетчӗҫ,
Вы рмасӑрах, кӗлте тулать, тетчӗҫ.
Эпир И станпула, ай, кайсассӑн,
Аксассӑн та тырӑ пулмарӗ.
А ксассӑн та тырӑ, ай, пулмарӗ,
Вырсассӑн та кӗлте тулмарӗ.
Вутра ҫунтӑр Чанкуш Якурӗ,
Хула пек кил-ҫуртма салаттарчӗ.
*

*

*

Чӑнкӑях та сӑртри ват юман
Ҫ умӑра та сиссе ш авлать пуль.
Ҫ ӳлтеех те вӗҫен шаланки
Пирӗн хуй ха сиссе йӗрет пуль.
Арак шывӗ тарӑн, ҫаврӑклӑ,
Ту качаки епле каҫӗ-ши.
Телейсӗр те пуҫӑм, ҫамрӑк пуҫ,
Ютри кунӑм |впле иртӗ-ши...
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Ҫ итмен пурнӑҫ мӗокӗн ч а ваша тенче т а 
рах салатнӑ, тӗрлӗ тӗнсенче хӳтлӗх шыраттарнӑ. Тӑван ҫӗртен-шывран, халӑхран татӑлеа кайнӑ чӑвашсем, ерипен хӑйсен йӑлнйӗркине, юрри-сӑввине, чӗлхшне манса пынӑ.
Ку вӑл — халӑхӑм ӑрӑн Октябрьти революцичченхи ҫӗр тёслӗ инкек-сйМкекӗнчен,
асапӗсенчен пӗри.
Атӑлпа Сӑр, Чулман Атӑлпа Ш урӑ Атӑл
тӑрӑх сутӑҫсен тавар тиенӗ киммисене туртакан,сулӑсем юхтаракан бурлаксен юррпсене тата пирӗн халӑхра кам кӑна илтмен
пулӗ! Вӑл ярӑмрн юрӑсенче («Ан хуйхӑрӑр, чӑвашсем», «Хӑҫан иртӗ-ши ҫак пурнӑҫ», «Хура хурлӑх хӑпеа «илчӗ») бурлаксем пурнӑҫри танм арлӑха хирӗҫлени, хӑйсен
кӑмӑлне уҫҫӑн палӑртни сисӗнет. Ахлатса
сывлӑш тухми асаплӑ пурнӑҫ вӗсене хуйхисуйхине пусарма, кулленхи ӗҫрен пушансанах, хупаха хӑваланӑ. «Ашӑмӑрта вут ду
мать, хамӑр ҫапах кулатпӑр», тенӗ пек,
ӗнерхи тертне-нушине эрех-сӑра ӑшне путарса, бурла«сем ҫапла юрласа янӑ:
Ёҫме укҫа пӗтсессӗн,
Ялккассене сутӑпӑр.
Ялккас укҫи пӗтсессӗн,
П урлакалла кайӑпӑр,
А тӑл тӑрӑх ҫӳрӗпӗр,
Тӑвар кимми туртӑпӑр.
Ан хуйхӑр ӑр, чӑвашсем,
Тӗнчери ҫимакурсем!

Юлашкинчен вара:
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Хӑҫан иртӗ-шн ҫак ёмёр те,
Ҫак пурлакра ҫӳрессн? —

тесе ахлатса, тарӑн шухӑша путнӑ. Ирхинс
вӗсем каллех тумхахлӑ ҫултаа ку.псан тавар
тиенӗ киммине тӑвалла туртнӑ. Асап ҫулӗн
вӗҫӗ пӑхса та курӑнман.
Чӑваш халӑхӗ С. Разиипа Е. Пугачев
пӑлхавӗсене хастаррӑн хутшӑннине эпнр
пӗлетпӗр. Ҫак ӗҫе вӑл, паллах, ҫирӗп чун
хавалӗсӗр, ҫилли тӑвӑл пек капланмасӑр
пуҫӑнман. П ӑлхава ҫӗкленнӗ чӑвашсене вӗри юнлӑ, арпуҫлӑ йӗкёт-утамаисем ертсе
пынӑ. Ахальтен .мяр ӗнтӗ С. Разннпа Е. П у
гачев ҫарёсенче пулнӑ Искей Пайтулӗн,
Ахтупай Пехтемейӗн, Чурак Чурапайӗн, Тевелпе Хусанкка, Тутимӗр утамансен ячӗсем
пирӗн халӑхра паяи кунчченех упранса юлиӑ. Вӗсем ҫинчен халӑх хӑй .вӑхӑтӗнче те,
каярахпа та юрӑ-хайлав, легендӑсем нумай
хьгвнӑ. Вӑл хайлаюсемпе легсндӑсенче эпир
пусмӑрҫӑсене хирӗҫ хастаррӑн ҫӗкленнӗ халӑха куратпӑр, унӑн ирӗклӗхшӗн ҫунакаи
шухӑш-кӑмӑлне туятпӑр.
Пӑлхаипуҫ утамансем хӑйсем те юрӑ-сӑвӑ кӗвӗлеме, ӑста калаҫма-юрлама пултарнӑ, халӑх кӑмӑлне ҫывӑх тӑнӑ. Ҫавӑн пек
ҫын п-улнӑ та ӗнтӗ Степан Разин ҫарӗнчн
полковник, халӑхӑм ӑрӑн паттӑр ывӑлӗ Искей Пайтулӗ.
Иакей Пайтулӗ ертсе пыракан чӑвашсен
ҫарӗ Чар хулине илнӗ ҫёре хутшӑннӑ. Адтархана ҫитнӗ, 1670 ҫулхи кёркунне Чӗмпӗр
хули патӗнче Ю. Барятинский князь ҫарӗпе
ҫапӑҫнӑ. Чӑ.ваш пӑлхавҫисем пӗр ҫапӑҫура
та ят я'ман, хӗҫпӑшалӗсене ҫирӗп тытнӑ.
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Чёмпёр патёнчи ҫапӑҫура патша ҫыннигем Степан Разин ҫарне ҫёнтернӗ хыҫҫӑн
Искей Пайтулӗн амаиса-тусӑнса пӗтнӗ йышӗ Сӑр вӑрманӗ витӗр хальхи Чӑваш республииине килее кӗнӗ. Ирӗк хусахсем кун
та та хӗҫпӑшалӗсене алӑран пӑрахман, вырӑнти пӑлхавҫӑсемпе пӗрлешсе, ҫӗнӗрениӑй
илсе, тепӗр хут кӗрешӗве ҫёкленнё.
Патшан вӑйлӑ хӗҫпӑшалланнӑ ҫарёсемпе кӗрешесси кунта та ҫӑмӑл пулман. Часах
ш артлама сивӗ хӗл пуҫланнӑ. Йӗрн-тавра
тӑшман хупӑрласа илнӗ пӑлхавҫӑсен пурнӑҫӗ йывӑрланнӑҫемӗн йынӑрланса пынӑ.
1671 ҫулхи январӗн 3-мёшӗнче ,вара Юнтапа
патёнчи хаяр ҫапӑҫура суранланса пӗтнӗ
Пайтул утамана патша пуҫкасанӗсем тыткӑна илнӗ. Темпҫе куп хушши тӗпченё хыҫҫӑн паттӑр утамапа вӗсем тпскеррӗн асаплантарса вӗлернӗ.
Ҫук, чӑваш х-алӑхӗ хӑйӗн паттӑр утаманӗн ятне манман. Пайтул ҫинчен вӑл легендӑсем, нихӑҫан манӑҫми юрӑсем хывнӑ,
унӑн чуна пырса тивекеп илемлӗ юррисене
юрланӑ. Акӑ, сӑмахран, «Хупӑрларӗҫ ^виҫӗ
хут», «Эй, ҫилсем, кӑра ҫилсем» юрӑсене
1920— 1930 ҫулсемчченех Сӑсран, Сарту енчи чӑвашсем «Пайтул юррисем» тесе юрланӑ. Хӑшпӗр ватӑ ҫынсем вӗсене паянхи кун
та-ха лайӑх астӑваҫҫӗ, мӑнукӗсене, яш-'кӗрёме юрла-юрла параҫҫӗ.
Рабочисен пурнӑҫӗ ҫинчен калакан хайлавсенче («Атте-аннен сав;ман, ай, ывӑлне»,
«Саисун килет», «Кайрӑм шурӑ Чёмпёр хулине») ӗҫҫъшнин шухӑш-кӑмӑлб, пусмӑрҫӑ
хуҫасене вӑл чунтан курайманни, хаяр та144

рӑхӑвё, кӑмӑлӗ-юнхавё витемлен сӑнарлаттнӑ.
Ялти хӗсӗк пурнӑҫ чӑваш ҫыннине те, кутамкка ҫактарса, аслӑ Раҫҫей тӑрӑх кӑларса янӑ. Асатг ҫулӗ ӑна Хусан, Ба/ку, Питӗрпур хулисене, Донбасс шахтисене илсе ҫитернӗ. Ҫук, телей тени унта та тупӑнман.
Ахальтен мар ӗнтӗ тӗнчене тухса кайнӑ чӑвашсем вара чун-чӗри тӑвӑнеа килнӗ самантсенче ҫапла юрланӑ:
Кайрӑм ш урӑ Чӗмнӗр хулйне,
Телейӗме унта шыраса.
Кунта та ҫук телейӗм,
Я лта та ҫук,
Ҫук телее, тӑван,
П иҫта та тупма ҫук.
Кайрӑм анлӑ Атӑл тӑрш ш ӗне
Ҫичҫӗр аршӑн ҫилӗм сӗтӗрме.
К унта та ҫук телейӗм,
Ялта та ҫук.
Ҫук телее, тӑван,
Н нҫта та тупма ҫук.
Кайрӑм эпӗ Тан шыв тӑрӑхне
Ҫӗр айӗнчен кӑмрӑк кӑларма.
К унта та ҫук телейӗм,
Я лта та ҫук,
Ҫук телее, тӑван,
Ннҫта та тупма ҫук.

Ч ӑваш халӑхӗн иртнӗ саманари пурнӑҫне салтак юррисем те аван сӑнлаеа параҫҫӗ. Акӑ мӗнле хурланать патшапа улпут10.

В. А х у н . Х ӑ т л ӑ

ҫурт.
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семшён вӑрҫӑ хирне тухса каякан хресчён
сынни, шӑтӑк-шатӑ'к кивё пӳртӗнче татӑлсайӗрсе юла!кан мӗскӗн ачисемше чирлё арӑмӗ ҫине пӑхса, тӑван ҫёрӗ-шьшӗпе сывпуллашса:
Кӗр те ҫитӗ, юр та ҫӑвӗ,
Ёлӗкрен пуян Ҫын мар.
Ҫӗлӗк-алсисем ҫук пулӗҫ
М анӑн мӗскӗн ачасен.
Арӑм сывӑ мар, тӳсейм ӗ
Иывӑр килнӗ пурнӑҫа.
Вӑл темле пулсан, мён курӗҫ
В ӗтӗ-ш акӑ ачамсем.
...Эй, пур савнӑ пӗлӗш-тантӑн!,
Тантӑш , тӑван-пӗтенсем!
П урсӑр та вӑй ҫитнӗ чухлӗ
Ҫӑмӑллатӑр ҫӗклеме.
Ҫӗрём-ш ывӑм пит нлемлӗ,
Ю рататӑп чунтанах.
Кам пӗлет, килсе кураймӑп,
Внлӗп, пётӗп вӑрҫӑрах.

Вӑрҫӑра йьивӑр амапнӑ салтаксен юр.рнсем те пире тарӑн шухӑша яраҫҫӗ. Йьивӑр
пулнӑ ҫав салтак шӑпи, асаплӑ...
...Юнлӑ вӑрҫӑ хирӗнче вилмеллех аманнӑ
ҫамрӑк салтак выртать. Вилӗмне туйса, тӑван ялё еннелле пӑхса, юлашкинчеи вӑл
ҫапла калать:
А тте-анне, ан татӑл,
Хырла тнпсен пырӑп-ха,
С уха тум а тухӑп-ха.
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Ҫутӑ Хырла типес ҫук.
Эпё ӗнтӗ пырас ҫук.
Ҫеҫук йӑмӑк, ан татӑл,
Х ӗвел сӳнсен пырӑн-ха,
Тутӑр илсе парӑп-ха.
Сарӑ хӗвел сӳнес ҫук,
Э пӗ ӗнтӗ пырас ҫук.
Псчӗк шӑллӑм, ан татӑл,
Уйӑх сӳнсен пырӑп-ха,
Сӑрнай илсе парӑп-ха.
Ҫутӑ уйӑх сӳнес ҫук,
Эпӗ ӗнтӗ пырас ҫук.
Чунӑм савни, ан татӑл,
Атӑл типсен пырӑп-ха,
П ӗрле вӑййа тухӑп-ха.
Аслӑ Атӑл типес ҫук,
Эпӗ ӗнтӗ пырас ҫук.

Чӑваш хӗрарӑмӗн кунҫулӗ... Мӗн тери
хӗн-хурлӑ, мӗн тери асаплӑ пулнӑ вӑл ӗлӗкавал. Ҫут тӗнче курнӑ кунран пуҫласа мӗн
ҫӗре кӗричченех унӑн ӑстӑнне тӗн сӗрӗмӗпе
минӗретнӗ. Уссе ҫитӗннӗ-ҫитӗнменех ӑна выльӑх вырӑнне укҫалла сутса янӑ, чӗрине
ӗмӗрлӗхех амантса хӑварнӑ. Юратнӑ ҫыннине хӑй прӗккӗн качча тухма лултарайман вӑл.
В уни х ҫула ҫ.итрӗм — юррӑм пӗтрӗ,
Улпут хирне кайрӑм тыр вырма.
Вунсаккӑра кайрӑм — пӗве ҫитрӗм,,
Хулӑм укҫи ҫнрё пуҫӑма —
К ӳрш ӗ ялти пуян Этремен
И лсе кайса ҫирӗ п уҫӑм а.

10*
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...Амӑрт, парсам мана ҫунатна,
Т ухса вӗҫем тӗнче ирӗкне.
Ҫӗлен, парсам мана кӗпӳне,
Ш уса тухам курӑк хуш ш ипе.
Ҫак тамӑк пек тискер пурнӑҫран
Т ухса каям тӗнче хӗррине,—

тет ирёксӗр качча панӑ чӑваш хӗрӗ чунӗ
кӳтсе ҫитнӗ вӑхӑтра. Ҫав непсӗсӗр, этем
чысне таптакан тӑхтамансемпе этременсен тыткӑиӗнчен, вӗоен укҫана ҫеҫ хисеплекен тӗнчинчен хӑтӑлас тесе, чӑваш хёрарӑмӗ тӗнче хӗррине тухса кайма та хатӗр.
Ҫапла, унӑн чунӗ ӗмӗртенпех ирӗке туртӑннӑ. Хӑйӗн пӗтӗм чун хавалӗпе, шух-ӑш-кӑмӑлӗпе вӑл пусмӑр саманин йӑли-йӗркисене ял.анах хирӗҫ тӑнӑ.
Мул тӗнчин моральне пула чӑваш хӗрарӑмён таса юратӑвӗ, пурнӑҫӗ арканнине
сӑнласа паракан лирикӑлла хайлавсем ппрӗн татах та пур. Вӗоенче кашнинчех чӑнчӑн юрату кӗвви, туслӑха упрас, ӗмӗр пӗрле татуллӑ пулас, пуррине пӗрле, ҫуккине
ҫурмалла пайлас шухӑш тӗпре тӑрать.
Октябрьти социалпзмла революци авалхи тискер йӑла-йӗркене пуҫӗпех тӗп турё,
чӑваш хӗрарӑмне аслӑ ҫул ҫине кӑларчӗ.
Вӑл халӗ тулли ӗмӗтпе, тулӑх пурнӑҫпа пурӑнать. Унӑн пуласлӑхӗ ҫутӑ та таса.
1905— 1907 ҫулсенчи революциллӗ ҫӗкленӳ чӑваш халӑх сӑмахлӑхёнче те палӑрмаллах йӗр хӑварнӑ. Ҫав ҫулсенче халӑх хушшинче ҫӳренӗ — тӗрме, революци юррисенче («Ҫерем пӑсаҫҫӗ», «Эй, чӑваш», «Пёрхӗт
кайӑк», «Шур тӗрмере сӗм-тӗттӗм», «Каш148

каш вӑрман, каш вӑрман», «Тӳре-шара та
хушнипе», «Акӑ ӗнтӗ, мӗн ӗнтӗ») чӑваш ӗҫҫыннин кӗрешӗве ҫӗкленес шухӑшне ҫеҫ
мар, хӑй ҫав кӗрешӗве хастаррӑн хутшӑнгшне те курма пулать. Сӑмахран, «Ҫерем
пӑсаҫҫӗ» ятлӑ юрӑра ялти чухӑн халӑхӑн
революцилле 'Кӗрешӗвне ертсе иынӑ Ваҫли ятлӑ йӗкӗте
патша ҫьшнисем Ҫ-ӗпӗре ссылкӑна яни ҫинчен каласа парать.
«Эй, чӑваш»
юрӑра
эпир
кӗрешӳ йыхравӗн хӑватлӑ сассине илтетпӗр.
«Пӗрхӗт кайӑк», «Тӳре-шара та хушнипе»,
«Шур тӗрмере сӗм-тӗттӗм», «Акӑ ӗнтӗ, мӗнӗнтӗ» юрйселче халӑх ӗҫӗшӗн патша тӗрмисенче ларакан, ирӗке тухассишӗн тӗмсӗлекен ҫылсен лурнӑҫӗ куҫ умне килет.
Октябрьти аслӑ революци хыҫҫӑн чӑваш
халӑх юрри-сӑвви тата ҫӗнӗ хӑватпа ҫӗкленсе, яиӑраса каять. Ссвет тапхӑрӗнчи
хайлав-юрӑсепче ҫӗнӗ пурлӑҫа савса юрлас,
Тӑван ҫёршыв у!мне хӑрушлӑх тухса тӑнӑ
вӑхӑтоенче аллисене хӗҫпӑшал тытса тӑшмана хирӗҫ тухакан паттӑрсене мухтас кӗвӗ
тӗп вырӑн йышӑнать. Тӗслӗхрен, граждан
тата Тӑван ҫёршьюӑн аслӑ вӑрҫисен ҫулӗсенче е каярахпа кӗвӗленӗ («Ах, тур лашам,
тур лашам», «Хирсанӑн хирӗнче», «Ват
юман айӗнче», «Шурӑ тутӑр», «Партизансем», «Вӑрҫа кайрӗ савни») юрӑсепех илер,
вӗсенче кашнннчех Тӑван ҫӗршьив ирёклёхӗшӗн патвар кӗрешекен совет ҫытпшн пархатарлӑ сӑнарё, унӑн патриотизмла шухӑшкӑмӑлӗ пур. Хӑйӗн юррисенче халӑх, лирикӑлла герой чӗлхипе Коммушгстсен партийӗ
туса панӑ ҫӗнӗ пурнӑҫа тӑшмансенчен хӳ149

тёлесе пуҫне хунӑ ывӑлне асӑнса, ӑшӑ сӑмахпа ҫапла «алать:
Ю ратнӑ ҫёршывшӑн вӑл хучӗ пуҫне,
Х алӑх ун ятне манас ҫук ӗмӗрне.

Совет халӑхӗ ытти ҫӗршыесене туртса
илес шухӑшпа вӑрҫӑ;харҫӑ кӑралӗпе нихӑҫан та юнашмасть. Вӑл мӗн Совет влаҫне
туса хунӑраапах тӗнчери тӑнӑҫ пурнӑҫшӑн
кӗрешет. Ҫӗнӗ сама.нари чӑваш халӑх поэзийӗнче ҫак пархатарлӑ витӗм лайӑх палӑрать. Вӑрҫӑ чӗртекеисене чӑваш ҫынии чунтан кураймасть, ылханать:
В иҫӗ ывӑл ҫуратрӑм,
В иҫӗ сӑпка сиктертӗм,
Ҫ упӑрласа ӳстертӗм,
Ҫ ун ат парса вӗҫтертӗм.
В иҫҫӗш ӗ те хастарччӗ,
В иҫҫӗш ӗ те чеченччӗ,
Ш ӑхӑрса ака тӑватчӗҫ,
Ю рласа тырӑ выратчӗҫ.
Х аяр тӑшман килчӗ те
Х ӑр-тӑлӑха хӑварчӗ,—

хӳхлет чӑязаш хӗрарӑмӗ, иртнӗ вӑрҫӑра пуҫӗсене хунӑ ывӑлӗсене асӑнса.
К уҫҫуль витӗр, куҫҫуль витёр
Ы лханатпӑр сӗмсӗре:
Ы лхан виттӗр, ылхан виттӗр
Гитлер ятяӑ ирсёре^—

15»

тет, фашистсене чунтан-вартан ылханса,
савнийӗсӗр тӑрса юлнӑ чӑваш хӗрӗ.
П ал л ӑ мар позтсем хывнӑ хайлавсемпе
ахаль лирмкӑлла юрӑсем шухӑш енчен ҫеҫ
мар, произведениеене илемлетекен мелссмпе те питӗ пуян. Кашии сӑвӑ-юррӑн тата
хӑйне ҫеҫ тивӗҫекен, катса катӑлми форми-'
пе виҫи пур. Формӑпа виҫе, сӑвӑ-юрра илем
летекен мелеем унта пӗр-пӗринпе тачӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. Юрӑ-сӑвӑ кӗвӗлакен ӑста,
чӑваш пики хаклӑ йышши палас тёртнӗ
чухне кашни ҫиппине, тӗррине хӑй вырӑнне
майлаштареа хӑварнӑ пежех, сӑвӑри кашнп
сӑмаха типтерлӗн калӑпласа, йӗркелеее
лартать. Хуньӑм хӗрӗ сарӑ хӗр темест вӑл,—
хура хӗр тет, юрӑ янӑравлӑхне пӑсмаеть.
Унта эпир:
Ш урӑ кӑлкан пек ш уралса кайрӗ,
Сарӑ хӑмӑш пск сархайса кайрӗ.—

евӗрлӗ танлаштарусем те,
Х ураях та .вӑрман ,варринче
П илеш сх те йывӑҫ ҫӗрет-ҫке,
У салах та тӑшман аллннче
Ҫ амрӑках та пуҫӑм пӗтет-ҫке, -

пек параллелпзмсем те,
Тплӗ тӑшман тапӑнсан,
Тиллит-тнллнт пулмӑпӑр,—

юрӑри пек шалти рифмӑсем те, аллитерацпсемпе аесонанесем те нум.ай тӗл пулатпӑр.
Ҫавӑнпа ӗнтӗ халӑх юрри-сӑгависем питӗтс
илемлӗ, ҫнвчё, пиҫӗ. Пӗр сӑмах та унта ыт151

лашши мар. Юрӑри пек каласан — кашни
сӑмахӗ пӗр ылтӑн.
Чӑваш халӑх хайлавӗсене юрлакан, кӗвӗлекен юрӑҫсемне вӑйҫӑсен хушшинче хайсен ӑсталӑхӗпе чапа тухнӑ ҫынсем те йышлӑ пулнӑ. Вёсен ячӗсене тӑван ялёсенче ҫеҫ
мар, хӑшпёр чухне пӗтӗм уесӗпех пӗлнё.
Сӑмахран, Чӑваш Хӗвети, Карсун Кавӗрли,
Хура Эльмук, Янтай Сантӑрӗ, Хветӗр Кавӗрли, Кашкӑр Микули юрӑ-ҫсен хайлавсӑввисене вӗсем пурӑнакан таерара юратса
юрланӑ. Фольклорҫӑсемгое композиторсем
вӗсенчен вуншар-ҫӗршер юрӑ-такмак, халап-юмах, кӗвӗ оырса илнӗ, вӗсене, типтерлӗн йӗркелесе, халӑха тавӑрса панӑ.
Халӑх хушшинче ҫӳрекен сӑвӑ-юрӑеемше
халап-юмахеем наци литературине аталантарас ӗҫре те икеӗлми ҫӑлкуҫ пулнӑ. Чӑваш
литературин
ӑмӑрт
чунлӑ
сӑвӑҫисем
К. В. Иванов, II. В. Шупуҫҫыннн, Н. И. Шелепи хӑйсен поэмисемпе юмахӗсене, балладисене халӑх хушшинче ҫӳрекен лиро-эпикӑлла, лирикӑлла произведенисемпе уеӑ
курса ҫырпӑ. Вуласа пӑхар-ха, танлаштарар-ха чӑвашсен
паллӑ фольклорисчӗ
Г. Т. Тимофеев Тӑхӑръял енче ҫырса илсе
Н. И. Ашмарин профессора ярса панӑ
«Вуникӗ пӑрат» ятлӑ юмахри (Н. Ашмарин.
Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки, III том, 195 стр.)
пӗр сыпӑка:
«К уртӑм , инке, кур.тӑм:
К ӗрен-ҫӳрен лашиччӗ.
Ука нухайкки аллинче,
Снмӗс пиҫиххи пилӗкӗнче,
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Ш урӑ пврчетке аллйИче,
Тарай тутӑр мДйӗнче».

К. Ивановӑн «Тӑлӑх арӑм» балладинйи:
— К уртӑм-ҫке курасса:
Л арать ҫӳллӗ ту курӑнса,
Ҫӳллӗ ту ҫинче пӳрт ларать*
Унта ш ӑллӑм ҫывӑрать.
'Гимӗр-кӑвак лашиччӗ,
Л аш п тирӗ айӗнче,
Ш урӑ тутӑр пит ҫинчё,
Симӗс тукмак аллинче,—

йӗркееемпе. Ҫук, ку вӑл фольклор хыҫҫӑн
ним уямасӑр пыни мар, унти халӑхлӑх
принцип ёсене м алалла аталантарни, тӑван
литературӑта сӑма 1хлӑх таччӑн ҫыхӑнса тӑии, унӑн пархатарлӑ туртӑмӗ, .витӗмӗ.
Е тата «Арҫури» балладӑнах илер. Кунта
та халӑх поэзийӗн внтӗмӗ лайӑх палӑрать,
ӑна эпир кашни йӗркере, кашни строфара
туятпӑр. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна ты татӑнта
вулама, вёҫне ҫитиччен те алӑран пӑрахмастӑн.
Халӑх гтоэзийён уртмахӗнче тӗл пулакаи
лиро-зпикӑлла, лирздкӑлла юрӑсемле, унти
тӗрлӗ формӑсемпе, виҫесемие, сӑива илемлетекен тӗрё-эрешсемпе чӑваш поэчӗсем
халӗ те нумай усӑ кураҫҫӗ. Ҫажӑ вӑл тӑван
поэзие халӑхӑм ӑра ҫьивӑх пулма, унӑн шухӑш-жӑмӑлӗпе, ӗмӗчӗпе пурӑнма май парать.
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...Чӗлтӗр-чӗлтӗр Ёнчепе Йӗрӗхшу та, Ҫарӑмсачпа Ҫавал та, Сӗвеие П ӑла та, Тӗрешкепе Хӑытӑрча та, Силпипе Хырла та пӗчск
ҫӑлкуҫсенчен пуҫланса пысӑк шывсенс —
Мӑи Атӑла, Чулман- Атӑла, Шурӑ Атӑла —
юхса тухаҫҫӗ, ӗмӗрсем хушши вӗсем ҫав
пысӑк шьгвеене вӑй-хал параҫҫӗ. Чӑваш халӑх сӑввй-юрриеем те, ҫа® пысӑк шывсене
хӑват хушса тӑракан ҫырмасем пекех, тӑван поэзие нлемлетсе, вӑй парса тӑраҫҫӗ,
ҫитмӗл тё ҫичӗ тӗслӗ, ҫитмӗл те ҫичӗ чӗлхеллӗ Совет ҫӗрШывӗн литературные илем
кӳреҫҫӗ.
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П ӗ РХӗ Т КАЙӐК, ЧАРСӐР КАЙАК.
М анӗ тӗнче... |Манӗ-ши?..
Ҫук! М анас ҫук вӑл мана!..
Хам вилсен те асӑнӗ
Чӑваш манӑм ятӑма!
Г. Т а л - М ӑ р с а.

Тӑваттӑмӗш кун ӗнтӗ эпӗ Тӑхӑръял йышне кӗрекен ялсем тӑрӑх (Шемекпе Пимӗрсел, Пӳркел, Элшел, Кивё Мертлӗ, Раккасси)
Тайӑр Тимкки йӗрӗпе,
вӑл
утнӑ
ҫулсемпе, сукмаксемпе ҫӳретӗп; вӑл кӑмӑлланӑ улӑх-ҫарансене, шыв-шурсене, вӑрмансене курса киленетӗп. Позтӑмӑрӑн тантӑшӗсемпе, тӑванёсемпе тӗл пулатӑп, вёсем ка л а 
са панисене ҫыра-ҫыра илетёп.
Ёнер эпё Сӗве леш енче, Чакӑлтӑмра, сӑвӑҫӑн пӗртӑван аппӑшӗ — Евдакия Семенов
на Сорокина — патӗнче пултӑм. Сакӑрвунӑ
ҫула ҫитнӗ пулсан та, ӑсӗ-тӑнӗ Евтук аппан
ҫирӗп-ха. Юратнӑ шӑллӗн (Тайӑр Тимккин)
ачалӑхне, яшлӑхне лайӑх астӑвать вӑл. Тахҫан кӗтнӗ самант ҫитрӗ тейӗн, Тимофей Се
менович (Тайӑр) ҫинчен сӑмах хускатсан
сӑн-пичӗ унӑн иламлӗн ҫуталса каять. Ун
тан, кӑш тах шухӑшласа ларсан-ларсан, поэт
ҫинчен йӗрки-йӗркипе каласа пама пуҫлать.
Чӗлхи-ҫӑварӗ ҫепӗҫ унӑн„ кашнн сӑмахён
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тӗшши техӗмлӗ. Итленёҫем итлес килет унӑн
ытарлӑ сӑмах ҫаврӑнӑшсемпе юрӑлла ҫыхӑнса пыракан калавне.
Пёр кун, яра кунах, пултӑм эпё Евдокия
Семеновна патӗнче. Аптӑратса та ҫитертӗм
пулас та ватӑ ҫынна, анчах мӗн тӑвас? Кам
каласа парӗ пире ӳлӗмрен юратнӑ поэтӑмӑр
ҫинчен? Евдокия Семеновна та ӗмӗр пурӑнас ҫын мар. Ҫапла шухӑшлатӑп та, хама
хам кӑштах лӑплантаратӑп, ҫулҫӳрев ӗҫӗме
тӳрре кӑларатӑп.
Сӗве урлӑ каялла, Элшел енне, ӑеатса
уйрӑлас умӗн, Евтук аппа мана тата тепӗр
хут хӑйпе юнашар сӗтел хушшине лартрӗ
те, асӑнмалӑх тесе, юрӑ юрласа пачё.
— Хам та ватӑ, юррӑм — хамран та ватӑрах. Ан ман, асӑнса пурӑн. Эпӗ ӑна аине
юрланине илтнӗччӗ,— терӗ вӑл ман ҫине
ӑшшӑн пӑхса:
— Ут кӑкартӑм сарӑ хӑмӑш а,
Ҫ амрӑк л уҫӑм к>лчӗ ш ухӑш а.
Ш ухӑш лам ан ч у х 1 н е^ ш у х ӑ ш ҫук,
Ш ухӑш л асая — пуҫ та ҫитес ҫу.к.
Сӗве тӑрӑх тем-тӗм тупӑлха;
Са>р х ӑй ӑр ӗ ҫинче ш ав мерчен.
М ерченӗсем пулин — ‘сапаксӑр,
Тусӑм, эпӗ сансӑр телейсӗр.
П ӑрчӑкан чӗпгш эп пулӑттӑм ,
Х ӑмӑш ран хӑм ӑш а ҫӳрӗттӗм.
Савпӑ ҫьиннӑм ҫумра /пулсассйн,
Ҫукю ш е пуррӑн эп туйӑттӑм .
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Эй, тусӑмсем, пур иккен тӗнчере ҫак тери
асамҫӑ, тухатмӑш — тӑван поэзи!
*

*

Паян, ҫурла уйӑхин пёрремӗшӗнче, эпё
акӑ Яскуль ялӗнче Тайӑр Тимккчне лайӑх
пӗлекен тата тепӗр ҫынпа, унӑн йьгонӑшӗпе — Григорий Осипович Осиповпа,— калаҫатӑп. Унӑн та ҫулӑм чун-чӗреллӗ поэт ҫинчен каласа памаллисем нумай. Григорий
Осипович сӑмах ваклама тараватскер, васкамасӑр, тӗплӗн шухӑшласа калаҫать. Эпир
унпа, килтисене чӑрмантарас .мар теое, кӗлет умӗнче сулхӑнра ларатпӑр. Кил хуҫин
ури вӗҫёнче, ш ӑрӑха пула чӗлхине тӑсса кӑларсах паш-паш сьгвлакан Хураҫка выртать.
Вӑл хас-кас, хӑй пуҫӗ тавра вӗҫсе ҫӳрекен
тӗкӗлтурапа вӑрҫӑшса, ҫиллессӗн хӑрӑлтаткаласа илет.
— Тайӑр Тимккине (Тимофей Семенович
Семенова) эпё 1901 ҫултанпах пёлетёп. Ҫав
ҫулхигае эпӗ унӑн аппӑшне — Татьянана
качча илтӗм. Питӗ те чухӑн пурӑнатчӗҫ вё
сем ун чухне. Л аш а, ӗне тавраш ҫукчӗ. Ҫемйи ҫулсерен пуянсем патӗнче тара кӗрӗшсе
ӗҫлетчӗ. 1902 ҫулхине эпӗ Тимккаиа, Пимӗрселӗнчи пуҫламӑш шкултан вӗренсе тухнӑ
хыҫҫӑнах, Кӳренти икё класлӑ шкула вӗренме вырнаҫтартӑм. Анчах Тимкка Кӳрон
шкулне вӗренсе пӗтереймерӗ. Унтан ӑна,
пӗр ҫул вӗреннӗ хыҫҫӑн, кӑларса ячсҫ.
1903 ҫулта вара Тимкка Чӗмпӗрти чӑваш
шкулӗн хатӗрлев класне вӗренме кӗчӗ. Чёмпӗре эпӗ ӑна лавпах леҫме кайрӑм, Иван
Яковлевичпа та хамах тӗл пулса калаҫрӑм.
Чӗмпӗрти чӑваш щ кулӗнче Тимкка икӗ
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ҫула я.хӑн вӗренчӗ пулас, ҫапла пек астӑватӑп.
Пӗррехинче вӑл Чӗмпӗртен (1905 ҫул, хӗл
варринче) хӑйпе пӗрле пёр юлташне илсе
кплнӗччӗ. Вёсем ун чухне Пӳркелӗнче, Шемекре пулчёҫ, Элшелне кайса килнине те
лайӑх астӑватӑп. Тимкка !мана хӑй юлташӗ
ҫинчен: «Иксӗмӗр пӗрле вӗренетпӗр, пирӗн
таврари чӑвашсен юрри-сӑввисемпе питӗ
интересленет»,— терӗ.
Пирӗн патӑрта вӗсем сахал хӑналанчӗҫ.
Виҫҫӗмӗш куние ирхине эпӗ вӗсене хамах
Чӗмпӗре лавпа ӑсатрӑм.
...Янкӑр уҫӑ хӗл кунӗ. Каҫхине мамӑк пек
кӑпӑшка юр ҫуса кайнӑ. Тӗлӗнмелле лӑпкӑ,
илемлӗ ир. Куҫпа виҫейми шурӑ тавралӑхра
таҫти-таҫти курӑнать. Тайӑрпа юлташӗ ҫуна
ҫине тӑлӑппа чӗркенсе ларчӗҫ. Ялтан тухнӑтухманах Тайӑр вырӑсла «Эх, ты зимушказима» юрра янраттарса ячӗ. Юлташӗ те гор
ла пуҫларӗ. Мана та хӑйсемпе пӗрле юрлаттарасшӑн. Хирӗҫ тӗл пулакан лавҫӑсем
тӗлӗнсе пӑхаҫҫӗ пирён еннелле. Юрӑсем юр
лама питӗ ӑстаччӗ Тайӑр, еасси лайӑхчӗ
унӑн.
Унтан, кӑштах кайсан-кайсан, иккӗшӗ те
пӗр харӑссӑн «Дубинушка» юрлама тытӑнчӗҫ.
...Н о настала пора и
,про-анулся народ,
Р азогнул он могучую спину,
И стряхнул с плеч долой
тяж кий 'гнет вековой,—
Н а врагов приподнял он д у б и н у .„
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Ҫак юрра вал каярахпа тӑ час-часах кЗрлатчӗ.
... Тимкка Чёмпӗртен тухса 'кайнине эпё
Хусантан ҫыру илое вулаеан ҫеҫ пёлтём.
Унта вӑл Тӗп типографнне наборщике вырнаҫнӑ иккен. Хуеантан вӑл ман пата «Хы-.
пар» хаҫатӑн кашни номерне тенӗ пекех ярса тӑратчӗ.
Пёррехинче
Тим'кка ман
пата, пёр
шанчӑклӑ пӗлӗшӗ урлӑ, «Хыпар» хаеатӑн
темиҫе зкз-емплярӗпе пӗрле ҫакӑн пЬк ҫыру
ҫырса янӑччӗ: «Григорий Осипович, ҫак хаҫатри статьяна хӑвӑр >ял ҫыннисене вуласа
парӑр: Ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫывхарнӑҫемӗн ҫывхарса килет. Чӑн чӗрӗлё, тӗрӗслӗх ҫӗнтерӗ.
Раҫҫей улшӑиса 'ҫӗнелӗ»,— тесе вӗҫленӗччӗ
вӑл хӑй ҫырӑвне. Хаҫатра пичетленнӗ статйипче те ҫавӑн (ҫинченех ҫырнӑччӗ.
Ҫав хаҫат пирӗн ялта алӑран алла
нумай 'ҫӳрерӗ. Ҫавӑн пек ҫыру тата тепре те
илнӗччӗ эпё Тимккаран. Ун чухне те вӑл
«Хыпарти» тепӗр статьяна хамӑр ялта тата
кӳршӗ ялсенчи хресченсене вуласа пама
ыйтнӑччӗ. Ку статьяра вара революционерсем ҫинчен, уездри пуҫлӑхсем пек каласан,
«халӑха дӑлхатса ҫӳрекенсем» ҫиечен ӑнлаптареа панӑччӗ. Эпӗ чӑнах та, Тайӑр хушнӑ пекех турӑм. Ҫав хаҫата кӳрше-арша
кайкаласа ларсан та, пасара кайсан та,
хампа пӗрле чпксе каяттӑм, ҫынсене вулавула параттӑм. Пумаях та вӑхӑт пртмерӗ,
ҫав хаҫата уретниксем ялсем тӑрӑх пуҫтарса ҫӳреҫҫӗ тенине нлтрӗм. 'Вулӑсрисем манран та ҫав хаҫат пир.ки кплсе ыйтрӗҫ, эпё вӗ169

Сейе тӑбӑк туртса ятӑм тесе уЛталарӑм. Хаҫатне вара, эпё пите те шанчӑклӑ вырӑна,
сарайӗнчи хӑвӑл юпа ӑшне, пытарса хунӑччӗ.
Ҫав хаҫатсенчи статьясем пир'ки пирӗн
пӗррехинче Тайӑрпа ак ҫакӑн пек калаҫу
пулса иртрӗ. «Тимкка, кам ҫырнӑччӗ вара
вӗоене, ҫав статьясене? Питӗ те витӗмлӗ
ҫырнӑ-ҫке»,— терӗм. Тайӑр мана куҫран
пӑхрӗ те кулса «лчӗ, анчах нимӗн те чӗнмерӗ. Кайран: «Эпӗ ҫыртӑм, йысна... анчах ун
ҫинчен никама та ан кала. Российӑра халӗ
кашни революционер пуҫне вунӑ жандарм,
ҫавӑнпа пирӗн хӑш чухне хушаматсӑр ҫырма тивет»,— тесе хучӗ.
1907 ҫулхине ҫурцунне Тайӑр яла таврӑнчӗ. Хӑйпе пӗрле вӑл пӗр пӗчёк арча чӑвашла
саспаллиоем, гектограф илсе килнӗччӗ. Хӑйӗн юлташёсемпе вӑл Тӑхӑръял енче вӑрттӑм типографи йӗркелеме шутланӑччӗ. Листовкӑсемпе прокламацисен сӑмахӗсене те
чӑвашлах ҫыреа хатёрленӗччӗ. Хӑшне-пӗрне
вӗсене вырӑсларав куҫарнӑччӗ пулас. Саспаллисене вӑл ман патӑмра пытарса хӑварчӗ. Лнстовкисемпе прокламацпсене, типо
графи япалисене вара урӑх ҫынсем патне
пытарчӗ пулас. Хамӑр таврара унӑн кашни
ялтах шанчӑклӑ ҫыннисем пурччӗ.
Май уйӑхёнче эпӗ Тайӑра Хуеанта арестленӗ тенине 'илтрӗм. Ҫакӑн хыҫҫӑн пирӗн
пата Хусантан Тайӑр юлташӗ, Таяпа ҫынни
Михаил Федорович, килсе ҫитрӗ. Вӑл Тайӑр
ман патӑмра пытарнӑ саспаллисене хӑвӑртрах хӑйпе пӗрле илсе кайрӗ. «Малашне вӗсене сирён патӑрта усрама юрамасть. Урӑх
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ҫ.ёре пытарас пулать»,— терё. Кам патне
леҫрӗ-ши Михаил Федорович вёсене — пёлместёп. Анчах Тайӑра тытса хупнӑ хыҫҫӑн та
Тӑхӑръял енче листовкйсемпе прокламацисем пӗтмерӗҫ. Вӗсене, паллах, Таййр юлташӗсем салатнй ёнтё.
1907 ҫулта патша правительстви Таййр Тим кии не чйваш халӑхӗ хушшинче революцилле ӗҫсем туса пынӑшӑн Ҫӗпӗре каторгӑна ӑсатрӗ. Унтан вӑл 1912 ҫул пуҫламӑшӗнче
ҫеҫ таврӑнчӗ. Пирӗн патӑрта Кивӗ Мертлӗре
пурӑннӑ чухне те ӑна планах йӗрлесе тйратчӗҫ, Тайӑр Тимики пурпӗрех кӳршӗ ялсене кая-кая килетчӗ, хамӑр таврари революцилле шухӑшлӑ 'ҫынсемпе тачӑ ҫыхӑну
тытатчӗ.
Акӑ, иӗррехинче ҫапла, лайӑх астӑватӑп,
ун ҫинчен татах халӑха пӑлхатать тесе,
уретнике евитленӗччӗ. Тимккана Пӑвана ис
правник патне чӗнтерчӗҫ.
Пырса кӗтӗм, тет, Тимкка исправник пӳлӗмне. Ҫӗлӗкне хывмарӑм, тет. Пуҫлӑхсем
умӗнче питех пуҫне таймастчӗ вӑл.
«Зачем шапку не снимаешь?»— тесе ахӑрса ячё, тет, исправник Тимкка пырса кёнёкёмен. Тимкка пурпёрех ҫӗлёкне хул хушшине хёстермерём, тет. Исправник вара сётел хушшинчен сиксе тухрё, тет те, Тайӑр
ҫёлӗкие хывса илсе, урай варрине ҫӗклесе
ҫапрё, тет. «Хороший волк»,— тесе калать,
тет, исправник хӑй ҫумӗнче ларакап шампа
хырй;млине, Таййр еннелле пуҫне сёлтсе...
«Не волк, а человек. Это вы волки»,— тесе
хуравларйм, тет, Таййр.
И . В- А х у н . Х ӑ т л ӑ ҫ у р т .

Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл Кивӗ Мертлӗре нумай
пурӑнмарё. Пӗррехинче Тайӑр пӗчӗкҫӗ кӑна
кута.мкка ҫакрӗ те ҫӗр варринчех Чёмпӗрелле тухса утрё. Эпӗ ӑна ял хӗррине ҫитисх
ӑсатса ятӑм. Чӗмпӗртен вӑл тӳрех Кавказа
ҫул тытнӑ иккен. Кавказран ман пата пӗр-ик
ҫыру янине лайӑх астӑватӑп. Чугун ҫул ҫинче ӗҫлетӗп, тесе ҫыратчё. За'бастовкйна хутшӑннӑшӑн тӗрмене хупсан, эпӗ унран пӗр
ҫыру та илмен. Тӗрмерен тухнӑ хыҫҫӑн, Доибасра ӗҫлеме пуҫласан ҫеҫ, вӑл ман пата
пӗр ҫы-ру ҫырса ячӗ. Донбасра вӑл -шахтӑра
ӗҫленӗ. Тайӑрпа пӗрле шахтӑра пулни ҫинчен Н. Федоров-Волков та лайӑх каласа
парать. Вӑл вӑхӑтра Донбасри шахтӑсенче
чӑвашеем питӗ нумайӑн пулнӑ. Пирӗн хамӑр
ялтан кӑна вунпилӗк ҫын ӗҫлетчӗҫ. Кунта та
Тайӑра политика ӗҫӗшӗн айӑплама пуҫланӑ,
ҫавна 'сиссе, вӑл Донбасран тухса кайнӑ.
П ӑртакран вӑл каллех Кивӗ Мертлӗне таврӑнчӗ. Мана 'ҫураки тума пулӑшрӗ. Ёҫчен
ҫынччӗ вӑл. Пӗр ӗҫе тытӑнсан, кӑнтӑрласӑр
та канма лармастчӗ. Тайӑр канма ларсанах
вара хирти сухаҫӑсем уп йӗри-тавра пуҫтарӑнатчӗҫ. Мӗн те пулин каласа паратех
вӗсене Тайӑр.
Вӑл мӗн каланине хресченсем тӑ>нласа итлетчӗҫ. Хӑш чухне ҫак калаҫусем пптӗ те
шавлӑн иртетчёҫ. Тайӑр вара хӗрӳленсех
калаҫатчӗ.
«Тӑвансем, ӗненёр, ӗмётленёр, ырӑ пурнӑҫ
ҫитетех. Нҫхалӑхӗ ҫӗнтеретех, чан чёрӗлетех!»— тетчӗ вӑл. Хресченсем ӑна яра куна
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калаҫсан та нтлесе ларма хатӗрччӗ. Ҫав те
рн хисеплетчӗҫ ӑна вӗсем.
Ҫу кунёсене Тайӑр Кивӗ Мертлӗрех •нрттерсе ячӗ. 1914 ҫулхи август уйӑхӗнче вара,
ӗҫ шырама тесе, вӑл Чӗмпӗре тухса кайрӗ.
Вӑл вӑхӑтра пӗрремӗш тӗнче вӑрҫи пуҫлапнӑччӗ. Тайӑра та вӑрҫа илсе кайрӗҫ. Вӑрҫӑран вӑл ман п.ата ҫыру ҫырсах тӑратчӗ. Унӑн
юлашки ҫырӑвӗ 1916 ҫулхи июль уйӑхӗнче
утӑ ҫулма тухас умён илсе вуланн пулчӗ.
Ӳнта вӑл: «Икӗ пуҫлӑ ҫӑткӑн ӑмӑрткайӑк
ларакан юпа силлене пуҫларӗ, ҫӗрӗшсе ҫитнӗ. Часах акӑ вӑл ишӗлее анӗ»,— тесе ҫырнӑччӗ. Урӑх эпӗ унран нимӗнле хыпар-хӑнар
та илмсн. Унпа пӗрле вӑрҫӑра ҫӳренӗ хӑшпӗр ватӑ ҫьгасем Тайӑр 1917 <ҫул пуҫламӑшӗнче те Кавказра пулнӑ, теҫҫӗ. Ҫав ҫулхинех ӑна, февральти буржуалла революци
хыҫҫӑн, салтаксен хушшинче Вӑхӑтлӑх правительствине хирӗҫле агитаци тунӑшӑн юлташӗсемпе пӗрле персе вӗлсрнӗ, теҫҫӗ. Ку
вӑл тӗрӗс хыпарах пулё тесе шутлатӑп, мсншӗп тесен эпӗ ҫа.к хыпара Совет влаҫӗп
малтанхи кунӗсенчех хамӑр енне таврӑннӑ
салтаксенчен те 'Илтрӗм.
...Халӗ пирӗн ҫыршывра ҫӗнӗ самана, ҫӗнӗ
пурнӑҫ. Ҫулӑм чӗреллӗ сӑвӑҫ Тайӑр Тимкки
калани тӗрӗсе килчӗ: Чӑн чӗрӗлчӗ, Тёрӗслӗх
ҫӗптерчӗ. Чӑваш халӑхӗ хӑйӗн ҫулӑм чӗреллӗ поэтне нихҫан та манас ҫук. Ун ятне вӑ /1
ӗмӗр-ӗмӗрех чыслӑн асӑнса, хисеплесе пурӑнать.
Пирён енчи чӑвашсен хушшинче 1905—
1907 ҫулсенче анлӑн сарӑлпӑ «Ҫерем пӑII*
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ёаҫҫё, хӑяр акаҫҫӗ», «Т1ӗрхӗт кайӑк, чӑрсӑр
кайӑк» ятлӑ чӗрене ҫатӑрах тивекен революцилле юрӑсем пур. Эпӗ вӗеене час-часах аса
илетёп:
Ҫерем пӑсаҫҫӗ, хӑяр акӑҫҫё,
И час ш ӑттӑр тесе, шывсем сапаҫҫӗ.
Ҫӗн (Улхаш ачи, сарӑях ачи,
И ҫухатрӗ л уҫн е халӑх ӗҫӗшӗн...
П ӗр хӗт кайӑк, чӑ>рсӑр кайӑк,
В ӗҫет сил пек ирӗкре...

Ҫакӑн пек самантсепче вара ман куҫӑм
умне халӑх ӗҫӗшӗн, ҫак ҫёнӗ саманашӑн
хӑйсен пурнӑҫӗсене шеллемен Тӑхӑръял тӑрӑхӗнчи революционероен сӑпарӗсем тухатуха тӑраҫҫӗ. Вёсен хушшинче — чӑрсӑр пёрхӗт пек мӑнаҫлӑн пӑхакан ҫамрӑк поэт-рево
люционер, журналист Тайӑр Тимкки. Ман
ӑна ялан ҫапла тӑван халӑх поэзине ирёклӗх символӗ пулса кӗрсе южнӑ ҫав вут куҫлӑ
ӑмӑрткайӑкпа танлаш тарас килет. Пӗрхӗт
кайӑк, чӑрсӑр 'кайӑк...
1956 .
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