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Юратнӑ хӗрӗме — Хветуҫа — халаллатӑп.
Автор.

Пӗрремӗш
ЭПИР КРИШНАПА

сыпӑк.
ПАЛЛАШАТПӐР

— Кришна, тӗлӗнетӗп эп санран. Пӗр шухӑш ҫеҫ иккен
санӑн: ҫиесси те ҫывӑрасси. Ялан чӑмлан. Чӑмламан чух ҫывӑран,— терӗ йывӑҫ туратти ҫинчен аялалла чӑр-чӑр пӑхса
тӑракан Чӗкеҫ.
Пӗччен пёр ката пек курӑнса ларакан п а л ь м а . айӗнче
слон ҫури тӑрать-мӗн. Чӗкеҫе пула чӑмлама чарӑнмалла
пулчӗ-ха унӑн, ҫакӑншӑн кӑмалсӑрланчӗ вӑл, пуҫне пи-и-тӗ
хуллен ҫӗклерӗ. Тути-ҫӑварӗ те унӑн аран-аран ҫеҫ ҫавӑрӑнкаларӗ пулас, сӑмаха та юлхавлӑн хуравларӗ:
— Манӑн тата мӗн тумалла, тет?..
Чӗкеҫ, те тӗлӗннипе, те тарӑхнипе, чалт! сиксе илчӗ, вӑл
перӗннӗ ҫулҫӑ, тӗплӗрех ӑнлантарса парсан, Инди вӑрманёнчи шӑщалӑк пек анлӑ ҫулҫӑ, чӗтресе тӑчё.,
— Мӗ-ӗн? Мӗн терӗн? Пӗлетӗн-и эс: Чӑваш ҫӗршывӗнче,
Шупашкар хулинче, Атӑл хӗрринчи шурӑ ҫуртӑн иккӗмӗш
хутӗнче пӗчӗк Хӗветуҫ пурӑнать? Вӑл кашни кун: «Мӗншӗн
манӑн слон ҫури ҫук-ши? Эп ӑна «Илюк» тесе чӗннӗ пулӑттӑм! Хӑҫан килет-ши вӑл?» — тесе тӗмсӗлет. Эсӗ вара кунта
апатшӑн ҫеҫ ҫунтарса тӑратӑн! Янах шӑммисем те ыратмаҫҫӗ-ши санӑн?
— Ман янах шӑммисем ыратмаҫҫӗ, пӗр чарӑнмасӑр чӑмла-чӑмла, вӗсем пӗтӗмпех тӗрекленсе ҫитнӗ.
— А х - х ! — т е р ӗ чӗкеҫ, ӑшчикки тӑвӑнса ҫитнӗрен вӑл
вӑрт-варт ҫаврӑнкаласа илчӗ.
Чӗкеҫ ҫапла хӗрнӗҫем хӗрсе пынӑран-и, Кришна та аптӑраса кайрӗ. Тем пулчӗ слон ҫурине: апат-ҫимӗҫе таҫтан-таҫтам асӑрхакам куҫё умрах усӑнса тӑракаи сӗтеклӗ ҫулҫӑсене
те курми пулчӗ, хобочё те вёсене ярса илме пёлеймерӗ.
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Ҫулҫӑсем вара, хӑрушӑ инкек-сиикекрен хӑтӑлнӑ евӗр, хавассӑи ҫатӑлтатса илчёҫ.
Кришна Чёкеҫе лӑплантарма тӑрӑшрӗ:
— Ман анне ҫапла тет, «ачасем вӗсем, йӗрсен-йӗрсен,
хӑйсемех чарӑнаҫҫё», тет... Хӗрача та тахҫанах лӑпланчӗ
пулӗ...
— Эс ма тӳрех аннӳ сӑмахне аса илен? Сан хӑвӑн пуҫу
ҫук-им?
Кришна хоботне ҫӗклерӗ те пуҫне хыпашласа илчӗ. Вара
вӑл, такӑнкаласа, ҫапла хуравларӗ:
— Пуҫӗ пу-у-ур...
— Апла пулсан, аннӳ пуҫӗпе мар, хӑвӑн пуҫупа шухӑшласа пӑх-ха! Яланах час лӑпланаятӑн-и, хӑш чухне лӑпланайманни-йӑпанайманни, тарӑхса кайни пулмасть-и?!
— Пулать ун пекки! Хӑш чухне ҫийӗнчех лӑпланатӑн,
тепӗр чухне — ниепле те, ниепле те лӑпланма май ҫук, ыттисем сана вӑйпа лӑплантарасшӑн та — ку вара пӗтерсех хурать: эс тата хытӑрах хурланма пуҫлатӑн!
— Тӗрӗс! Питӗ тӗрӗс! Ман йӑва шӑпах Хӗветуҫсен чӳречи хашакӗ тӑрринчеччӗ. Ача кашни кун Илюкшӑн макӑрать.
Амӑшӗ: «Слонсем кунта пурӑнмаҫҫӗ, кунта килме те пултараймаҫҫё»,— тесе ӳкӗтлет. Хӗветуҫ хӑйённех перет: «Ытти
слонсем килеймесен те, ман Илюк килетех!» — тесе ҫеҫ тӑрать вӑл! Ун ашшӗ — чаплӑ сунарҫӑ, пӗррехинче вӑл ачине
епле те пулин лӑплантарасшӑн пулчӗ те: «Пӗррех хут сана
упа тытса килсе паратӑп!» — терӗ. Кирек мӗнле ача та упапа пӗрле пурӑнма хаваслансах килӗшмеллеччӗ. Хӗветуҫ вара
кӳренчӗ ҫеҫ. «Чи вӑйли, чи паттӑрри — Илюк, ман унпа ҫеҫ
туслӑ пулас килет!» — терӗ вӑл ҫавӑн чух. Ним тӑвайман
енне ашшӗ: «Ахаль упа мар, виҫӗ ҫураллӑ уп'а тытса паратӑп сана, паянах тытса килетӗп!»—• терӗ. «Пӗри те кирлӗ
мар!» — килӗшмерӗ Хӗветуҫ. Эх, тарӑхса кайрӗ вара ашшӗ!
— Ашшӗн т а р ӑ х м а л л а
сӑлтав пулман-ҫке? — тӗлӗнчӗ
Кришна.— Хӗветуҫ тӗрӗсне каланӑ: чӑнах, пире, слонсене,
упасемпе танлаштарма кирлё мар, вёсене пирёнпе танлаштарни — калама ҫук пысӑк йӑнӑш: слонсем упасенчен ҫёр
хут, ҫёр хут кӑна мар-ха, ҫирёмвунултӑ хут вӑйлӑрах!
— Чӑваш ҫёршывёнче часах ҫуркунне пуҫланать. Илемлӗ
ҫёршыв вӑл! Хам ӑшӑмра эп ӑна «Сарӑ чечексен ҫӗршывӗ»
тетӗп. Унта ёшни-ёшнипе, улӑхё-улӑхёпе, ҫулсем-сукмаксем
айккипе, тӑкӑрлӑксем лапкӑшӗпе сарӑ чечексем ӳсеҫҫӗ, йёритавралла шевле сапалаҫҫё! Ыран-паян эп ҫула тухатӑп. Вёҫсе ҫитӗп сар чечексен ҫёршывне! Унта пурте хаваслӑ пулёҫ!
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Хӗветуҫ та чупкаласа-сиккелее ҫеҫ ҫӳрӗ, анчах та вӑл, вылянӑ в ӑ х ӑ т р а х тӑп чарӑнса, куҫне аллипе к а р т л а с а , кӑнтӑр а л л а тинкерӗ. Ҫук, л ӑ п л а н м а н вӑл! Ҫ а п л а х И л ю к а кӗтет
вӑл! Хӗветуҫ тӗмсӗлнине-хурланнине курсан, ю р л а с тенӗ
юррӑмсем те янн! каяс вырӑнне ах-х! тесе пӑчланӗҫ...
— Миҫере вӑл х ӗ р а ч а ?
— К ӑ ҫ а л виҫҫӗ тултарать.
— М а н п а пӗр ҫулта...— Кришна темӗншӗн салхулланса
кайрӗ, ҫ ӑ в а р а хурсанах ирӗлекен у л м а - ҫ ы р л а р а н п ӑ р ӑ н с а ,
ватӑ бамбук айне пырса тӑчӗ те, ш ӑ в - ш а в л ӑ т а в р а л ӑ х шух ӑ ш л а м а ан чӑрма.нтартӑр тесе пуль, л а п с а к а хӑлхине ластӑрр! усса, куҫне хупларӗ, вара шухӑша путрӗ...
%

К ӑ ш т а х р а н ҫажӑита икӗ мӑн слон килсе тухрӗ.
— Кришна, ьивӑлӑм, сан валли тутли илсе килтӗм! — терӗ слон ами.
Кришна, хӑйне та>кам йӗкӗлтенинчен вӑтаннӑ евӗр, пу;не п ӑ р к а л а р ё .
— Ашшӗ, чирлемен-и пирӗн ача, «тутли» тесенех ҫӗр
ҫӗмӗрсе ӳхӗрекенччӗ в ӑ л , х а л ь сӗнксе тӑрать тем, мӗскӗннӗн
курӑнать.
Кришна кӳреннӗ сасӑпа х у р а в л а р ӗ :
— Апат анмасть... П а ч а х та...
— А й - я й ! — т е р ё ҫ мӑн слонсем.— Мён я п а л а ку?!
Вёсен сассиоте ©ӑрман та к а ш л а с а илчё.
— К р и ш н а , ьгвӑлӑм...
— Кришна мар, м а л а ш н е мана И л к ж т е м е л л е пулать...
— Ах! А т а ш т а р а к а м чир !ку! — х ы ш н с а ӳкр>ё слон ам,и.
— Эп чирлӗ мар. П а я н эп нихҫанхинчен те сывӑрах.—•
Слон ҫур:и ашшё енне ҫяврӑ«са тӑчӗ.— Атте, ман санпа пӗр
пысӑк ёҫ пирки кала'ҫмалл'И пур.
Ашшепе ывӑлӗ, уюӑнса аннӑ явжаланчӑк туратсене сиресире, лотоссен кӳлли енне утса кайрӗҫ.
— Ямастӑш! Я м а с т ӑ ш ! — в ӑ р м а н а
слон ами.— Пёч'ёкокер, вӑл епле тухса
— Л ӑ п л а н с а м , амӑшё,— терӗ слон
илемлӗ ят ҫинчен калаҫасчӗ!
Слон ами тата х ы т ӑ р а х ӳхӗрсе ячё.
— Чунсӑр пуль эс! Ача, ав, таҫти

пӑлхатса
кӑшкӑрчӗ
кайтӑр?!
аҫи.— М а н санста пёр
ҫёршыва тухса
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шӑн! Эс, хьшӑнса ӳкес вырӑнне, _темле ятсем-хушаматсем
пирки шухӑшлатӑн!
— Шӑшах ҫавӑнла, Кришна Чӑваш ҫёропывне кайма шутланюпе, пӗр илемлӗ ята асӑнасчӗ! Каласамччӗ эсӗ, хисеплёрӗн те хисеплӗ амӑшӗ, асамлӑ саслӑскер, лӑгакӑ чухне кӗрен
лотоссем ӑшӑ ҫилпе пупленине, тарӑхнӑ вӑхӑтра чул тусем
ишӗлнине аса -кӳрекен саслӑсжер, хӑвӑн ятна майса каймая-и эсӗ?
— Мӗн пулнӑ сана, ашшӗ? Хӑвӑн ятна ху мёнле манатӑн? Ман ят — Савитри!
— Санвит-ри...— пуҫне «ӑмӑллӑн ухса тӑчӗ слон аҫи.—
Аҫу-аннӳ сана пӗлсе ят па'нӑ! Эс яланах илемлё пуласса вӗсем иккӗленмесӗр шаннӑ! Савитрл, хӑвна кам ячӗпе чӗннине
манса кайман-и эсё?
— Чипер калаҫ-ха, ашшӗ! Сави'трине кам манма лултартӑр! Индире авалтаипа ун ҫинчен юрӑ юрлаҫҫё!
— Манӑн ҫав юррӑн вёҫне илтесчӗ!
— ...Вут куҫлӑ Яма Савитрине ҫапла калать: «Манран
пурте хӑраҫҫӗ. Эсӗ, акӑ, пёр шикленмесёр, ман хъгҫран
утатӑн. Кала-ха, мӗншӗн манрал хӑрамастӑн? Халран кайнӑ пулин те, .каялла ҫавр&нмастӑн?» Савйтрл ҫапла хуравлать: «Мана тӗрӗслӗх ҫула илЪе тухрӗ. ЬЬрӑпа тӗрӗслӗх —
пёртӑван, ҫавӑнла эпӗ никамран та хӑрамастӑп, ҫавӑнпах
малалла утатӑп».
— Тавах! Ҫакна илтесшёнччӗ те зпё! Аслӑ аташун сӑмахне асра тытса тӑрсам эс, эпӗ малалла калам! Пӗчӗк
хӗрача кунён-ҫёрён паттӑр слон ҫурине кётет. «Ҫук ун пек
слон!»—'теҫҫӗ ӑна асл®сем. «Пур ун -пек слон!» — тет хӗрача. Савитри, аса>млӑ саслӑскер, саесула е кӗрен лотоссем
ӑшӑ ҫилпе лушленине, е чул тусем ишӗлнине -а:са кӳрекенскер, пёлтерсем шухӑшна: йӑнӑшать-км Хӗветуҫ ятлӑ ҫав
хӗрача?
— Хӗветуҫ тӗрӗс калать: пур ун пек слон ҫури! Мӗв
ара, латтӑртан кая-им манӑн Кришна?
— Пирӗн ыв>ӑл ҫав ача патне тухса каясшӑл. Ырӑ ӗҫ
мар-и ку? Ырӑша тӗрӗслӗх пӗртӑван марччӗ-ши, Савитри?
Слон ами шӑлланчё. Кӑштахран вӑл, сассиле, чӑнах та,
кӗрен лотасоем ӑшӑ ҫилле пупленине аса илтерсе, ҫалла
каларӗ:
— Чӗкеҫрен ҫул ыйиса пӗлер, «айран, таса Ганг* хёррине анса, ывӑлӑмӑра Чӑваш ҫёршывле «а йм а пи л л ер...
* Г а н г — Индири пысӑк шыв.
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Иккӗмӗш

сыпӑк,

Х У Р Л А Х Л А СӐМАХПА ХӐВАТЛӐ СӐМАХ

.

Пӗр япалах тӗрлӗ вӑхӑтра тёрлӗ курӑнать иккен. Сӑмахран, темиҫе кун каялла та Илюк умӗнче (ӑна ун чухне
Кришна тесе чӗнетчӗҫ-ха) тавралӑх паянхи пекехчӗ: вӑрӑм та парка вӗрен евӗрлӗ лианӑсемпе явкаланса пӗтнӗ
пальмӑсем, манго йывӑҫҫисем, бамбуксем. Анчах та ун чухне, Хиндустан * айлӑмӗнче пурӑинӑ чух, ӑна Кришна тесе чӗннӗ чух, ҫак тӗнче пачах урӑхлаччӗ: ҫывӑрас килсен —
хӑтлӑ кил пек, ҫиес .килсен — аяат-ҫимӗҫ тӑкӑнса тӑракан
сӗтел пек туйӑнатчӗ. Паян вара ҫулҫӑсем хашӑлл! тӑваҫҫё
те, Илюк кӑрт! тӑвать. Ун чухне, Хиндустан айлвмёнче пурӑннӑ чух, ӑна Кришиа тесе чённё чух, хашӑлл! тунине
мар-ха, кёррёснкёрр'ёс! е хӑлтӑр-халтӑр! тунине те хӑлхана
чикмен, тӗнчене кисретекен аҫа-ҫиҫӗм вӑхӑтӗнче те вӑл, ашшӗпе амӑшӗ хушшинче тӑрса, сётеклё ҫимӗҫе пӗтӗретчӗ ҫеҫ.
Ҫймӗҫӗсзм те улшӑнчёҫ, мар-и? Илюк, ав, мӑшлатса та ахлатса, урмпе хоботне хӗрхепмесёр, кайӑк вӗҫсе кӗмелле
мар чӑтлӑхрая ҫӗмёрсе тухрё те чарӑнеа тӑчё. Ентё кайма
та, апатланма та юратчё. Вӑл банан татса илчё. Анчах та
шӑпах ҫӑтса яма хатёрленнё самантра пёр тигр с иксе тухрё
те, техӗмлӗ, сётеклё, ырӑ шӑршлӑ отылак ҫимёҫ ват пек
йӳҫё лулчӗ тӑчӗ!
— А р р ! — т е р ӗ ҫав йӑрӑм-йӑрӑм тигр, кашни сӑмахсерен
хёпёртесе.— Арр-а э...з лидденех-и?
Сӑмахсене ытлашшмпех хытарса каларӗ пулин те, Илюк
ӑна тёрёс: «Ара, эс пёчченех-и?» — тенё пек ӑнланчё.
«Пӗчченех» тесшёнччё Илкж, ҫапла калама ҫ ӑ в а р н е ' те
уҫнӑччё вӑл, анчах та ку сӑмах питё хурлӑхлине, вӑл хурлантарса йёртҫе эма лултарнине туйса илчӗ те, епле те пулин лӑпланас тесех пуль, пач урӑхла хуравларӗ:
— Пӗччен мар... Аттепе, аннепе... Атте-авнепе кӑна
мар, кётевёпех килтёмӗр. Тем пысӑкӑш кётӳ, мён пурё ҫирӗмвунултӑ слон...
— Арр-р...— терё те тигр, хӳрине хёстерсе, хӑяикӑнхӑямкӑн пӑхса, хӑй тӗллӗн мӑкӑртатса олеандрсем хушшине кӗрсе кайрӗ.— Миллион, миллиард, биллион, ҫирӗмвунулттӑ!..
* X и н д у с т а н — Джамнӑпа Ганг шывӗсем хушшинчи айлӑм.
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Унччен слон-сем иртсе пынӑ чух лёр с ас кӑлармасӑр лӑхса тӑракан упӑтесем те халъ иртёнсех «айрӗҫ. Илюк ун-кун
пӑхкаласа и лет ҫеҫ, лешсем, турат ҫинчен турат ҫине [си:юкелесе е хӳрипе туратран ҫакланса, сывлӑшра пуҫхӗрлӗ суллана-суллана ҫуйхашаҫҫӗ:
— Кришна ҫухалса кайнӑ! Кришна аташса кайнӑ!
Кришна ҫӗтсе кайнӑ!
Юрать-ха, пёр ватӑ хир оысии ҫак концерта итлесе тӑчё-тӑчё те харт! турё.
— Хӑвӑр шӑл йёретёр, хӑ1вӑр Илюка Кришнӑран та
уйӑр-са илейместёр! —тер'ё вал.
Упӑтесем мӑшт лулчӗҫ, Илюка тёл пулсанах: «Кам ку?»,
«Кам «у?»— тесе пӗр-пёринпе лӑшӑлтатрӗҫ.
Ҫавах та, тӗнчере пыл пек ҫимӗҫе ват лек йӳҫӗ туса
яракан тигре ем, лалланӑ-палламансенех йёкёлтекен упӑтеС0м лур пулин те, Илюка «С ива лик тӑвӗсем» текен сам ах
йӑлатса тӑчё. Ҫула тухнӑранла вӑл лёчӑкренлех пӗлекен
Сивалик тӑвёсем хушшипе пычё. Ашӑ та нӳрлё кунта, ҫавна
пула таврара йывӑҫ-курӑк ашкӑрать: 10—-12 хутлӑ ҫуртсем
ҫӳллӗш улӑл-йывӑҫсем лараҫҫё, упасаррлсем те 1—!2 хутлӑ
ҫуртсене хӑваласа ҫитнё, йывӑҫсен вуллисене лалпипе мӑк
курӑиёпе мӑк сӑрса ллнӗ, вӗсем ҫёрелле сӑвемӗн-сӗвемён
усӑнса аннӑ, халь сьгвлӑшра сулланкалаеа тӑраҫҫё. Явӑнса
ӳсекеннисем вӑрмана ҫӳлтен яваласа ҫыхаҫҫӗ, аялтан ӑна
ҫёр ҫумапе сарӑлса ӳсекеннисем тӑллаҫҫё,— ура ярса лусма
мар, хӑшпёр тёлте хобота чиксе лӑхмалӑх хушӑк та ҫук.
Анчах та Илкж лёрре те шикленмерӗ.
— Зпё оире лаллатӑи! — терё ҫеҫ вӑл.
Чӑнах, кунти йывӑҫ-курӑксем Хиндустан таврашёнче
ӳсекеннисен тачӑ тӑванёсемех пулчёҫ пулмалла.
'Сӑрт-тӑйа юханшыисем каса-каса кёнё. Вёсем е чул
айён шарӑлтатса юхаҫҫё, е ансӑр вырӑнсенче хёсёнсе кёрлеҫҫӗ, кӑлӑк сирлётеҫҫё. Илкжӑн ту хушӑкӗсене кёре-кёр-е каймалла пулчё. Унта чул куписем—кёҫ-вӗҫ ишӗлсе а л а е л а —
аялалла чикёнсе тӑраҫҫӗ. Темӗнле йышши пуҫтахсем те
пулаҫҫӗ иккен: халь-халь ишёлес пек ҫакӑиса тӑракан чулсенчен ҫакланса, йьивӑҫсем ӳсеҫҫё.
— Манӑл та, кайри ураран ҫакланса, сирён пек аялалла усӑнса тӑма вӗренесчё! — ёмётленчё Илюк.— Халь васкатӑп-ха! Шулашкар таврашӗнче сӑрт-ту пулсан, вӑй хурсах тӑрӑшатӑп!
Анчах та тӑван киле аса илтер'вкен Сивалик тӑвёсем те
улшӑнчёҫ, унчченхи йывӑҫсем вырӑнне в ӑ р ӑ м йёплё хырсем,
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чул юмансем тӗл: пулма пуҫларёҫ. Ҫа>в «улшӑнӑвӗ» вара
куҫ ум не пух'са тӑр-сая, Илюк дуҫӗнче ҫеҫ мар, гаётём тӗнчере авалхи саншрит сӑмахӗ хӑватлӑн кӗрлесе кайнӑщ туйӑнчӗ. «Хималайя!» терё пулас вёриленсе кайнӑ ал-ура, «Хималайя!» терё лулае ним пёлми пулса кайнӑ хобот, «Хималайя! Хималайя!» тесе кашларёҫ пулас кедрсемпе чӑрӑшсем.
Кайран хӑватлӑ сӑмах икӗ пая лайланчё те, кашни пайӗ
уйрӑммӑн янӑрама пуҫларӗ: «Хима!», «Хима!», «Алайя!»,
«Алайя!»
Ҫак сӑмахсене чӑвашла куҫарсан, «Хималайя» тени—
Гималай, «хима» — юр, «алайя»'—кил-ҫурт пулать, эллин,«Гималай» тенл «юр килё» тенинелёлтерет.
«Юр килё!» — шухӑшларӗ Илюк та.— «Юр выртакан
вьцрӑн» та мар, «юр ӳкекен в<ырӑн» та мар, «юр килё»! Килҫурт вӑл — ёмёрлёх япала, унта ёмӗрӑпе пурӑнаҫҫё, алла
кунта юр та ёмёрӗпех вырта'ть-ши? Нихӑҫан та ирёлместши?— Илюк тёсесе пӑхрё те,— пёр-ик утӑм « а я л л а чакрё:
тусемсёр луҫне тёнчер-е нимён те ҫук лек, в ё с е м — л у р енче
те, аялта — еимёссён, ҫӳлелле хӑларнӑ-ҫемён сенкеррён курӑнса, тӑррисене шал-шуррӑн ҫлҫтерее, мӑнаҫлӑн, пӗлӗтсем
хушшинче ҫухалаҫҫё.
— Ту кӗтӗвӗ! — терё Илюк сасӑпах.— Ҫирӗмвунултӑ ту!
«Ҫирӗмвунулттӑ» текен шут милляонсемле биллионсене
тёшмёр'текел вӑйллтти тигра та хӑратнӑччё те, пёчӗкҫеҫҫӗ
слон ҫурине епле аи шиклентертёр?
Халь ӗнтӗ «малалла каяс» сӑмах та урӑхланчӗ, вӑл «ҫӳлелле хӑиарас» е «пӗлётсем патне ҫитес» тенине пёлтерчё.
— Эсир— тёнчерл чи ҫӳллё тусем! — терё Илюк.
Тӗрёс каларё Илток! Таҫта-таҫта ҫитсе, пётём тёнчене
курса ҫаврӑннӑ ҫулҫӳревҫӗсем те, ӗмӗр тӑршшёпех сӑрт-ту
тӗпчекен ученӑйсем те ҫаплах шутлаҫҫё! Ҫав хӑюллӑ ^ҫулҫӳревҫёсенчен е ӑслӑ ученӑйсенчел пӗри-лёри кунта тӑнӑ
пулюан, вӑл ҫапларах каланӑ пулёччё:
— Илиок, эсё паян тусем ҫинчен иске хутчен тухса калаҫрӑн, имкӗшёнче те йӑнӑшмарӑн! Чӑи, ҫак тусем—тёнчери
чи ҫӳллӗ тусем! Кунтан илҫех те мар, ав, сылтӑм енче,
Джомолунгма ятлӑ ту тӑрри (ӑна «Эверест» та теҫҫӗ) курӑнса лара'ть. Вӑл ҫӗр ҫинчи чл ҫуллё вырӑн шутланать.
Унӑн ҫӳллёшӗ—:тӑхӑр ҫухрӑма яхӑл! Тӳрем вьгрӑнла, ҫатма пек такӑр ҫулпа шӑкӑртаттарса пынӑ чух та, тӑхӑр ҫухрӑм утасси—сулхӑнта кулач ҫисе ларасси ма;р вӑл. Тӑхӑр
ҫухрӑм ҫӳллӗш ту ҫине хӑпарасси вара? Ту тупанё патёнче
шӗлкеме пек шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫу кунёсем тӑраҫҫӗ, ҫӳлелле
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хӑпарнӑҫемӗн ҫанталӑк улшӑнать, унта — юр килӗ, унта —
ҫил-тӑман ахӑрать, унта — юр-пӑр, чул ишӗле-ишӗле анать...
Мӗн терӗн, Илюк? «Джомолунгма патне ҫитес ҫулсенче каятӑп» тетён а>пла? Тӗрӗс! Ус-ха, тӗреклен-ха пӑртак! Халь ӑҫта
кайма тухнӑ? Аҫта?! Ҫук пуль... Пӑтраштаратӑн пуль... Чӑвашьен кунтан калама ҫук инҫе! Ҫуран каяс тесен, темиҫе
уйӑх утмалла! Пӑрлӑ тусем урлӑ, ҫунса выртакан пушхнрсем урлӑ каҫмалла! Пӗлетённи ҫакна?
-— Пӗлетӗп,— тенӗ пулӗччӗ Илюк.— Чӗкеҫ аппа мана
пётём'пех-пётёмиех каласа пачӗ!
"
Ҫулҫӳревҫӗ (е ученӑй) ҫамкине сӑтӑркаласа илнӗ пулӗччӗ.
— Илкж, эсӗ чӑнласах та ҫащӑнта ҫити кайма тух«ӑ-и?..
— Чӑнласах!.. Вара ҫакӑн пек яшаласем ҫинчен шӳтлеҫҫӗ те-и?..
Ун чухне ҫулҫӳревҫӗ (е ученӑй) кашни сукмакпа кашли
сӑрт-ту ҫинчен тӗплӗн-тӗплӗн каласа панӑ .пулӗччӗ.
Аичах та Илюк никама та тӗл пул1марё, вӑл утрӗ те утрӗ,
тӗпсӗр шырлансемпе кӗрлекен шывсем тӗлӗпе ирте-ирте
кайрӗ.
Ниҫта тухса ҫӳремесӗр, атте-аннепе пурӑн-нӑ чух хӑвна
ху та лайӑхах пӗлместӗн иикен. Юр килӗпе паллашнӑ май
Илюк хӑйпе хӑй те «паллашрё», хМ мӗн тума пултарнине, -мӗне кӑмӑлланине тӗплӗрех .пӗлме пуҫларӗ.
Пуринчвн ытла вӑл ХВВЕЛ ТУХНИНЕ юратать-мӗн.
Хӗвел епле сарӑл-са хӑпарнине, тёнчене ҫутатса янине Илюк
куҫ илмесёр пӑхса тӑрать. Ту 'ярӑмӗсем сенкеррён те кӗреннӗн курӑнма тытӑнаҫҫӗ, юр йӑлтӑртатать, чечексем хӑйсен
ҫеҫкисене уҫаҫҫӗ. Хӗвел .питӗ ҫывӑхра пек, унпа калаҫма та
пулать пек. Ҫавйниа пуль Илюк час-часах чарӑнса тӑрать
те хӗвеле чёнет:
— Хёвел! Хӑш еннелле каймалла-ши? Чӑваша каякан
ҫула ҫутатсам зс!
Виҫҫӗмӗш

сыпӑк.

ХАШПЁР ҪУЛСЕМ САСАРТАК ВЫРАНТАН
ТАПРАНАҪҪЕ ТЕ ҪЕРЕЛЛЕ ШӐВАҪҪЁ
Илюк пӗр ту урлӑ каҫать те, умне тепӗр ту тухса тӑ•рать, ун ҫине хӑйарать ҫеҫ вӑл, ҫула тата тепри пӳлсе ху|рать. Ҫӳлелле те аялалла, ҫӳлелле те аялалла утмалла пул*12

чӗ унӑн. «Эй, тушнӑ калаҫмалли! Ҫӳле «ӑпарсан, аялалла
анасси мӗн вӑл?» — тейӗҫ хӑшӗсем. Ҫапла каласа, ҫав «хӑшӗсем» питӗ йӑнӑшнӑ пулӗччӗҫ, мӗншӗн тесен ту ҫинчен анасси — ҫунашкапа сӑрт ҫинчен шӑхӑрса анаеси мар вӑл. Ту
ҫинчен анасси — улӑхассинчен те йывӑртарах, хӑрушӑрах
пулма -пултарать.
Пёр ирхине Илкж чарӑнса тӑчӗ те аялалла пӑхрӗ: унта
темӗн чухлӗ ту (ҫирӗмвунулттӑ та пулӗ!), тӑррисене лӗрпёрин хыҫӗнчен кӑтартса, кепёрленсе ларать.
Кашни йывӑҫ-гсурӑкӑн хӑйӗн килӗ пур иикен: чи вялта,
айлӑмра, ем-ешӗл рис хирӗсем сарӑлса еыртаҫҫё, ту тупанне сӗм вӑрмансем — бамбуксем, пальмӑсем, нар йывӑҫҫисем — хуплаҫҫӗ, икӗ ҫухрӑм чухлӗ х ӑ п а р с а н — кӗре юман,
каштав, ҫирёк, вёрене ӳсет, вёсен айёнче шурӑ чечеклӗ рододендронсем хумханаҫҫё, тата ҫ ӳ л е р е х — к ӑ в а к хырсемпе
чӑрӑшсем кашлаҫҫё, уртӑшпа сырлан тёмёсем ҫула картлаҫҫӗ. Малалла ту ҫаранӗсем луҫланса жаяҫҫӗ: чечексем
ачаш та черчен ҫеҫ мар иккен, вӗсем хӑюллӑ та, хастар т а ,
вӗсем сивӗрен хӑраман чӑрӑшсемше кедрсенчен те ҫӳлерех,
юр чикки патнех ҫипнё. Ку вырӑата юр ҫиҫет-йӑлкӑшать, юр
ҫумёнчех чечексем — хёрлё, кӑваж, шупка та еарӑ тинёс
пек — чӑлтӑртатаҫҫӗ.
— Эпӗ зсир кам шатне килнине пёлетёп!—тет Илкж,
чечексем ҫине кӑмӑллӑн пӑхса.— Эаир хӗвел патне килнӗ!
Ту тӑрри — шурӑ юр — куҫа йӑмӑхтарать. Тӳпе, тӳпе ҫеҫ
таврара! Вӑл—вӗҫӗ-хёрриеёр, ҫа/кӑн пек аслӑ кӑн-кӑвак
уҫлӑха Илвдк нихӑҫап та курманччё.
— Ҫакна' Хёветуҫа кӑтартасчӗ! — ёмӗтленчӗ вӑл.— Унпа
иксёмёр килсе каятлӑрах ку вырӑна, хӑҫан та пулян, пурёпӗр килсе каяппӑр!
Чи ҫӳллӗ ту тӑрри тавра пӗчӗкҫеҫҫӗ шурӑ пӗлӗт авкаланнӑ-явӑннӑ.
— Эпӗ эе «а^мне пӗлетӗп!—тет ӑна Илюк,-—Эсӗ — пӗлӗт
те, кӑиӑшка гор кӗрчё те!
Чӑнах, ҫавӑн пек пӗлӗтсем юр ҫутараҫҫӗ ҫав!
— Эпӗ эсир ӑҫта кайнине лӗлетӗп! Эсир хӗвел патне
каятӑр!
Хёвел патне каякав тусем — юрлӑ-пӑрлӑ, вёсен тӑррнсем
ҫине ӳкекен шевлесем еьизлӑшра ярӑмӑн-ярӑмӑн чётренсечӑлтӑртатса тӑраҫҫё.
Тавралӑх аслӑ шухӑша путнӑ век пёр саосӑр. «Вӑхӑтлӑха шӑпланнӑ пулё» темелле мар, кунта — ёмёрёпе шӑп:
кайӑисем юрламаҫҫё, мёншён тесен вёсем кунта пурӑнмаҫ*13

ҫӗ, йывӑҫсем те кашламаҫҫӗ, мӗншӗн тёсен вёсем «унта
ӳсмеҫҫӗ.
С а с а р т ӑ к И л к ж шар'тах сикрӗ: темӗокер кӗмсёртетсе•кёр'слетсе ячё. «Аҫа ҫалрё!» — шухӑшласа илчӗ слон ҫури,
анчах та тӳпе уичченхи пекех тӳлек те тӑрӑ-мён. Ту ҫинчен
ишӗлсе анакан юр-пӑр ҫапла кӗмсӗртетет-иҫ. Ун сассине тэта ахрӑм чылайччен янӑратса тӑрать. Ҫавна пула ҫине^ҫине
аҫа ҫалнӑ пекех туйӑнать. Кӑштахран каллех шӑл пулать.
Акӑ, юр ҫума пуҫларӗ. Тӗлӗнмелле мар-и: ҫак тусем ҫинчен темиҫе ҫухрӑм аялалла ансан, айлӑма ҫитетӗн, халь
унта йӑм-хёрлӗ мӑкӑньсем, кӑвак-чакӑр шӑнкӑрав курӑкӗсем хёвел ҫутинче сарӑлса та хумханса лараҫҫё, эсӗ вара —
ку ҫӗршьивра ҫу кунӗ тӑнӑ вӑх.ӑтрах — ю:р кӗрчӗ ӑшне пашлатанпашлата .кёрсе ӳкетӗн. Юр ӑшёнчен ашса тухатӑн та —
ӑҫта каймаллине те чухлаймастӑн: и к ӗ енче те — тӗпсӗр
шырлан, вёсен тёлёнче лупа'с лек-лушас л е к пӑр речёсем
ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. Каялла чакас лулать,— к а л л е х юр ишетён.
Кунта тикёс ҫёрле ҫӳренё чухне те аеӑрханмалла! Илкж,
ав, пӑрлӑ хысак ҫинчен анчё те — хёпёртерё: кунёпе унӑн
е чӗрне вёҫҫён утма, е хырӑмла шума тӳр килнёччӗ, тинех
1ҫирёплён утса льгма май пулё! Вӑл ти'кёс ҫёре ярса пусрё
ҫеҫ,— апӑрша, кӑшкӑрса та елжӗреймерӗ —• аялалла чӑмрё.
«Аялалла» .вӑл — тӗпсёр ту хушӑкӗ, тӑпсёр шырлан. Ана
ҫиелтен юр шӑлса лартнӑ-мён, ҫавӑнпа вӑл куҫа та курӑнман! Илюк ӳкнӗ май пӑрпа чул «атрамёсем татӑлса а«чёҫ,— ту ҫурӑжӗнче ханкӑртатрё те кӗмсёртетрё. Ҫав шав
вӑйлӑланнӑҫемӗн вӑйлӑланса пычё, темиҫе ҫухрӑм аяллала
анса кайсал ҫеҫ шӑпланчӗ. Тепӗртакран ту ҫурӑкё тёлёнче
такам такама йӑлӑнни те пиллени илтёвсе кайрё:
— Тӑванӑм, тусӑм, тархасшӑл, тархасшӑн, епле те пулин тытӑнса тарах, епле те пуллн тӳс, ан татӑл.
Ҫалла Илкж м ӑ к ӑ р т а т а т ь 'иккен. Ун хобочё темёнле
ҫурӑкран ҫекёл пек ҫакланса ларнӑ та, ун хуҫи халь, сывл ӑ ш р а суллан'са-талкаланса тӑнӑ май, хоботне тархаслать
те ӳкётлет:.
— Чӑт, тӑванӑм, чӑт! Хёветуҫ патне ҫитсен, акӑ, канӑн,
сана хӗвел питтинех тӑсса хурӑл. Ун чухне реххетленсе ҫеҫ
В'ыртӑн! Халь, тархасшӑн, ан вёҫерён ҫав хушӑкран! Ан тив,
сана «пёрене-сӑмса», «насус пырши» тесе тӑрӑхлаччӑр,
чӑлниле эсё — тӗнчери чи чаплӑ, чи ҫирӗп ҫекёл! Ҫӑлӑнӑҫ
кӳрекен эс! Эс лулман пулсан, халь зпё ҫӗр тӗпӗнче хаикӑртататтӑм! Чӑт, тӑванӑм, чӑт! Ура лусмалли в<ырӑн тупеанах,
эпё: «Пёрре, имкё, в л ҫ ҫ ӗ ! » — тейӑгт, эсё вара ку ҫурӑкран
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вӗҫерӗн те — ҫӳлереххиячен ҫаклан! Эс пурнӑҫ ялаи ҫапла
йьгвӑр пулать тетӗн-и? Иӑнӑшатӑя, тӗреклӗрен те тӗреклӗ
ҫекӗлём, йӑнӑшатӑн! Чӑвашра илемлӗ те ӑшӑ вӑрмансем
пур, чечеклӗ ӗшнесем тур, шӑнкӑрчшӑнкӑр шывсем пур!
Хоботӑм, хатӗрлен! Пӗр»ре, мккӗ, виҫҫӗ!.. Ҫапла, Чӑвашра
унта ҫырлаллӑ-ул'маллӑ пахчасем пур! Ун'та ҫитсен, ҫуикӑмлӑ-сапаклӑ туратсене ава-ава антарӑн! Аслӑ Атӑл шьивне
пёрӗхтерӗн! Халлӗхе ҫеҫ тӳс! Часах, акӑ, чечеклё ҫарап пат•не ҫитетлӗр! Хоботам, каллех хатӗрленес пулать! Пӗрре, вккӗ, виҫҫӗ!—терӗ те Илюк, ту хушӑкӗнчен йӑраланса тухса,
юр кӗрчӗ ӑшне кӗрсе ӳкрӗ. Чӑнах, ӑна, вилӗмрен хӑтӑлнӑсжерне, ҫӳлти юрлӑ-лӑрлӑ тавралӑх чечеклӗ ҫаран пекех
туйӑнса ( К а й р ӗ . . .
Каҫ енне сулӑнчӗ. Юр ҫума яуҫларӗ. Кайран юр ҫума
чарӑлчӗ те — ҫил вёрме пуҫларё. Упёнсе утать Илюк, анчах
та ҫил кӑкӑртан чышать, тайӑлтарать. Ҫилӗ лӑгаланчӗ —
юрӗ ҫума пуҫларӗ, юр чарӑнчӗ — ҫилё шӑхӑрма тытӑнчӗ.
Илюк шухӑша кайса тӑчӗ.
— Чим-ха! —- терӗ вӑл.— Зсир мён хӑтланатӑр? Васкакана хыҫалтан тӗртсе пымалла, эсир ӑна кӑкӑртан чышатӑр,
черетлесе тӑр1малатӑр, унӑн лит-жуҫне хупла-хупла хуратӑр!
Ҫу-ук, кусем хӑйсен йанӑшне тӳрлетес лирки шухӑшламарёҫ те! Уйрӑмах ҫилӗ шухӑ пулчӗ. Ҫӗрле вӑл хӑрушшӑн
кӗрлерё, ҫутӑлас умён пин-тин тӗрлӗ сасӑпа уларӗ.
— Ҫил кӗтӗвӗ! Ҫирёмвунултӑ ҫил! — терё юр кӗрчёсен
хушшине хутланса выртнӑ Илюк.
Ҫанталӑк ирхине те уҫӑлмарӗ. Халь тата юрӗ куштанланчӗ, ёнер вӑл ҫерҫи пуҫ пек лаллатса ӳкрӗ пулсан, паян питкуҫран йӑппе чикнӗ пек ыраттарчё.
Ҫӳллӗ тусем хушшинче кӳлӗсем пур. Акӑ, Илюк умёнчи кӳлӗ пӑрла витӗняӗ, пӑрӗ ҫине си-си вдр ӳкнӗ. Ун ҫийӗпе
Илюк лӑшкӑн к ӑ н а утса каҫасшӑнччӗ те ҫав, анчах та ишсе каҫмалла пулчё. «Эх, ҫак Кришна шывра шампӑлтатма
юратать-ҫке! Хоботӗнчен тытса сӗтӗрсен те, шьивран кӑларма ҫук ӑна!» — тетччёҫ унччен Илюк лирки. Кӳршӗсен ачи
вара, тепчеме те тӗрӗслеме юратаканакер, пёррехинче иртен пуҫласа каҫчен вырӑнтан ошшесӗр (халех ҫаила та вӑл,
канран мӗн кӑна пулӗ ҫав ачаран!) Кришна кун каҫа миҫе
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хутчен шыва чӑмнине шут л аса ларнӑ. Кр'ишна 22 хутчен
шыва кӗнӗ, тет, ун чухне. Ҫав пысӑк тӗпчев ӗҫӗ ҫумне Илюк
халь шысӑк пӗлтерёшлӗ сӑмах хушса калавӑ пулёччӗ: «Тӑвансем! Пурне те пӗлесшӗн ҫӳнакан кӳршӗ ачисем! Чӑн,
эпӗ ҫав тер.и шыва кӗме юрататӑп! Анчах та юрлӑ-пӑрлӑ
кӳлӗре ишме тӗл килсен: «Урӑх нихӑҫан та ҫакӑн пек шывра ишмелле ан пултӑрччӗ!» — тетӗп.
Ҫаила, ҫемҫе курӑклӑ айлӑмра е ешӗл варианта юхса
выртакан шывра шамиӑлтатнӑ хыҫҫӑн хӗвел ӑшшивче хӗртӗнсе т ӑ н и — ӗреххет вӑл! Юрлӑ-/пӑрлӑ кӳлӗрен тухса, витӗр
касса вӗрекен ҫил ҫине лекнмне вара, темӗнле тӑрӑшсан та,
ниепле те «ӗреххет» теме ҫук. «Ман кӳршё ачине ҫакӑн пек
кӳлӗ хӗррине пырса тӑратасчӗ, шутласа тӑтӑр слонсем пӑр
ашне чӑм-нине! Кётӳре пӗр айван тулӑисан, кӳршӗ ачин, тен,
«пӗрре» тенипех савӑнмалла пулӗ...» — шухӑшларӗ Илюк.
Малалла юр-па витӗннӗ айлӑм тӑсӑлса выртать-мӗн.
Ҫанталӑк лӑиланчӗ. Илюкӑн ҫав тери ҫиес килсе кайрӗ:
юрлӑ-пӑрлӑ ҫӗре кӗрсе кайнӑранпа ӑша пӗр хӗлхем яманҫке! Вӑл кӳршӗ ачине те манса кайрӗ, апат ҫинчен ҫеҫ
шухӑшларӗ. Ав, аялта, ту авӑнчӑкӗ симӗссӗн курӑнать. Тӗттӗм пулса лариччен ҫавӑнта ҫитеачӗ! Илюк васкарӗ. Юрлӑ
айлӑм ту хьгсакне пыреа тӑрӑнчӗ. Хӑшарма меллёрех вырӑн
шыраеа, Илюк унталла-кунталла 'пӑхса илчӗ ҫеҫ-—хавассӑн мӗкӗрсе ячӗ,- Ара, сукмак-иҫ ку?! Ту хысакне такам
картлашка пек-картлашка пек каса-каса хӑшариӑ! Тен, вӑл
ахаль сукмак та .мар, тен, вӑл — Чӑвашьене илсе тухакан
Тӳрӗ Сукмак?! Хӗпӗртесе ӳкнӗ ҫулҫӳревҫӗ ҫӳлелле хӑпарма
пуҫларӗ. Чылай ҫӳле хӑпарсан, сасартӑк темӗскер шӑтӑртатни-шартлатни илтӗнсе кайрӗ. Кӗҫех Илюк ури айӗнчи
сукмак вырӑнтан хуокалчӗ те аялалла шума пуҫларӗ.
— Сукмак, ӑҫта к а я « эс?! Мӗн хӑтлэнак эс?!—кӑшкӑрчӗ Илюк.— Чарӑн! Ч а р ӑ в с а тӑр-ха! Итле-ха!
Ту хысакне витсе тӑракан пӑрлӑх хушалнӑ иккен. Халь
вӑл хӑй ҫинчи сукмака та, оукмак ҫинчи Илюка та тӗпсӗр шырлан енне шутарчӗ. Слон ҫури сукмака ӳкӗтлерӗ:
— Йӗркеллӗ сукмак ёмӗрӗ-ӗмӗрӗпе пӗр вырӑнта выртать, сукмаксем кӑна мар-ха, аслӑ ҫулсем те пӗр вырӑнтан
хӑнк та сикмеҫҫӗ! Вӗсем пӗр тӗлтен тепӗр тӗле сӗтӗрӗнсе ҫӳреме тытӑнсан, пурнӑҫ та пӗтсе ларӗ! Ун чухне тӑван киле те,
пӗлёш-хурӑяташа та шыраса тупаймӑн! Ай! Ай! теп! Чарӑнса
тӑр-ха! Суккӑр-им эс: аялта тӗггсӗр шырлан вӗт?
Сукмакӗ шырлан патне ҫитичченех чарӑнса тӑчӗ пулин те,
Илюк унӑн вырӑнсӑр хӑтланӑшне каҫарма пултараймарӗ.
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— Вӑйлӑ, каласа памалла ма.р вӑйлӑ ярӑнтартӑн! Ёнтӗ
ӗмӗрӗпе асӑнса пурӑнӑп! Эпӗ сана «Чӑвашьене илсе тухакан
Тӳрӗ Сукмак» тесе шутларӑм, эсӗ кукӑр-макӑр, .тумхахлӑсакӑлталлӑ, шырлана сирпӗтекен сукмак пултӑн! Сана ниепле те ӑиланаймастӑп: ытлашшиех шӑвассу килсе кайрӗ пулсан, мӗншӗн-ха санӑн, эпӗ ҫӳлелле кайнине кура тӑркач,
аялла шумалла, мӗншӗн ҫӳлелле хӑпарас мар, пӑрлӑ шывра
ишекенсене, выҫӑпа касӑлнӑскерсене, пулӑшас мар? Манӑн
хӑть ура та — тӑваттӑ, чаплӑ ҫекӗл те пур, теприсен ури те —
иккӗ ҫеҫ, ҫекӗлӗ те ҫук, вӗсем ӗнтӗ шырланах анса каятчӗҫ!
Юрамасть капла!
Илюк майӗпен-майӗпен лӑпланчӗ. Анчах хӗвел ҫутипесӑрланнӑ тӳпе ҫине пӑхса илчӗ те вӑл ҫиес килнине те манса кайрӗ. Таврара (ту ҫинче тӑраканшӑН тӳпе вӑл —ҫӳлте
кӑна мар ҫав, вӑл — сылтӑмра та, сулахайра та!) тӳпе кӗрен
тӗспе хыпса ҫунать. Ялкӑшса ҫунакан тӳпене тусан кӗтӗвӗ
тӗрелесе тӑрать. Йӑл-ялл! ҫиҫсе илет вӑл, йӑлтӑр-йӑлтӑр! тӑвать. Тӗттӗмленсе пынӑҫемӗн тусем «сӳнеҫҫӗ», ун чухне вара
кӗрен тӳпере йӑм-кӑвак ӗмӗлкесем карталанса тӑраҫҫӗ.
Ан тив, кунта тӗреклӗ ҫекӗлсӗр ҫӳреме те май ан пултӑр,
ҫулсем-сукмаксем те, канӑҫ ҫухатса, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса ҫӳреччӗр. Ҫавах та — ҫакӑнти пек аслӑ ӳкерчӗк
курманччӗ-ха Илюк.
— Ҫакна Хӗветуҫа кӑтартасчӗ! — терӗ вӑл хавхалануллӑ
сасӑпа.— Килсе каятпӑрах кунта! Пурпӗрех килсе каятпӑр!
Тӑваттӑмӗш

сыпӑк.

ИШСЕ ҪУРЕКЕН САДСЕМ
Ҫурҫӗр Гималай патӗнчи ҫутҫанталӑк пӗррехинче ҫапла
шухӑшласа илчӗ-ши: «Тусем те тусем! Юр та пӑр! Вӗҫсӗр
ҫапла пулсан, пӗр-пӗр ҫулҫӳревҫӗ аптӑрасах ҫитме пултарать.
Халтан кайнӑскер пӗтӗм тӗнчене юрлӑнпӑрлӑ тусем ярса ишнӗ тесе те шухӑшлама пуҫлӗ. Пусӑрӑвдса ӳкме парас мар
ӑна! Ёшеннӗ ури лӑш кайтӑр, юр курса ывӑннӑ куҫӗ йывӑҫ
курӑк тӗсӗпе лӑплантӑр, шӑнса кӳтнӗ ҫанҫурӑмӗ ӑшӑпа имсимлентӗр! Апла пулсан, сивӗ тусем хушшинче ӑшӑ айлӑм тӑвас! Вӑл хӳхӗм пултӑр, пёр курсам, ӑна никам та, нихӑҫан
та ан манайтӑр!»
Шӑпах ҫавӑн пек-мӗн Кашмир айлӑмӗ! Таҫта ҫӳлте, тӳпеҫывӑхӗнчех выртать вӑл, сивӗ тусем ХУЖДИУЖ-шевде^
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ҫиҫет, кайӑк юрри'пе янӑрать, курӑ1к-чечек ш ӑ р ш ш е луҫа ҫавӑрать! Кунта ҫӳллӗ тусем те шиклентермеҫҫӗ, вӗсем айлӑма
ҫил-тӑманран хӳтӗлесе ларакан ялтра хӳме пек туйӑнаҫҫӗ.
Хальхинче Кашмир айлӑмӗ патне ҫитсе тухнӑ ҫулҫӳревҫӗ
Илюк ятлӑ пӗчӗк слон ҫури пулчӗ. Малтан вӑл айлӑм ҫине
ҫӳлтен — ту ҫинчен — пӑхса тӑчӗ. Пӗр харӑс мӗнпур ҫеҫкине
ҫурнӑ улӑх евӗр курӑнчӗ Кашмир. Ун патне ҫитес тесен Илюкӑн тем сарлакӑш тӗкӗр-картлашкасемпе анмалла-мӗн. Тӗкӗр-картлашкасем рис хирӗсем пулчӗҫ, слон ҫури вара картлашкапа мар, ана чиккинчи сукмаксемпе аялалла утрӗ. Ту
айккинче ялсем лараҫҫӗ. Илюк чӗнтӗрлӗ балконлӑ йывӑҫ
ҫуртсем ҫумӗпе, хӗвел ҫутинче ҫулҫисене шап-шуррӑн ҫиҫтерсе илекен тирексем айӗпе иртсе пычӗ. Паллах, Инди ҫыннисем кунта Инди слонӗ ҫӳренинчен пӗрре те .тӗлӗнмерӗҫ.
Ҫавах та кашниех чӑрӑнса тӑчӗ, Илюка ачашларӗ. Пӗри ӑна
килнех илсе каясшӑи пулчӗ, анчах та Илюк ӑҫталла ҫул тытнине пӗлсен, чарса тӑмарӗ.
— Санӑн Памир тӑвӗсем патне каймалла. Унта ҫитес тесен, нумай вӑй хумалла-ха»: ту хырҫисем урлӑ каҫмалла.
Унччен сан канас пулать,— терӗ тӗксём ӳтлӗ, йӑмӑх хура ҫӳҫлӗ индус. Вӑл хӑй ачине чӗнсе илчӗ.— Ниярам, Илюка Дал
кӳлли патне илсе кай! Унта ҫав кунах вӑй кӗрет! Ҫула май,
пиччӳ патне кӗрсе тух!
Вара вӗсем, Ниярампа Илюк, хӑмӑррӑн курӑнакан шафран хирӗсем хушшипе тата аяларах анчӗҫ. Кӗҫех вӗсем пӗр
хула урамне пырса кӗчӗҫ. Ярр уҫса пӑрахнӑ кантӑксенчен
улатакка ушкӑнӗ шакканӑ евӗр тӑк-тӑк-тӑк! туни илтӗнсе
тӑчӗ.
— Улатаккасене вӑрман ҫитмест-и? Вӗсем ма кунта -килсе тулнӑ? —• тӗлӗнчӗ Илюк.
Ниярам кулса илчӗ. Унӑн пиччӗшӗ те ҫак урамра пурӑнать. Аста вӑл! Мӑлатукпа, ийёпе ӗҫлет, шӗшкӗ каскинчен
тӗлӗнмелле илемлӗ япаласем тӑвать. Шак-шак! та тӑк-тӑк!
шаккать вӑл, хӑш чухне вара мӑлатукпа ҫапса илни курӑнать-ха, анчах нимӗнле сас та илтӗнмест, ун чухне^ чечек
ҫеҫки тӑвать-ши ӑста е халь ҫеҫ шӑтса тухнӑ курӑка ӳкеретши? Ҫак урамра пурӑнаҫҫӗ вӗсем, ӑстасем! Халь вёсен пӳлӗмӗнче хӗвел вылять, унӑн ҫути ӑстасен алли ҫине ӳкет, ҫавӑнпа та этем алли мар, хӗвел пайӑркисем ӗҫленӗ пек туйӑнаҫҫӗ ҫав килсенче!
— Кайран кайса кӑтартап сана! Ман пичче те тӑк-тӑктӑк! т у т а р а т ь ! — т е р ӗ Ниярам.
Илюк вара, чарӑнса тӑрсах^ Ниярам ҫине пӑхса илчӗ.
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Кур-ха, еплерех ку йӑм-хура ҫырла пек йӑлтӑркка куҫлӑ,
ҫип-ҫинҫе ал-ураллӑ Ниярам: хӑй — этем ачи, пиччӗшӗ —
улатакка, ту ҫинчи сукмаксемпе пынӑ чух шӑп та шай сиккелесе пыракан качака путеккине аса илтерет!
Ниярам каллех тӗлӗнтерчӗ!
Халь тата юрлани илтӗнчӗ. Ҫамрӑк каччӑсем пӗр ҫаврӑм
юрласа илеҫҫӗ те, ачасем «ара!» тесе хуравлаҫҫӗ.
— Эс — манран ҫӳллӗ,— терӗ Илюка Ниярам.— Ҫак чӳречерен пӑх-ха!
Ниярам те пӳрт пӗренисем витӗр кураканскер пулчӗ вара — чӳречерен пӑхмасӑрах пӳлӗмре мӗн тунине каласа ӑнлантарчӗ.
— Урайӗнче, пир кумми умӗнче, ашшӗпе ывӑлӗсем лараҫҫӗ. Вӗсем кавир тӗртеҫҫӗ. Пир кумми ҫумне хут татки
хӗстерсе хунӑ. -«Таллим» теҫҫӗ ҫав хута, ӑна кавир тӗртекенсем ҫеҫ вулама пултараҫҫӗ. Унта хӑш ҫиппе ҫыхмаллине, миҫе
куҫ илмелл.ине кӑтартнӑ. Аслӑ ывӑлӗсем ҫав хут ҫине пӑхса
юрлаҫҫӗ, вӗсем юрласа илнӗ хыҫҫӑн пӗчӗккисем «ара!» тесе
кӑшкӑрса илеҫҫӗ.
Ҫакна Ниярам ӑҫтан тӗп-тӗрӗс пӗлет-ши? Тен, вӑл та
килӗнче, ашшӗпе юнашар ларса, ку йывӑр ӗҫе хутшӑнать?
Тен, унӑн пӗчӗк те ҫинҫе пӳрнисем пир кумми витёр каллӗмаллӗ хутлаҫҫӗ, пӗрчӗн-пӗрчӗн пыл пухакан вӗлле хурчӗ пек,
. пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ӗҫлесех, кӑткӑс ӗҫе шутараҫҫӗ?
Урам вӗҫленчӗ те —• Д а л кӳлли курӑнса кайрӗ! Шыв илнӗ
улӑх евӗрлӗ-ши вӑл? Шыв айӗнчен тухса тӑракан вӗҫ-хӗрсӗр
сад-ши? Куҫ виҫсе илейми кӳлӗре — к у ҫ шутласа кӑларайми сад-пахча! Садсем-пахчасем хушшинче кимӗсем ишсе
ҫӳреҫҫӗ. Кӳлӗ варринче-—утравсем, утравсем ҫинче — ҫуртсем, керменсем.
Илкж малалла ыткӑнчӗ. Ара, пӗр сачӗ вырӑнтам тапранчӗ те кунталла ишсе килет-ҫке! Хӗрринчи тӗмесен ҫулҫисем
шыв ҫийӗпе йӑр-йӑр шуса пыраҫҫӗ, хӗрлӗ сарӑ улми-ҫырлисем ухӑна-ухӑна илеҫҫӗ!
— Ниярам, мӗнле пулма пӗлнӗ ку кӳлӗ?! Сан аҫу тӗрӗс
к а л а р ӗ — к у кӳлӗ хӗрринче тӑнӑ чух вӑй кӗрсе каять!
— «Мӗнле пулма пӗлпӗ» мар, «мӗнле тума пӗлнӗ» те!
— Тума? Ҫакӑн пек кӳлле кам тума пултарнӑ?
Ниярам Д а л кӳллин вӑрттӑнлӑхне каласа пачӗ.
Тахҫан-авал Д а л кӳллинче нимӗн те пулман, вӗҫ-хӗрсӗр
шыв тикӗссӗн чӳхенсе выртнӑ. Акӑ, кӳлӗ хӗррине пӗр ҫын
аннӑ та шыв ҫине шывкурӑкӗнчен ҫыхса тунӑ сулӑ сарса
хунӑ. Кайран вӑл ҫав сулӑ ҫине тӑпра сапаласа пӑрахнӑ.
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Ҫын, тӑпра ҫине акса, пахчаҫимӗҫ туса илнӗ. Ишсе ҫӳрекен
пахчине ҫулсерен юсанӑ-ҫирӗплетнӗ вӑл. Майёпен-майёпен
сулӑ ҫиичи тӑпра сийё хушӑнса пынӑ, темиҫе ҫулта-н, вӑл
кӳлӗ тӗпне ҫитмеллех хулӑ.нланнӑ. Кӳлӗ тӗпне лерӗнсен, пахча
ишсе ҫӳреме чарӑинӑ, вара вӑл тӑн-тӑн .ҫӗр-утрав пулса тӑнӑ. Ун пек утрав ҫине каярахпа ҫурт лартма та юранӑ. Дал
кӳллинчи пин-пин сад — ҫак мелпе тунӑ тӗлӗнтермӗш.
Илюк ҫакӑн пек сада вырӑнтан вырӑна куҫарнине те курчӗ:. иккӗн икӗ айккинчен, иккён — хыҫалтан тем тӑршшӗ
шалчасемпе тӗртеҫҫӗ.
— Юлашки хут шутараҫӗ ку сада, тепӗр ҫул ӑна вырӑнтан та тапратаймастӑн! — ӑнлантарчӗ Ниярам.— Ишсе ҫӳрекен сад утрав пулса тӑрать!
Кӳлӗ хӗррипе кӑштах утса кайрӗҫ те Ниярампа Илюк,
слон ҫури тӳрех хӑйӗн амӑшне аса илчӗ! Кунта кӗрен лотос
ӳсет-ҫке! Илюк амӑшӗ вара хӑйӗн сассипе ҫакӑн пек лотоссем ӑшӑ ҫилпе калаҫвине аса илтеретчӗ!
— Анне...— пӑшӑлтатса илчӗ слон ҫури. Унӑн ҫав териҫав тери амӑшне курас килсе кайрӗ...
Илюк шыв хӗрринех анса тӑчӗ. Кӑн-кӑвак шыв ҫийӗнче —
ҫаврака симӗс ҫулҫӑсем, симӗс ҫулҫӑсем хушшинче — кӗрен
сӗмлӗ шурӑ чечексем. Мӗнпур илемлӗ сӑмаха каласан та,
пурте вӗсем лотоса килӗшӳллӗ! Вӑл — таса, сӑпай, ӗлккен,
тарӑн шыв витӗр шӑтса тухнӑскер — хӑюллӑ та, вӑл — чун
уҫҫи, тӗнчеч хавасӗ! Ахальтен мар ӑна Индире сӑваплӑ чечек
тесе хисеплеҫҫӗ!
Ниярам та лотос ҫинчен куҫ илмесӗр пӑхса тӑчӗ. Кайран
вӑл тӗлӗнмелле хыпар пӗлтерчӗ.
— Илюк, пӗлетне: ҫак лотос —• ман анне пек!
— Ниярам, ман анне те —лотос пек! — хавасланчё Илюк.
— Апла пирён аннесем — пёртӑван! Эпир те, санпа иксёмёр, тӑвансем!
Кулчёҫ-хёпӗртерӗҫ Ниярампа Илюк. Кӑмӑллӑ-ҫке тӑванпа пёрле ҫӳреме! Мухтанчё те Илюк: мёнле кӑна ача вӑл, ун
тӑванё Ниярам — кайӑксемпе те, слонсемпе те хурӑнташлӑ!
Пёр-пёринпе ыталашнӑ тӑвансем кӳлё хёрринче пӑхса тӑчёҫ. Каҫ пулчё те, пёр йывӑҫах ҫурри хёрлё, ҫурри сарӑ курӑна пуҫларё. Каярахпа пёр турат ҫинчи ҫулҫӑсем те тӗрлёрен йӑлкӑшрёҫ: пат-пат — йӗс тӗслӗ, пат-пат — хура. Слон
ҫурипе этем ачине хурӑнташлӑ тунӑ кёрен лотос та тулли
уйӑх пек ҫуталса кайрӗ, ун ҫути шывра ишсе ҫӳрекен садсенчен кимё тулли улма-ҫырла татса килекенсен кёсменёсем
ҫинче вылярӗ...
*20

Пиллӗкмӗш

сыпӑк.

ПАМИР ТӐВЁСЕМ ХУШШИНЧЕ ХОБОТ
ПАЧ ҪУХАЛАТЬ
Икӗ уйӑх каялла Илюкшӑн тавралӑх ҫеҫ мар, сӑ_махсен
пӗлтерӗшӗ те улшӑяма тытӑннӑччӗ. Тӗслӗхрен, «малалла
каяс» сӑмах — «ҫӳлелле хӑпарас», «пӗлӗтсем патне ҫитес»
тенине пӗлтернӗччӗ. Чӑнах, пӗлӗтсем патне ҫитме пулать иккен. Ҫитме кӑна мар-ха, вӗсенчен иртсе те кайма пулать:
акӑ, Илюк ту тӑрринче тӑ.рать, пӗлӗтсем вара вӑл тӑракан
тӗлтен чылай аяларах шӑваҫҫӗ.
— Пӗлӗтсеп кӗтӗвӗ! Ҫирӗмвунӳлтӑ пӗлӗт!—хак пачӗ вёсене Илюк.
Таҫтан, ҫӗр ҫинчен, тӳпенелле пӑхнипех пӗлӗтсене пӗлсе
ҫитейместӗн ҫав. Пӗлӗтсемпе ҫывӑхрах паллашас тесен, Илюк
пек вёсен витӗр тухмалл^а, вёсен ҫумӗпе иртмелле, вёсен хушшнпе пымалла.
Пуринчен ытла Илюк вёсене ирхине пӑхса тӑма юратать.
Пётёмпе — сенкер: тусем те, тӳпе те, сывлӑш та. Сенкер тёслё тёнчере пёрисем ҫеҫ — шап-шурӑ. Вёсем — пёлётсем—ту
ҫумӗнче кёпёрленсе тӑраҫҫё. Хёвел хӑпарнӑҫемӗн хускалкаласа илеҫҫё, пёр-пёр пёлёчё ыттнсенчен уйрӑлать те, майёпенмайёпен сенкер хутлӑха шуса тухать, ун хыҫҫӑн тепри тӑсӑлать. Хӑш чухне вёсем «ирёлсех» пётеҫҫё, тепёр чухне пёлётсен кётёвё тӳпе хёррипе сапаланса ҫӳрет.
Каҫпа вёсем каллех шуса тухаҫҫӗ. Ун чухне тёсне те улӑштараҫҫё: ешӗл, кёрен, кӑвак пёлётсехм сийён-сийён тӑсӑлса
выртаҫҫё. Хёвел тёлёнче тӑраканни вара хыпса ҫунать.
— Вут кайӑк вёҫсе килчё! — тет ун чухне Илюк.
Пёлётсем хӑрушӑ та пулаҫҫӗ. Аҫа ҫапнӑ чух, аслати сасси ишёлсе анакан чул сассипе пёрлешсе кёрленё чух, тӑркӑнтӑрлах тёттём пулса ларать, мёншён тесен хёвеле хура
пёлётсем хупӑрласа хураҫҫё.
Пёлётсем тыткӑна та илме пултараҫҫӗ! Ана пёлнё пулсан, тен, Илюк: «Май килнё таран тӳртӗнрех уттарас, ҫак
ту хушӑкӗпе кайсан, ҫул чылай кёскелет»,— тесе те шухӑшламастчё. Вӑл хӑйӗн хоботёнчен тёлёнсе пыратчё. Ара, мӑнтарӑн, лешё пёрре туратсене авса антарать, тепре курӑк тӑпӑлтарса кӑларать, унтан кантӑр вӑрри пысӑкӑш нӑрра ярса
тытса, сӑнама меллёрех пултӑр тесе, куҫ патне илсе пырать.
— Мёнле пурӑнаҫҫӗ ыттисем хоботсӑр? — хёрхенчё ҫав
«ыттисене» слон ҫури.
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Каҫ пулчё те — вут-кайӑк вӗҫсе килчё. Ана саламланӑ чухне те хоботах кирлӗ ҫав!
Кӑмӑллӑн ӗнӗрлекелесе, хобочё ҫине ытараймасӑр пӑхапӑха, Илюк ту хушӑкне кӗрсе кайрӗ те... ҫийӗнчех сехёрленсе ӳксе кӑшкӑрса ячӗ:
— Хобот! Хобот!
Хобот нимӗн те шарламарӗ.
Ҫанҫурӑм сӳлетсе кайрӗ Илюкӑн: ара, халь ҫеҫ чаплӑн
силленсе пыракан хобот ӑҫта кайса кӗчӗ?!
— Хобот те-еп! — мӗскӗннӗн чӗнчӗ ӑна Илюк.
Лешӗ тӗплӗ вырӑна пытанчӗ пулас: курӑнмарӗ те, сас тз
па.марӗ...
Чылайран ҫеҫ, хоботне кӑна мар, урине те, хӳрине те ҫухатса пӗтерсен ҫеҫ, Илюк хӑй пёлӗтсен тыткӑнне лекнине
ӑнкарса илчӗ. Нимӗн те курӑнмасть, пур енчен те ҫӑра тӗтре
хупӑрланӑ. Ҫывӑхран пӗлӗтсем ҫапла, ҫӑра тӗтре пек, туйӑнаҫҫӗ. Ни малалла, ни каялла кайма ҫук,— пӗлӗтсем сирӗлмеҫҫӗ, вӗсем, сивӗ те нӳрлӗакерсем, шит-куҫа. перӗнсе, талккӑшпе шунӑ май Илюка та хӑйсем хыҫҫӑн туртаҫҫӗ. Малтан
вӗсем шурӑччӗ-ха, аичах та каҫ пулчӗ пулас, ҫак пӗртен-пӗр
тёс те куҫран ҫухалчӗ, пӗтӗм таврара сивӗскерсем шуни-пӑтраннл ҫеҫ сисӗнсе тӑчӗ. Паллах, таҫта (таҫта мар-ха, ҫывӑхрах!) уйӑхпа ҫӑлтӑрсем ҫиҫеҫҫӗ, кунта вара пӗртен-пӗр хуҫа — уйӑхпа ҫӑлтӑрсен ҫутине ямалла мар тачӑ та хулӑн
пӗлӗтсем. Илюка амӑшӗ: «Сшодсем юр->пӑртаи хӑрамаҫҫӗ, ҫавах та сыхлан, юр ҫинче аи ҫывӑр, сивӗ вӑл майӗпен-майӗпен
вара илет, шӑнтса вӗлерет; юрлӑ-пӑрлӑ, сивӗ тӗтреллӗ тӗлте
чарӑнса ан тӑр, малалла ут»,—тесе хытарса янӑччӗ. Пӗлӗтсеи тыткӑнне'лекрӗн пулсан мӗн тумалла, тет? Пӗр утӑм тусанах, тен, эсӗ тӗпсер хушӑка тӑрӑнса анатӑн? «Малалла
ут» тени ун чухне «пӗр вырӑнта тӑпӑртатса тӑр» тенӗ пекех
пулать-иҫ? «Тӑпӑртатса тӑма халь уяв мар, эп Шупашкарта
тӑпӑртатса тӑрӑп»,— шухӑшларӗ Илюк. Вӑл хӑй ӑшӗнче
ҫапла шутласа хучӗ: «Эпӗ мӗнпур вӑйран шӑнас мар тесе
тӑрӑшӑп».
Хӑйие хӑй ҫапла хытарса, Илюк пӑр ҫине выртрӗ. «Эпӗ
мӗнпур вӑйран ҫывӑрас мар тесе тӑрӑшӑп»,— шухӑшларё
Илюк, хӑй вара выртнӑ-выртманах ҫывӑрса кайрӗ...
Илюк ҫывӑрса кайнӑ хыҫҫӑн 3—4 сехетрен ун патне пёрпёр тухтӑр килсе тухнӑ пулсан, вӑл хӑй умӗнче выртакан
чӗрчунӑя чӗриие итлесе пӑхнӑ-пӑхманах: «Часрах! Часрах!»—
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тесе, ӑна май килнӗ таран хӑвӑртрах пульницӑна ӑсатма тӑрӑшнӑ пулӗччӗ.
Анчах та ҫӳллӗ тусем ҫюнче, сӗм-ҫӗрле, сивӗ пӗлӗтсемпе
тулса ларнӑ ту хушӑкӗсенче тухтӑрсем час-часах тӗл пулмаҫҫӗ.
Ҫӳллӗ тусем ҫинче кӗтӳҫсем ҫӳреҫҫӗ.
Чӑнах, такам Илюкӑн ҫӑварне хирсе уҫса, ӑшӑ шӗвек ячӗ,
такам ӑна ӑшӑ япалапа витрӗ, такам ун ур.ине йӑваларӗ.
Ҫав «такамӑн» сасси те асамлӑскер пулчӗ: ҫакӑн пек саслӑскер хӳтӗлекен те пулӑшакан ҫеҫ пулма пултарнӑн туйӑн•чӗ,— слон ҫури вара ашшӗ-амӑшӗ килӗнчи пек канлӗн ҫывӑрса кайрӗ.
Тӑраничченех ҫывӑрма памарӗҫ ҫав Илюка, пӗри ӑна тӗрткелесе-чышкалах тӑчӗ:
—1 Тӑр! Тӑр, ыйхӑ чӑпти! Тӑр! —теп! Ман -санран ыйтса пӗлмелли пур!
— Кӑтри! — ятларӗҫ вӗтеленчӗке,—Мӗнле эс халиччен те
халӑх йӑлисене хисеплеме вӗренсе ҫитеймен? Ёшеннӗскерне
малтан лайӑх кантарас пулать, хӑй вӑраниччен ҫывӑрттарас
пулать.
— Ытла нумай ҫывӑрать вӑл! — парӑнмарӗ Кӑтри текенни.— Шӑп та шай пӗчӗк ача пек!
—• Ахаль те пӗчӗк ача вӑл! Курмастӑн-им?
— Курмастӑп ҫав! Эсир, ача, пӗтӗмпе пуҫхӗрлӗ ҫавӑратӑр,
мана та «пӗчӗк ача» тетӗр, ҫак ханттара та, ҫак «сӑрта» та
пӗчӗк ача тесе шутлатӑр! Сирӗн куҫа мӗн пулнӑ? Шур илмен
пуль?
Таврара кулса ячӗҫ. Илюкӑн та кулас килсе кайрӗ, ҫавӑнпа куҫне уҫрӗ те вӑл — ун тавра сурӑх кӗтӗвӗ кёпӗрленнӗ-мӗн.
Чи малта пӗчӗкҫеҫҫӗ хура путек малти урине ҫӗклесе, куҫ
айӗн пӑхса тӑрать. Паҫӑр канӑҫ паман Кӑтриех пулчӗ пулас
ку (ҫӑмӗ ункӑн-ункӑн пӗтӗрӗнсе выртать, ав!), вӑл халӗ те
слон ҫурине тӑрмалама е унӑн хобочӗ ҫнне утланса ларма
хатӗрленнӗ курӑнать.
Илюк ура ҫине ҫӗкленчӗ, пурне те сывлӑх сунчӗ. Вӑл шурӑ пӗлӗтпе юнашар тӑракан кӗтӳҫе асӑрхарӗ. Кӗтӳҫӗ ҫӳллӗ
- ҫӗлӗк тӑхӑннӑ, хура бурка уртса янӑ. «Пирӗн енче ҫынсем
кун евӗрлӗ тумланмаҫҫӗ, урӑх ҫӗршыва ҫитсе тухрӑм пулӗ»,—
шухӑшларӗ Илюк. Кӗтӳҫӗ те Илюка асӑрхарӗ, аллипе сулса,
темӗскер каларӗ. Ун сассине Илюк тӳрех палласа илчӗ: апла
«такам» мар, шӑпах ҫак этем имлерӗ-симлерӗ ӑна! Ыйхӑ витӗ^ Илюка кӗтӳҫӗ сасспсӗр пуҫне тепӗр сасӑ та — мӑшӑлмашӑл та мӑштӑр-мӑштӑр тӑваканскер — илтӗнсеччӗ. Ҫав
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сасӑ халӗ те ҫумрах пек, таччӑн-таччӑн хупӑрласа пырать
пек. Илюк сӑнарах пӑхрӗ те, тимлерех итлесе тӑчӗ те — ара,
сурӑхсем мӑшӑлтатаҫҫӗ-ҫке! Акӑ, вёсем, ӑна ҫӑлакансем —
кӗтӳҫпе унӑн кӗтӗвӗ! Илюк аванмарланса кайрӗ: ара, вӑл вӗсене кӗтӳҫпе кӗтӳ тесе ҫеҫ шутланӑччӗ, чӑннипе вара вӗсем —
Пӗлӗтсен тыткӑнӗнчен Ҫӑлакан Кӗтӳҫпе Пӗлӗтсен тыткӑнӗнчен Ҫӑлакан Кӗтӳҫе Тӑрӑшса Пулӑшакансем пулнӑ!
Илюк, хоботне виҫӗ хутчен ҫӗклесе, хӑйне ҫӑлакансене тав
турӗ. Тӳррипе каласан, унӑн «салючӗ» тикӗсех пулаймарӗ
ҫав: виҫҫӗмӗш хутӗнче Кӑтри: «Ҫакӑн пек тӑн-тӑн крана ма
пушӑлла ӗҫлеттерес?!» — тесе, хоботран ҫакланчӗ. Кӑтри
таҫта ҫӳлелле (шӑпах шурӑ пӗлӗт ӑшне!) хӑпарса кайнӑ чух
сурӑх кӗтӗвӗ тӗпӗр-тӗпӗр-тӗпӗр каялла чакрӗ, лешӗ чиперех
ҫӗре анса тӑрсан, кашӑлл! туса ҫывӑхарчӗ.
Пёлӗтсен тыткӑнӗнчен Ҫӑлакан Кётӳҫе такам чёнсе илчӗ.
Каяс умён вӑл Илюка ҫамкаран та хоботран лӑп-лӑп ачашласа хӑварчё.
Пӗлӗтсен тыткӑнёнчен Ҫӑлакан Кётӳҫе Тӑрӑшса Пулӑшакансенчен Пӗри мала тухса тӑчё.
— Ачам, эс кам пулатӑн, ӑҫтан килетӗн, ӑҫта каятӑн? —
ыйтрё вӑл, ватӑ сурӑх.
Йӳрёк путек калаҫӑва та такӑнтарчё.
— Эп — Хиндустан ачи, Индирен килетёп, Чӑвашьене
каятӑп,— терё ҫеҫ Илюк, Кӑтри кӑшкӑрса та ячё.
— Чим-ха, чим! Аҫу-аннӳ, кукку-инкӳ пирки сӑмах пуҫариччен малтап пӗр япалана пёлтер-ха: эсё чи чаплӑ йьггта
тёл пулмарӑн-и? Ҫав йытӑ тӑршшёне сике^ — пилёк метртан
ирттерет, ҫӳллёшне сикет — виҫӗ метра ҫитерет!
Мёнех калӑн: йытӑсем вёсем чупасса та хӑвӑрт чупаҫҫӗ,
сикессе те ӑста сикеҫҫё, анчах та Кӑтри каласа панӑ пек
шутсӑр чаплӑ сикевҫёне Илюк нихӑҫан та курман. Ку хыпара
илтсен, мӑшӑл-мӑшӑл тӑвакан сурӑхсем хашт! сывласа ячёҫ.
Ватӑ сурӑх хурлӑхлӑ сасӑпа ҫапла каларё:
— Ачам, хаклӑ хӑнам, эсӗ ту ҫӗршьгвне ҫитсе тухрӑн.
Ҫынсем ӑна «Таджикистан» теҫҫӗ, эпир «Ту-сӑрт ҫёршывё»
тетпёр. Ку ҫӗрте ҫынсене те пурӑнма лайӑх, пире, сурӑхсене
те, пурӑнма шеп. Пирӗн кётӳҫё — ырӑ та ӑслӑ этем. Ҫак этем
ырӑ пулни вӑл пирӗн пёчёк путексене йӑтса ҫӳренинченех
паллӑ, ҫак этем ӑслӑ пулни вӑл тутлӑ курӑклӑ вырӑнсене
пӗлсе тӑнинчен паллӑ. Ҫапла, тутлӑ курӑк хушшинче мӑшӑлтатса та тёпӗрт-тӗпӗрт сиксе ҫеҫ пурӑнаттӑмӑр... Пурӑнаттӑмӑр ҫав, мёншён тесен пирӗн кашкӑртан-мёнтен сыхӑ тӑракан, тӑшман-тёрёш шӑршине таҫтан инҫетрен сиссе тӑра*24

кан туе пурччӗ. Кӗтӳшӗн чи ҫывӑх туе вӑл — пӗтӗм ҫул-сукмака пӗлсе тӑракан ййтӑ. Ҫулталӑк каялла, шыв хӗррине
аннӑ чух, пирӗн тус пач ҫухалчӗ. Ҫавӑнтанпа пурӑыӑҫ йывӑрланчӗ те, кичемленчӗ те. Сурӑхсем те унчченхи пек нӑкӑ мар,
Кӑтрин кӑтрисем те сулчӑланчӗҫ. Аҫта кӑна шырамарӑмӑрши, ҫук, усси пулмарӗ, ҫӗтрӗ чаплӑран та чаплӑ йытӑ...— ватӑ
сурӑх Кӑтри енне пуҫӗпе сулГса илчӗ,— Вӗсем, ҫакӑнпа иккӗшӗ, йӗкӗреш пек ҫӳретчӗҫ. Кӑтри ӑна халь те кашни кун
кӗтет. Ёнер ҫӗрле вӑл кӗтӳҫе те, мана та пырса сӗкрӗ: «Атьӑр
часрах! Ҫавӑнта такам йынӑшать, пирӗн тус мар-ши? Тӑрӑр,
часрах, тӑрӑр!» -— тесе васкатрӗ. Чупса пытӑмӑр та — эсӗ
вырта паратӑн! Кӑнч шӑнса хытнӑ. Аран-аран тӑна кӗртрӗмӗр.
Пӗр-пӗрин ҫинчен каласа панӑ тӗле хӗвел те хӑпарса ҫитрӗ. Ун ҫути аслӑ ҫулҫӳревҫӗсене ним мар тыткӑна илме пултаракан пӗлӗтсене те шӗветрӗ.
— Эсӗ Чӑвашьене кайма тухни питӗ лайӑх-ха вӑл!..— шухӑша кайса калаҫрӗ ватӑ сурӑх.— Хӗветуҫшӑн ҫеҫ мар, пирӗншӗн те лайӑх!.. Чӑвашсем патне ҫитиччен эсӗ темиҫе ҫӗршыв витӗр тухатӑн, тӗрлӗ халӑха куратӑн. Тен, пирӗн йытта
та тӗл пулӑн?
Сӑмаха каллех Кӑтри пӳлчӗ.
— Сывӑ пулнӑ пулсан, вӑл тахҫанах чупса килмелле!
Аҫта та пурин чирлӗ выртать пуль. Санӑн тӗреклӗ кран
пур,— Кӑтри Илюкӑн хоботне тӗллесе кӑтартрӗ,— эсӗ ӑна ҫак
кранпа тирпейлӗн, асӑрханса йатса'кил! Кунта килтӗр ҫеҫ,
ӑна ҫийӗнчех сывататпӑр!
Илюк ҫула май пур тёлте те чаплӑ йытӑ ҫинчен тӗпчеме
пулчӗ.
— Мӗншӗн ҫула май ҫеҫ? — малти урипе тӑп! тапрӗ Кӑтри.— Аслӑран та ӑслӑ, хаваслӑран та хаваслӑ йытӑ ҫинчен.
ҫула май ҫеҫ ыйтмалла-и? Ман хыҫран каласа пыр-ха! Эпӗ,
Хиндустан ачи Илюк, пӗтӗм ҫӗршывӗпе хисеплекен сурӑх кӗтӗвӗ умӗнче тупа туса калатӑп: тӳртен каяп-и, ҫаврӑнӑҫ ҫӳреп-и, хирте, вӑрманта пулап-и, ту тӑрринче тӑрап-и, шыв
тӗпне анап-и, ялан чаплӑ йытта шыраса пырӑп!
Илкж тупа туса сӑмах лачӗ. Вара Кӑтри те тинех лӑплаичӗ.
— Тепре ярӑнтарса хӑвар-ха! — терӗ вӑл хавассӑн.
Асӑнмалӑх пултӑр тесех, Илюк ӑна ҫӳлелле (шурӑ пӗлӗт
витӗр вирхӗнсе тухмаллах!) ывӑта-ывӑта ячӗ, анчах та ҫӗре
ӳкме памарӗ,— хобочӗпе яра-яра иЛчӗ. Ватӑ сурӑхсем ахлатаахлата тӑчӗҫ пулсан, вӗтёр-шакӑр путексем вара, тӗм-хура
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куҫӗсене йӑлтӑртаттарса: «Халь ман черет!», «Халь ман черет!»—тесе, Илюка сӑрса илчӗҫ.
Илюк вӗсене те ярӑнтарчӗ.
— Капла Илюкӑн пирӗн йытта шырамалӑх та вӑйӗ юлмасть!—хӑтӑрса илчӗ те ватӑ сурӑх, путексем тинех сирӗлчӗҫ.
Илюка пӗтӗм кӗтӗвӗпе ӑсатса ячӗҫ. Усӑллӑ каыаш пачӗҫ
тата ӑна: «Ту хушӑкӗнчи пӗлӗтсенчен яланах сыхӑ пулмалла!» — терӗҫ.
Улттӑмӗш

сыпӑк.

ТУ ПАТТАРЁСЕМ
Ашӑ'ҫӗршывра ҫуралса, унта виҫҫе кайиччен пурӑнса та,
Илюк нихӑҫан_та ҫакӑнти пек шӑрӑх ҫанталӑк курманччӗ.
Ҫунтарать! Вӗтелентерет!
— Мӗнле кӑна пурӑнаҫҫӗ ку ҫӗршывра? — аптӑранӑ енне,
хӑйӗнчен хӑй ыйтрӗ Илюк.
— Кунта та пурӑнмасан, тата ӑҫта пурӑнмалла, тет?! —
илт-ӗнсе кайрӗ ҫиллес сасӑ.
Илюк ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те — тӳрех пуҫне пӗкрӗ: епле хисеплес 'мар «пушхир карапӗ» тесе ят панӑ чӗрчуна? Ахальтен мар-ҫке ӑ'на авалтаипа сума сӑваҫҫӗ: тӗве вӑл хӑйӑр тинӗсӗ пек сарӑлса выртакан хӑрушӑ пушхир урлӑ та каҫма
пултарать, ытти чӗрчунсем сивлекен йӳҫӗ-тӑвараклӑ курӑкпах ҫырлахать, темиҫе кун шывсӑр пурӑнма пултарать, пурне
те пулӑшать те пулӑшать вӑл!
— Мӗн килӗшмест вара (кунта?— тата ҫиллӗрех сасӑпа ыйтрё икӗ курпунлӑ патвар чӗрчун.
— Кунта — вӗҫсӗр ту... Тусем тӑрринче — тем хулӑнӑш
юр-пӑр...— ӑнлантарма пуҫларӗ Илюк.
— Тата хулӑнрах вырттӑр вӑл пӑр!
— Унта темӗн чухлӗ нӳрлӗ пӗлӗтсем ҫӳреҫҫӗ...
— Тата нумайрах, тата нӳрлӗрех пулччӑр вӑл пӗлӗтсем!
— Тусем ҫинче — сивӗ, аялта — чӑтма ҫук шӑрӑх...
— Х ӑ ! — т е р ӗ ҫеҫ тӗве. «Шӑрӑх кунсем пуҫланман таха!» — тенӗ иекех илтӗнсе кайрӗ ҫакӑ кӗп-кӗске сӑмах.
Пӗри хурланине тепри чунтан ырлать пулсан, кӗҫех ним
калама пӗлми пулатӑн,— Илюк та аптӑраса тӑчӗ.
— Пӗлмесӗр калаҫса, пӗтерсех хураҫҫӗ... Тусем кӑмӑла
каймаҫҫӗ иккен... Сиксе-ёрӗхсе лыма чӑрма^тараҫҫӗ те-ха
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вӗсем... Нӳрлӗ яёлӗтсем те килёшмеҫҫё...— тӗве, такама (тыткӑна илекен пӗлӗтсене мухтама ӑс ҫитерейменнлсенех пуль!)
хыпса ҫӑтас пек тарӑхса кайнӑскер, Илюк ҫине пӑхса илчё
те — кӑштах йӑвашланчё.— Пӗкӗрӗлсех антӑн-ха эс... Кам та
пулин ҫӗршывӑма хурласан, тӳрех хӗрсе каятӑп ҫав, ниепле
те хама хам тытса чараймастӑп!
— Тӑван ҫӗршыва хурланине ка<м тӳсме лултарё?—тӗвепе
килёшсе, калаҫма пуҫларӗ Илкж.— Пӗлтӗр мана пӗри: «Сан
Индийӳ мӗнех вӑл?»—терӗ те, эпё ӑиа кунёпе хӑваларӑм, пурӗпӗр ҫитсе тытрӑм. Хапп! та хапп! тутартӑм хоботпа,
парӑнтартӑм ӑна, апла пулин те: «Сан Индийӳ — тӗлӗнмелле
илемлӗ ҫӗршыв, манӑн ҫӗршыв — унтан пӗртте кая мар!» —
терӗ ҫав йӗпленчӗк.
— Маттур!
— Кам маттур?
— Эсӗ те, вӑл та! Аякран килнӗ-ҫке эс? Кунти йурнӑҫа
пӗлсех каяймастӑн ҫав апла... Итле! Пирӗн ҫӗршывра чи кирли, чи.ха^ли — шыв! Тусем пулмасан, вёсен тӑрринче юр-пӑр
выртмасай-, кунти пурӑнӑҫ пӗтсех лармалла, мӗншӗн тесен
ҫӗр айӗнчен юхса тухакан ҫырмасем пирӗн енче ҫулла типсех
лараҫҫӗ е вӗсем хӑйӑр ӑшне сӑрхӑнса керсе пӗтеҫҫӗ, ту ҫинчен юхса анаканнисем вара — тулли шывлӑ! Пӗлсе ӗҫлеҫҫӗ
тата ту юханшывӗсем, вӗсем чи кирлӗ вӑхӑтра — ҫуркуннепе
(тырӑ-пулӑ акнӑ чух!) ҫулла (тырӑ-пулӑ ҫитӗннӗ чух!) ейӳ
яраҫҫӗ! Мӗншӗн ун пек, тетне? Мӗншӗн тесен ҫуркунне ҫумӑр
ҫӑвать тата тусем ҫинче аяларах выртакан юр ирӗлме пуҫлать, ҫулла вара ҫӳлти пӑрлӑхсем -ирӗлсе тӑраҫҫӗ.
— Апла вӑл пӑрлӑхсем тата нумайрах пулччӑр! — паҫӑрхи йӑнӑшне тӳрлетсе, каласа хучӗ Илюк.
Тӗвепе слон ҫури пӗр шухӑшлӑ калаҫма тытӑннӑ вӑхӑтра
ҫывӑхра ача йӗни илтӗнсе кайрё.
— Асатте, мана та илсе кай! — кӑшкӑрсах макӑрчӗ ача.
Пӗр ватӑ хыҫҫӑн пӳрнеккей пек пӗчӗкҫеҫҫӗ ача мӗкӗлтетсе пырать иккен.
— Ытла та пӗчӗк-ҫке ку ача! —тӗлӗнчӗ Илюк.
— Хӑй пӗчӗккӗ те, ячӗ епле мӑнаҫлӑ-ха унӑн — Абдусаттор!— кулса илчӗ тӗве.
—- Уссен епле вӑл пысӑк та мӑнаҫлӑ ҫьин пулать — шухӑша кайса, каласа хучӗ Илюк.
—• Асатте, мала та илсе кай!—«ӑлжӑрчӗ пысӑк ҫын пулас пӗчӗк этем.
— Аслашшӗ ӑҫта каять? — ыйтрӗ Илюк.
— Аслашшӗ йӗме каять!
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— Йӗме? Мӗн пулнӑ? Хӑй тӗреклӗ те лӑпкӑ ҫын пек курӑнать-ҫке? — хӗрхенсе калаҫрӗ Илюк.
— Ҫынни — калама ҫук тӗреклӗ! Ман хуҫа вӑл! Унпа
икеӗмӗр тем те курнӑ, пушхирте, хӑйӑр тӑвӑлӗ айне пулса,
шывсӑр-апатсӑр асапланни те пулнӑ, темле инкек тӳссе те,
нихӑҫан макӑрман ман хуҫа! Анчах темиҫе ҫул каялла Кунчи кишлакӗ* патӗнче пӗрремӗш хут йӗрсе курчӗ те, килӗшрӗ
ӑна ҫав вырӑн, халь кашни ҫул унта кайса килет, кашнийӗнчех куҫне шӑла-шӑла килет!
— Халь те лӑпланса ҫитеймест-и?
— Л ӑ п л а н м а тен-ха...— куллине кӑтартас мар тесе, питкуҫне пӗркелентерчӗ тёве.
Тӗвене чунтан хисеплерӗ пулин те, Илюк халь ӑна сивлемесӗр чӑтаймарӗ. «Мӗнле-ха капла: хуҫи хуйхӑрать, ку ун
пирки кулса калаҫать»,— шухӑшларӗ слон ҫури.
— Тен, ӑна пулӑшу кирлӗ? Эх, хӑшпӗр пысӑк ҫынсем пирӗн чӗлхене ӑнланмаҫҫӗ, атту ыйтса пӗлме пулатчӗ! — пӑшӑрханчӗ Илюк.
— Ара вӑл — пысӑк ҫын ҫеҫ мар, ватӑран та ватӑ ҫын, ҫӗр
ҫул урлӑ каҫнӑскер, ун пек ватӑсем темӗнле чӗлхене те ӑнланаҫҫӗ! Ыйтса пӗл, эппин!
Шуралнӑ куҫ ха'ршиллё, шап-шурӑ сухаллӑ, пуҫне чалтшурӑ чалма ҫавӑрса ҫыхнӑ таджик ҫынни кӑмӑллӑн кулса
илчӗ, Илюк ӑҫта кайнине ыйтса пӗлчӗ. Кӑшкӑрса м а к ӑ р а к а н
ача, слон ҫурине курсан, мӑшт пулчӗ те аслашшӗ ҫумне йӑпшӑнчӗ.
— Хисеплӗ ватӑ, эсӗ мӗнле хурлӑхлӑ вырӑна кайса ҫӳретӗн? — ыйтрӗ те Илюк, тӗвепе ватӑ ҫын ахӑлтатсах кулса
ячӗҫ.
— Анлантарса парас хаклӑ х ӑ н а н а ! — т е р ӗ таджик.— Хӑвах куратӑн: пирӗн ҫӗршыв — ту-сӑрт ҫӗршывӗ. Аҫта пӑхан,
унта — ту. Ҫӳллӗ тусем! Айлӑм вырӑн — кӑшт ҫеҫ, вӑл та пул и н — вӗри тондур ** пек. Ҫурӑла-ҫурӑла кайнӑ ҫӗр ҫине пӑхатӑн та — кунта нимӗн те ӳсессӗн туйӑнмасть. Шӑвар-ха ҫак
айлӑма — еплерех садсем хумханӗҫ ун чухне! Ҫырмисем
пур-ха пирӗн! Кӗрлесе анакан ту юханшывӗсем!
— Тӗве каласа пачӗ-ха ун ҫинчен!—хушса хучӗ Илюк.
— Пирӗн тӗве пурне те пӗлет!—йӑл кулчӗ ватӑ таджик.—
Ҫав шывсене вӑй парса тӑракансем — пӑрлӑхсем те — пирӗн
икӗ пин! Шутсӑр пысӑк пӑрлӑхсем! Вӗсем патӗнчен пысӑк
* К и ш л а к — Вӑтам Азири ял.
** Т о н д у р ( т а д ж . ) — т ӑ м р а н тунӑ кӑмака.
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юханшысем кӗрлесе анаҫҫӗ. Ҫапла, пӑрлӑхӗсем те, ҫырмисҫм
те пур, анчах та айлӑмсем — типӗ. Шывӗсем таҫта, ту хушшисенче, кӗрлеҫҫӗ. Темиҫе ҫул каялла эпӗ тӗлӗнмелле ӗҫ
куртӑм! Ҫак ту урлӑ каҫсан, Яван айлӑмне ҫитсе тухатӑн.
Ёлӗкрех Яван пирӗн айлӑмран та хӑрушӑрах ҫунса выртатчӗ. Унта пурӑнакансем хӑйсем валли утмӑл ҫухрӑмри Вахш
ҫырминчен ашакпа шыв турттаратчӗҫ. «Часах Яван айлӑмне
Вахш шывӗпе шӑвараҫҫӗ»,— тенине илтсен, малтанах ӗненмерӗм те эп. «Вахш» — таджик сӑмахӗ. Вӑл «урнӑскер» тенине
пӗлтерет. Урнӑскерне кам ҫӑварлӑхлама пултарӗ? Тата вӑл
Яванран инҫетре, тусбм хушшинче, кӗрлесе выртать. Пирӗн
ҫӗршывра Ту паттӑрӗсем пур! Вӗсем, чул ту витӗр касса тухса, шыв валли ҫул тума тытӑнаҫҫӗ! Ёҫӗ часрах пултӑр тесе,
ҫав паттӑрсем икӗ ушкӑнпа ӗҫлеҫҫӗ: пӗрисем тӑва — пӗр енчен, теприсем — тепӗр енчен пӑралама-чавма пуҫлаҫҫӗ. Паттӑрсем ту варринче сакӑр ҫул хушши ӗҫлеҫҫӗ! Пӗр ҫу кунӗнче вара вёсем Кунчи кишлакӗ тӗлӗнчи ту варринче тӗл
пулаҫҫӗ!..— куҫие шӑлса илчӗ ватӑ ҫын.—• Ҫав кун Ява« айлӑ1\1не Вахш шывӗ кӗрлесе тухрӗ! Ана курма пӗтӗм халӑх
пуҫтарӑннӑччӗ. Хисеплӗ ватӑсем, хӑйсеи шурӑ сухалӗсене ҫав
сӑваплӑ шывпа йӗпете-йӗпете, макӑрчӗҫ-хавасланчёҫ ҫав телейлӗ кун! Эпӗ те — вёсен хушшинчеччӗ! Ҫавӑнтанпа кашни
ҫул Кунчи кишлакне кайса килетӗп!
— Ун пек чаплӑ вырӑна Абдусаттора та илсе кайса кӑ- тарт! — терӗ те Илюк, паҫӑртанпах «Слон-ши ку, слон марш и ? — т е с е тӗлӗнсе ларакан ача анӑрасах кайрӗ. «Вӑл ман
ята ӑҫтан пӗлет? Вӑл эпӗ ӑҫта каясшӑн пулнине ӑҫтан пӗлет? Слонах вӑл!»— шухӑшларӗ Абдусаттор. Вӑл Илюка хоботран ыталаса илчӗ.
— Слон ҫури вӗт эс!
— Слон ҫури! — ӑшшӑн кулса ячӗ Илюк.— Эс — этем
•ҫури!
Пӗчӗккисем шӑкӑл-шӑкӑл калаҫнине аслӑраххисем — ватӑ
ҫынпа тӗве — кулса итлесе тӑчӗҫ.
— Инҫетрен килнӗ хӑна сӑмахне хисеплесе, Абдусаттора
чаплӑ вырӑна илсе каяс, эппин!—терӗ ватӑ ҫын.— Вӑтам
Азири пуриӑҫа витӗр пӗлсе тӑракан тӗве, пире Кунчи кишлакне илсе кайм'астӑн-ши?
— Хам та унта каясшӑн ҫунатӑп! — хавассӑн хуравларӗ
тӗве.
— Илюк, кӗҫех пирӗн те шыв пулать! Ту паттӑрӗсем чул
ту витӗр кунталла шыв юхса килмелле тӑваҫҫӗ! Тепӗр ҫултан пирӗн Дангара айлӑмӗ епле чечекленнине килсе кур! —
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торӗҫ Чӑваша ваокакана Таджикистанра пурӑнакансем.
— Килсе куратӑпах!—сӑмах пачӗ Илюк.— Пӗччен мар,
Хёветуҫпах килсе куратӑп!
Ҫиччӗмӗш

сыпӑк.

ЛАЙӐХ ВЁРЕНЕКЕНСЕМ ТЕ ХАШ ЧУХНЕ
ЙӐНӐШАҪҪӖ ИККЕН
Ил1ҫка ҫил тухнӑ пек туйӑнса кайрӗ. Хуллен пуҫне ҫӗклерӗ те вӑл, куҫӗ хуралса киличчен икӗ ӑмӑрткайӑка курса
юлчӗ. Унтан, халтан кайса ҫитнӗскер, каллех ӑнсӑр пулса
выртрӗ.
— Ывӑлӑм, паян виҫҫӗмӗш урок ирттеретӗп,— терӗ хулӑн
сасӑ.— Ёнерхи калаҫӑва ӑнлантӑн пулсан, халь пӗр-ик тӗслӗх
илсе кӑтарт.
— Ёнер эпир йывӑр самантсенче аптӑраса-сехӗрленсе ӳкме юраманни ҫинчен калаҫрӑмӑр,— терӗ ҫинҫе сасӑ,—Ун чухне епле те пулин хӑвна ху лӑплантарса, малалла мӗн тӑвас
пирки шухӑшлас пулать, терӗмӗр. Пӗр тӗслӗх илсе кӑтартатӑп. Икӗ кун каялла пирӗн пушхире ҫак слон ҫури килсе кӗчӗ. Кунта ҫитиччен вӑл тачкӑр ҫулпа, сулхӑм айлӑмпа килнӗ
пулас. Ёнер вара ҫула ҫухатнӑ та, пӗр еннелле чупать ӳхӗреӳхӗре, тепӗр енне ыткӑнать, каллех малтанхи вырӑна ҫаврӑнса тухать. Эпӗ ӑна канаш парасшӑнччӗ, анчах та вӑл, сехӗрленсе ӳкнӗскер, чарӑнса та тӑмарӗ, ту хысакне пырса тӑрӑнчӗ. Пысӑк йӑнӑш турӗ вӑл: тӗлсӗр-палсӑр чупа-чупа, вӑйне
пӗтерчӗ, «Маншӑн ҫут тӗнче сӳнсе ларчӗ» тесе-ши, хупах хӑлхине ластӑрр! усса, куҫне хупларӗ те хӗвел шелсӗр ҫунтаракан вырӑнах тӗшӗрӗлсе анчӗ. Мӗнле те пулин пусӑрӑнса,
кӑштах ҫеҫ шухӑшлама пултарайнӑ пулсан, ҫӑлӑнӑҫ тупатчё
вӑл. Ан тив, кунта саксаул тӗмӗсем, эрӗмпе тӑвар курӑкӗ
ҫеҫ ӳсчӗр. Сылтӑм енче вара ешӗл васансем те пур-ҫке. Унта
шыв юхса выртать. Кайӑк ҫунаттине ӗнтекен пушхирте шыв
вӑл — пурӑнӑҫ.
— Маттур, ывӑлӑм! Пӗр йӑнӑшсӑр х у р а в л а р ӑ н ! — т е р ӗ
ватӑ ӑмӑрткайӑк мӑнкӑмӑллӑи. Ачин вӗренӳри пысӑк ҫитӗнӗвӗсем ӑна чунтаи савӑнтарчӗҫ курӑнать.— Паян тепӗр япала
ҫинчен, хӑш чухне сунарта вӑя пӗтермесӗр, ӑнкарулӑхпа ҫеҫ
усӑ курасси пирки калаҫӑпӑр. Ху мӗн те пулин калама пултараятӑн-и ҫакӑн пирки?
— Паллах, пултаратӑп! Сӑмахран, ҫак слон ҫури вӑйран
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сулӑнни ӑна тытас текеншӗн — ырлӑх вӗт! Акӑ, выртать вӑл
вилнӗ пек, кил те тыт! Янтӑ!
Вашш! сарчӗ ҫунаттине ватӑ ӑмӑрткайӑк. Кашни сӑмаха
татса, ҫапла каларӗ:
— Эпӗ сана урӑхран «ывӑлӑм» тесе чӗнейместӗп. Кала- •
•ҫӑва каҫхине вӗҫлӗпӗр! Хӗвел пайӑркисем тинӗс енчи хысак
•ҫине ӳксен, ҫак тӗле кил! Халь — утса кай та ту айӗнче лар!
— «Утса кай»?! — тӗлӗнсе-тарӑхса кӑшкӑрса ячӗ ӑмӑрткайӑк чӗппи.— Атте, мӗн калаҫатӑн эс? Эпӗ вӗҫмесӗр пурӑнма пултараймастӑп! «Ту айӗнче лар»?! Эпӗ ту тӑрринче, хӗвелпе пӗлӗт хушшинче ларма хӑнӑхнӑ!
— Киревсӗр шухӑшлакан, ҫав киревсӗрлӗхе ырӑ ӑнкарулӑх вырӑнне хуракан вёҫмесӗрех пурӑнма пултарать! Кёҫӗнни, эпӗ хамӑн сӑмаха вӗҫлерӗм! — вӗри сывлӑшран сулхӑн
ҫил кӑларса, ӑмӑрткайӑк тӳпене вӗҫсе хӑпарчӗ.
Кӗҫӗнни, хӑйӑр ҫийӗпе мелсӗр сиккелесе, тӑвар курӑкӗнчен такӑна-такӑна, ту ярӑмӗсем енне танкӑлтатрӗ.
Хупах-хӑлха Илюк, вӑхӑтран вӑхӑта тӑна кӗрсе ӑмӑрткайӑксен йӑви енне тинкерчӗ. Кӗҫӗнни паян кунӗпе ту айӗнче
ларчӗ. Малтанласа вӑл пуҫне мӑнаҫлӑн каҫӑртса, хӑйне такам сӑлтавсӑрах кӳрентернӗрен тарӑхнӑ евӗр, кӑшкӑра-кӑшкӑра ячӗ. Каҫ тӗлне вӑл, сӑмсипе урине тӗреннӗскер, чирлӗ
кайӑка аса илтерчӗ. Хӑйӑр ҫине ту Мӗлкисем тӑсӑлса ӳксессӗн, таврара кӗрен тӗссем ялтрама тытӑнсан, Кӗҫӗнни, ҫунаттине ҫӗр ҫийӗпе йывӑррӑи сӗтӗрсе, ирхинехи вырӑна пырса
ларчӗ. Кӑштахран унта ватӑ ӑмӑрткайӑк вирхӗнсе анчӗ, хӗрлӗ куҫӗпе ывӑлне тинкерчӗ.
— Атте...— терӗ шала кайнӑ сасӑпа Кӗҫӗнни.— Ман йӗрес
килет. Арҫыннӑн ҫирӗп пулмалла, ҫавӑнпа ҫеҫ тытӑнкаласа
тӑратӑп. Манӑн ирхинехи сӑмаха «киревсӗр» тенешӗн тав тӑватӑп сана, атте. Эпӗ кайран ҫапла шухӑшларӑм: манӑн асанне паян, ҫак слон ҫури пекех, чирлӗ те вӑйсӑр. Вӑл кӳршӗсен ачине, Сара сӑмсана, ҫӗленрен хӳтӗлесе аманчӗ. Сенкер
тӳпене савакан асанне... Илемлӗ япалана сенкер тӗспе танлаштаракал аса.нне... Эпӗ калаиӑ «ӑмкарулӑхпа» усӑ кур-сан,
пӗр-пӗр хӑравҫӑ сунарҫӑ та ман паттӑр асаннене тытса кайма
пултарать. Анкарулӑх мар вӑл, киревсӗрлӗх! Атте! Ирӗк пар
ҫуната сарма!
— Ывӑлӑм! Сатга «ывӑлӑм» тесе чӗнме мана хаваслӑ! Сар
•ҫунаттуна! Вӗҫ!
Тӗрӗс сӑмах сиплӗ эмел пекех-мӗн.
Амӑрткайӑксен калаҫӑвӗ Илюка ҫӑмӑллӑх кӳчӗ.
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Пуҫӗ

ҫаврӑна-ҫаврӑна каять пулин те, вӗҫ-хӗрсӗр пушхир Илюка
тек хӑратмарӗ. Вӑл ура ҫине тӑчӗ. Кӗҫӗнни калашле, чӑнах,
пушхирте те пурнӑҫ палли пур. Илюк хумлӑн-хумлӑн выртакан хӑйӑр куписем ҫинче ӳсекен тӗмесене тӗпчесе пычӗ, ҫавӑнпа хӑйне иртенпех йӗрлекен ҫынна та асӑрхамарӗ. Ҫынни
тёл-тӗл хӗрлӗ, тӗл-тӗл хура сухаллӑскер пулчӗ.
— Ха! Тайӑла-тайӑла каять! — хӗпӗртерӗ Ула Сухал.—
Анӑҫлӑ кун паян, вӑй хумасӑр, тар тӑкмасӑр ҫакӑн пек чаплӑ кайӑк тытатӑп! Ха! Йӑлтах вӑйран сулӑннӑ, тӑраймасть
те, кӗрешеймест те,— ырлӑх!
Чӑнах, Илюк сулӑна-сулӑна кайрӗ. Кӑштах канас шутпа
пуль, вӑл чарӑнса тӑчӗ.
— Меллӗ те вара к у ! — т е р ё Ула Сухал. Вӑл пӑшалне
авӑрларӗ,, паянхи куна мухта-мухта, васкамасӑр, тӑрӑшса,
Илюка ҫамкаран тӗллерӗ. Пӑшал сасси кӗрслетрӗ. Пӑшал
сассипе пӗрле хаяррӑн йынӑшса яни илтӗнчӗ.
Тӗтӗм сирӗлсен, Ула Сухала ҫунаттипе шаплаттаракан
Кӗҫённи, вёсен енне мӗкӗрсе чупакан Илюк курӑнса кайрӗҫ.
— Чыссӑр! Сунарҫӑ чысне ҫухатнӑскер! — кӑшкӑрчё Кӗҫённи.
Ула Сухал каллех пӑшалне авӑрларё. Ҫине-ҫине илтёнсе
кайнӑ хӑрушӑ сасӑпа хӑлха хупланчӗ, таврара вӗри хӑйӑрпа
чул катӑкӗсем сирпёнчёҫ.
Илюк Ула Сухала, хобочёпе ярса тытса, ҫӳлелле ывӑтрӗ.
Вӑл тарӑхрӗ, жглаҫрё.
— Эс хӑвна ҫурӑмран ҫеҫ ҫапнипе чарӑнмастӑн иккен,
пёрре каланипех ӑнланмастӑн! Сан, манӑн пуҫ урлӑ ывӑтӑнса
кайса, таҫтан ҫӳлтен хаплатса ӳкес килет! Хӑвна ху^ та хёрхенместӗн!
Такӑна-такӑна та упаленсе таракан Ула Сухала хӑваламарё Илюк, Кӗҫӗнни енне ыткӑнчё. Амӑрткайӑк чёппи хӑйӑр
ҫине сарӑлса ӳкнё. Ун ҫунатти ҫакланнӑ тёме ҫине юн тумлать, кукӑр-макӑр турат тӑрӑх йӑрӑлтатать. Амӑрткайӑкӑн
мерчен куҫёсем хуллен хупӑнса пыраҫҫё, вёсем ҫине ӳкнё тӳпе ҫутн аяккалла шӑвать, тӗтреленет, сӳнет...
Саккӑрмӗш

сыпӑк.

ХАЙЁНЧЕН 2000 ХУТ ПЫСАКРАХХИСЕМПЕ
ТЫТАҪМА ХАТЁР ЧЁРЧУН ТА ПУР ИККЕН!
Ҫак эрне хушшинче Илюк пётёмпех хӑвӑрӑлса кӗчӗ. Утти
те, сасси те улшӑнчё унӑн.
Темиҫе талӑк чӑлӑм куҫ хупмасӑр, ӑша хёлхем ямасӑр
3. Л и с и н а Е. Н.
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пурӑнма пулать иккен. Тӗнчере Илюкшӑн пӗртен-пӗр хӑрушлӑх кӑна тӑрса юлчӗ: вӗри пушхирсем, чирлӗ чӗрчуна тапӑнакансем халь уншӑя нимён те мар, тёр шухӑш ҫеҫ хӑратать ӑна — сывалмё-шим вара Кёҫӗнни?
— Илюк, ҫулу инҫе, каятӑн пулё...— тет ватӑ ӑмӑрткайӑк.
— Ҫула тухиччен Кӗҫӗнни вёҫнине курмалла...—тет Илюк,
хупах хӑлхине лапӑсс! тутарса, куҫне хупӑрлать.
Пушхирте пурӑнаканшӑн чи кирли — сиплӗ ҫумӑр тесе,
слои ҫури кашни кун ҫьгвӑхри ҫырмаран хобот тулли шыв
илсе килсе, Кӗҫӗяни пурӑнакан ту тавра «ҫумӑр» пӗрехтерет.
Ҫак кулленхи «ҫумӑра» пула пёр лаптӑк курӑк шӑтса тухрӗ,
анчах та Кёҫённи ниепле те йӑл илеймерӗ, вӑл халсӑрланнӑҫемӗн халсӑрланса пычё...
Паян та Илюк шыв енне ҫул тытрё. Ахаль чухне вал яланах ун-кун сӑнакаласа пыраканччё, халь, пуҫне чикнёскер,
хӑйёнчен пёр-ик утӑмра ларакан чёрчунсене те асӑрхамарё.
Лешсем темёскер сӳтсе яватчёҫ пулас, пурте карталанса ларнӑччё, варринче тӑраканни чий! те чий! тесе татти-сыпписёр
чёвёлтететчё. Илюк вёсем ҫине пырсах кёретчё пуле, юратьха, карта варринчи юрӑҫи ши-и! шӑхӑрса ячё те, ыттисем,
чӑйлата-чӑйлата, чӑл-пар сирпёнчёҫ. Вёсен сассине пула
Илюк та пуҫне ҫӗклерӗ, хӑйпе хӑй калаҫса илчё.
— Камсем пулчёҫ-ха кусем?..
Лешсем пурте тарса пытаннине кура, вӑл хӑй ыйтӑвне хӑех хуравларё.
— Хӑравҫӑсем пулчёҫ...
Илюк малалла утрё. Хыҫалтан такамсем тёрткелешниятлаҫни илтёнсе тӑчӗ.
— Ан ярӑр! Ан ярӑр! Хытӑрах тытса тӑрӑр! Ҫивӗч Шӑл,
айван иккен эс, ара вӑл, кӗрӗс-мерӗсскер, сана таптасах
каять!
— Ярӑр, тетӗп! Ярӑр! — кӑшкӑрчӗ Ҫивӗч Ш ӑ л текешш.—
Таптатӑр! Ун мӑшкӑлне чӑтса тӑраЙАмастӑп!
Хӑйне ярса тытнӑ тӑванӗсенчен вӗҫерёнчӗ-вёҫерӗнчех пулас вӑл, ун сасси ҫывӑхарсах килчё.
— Э-э-эс... Э-э-эс... Чарӑнса тӑр-ха!
Самантран Илюк умне шит ҫӳллӗш, икӗ шит тӑршшё тыркас сиксе тухрё. Ҫурӑмё унӑн ылтӑн шывӗпе сӑрланӑ пек сарӑ хӑмӑр, йӑлтӑркка, хырӑм айӗ кӗмӗл тёслё, лысӑк куҫё тёмхура.
Акӑ, унӑ'н куҫё хӗрелсе кайрё, кайран вара ӑна вут хьитса
илчё^
— Ку тарана ҫитсе пире никам та ҫапла кӳрентермен.
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«Хӑравҫӑсем!» — тесе мӑшкӑлларӑн! Мӑшкӑла чӑтма пултараймастӑп! Ҫавӑнпа санпа кӗрешме, сана тӗп тума тухрӑм!
Тӗлӗннипе Илюк каялла чакрӗ.
— Кӗрешме? Манпа кӗрешме-и?.. Ара, эс ман пакӑлчак
ҫӳллӗш те ҫук-ха та...
Ҫивӗч Шӑл хӗрсех кайрӗ.
— Ай-яй! Эс калаҫма та пӗлместӗн! Эп йӑх чысӗ ҫинчен
калаҫатӑп, эс ура пакӑлчакӗсемпе ура тупанӗсем пирки каппайланатӑн! Вӑя кӳлепепе шайласа виҫетӗн! Апла пулсан,
мӗншӗн ӑса та кӳлепепе танлаштарас мар? Астӑну пьгсӑк
пӗвӳ-сийӳпе виҫеллӗ пулсан, пирӗн тӗлпе санӑн еплерех иртсе
каймаллаччӗ? Умӑнта пӗр ҫемье шӑкӑлтатса калаҫса ларать.
Пысӑк ӑслӑ пулсан: «Кусене ҫапла ыр курса ларма чӑрмантарас мар-ха»,— тесе, са« таҫтан-таҫтан ҫаврӑнса иртмеллеччӗ.
Эс лаплатса пырса кӗретӗн! Хӑравҫӑсем тесе мӑшкӑллатӑн!
Атя, кӗрешетпӗр!
Кӗҫ-вӗҫ ҫапӑҫӑва ыткӑнас пек тӑракан Ҫивӗч Шӑл тинех
хӑй, чӑнах та, Илюк пакӑлчакӗ ҫӳллӗш те ҫуикмне асӑрхарӗ,
ун пуҫӗнче: «Эх, ку калаҫӑва ҫапӑҫусӑр-мӗнсӗрех вӗҫлесчӗ!»—
текен ӑпланмалла мар шухӑат вӗлтлетсе .иртрӗ. Ҫурӑм ^ирӗ
унӑн тӑр-тӑр чӗтресе илчӗ, хӑй вара, пушар пек ялтӑракан
хӗвел ҫине пӑхса: «Эх, ку ҫанталӑк кӑҫал пӑсӑлса кӑна тӑрать, каллех щӑнтса пӑрахрӗ, ҫӳҫентерет»,— тесе мӑкӑртатса илнӗ хыҫҫӑн, каллех Илюка тапӑнчӗ:
— Ҫурӑм тпрӗ халь санӑн тӑр-тӑр чӗтрет! Юрӗ, ытах
манпа кӗрешме хӑратӑн пулсан, ман куккапа ҫапӑҫ! — Ҫивӗч
Шӑл айккинче сехӗрленсе пӑхса тӑракан тӑванӗсене хӑтӑрса
тӑкрӗ..— Куккана чӗнсе килӗр-ха!
Лешсем ӑнкараймасӑр тӑнине курсан, Ҫивӗч Шӑл хӑрах
куҫне хӗссе илчӗ, кайран тата хытӑрах тӗтӗрлентерме пикенчё..
— Часрах чӗнсе килӗр куккана! Ёнер вӑл: «Хампа кӗрешекенсеие пуҫ урлӑ ывӑтса яма вӗрентӗм. Вунсакӑр вӑкӑра
ывӑта-ывӑта ярса та кӑмӑл тулмарӗ. Пӗр-пӗр слона сирпӗтесчӗ!» — тесе ӗмӗтленетчӗ. Ёмӗтленнӗ ӗмӗчӗ ҫнттӗр! Ҫак кӗрӗсмерӗсскере сирпӗттӗр темиҫе ҫухрӑма! — Ҫивӗч Шӑл каллех
куҫне хӗссе илчӗ.
Тыркассем типех йӑшӑлтата пуҫларӗҫ. Пӗри шӑтӑкран
йӑпӑр-япӑр сиксе тухрӗ те, куҫне хӗссе, ҫапла каларӗ:
— Кукку ҫывӑрать-ха!
— Вӑратас пулать! — т-ерӗ Ҫивӗч Шӑл ҫирӗппӗн.—Халиччен ҫывӑрса ҫитет! «Ҫивӗч Шӑл килме хушрӗ!» — тесенех
сиксе тӑрать вӑл!
з*
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Паҫӑртанпах аванмарланса таракан Илюк Ҫивӗч Шӑла
ӳкӗте кӗрт&е тӑрӑшрӗ:
— Куккуна ан чӑрмантар! Вӑйлӑ кӗрешсе ыеӑннӑ пуль,
кантӑр пӑртакҫӑ. Кайран паллаштарӑн. Ӳнпа паллашни маншӑн питӗ усӑллӑ пулнӑ пулӗччӗ-ха: хампа ҫапӑҫакансене эпӗ
те пуҫ урлӑ ывӑтса яратӑп. Ҫивӗч Шӑл, %сӗ ман сӑмаха чӗрӳ
патне ан ил. Эс епле паттӑрри курмасӑрах паллӑ! Сӑмаха
шухӑшламасӑр персе ятӑм.
Ҫивӗч Шӑлӑн пичӗ-куҫӗ часах ҫуталса кайрӗ.
— Тӗрӗс каларӑн! Эп тахҫанах сӑнанӑ-ха ӑна: пысӑккисем
пӗчӗккисемпе хӑш чухне шухӑшламасӑр калаҫаҫҫӗ. Ман шутпа, сӑлтавӗ ҫакӑнта: пысӑккисем вӑйлӑ та, ҫавӑнпа, йӑнӑшсан та, хӑйсем ялан тӗрӗс тунӑ пек туйӑнать вӗсене, пӗчӗккисене кӳрентернине те асӑрхамаҫҫӗ. Ман сана ун пек тӑвас
килмест!
— Ман хамӑн та ун пек пулас килмест!
Кӑмӑлӗ час ҫаврӑнать иккен Ҫивӗч Шӑлӑн! Акӑ, хӗрлӗ
куҫӗ унӑн каллех хура. тӗслӗ пулчӗ, вӑл ҫӑвӑнкаласа илчӗ,
меллӗн ҫеҫ кайри ури ҫине кайса ларчӗ те ним пулман пек
ҫапла ыйтрӗ:
— Аҫтисем пултӑн-ха эс?
Тимлӗн итлесе лараканпа калаҫма та кӑмӑллӑ. Илюк
Хиндустан айлӑмӗ ҫинчен, кӗрен лотоссем ӑшӑ ҫилпе калаҫнине аса илтерекен амӑшӗпе Ниярам ятлӑ тӑванӗ ҫинчен каласа пачӗ. Илюк кулнӑ чух Ҫивӗч Шӑл та кулчӗ, Хӗветуҫ
хыпарне илтсен, вӑл ши-и! шӑхӑрса, лӑнк кайса ларчӗ. Кӑштахран вӑл юрлама та тытӑннӑччӗ, анчах та сӑмах Кӗҫӗнни
патне ҫитрӗ те, Ҫивӗч шӑл та вара — Илюк пекех — хӑш!
сывласа ячӗ.
— Атя-ха ман асанне патне,— терӗ вӑл кӑштахран,—
Пурнӑҫӗнче вӑл темӗн те курнӑ, тен, вӑл пире канаш парӗ,
пулӑшӗ?
— Чӑн-и, суя-и, пӗлместӗп, кӑмӑлу пулсан, ху тёрӗслесе пӑх. Асаттесем каланине пӗлтеретӗп,— терӗ Ҫиеӗч Шӑл
асламӑшӗ.—Пӗр канмаеӑр ҫичӗ кун утсаи, виҫӗ тӗрлё пушхир
урлӑ каҫсан, ту ярӑмӗсем патне ҫитсе тухатӑн. Унта пёр шарланка кӗрлесе тӑрать, теҫҫӗ. Шарланкӑ ҫумӗнчех, икӗ ту хушшинче, пӗр лапсӑркка тӗмӗ тур. Вӑл асамлӑ ҫырла ӳстерет.
Анчах та ун патне никам та ҫывӑхараймасть,— шарланкӑ
кирек кама та ҫапса антарать. Кӗҫӗнни ашшӗ унта икӗ хутчен кайса килчӗ, пушӑллах таврӑнчӗ. «Ҫывӑха та пыма
ҫук»,— тет.
— Т а в а х ! — т е р ё ^люк.— Часрах каяс ман!
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— Мансӑрах-и? — аптараса тӑчё Ҫивӗч Шӑл. Вӑл хӑй
тӗллӗн мӑкӑртатса илчӗ.— Мӗнле-ха капла?.. Ара эпӗ ӗнерех
пӗтӗм хурӑнташ-пӗлӗше: «Чӑвашьене каятӑп!»,— тесе каласа
хутӑм та...— Самантранах вӑл, лӑштах кайса, кулса ячӗ.— Ёҫ
нумайччӗ те-ха манӑн, мӗн тӑвас тейӗн: санпа пӗрле каймалла пулса тухрӗ иккен. Шухӑшласа пӑх-ха: тӳрӗрен каякан
ҫул-йӗре пӗлетӗн-и эс? Пӗлместӗн! Ҫичӗ кун мар, вунҫичӗ кун
аташса ҫӳрӗн! Тӳртен чуптарса, вунҫичӗ кун утмалли ҫула
пӗр кунта тума Ҫивӗч Шӑлӑн ӑсталӑхӗ кирлӗ! Эппин, сан
ҫине хӑпарса ларас, Илюк! Каяс!
Тӑххӑрмӗш

сыпӑк.

ЯЛАН ХОБОТА ШАННИПЕ КӐНА МАР,
ЙЫВӐР ВӐХӐТРА ПЕЧЁК ҪӐЛТӐРПА
ПЁЧЁК ТЫРКАСА ТА ШАНАС ПУЛАТЬ!
«Ҫичӗ кун каймалла, виҫӗ пушхир урлӑ каҫмалла»,— тенӗччӗ Ҫивӗч Шӑл асламӑшӗ. Чирлӗ тусӑма часрах сыватасчӗ тенӗ чух Илюк кун сиктерсе ҫеҫ мар, кашни кун пӗр канмасӑр утма пултарать-мӗн. Анчах — темӗнле васкасан та—
слонсем чупма юратмаҫҫӗ иккен, лӑпкӑн та тикӗс пырсах ҫичӗ
кун каймалли ҫула виҫӗ кунта утса тухаҫҫӗ.
Малтанхи кунӗнче Илюк хӑйӑрлӑ пушхирпе утса пычӗ.
— Хӑйӑр та хӑйӑр... Умра ялан — пӗрешкел хӑйӑр...— терӗ вӑл ҫакӑн пирки.
— Ха! «Пӗрешкел хӑйӑр»?! Пӗрре те ун пек м а р ! — к и лӗшмерӗ унпа Ҫивӗч Шӑл.— Хӑйӑр та тӗрлӗрен пулать: пӗр
хӑйӑрӗ — апла, тепӗр хӑйӑрӗ — капла!
Хӑш чухне кама та пулин кӑшт ҫеҫ систерсе калатӑн,
кӑштах ӑс паратӑн та — унӑн куҫӗ-пуҫӗ уҫӑлсах каять! Илюк
та, акӑ, тащрашӑха тимлерех сӑиаса пӑхрӗ те — тӗлӗнчӗ: мӗнле кӑна хӑйӑр ҫук кунта! Ҫутӑ сарри, хӗрлӗреххи, тӗксӗмми, хӗвел тӗсли! Выртасса та вӑл тӗрлӗ сарӑлса выртать:
йӑран пек, сӑрт пек, ту пек. Ку енче ҫуралса ӳснӗ Ҫивӗч
Шӑл тата тепӗр уйрӑмлӑх тупса пачӗ:
— Пушхирти хӑйӑрӑн хӑйён екки пур. Пӗр хӑйӑрӗ тёк
выртать, ун ҫинче курӑк та ӳсет, тепри — канӑҫсӑр, шыв пек
юхать, шӑвать, ялсене, лайӑх ҫӗрсене хупласа хума пултарать.
Илюк «бархан» текен хӑйӑр куписем хушшипе утса пычё.
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Никам тӗкӗнмесӗрех, хӑйӑр йӑр-йӑр-йӑр юхса анать, ҫавӑнпа
та сӑрт айккисем йӑрӑмлӑ-йӑрӑмлӑ курӑнаҫҫӗ.
Ҫутӑлнӑ кӑна-ха. Сывлӑш — сенкер, хӑйӑр куписем — сулхӑн, утса пыма — киленӗҫ ҫеҫ. Пушхирте ҫуркунне вӗҫленменха. Кунти ҫӗршывшӑн чи хаваслӑ, чи шавлӑ тапхӑр ку. Чылай
сӑрта лутра курӑк сырса илнӗ, тӗлӗ-тӗлӗпе шурӑ тюльпансем
чӳхенеҫҫӗ. Кайӑксем юрлаҫҫӗ, таврара — чӑйӑл-чӑйӑл та
чи-чи.
Пӗр-ик сехет иртрӗ ҫеҫ — пушхир хыпса ҫунма пуҫларӗ.
Урана хӑйӑр пӗҫертет, куҫа вӗри сывлӑш ҫиет. Кайӑксем те
шӑпланчӗҫ, сулхӑнрах вырӑна пытанса ларчӗҫ.
Хӗвел пӗҫертме тытӑнсан, Ҫивӗч Шӑл та вӗтеленме пуҫларӗ.
— Манӑн та лупас айне кӗрсе л а р м а л л а ! — т е р ӗ тыркас
ҫури.
Пушхирте пурӑнакан чӗрчунсем кӑнтарла аҫта та пулин
пытанса ларма тӑрӑшаҫҫӗ, хӑшӗсем шӑтӑк чава-чава кёреҫҫӗ,
вӗтелекен шӑрӑхран тӗплӗрех тарасшӑн пулса, тавҫӑруллисем
хӑйсен шӑтӑкне пӑкӑласах хураҫҫӗ.
Ҫивӗч Шӑл таҫта пытанса ларасшӑн пулни Илюка питӗ
пӑшӑрхантарчӗ. Пӗчӗк тыркаса хӑвӑртах иленсе ҫитрӗ ҫав
слон ҫури, кӑмӑллӑччӗ Ҫивӗч Шӑлпа пӗрле пыма: вӑл, шапӑлккаскер, слон ҫинче ларса пырсах, хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне
кала-кала пачӗ. Апла иккен, Ҫивӗч Шӑл малалла каясшӑн
мар, пӗр-пӗр сулхӑн хӳтлӗхе иытанса, ырлӑх курса ларасшӑн.
Салхула.нчӗ пулин те, Илюк чарӑ«са тӑчӗ: сиксе анах,
Ҫивӗч Шӑл...
— Мӗне пула чарӑнан эс?! Кашни самант халь мӗне тӑрать! Васкас пулать! — хӑтӑрса илчӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Эс сулхӑна кӗрсе ларасшӑн та...
— Ҫапла пулмасӑр! Вӗҫнех ҫитрӗм: халь-халь ҫунса-ӗнсекӗлленсе ларатӑп, эсӗ вара халтан кайнӑ ҫулҫӳревҫе те хӗрхенместӗн, ӑна лупас айне те ярасшӑн мар! П ё р лупас пулсан — юрӗччӗ-ха, сана ун чухне, тен, каҫарма та юрӗччӗ,
анчах та санӑн — икӗ лӑпсӑркка лупас вӗт!
«Мӗн пулчӗ ӑна?! Хӗвелпе анӑрарӗ-ши, темӗскерле лупассем пнрки анрашать!» — сехӗрленсе ӳкрӗ Илюк.
Шӑпах ҫак вӑхӑтра ҫӳлтен кӑвар тӑкӑннӑ пекех туйӑнса
кайрӗ те, Ҫивӗч Шӑл кӑшкӑрсах ячӗ.
— Хӑлху ҫунаттине ҫӗкле! Хӑлху ҫунаттине ҫӗкле, теп!
Хӑлхи ҫунаттине ҫёклерӗ ҫеҫ Илюк, самантранах Ҫивӗч
Шӑл кӑмӑллӑн мӑкӑртатни илтӗнчӗ.
*38

— Эй, ырлӑх! Эй, ёреххет! Эй, Ҫивӗч Шӑл! Пурӑнӑҫ ӑннӑҫем ӑнса пырать сан, мур ачи!
Илюк хавхаланса-ҫӗкленсе кайрӗ: Ҫивӗч Шӑл пӗрлех пырать-ҫке, «лупас» текенни слон хӑлхи пулчӗ вӑл!
Аяира тугай * журӑнчӗ. Тӗттӗм симёсакер, хӗрлӗ хӑйӑр
хушшипе пыракансене еплерех илӗртет вӑл! Илюк хӗпӗртерӗ:
вёсен ҫулӗ унталла выртмалла-ха, апла пулсан, ҫав пӗчӗк
вӑрманта кӑштах сывлӑш ҫавӑрма та май пулӗ!
Анчах та ҫул пуҫӗ, тӗттӗм лупас айӗнче ларсах, ӑҫталла
каймаллйне тӗшмӗртрӗ. Илюк чарӑнса тӑчӗ ҫеҫ, Ҫивӗч Шӑл
вӗрентсе те илчӗ:
— Сылтӑмалла — виҫё утӑм, сулахаялла — виҫӗ утӑм,
малалла — тӳп-тӳррӗн!
Тугай вара айккине тӑрса юлчӗ, Илюк хӗрсе кайнӑ хӑйӑр
ҫийӗпе малалла утрё. Халь ӗнтӗ пушхирте пёр чёрчун та курӑнмарё, пурте пытанса пётрёҫ. Ун-кун калтасем ҫеҫ йӑпӑртатса чупса ҫӳрерёҫ. Илюка курсан, вёсем чӑнк! хыта-хыта
тӑчӗҫ. «Ара, кам пулчӗ ку, пушар >пек шӑрӑхран хӑрамасӑр,
тӑр-кӑнтӑрла пушхирпе утаканскер?» — тесе тёлёнчёҫ пуль
вёсем.
Илюкӑн чӑтма ҫук шыв ӗҫес кнлчё. Анчах та васкамаллаҫке унӑн!.. Ҫакӑн пек йывӑр вӑхӑтра тус-юлташ пулнн темрен те паха ҫав! Ҫивӗч Шӑл халь- хӑйён паттӑрла пурӑнӑҫне
кала-кала пачё. Унӑн ҫапӑҫури ҫёнтерёвёсемпе танлаштарсан,
вёри пушхнрпе утасси мёнех вӑл?
Таҫтан тутлӑ шӑршӑ килсе ҫапӑнчё. Илюк пёр бархан
тӑррине хӑпарчӗ те, ытараймасӑр, чарӑнса тӑчӗ: икё сӑрт
хушшинчи васан — кёп-кёрен те хёрхёлтём. Унта хӑйӑр акацийё чечек ҫурнӑ иккен. Чылай чечекё тӑкӑннӑ, вёсем — тӗттём кӑвак. Тёмё тавра — нӑр-нӑр та (вӑш-ваш,— >пыл хурчёсем, тӗрлё шӑна-пӑван уяври пек сёрлеҫҫё.
Каҫ енне сулӑнчӗ. Бархансен кӑвак мёлкисем тӑсӑла-тӑсӑла ӳкрёҫ. Ҫивёч Шӑл «лупас» айёнчен тухса, слон ҫурӑмё
ҫине майлашӑнса ларчё те тӳрех хӑйӗн ӗҫне пикенчӗ:
— Сылтӑмалла — пӗр утӑм, сулахаялла —• пёр утӑм, малалла — тӳп-тӳрӗ!
Ҫӗрле вӗсем валли тепӗр ҫул пуҫӗ тупӑнчӗ тата — пӗчӗкҫеҫҫӗ сенкер ҫӑлтӑр. Каҫпа пушхир йӑлт улшӑнать: кӑнтӑрла пытанса ларнӑ чёрчунсем ун чухне сунара тухаҫҫё, хуп* Т у г а й — пушхирти ҫырма хӗррнпе ӳсекен вӑрман тӑрӑхӗ.
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хура тӳпене ҫӑлтӑрсем тухса тулаҫҫӗ. Ҫӑлтӑрӗсем—шултра,
вёсем пуҫ тӗлӗнчех ялтӑртатаҫҫӗ, хобот тӑссанах, пӗрне-пӗрне
татса илессӗн туйӑнать. Акӑ, вёсен хушшинчен пӗр пёчӗк ҫӑлтӑр ҫуталса кайрӗ. Сенкер пайӑркисене сапалать те сапалать
вӑл. Илюк, инҫе ҫула тухнӑранпа ялан малалла талпӑнса,
ялан малалла пӑхма хӑнӑхса ҫитнӗскер, мал енче чӑлтӑртатакан пёчӗк ҫӑлтӑра тӳрех аҫӑрхаса илчё те чарӑнса тӑчӗ.
— Ҫивёч Шӑл! Пирӗн ҫав сенкер ҫӑлтӑр еннелле каймалла! Кур-ха, вӑл ятарласа пире ҫул кӑтартса тӑрать!
— Ҫул кӑтартаканни — эпёччё-ха вӑл! Ку — ҫула ҫутатаканни пултӑр, эппин,— мӑртӑхрӗ Ҫивӗч Шӑл.
Калама ҫапла каларӗ те Ҫивёч Шӑл, хӑй вара лӑштах
кайрӗ. Каҫпа пач палламан вырӑн тухса тӑнӑччё те ума, Ҫивёч Шӑл ӑшне: «Лупас айӗнче ларсах, ҫул-йӗре тёрёс чухлама пулать-ши, пулмасть-ши?» — текен шухӑш сӑнӑ пек яшш!
пырса кёнёччё.
Илюк та савӑнчё: чӑнах, сана иккӗн тан ҫул кӑтартса
пыни шеп мар-и? Пёри, ҫивӗч шӑлли, кӑнтӑрла: «Унталла та
кунталла!» — тесе ҫеҫ пырать, тепри, сенкер пайӑркалли, каҫ
пулсанах: «Ман паталла! Ман паталла!» — тесе йыхӑрать.
Аякра аслати кёрлерӗ.
Ир тҫлне вӗсем ҫёрле ҫумӑр ҫунӑ вырӑна ҫитсе тухрёҫ.
— ТӑмлД пушхнре ҫитрӗмӗр! — пёлтерчё ҫул пуҫё.
— Аҫта?!
— Тӑмлӑ пушхнре, теп! — мӑнаҫлӑн каҫӑрӑлса ларчӗ
Ҫивӗч Шӑл.
— Аҫта тен??!!
— Чул пек хытӑ тӑм сарӑлса выртакан пуш-пушӑ хире!!!
Анӑраса кайрӗ Илюк. Мӗн япала ку? Хӑлхара «пуш-пушӑ»
текен сӑмах янӑрать, куҫа туп-тулли хир курӑнать. Хирёпе
хёрлё мӑкӑнь йӑлкӑшать!
— Ҫуркунне пушхир — пушӑ мар!—тӗлли-паллине тупса
пачё Ҫивёч Шӑл.
Ҫуркуннехи ҫумӑр тӑмлӑ пушхиршён — юмахра асӑмакан
чёрё шыв пекех-мён! Ҫуркунне килет те — чул пек хытӑ, ҫурӑла-ҫурӑла кайнӑ тӑм ҫине ҫемҫе ҫулҫӑллӑ, черчен ҫеҫкеллё
мӑкӑнь шӑтса тулать! Ҫуркунне иртет ҫеҫ — пётём курӑк
типсе ларать, тӑмлӑ ҫёр каллех — ҫатма пек, чул пек.
Халь икӗ ҫулҫӳревҫё тавра йӑм-йӑмӑх хнр сулмаклӑн хумханчё. Иёпе мӑкӑнь пуҫӗсем йӑлл! та ялл! ҫиҫе-ҫиҫе илчёҫ.
Пуҫ тёлёнче, таса та сенкер тӳпере, тӑрисем юрларёҫ.
Малтан сулхӑнччё, хёвел кӑштах хӑпарчё те — хир типрӗ,
сулмаклӑн тайӑлнӑ мӑкӑнь пуҫӗсем ҫёкленчёҫ, ҫеҫкисем вӗл*40

кӗшме пуҫларӗҫ. Тепӗр сехетрен вара Ҫивӗч Шӑл та «лупас»
айне-чӑмрӗ.
Паллах, Ҫивӗч Шӑл пулман пулсац, Илюка йывӑр килетчӗ. Анчах та тыркас калавӗ ӗнтсе вётелекен шӑрӑха та систерми турӗ. Паян вӑлхӑйӗн куккӑшӗҫинчен каласа пачё. Мёнлерех йышши иккен Ҫивӗч Шӑлӑн куккӑшӗ! Мӗнпур ҫӗршыври мёнлур латтӑреен мёнлур_ чаллӑ ҫёнтерӗвӗсене пӗрле
пухсан та, Ҫивӗч Шӑл куккӑшӗ яхӑнне те пыраймаҫҫё вӗсем!
Ҫак тӗлӗнмелле паттӑр хӑйӗн шӑллӗне, Ҫивӗч Шӑла, еплерех юратать тата! Кам та кам тӗкӗнтӗр-ха ун шӑллӗне, мӗн
курасса пӗлӗ вӑл ун чухне!
Иккӗмӗш кун та иртсе кайрӗ. Хӗвел хӗрлӗ сӑрт хыҫне
анса ларчӗ. Ҫивӗч Шӑл слон ҫинче хавассӑн юрласа пычӗ,
тӗрӗсрех каласан, вӑл хавассӑн юрласа пыма т ӑ р ӑ ш р ӗ.
Тӳррлне пӗлтерсен, ӑшӗ вӑр-вӑр турӗ ҫав унӑн: кунти тавралӑх кӑмӑла каймарӗ ӑна. Ҫавна пула Ҫивӗч Шӑл сенкер
ҫӑлтӑра кӗтрӗ.
Каҫ пулчӗ. Малтан пӗр шӑрчӑкӗ сас пачӗ, ӑна хирӗҫ пӗр
харӑс ыттисем юрласа ячёҫ — вара пӗтӗм пушхир янӑрама
пуҫларӗ.
I
Ку хутӗнче сенкер ҫӑлтӑр темӗншӗн каярах юлчӗ те, Илюк
ӑна, чарӑнса тӑрсах, йыхӑрчӗ:
— Сенкер ҫӑлтӑр, ӑҫта зс?!
Ҫивӗч Шӑл мӑшт тӑчӗ, хӑй вара чӑтайми сенкер ҫӑлтӑр
курӑнасса кӗтрӗ, вӑл вӑрттӑн пушхире сӑнарӗ, лешӗ ӑна килӗшменҫемӗн килёпимерё...
Чӑлтӑртатса, хӑй тавра сенкер ҫутӑ сапаласа, курӑнса
кайрӗ те пӗчӗк ҫӑлтӑр, туссем кӑнтӑрла ҫулран пӑрӑнса утни
паллӑ пулчӗ.
Вӗсем ҫӗрӗпе куҫ хупмарӗҫ. Илюк лӗр чарӑнмасӑр сенкер
ҫӑлтӑр еннелле утрё... Вёсен умӗпе ҫёр мулкачисем, тилёсем,
хӑйӑр чёрёпёсем чупа-чупа иртрӗҫ.
Ирхине вёсене темёскер кёрёслетни те кӗрлени тёлёнтерчё. Аякра ту ярӑмӗ курӑнса кайрё.
— Ҫитес ҫёре ҫитетпёр!—хавассӑн кӑшкӑрса пӗлтерчӗ
ҫул пуҫё.— Каялла — пёр утӑм, сулахая — пӗр утӑм, сылтӑма — пӗр утӑм, кайран — тӳп-тӳррӗн малалла!
Ура айӗнче чӑкӑр-чӑкӑр туса пычё. Пур ҫӗрте те вӗтӗ
хура чул йӑлтӑртатса выртать.
— Чуллӑ пушхлр! — сивлерӗ ку тавралӑха Ҫивёч Шӑл.—
Эпир ӑна кӑмӑлламастпӑр!
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Чӑ!нах, «унта вӗҫен кайӑк та, ӳсентӑран та питё сахалмӗн.
Ту ярӑмё патне икё ҫулҫӳревҫё ҫёрле ҫеҫ ҫитсе тухрё. Вёсен тӗлӗнче сенкер ҫӑлтӑр ҫиҫсе тӑчӗ. Ҫывӑхрах ӳхӗ канӑҫсӑр кӑшкӑрчӗ. Таҫта, ҫӳлте, вётё чулсем чӑнкӑлтатрӗҫ-чаклатрёҫ. Ту качакисем иккен. Ту тӑрринче кӑнч хытса тӑчӗҫ
те вӗсем — пач куҫран ҫухалчӗҫ.
Илюк ту хушӑкне кёрсе кайрӗ. Ун ҫурӑмё ҫинче пыраканни чӑмӑртанарах та лӑпчӑнарах ларчё. Кӗрленкӗ ахӑрать
кунта. Шыв сасси ҫакӑн пек пулма пултарнине Илюк нихӑҫан
та шутламан. Шыв шӑнкӑр-шӑнкӑр тӑваканччӗ е пёр сассӑр
йӑрӑлтатса юхаканччӗ. Илюк паллакан кӳлё, кёрен лотоссемпе витённёскер, тӳлеккён йӑлтӑртатса выртатчё, ҫиллё
ҫанталӑкра ҫеҫ унта хумсем чӑмпӑлтататчёҫ. Ганг шывё хӑш
чухне ҫырантан тухса таратчё-ха, анчах вӑл та (еплерех
пысӑк шыв!) нихӑҫан та ҫапла хӑрушӑ ахӑрман. Ку, умри
шыв, кёрслетет те вӗрет.
Кёҫённин урокне илтме тӳр килмен пулсан, Илюк, тен,
шикленсе те ӳкнӗ пулӗччӗ. Халь вӑл хӑнк та тумарӗ, пёр-ик
утӑм ҫеҫ каялла чакрӗ.
— й ы в ӑ р самантсенче аптӑраса-сехёрленсе ӳкме юрамасть, ун чухне епле те пулин хӑвна ху лӑплантарса, малалла мён тумалли ҫинчен шухӑшлас пулать! — терё Илюк шӑп
та шай Кӗҫӗннин сассипе. Малалла вӑл хӑй сассипе каларё.—
Пирён ҫапла тӑвас пулать: 1. Чи малтан Ҫивӗч Шӑлӑн ман
хӑлха ӑшне кӗрсе лармалла. Эп каламасӑр, унтан тухма
юрамасть.' 2. Ҫивёч Шӑл асламӑшӗ: «Сиплё ҫырла икё ту
хушшинче ӳсет»,— тенёччё, ку енче — пёр ту ҫеҫ, апла пулсан,
манӑн леш енне ишсе каҫас пулать. Эпӗ ишме пёлетёп, ҫавӑнпа та ку — п ё р р е те хӑрушӑ мар. Анчах та шарланкӑ пудран ҫапса, анӑратса яма пултарать, ҫавӑнпа та хама хам:
«Тем пулсан та, анӑраса кайма юрамасть»,— тесе, сӑмах парса хуратӑп!
— Сан хӑлху ӑшёнче мён вӑхӑтчен ларас пулать вара
манӑн?—пӑшӑрханчё Ҫивӗч Шӑл:
— Хӑвна ман хобот ярса тытиччен!
— Сан хоботна шансах пӗтерме ҫук: «Шӑп кирлӗ чухне
пач таҫта кайса кӗчӗ»,— теттён-ха ун пирки!
— Кайран, чылайран-чылайран, каялла таврӑннӑччӗ вӑл
ун чухне! Ан хӑра! Тен, паян сан патна та ҫаврӑнса ҫитё!
Пытан часрах! Пирён васкас пулать!
Пачах ҫухалакан е ӗмӗр иртсен ҫеҫ тупӑнакан япаласене
сивле-сивле, Ҫивёч Шӑл хупах хӑлха ӑшне кӗрсе ларчё.
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— Тем пулсан та, анӑра.са кайма юрамасть! — терӗ Илюк,
анчах та кӗрленкӗ ҫывӑхне пырсанах, пуҫа: «Ай-й! Калама
ҫӑмӑл та, ӗҫне тума йывӑр ҫав»! — текен шухӑш пырса кӗчӗ.
Хӑйӗн шывне пӑтратнипе «ӑна ма<р, кӗрленкӗ тата ыттисен шухӑшӗпе ӗҫне те пӑтратать иккен. Сӑмахран, эсӗ: «Ку
шарланкӑна часрах ишсе каҫасчӗ!» — тесе шухӑшлатӑн, ху
вара — малалла ыткӑнас вырӑнне — каялла-каялла чакатӑн.
— Юрать-ха, «Кӗҫӗнни» ятлӑ сӑмах пур!
— Паян Кӗҫӗнни ҫинчен ҫеҫ шухӑшламалла! — тесе кӑшкӑрса ярсан ҫеҫ Илюк малалла вирхӗнчӗ.
Шыва чӑмрӗ те слон ҫури — ҫухалчё. Шарлак ҫаплах
ахӑрчӗ, шӑхӑрчӗ, вӗрерӗ. Авӑр тӗлӗнче темӗскер, сӑрккаскер,
ҫиеле тухнӑ пек туйӑнчӗ пёр самантра, кайран вӑл каялла
ҫавӑрӑнса кӗрсе кайрӗ. Чылайран ҫав сӑрикаскер леш енчи
ту хысакӗ ҫумне тухса тӗршӗнчӗ. Слон ҫури пулчӗ ку. Вӑл
йывӑррӑи сывларӗ, ҫитменнине тата, унӑи пӗр хӑлхи янӑраянӑра кайрӗ, ахаль янӑрэнипе ҫеҫ мар-ха, хӑрушӑ сӑмахсем
каласа анӑрашрё: «Путап! Путап!» — кӑшкӑрчё хӑлха. «Шывран чиперех тухрӑм-ҫке, мён кирлӗ мара сӳпӗлтетет ку?» —
тесе, хӑлхине лӑстӑр-лӑстӑр тутарса илчё те Илюк, халь ҫеҫ
путма хатӗрленекенни урӑхла кӑшкӑрса ячё: «Укеп! Укеп!»
«Э-яй! — тёлёнчё Илюк.— Аслисем малтан ӳкеҫҫё, кайран ҫеҫ
путаҫҫё, ку айванӑн — пуҫхӗрлӗ: малтан путать, кайран ӳкет».
Ҫак ҫуйхашакан сасӑ ытла палланӑ пекех туйӑнса кайрё те, Илюк вара Ҫивӗч Шӑла аса илчӗ, вӑл хӑлхине тепёр
хут лапӑсс! тутарчё, ку ёнтё: «Шӑпланнӑ пул!» — тенине пёлтерчё.
Акӑ, в ӑ л — икё ту. Вёсем ёлёкрех пёр ту пулнӑ «урӑнать,
кайран, ҫурӑлса кайса, икё пая уйрӑлнӑ, ҫавӑнпах пуль вёсем
хушши — ура лаппи сарлакӑш ҫеҫ. Паллах, Кёҫённи ашшё
кёрленкё тӗлӗцчен леш енне вёҫсе каҫма пултарнӑ, анчах та
ҫакӑн пек тӑвӑр хушӑка епле анса ларайӑн, тем тӗрлӗ чее
меслет тупса анса ларсан та, унтан мёнле вӗҫсе тухайӑн?
Шарлак хысака пыра-пыра ҫапӑнать, ту хушӑкне хуплахупла хурать. Иывӑр вӑхӑтра мён тумалла? Пӗр-пӗринчен
пулӑшу ыйтмалла! Дёр-пӗрне пулӑшмалла!
— Сенкер ҫӑлтӑр! Нимён те курӑнмасть! Ҫутат-ха вӑйлӑрах! — пулӑшу ыйтрӗ Илюк та.
Сенкер ҫӑлтӑр, пӗтӗм пайӑркисене пёр енне — ту хушӑкӗ
тӗлне — салата-салата чалтӑртатрӗ. Ун ҫутинче пёр лӑпсӑркка тём курӑнса кайрё. Ҫулҫисем — унӑн вётё-вӗтӗ те ҫаврака, тёттём симёс. Пёрёхекен шыв айӗнче хумхаяать, авӑнаавӑна анать вӑл, ҫулҫисем хушшинчен темёскер, кӗренскер,
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ҫутала-ҫутала илет, ҫавна май хӑшпӗр ҫулҫӑсем те кӗреннӗн
йӑлтӑртатса каяҫҫӗ.
Эх, ырдӑх-ҫке вӑл — тӗнчере хобот пурри! Тӑвӑр хушӑка
ху кӗреймесен, унта ытараймалла мар хобота тӑсса кӗртме
пулать!
Тӑсрӗ-тӑсрӗ хоботне Илюк, анчах, мӗнпур вӑйран тӑссан
та, лӑпсӑркка тӗм патне ҫитереймерӗ.
Эх, ырлӑх вӑл — пӗчӗк хушӑкра та йӑпӑртатса чупма пултаракан тус пурри!
Ан тив, шыв ҫаптӑр' сана, чӑрмантартӑр! Эсӗ, хоботна хӑлху патне ҫитиччен тӑеатӑи, пӗчӗк туона ярса илетӗн, ытараймалла мар хоботна ту ҫ-урӑкне тӑсса кӗртетӗн те ытараймалла мар тусна ҫӗре яратӑн. Ан тив, йӑпӑртатса ан чупайтӑр
вӑл паян, шыв сулӑмӗ ӑна сулӑнтара-сулӑнтара ярӗ, ҫавах
вӑл малаллах талпӑнӗ, тӗттӗм симӗс тӗм ӑшне чупса кӗрӗ!
Шьш айӗнче чӳхенсе ларакан тӗмӗ вара унччвнхинчан те
вӑйлӑрах хумханӗ, авӑ«а-авӑна анӗ!
Акӑ, Ҫивӗч Ш ӑ л каялла сиксе тухрӗ. Илюк лачкам пулнӑ
туоне хоботпа ярса илчӗ те каллех хӑлхи ӑнине «ӗртсе лартрё.
Васкамалла-ҫке!
— Тем пулсан та, анӑраса кайма юрамасть! — т е р ӗ Илюк,
шарлак варрине тепӗр хут чӑмнӑ май.
Шарлак кӗрлевӗ мӗн каланине унччен уяса илме ҫукчӗ,
халь вара шӑхӑрни те ахӑрни ҫеҫ мар, ҫиллессӗн каланӑ сӑмахсен сьшӑкёсем те илтӗнчёҫ:
— ...ян...кё...нни...нчен...шут...ла...лла!
Кайран ҫав сыпӑксем сайралчёҫ, ҫапларах илтёнчёҫ:
— ...к...нни...шут...ла...лла!
Авӑр тёлёнче пёртен-пӗр сыпӑк ҫеҫ тӑрса юлчӗ:
— Кӗ...нни!..
Вӑхӑт чылаях мртрӗ пулас, ҫӑлтӑрсем те шупкалашчёҫ.
Сенкер ҫӑлтӑр та — такама шыранӑ пек — аялалла анчё,
авӑр тёлне ҫутатса тӑчё.
Юлашкинчен, Илюк та курӑнчӗ. Вӑл, халь-халь тӑрӑнса
анассӑн, сулӑна-сулӑна кайрё. «Инкек ҫине синкек» тенӗ пек,
унӑн каллех хӑлхи янӑра пуҫларӗ. «Чуччу ярӑнмастӑн пуль
эс?!» — терё ҫав канӑҫсӑр хӑлха. Унчченхи пек усӑнса та
тӑрасшӑн пулмарё вӑл, акӑ, аран-аран ҫӗкленкелерӗ те хӑлха ҫунатти — Ҫивӗч Шӑл сиксе тухрё. Тыркас аванмарланса
кайрё: ҫывӑх тус ураран ӳкесле сулкаланса тӑнӑ чух чуччусем ҫинче ярӑнасси епле пуҫа пырса кӗрет вӑл?!
— Илюк! Илюк, теп! Куҫна уҫ-ха! Куҫна уҫ-ха, теп! Кёҫённи патне каймалла, теп!
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— Кӗ...нни!..— терӗ те Илюк, тайкаланса та пулин, вырӑнтан хускалчӗ.
Ана пӗр юрӑ тӑна кӗртрӗ, уҫӑлтарса ячӗ.
Ҫӑлтӑр!
ИӑлтӑрЙӑлтӑр!
Вӑл ҫула ҫутатать!
Ҫырла!
Ана ырла та
Сыхла!
Вӑл пврӗн туса сыватать!

Ҫивӗч Шӑл юрлать-мӗн!
Сенкер ҫӑлтӑр, сиплӗ ҫырла, шывра та путман тус,—мӗн
кнрлӗ — пурте пур, пурте пӗрле! Ҫакӑнтан лайӑхраххи мӗн
пулма пултарӗ? Илюк та юрра хутшӑнчӗ.
Туссем каялла ҫаврӑнса ҫитрӗҫ. Хавхаланса-хӑпартланса
кайрӗҫ вӗсем. Ҫавӑнпах пуль хурлӑ самахсене чылайччен
ӑнланма пултараймарӗҫ.
— Кӗҫӗнни вилсе кайрӗ! Кӗҫӗнни вилсе кайрӗ!
— Халь ҫеҫ Кӗҫӗнни вилсе кайрӗ!
Илюкпа Ҫивӗч Шӑла унччен темӗскер вӑй парса тӑнӑ
курӑнать, халь ҫав «темӗскер» таҫта кайса кӗчӗ те туссене
шалтӑрах халтан ярса хӑварчӗ.
Таврара пӑшӑрханса калаҫрӗҫ, .ка-наш паракансем те
пулчӗҫ:
— Эх, кая юлчӗҫ!
— Пӗр-ик минут ҫеҫ маларах ҫитнӗ пулсаяччӗ!
— Ай, хӑйсем шӑйрӑлса-аманса пӗтнӗ, ҫырлипе хӑйсен
суранне имлес пулать!
Мелсӗр кайса ӳкнӗ Кӗҫӗнни: пӗр ҫунаттине сарса пӑрахнӑ, теприне хӑй ҫумне пӑчӑртанӑ.
Тинех сас тухрӗ Илюкӑн. Инкек пулсан, ҫав инкеке ниепле те тӳрлетме май ҫук пулсан, Инди слонӗсем ҫапла, хобота ҫӗклесе, ҫӗре жукалесе, ӳхӗреҫҫӗ. Хальхинче шапӑлкка
Ҫиъӗч Шӑлӑн та сасси ҫӗтсе ларчӗ, тыркас ҫури чӗтреме пуҫларӗ, ҫавна май кӗрен ҫырла Кӗҫӗнни ҫине тухса ӳкрӗ...
— Эп вӗҫмесӗр пурӑнма пултараймастӑп! — илтӗнсе кайрӗ Кӗҫӗнни сасси.
Малтанласа никам та сӑмах чӗнеймерӗ.
— Эп вӗҫмесӗр пурӑнма пултараймастӑп!
Ахх! терӗҫ пурте, ялл! ҫиҫрӗҫ пурин куҫӗсем те.
— Эп вӗҫмесӗр пурӑнма пултараймастӑп!
Кӗҫӗнни тӳпене ярӑнса хӑпарчӗ. Пӗтӗм пушхир халӑхӗ
пуҫа каҫӑртрӗ:
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— Вӗҫ, Кӗҫӗнни, вӗҫ!
Кашнийӗ хӑй тӗрлӗ савӑнчӗ. Кӗҫӗнни амӑшӗ ывӑлӗн кашни тӗкне тӗрӗслерӗ, пурте тӗрӗс-тӗкел иккенне курсан, икӗ
ҫунаттипе пуҫне хупларӗ.
— Лӑплансам, амӑшӗ... Сывӑ пирӗн ывӑл! Рехмет сана,
Илюк! Рехмет сана, Ҫивӗч Шӑл! — тав турӗ ӑмӑрткайӑкашшӗ.
— Халь ма«ӑн вӗҫӗмсӗр «алаҫас «илет!—терӗ Илюк.
— Калаҫ, сенкер тӳпе пек Илюк! Калаҫ! — ирӗк пачӗ Кӗҫӗнни асламӑшӗ.
— Халь манӑн вӗҫӗмсӗр юрлас килет!
— Юрла, сенкер тӳпе пек Ҫивӗч Шӑл! Юрла!
Илюка пӗтӗм япала тӳнтерле курӑнма пуҫларӗ пулас:
«Ак-ак, хӗвел патне ҫитетӗп»,— текен ҫӳллӗ тусене вӑл ҫаранлӑ вашмӑк сӑртсемпе, кайӑк ҫунаттине вӗтелекен пушхирсене
сулхӑн вӑрмансемпе танлаштарчӗ, пин-пин ҫухрӑмри Шупашкар пирки ҫур ҫухрӑмра ларакан ашшӗ-амӑшӗ килӗ ҫинчен
калаҫнӑ пек калаҫрӗ. Калаҫӑва ҫӑлтӑрпа ҫырла ҫинчен пуҫарсан, пӗри те нимӗн те ӑнланаймарӗ: ҫ ӑ л т ӑ р ё — ҫырла-и,
е ҫырли — ҫӑлтӑр-и? Савӑнӑҫлӑскерсем, пурте шавласа кулса
ячӗҫ.
Ҫивӗч Шӑл ши-ши! шӑхӑрса юрларӗ. Сасартӑк вӑл юрлама чарӑнчӗ те ӑмӑрткайӑксем ҫине кӑнн! пӑхса илчӗ, вара
унӑн алли-ури ҫыхланса ӳкрӗ, вӑл аран ҫеҫ Илюк хоботӗнчен
ҫакланчӗ.
— И-и-илюк... Эп мансах кайнӑ: ӑмӑрткайӑксем — пирӗн
тӑшмансем-ҫке, вёсем пире епле тустараҫҫӗ! Халь пӗ...пӗ...пӗ...трӗм... эп...
Тӑватӑ ӑмӑрткайӑк, ҫунаттисене усса, пуҫне пӗкрӗ. Ватӑ
ӑмӑрткайӑк ҫапла каларӗ:
— Амӑрткайӑксем вёҫме пӑрахиччен пирён ҫемьешӗн сиртен ҫывӑх тӑвансем пулас ҫук. Амӑрткайӑксем нихӑҫан та
вӗҫме пӑрахас ҫук, нихӑҫан та сиртен хаклӑ тӑвансем пулас
ҫук!
Вуннӑмӗш

сыпӑк.

ТУССЕМ ПИН-ПИН ЮРАТНА ЮМАХ ХУШШИНЧЕН
ЧИ ЮРАТНА ЮМАХ СУЙЛАСА ИЛЕҪҪЁ
Илюк ту айӗнче тӑрать. Ҫӳлелле пӑхать те вӑл, унӑн юрлас килсе каять: Кӗҫӗнни паян пёр канмасӑр вёҫет, вирхӗнсе
хӑпарса каять те —ярӑнать, Илюк ҫирӗмвунултта ҫити шут*47

лать, Кӗҫӗнни ҫаплах, ҫунаттипе пӗрре сулмасӑр, мӑнаҫлӑн
ярӑнать, кайран вӑл, ҫиле хирӗҫ ҫаврӑнса, каллех ҫунаттипе
усӑ курмасӑр, тата ҫӳлелле вӗҫсе улӑхать, ун хыҫҫӑн сывлӑша шӑхӑртса, чул пек ҫӗрелле чӑмать. Ҫӗрелле пӑхать те
Илюк, унӑн йӗрес килсе каять: ҫывӑхри тыркас шӑтӑкӗ Ҫивӗч Ш ӑ л а аса илтерет. Илюкӑн ҫула тухмалла, анчах та...
шывра та путман юлташпа мӗнле уйрӑлмалла-ха?
Ума пӗр-пӗринпе тытӑҫнӑ тыркас ҫурипе темӗнле чӗрчун
сиксе тухрӗҫ. Ёхлете-ӗхлете кӗрешет тыркас ҫури, ура явма
та хӑтланать, анчах та тепӗр чӗрчунӗ ӑна парӑнтарсах пырать. Вӑл тыркас ҫурине халь-халь хӑй айне пӗтӗрсе чикес
тенӗ чух, лешӗ, ҫӑлӑнӑҫ кӳрекен сӑмаха тинех аса илнӗн, хавассӑн кӑшкӑрса ячӗ.
— Эс пӗлместӗн-ха пирӗн ратнене! Кӗҫӗнни тете! Кӗҫӗнни
тете!
Тыркас ҫурине тапӑннӑ. чӗрчун, те тёлӗннипе, те сехри
хӑпнипе, пӑлтӑр-палтӑр! чикеленсе кайрӗ, хӑй тӗлӗнчех ҫиҫсе
илнӗ ӑмӑрткайӑкӑн мерчен куҫне курсан, ҫухӑрса ячӗ те
каялла тапса сикрӗ.
Акӑ, эрӗм тӗмми хушшинчен Ҫивӗч Ш ӑ л сиксе тухрӗ, кайри ури ҫине ларса, пит-куҫне ҫурӗ, вара малалла йӑпӑртаттарса чупрӗ.
Илюка амӑшӗ ӑс вӗрентни аса килчӗ. «Ху валли тус-юлташ суйланӑ чух эсӗ малтан унӑн чи юратнӑ юмахне итлесе
пӑх, ҫав юмах саншӑн та чи кӑмӑлли пулма пултарайсан, ан
иккӗлен — ҫав юмаха саваканпа туслаш»,— тетчӗ амӑшӗ.
Ҫук, паллашнӑранпа та Илюкпа Ҫивӗч Шӑлӑн юмах-халлап
ярса ларма вӑхӑт пулмарӗ, вёсен тӳрех хӑрушӑ кӗрленкӗпе
кӗрешмелле пулчӗ. Юмах мар, ҫак кӗрешӳ палӑртрӗ ҫывӑх
туса. Халь ӗнтӗ епле сывпуллашас унпа?
«Ыйтса пӗлем ун юратнӑ юмахне. Асӑнмалӑх пултӑр»,—
шухӑшлать Илюк, тусне кӗтсе тӑнӑ май.
— Ҫивёч Шӑл, хӑвӑн чи юратнӑ юмахна ярса парсамччӗ...
— Пирён ҫӗршыва килтӗн пулсан, кунти йёркесене хисеплес пулать! Сирён патӑрти, Индири, йёркесене пёлсех каймастӑп, пирӗн ҫёршывра вара чи малтан сывлӑх сунаҫҫӗ,
кайран ҫеҫ ёҫ-хёл пирки сӑмах луҫараҫҫё!
Илюк хӑй ҫапла сӗмсӗр пулнинчен вӑтанса кайрё, кайран
кунти йӑлапа, тайӑлса, Ҫивёч Шӑла сывлӑх сунчӗ.
Ҫивёч Шӑл тепӗр хут юсанса илчё, темшён вӑл тӳпене
тинкерсе пӑхрё, вара васкамасӑр сӑмах пуҫларё.
— Хӑвах пӗлетӗн, тёнчере юмах нумай. Ман ҫӗршывра
та юмах — пинё-пинёпе. Паллах, кунта, кёллентерсе ҫунта*48

ракан хӗвел айӗнче, тӳпене тӗрелесе таракан тусем хушшинче
илемлӗ юмахсемсӗр пурӑнма хӗн. Ҫавах та, ҫак пин-пин чаплӑ юмах хущшинче пӗри маншӑн — чи хакли... Итле...
Ман шутпа, ку ӗҫ халь иксӗмӗр даракан вырӑнта пулса
иртнӗ. «Ҫивӗч Шӑл пуш сӑмах ҫаптарать»,— тесе ан иккӗлен,.
эпӗ ку ёҫе пӗтӗмпех тӗрӗсленӗ-тӗпченӗ, ваттисенчен ыйтаыйта пӗлнӗ, пурте тӳрре килет.
Ҫапла вара, тахҫан-авал ҫак пушхирте пӗр чухӑн бедуин
пурӑннӑ. Урхамахсӑр пуҫне унӑн нимӗн те пулман. Урхамах«е .вӑл питӗ юратса пӑхса тӑнӑ. Акӑ, бедуин кӗлмёҫе тухать.
Аптӑранӑ енне, юратнӑ утне сутма шухӑшлать. Уншӑн вӑл
питӗ хаклӑ ыйтать. Мӗншӗн йӳнӗ ыйтас ун? Ырӑ ута, чи ҫывӑх юлташа, ҫухалса кайсан — ҫул-йӗр тупакан, ывӑнсан —
камӑҫ паракал ҫаъра та таса куҫлӑ ута, епле йӳне сутас?
Хаклӑ хакпа сутакан лаша пирки патша патне хыпар ҫитет. «Ку урхамаха хуҫи ытла та юратать пуль. Кӗлмӗҫе юлсан та, ӑна йӳне сутасшӑл мар. Учӗ те ырӑ ,пулӗ. Ана манӑн
туянас»,— тет патша. Ҫирӗм виҫӗ тӗве ҫине ылтӑн-кӗмӗл, чаплӑ тумтир тиеҫҫӗ те бедуин патне тухса каяҫҫӗ.
Вӗсем хӗрлӗ пушхире, тӗрӗсрех каласан, ҫак пушхире,
пырса кӗреҫҫӗ. Шӑпах паянхи пек кун хӗрсе-ҫунса тӑнӑ. Пушхир варринче ларакан пӗчӗк хӳшӗ тӗтреллӗ курӑннӑ. Хӳшӗ
ҫумне пӗр урхамах кӑкарса хунӑ. Патша ҫыннисем ҫакӑнта
чарӑнаҫҫӗ. Хӳшӗре шӑпах леш бедуин пурӑннӑ. Вӑл ҫулҫӳревҫӗсене хӑналасшӑн, анчах та килӗнче унӑн пӗр тӗпренчӗк.
те пулман. Вӑл хӑйӗн лашине пусса, патша ҫыннисене хӑналать, вӗсене канма вырттарать.
Тепӗр кун патша ҫыннисем бедуинран ҫапла ыйтаҫҫӗ:
— Эпир лашине хаклӑ хакпа сутакан бедуина шыратпӑр.
Пирӗн патша ҫав ута туянасшӑн.
Хуҫа ҫапла хуравлать:
—. Вӑл бедуин — эпӗ. Манӑн сире хӑналама нимӗн те
пулмарӗ, ҫавӑнпа эпӗ урхамахӑма пусса ҫитертӗм...
Юмах пуҫласанах сывлама хӑраса ларакан Илюк халь.
хашлатса ячӗ.
— Ҫивӗч Шӑл... Пӗлетне: ман анне мӗн каланӑ пулӗччӗ?
Вӑл: «Ачасем, эсир пӗр юмахах юрататӑр, апла пулсан, юлташлӑ пулӑр, пӗрле ҫӳрӗр»,— тенӗ пулӗччӗ...
— Илюк, сан аннӳ — тӗлӗнсе хытса каймалла ӑслӑ! Вӑл:
шӑп та шай ман пек шухӑшлать! Апла пулсан, майӗпен сан
ҫине хӑпарса ларас пуль! — ытти сӑмахне Ҫивӗч Ш ӑ л хӑй
тӗллӗн мӑкӑртатрӗ.— Слон ҫинче ларса пырса, тӗнче курса
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ҫӳреоси, ман шутпа, ӗреххет! Слонӗ тата хӑвӑн чи ҫывӑх тусу
пулсан, ӗреххет ҫеҫ мар, телей!
Ҫивӗч Шӑл Илюк ҫине хӑпарса ларчӗ те ши-и! шӑхӑрса
ячӗ. Ҫак сасӑпа ҫывӑхри шӑтӑксенчен тыркассем, куҫӗсене
йӑвалаканскерсем, курӑнса кайрӗҫ.
— Ыйхӑ чӑптисем! — кӑшкӑрчӗ Ҫивӗч Шӑл,—Мӗнле калаҫса татӑлтӑр-ха: тӑватӑ уйӑх хушшинче пӗр-ик хутчен
куҫа уҫса илмелле-и е хӑнк та тумасӑр ыйӑха ҫапмалла-и?
Ман вара ыйхӑ вӗҫрӗ, тӑвансем! Эпӗ Чӑвашьене васкатӑп!
Тапранас, Илюк! — Ҫивӗч Шӑл юрласа ячӗ:
Ырӑ тус ҫитсенех, ах, пурнӑҫ улшӑнать:
Хӑрушӑ япала та чииеррӗн ку.рӑнать!
Килтӗр-ха тӑшман ҫарӗ —лӗччен ҫӗнтерӗп эпӗ!
Мӗншӗн тесен паян ӗнерхинчен эп паттӑр!
Мӗншӗн тесен паян ӗнерхинчен хастар!
Ырӑ тус ҫитсенех, ах, пурнӑҫ улшӑнать!
Хӑрушӑ япала та чиперрӗн курӑнать!

Вунпӗрмӗш

сыпӑк.

КУ СЫПАКРА КАШЛАҪҪЕ, ЮРЛАҪҪЕ, УРА ПУССА,
ҪЫРУ ҪЫРАҪҪЁ
Ума кишлак тухса тӑчӗ. Хӗрринчи килкартинче пӗр йытӑ
харӑлтатса вӗрчӗ, ӑна кӑкарнӑ сӑнчӑр чӑнкӑртатрӗ. Карта
ҫине: «Хӑрушӑ! Кунта хаяр йытӑ пурӑнать!» — тесе ҫырса
ҫапса хунӑ. Васкарӗ пулин те, Илюк чарӑнсах тӑчӗ, йытта
тӗсесе пӑхрӗ. Ҫивӗч Шӑл вара, тыркас шӑтӑкне чавма, шӑршлама юратакан чӗрчуна — йытта — курсанах, тӑр-тӑр! чӗтреме пуҫларӗ, куҫне пӑчӑртаса хупса лартрӗ. Вӑл хӑйӗн кукк ӑ ^ п е те чӗнсе ӗлкӗреймерӗ, акӑ, сӑнчӑр чӑнкӑр-чӑнкӑр!
турӗ, ҫумрах темӗскер лӑпсӑр-лапсӑр! силленсе илчӗ. Ҫивӗч
Ш ӑ л пуҫӗнче хӑрушӑ шухӑш: «Пӗтрӗм! Ай, пӑвса лартрӗ
мана!»—текенни, вӗлтлетсе иртрӗ. Чунӗ тухиччен ҫут тӗнчене юлашки хут курса юласшӑн куҫне вӗлт! уҫса пӑхрӗ те
вӑл тарӑхса кайрӗ: ара, лӑпӑс-лӑпӑс тӑваканни слон хӑлхи
вӗт вӑл! Ҫивӗч Шӑл вара ҫав йытӑран таҫта аякра, ҫӳлте,
слон ҫинче ларса пырать! Вӑл тарӑннӑн сывласа ячӗ, карӑнчӗ-анасларӗ, пӳ-сине якаткаларӗ, кайран, урӑм-сурӑм ҫӗмӗрӗлекен йытта курмӑш туса, каҫӑрӑлса ларчӗ. Йытӑ, тӗлӗннипе, чул юпа пек пулса тӑчӗ.
— Мӗ-ӗ-ӗн пу...пу...лнӑ си...си...ре? — терӗ вӑл кӑштах*50

ран,— Су...су...у...ккӑр-и... э...эсир? Кунта мӗ...ӗ..,ӗн ҫырнине
курмастӑр-и? Х а я р йытӑ вӗт эпӗ! Сирӗн ман тӗлтен е вирхӗнсе, е аякран-аякран, пӗр сассӑр иртсе каймалла! Эсир лӳпперрӗн ҫеҫ лаплатса пыратӑр! Мӗн хӑтланатӑр эсир, э?
Илюк нимӗн те чӗнмерӗ, ҫаплах йытта сӑнарӗ. Иытти тыркаса тӑрӑнчӗ.
— Сана мӗн пулнӑ? — терӗ вӑл, сассине хӑпартса.—
Эсир, тыркассем, пире курсанах, кӑшкӑра-кӑшкӑра, чикелене-чикелене тараканччӗ! Эс ма кӑшкӑрмастӑн, ма чикеленместӗн?
Ҫивӗч Шӑл питӗ сӑпайлӑн, васкамасӑр ҫӑвӑнкаласа илчӗ,
ахаль те ҫавра куҫне тата та, тӗлӗннӗ евӗр туса, чарса пӑрахрӗ, ун хыҫҫӑн ҫапла хуравларӗ:
— Эсӗ, хаклӑ тӑванӑм, чирлӗ мар-и? Эсӗ, тем, пуртепӗлсе тӑра«а>н япаласене пӑтраштаратӑн! Темӗнле хӑрушӑ чир
пур, теҫҫӗ, пӗтӗм япала пуҫхӗрлӗ курӑнать, тет, ун чухне.
Ачам, ҫав чир ермен-и сана? Ара, эсир-ҫке пиртен хӑрасаеехӗрленсе тӑраканни! Р1ытӑсем вӗсем, ман пек тӗреклё тыркаса курсан кӑна мар-ха, тиц кӑна ҫуралнӑ тыркас ҫурине
курсан та нӑйкӑша-нӑйкӑша, хӳрине хӗстерсе тараҫҫӗ! Э-э!
Анлантӑм! Эс, мана курса, хӑранипе ӑсран тайӑлтӑн пуль?"
Ҫа<вӑ«па пур яиалана та пӑтраштарма пуҫларӑщ? Ан хӑра!
А н хӑра! Тивместӗп! Сан ӗнтӗ, хӑранипе, халь чӗрӳ сиксе тухать! Эс тӑр-тӑр чӗтретӗн: «Ай, лӑвеа ларта'ть мана!»—тесе
сехӗрленетӗн! Ан хӑра! Эпир, пысӑк та вӑйлӑскерсем, сире,
пӗчӗк те имшерккескерсене, тӗрӗлтеттерсе, сехӗрлентерсе хӑвалани—каппайланса ҫӳрени ҫеҫ вӑл. Ман вара каппайланса:
ҫӳреме вӑхӑт ҫук, сирӗнсӗр пуҫне те мӑй таран ӗҫ!
Йыттӑн куҫӗ алчӑраса кайрӗ, вӑл — ал-ури лӗнчӗрех кайнӑран—майӗпен-майӗпен карта ҫумне кайса ларчӗ.
— Эс хаяр йытӑ та мар-ха...— пӗтерсех хучӗ ӑна Илюк.—
Хаяр йытӑ вӑл тӳрех, сывлӑх сунмасӑрах, тытӑҫса ӳкет. Эс,
ав, ӳкӗтлетӗн, тархаслатӑн.
— Э . . . Э . . . Э С . . . ӑҫтан пӗлетӗн? — терӗ йытӑ.— Эп чаплӑ хуралҫӑччӗ...
Ҫак сӑмахсем Илюка пӑлхантарсах ячӗҫ.
— Анланмастӑп-ха...— терӗ вӑл.— Куҫу санӑн — ялтра,.
пысӑк та ҫав|рака! Уру — вӑрӑм, тӗрвклӗ. Хӑлху пӗрре чӑнк
тӑрать, тепре лӑпӑсс усанать. Хӳрӳ милӗк пек, ун пек пурлӑха такам та ӑмсанмалла! Сан ҫак самантра та чаплӑ хуралҫӑ пулмалла-ҫке? Эсӗ вара «хуралҫӑ» сӑмах ҫумне темӗнле
«ччӗ» хушатӑн та, ҫак чаплӑран та чаплӑ, хаваслӑран та:
хаваслӑ сӑмаха салхуллантарсах, пӗтерсех хуратӑн.
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Йытӑ, те вӑтаннӑран, те намӑсланнӑран хӑлхине усрӗ,
дӳрине хӗстерчӗ, хуйхӑллӑ сасӑпа ҫапла каларӗ:
— Нушам манӑн пысӑк ҫав... Эпӗ ку килте ҫулталӑк
тыткӑнра пурӑнатӑп. Мана унччен таврари чи лайӑх хуралҫӑ
тесе шутлатчӗҫ. Хуҫам кӗтӳ кӗтетчӗ, мана вӑл «ҫывӑх тусӑм»
тесе ҫеҫ чӗнетчӗ. Эпӗ вара, хуҫине хӑйне кӑна мар, унӑн пӗтӗм ачи-пӑчине, вӑл сыхлакан сурӑх кӗтӳне юратса пурӑнаттӑм. Анчах та пӗр тёттӗм ҫёрле мана иккён-виҫҫён тапӑнчёҫ
те михё ӑшне персе чикрёҫ. Пёрне курса юлтӑм ун чухне, вӑл
ула сухаллӑччё, шӑпах ҫавӑ мана хӑй патне тыткӑна илсе
килчӗ. Малтанхи в,иҫё кун епле те пулин пӑхӑнтарас тесе,
лӗр татӑк апат, пёр тумлам шыв памасӑр асаплантарчё.
«Вӑрттӑн ҫыртма, вӑрттӑн тапӑнма верен!» — тесе хӗнет. Унпа килёшмесёр, хама хам Вӑрттӑнмар тесе я.т патӑм.
Ула Сухала асӑнсанах Ҫивёч Шӑл шӑхӑрса ячӗ, Илюк,
хоботне ҫӗклесе, малти урипе ҫёре тапса илчӗ.
— Ҫивӗч Шӑл! Сана ҫивӗч шӑлусем мён тума кнрлё?
— Арпус ҫиме! — хавассӑн кулса, куҫне ҫутата-ҫутата, пуҫёпе арпус пахчи енне сулса, хуравларё Ҫивӗч Шӑл.
Илюк хоботне тата ҫӳлерех ҫёклерё, урине тата хытӑрах
тапса илчё.
— Ҫивёч Шӑл, сан шӑлусен мён тумалла?
— «Мӗ...мӗ...ён тумалла?» Вёсен кӑшламалла, ҫыртмалла,
татмалла!
— Мёне кӑшламалла-татмалла?
— А...а...ар...ар...пуса...— теме ҫеҫ ёлкёрнӗччӗ Ҫивёч Шӑл,
.анчах та ун пуҫне ҫиллес слонсенчен хӑтарса хӑварма
пултаракан ӑслӑ сӑмахсем пырса кёчёҫ, тыркас вара хӑпартланса кайрё, хавассӑн кӑшкӑрса ячӗ.— Ман ҫивӗч шӑлсен
тыткӑна нлсе килнё йытта кӑкарса-туртса-пӑвса лартнӑ сӑнчӑра кӑшласа татмалла!
Ҫивӗч Шӑл чалт! ҫеҫ сӑнчӑр ҫине сиксе ларчё, вӑл кӑчӑрт! та кӑчӑрт!, шӑтӑрт! та шӑтӑрт! тутарчӗ, тепёр самантранах мӑйкӑч ҫёре татӑлса ӳкрё.
Чӑнах, Вӑрттӑнмар чаплӑ хуралҫӑ пулнине, вӑл паян та
чаплӑ хуралҫах иккенне кнрек кам та ёненмелле: вӑл тепри
куҫ хупса иличчен вунӑ-вуник тёрлё ёҫ туса хучё: Ҫивӗч
Шӑлпа Илюка те ҫичё хутчен, те сакӑр хутчен тута-ҫӑвартанах ҫуласа илчё, курӑк ҫннче йӑваланчӗ, пахча тавра чупса
ҫаврӑнчё, Илюк ури ҫумне пыра-пыра сӗртӗнчӗ.
Илюк шухӑша кайса тӑчё. Вӑрттӑнмар ҫапла вӑр-вар та
маттур пулни ӑнау чунтан-вартан савӑнтарчё.
— Чикеленме чарӑн-ха! Итле-ха! Вӑрттӑнмар, эсё ҫӳллё
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ту ҫинче пурӑнакан, сивӗ пӗлӗтсенчен те хӑраман кӗтӳҫе пӗлетӗн-и?
— Ман юратнӑ хуҫ.а вӑл! — терӗ Вӑрттӑнмар.
— Кӑтрине пӗлетӗн-и?
— Эх, Кӑтри — кӗтӳрен тараканни, манпа выляканни!
Ҫук, карта ҫине сике-сике харӑлтатма, чикеленме-йӑваланма ҫеҫ мар, куҫ илмесӗр, сывламасӑр итлесе ларма та пӗлет Вӑрттӑнмар!
— Сана вӗсем кашни кун кӗтеҫҫӗ, Кӗтӳҫпе Кӑтри кашни
кун сана шыраҫҫӗ,—тесе вӗҫлерӗ те калавне Илюк, Вӑрттӑнмар хӑйӗн тепӗр ӑсталӑхне — епле сикме пултарнине — кӑтартма пуҫларӗ: тӑршшӗне сикет — пилӗк метртан ирттерет,
ҫӳллӗшне сикет — виҫӗ метра ҫитерет. Пур япалана та мантарса яма пултаракан савӑнӑҫ — ирӗклӗх — ҫитрӗ пулин те,
Вӑрттӑнмар ырӑ йӑласене манӑҫа хӑвармарӗ.
— Атьӑр-ха ман хыҫҫӑя!—терӗ те вӑл, Илюкпа Ҫивӗч
Ш ӑ л а ем-ешӗл ҫерем лаптӑкӗ варринче ларакан пус патне
ертсе тухрӗ.
,
Илюк витре хыҫҫӑн витре шыв кӑларчӗ. Вӗсем ҫӑвӑнчӗҫ,
шыв ӗҫрӗҫ, вара танлӑн кӑна арпус пахчи еннелле уттарчӗҫ.
Кӑштахран вӑл енчен юрӑ илтӗнсе те кайрӗ:
Реххет мӗн иккенне пӗлетӗр-и эсир?
Пьграттӑн пушхирпе аран лӗпӗстетсе.
«Вллетӗп ҫамрӑклах!» — тесе эс хуйхӑраттӑн.
Анчах — самант! Эс тепӗр самантран
Л а р а т ӑ н тусоемпе таса ҫерем ҫинче,
Калаҫатӑн шӑкӑл-шӑкӑл, эс юрӑ ӗнӗрлен,
Мӗн чухлё ҫиес тетён,
Ҫавӑн чул арпус ҫиен!

Малтан ку юрра Ҫивӗч Ш ӑ л пӗччен юрласа пачӗ, кайран
вара виҫҫӗн, темнҫе хутчен, юрларӗҫ.
— Шупашкара ҫитиччен те урӑх ҫиессӗм ҫук,—терӗ Илюк,
вунпӗрмӗш арпуса ҫинӗ май.— Вӑрттӑнмар, пӗр-пӗр хӑмапа
пурӑ-сӑр тавращӗ тупса пар-ха! Вӑрттӑн тухса кайма эпир
таркӑн мар. Ула Сухала ҫыру ҫырса хӑварас!
Вӑрттӑнмар пӳрт хыҫӗнчен кнвӗ алӑк сӗтӗрсе тухрӗ, пӗр
лакӑм сӑрӑ тупса пачӗ. Ахлата та ӑхлата, мӑкӑртаттарса, йывӑр саспаллисем тӗлне ҫитсен, хобочӗпе ҫамкине сӑтӑра-сӑтӑра, Илюк Вӑрттӑнмар каланине ҫырса тӑчӗ. Ҫивӗч Ш ӑ л
вара пӑшӑрханчӗ, пӑшӑрханӑвӗ ытла та чӑтмалла мар пулса ҫитсен, хӑйне хӑй лӑплантарчӗ. Вӑл ҫапла шухӑшларӗ:
«Манӑн та ҫыру ӗҫне вӗренмелле те, ниепле те алӑ ҫитмест...
Ҫапла йывӑр-шим ҫырма вӗренме, Илюк, ав, лачкам тара
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ӳкрӗ... Вуламашкӑн калама ҫук ӑста-ха эпӗ, ҫулҫӑсем ҫинчв
ҫырӑва вуласа, тулли пучахсем миҫе ҫухрӑмрине пӗлсе тӑратӑп».
— Пулчӗ! — терӗ Илюк.— Вӑрттӑнмар, алӑ, алӑ мар-ха,
ура пус!
Вара вӗсем виҫҫӗшӗ те, пӗр-ик утӑм каялла чакса, ҫырӑва ытараймасӑр пӑхса тӑчӗҫ.
— Хам ятран та ҫырас! — терӗ Илюк, мелкине сӑрӑ ӑшне
чиксе кӑларчӗ те ҫырӑва малалла тӑсрӗ.
— Эс ман валли те вырӑн хӑвар-ха!—терӗ Ҫивӗч Шӑл.
Илкжӑн Ҫивӗч Шӑл каласа тӑнине те хушса хумалла пулчӗ. Пӗтӗмӗшпе ҫыру ҫапла пулса тухрӗ:
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Кӑмӑлӗсем тулнӑран вӗсем шӑкӑл-шакӑл турӗҫ те йӑлйӑл ҫиҫрӗҫ. Ҫивӗч Шӑл ҫеҫ такама ятласа илчӗ:
— Мӗнле кӗрӗс-мерӗс ал-ура вӑл, алӑ пуснӑ чух пӗтӗм
вырӑна хупласа хурать те, ыттисен вара ирӗксӗрех ҫырӑва'
кӗскетес пулать...
Анчах витререн те пысӑкрах арпус ҫине пӑхса илсенех,
тыркас ҫури кулса ячӗ: ак алӑпа кӑшт хӗстерсенех, латӑрр!
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туса ҫурӑлаҫҫӗ-ҫке кунти арпуссем! Ҫивӗч Шӑлӑн кӑмӑлӗ те,
саеси те уҫӑлса кайрӗ.
— Ҫав тери чаплӑ ҫыру! Ҫав тери чаплӑ арпус! Вырнаҫса
ларар чаплӑ ҫырупа чаплӑ арпус хушшине!
Вӗсем ҫыру та вуларӗҫ, арпус та ҫирӗҫ. Сулхӑнлатма пуҫласан ҫеҫ ҫула тухрӗҫ. Вӑрттӑнмар, хӑй паян кун та чаплӑ
хуралҫӑ пулнине тепӗр хут ҫирӗплетсе, юратнӑ хуҫи патне
ҫил пек вӗҫтерчӗ, Илюк, инҫе ҫулҫӳревре сиксе-ташласа пыни
вӑя ҫеҫ пӗтерме пултарнине пӗлсе ҫитнӗскер, васкамасӑр
утса кайрӗ, Ҫивӗч Шӑл вара, кирек мӗнле вӑхӑтра та, кирек
мӗнле ҫулҫӳревре те кӑмӑллӑ калаҫупа хаваслӑ юрӑ яланах
вырӑнлӑ пулнине кӑтартас тесе-и, калаҫрӗ те, юрларӗ те.
Вуниккӗмӗш

сыпӑк.

«ВАСКАКАН ВАККА СИКНЁ» ТЕСЕ ПИТЕ
ТЕРЁС КАЛАҪҪЕ, АНЧАХ ТА Х Ӑ Ш ЧУХНЕ
ВАСКАМАЛЛАХ-МЁН
— Аҫта каяҫҫӗ ку ҫыисем? — тӗлӗнчӗ кщллак ҫумӗнчи
сад сулхӑнӗнче тӑракан Илюк.
— Ҫыннисем питӗ тарӑхнӑ тата! — асӑрхаса илчӗ Ҫивӗч
Шӑл.
— Тарӑхнӑ кӑна мар-ха, хурланнӑ та!
— Хурланнӑ-тарӑхнӑ кӑна мар, ҫилленнӗ те! Епле таплаттарса пыраҫҫӗ!
Чӑнах, урам хушшипе пӗр ушкӑн ҫиллес ҫын Нобадсен
енне хӑпарса кайрӗ.
Инкек сиксе тухрӗ кишлакра. Ку -инкек Нобад васканӑран
пулса тухрӗ. Вӑл, чипер вӗренекен ача, ӗнер, ҫыру урокӗ
вӑхӑтӗнче, учительпе доска ҫине пӑхас вырӑздйе чӳречер-ен
пӑхса ларчӗ, хӑй вулакан кӗнекери паттӑр пирки шухӑшларӗ.
Ҫав паттӑр — хура сухаллӑ ахаль ҫын ҫеҫ! — таҫта-таҫта ҫитсе, такама та ирӗке кӑларать, чӑнлӑха хӳтӗлет.
«Уссен, эпӗ те сухал ӳстеретӗп,— ӗмӗтленчӗ Нобад.— Ман
аттен сухалӗ те лайӑх, асаттен — тата чаплӑрах, манӑн —тата та чаплӑрах пулмалла!» Шӑпах вӑл (халь ӗнтӗ чаплӑран та чаплӑ хура сухаллӑ Нобад!) тӗнче тавра ҫаврӑнса,
пӗтӗм усалсене хӑрах пӳрнепе ҫӗнтерсе ҫӳренӗ чух, ун ҫумне
учитель пырса тӑчӗ те: «Нобад, эсӗ «ҫиет», «ҫитерет» сӑмахсемпе халӗ те пуплевсем тупса ҫырман-и?» — тесе.хытах асӑрхаттарчӗ. Нобад вара хыпаланса ӳкрӗ те шӑрҫа пек илемлӗ
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саспаллисемпе вӑр-вар ҫырса та хучё: «Ман асатте сухал
ҫиет. Асаттене сухал ҫитереҫҫӗ».
Каҫпа, вӗренекенсен ӗҫӗсене тӗрӗслесе ларнӑ чух, Нобад
тетрачё патне ҫитсен, учителӗн куҫлӑхӗ кӑрт! сиксе илчӗ.
Кӑрт! та карт! сикекен куҫлӑхне икӗ аллипе тытса, васкамасӑр, темиҫе хут, кашни сӑмахӑн кашни сыпӑкне тёпчерӗ-тӗрӗслерӗ Каюм Мурадович. Вара вӑл куҫлӑхне (халь ӗнтӗ вӗттӗн-вӗттӗн чӗтренекенскерне) сӗтел ҫине хывса хучӗ те
шухӑша кайрӗ: «Апла иккен... Дашгын-ага тӑватӑ ывӑл пӑхса ӳстерчӗ... Пахчасенче путек пысӑкӑш арпуссем, дыньӑсем
сарӑлса выртнӑ чух, садсенче иҫӗм ҫырли, персик, урюк, инжир, миндаль пиҫнӗ чух, пётём ял тутлӑ чурек шӑршипе
хупӑрланса тӑнӑ чух Дашгын-ага выҫӑ ларать иккен!.. Тӗртсе калама ӑста ҫав Нобад! Халӗ те «ман асатте сухал ҫиет»
тесе, систерсе каларё иккен, «пулӑшӑр!» тесе кӑшкӑрнийӑлӑнни пулчӗ ӗнтӗ ку! Туркменсен ватта хисеплеменни ӗмӗрне те пулман! Хӑйсен килӗнче хисеплӗ ватӑ пулнӑшӑн ҫамрӑккисем мӑнкӑмӑлланса ҫӳрекенччӗ, апат вӑхӑтӗнче ӑна чи
хисеплӗ вырӑна лартаканччӗ! Апла иккен... Хисепрен те хисепе тивӗҫлӗ Дашгын-ага... сухалне... кӑшлать иккен... Халь
пирӗн ялтан такам та тӗлӗнет: «Садпа вӑрман варринче пурӑнатӑр эсир»,— теҫҫӗ. Эп астӑвасса кунта хӗрсе, хыпса ҫунакан хӑйӑр сарӑлса выртатчё...»
Каюм Мурадович тахҫанах пулса иртнӗ ӗҫе аса илчӗ.
Пӗррехинче, ял пухӑвӗнче, ваттисем: «Бархансем кунталла
шӑваҫҫӗ, вӗсем часах лайӑх ҫӗрсене хупласа хурӗҫ, пирӗн
каллех урӑх ҫӗре куҫса каймалла»,— терӗҫ те, Дашгын-ага
(ун чухне вӑл хура сухаллӑ яш каччӑччӗ!) чӑрсӑррӑн та ҫирӗппӗн ҫапла каларӗ: «Мӗншӗн пирӗн ялан бархансенчен тарса ҫӳремелле, мӗншӗн пирӗн ялан хӑр ҫилтен хӑраса пурӑнмалла? Бархансем пиртен тарса ҫӳреччӗр, типӗ вӗри ҫил пиртен шиклентӗр!» Нумайӑшне ҫак сӑмахсем кулӑшла та
туйӑнчӗҫ ун чухне. «Бархаипа кам 'кӗрешме лултартӑр?»—терӗҫ хӑшӗсем. Чӑнах: «Бархан мӗн вӑл?» — тесе ыйтнине хирӗҫ: «Бархан вӑл—хӑйӑр купи, хӑйӑр йӑраиӗ»,—-теши—штёмсӗр сӑмах ҫеҫ. Ҫав хӑйӑр йӑранӗсем темиҫе хутлӑ ҫурт ҫӳллӗш пулсан? Вёсен вӗҫӗ-хӗрри те, шучӗ те ҫук пулсан? Ҫав
вӗри хӑйӑр йӑранӗсем юхаҫҫӗ-шӑваҫҫӗ, тырӑ акмалли вырӑнсене, ялсене хупла-хупла хураҫҫӗ пулсан?..
Хӑрушӑ бархансемпе хӑр ҫиле хирӗҫ Дашгын-ага кӗрешӳ
пуҫарса ячё. Ҫав кёрешӳре ӑна ҫынсемпе курӑксем пулӑшрӗҫ.
Шӑвакан та шыв пек юхакан хӑйӑр ҫине чи малтан селин ятлӑ :курӑк атерӗҫ. Тёлёнмелле курӑк вӑл — а н с ӑ р ҫулҫӑллӑ пӗ*58

чӗкҫеҫҫӗ селин! Хӑйӑр хуплатӑр-ха ӑна! Ун чухне вӑл ҫӳлти
ҫулҫисем патӗнчен тымартуна ярать, ҫав тымартуна хӑйӑра
шӑтарса кӗрет, хӑрса ларнӑ тӗп тымар вырӑнне ӗҫлеме пуҫлать. Ҫил вӗҫтернӗ чух селин тымарӗсем ҫаралса юлма пултараҫҫӗ. Пӗчӗк курӑк ку хӑрушлӑха та шута илнӗ, ун тымарёсем пурпӗрех типсе лармаҫҫӗ: вӗсем, хӑйӑр пӗрчисене тымар ҫипписемпе, тӑвар пӗрчисемпе ҫыпӑҫтарса, хӑйсем валли
хулӑн йӗнӗ тунӑ! Хӑйӑр селинӗн вӑррине те пулин хӑй ӑшне
пытарӗччӗ те ҫав, лешӗн вӑрри те чее: вӑл, виҫӗ мамӑк хылчӑклӑскер, бархан ҫийёпе ним пулман пек сиккелесе-кусса
ҫеҫ ҫӳрет. Селина пула кунта каярахпа тепӗр йышши ӳсентӑрансем — джузгуниа хӑйӑр а к а ц и й ӗ — а т а л а н м а пуҫлаҫҫӗ.
Кусем техӑйӑрпа кӗрешеҫҫӗ! Джузгун тураттисем,ав, хӑйсене
хӑйӑр хупласа пынӑҫемӗн хӑвӑртрах ӳсеҫҫӗ те, пурпӗрех
кӑшт та пулин хӑйӑртан ҫиелерех тухса тӑраҫҫӗ. Кнрлӗ пулсан, вулли варринчен те, тӑрр.инчен те тымар кӑларать джузгун, аялти вулли хӑйӑр ӑшӗнче хӑрса-типсе ларать пулсан,
ӑна ҫӳлти тураттисем ҫӑлса хӑвараҫҫӗ!
Хӑйӑр пӗрчисем калаҫма пӗлеҫҫӗ пулсан, паллах, вӗсем
ҫапларах калаҫнӑ пулӗччӗҫ:
Пысӑк пӗрчӗ (пӗчӗккине): «Ҫав селин вӑрри хыҫҫӑн ан
та чуп! Пӗрех тытаймастӑн — намӑса кӗни ҫеҫ!»
Пӗчёк пёрчӗ: «Эп ун ҫулне малтан пӳлетёп!»
Пысӑк пӗрчӗ: «Вёсен ҫулне хӑть малтан лӳл, хӑть кайран
карт — ним усси те ҫук, ним пулман пек — сиккелесе-кусса
кӑна ҫӳреҫҫӗ! Вӗсене хӑвала-хӑвала эпӗ те хур курнӑ! Джузгунӑн вӑрри те — шӑртлӑ-шӑртлӑ ҫаврашка — пиртен хӑвӑртрах чуггса ҫӳрет».
Пӗчёк пӗрчё: «Ара, вӗсем ҫалла мӑшкӑлласа ҫитернё-и
пире?! Акаци вӑрри — ҫаврака мар-ха, вӑл лешёсен вӑрри
пек вёлтӗртетсе-кусса каяймӗ! Тытатӑл та хуплатӑп ӑна!»
Пысӑж лёрчё: «Ай-яй!.. Ку — тата чеерех! Ара, в ӑ л — каснӑ-лартнӑ пропеллер евёрлех-иҫ! Ҫил вӗрме тытӑнсанах, эпир
вырӑнтан хускалсанах, ҫав пӗчӗк пропеллер вёҫсе хӑпарать
те — сывлӑшра ҫеҫ ярӑнса ҫӳрет! Самолет тейӗн ӑна!.. Тёрёссипе каласан, ҫав вӑрӑ шӑтса ӳснине кӑмӑллатӑп эпё... Хӑшӑлтатса тӑма пӑрах-ха, итле-ха: вёри хӑйӑр йӑранӗсем хушшинче кёмёл ҫулҫӑллӑ, ҫупкӑм-ҫупкӑм хёрхёлтём ҫеҫкеллё
лӑпсӑркка тём ларать; ҫуркуннехи каҫ, бархансен кӑвак
мӗлкисем тӑсӑла-тӑсӑла выртнӑ чух, ҫав хӗрхӗлтӗм ҫеҫкесем...
Кур-ха! Эпё сана лара-тӑра пёлмл вётеленчёк тесе шутлаттӑ'м, эсё шӑпӑрт тӑада та иӗлетӗн имкен!..»
Селин, джузгун тата хӑйӑр акацийӗ хӑйӑра тытса чарсан,
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кунта шурӑ саксаул ӳсме пуҫлать. Каярахпа ку вырӑна пушхир хӑяхӗ иленет. Ун чухне вара кунта каракуль сурӑхӗсем
ҫӳреҫҫӗ.
«Пирӗннни пек чаплӑ каракуль сурӑхӗсем ӑҫта пур?»—
шухӑшларӗ Каюм Мурадович. «Паха кӗтӳлӗхсем чӗртес тесе,
Дашгын-ага мён чул вӑй хучӗ! Апла иккен... Ҫемьере ҫавӑн
пек хисеплӗ ватӑ пулнишӗн мӑнкӑмӑлланса-хавасланса ҫӳрес
вырӑнне...»
Каюм Мурадович урама сиксе тухрӗ. Урампа шӑпах Дашгын-ага кӳршисен хӗрӗ шыв йӑтса пыратчӗ. Те хура ҫӳҫлӗ,
хура куҫлӑ пулнӑран, хӗрлӗ кӗпе тӑхӑннӑран ҫак туркмен хӗрӗ хӗрлӗ мӑкӑне аса илтерчӗ. Кӗмӗл эрешӗсем те унӑн мӑкӑнь ҫеҫкн ҫинчи сывлӑм тумламӗсем пек йӑлтӑртатрӗҫ.
— Айгерек, Дашгын-ага мӗнле пурӑнать унта? — ыйтрӗ
Каюм Мурадович.
— Чирлӗ-ха вӑл, ӗнер кӑна кӗрсе тухрӑм вӗсем патне.
«Паян пёр турам та ҫимен, апат анмасть»,— терӗ Дашгынага.
«Памасан, апат ӑҫтан антӑр?!» — тарӑхса-вӗчӗхсе шухӑшларӗ Каюм Мурадович.
Вӑл дувал* ҫумӗнче ларакан пӗр ватӑ патӗнче чарӑнса
тӑчӗ. Каюм Мурадович пиҫсе ҫитнӗ дыньӑпа техӗмлӗ шшва
сухалсемпе танлаштарма тытӑнсанах, тӗлёрсе ларакан ватӑ
яш-кӗрӗм пек яшт! сиксе тӑчӗ.
Урампа утнӑҫемӗн вӗсем ҫумне ваттисем те, ҫамрӑккисем
те хутшӑнса пычӗҫ. Вӗсенчен, кӑл-кал та ҫирӗппӗн утса пыракансенчен, ав, Илюкпа Ҫивӗч Шӑл та тӗлӗнсе юлчӗҫ. Кӗҫех Дашгын-ага килӗ тӗлне тем пысӑкӑш ушкӑн ҫитсг чарӑнчӗ. Хапхана уҫса шалалла иртсен, ҫак халӑх аптӑраса
тӑчӗ, савӑнса кайрё: тулса тӑкӑнас пек тулли сӗтел хушшинче, чи хисеплӗ вырӑнта, Дашгын-ага ларать, ун тавра ачисемпе мӑнукӗсем вырнаҫнӑ.
Дашгын-аган аслӑ ывӑлӗ ура ҫине тӑчӗ те ҫапла каларӗ:
— Хаклӑ тӑвансем, малалла иртӗр — хӑна пулӑр! Паян
пирӗн — уяв: аттен чирӗ иртме пуҫларӗ!
Дашгын-ага — вӑрӑм та ӗлккен сухаллӑ ватӑ — ачисем
ҫине ачашшӑн пӑхса илчӗ.
— Чирлӗ ҫынна мана ывӑлӑмсем, кинӗмсем, мӑнукӑмсем
пӑхнӑ пек пӑхсан, темӗнле хӑрушӑ чир те тухса тарӗ!
Халӑх лӑш! сывласа ячӗ те Каюм Мурадович ен-не кӗпӗрр!
ҫаврӑнса тӑчӗ. Каюм Мурадович Нобад енне (лешӗ тутлӑ
* Д у в а л — тӑмран ҫапса тунӑ хӳме.
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плов ҫинӗ майӑн аслашшӗ сухалӗ ҫине пӑхса-ӗмӗтленсе ларатчё) ҫаврӑнса тӑчӗ:
— Нобад, кил-ха кунта!
Кёҫех пӗтӗм тавралӑх янӑраса кайрӗ: Дашгын-ага патне
пухӑннӑ халӑх ҫапла савӑнса ахӑлтатрӗ:
— Тыттарса хӑварчӗ ку Нобад! Ш ӑ в ӑ н ч ӗ ! — ӳ п к е л е ш м е
дуҫларӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Вӗҫтерсе ҫитет
ак!—лӑплантарасшӑн
пулчӗ ӑна
Илюк.
— Вӑл ытларах сӑмахпа вӗҫтерет! Епле мухтанчӗ ӗнер:
«Пирӗн Каракум каналӗ — тӗнчери чи пысӑк канал! Хам кайса кӑтартап!» — терӗ. Тарчӗ иккен...
— Тарман! Килет ак! Пире чаплӑ канал патне илсе
каять!
Чӑнах, Нобад ҫур сехетренех персе ҫитрӗ.
— Сирӗн яла паян мӗн пулнӑ: пӗрер ҫӗре кисрентерсе,
халь-халь йӗрсе ярас пек е такама ҫурса пӑрахас пек утса
пыраҫҫӗ, тепре кулаҫҫӗ, ахӑлтатаҫҫӗ? — тёпчерӗ Ҫивӗч Шӑл.
Нобад калама пуҫласан, Илюкпа Ҫивӗч Шӑл та кулса
ячӗҫ.
— Аслаҫу мӗн терӗ кайран? — ыйтрӗ Илюк.
Нобад, хаклӑ сӑмаха ӑнсӑртран никам та ан илттӗр тесе,
унталла-кунталла пӑхса илчӗ те ҫапла пӑшӑлтатса пӗлтерчӗ:
— Асатте чаплӑ сухал ӳстерме пулӑшакан пӗр вӑрттӑнлӑх
пирки каласа пачӗ. «Нобад, эсӗ сухал пирки ытлашши ан
шухӑшла, вӑхӑчӗ ҫитсен, вӑл хӑех ӳсет, анчах та пӗр вӑрттӑнлӑх пур: сухалӑн пӗтӗм илемӗ ӑсран килет, ҫын мӗн чухлӗ
ӑслӑрах, унӑн сухалӗ ҫавӑн чухлӗ илемлӗрех»,— терӗ. Эп
ӑна пӗлмен те...
— Сӗтел хушнгинчен, тутлӑ апат патӗнчен чӗнсе кӑларсан,
учителӳ сана мӗн терӗ? Хӗнеме...— ыйтрӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Ҫук. «Асту, Нобад, нихӑҫан та ан васка! Васкакан
вакка сикнӗ»,— терӗ. Эпӗ: «Ҫапла ҫав!» — терӗм. Халь сарӑ
тӑмлӑ пушхир ҫумӗпе иртсе килтӗм те, эх, ахалех унпа килӗшрём! Яланах вӑл каланӑ пек пулмасть! Эрне каялла ҫеҫ
пирён пӗтӗм пушхир ешеретчӗ, уйрӑмах сарӑ тӑмлӑ пушхир
илемлёччӗ: ура ярса пусмалла мар лӑч курӑк тапса тухнӑччӗ
унта, хӗрлӗ мӑкӑньсем хумханатчӗҫ, ҫемҫе ҫулҫӑсем вӗлкӗшетчӗҫ.
— Вӗҫкӗн ӳсет те-ха унта, паллах, вӗлкӗшет ӗнтӗ вӑл! —
«улса илчӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Нобад, ма эсӗ «илемлӗ» теместӗп, «илемлӗччӗ» тетӗн?
Мён пул'НЙ унта? —пӑшӑрханчӗ Илюк.— Зпир те нумай
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•пулмасть ҫеҫ, Кёҫӗнни валл'и сиплӗ ҫырла шыранӑ чух, тӑэдлӑ
пушхирте пулнӑччӗ: тӳпе тулли юрлакан тӑри, хир тулли
хӗрлӗ мӑкӑнь унта!
— Халь ҫав курӑксем пӗтӗмпех типсе ларнӑ! Май уйӑхӗ
ҫеҫ — вӗсем вӑррисене шӑпӑртаттарса лараҫҫӗ. Мӗншӗн ун
пек тетне? Мӗншӗн тесен вӗсем васкаҫҫӗ! Васкаса тӗрӗс тӑваҫҫӗ! Асатте ҫав курӑксем ҫинчен, вӗсем мӗншён васкани
ҫинчен питӗ тӗплӗн каласа панӑччӗ мана!
— Аслӑ, ача, сан аслаҫу! — каласа хучӗ Ҫнвӗч Шӑл. Кайран вӑл хӑй тӗллӗн мӑкӑртатса илчӗ.— Ман асатте те ӑслӑ!..
Нобад малалла каларӗ:
— Мартпа апрель уйӑхӗсенче пушхирте ҫумӑр ҫума тытӑнать, курӑксем, уйрӑмах сарӑ тӑмлӑ пушхирте ӳсекеннисем,
шӑпах ҫавӑн чухне ӳссе юлма хыпаланаҫҫӗ. Васкамасӑр:
«Ах, ку ҫуркунне ырлӑхӗ вӑрӑма пырӗ-ха!» — тесе, пӗр ассӑр
ӳюсен, вӗсем вӑрӑ тӗвӗленичченех типсе ларнӑ пулёччӗҫ.
Май уйӑхӗнче ҫумӑрсем чарӑнаҫҫӗ, хӗвел ӗнтет те вӗтелет,
ҫав ӑнкаруллӑ курӑксем вара ку тӗле ӳссе ҫитӗннӗ — вӑрӑ
сапаҫҫӗ! Тӑпрара нӳрӗ ытла сахал пулсан, вӗсем ҫӳллӗ те
ӳсмеҫҫӗ, хӑшӗсем — кача пӳрне тӑршшӗ, чӗрне тӑршшӗ ҫеҫ,
пурӗпӗр вӑрӑ ҫитӗнтерсе салатаҫҫӗ хӑйсемГ
— Эпир, аеаттепе иксӗмӗр, вӗсем валли ят та шыраса
тупнӑччӗ. «Хӑпӑл-хапӑлсем» тесе ят панӑччӗ,— терӗ Ҫивӗч
Шӑл. Тепӗртакран вӑл канӑҫсӑрланса ӳкрӗ.— Ара... Мӗн-ха...
Ку вӑхӑтра Чӑвашра та курӑксем типсе лараҫҫӗ-ши?
Нобад ахӑлтатса кулса ячӗ.
— Чӑвашра пушхир ҫук, ҫавӑнпа унта курӑк юр кайсан
шӑтать те юр ӳксен ҫеҫ шанать.
— Илюк, Нобад, тапранас пулать апла! Каюм-ага сӑмахне те шута илер, Чӑвашьене хӑш ҫулпа каймалли пирки
васкамасӑр, тӗплӗн шухӑшласа пӑхас, Нобад: «Васкаса тӗрӗс тӑваҫҫӗ!» — тенине те асра тытар, Каракум каналӗ тӗлӗнче чарлансем вӗҫнине курма сиккипе ҫеҫ чупса каяс!
Вунвиҫҫӗмӗш

сыпӑк.

СЛОН ҪУРИ ҪЕҪ МАР, ТЕПЁР ЧУХНЕ
ЭТЕМ АЧИ-ПӐЧИ ТЕ ЯТ УЛАШТАРМА ХАТЕР!
Ай, пытанмалла выляҫҫӗ! Пӗчӗкҫеҫҫӗ хӗрача куҫне икӗ
аллипе хупласа тӑрать, ури хӑйӗн — пытанма та ӗлкӗреймен
ачасене халех шырама чупасшӑн пулса-и — тӑпӑр-тӑпӑр тӑ*60
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вать. Тата миҫе ҫивёт ку апӑршан: кун чул ҫивӗте ҫивӗтлеҫивётле яра кун нртсе ан кайтӑр тесен, хёрачан пӳрнисем
вёлтёр-вёлтёр те вӑр-вар пулмалла!
Хёрача уҫӑ та хаваслӑ сасӑпа кӑшкӑрать:
Пиллӗке ҫити ҫеҫ шутлатӑп —
Тӳрех шырама тухатӑп!
Пдрре, виҫҫӗ, пиллӗк!

Илюкпа Ҫивӗч Шӑп аран-аран пытанса ӗлкӗрчӗҫ — хёрача'
шырама та пуҫларӗ.
Ку хёрачан куҫё те тӗлӗнмелле, вӑл — хёсёкрех те тёмхура, пёрне-пёрне, тёплё пытаннӑскерне, асӑрхасан, ҫак куҫ
йӑлтӑрр! ҫиҫсе илег.
Ҫаврӑнкаласа чупса ҫӳренё май хёрача Илюк урине пырса такӑнчӗ. Ҫакӑншӑн вӑл ӳпкелешсе илчё: «Хӑйсем япалана
вырӑнне хумалла, теҫҫё, хӑйсем вут тӑрӑхне ҫул ҫинех тӑратса хураҫҫё»,— терё. Ҫак тӗле тепре пырса такӑнсан, хёрача тарӑхса кайса, «вут тӑрӑхне» урипе тапса илчё.
— Ҫыннин васкамалла, эс кунта чӑрмантарса тӑран!
— Хытӑ ан тап! Ыраттаран! — терё «вут тӑрӑхё» шӑп ташай слон ҫури сассипе.
Хёрача тӑп чарӑнса тӑчё.
— Ан тыттар! Иывӑ.ҫсем ыратнине туймаҫҫӗ!
— Мёнле туймаҫҫё?..—хӳтёлерё йывӑҫ-курӑка «вут тӑрӑхё».— Йывӑҫсем пӑшӑлтатаҫҫӗ, кашлаҫҫё, ҫил-тӑвӑл тухсан,
шӑмшакки ыратнипе, ахлата-ахлата илеҫҫё!
— А-ӑ-ӑ...— терӗ хёрача.— Ҫулҫӑсем калаҫӗҫ-ха вёсем,
эсё, пёр ҫулҫӑсӑрскер, епле калаҫма вёреннё?
— Шутларӑм-шутларӑм та...— ӑнлантарма пуҫларё «вуг
тӑрӑхӗ» (сассипе вӑл халь Пёррекассатат йӑхӗнчи Ҫивӗч
Шӑла аса илтерчё).— Ҫынсен те пёр ҫулҫӑ ҫук, хӑйсем еплешапӑлтатаҫҫё-кулаҫҫё, ара, манӑн мӗншӗн чёмсёр юпа пек
пурӑнас, ма калаҫас мар-юрлас мар? Малашне эпё вут пулеикисене те калаҫма вёрентесшӗн—1калаҫас-жулас енӗпехӑй никамран та кая маррине кӑтартас шутпах пуль, «вут
тӑрӑхӗ» ахӑлтатса кулса ячё.
Хёрача вара пуҫне каҫӑртса, тинкерсе пӑхрё те — куҫӗунӑн йӑлтӑрр! ҫиҫсе илчё.
— Слон вӗт эс... Слон! — кӑшкӑрса ячӗ хёрача,— Аҫтав'
килсе тухрӑн эс?
— Индирен.
— Эпё — Таджикистанран! — илтёнсе кайрё вут пуленкисене вӗрентесшён ёмётленекеннин саоси.
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Хӗрачана тыркасӗ хӑй мар, вӑл ӑҫта та еплерех вырнаҫса
ларни, еплерех ларса ҫӳрени тӗлӗнтерчӗ пулас:
— Эсӗ... ҫапла... слон ҫинче... ларса ҫӳретӗн-и?..
— Тата мӗнле ҫӳремелле, тет? Урӑхла меслет те пур-и
•ҫӗр ҫинче? Эсир мӗнле ҫӳрекелетӗр? — айвана печӗ Ҫивӗч
Шӑл.
Хӗрача иимӗн те чӗнмерӗ, салхуллӑн ури ҫине пӑхса илчӗ.
•Ҫавах та вӑрахран малалла тӗпчеме пуҫларӗ:
— Слон, эс ӑҫта каян?
— Хӗветуҫ патне!
— Хӗветуҫ кам вӑл?
— Ҫавӑн пек хӗрача пур, виҫҫе кайнӑ, Чӑвашра пурӑнать, тахҫантанпах мана кӗтет.
Хӗрача ахлатса я ч ӗ т е хоботран ыталаса илчӗ.
— Кайран вара ҫав хӗрача та сан ҫинче ларса ҫӳрӗ-и?
— Хӗветуҫ — слон ҫурӑмӗ ҫинче, эпӗ — Хӗветуҫ хулпуҫ•ҫийӗ ҫинче! — уҫӑмлӑрах ӑнлантарса пачӗ Ҫнвӗч Шӑл.
Хӗрача урӑх нимӗн те шарламарӗ. Акӑ, унӑн куҫӗ йӑлтӑрр! йӑлтӑрр! ҫиҫсе илчё те — хёрача тӗлёнмелле сӑмах каласа хучӗ.
— Хӗветуҫ — эпӗ вӑл!
Илюк аванмарланса кайрӗ: Хӗветуҫа тӳрех, курнӑ-курманах, палласа илессӗн туйӑнатчӗ-ҫке ӑна, хавассӑн мӗкӗрсе
я-рса, хӗрачана сывлӑшалла ывӑта-ывӑта ярассӑн туйӑнатчӗ...
Халь хӗрачи: «Хӗветуҫ — эпӗ вӑл!» — тесен те, Илюк ӑна ниепле те ҫак ятпа чӗнме пултараймарӗ...
— Эпир Чӑвашьене ҫитрӗмӗр те-и вара?..— ыйтрӗ вӑл
шӑппӑн.
— Ҫу-ук...— терӗ хӗрача,— 1ку — Узбекиетан-ха... Мӗн-ха...
Эпир унччен Чӑвашра пурӑннӑ, ӗнер мар, виҫӗмкун кунта
куҫса килтӗмӗр!
Хавассӑи мӗкӗрсе ярса, хӗрачана ҫӳлелле ывӑта-ывӑта
яраймарӗ пулсан, тӗлпулу ячӗпе: «Хӗветуҫ, мӗнле пурӑнатӑм?»— тесе те пулин ыйтмаллаччӗ И л ю к т , анчах та вӑл
луҫне аялалла чикрӗ, куҫне ҫӗрелле тартрӗ. Ҫивӗч Шӑл вара
чеерен те чеерех кулкалама пуҫларӗ.
— Зульфия! Зуль^ия! Аҫта кайса кӗнӗ вӑл? — кӑшкӑрашрӗҫ картишри ачасем.
Хӗрача темӗскершӗн тутине ҫыртрӗ, унӑн йӑл-йӑл ҫуталса
тӑракан куҫӗ тӗксӗмленсе-тӗксӗмленсе пычӗ.
— Темӗнле Зульфияна чӗнеҫҫӗ...— терӗ вӑл шала кайнӑ
сасӑпа.
— Ҫакнашкал ҫухрашмасан та юрать! — терӗ Ҫивӗч
«62

Шӑл.— Зульфия ӑҫта кайса кӗнине манран ҫеҫ килсе ыйтмалла! Тупсах кӑтартсах паратӑп!
Кулкаласа ларакан пӗчӗкҫеҫҫӗ тыркас ҫури шӑл хӑйракан тискер кайӑк пек курӑнса кайрӗ тейӗн ҫав,— хёрача
каялла-каялла чакрӗ. Пулӑшмаллаччӗ, хӳтӗлемеллеччӗ пӗчӗк этеме! Илюк хоботне ҫӗклерӗ: тен, кунта пӗр-пӗр ирсӗр
кайӑк килсе тухнӑ? Ученӑйсем: «Шӑрша хобот пек ӑста сисекен тӗнчипе те ҫук, ҫил хирӗҫ вӗрнӗ чух слонсем малта
пилӗк ҫухрӑмри шӑрша пӗлме пултараҫҫӗ»,— теҫҫӗ пулин те,
Илюк нимӗнле хӑрушлӑха та туймарӗ. Таврара пурте тӗрӗстёкел пулни Ҫивӗч Шӑлранах паллӑ тата! Ун пекнкун пек с иксе тухтӑр-ха — вӑл тахҫанах «лупас» айне тармалла! Халь
вӑл йӑл-йӑл ҫеҫ кулса ларать! Ни вилё, ни чӗрё тӑракан
хӗрачана Илюк хӑй хыҫне тӑратрё, вӑл ӑна сӑмахпа та йӑпатрӗ:
— Ан хӑра!
Хёрйчан куҫӗ вара каллех йӑлтӑрр! ҫуталса кайрӗ, лӑпланма мар, ача Ҫивӗч Шӑлпа тавлашма пуҫларё!
— Тупаймастӑн та, .кӑтартаймастӑн та! Кунта нимёнле
Зульфия та ҫук!
Хӑйне хирӗҫ ҫапла кӑнттам хуравларёҫ пулин те, Ҫивёч
Шӑл чёрре кёмерё, ӑшшӑн ҫеҫ ҫапла каласа хучё:
— Мӗнлерех тавас-ши?.. Халех тупса парас-ши ку Зульфияна е тӑхтас-ши кӑштах?..
Хёрачан куҫё ялтӑртатма пуҫларӗ.
— Зульфия!— чӗнчӗҫ «аллех. Чённипе кӑ.на хмар-ха, пёри
хӗрачана хыҫалтан, кёпинченех, пырса туртрё.— Мӗн пулнӑ
са'на, Зульфия? Ма вылямастӑн? Ма пире шырамастӑн?
Хӗрача вӑрт ҫаврӑнса тӑчё.
— Кунта нимӗнле Зульфия та ҫук! Пирӗн кишлакёпе те
пёр Зульфия ҫук!
Пёр япаларан тёлённё чухне те сӑн-пит улшӑнать те, пёр
харӑс виҫӗ япаларан (1. Хӑй ятне манса кайнӑ хӗрачаран»,
2. Чӑн-чӑн слон ҫуринчен; 3. Ҫав слон ҫинче кулкаласа лара-кан тыркасраи.) тёлёнмелле пул с а тухсан?.. Кашни кун
пӗрле ҫӳрекен, пёрле вылякан ачасем халь пёр-пёрне паллаяс
та ҫукчӗ! Хытса тӑчёҫ-тӑчёҫ те вёсем кайран шав! шавласа
ячёҫ.
— Зульфия пулмасӑр, кам эс?
— Чӑн-чӑн слонах ку!
— Слон ҫинче ларап тесе, каткпайлансах «айнӑ!
— Сирӗн ҫемьере эсё ҫеҫ мар-ха, санӑн кукаму та —•
Зульфия!
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Хёрача шурса кайрӗ, уйрӑмах ӑна пёр ҫемьерех икӗ ҫынна пӗрешкел ятпа чёнесшён вётеленекен тарӑхтарчё.
— Тӗлсӗр сӑмах персе яриччен, эс малтан пуҫупа шухӑшласа пӑх! Ман кукамая мёнле чённине кам тӗрӗсрех пёлет:
эпё-и — унӑн чи-чи юратнӑ мӑнукӗ е эсӗ-и — ют кас ачи?
— Мӗн пулиӑ сана, Зульфия? Ара, са'на мён ҫуралнӑранпах, тӑватӑ ҫул, Зульфия тесе чёнетпёр!
— Пӑтраштаратӑн! Эпё виҫҫё те тултарман-ха, эсё вара
мана тӑватӑ ҫул Зульфия тесе чёнетён иккен! Гафур, ахалех
эсё: «Эпё тракторист пулатӑп»,—тесе каппайланса ҫӳретён,
санӑн ҫук япалана пур тӑвакан юмахҫӑ пулмалла!
Пёр-ик ача кулса ячӗ. Ҫакна пула хёрача хӑюллансах
<калаҫрё.
— Эпё Хёветуҫ ятлӑ!
Илкж каллех пуҫне чикрӗ. Ҫивёч Шӑл куҫне хёссе илчё.
— Ҫапла пуль, терӗм ҫав!
— Ҫивёч Шӑл!..— тархасланӑ евёр каларё Илюк.— Халлӗхе ун ҫинчен калаҫар мар-ха... Тӑхта-ха...
— Мёнле «калаҫар мар» пулать?! — сиксе ӳкрӗ Ҫивӗч
Шӑл,—Унччен эс «ашнинех Чӑвашьен ширки ыйта-ыйта йӳтеттён. Халь, ав, ҫынни унта тӑватӑ ҫул пурӑннӑ!
— Тӑваттӑ мар, виҫҫӗ! — ҫирӗп сасӑпа тӳрлетрё хёрача.
— Ҫапла, ҫынни унта виҫӗ ҫул пурӑннӑ! Тен, чӑвашсене
;ун пек чаплӑ пёлекен те ҫук? — Ҫивёч Ш ӑ л меллёрех вырнаҫса ларчё.— Апла эс кунта Атӑл тӑрӑхӗнченех персе ҫитрён? Унти пурнӑҫа аван пӗлетӗн ёнтё эс... Мана Чӑвашри
тӗвесем ҫинчен каласа пар-ха!
Тракторист-юмахҫӑ пулмалли ача ҫӑварне карса пӑрахрё,
вӑл, чавсипе хире-хире, малах тухса тӑчӗ, темӗскерпе килёшме пултараймасӑр, пуҫне пӑркаларӗ, ахӑртнех: «Чӑвашра
тёвесем ҫук!» — тесе кӑшкӑрасшӑн пулчё пулас вӑл, анчах
та Ҫивёч Шӑл ун ҫине сиввӗн ҫеҫ пӑхса илчӗ те — ача пёр
сӑмах та чӗнеймерӗ.
— Чӑвашри тӗвесем калама ҫук тёреклё!—терӗ хёрача
хӑюллӑн.
— Тӗлӗнмелле апла хальхи халӑхран!—еалхуллананҫи
турё Ҫивёч Шӑл.— Манӑн Васкакан Нобад ятлӑ ҫывӑх тус
пур, вӑл чӑваш ачипе ҫыру ҫӳретет. Ҫав пёчёк чӑваш кашни
ҫырӑвӗнче: «Эх, хӑҫан сирён пата ҫитӗп-ши, хӑҫан тёве курӑп-ши?»—тесе ёмӗтленет. Ха, мӗнле юнтармӑш
ача
вӑл: хӑйсен тӗвисем еплерех, хӑй тёве курма ку енне килесшён!
— Ҫапла пулать ҫав! — терё хёрача.— Ахальтен мар ват*64

тисем: «Сӑмса айӗнчи курӑнмасть, варман урли куранать»,—
теҫҫӗ. Калаҫҫӗ-и ҫавӑн пек?
— Калаҫҫӗ! — терӗҫ ачасем.
Хӗрача тар.ланӑ ҫамкине шӑлса илчӗ. Чӑвашри тӗвесем
ҫинчен ый'тсах Зульфижна тупса пама хатӗрлеганӗ Ҫивӗч Шӑл
пуҫӗнче вара ҫакӑн пек икё шухӑш вӗлтлетсе иртрӗ: 1. Ҫивӗч чӗлхеллисене юрататӑп ҫав эп! 2. Васкас мар-ха! Зульфия хӑй ирӗкӗпех тупӑнӗ!
Ҫак икӗ лӑпкӑ шухӑш тыркас пит-куҫне те йӑвашлатрӗ.
Тракторист-юмахҫӑ вара ҫийӗнчех хӑюлланчӗ, калас сӑмахне
каларех вӑл!
— Чӑвашра тӗвесем ҫук!
— Гафур! — касса татрӗ ӑна хӗрача.— Тӗвесем пирки калаҫу паҫӑрах вӗҫленнӗ! Эсӗ кая юлтӑн! Кая юлсан, каю шӑтать! Эпӗ Хӗветуҫ пултӑм!
Хӗрачай куҫӗ ҫиҫрӗ-ялтрарӗ, ялтӑртатрӗ. Ун таера кӗпӗрленнӗ ачасем тӗлӗысе пӑхса тӑчӗҫ.
— Чӑнах, вӑл
хӗвелкуҫ...— терӗ пӗри.
— Хёвелкуҫ! Хӗвелкуҫ! — терӗҫ ыттисем.
Хӗрачана Хёветуҫ темерӗҫ-и? Кӑштах селӗпрех каларёҫ
те-ха вӗсем, ачасен селӗпрех калаҫасси пулать вӑл... Ёнтӗ
Илюкӑн та ӑна Хӗветуҫ темеллеччӗ, ун вырӑнне вӑл урӑхла
сӑмах персе ячӗ.
— Кунти ҫӗршыв — илемлӗ!
— Пирӗн ҫӗршыв вӑл, Узбекистан! — терӗҫ пӗр харӑс хура куҫлӑ, хура ҫӳҫлӗ ачасем.
— Кунта хастар та ёҫчен халӑх пурӑнать пуль? — ӗмӗтшухӑшне малалла аталантарчӗ Илюк.
— Ҫапла, пирӗн халӑх — хастар та ӗҫчен!
Пӗчӗккӗ пулин те, тёрӗс каларёҫ ачасем!
Чӑн, Узбекистан — илемлӗ ҫӗршыв! Карттӑ ҫине пӑхсан,
ҫак ҫӗршывӑн ӗлки утса пыракан ^ҫынна аса илтерет. Тӗлӗнтермӗш «ҫын» вӑл! Унпа нимӗнле улӑп та танлашас ҫук!
Пӗр урипе вӑл Афганистана, тепӗр урипе кӑркӑссен ҫӗршывёпе таджиксен ҫӗрне перӗнсе тӑрать. Тепӗр ҫын ури ҫине кӑшт
пуссассӑнах, вӑл кӑшкӑрса ярать, «ҫыннӑн» ури ҫине ҫӳллӗ
тусем пусса тӑраҫҫӗ, унта хуласемпе кишлаксем лараҫҫӗ, садсемпе иҫӗм ҫырли пахчисем ешереҫҫӗ. Сулахай «ури» епле
чӑтӑмлӑ тата: ун тупанне Совет Союзӗнчи чи шӑрӑх вырӑн —
Термез хули — вӗтелесе тӑрать-ҫке!
Пур енӗпе те тӗлӗнтерет ку «ҫын»! Кур-ха: ӗнси ҫине
вӑл — Арал тинӗсне, пуҫ тӳпине — шӗвӗр тӑрӑллӑ ҫслӗк
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лартса яиӑ! Хӑш ялта, хӑш хулара ҫакӑн евӗрлӗ ҫынна курайӑн эсӗ?
Ахальтен мар-ҫке Узбекистан ҫинчен асӑнсанах, хӗрача
куҫӗ ялл! ҫиҫсе кайрӗ. «Уз-бе-кис-тан!..» — пӑшӑлтатса илчӗ
ача. Вӑл виҫӗмкун хӑнана кайнине аса илчӗ. Ҫав кун аслашшё хӗрачана ир-ирех вӑратрӗ:
— Эпӗ сана паян тёлӗнмелле чаплӑ хулана илсе каятӑп!
— Ах, асатте! — савӑнса кайрӗ хӗрача.— Эсӗ мана е Бухарана, е Хивана, е Ташкента, е Самарканда илсе каясшӑн!
— Чӑн, Узбекистанра илемлӗ хуласем нумай! Эсӗ асӑннӑ
хуласем тӗнчипе паллӑ! Вӗсене курма ятарласа таҫтан-таҫтан килеҫҫӗ! Санӑн та унта пулмалла, унти ҫуртсене тултаи
та, шалтан та курмалла! Анчах та паян эпнр унта мар, урӑх
ҫӗре каятпӑр! Эпӗ сана пы-ы-ысӑк вӗри ҫатма ҫине лартнӑ
хулапа паллаштарасшӑн!
— Асатте, вӗри ҫатма ҫинче пурӑнма май ҫук: ӑна кӑшт
тӗкӗнсеиех, ӳт ҫиие хӑмпӑ -сиксе тухать!
— Узбексем хӑйсен хулисене ҫавӑн пек вырӑна та лартма пултараҫҫӗ!
— Апла пулсан, малтан вёсен хӗрсе кайнӑ ҫатмине сивётес пулать!
— Тӗрӗс, мӑнукӑм! Пирӗн халӑх вёри ҫатма пек хирсене
сивӗтме-чӗртме пёлет ҫа1в!.Саадпа иксёмёр паян Карши хирме
лартнӑ ҫёнё хулана — Талимарджан хулине — к а й с а килетпёр!
Ҫул ҫинче аслашшё ҫапла каласа пычё:
— Мӑнукӑм, эпир пурӑнакан кишлак ту айёнче ларать.
Хамӑр кил патӗнчеи пӑхсассӑн, пирён пётём ҫёр ту-сӑртлӑ
пулнӑн туйӑиать. Анчах та аслӑ ҫёршывӑмӑр мёнлине пёлес
тесен, инҫе-рех те анлӑрах пӑхас пулать! Ун пек тусан, ҫапла
каламалла: Узбекистан — Вӑтам Азири чи тӳремлӗ вырӑн.
Тӳремлёх тесен, хӑшпёрисем улӑхсем, ҫаранс-ем, вӑрмансем
ҫинчен шутлама пуҫлӗҫ. Ҫук, Узбекистанри тӳремлёх—пачах
урӑхла: ку вӑл — хӑйӑрлӑ пушхирпе чуллӑ пушхир... Мёнех
ӳстёр ҫавӑн пек тӳремлӗхре? Хӑйӑр хӑяхё, джузгун, тӑварак
ӳсентӑран, эрём... Ҫавах та Узбекистан ҫӗрӗ пирки мӗн чухлӗ
ырӑ сӑмах калаҫҫӗ! Ҫёршыв илемӗ унта пурӑнакан халӑхран
килет! Ёҫчен пирён халӑх! Хӑш вырӑнта мӗн ӳстермеллине,
мён ҫитёнтермеллине пёлсе ёҫлет! Тёнчипе чапа тухнӑ каракуль сурӑхӗсене вӑл пушхиртех ҫитёнтерет! Нӳрлӗрех ҫӗрте —
ту таврашёнче, сӗвем тӑвайккисем ҫинче — улма-ҫырла, иҫӗм
ҫырли пахчисем ёрчетет.
Хӗрача куҫӗ умие хӑйсен кишлакё ҫумӗпчи тавралӑх
б*
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тухса тӑчӗ: кӑнчкӑвак тӳпе, шурӑ тӑрӑллӑ тусем, ту айӗнчи
садсем, сёвем тӑвайкки ҫинчи сарӑ-сарӑ лаптӑксем. Йӑадӑх
сарӑ лаптӑ.ксене манса хӑварма гсамарӗ хӗрача.
— Асатте, сӗвем тӑвайккисене тата тулӑпа урпа акаҫҫӗ!
— Тёрёс, мӑнукӑм! Айлӑмсенче вара ҫӗрмамӑк ӳстереҫҫӗ!
Кӗркунне Узбекистанри оазиссем ҫине ҫӳлтен, самолет ҫинчен, пӑхсан, пӗри-пӗри хӑраса та ӳкмелле: «Инкек, хӑрушӑ
инкек сиксе тухнӑ! Хӗвеллӗ Узбекистан, хӗрлӗ панулмиллӗ,
кӗран гранатлӑ, хӗвел тӗслӗ персиклӑ, сарӑ абрикослӑ Узбекистан, юр айне пулнӑ»,— темелле! Кӑлӑхах шуйханнӑ пулӗччӗ ҫав ҫын! Ҫӗрмамӑк пулса ҫитнӗ чух Узбекистанри айлӑмсем шап-шурӑ курӑнаҫҫӗ!
Ҫӗрмамӑк курӑкӗ — ӑшша юратакан, уяра тӳсекен ӳсентӑран. Анчах та ӑна, тухӑҫлӑ тӑвас тесен, шӑвара-шӑвара
ӳстерес пулать. Узбекистанра— 26 пысӑк канал! Пӗчӗк каналсем мӗн чухлӗ тата! Вӗсем унччен хӗрсе-ҫунса выртакан
ҫӗрсене чӗртеҫҫӗ! «Выҫӑ хир» тенине кам илтмен? Ячӗ те—•
епле хӑрушӑ! Халь ҫав хирте ялсем лараҫҫӗ, ҫӗрмамӑк пухакан машинсем кӗрлеҫҫӗ, садсен сулхӑнӗнче ачасем выляҫҫӗ!
Ҫапла калаҫа-калаҫа аслашшёпе мӑнукӗ Карши пӑтне
ҫитрӗҫ. Улшӑна пуҫланӑ хӑйӑрлӑ, тӑмлӑ, тӑварлӑ пушхир!
Кӑра ҫилӗллӗ Амударья шывӗ суха кассисенче йӑрӑлтатса
юхать! Кунта — пурте ҫӗнӗ: ҫуртсем те, ялсем те, хуласем
те! Талимарджан та —ҫӗнӗ ҫуртлӑ, ҫӗнӗ урамлӑ ҫӗнӗ хула!
Унта вӗри ҫатма ҫинче ҫырлаллӑ-улмаллӑ садсем чӗртекен,
ҫӗнӗ ҫуртсем лартакан ҫынсем иурӑнаҫҫё!
«Ман пичче те ҫав хулара пурӑнать!» — хӑй ӑшӗнче мӑнаҫланса ,илчё халь хӗрача.
Пушхиртен хӑрамасӑр ларакан хула ҫинчен татах шухӑшлатчё пулё хёрача, анчах та юрӑ илтӗнсе «айрё те — вӑл
тимлесе итлеме пуҫларё:
Татса «л, татса нл чечек,
Умна ифсе хур, тирсе ху,р им чечек...
Хиртен килекен хёрсем юрлаҫҫё! Вёсен кӗписем — чи хӳхӗм оазиссем пек, шӑрҫапа тёрленё тӳпеттейӗсем — нумайнумай ҫеҫкеллё чечексем пек!
Юрӑ хӗрача чёри патнех ҫитрӗ пулас,— вӑл, хӑй кӗпи
умне тирсе хунӑ чечеке тӳрлетесшӗн пул'нӑ евёр, аллине те
ҫӗклерӗ.
Хӑш чечек ҫинчен юрлаҫҫё-ши? Тен, роза вӑл? Шурӑмпуҫ
ҫути евӗрлӗ кёреп роза? Е сарӑ роза-ши? Нарцисс та пулма
пултарать! Ҫӑлтӑр ӗлккенлӗ нарцисс! Тен, шурӑ астра! Ша*68

рӑх чухне те сулхӑн куна аса кӳрекен астра? Хӑш чечекӗ
ҫинчен каланӑ-ши юрӑра? Мирт-ши вӑл, орхидея-ши? Ҫӗрмамӑк папкисем-ши? Хӑш оазисра ӳсекенсене асӑнаҫҫӗ-ши?
Ҫак чечексем ҫурӑлнӑ вӑхӑтра хӗрачан ватӑ кукамӑшӗ кашни
ҫул ҫапла калать: «Тӗнчере нумай-нумай ҫул пурӑнатӑп,
анчах та кӑҫалхи пек парка та хӳхӗм чёчексем нихӑҫан та
курман!» Узбекистаири чечексем лирки юрламаллах! Ара, вӗсем унччен пушхир пулнӑ вырӑнсене илем кӗртсе тӑраҫҫӗ!
«Хам пулсан, Выҫӑ хирӗнчи, Карши хирӗнчи чечексем ҫинчен
юрланӑ пулӑттӑм»,— шухӑшларӗ хӗрача.
Узбекистан ҫӗрёнче ӳсекен чечексене аса илнӗ майӑн
хёрача мӑнкӑмӑллӑн пуҫне ҫёклерё. Сасси те унӑн мӑнаҫлӑн
янӑраса кайрё.
— Эпё — узбек хёрачи! Эпё — Зульфия!
Хёрача Илюк енне ҫаврӑнса пӑхрё, илемлӗ ӗмёчёпе сывпуллашнӑ евёр, куҫӗ унӑн кӑштах тёксёмленчё, анчах та
чёринчи савӑнӑҫё питё хӑватлӑскер пулчӗ пулмалла,— хёрача каллех хавхаланса кайрё.
— Илюк, пӗлетӗн-и: эпё — узбек хёрачн Зульфия!
— Пӗлетӗп! — терё те Илюк Зульфияна сывлӑша ҫёклерё.
Таврара шав пуҫланче. Ҫивёч Шӑл: «Зульфия кунтах тесе
каларӑм вёт сире!» — тесе кӑшкӑра-кӑшкӑра ячё; ачасем:
«Зульфйях вӑл! Зульфиях!» — тесе кёрлерёҫ. Илюк вара —
паҫӑр хутран-ситрен ҫеҫ пёрер сӑмах хушса хуракан слон
ҫури — халь пуринчен ытла калаҫакан пулчё!
— Зульфия, итле! — терё вӑл.— Хиндустанра пурӑннӑ
чух манӑн пӗр кӳршӗ ачи пурччӗ. Питӗ тёпчеме юратаканскер хӑй... Вӑл тӗпчемен-тӗрӗслемен япала хӑварман пуль,
тата вӑл пурне те хӑй куҫӗпе курасшӑн, хӑй хӑлхипе илтесшён, хӑй хобочёпе шӑршласшӑн! Пёр-пер тавлашу сиксе
тухсан, пьгрса тухатех ҫавӑита, тӗллн-паллине тупатех, та>влашу-хирёҫӗве татса паратех! Эсир те — Гафурпа иксӗр —
Чӑ.вашри тёвесем пирки тавлашатӑр. Ҫакна ман кӳршё ачине
пёлтер-сен, вӑл ҫийёнчех вёҫтерсе килет! Зульфия, эсӗ ун чухне ҫав слон ҫури ҫине хӑларса ларатӑн та — Чӑвашьене ҫитетӗн, унти тёвесеие пёрле тӗпчетӗр! Эпир Хӗветуҫпа пӗрле
сире кётсе илме тухатпӑр!
— Хобочё пур-и ун? — ыйтрӗ Зульфия.
— Пур! Хобочӗ ҫеҫ мар, ури те, хӳри те пур!
— Ури-хӳри кирлӗ мар, хобочӗ ҫеҫ -пултӑр!
Зульфиян тулса тӑкӑнакан телейне каллех ҫав Гафур
катса илесшён пулчӗ!
— Эпир Зульфияпа иксӗмёр тавлашрӑмӑр, слон ҫури
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пирён тавлашӑва тӗрӗслеме жилет, алла пуле а н, ун ҫинче
Зульфияпа иксёмёрӗн ларса ҫӳремелле!
Зульфия ҫамкине пӑтӑр-пӑтӑр тар тапса тухрӗ.
Хӗрачана Ҫивӗч Шал хӑтарса хӑварчӗ.
— Кулача ытла ҫӑмӑл ҫиесшӗн эс, Гафур! Малтан ҫынсем пек тар юхтарас пулать!
Гафур тинех шӑпланчӗ.
Каярахла, вӗри кун вырӑнне сулхӑн каҫ сарӑлса ансассӑн, уҫӑ сывлӑшра пин-лин чечек шӑрши тата вӑйлӑрах туйӑнса тӑнӑ чух, Илюкпа Ҫивёч Шӑл ҫёрмамӑк хирӗпе утса
пычёҫ.
— Илюк, Зульфия пирки-ха эп... Пуш сӑмах ан пултӑр,
эппин, ҫав кӳршё ачиле елле те пулин — илӗртсе и унта,
хӑратса-и — илсе килесех пулать!
— Хӑй ирёкёпе килмесен, ӑна хоботёнчен тытсах сӗтерсе
килетӗп Зульфия патне! — Илюк чарӑнса тӑчё, пуҫне кӑмӑллӑн уха-уха илчё те юлашки икё сӑмахне тёплёрех ӑнлантарса, тепёр хут, ачашшӑн каласа хучё,— Йӑлтӑр куҫлӑ, ҫирёмвунултӑ ҫивётлё узбек хӗрачи Зульфия патне!
— Иӑлтӑр куҫлӑ, ҫирӗмвунултӑ ҫивётлё, тӑпӑр-тӑпӑр
ураллӑ, вӗлтӗр-вӗлтӗр алӑллӑ, ҫивёч чӗлхеллё узбек хӗрачи
Зульфия патне! — тата тарӑнрах ӑнлантарса пачё Ҫивёч
Шӑл.
Вунтӑваттӑмӗш сыпӑк.
«АСЛА», «ПЕЧЕК» САМАХСЕНЕ ИЛЮК ХӐШ ЧУХНЕ
ТЁПЕР МАЙЛА ӐНЛАНАТЬ ИККЕН!
— Кунтан пилёк ҫухрӑмра — тинёс!—терё Илюк.
— Аҫтан пёлен? — куҫне чарса пӑрахрё Ҫивёч Шӑл.
— Хобот сисрӗ! Ҫил хирёҫ вӗрнӗ чухне слонсем малта пилӗк ҫухрӑмра мӗн пуррине пёлсе тӑраҫҫӗ.
Ҫивёч Шӑлӑн чӑп-чӑмӑр пичё самантрах шёвёрёлсе кёчё.
«Хӑшпёрлсене ҫутҫанталӑк ытла чаплӑ япаласем парнелесе
тултарать-ҫке... Пилӗк ҫухрӑмра мӗн пуррине сисеҫҫё пулать... Ма пурӑнмалла мар вёсен? Вёсен пурӑнӑҫё —пыл та
ҫу ҫеҫ^»—шухӑшларӗ тыркасҫури. Пылпаҫу хушшинче пурӑнакансене тем пек ӑмсанчё лулин те, нумайчченех пуҫне усса
лармарӗ вӑл. Кёҫех унӑн сӑн-пичё каллех ҫурӑлса каяс пек
хӑпарса-тулса кайрӗ те, тыркас ҫури, хӑлхине чӑик тӑратса,
ҫапла каласа хучё:
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— Ҫу-ук, тинӗс — пилӗк ҫухрӑмра мар! Ман хӑлха пӗлтернӗ тӑрӑх, тинӗс кунтан пилӗк ҫухрӑм та икӗ шит ҫурӑра
кӗрлесе выртать!
Халь ӗнтӗ Илюкӑн тӗлӗнмелле пулчӗ!
Пилӗк ҫухрӑм та икӗ шит ҫурӑ — кал-кал утакан слон
ҫуришӗн мӗн вӑл? Туссем часах Арал тинӗсӗ хӗррине ҫитсе
тӑчӗҫ.
— Тинӗс-и ҫак? — тутине хирсе ыйтрӗ Ҫивӗч Шӑл.— «Вӗҫӗ-хӗрри курӑнмасть! Вӗҫӗ-хӗрри курӑнмасть!» — теҫҫӗ, ку —
ансӑр ҫырма ҫеҫ!
Лӑпӑс-лӑпӑс ҫумӑр ҫурӗ. Тинӗс те, пӗлӗтсем те, каҫхи
сывлӑш та пӗр тӗслӗ курӑнчӗҫ. Ҫӗрпе пӗлӗт пӗрлешнӗ вырӑн
кунталлах ҫывӑхарнӑ, ҫавна пула тинӗс, чӑнах та, сарлаках
мар ҫырмана аса илтерчӗ.
— Кӑна пӗлнӗ пулсан...— мӑкӑртатрӗ Ҫивӗч Шӑл.— Эп
тинӗс куртӑм, эп тинӗсре шыва кӗтӗм тесе каппайланаҫҫӗ...
Кӑна пӗлнӗ пулсан-и? Юхи-юхми ҫырма хӗрринче тӑрсах:
«Тинӗс хӗрринче тӑратӑп! Тинӗс кӗрлет!» — тесе ухмахланас
мар-ха... Каяс!
— Япала хӗвел ҫутинче лайӑхрах курӑнать, ыранччен тӑхтар... Часрах тинӗс курас тесе, ытла ӗрӗхсе килтӗмӗр тата,
канас пулать...
...Тепӗр ирхине ку таврара пурӑнакансем Ҫивӗч Ш ӑ л кӑшкӑрашнипе вӑранса кайрӗҫ.
— Тата ҫӳлерех хӑпар! — пуҫне каҫӑртса кӑшкӑрчӗ Ҫивӗч Шӑл.— Апла та курӑнмасть-и?! Ҫӳлерех хӑпар! Ҫӳлерех,
ҫӳлерех, теп! Курӑнать-и?
— Курӑнмасть!
— Тата ҫӳлерех хӑпар!
— Ҫутӑлнӑранпа та санӑн пӗр сӑмах ҫеҫ: «Ҫӳлерех те ҫӳлерех!» — тарӑхрӗ ҫӳлте вӗҫекенни.— Кайӑк тесе, вӑл вӗҫме
пӗлет тесе, чуна илетӗн!
— Мӗнле, ача, эсир? Ёҫе пикениччен—тем тӑвас пек, ӗҫе
пикенсенех, сирӗн ҫиес килет те ҫыврас килет! — ҫӳлелле пӑхса хӑтӑрса илчӗ Ҫивӗч Шӑл. Хӑй тӗллӗн вӑл пачах урӑхла
мӑкӑртатрӗ.— Мӗнле маттур кайӑк пулчӗ ку? Темиҫе сехет
пӗр чарӑнмасӑр вӗҫет! Мӗнле чаплӑ ҫунат унӑн! — тыркас ҫури «аллех ятлаҫма пуҫларӗ.— Ҫӳлерех, ҫӳлерех хӑпар! Канасси пирки шухӑшлама иртерех-ха сан! Курӑнать-и?
— Курӑнмасть, тетӗп! Миҫе хутчен каламалла ҫакна?
— Куҫу ҫивӗч-и? Лайӑх пӑхрӑн-и? Юрӗ! Халлӗхе ҫитӗ!
Канах кӑшт!— Ҫивӗч Шӑл ӳсӗркелесе илчӗ те ҫапла хайласа пачӗ:
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Тинӗс!
Ҫы.ран хӗрринчен пӑхатӑн —
Ун вӗҫӗ курӑнмасть!
Чӗвен тӑрса пӑхатӑн —
Ун вӗҫӗ курӑнмасть!
Тӳпери кайӑка та
Ун вӗҫӗ курӑнмасть!

Ёнерхи «пӗчӗк ҫырма» ҫӗр каҫа вӗҫ-хӗрсёр тинӗс пулса
тӑнӑ! Ёнер сассӑр пулнӑскер, халь вӑл темиҫе сасӑпа кӗрлет
те шавлать! Тинӗс ҫине паян «шурӑ кайӑксем» килсе тулнӑ.
Ш ӑ п а х ҫавсем шавлаҫҫӗ-кӗрлеҫҫӗ иккен! Аякран пӗр сассӑр
шуса-ишсе килеҫҫӗ те вӗс&м, ҫывӑхарсан, пачах урӑхла япала—шурӑ кӑпӑклӑ хумсем—лулса, ҫырана пырса кӗрёслетеҫҫӗ.Малти хумӗ пъгрса ҫапӑнать ҫеҫ, ӑ1на,!каялла анма павдасӑр,
тепӗр хумӗ хӑваласа ҫитет, вара вӗсем — икӗ хум — тата ҫӳлелле ҫӗкленсе кайса, малалла ыг.кӑнаҫҫӗ, ҫырама ҫапӑлас
умён «ҫурӑлса каяҫҫӗ» те, кашш! туса, кӑпӑк сирпӗтеҫҫӗ! Хум
к а я л л а кайнӑ чух ун хыҫҫӑн, шакӑр-шакӑр туса, вак чулсем
шӑва-шӑва анаҫҫӗ. Кашш! шакӑр-шакӑр! кашш! шакӑр-шакӑр! — шавлать тинӗс.
Ҫивӗч Ш ӑ л ҫыран хӗрринче вӗтеленсе чупса ҫӳрерӗ, пӗр
ушкӑн «шур кайӑк» — хум харӑссӑн килсе ҫапӑнсан, Илюк
хӳттине пырса тӑчӗ. Тусӗ ҫине тӗлӗнсе пӑхса илчӗ тыркас:
ҫапла ҫав вӑл, Илюк шиклентерекен хӑватлӑ япалана курсан та, лӑпкӑн ҫеҫ пӑхса тӑрать. Япаласене урӑхла курмасть-и вӑл?
— Илюк, тӗнче мӗнле?
— Аслӑ!
— Ҫӗр мӗнле?
— Аслӑ!
— Тинӗс мӗнле?
— Аслӑ!
«Ку — тӗрӗсех-ха! — шухӑшларӗ Ҫивӗч Шӑл.— Пӗчӗк япаласем ҫинчен ыйтса пӑхас-ха, мӗн тет?»
— Илюк, ҫак ҫулҫӑ мӗнле?
Илюк ҫулҫӑ ҫнне пӑхса илчӗ. Ҫулҫи — пӗчӗкҫеҫҫӗскер,
анчах та вӑл — тӗкӗр пек, ун ҫинче шевле чӑлтӑр-чӑлтӑр туса
тӑрать, ҫырана хум ҫапӑннӑ чух шыв пӗрӗхӗ ӑна а я л а л л а
ҫапса антарать, ҫулҫӑ каллех ҫӗкленет, йӑл-йӑл ҫиҫсе, хӗвеле
хирӗҫ ҫаврӑнать.
— Ку ҫулҫӑ — ҫав тери аслӑ!
Ҫивӗч Ш ӑ л а шӑнтса пӑрахрӗ. Ҫак пӗчӗкҫеҫҫӗ ҫулҫа та
«ҫав тери аслӑ» теҫҫӗ пулсан, тен.„
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— Э...э...пӗ мёнле?— чӗтрекен сасӑпа ыйтрӗ тьгркас ҫури.
Хӑй пурӑнӑҫӗнче Ҫивӗч Шӑл темле ят та нлтсе курнӑ: «ӑҫтиҫук», «пӳр.неккей» тесе кам кӑна каламан-ши ӑна?
Илюк Ҫивӗч Шӑл енне ҫаврӑнса тӑчӗ. Тусӗ мӗн калас тенине Ҫивӗч Шӑл унӑн ҫуталса кайнӑ куҫӗнченех ӑцябрса
илчӗ те — тыркасӑн сывлӑшӗ пӳлӗнсе ларчӗ. «Ҫивӗч Шӑл,
эсӗ — калама ҫук аслӑ!» — тенине илтсен, вӑл хӑй кам пулнине те, ӑҫта тӑнине те манса кайрӗ.
— Сан пек тӗрӗс калаҫакан халиччен пулман пуль...—теме ҫеҫ пултарайрӗ Ҫивӗч Шӑл.
Паллах, унӑн ыттисем ҫинчен те пӗлес килчӗ!
— Пӗчӗк Зульфия мӗнле?
— Пӗчӗк Зульфия — пысӑк! — ӑшшӑн кулса хуравларӗ
Илюк.
— Кӗҫӗнни мӗнле?
—1 Кӗҫӗнни те пысӑк!
— Ула Сухал мӗнле?
— Пи-и-тӗ пӗчӗккӗ!
—• Тӗрӗс! — сасартӑк калаҫӑва хутшӑнчӗ шывран кӑшт
ҫеҫ пуҫне кӑларса, Илюк сӑмахне тӑнлакан партас.— Тӗрӗс!
Тепӗр чухне пысӑккисем — пӗчӗкҫеҫҫӗ, пӗчӗккисем — пысӑк та
вӑйлӑ пулса тӑраҫҫӗ! Ёнер эпӗ тӗлӗнтермӗш ҫынна куртӑм.
Малтан вӑл мана питӗ пысӑк. курӑнчӗ. Чӑнах, пӗвӗпе ҫӳллӗччё хӑй! Вӑл хулё айне тем хулӑиӑш хут тёрки чикнёччё. -Пирён тинӗс хӗррине килсе тухнӑ та хайхи: «Ку„мӗнле тинёс?» —
тесе ыйтать. «Арал тинӗсӗ!» — тетпёр. Эпӗ, тинёс ҫинчен
каласа пама юратаканскер: «Тёплён, йёркипе каласа парӑп!» — тесе хёпёртесе тӑратӑп, анчах та вӑл итлеме мар,
тинӗс ҫине куҫне те уҫса пӑхмарӗ. «Пулчё! Арал тинёсне те
куртӑм!» — тесе, хучё ҫине паллӑ турӗ те малалла вӗҫтерчӗ.
Кайран, темле майпа, ҫулран аташса-и, вӑл каллех ҫакӑнта
ҫаврӑнса тухрё, каллех: «Мёнле тинёс ку?» — тет. Ун чухне
кунта виртле кайӑк ларатчӗ, вӑл, тӑрӑхласа: «Ку Каспи тинёсё-ха!» — тесе каласа хучӗ. Ҫын: «Пулчё! Каспи тинӗсне
те тӗпчерӗм!»—терӗ, хучӗ ҫине пӗр-ик сӑмах ҫырчё те —
чуптарчӗ. Вара ҫав ҫын мана питӗ пӗчӗккӗ, хӑй ҫырса тултарнӑ хут тёркинчен те пӗчӗюрех туйӑнса кайрё.
— Чӑнах, питё пёчёкскер пулнӑ вара ку! — терё Ҫивёч
Шӑл.— Пысӑккисем ун пек тумаҫҫё! Вӗсем итлеҫҫӗ, йёрлеҫҫё,
тёпчеҫҫё! Илюк, унта ытла сирпӗнет, кунтарах, типё те хӗвеллё ҫёре, куҫса ларар та аслӑ тинёс ҫинчен итлер.
Партас, савӑнса кайса, хӳрипе шӑмпӑл-шампӑл тутарса
илчё.
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— Эппин, ҫапла! — т е р ӗ вӑл, нумай та тӗплӗ пӗлекен тёпчевҫӗ сассипе.— Тӗрӗссипе каласан, Арал тинӗс мар вӑл,
кӳлӗ!
— М-ӗ-ӗн?! — сиксе тӑчӗ Ҫивӗч Шӑл.— Ёнер вӑл ҫырмаччӗ, гааян тинёсчё, халь кӳлӗ пулса тӑчӗ! Асар-писӗр хӑтланать
вӑл!
— Ҫапла, Арал — к ӳ л ӗ ! — т е р ӗ партас, темӗнле кӑткӑс
пӑтӑрмаха та ӑнлантарса парассӑн.— Вӑл тӗнчери чи пысӑк
кӳлӗсенчен пӗри! Ана, ҫапла пысӑк пулнӑшӑн -хисеплесе, тинӗс теҫҫӗ. Арал тавра ишсе ҫаврӑнас тесессӗн, ярр-ярр ишекен, вӑрт-варт ҫаврӑнакан партассен те чылай вӑй хурас
пулать! — пулӑ шухӑша кайса тӑчӗ. Вӑл Арал тавра ишсе
ҫаврӑннисенчен пӗри пулчӗ пулас. Ахӑртнех, халь вӑл хӑйӗн
чаплӑ ҫулҫӳревне аса илсе тӑчӗ. Чӑнах, тинӗс-кӳлӗ тавра
•ишсе ҫаврӑинине епле манӑҫа хӑварма пултарӑн?
«Халь шӑкӑртаттарса калани мӗн вӑл? — шухӑшларӗ Ҫивӗч Шӑл.— Ана ҫӗрле, тутлӑ ҫывӑрнӑ ҫӗртен вӑратас пулать
те тӳрех: «Арал мӗнле?» — теее ыйтас пулать. Мӑк-мак тума
тытӑнсан — вӑл нимӗи те пӗлмест, куҫне уҫнӑ-уҫманах сывлӑш ҫавӑрайми^калаҫма тытӑисан — чӑн, вӑл — тинӗс тӗпчевҫи!» Те Арал «чеелӗхне» ӑнкарайса илейменреи, тыркас ҫури
чӑкӑлташма пуҫларӗ.
— Ха, ӗнертенпех такӑитарасшӑн... Калама ҫук аслӑ тыркаса та ура хума хӑтланать те, пӗчӗккисене вӑл путарсах
лартать пуль... Мампа тытӑҫакансене мӗн «ӗтнине лёлмесг
ҫав вӑл — эпӗ такӑнтарма ҫеҫ мар, чикелентерсех яратӑп!
Кукка персе ҫитсен тата!..— мӑкӑртатрё-мӑкӑртатрӗ те Ҫивӗч Шӑл, кайран хӗрсех кайрӗ.— Аралӑн ма тииӗс пек пулас
мар? Ана те аллӑ, те утмӑл шыв юхса кёрет-ха?
— Пирӗн тинёсе Амударьяпа Сырдарья ҫеҫ юхса кӗреҫҫӗ!
Аслӑ япаласене ӑнланакан Илюк хӑйӗн тусне пулӑшасшӑн пулчӗ:
— Ҫырми иккё ҫеҫ те, анчах вӗсем калама ҫук пысӑк,
вӑйлӑ юханшывсем!
Ҫивёч Шӑл каллех «кӑлтӑк» шыраса тупрё.
— Амударья мёнлине пёлетпёр-ха! Вӑл ыткӑнса, кӗрлесе
юхакан шыв. Вӑл хӑйён ҫыранне ҫиет, ӑна каса-каса кёрет,
ҫавӑнпа унӑн шывӗ — ялан пӑтранчӑк, лӑпкӑ чухне те вӑл
тӗттӗм сарӑ та, ейӳ янӑ вӑхӑтра хӑмӑрах пулса каять. Сырдарья та пӑтранчӑк шывлӑ!! Ҫакӑн пек пӑтранчӑк шывсем
юхса кёреҫҫё иккен те Арала, вӑл пурёпёр — кӑн-кӑвак!
Партас, эсё, тен, пӑтраштаратӑн!
— «Кӑн-кӑвак» тени тёрёс! Тахҫан-авал Арала «Кӑвак
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тинӗс» тенӗ вӑхӑт та пулнӑ*. Хӑйӗн тӑрӑлӑхӗпе вӑл ун чухнех
тӗлӗнтернӗ! Чӑнах, ҫиелтен пӑхсан, чылай тӗлте ун тӗпӗ курӑнать!
— Тен, сирӗн Арал ӑшӑх вӑл? Тен, ман ура пакӑлчакӗ
тарӑнӑш ҫеҫ вӑл?
Ҫивӗч Шӑлӑн юлашки сӑмахёсем пӗтӗм Арала, тӗнчери чи
пысӑк кӳлӗсенчен пӗрне, пӑлхатса-пӑтрантарса ячӗҫ. Ҫиеле
те.миҫе тӗрлӗ пулӑ ишсе тухрӗ: хӗрлӗ ҫунат, шип, шерӗх,
вуплӑ, тӗклӗ тута, ҫупах, кусар пулӑ, карас, ҫуйӑн, уланкӑ,
кӑртӑш, сазан тата ыт. те.
Хӳрисемпе ҫапа-ҫапа, сухисене кӑрт-карт вылятса, ҫыран
патнех ҫитсе чарӑнчӗҫ вӗсем. Хӑйсен кил.не — аслӑ Арала —
ура пакӑлчакӗпе танлаштарни вӗсене чунтан тарӑхтарчӗ
пулмалла:
— Ёмӗр пурӑнса та кун пек сӑмах илтменччӗ!
— «Мал «ача пӳрне тарӑнӑш ҫеҫ»,— тесе каларӗ, тет!
— «Лупашка!»—тесе 'каларӗ, тет!
Партас Арал тӗпне ҫитес тесен мӗнле чӑммаллине, мӗн
чухлӗ ишмеллине ӑнлантарма тытӑинӑччӗ ҫеҫ, унпа юнашар
тӑракан кӑртӑш, куҫне йӑл-йӑл йӑлкӑштарса, ҫапла каларӗ:
— Ҫивӗч Шӑла эпӗ ҫакӑн яек .меслет сёнсе пӑхасшӑн: япалана лайӑхрах пӗлес тесен, ӑна хӑвӑн тӗпчес пулать. Ҫапла
вара, Арал тарӑнӑшне пӗлес килсен, эс, Ҫивӗч Шӑл, шыва
сик те аялалла чӑма пар!
Ҫивӗч Шӑл куҫне урмӑштарса яракан сӑмахсем пулчӗҫ
кусем: шӑмпӑл-шӑмпӑл тӑвакан хумсем, сасартӑк ахӑрма
пуҫласа, пӗр пӗчӗк тыркас ҫури енне ыткӑннӑн туйӑнчӗ ӑна.
Ҫивӗч Шӑлӑн часрах Илюк «лупасӗ» айне пытанса-питӗрӗнсе ларас кнлсе кайрӗ.
Ку хутӗнче ӑна Илюк хӑлхи мар, Илюк сӑмахӗ ҫӑлса хӑварчӗ.
— Ҫивӗч Шӑл мӗнле чӑмнине пӗлместӗп, ишме вара тёлӗнмелле чаплӑ ишет! Кӗҫӗнни валли сиплӗ ҫырла шыранӑ
чух кӗрленкӗ урлӑ ним мар ишсе каҫрӗ!
— Мӗнле апла?.. Епле апла?..— аптӑраса кайрӗҫ пулӑсем.
— Кӗрленкӗ урлӑ„ тӗрӗсрех каласан, пӗлӗт патӗнченех
сиксе-вӗресе анакан кӗрленкӗ урлӑ вӑр-вар каллӗ-маллӗ хутлани темех мар-ха вӑл... Эпир, тыркассем, чӑмма пӗлейместпӗр, ав...— хуйхӑрнӑ пек туса, пуҫне усрӗ Ҫивӗч Шӑл.— Кама
пула чӑмма пӗлместпӗр? — пуҫне ҫӗклерӗ те вӑл, питле пуҫ-

* 17-мӗш ӗмӗрте вырӑссем Лрала «Кӑвак тинӗс» тенӗ.
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ларӗ.— Кама пула? Кӑртӑшсене пула! Ҫакӑн пек саккун
пур: .кӑртӑшсем пушхирте чупса-сиксе ҫӳреме вёренсе ҫитеҫ^
ҫӗ ҫеҫ, ҫав кунах тыркассем тинӗсе чӑмма пуҫлаҫҫӗ! Пӗтӗм
тыркас тарӑн тинӗссен тӗпне анма, вӗсене тӗпчеме ӗмӗтленет!
Вёсем темӗн те пӗр шыраса тупнӑ пулёччёҫ, халиччен тӗнчипе чапа тухнӑ пулёччёҫ! Анчах та тыркассен ҫутӑ ёмётне кӑртӑшсем путарса-пётерсе тӑраҫҫё! Кӑртӑш! — м а л т и урипе тапса илчӗ Ҫивӗч Шӑл.— Эсир мӗншӗн пирён пурнӑҫа пётерсе
тӑратӑр? Мӗншӗн халё те пушхирте чупса ҫӳреме вёренейместёр, э? Хӑвӑр телее хӑвӑр пёлместёр эсир! Шутла-ха:
темиҫе уйӑх хушши пёр тумлам ҫумӑр ӳкмен, пушхир хёрсе
кайнӑ, вӗри хӑйӑр ҫийӗн эсё, кӑртӑш, сиксе пыратӑн! Ырлӑх
вёт вӑл!
Чеен ҫуталса тӑракан кӑртӑш куҫё чарӑлса-чарӑлса кайрё, ҫӑварё те карӑлчӗ унӑн. Кӑртӑш, ӑнран кайнӑ евӗр, турткаланса илчё. Ытти пулӑсене те тем пулчё: хӑшёсем каялла
чӑмрёҫ, ыттисем пёрре Ҫивёч Шӑл ҫине, тепре кӑртӑш ҫине
сехӗрленсе пӑхса тӑчёҫ.
— Ун пек саккуна эп нихӑҫан та илтмен...— терё чылайран ӑна кӗнӗ кӑртӑш.
— Кӑмӑла кайман япала час манӑҫать ҫав...—терё Ҫивёч
Шӑл.— Партас, эс мӗн хытса тӑратӑн? Эп санран ҫакна
ыйтнӑччё: тинёсе юхса кёрекен шывёсем — пӑтранчӑк, тинёсӗ — тӑрӑ, мӗншӗн?
Партас, шухӑша кайнӑскер, такӑнкаласа хуравларё:
— Ҫапла... Пушхир!.. Ҫапла, Ҫивёч Шӑл, Арала пӑтранчӑк кӑртӑшсем юхса кӗреҫҫӗ...
Ҫивёч Ш ӑ л ахӑлтатса кулса ячӗ.
Кӑртӑш, вилнё пулӑ евёр, ҫурӑмӗ ҫине ҫаврӑнса ӳкрӗ.
— Партас, эсӗ йӑнӑшатӑн! — терӗ Илюк ҫирӗп сасӑпа.—
Кӑртӑшсем пӑтранчӑк тӗслӗ мар! Вёсем питё илемлӗ!
— Илемлӗ ҫав, Илюк, илемлӗ! Ҫавӑнпа пӑшӑрханатӑп
та: кӑртӑшсем вӗри пушхирте чупса ҫӳреме тытӑнсан, тӗнче
ҫавӑн пек илемлӗ пулӑсӑр тӑрса юлать!..
— Партас, эс ман ыйтӑва ниепле те ӑнлантарса параймастӑн! — васкатрӗ Ҫивёч Шӑл, кӑртӑша вӑрттӑн сӑнаса тӑнӑ май.
— Ара, ара... Арал пурпӗрех — тӑрӑ, кӑн-кӑвак! Кӑртӑшсем ҫак «кӑн-кӑвак» килте ҫеҫ пурӑнасшӑн! Вёсем пушхир
тӑрӑх чупса ҫӳресшён мар!.
— Ҫивёч Шӑлпа калаҫса пӑх,—канаш пачё Илюк.
— Ҫивӗч Шӑл, тыркассем тинёс тӗпне анмасӑр пурӑнма
пултараймаҫҫӗ-ши?— йӑлӑнчӗ партас.
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— Эп кӑна тӳрех татса параймастӑп! Ытти тыркассемпе
сӳтсе явас пулать! Мӗн тейӗҫ, шутласа пӑхӑпӑр... Партас, эс
Арал пирки калаҫма юратмастӑн, ача! Арал мӗншӗн тӑрӑ?
— Эп Арал ҫинчен калаҫма юратмастӑп-и? Ялан Арал
пирки ҫеҫ калаҫатӑп, ун ҫинчен ҫеҫ тӗлленетӗп! Ҫапла, пирӗн
Арала пӑтраичӑк шьгвсем юхса -кӗреҫҫӗ, Арал ҫав-ҫавах тара! Шел кӑртӑшсене... Вёсен пӗтӗм пурнӑҫӗ-ҫӑлӑнӑҫӗ — Ҫивӗч
Шӑл аллинче халь... Ара... Арал пирки... Мӗншӗн тӑрӑ? Ҫивёч Шӑл — тӑварлӑ, тӑвар пӑтранчӑка час тӑрӑлтарать!
Пурте ахӑлтатса кулса ячӗҫ. Ҫивӗч Шӑл ҫилленесшӗнччӗ
те, пурте кулнӑ чух пёри мӑртӑхни килӗшӳсӗр пулнӑн туйӑнчӗ ӑна, ҫавӑнпа вӑл пуринчен те хытӑрах кулса ячӗ.
Кулӑ — усӑллӑ та кирлӗ япала вӑл! Ана пула, ав, Ҫивӗч
Шӑл кӑмӑлӗ те ҫаврӑнма пуҫларӗ.
— Кӑртӑш! — терӗ тыркас.— Эс шалтӑрах ан кай! Сире
пулӑшас пирки эп ҫине тӑрсах тӑрӑшӑп. Манӑн халӑх — ӑслӑ,
йӗркеллӗ. Тыркассем вут тӗртсе ҫунтарнине, кама та пулин
хур тунине, путарнине, ҫаратнине илтнӗ и эсир? Никам та
илтмен!_ Ҫитаеннине, ма-н халӑх хытӑ чӗреллӗ мар, кӑртӑшсене,ҫӑлса хӑваратех вӑл! Кӑртӑш, анчах та ыттисене ҫеҫ
шанса пурӑнни килӗшӳсӗр! Иывӑрлӑхран ҫӑлӑнса юлас тесен, хӑвӑн та ӑсран каймалла мар, урлӑ-пирлӗ шухӑшлас пулать, каллӗ-маллӗ чӑмас пулать!
— Тата ҫакна та шута илмелле! — сӑмах хушрё Илкж.—
Кӗҫённи калашле, йывӑр самантсенче аптӑраса-сехёрленсе
ӳкме юрамасть. Ун чухне епле те пулин хӑ;вна ху лӑплантарса, малалла мён тӑвас пирки шухӑшлас пулать.
— Хӑватлӑ ӑмӑрткайӑксем те ман пекех шутлаҫҫё иккен!
Хурӑнташсем те-ха эпир! Ҫапла, кӑртӑш! Пӗр вырӑнта хытса
ан тӑр! Иш, иш! Халь чӑм! Тарӑнрах чӑм! Аралта пурӑнмах
ҫуралнӑ эс, шеремет! Сирён пирки ыранах,. паянах калаҫса
татӑлатӑп!
Илюк мёкёрсе ячё. Пулӑсем выляма пуҫларӗҫ,— тинёс ҫийӗ кӗмӗл пек йӑл! та ял! туса тӑчё.
Ҫивёч Шӑл каллех Арал пирки тӗпчемелли шыраса тупрӗ:
— Чим-ха, чим, партас! Эпӗ ҫынсем Аралтан тӑвар кӑлараҫҫӗ тенине илтнё, эсё те: «Арал —-тӑварлӑ кӳлё»,— терӗн,
ху вара тӑварсӑр шывра пурӑнакан-ҫке эс?!
— Тёрёс! Ку тинӗсре тӑварлӑ шывра пурӑнакансем те,
тӑварсӑр шывра пурӑнакансем те пур. Аралӑн ҫӳлтп сийҫсем — тӑварсӑр, аялти сийёсем — тӑварлӑ.
«Аслӑ-пуҫлӑскер ку партас! — шухӑшларё Ҫивӗч Шӑл.—
Каҫхине — ҫырма пек, ирхине — тинёс пек, кӑнтӑрла — кӳлӗ
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пек курӑнакан шыва «шӗкӗлчеме» ай-ай, вичкӗн ӑс кирлӗ!»
Илюкпа Ҫивӗч Шӑл Арал хӗрринче виҫӗ кун пурӑнчӗҫ. Тинӗс вӗҫӗмсӗр улшӑнса тӑчӗ. Ҫавӑнпах пуль кунтан каяс умён
Ҫивӗч Шӑл ^акӑн пек юрӑ юрласа хӑварчӗ:
Вӗҫ-хӗрсӗр тинӗс!
Сенкер,
Кӑвак,
Кӗрен,
Хура вӑл!
Вӗҫ-хӗрсӗр тинӗс!
Тӳлек,
Ачаш,
Хаяр,
Хастар вӑл!
Вӗҫ-хӗрсӗр тинӗс
Таҫта инҫе пулсан та —
Кай ун патие! Ан^ итле, сӑна!
Тӗнче аслӑ пулни
Тухса тӑрӗ умна!
!

Вунпиллӗкмӗш

сыпӑк.

ШАНЧАК ПУРАХ ИСТОРИК-ГЕОГРАФ
Е КОСМОНАВТ-АСТРОНОМ ПУЛМА
ЕМЕТЛЕНЕКЕНСЕНЧЕ: АРА, ВЁСЕМ ХАЛЕХ
ТЕМТЕПЕР ПЁЛЕҪҪЁ!
Вӗҫ-хӗрсӗр хӗвелҫаврӑнӑш хирёпе пыракан Илюк, тӗлӗннипе, чарӑна-чарӑна тӑчӗ, Илюк ҫӳрӑмӗ ҫинче ларса пыракан'ни, тӗлӗннипе, еике-емке илчӗ: ара, пӗтём тавралӑх »нӑрать-иҫ! Тавралӑхӗ тата — пӗчӗк ӗшне мар-ҫке, тавралӑхӗ —
кӑлканлӑ ҫеҫенхир, аслӑ хир, ката! Тепӗр сехетрен, пысӑк ял
хёрринчи ҫерем патне ҫитсе тухсан, вёсен тата ытларах тӗлёнмелле пулчӗ: аслӑ тёнчене иккён-виҫҫёнех янӑратса тӑма
пулать иккен — ав, икӗ ача сиксе тавлашать те, пёр пӑру
мӗкӗрет! Пёр ачи пӑру ҫитерме тухнӑ пулас (пӑрӑвё хӑйне
кӑкарнӑ пӑявпа яваланса пётнё—тӑлланнӑ, халь, пӗчӗк хуҫине ылханса та йӑлӑнса, ҫёр ҫӗмӗрсе мёкёрет), тепри хур
ҫитерме килнӗ пулмалла (хурёсем, хӑйсен хуҫине ырла-ырла,
мухта-мухта, тырӑ ҫинче киленеҫҫё).
«Слон ҫурисенчен пёртте кая мар тавлашаҫҫӗ ку ачасем!» — шухӑшларӗ Илюк.
«Шӑп та шай тыркас ҫурисем пекех, чунтан-вартан тупа
туса тавлашаҫҫё ку ачасем!» — шухӑшларӗ Ҫивёч Шӑл.
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— Эпӗ космонавт пулатӑп! — ыран-паян Сатурн патне
вӗҫсе каяссӑн, хавхаланса та ҫирёппӗн каларӗ шурӑ ҫӳҫлӗ,
кӑвак куҫлӑ ача.
— Эпӗ историк-географ пулатӑп! — ҫӗнӗ материк е ҫӗнӗ
океан шыраса тупнӑн ҫӗкленсе каласа хучӗ тепӗр ачи.
— Э-э, Кешка! Историк-географ мӗн вӑл?! — тутине пӑрса, аллипе сулчӗ космонавт пулма ӗмӗтленекенни.— Кала-ха,
эсӗ тӳпере мӗн чул ҫӑлтӑр пулнине пӗлетӗн-и?
— Кала-ха, Сашка, эсӗ ҫӗр ҫинче мӗн чул халӑх, мӗн чул
юханшыв, мӗн чул ту-сӑрт пулнине пӗлетӗн-и? — парӑнмарӗ
Кеша.
— Ту-сӑртсене эпӗ аван пӗлетӗп. Унта питӗ асӑрханса ҫӳрес пулать, уйрӑмах сукмаксене шанма юрамасть...— калаҫӑва хутшӑнчӗ ачасем патне ҫитсе тӑнӑ Илюк.
Географие пӗлни — усӑллӑ япала, вӑл пысӑк ҫӑмӑллӑх
кӳме пултарать: унччен Илюкӑн кашнийӗнчех хӑй мӗнле дулпа, мӗнле ҫӗршывсемпе килни ҫинчен ӑнлантармаллаччӗ, халь
унӑн ҫул-йӗрне Кеша ҫийӗнчех тавҫӑрса илчӗ те Гималай тӑвӗсем ҫинчен, Каракум пушхирӗпе Амударь-я (унта Илюк
мар, ҫак шурӑ ҫӳҫлӗ, кӑвак куҫлӑ вырӑс ачи ҫӳренӗ тейӗн
ҫав!) ҫинчен шӑкӑртаттарса ҫеҫ каласа пачӗ!
Историе пӗлни те — шутсӑр меллӗ! Илюкпа Ҫивӗч Шӑл
ӑҫталла ҫул тытнине пӗлсен, Кеша, хаваслансах чӑвашсем
ҫинчен кӗске те уҫӑмлӑ калаҫу ирттерчӗ.
— Чӑвашсем пурӑннӑ ҫӗрте эсир хӑвӑр та пулса куртӑрха...— пуҫларӗ вӑл сӑмаха.
— Чим-ха!..— пӳлчӗ ӑна Ҫивӗч Шӑл.— Пулмасть пуль
санран леш... хайхи... мӗнччӗ-ха... э...э... мӗнограф пуласси!
Ара, эс пӑтраштарма юраман япаласеие пӑтраштаратӑн! Ху
паҫӑр, каҫӑрӑлса тӑрса, тӳре сассипе: «Тӗнчере мӗн чул юханшыв?» — тесе ыйтрӑн, халь эпӗ санран ыйтасшӑн: «Ҫав
юханшывсем ӑҫтарах вырнаҫнине кӑшт та пулин тӗшмӗртетӗн-и?»
— Тӗшмӗртетӗп ҫеҫ мар, тӗп-тӗрӗс пӗлетӗп! Миссисипи —
Ҫурҫӗр Америкӑра, Дайамантина — Австралире, Ингури —
Ӑбхазире, Янтра — Болгарире...
Ҫивӗч Ш ӑ л кӑн-кан пӑхкаласа илчӗ.
— Ҫук пуль... Мӗнограф кӑна мар, леш... хайхн... хӑштирӗк те пулаймастӑн пуль... Чипер юхса выртакан шывсене
«Мишша ҫиппи», «Каяйманччӗ-ха», «Мӗн пур-и?», «Ҫӗпре»,
«Кантра» тесе ят парӗҫ-и? Кала-ха: Атӑлпа тинӗсӗ хӑш енчине пӗлетӗн-и хӑть?
— Атӑл — малта, Арал — кайра!
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— Чӑвашсем ӑҫта пурӑнаҫҫӗ?
— Атӑл хӗрринче!
— Апла пулсан, ӑнлантарса пар-ха эс пире, чаплӑ хӑштирӗк: эпир, Ӑрал енчен килекенсем, Атӑл патне ҫитмесӗрех,
мӗнле майпа, хӑш вӑхӑтра чӑвашсем патӗнче пулм.а пултарнӑ?! Тӗлӗкре-и?!
Ҫивӗч Шӑл шучӗпе ҫак ыйту хыҫҫӑн Кеша шурса та кӑвакарса каймаллаччӗ. Лешӗ йӑл ҫеҫ кулса илчӗ!
— Илюк, Ҫивӗч Ш ӑ л ! — т е р ӗ вӑл.— Эсир чӑвашсен авалхи аслашшӗсем пурӑннӑ тӗлтён иртсе килнӗ. Вӗсем вырӑнтан
вырӑна куҫса ҫӳрекен, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетекен йӑхсем пулнӑ. Атӑл тӑрӑхне ҫитиччен вӗсем Байкал таврашӗнче, каярахпа Балхаш кӳллипе Арал тинӗсӗ патӗнче пурӑннӑ. Ҫивӗч
Шӑл, эсир Арал таврашӗнче пулнӑ-и?
— Ана-кӑна астумастӑп...
— Мӗн калаҫан, Ҫивӗч Шӑл? — тӗлӗнчӗ Илюк.— Арал
хӗрринче виҫӗ кун пурӑлтӑмӑр-иҫ? Аса ил-ха: эсӗ унта чутах
путса ви...
— Часрах малалла кала, Кешка! — васкатрӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Географипе истори, чӑнах та, питӗ чаплӑ япала...—
шӑппӑн каласа хучӗ Саша.
Курас халӑх ҫинчен малтанах пӗлсе хунӑ Илюкпа Ҫивӗч
Шӑл та ҫаплах шутларӗҫ. Ҫивӗч Шӑл Кешӑн ӑсӗ-пуҫӗнчен
тӗлӗнчӗ: «Паллах, кӑҫал-пӗлтӗр пулса иртнӗ ӗҫсене эпӗ те
питӗ тӗплӗн астуса тӑратӑп, ку шӑпӑрлан темиҫе пин ҫул
каялла пулнӑ ёҫсене астӑвать-иҫ!..» Кешӑна хисеплесе, пёрпёр ырӑ сӑмах калас килчё унӑн.
— Кешка, эсё ҫав хӑштирёкре мӗн шыраса тупасшӑн?
— Эп сана тӳррипе калап, Ҫивёч Шӑл! Тӗнчере тӑватӑ
океан ҫеҫ шутланать, ман шутпа, питё сахал ку, эпӗ, пиллӗкмёш океан та пулин пурах, тетёп. Ман т ё л л е в — ӑ н а шыраса
тупасси!
— Ҫапла пулмасӑр! — терё Ҫивёч Шӑл, вӑл ӳсӗркелесе
илчё те уҫӑ сасӑпа ҫапла каласа хучё:
Пиллӗкмӗш океан!
Ытлашши ан мухтан —
Пурӗпӗр Кешӑна парӑнан!

Кеша пӗрре шур пир пек шурса, тепре хӑмач пек хӗрелсе кайрӗ...
Историпе географи хӑвачё Сашӑна вирлӗн пырса ҫапрё
пулин те вӑл хӑйӗн ӗмӗтне манса каймарё.
— Пӗлетӗр-и?.. Пёлетёр-и?..—хӑлаҫланма пуҫларё Са80

ша.— Эпӗ те чӑвашсене пӗлетӗп! Вёсен чаплӑ космонавт пур!
Эпӗ те космонавт пулатӑп! Эсир ҫакна пӗлетӗр-и: Сатурнӑн
пёр ункӑ ҫеҫ курӑнать, тёрёссипе, унӑн — пилӗк ункӑ! Пёлетёр-н?!. Пирён хӗвел чи пёчёк ҫӑлтӑрсен шутне ҫеҫ кӗныне
пӗлетӗр-и? Ҫёрпе хёвел хушщи — 150 миллион ҫухрӑм, ҫӗрпе
чи ҫывӑх ҫӑлтӑр хушши унтан 275000 хут ытларах пулнине
пӗлетӗр-и? Ҫакна пёлетёр-и тата: ҫутӑ пайӑрки 1 секундра
300000 км вӗҫет пулсаи, хёвел патёнчен ҫёр патне ҫитиччен
вӑл 4 мин. 19 сек-, килет, чи ҫывӑх ҫӑлтӑр патӗнчен ҫӗр патне
ҫитиччен — 4 ҫул ытларах, Вега ятлӑ ҫӑлтӑр патӗнчен — 27
ҫул, Денеб ятлӑ ҫӑлтӑр патӗнчен — 500 ҫул ытларах, Хуркайӑк ҫулӗн йышне кёрекен ҫӑлтӑрсем патӗнчен пирён пата ҫитиччен темиҫе пин ҫул хушши килет?!
—

? ? ? ! ! !

Сӑмах хыҫне мар, тӳрех, умлӑ-хыҫлӑ виҫӗ ыйту паллипе
виҫё кӑшкӑру палли лартса, ҫак кӗнекене ҫыракан тёрёс тунӑ,
мёншён тесен:
1. Саша умӗнче ун чухне виҫҫӗн тӑчёҫ.
2. Вёсен — виҫҫӗшӗн те — кӑшкӑрса ярас килчё, кӑшкӑрса ярса, хӑшпёр япаласем ҫинчен ыйтас килчё.
3. Анчах вёсем виҫҫён пёр сӑмах тупса калаймарёҫ. Пёри,
пуринчен ытла хӗвел тухнине юратаканни, лачӑрах кайрӗ:
ара, аслӑ хёвеле куҫ умӗнчех «лёчӗк ҫӑлтӑр ҫеҫ» тесе хур турёҫ мар-н? Теприне, час-часах сӑвӑ-юрӑ хываканнине, халиччен илтмен сӑмахсем (Сатурн! Вега! Денеб!) анӑратса ячёҫ.
«Эх, епле те пулин, пёр сӑмахне те пулин юрра вырнаҫтарасчӗ те!» — ӗмӗтленме пуҫларё вӑл. Виҫҫёмёшне, тёнчере нумайрах океансем тӑвасшӑн ёмётленекене, шутсӑр пысӑк виҫесем
(миллион та миллион-ҫке!) тёлёнтерсе пӑрахрёҫ.
Вёсем чылайчен нимён те чёнеймерёҫ. Юлашкинчен, шӑплӑха чётрекен сасӑ сирсе ячё.
— Мӗнле-ха апла...— шала кайнӑ сасӑпа каларё Илюк.—
Мӗнле-ха апла... Аслӑран та аслӑ хӗвеле, тёнчене ҫутатса
таракана, ҫуркунне — ҫулла туса паракана, ҫырла-улма ҫитёнтерекене «пёчёк ҫӑлтӑр ҫеҫ» темелле?..— хупах хӑлхине
лапӑсс! тутарса куҫне хупларё слон ҫури.
Каллех шӑп пулчё. Кешӑпа Саша ун-кун пӑхкаласа илчёҫ. Илюкӑн кӑмӑлӗ хуҫӑлнине ӑнкарчёҫ-ха вёсем, мёнле
йӑпатмалла-ха ӑна? Ҫивёч Шӑл, Илюк ҫинче лараканскер,
слон ҫури епле чӗтре-чӗтре илнине пётём ӳт-тирёпе, урипе,
хӳрипе туйса тӑчё. Пулӑшас, пулӑшас пулать Илюка! Ырӑ
сӑмах каламалла ӑна! Чи ырӑ сӑмах мён вӑл? Паллах, сӑвӑюрӑ! Ҫакӑ йывӑр самантра, чи ҫывӑх юлташ чӑмӑртанса-чёт6. Лксима Е. Н.
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•ресе, хурламса тӑнӑ чух, Ҫивӗч Шӑл чӑн-чӑи юрӑ-сӑвӑ мӗнлерех пулмаллине ӑнланса илчӗ: 1) вӑл илемлӗ пулмалла!
2) паллах, вӑл чӑя сӑмах пулмалла! 3) вӑл тепряне (тӗслёхрен, Илюка!) пулӑшмалла, хӳтӗлемелле, ҫӗклемелле, йӑпатмалла!'
Ёятӗ ҫывӑх юлташа лӑялаятармалӑх, уяӑн хевтине ҫирёплетмелӗх чӑн сӑмах тупса калаймасан, малашне сӑвӑ-юрӑ
хайлас пирки тӗлленме те кирлӗ мар! Тӗнче хӗррине тухса
каяс пулать те епле те пулин пурӑнса ирттерес пулать телейсӗр, тӑрлавсӑр пурпӑҫа... Ҫивӗч Шӑл тӑр-тӑр-тӑр! чӗтресе
илчӗ, унӑн алли-ури те лӗнчӗрех кайрӗ...
Сасартӑк Илюк карт! сикрӗ, пуҫне ялт! ҫӗклерӗ.
— Хӗвел эп унччен шутланинчен те аслӑрах! — терӗ слон
ҫури.— Вӑл пӗчӗк ҫӑлтӑр ҫеҫ, хӑй пӗтӗм тӗнчене ӑшӑтса-ҫутатса тӑрать! Пысӑккисемшӗн пысӑк ӗҫ тума ҫӑмӑл, пӗчёккӗ
пулсах, чи аслӑ ӗҫе ту-ха эс! Ана хӗвел ҫеҫ тума пултарать!
Ҫивӗч Шӑлӑн пуҫӗ ҫавӑрӑнма пуҫларӗ. Илемлӗ сӑмахсен
усси пурах ҫав! Вӗсем, Ҫивӗч Шӑлӑн чӗлхи вӗҫнех килсе
ларнӑскерсем, сасартӑк, тӳпене пӗр харӑс вирхӗнее хӑпарнӑ
виҫӗ вут-кайӑк евӗр, вырӑнтан таяранчӗҫ те тыркас ҫурине
малтан имретсе ячӗҫ, кайран ӑна нихӑҫанхинчен те уҫӑрах,
янӑравлӑрах калаҫтарчӗҫ:
Сатурн, Вегӑпа Денеб!
Сире ҫапла калатӑп эп!
Хуркайӑк ҫулӗ, эс «тле:
Пирӗн Хӗвел епле хитре!
Епле вӑл — пӗчӗк ҫӑлтӑр ҫеҫ —
Ун ҫутипе пурте ҫиҫеҫ!
Чӗртет, оиплет вӑл, пӗчӗк ҫӑлтӑр,
Ун шевл.исем — йӑл-йӑл та йӑлтӑр!
Асамҫӑ вӑл — пирӗн хӗвел!
Ун ӑшшипе эс ӳс, хӗрел!
Вӑл пысӑк ӗҫ тӑвать,
Ҫак аслӑ тӗнчене вӑл витӗр ҫутатать!

— Ун пек ҫеҫ-и-ха?! — хӑпартланса кайрӗ пулас космонавт.— Хӗвел пирӗн ҫӗре ҫеҫ мар, вӑл планетӑсене те ҫутатса тӑрать! Уйӑх хӑй ҫуталать тетӗн-им? Ҫу-ук! Уйӑх вӑл
сивӗ те тӗксӗм, хӗвел ҫутине пула ҫуталса тӑнӑн туйӑнать!
— Хӗвел ҫӗре те ҫутатать! Планетӑсене те! Пире те! Уйӑха та!..— теме ҫеҫ пултарайрӗ телейлӗрен те телейлӗ Илюк.
— Сашка, эсӗ чи малтан ӑҫта «аясшӑн: Сатурн патне-и,
Вега патне-и? — ыйтрӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Малтан — Сатурн патне, кайран...— теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ
Саша, Ҫивӗч Шӑл каласа та хучӗ:
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Эх, Сатурн!
Сашӑна
Кӗтсе ҫеҫ пурӑн!

Пурте савӑнӑҫлӑн кулса ячӗҫ. Вӗсем ҫӗр ҫинче пурӑнакан
тӗрлӗ халӑхсем ҫинчен, тӳпере ҫуталакан тӗрлӗ ҫӑлтӑрсем
ҫинчен калаҫрӗҫ, кулчӗҫ, ӗмӗтленчӗҫ...
Вунулттӑмӗш

сыпӑк.

ИЛЮКПА ҪИВЕЧ ШӐЛ ҪУЛ-ЙЕРЕ ҪУЛҪА ҪУТИ
ТАРАХ ТУПСА УТАҪҪЁ
Вӑрман витӗр тужрӑмӑр, тухрӑмӑр,
Вӑрман внтӗр тухрӑмӑр
Вӗрене ҫулҫи ҫутипе, ҫутипе,
Вӗрене ҫулҫи ҫутипе.
Хир-хир урлӑ каҫрӑмӑр, каҫрӑмӑр,
Хир-хир урлӑ каҫрӑмӑр
Сарӑ тулӑ пуесипе, пуссипе,
Сарӑ тулӑ пуссипе...

Хӑватлӑн янӑрарӗ юрӑ!
«Кам ӑслама пӗлнӗ-ши ку юрра?» — ӑмсанса та хапсӑнса шухӑшларӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Эпир «илсе ҫитяӗ ҫӗршыв ҫинчен юрлаҫҫӗ!— ӑтакарса
илчӗ Илюк.
.
»
Юрӑри сӑмахсене пӗрре те ӳстерсе каламан! Илюкпа Ҫивӗч Шӑл паян ҫутӑличченех ҫула тухсаччӗ, вӗҫ-хӗррисӗр вӑрманпа пынӑ чух вёсен умне вӗрене ҫулҫи ҫеҫ мар, ӑвӑс, ҫӑка,
юман, хурама ҫулҫисем те ҫутатса пычӗҫ. Ҫырлисем тата!..
Кӑштах ӑшӑнас тесе, туссем таҫтан-таҫтан курӑнмалла ыткӑнса ҫунакан кӑва"йт патне ҫывӑхарчӗҫ те — «вут-ҫулӑм»
пилеш йывӑҫҫи пулчӗ тӑчӗ! Кайран тата ҫутӑлма пуҫланӑ
ҫӗртенех сасартӑк сӗм-ҫӗрле пулса ларнӑн туйӑнчӗ: ҫулҫӳревҫӗсем ҫӗмӗртлӗхе пырса кӗнӗ иккен!
Туссем халь сӑрт пуҫӗнчи вӑрман ҫумӗнчен пӑхса тӑчӗҫ.
Ешӗл ҫеремлӗ сӑрт ҫийӗпе кукӑр-макӑр шурӑ сукмаксем тӑсӑлса выртаҫҫӗ. Пӗр сукмакӗпе кайсан, кӳлӗ хӗррине ҫитсе
тухатӑн. Унта кашнн тӗкне ҫу сӗрнӗ пек йӑлтӑркка кӑвакалсем ишсе ҫӳреҫҫё, вёсен хыҫҫӑн шыв йӑр-йӑр-йӑр туса пырать.
Кӳлӗ леш енче ял ларать. Ҫурчӗсен пёренисем — сарӑ та хӑмӑр, тӑррисем — хёрлё, чӳречисем — сенкер, чӳрече умёнчн
пахчисенче чӑмӑркка-чӑмӑркка хура кёрен те сарӑ чечек
ӳсет. Урама лаштра йӑмрасем, йӑрӑс хурӑнсем, ҫӗнё пурасем
6*
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илем кӗртеҫҫӗ. Ял урлӑ малалла пӑхсан, унта — уй-хирсем.
Хир-хир урлӑ ҫуталса ларакан тулӑ пуссинче комбайн ӗҫлет.
Вӑхӑтран вӑхӑта ун патне машина ҫитсе чарӑнать. Кӗҫех
вӑл, кузовӗ тулли тулӑ тиенӗскер, аслӑ ҫул ҫине вӗҫтерсе
тухать.
— Алла-аллӑн ёҫлеҫҫё, ҫавӑнпа вёсен ӗҫ хӑвӑрт пулать! —
ҫынсен ӗҫ-хӗлие куҫ илмееӗр сӑнаса тӑчё Илкж.
— Юрла-юрла ёҫлеҫҫё, ҫавӑнпа вёсен ӗҫ хӑвӑрт пулать! —
тепӗр майлӑ ӑнлантарчӗ Ҫивӗч Шӑл.
— Ҫивӗч Шӑл, ку — вӑрмансен, улӑхсен, хирсен ҫёршывё!
— Чӑвашьен пирки Чёкеҫ аппу мёнле каларӗ теттён-ха
эс?
— Ана вӑл «Сарӑ ҫёршыв» терё!
— Ун пек ҫеҫ каламалла-и ҫак тавралӑх ҫинчен?! — Ҫивёч
Шӑл каҫӑрӑлса тӑчё, ялтӑраса кайнӑ куҫёпе анлӑ хиреем дине, юнашар ӗшнери капансем ҫине, мёльюн-мёльюн ҫулҫӑ ҫутипе, мёльюн-мёлыон ҫулҫӑ шӗлтёртетнипе киленсе ларакан
вӑрман ҫине пӑхса илчӗ те юрласа ячё:
«Сарӑ!» — терӗҫ ӑна!
«Сенкер!» — тетӗп ӑна!
«Кӗрен!» — терӗҫ ӑна!
«Ешӗл!» — тетӗп ӑна!
Куҫ тулли Чӑваш ҫӗршывӗ!
Хӗвел — ун тӗлӗнче!
Вӑрман — ун ҫӗрӗнче!
Хӗвел — ун тӗлӗнче!
Выльӑх — улӑхӗнче!
Хӗвел — ун тӗлӗнче!
Тырпул — ун хирӗнче!
Куҫ тулли Чӑваш ҫӗршывӗ!

Ахальтен мар-ҫке Ҫивёч Шӑл хӗвеле виҫё хутчен асӑнчё,
лешё — ятарласа кёр мӑнтӑрёпе кёр тирпейне кӑтартасшӑн
пулнӑ евёр — кашни пучаха, кашни пахчана витёр ҫутатрӗ,
Паҫӑр тёксёммён курӑнакан вырӑнсем те йӑлтӑртатма пуҫларёҫ, ҫумри лаптӑк — каю курӑкӗ — ем-ешӗл ҫемҫе пурҫӑн
пек йӑл-йӑл йӑлкӑшса выртрӗ. Паллах, Илюк тӳрех унталла
утма пуҫларё, анчах та унӑн чарӑнса тӑмалла пулчё: хыҫалти йывӑҫсен хушшиичен мӑшӑлтатни те ахлатни илтёнсе
кайрё.
— Авӑнмасть!..— халтан кайнӑ евёр каларё пӗри.
— Атя, иккён аватпӑр! — терӗ тепри.
Темёскер хӑшӑл-хашӑл, шӑпӑр-шапӑр турӗ.
— Ана виҫҫён-тӑваттӑн авас пулать...
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— Тепӗр хут, мёнпур вӑйран тытӑнса пӑхар-ха!
Тем ҫӳллӗш тӗмӗ тӑвӑл чухнехи пек силлемме луҫларӗ.
— Авеа парас, эппин,— терӗ те Илюк йывӑҫсен хушшине
кӗрсе кайрӗ.
Икӗ ача мӑйӑра килнӗ-мӗн. Халь вӗсем иккӗн тан пӗр
шӗшкӗ тӗмӗпе «кӗрешеҫҫӗ»: пӗри турта хулӑнӑш авӑра унӑн
ҫӳлти тураттинчен ҫакӑнса авасшӑн, тепри ҫав авӑрах аялтан шӑла ҫыртса лӑскать.
Акӑ, турат ярр! авӑнчӗ.
Ҫивӗч Шӑл ачасем мӗн тӑвасса малтанах пӗлсе тӑчӗ, тӗрлӗ-тӗрлӗ ҫӗршывра ҫуралса ӳссессӗн те, вӗсем нумай енӗпе
пёр пек: ку чӑваш ачисем хытса-хытса тӑрӗҫ, кайран вёсен
куҫӗсем ҫуталса кайӗҫ, ачасем кулса ярӗҫ, кайран аллине
сарса, слон енне ыткӑнӗҫ, хоботран ярса илӗҫ, унтан—слон
ҫинче мӑйӑр катса ларакана курӗҫ те... ах!., тӳнсе каяс мар
тесе, йывӑ-ҫ ҫумне тӗршӗнӗҫ!..
Пурте Ҫивёч Ш ӑ л шутланӑ пек пулса тухрӗ. Йывӑҫ ҫумне
тёршӗннӗ ачасем аран-аран сывлӑш ҫавӑрса ячӗҫ.
— Слон, эс пирён вӑрманта пурӑнатӑн-и? — терӗ сарӑ ҫӳҫлё, кӑвак куҫлӑ ачи.
— Тыркас, тыркасах-и эс? — ыйтрӗ хӑмӑр куҫлӑ, хура
ҫӳҫлё ачи.
— Эпё Инди варманӗнче пурӑнаттӑм-ха, халь кунта килтём,— кёскен те сӑпайлӑн хуравларё Илюк.
Ҫивёч Шӑл вара хӑй ҫинчен анлӑрах каласа пачӗ:
— Эпё кам пулнине хам та пӗлместӗп ӗнтӗ, ачам... Хӑшёсем мана «тыркас» теҫҫё, хӑшёсем «ӑмӑрткайӑксен чи тачӑ
тӑванё» теҫҫё, Илюк мана «ҫул пуҫё» тет, теприсем «юрӑҫӑ»
теҫҫё, теприсем «тинӗссене, тёнчери чи пысӑк кӳлёсене тӑварлатса тӑраканни» теҫҫё, «чи хӑрушӑ шыв сиккисене ишсе каҫакан» теҫҫё, ҫавӑнпа та сире хӑш ячӗ ытларах кӑмӑла
к а я т ь — ҫ а в н а суйласа илӗр!
— Ана тата Ҫивёч Ш ӑ л тесе чӗнеҫҫӗ,— тепёр ят хушса
пачӗ Илюк.
Ачасем ҫак ята суйласа илчёҫ.
Илюк шёшкё аврине ҫӑмӑллӑн авнине кура, ачасем мӑйӑр татма шаларах каясшӑн тёмсёлчёҫ.
Хӑйсем ёмёрёнче пёрремёш хут слон ҫине ларнӑ ачасем
кулчӗҫ, ахӑлтатрёҫ," Ҫивёч Шӑл вёсене вёрентсе пычё: ҫӗре
персе анас мар тесен, еплерех'лармаллине кӑтартрӗ.
Илюк уҫланкӑна утса тухрӗ. Сӳсенлӗ,'ӳхлӗмлӗ, сар ҫип
утиллӗ курӑк, ҫыхланса ӳкнёскер, слон ҫурине те тӑллантарма хӑтланчё.
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— Ҫулмалла пулнӑ ку курӑка,— этем ачи-пӑчипе калаҫнӑ
чухне этем ӗҫ-хӗлне шута илсе каларӗ Илюк.
— Еплерех таса ҫулнӑччӗ-ха! Каллех курӑк ашкӑрать!
— Шыв нумай сапатӑр пулӗ? — курӑк мӗншӗн вӑйлӑ
ӳснине ӑнлантарасшӑн пулчӗ пушхир таврашӗнче ҫуралса
ӳснӗ Ҫивӗч Шӑл.
Ачасем кулса ячӗҫ.
— Мӗншӗн ӑна шыв сапас? Пирӗн патӑрта кирлӗ чухне
ҫумӑр ҫӑвать, кирлӗ чухне хӗвел хӗртет! — терӗ пӗр ачи.
«Ырлӑхра пурӑнаҫҫӗ-ҫке кусем?! Апла эпӗ те ырлӑха лекрӗм!» — хӗпӗртесе шухӑшларӗ Ҫивӗч Шӑл, хӑй вара, хурланнӑ пек туса, хаш! сывласа ячӗ.
— Эх, Гафур ҫукки... Гафур ҫувки пӗтерет... Халь тӑркӑнтӑрла пулма кирлӗ, эпӗ вара сӗм-суккӑр, маншӑн тӗнче —
хура каҫ пек...
— Мӗн пулчӗ?! Мӗн пулчӗ, Ҫивӗч Шӑл?! — хӑраса ӳкрӗ
Илюк.
— Куҫна турат ҫапса амантмарӗ пуль? — пӑшӑрханчӗҫ
ачасем те.
— Эх, Гафур пулнӑ пулсан!.. Пӗтӗм пит-куҫа уҫса яратчӗ!
— Кам вӑл Гафур?
— Манӑн пурне те пӗлекен Гафур ятлӑ ҫывӑх тус пур!
Вӑл пурӑнакан ҫӗршыва пырса кётӗмӗр ҫеҫ, Гафур пире кашни сукмак, кашни ту-сӑрт ҫинчеп кала-кала пачӗ! Вӑрман
патне ҫитсе тӑратӑн ҫеҫ, Гафур: «Ку вӑрманта ҫавӑн чухлӗ
йывӑҫ, ҫавӑн чухлӗ ҫулҫӑ!» — тет; ҫырма хёррине тухатӑн,
Гафур: «Ку ҫырмара ҫавӑн чухлӗ шыв тумламӗ!» — тет; сукмакпа утса пыратӑн, Гафур: «Ку сукмак ҫавӑп тӑршшӗ, давай чухлӗ кайсан, ҫавӑнталла пӑрӑнать!» — тет. Ҫапла каласа панӑ хыҫҫӑн сӗм-ҫӗрле пынӑ чухне те кун ҫути йӑлтӑртатса тӑнӑн туйӑнатчӗ! Халь эпир таҫта каятпӑр, темле сукмакпа пыратпӑр, ку курӑк мӗншӗн ҫапла вӑйлӑ ӳсет — нимён те
паллӑ мар! Илюкпа иксӗмӗр те сём-суккӑр пек!
— Ан хуйхӑр, Ҫивӗч Шӑл, пирӗн Гафур ҫук та, Кӗҫтук
пур! — терӗ сарӑ ҫӳҫлӗ ача,— Кёҫтук, Ҫивӗч Шал куҫне
уҫар-и?
. — Чи малтан ҫак сукмаксем ҫиычен каласа парас,— йӑл
кулса илчӗ Кӗҫтук.— Эпир пыракан сукмака мӑйӑра ҫӳрекенсемех такӑрлатнӑ, юнашар сукмакёпе вара хӑмла ҫырлипе
хурӑн ҫырли татма чупаҫҫӗ, леш ҫулӗ чӑрӑшлӑхпа хырлах
енне каять, апла пулсан, ҫӗнӗ ҫурт лартакансен ҫулӗ ку!
Лерисем — тапӑра анакан ӗнесен йӗррисем!
— Эсё чи-чи чаплӑ сукмака сиктерсе хӑвартӑн! — асӑр86

хаттарчё Ҫивӗч Шӑл.— Сукмакӗ ҫинче, ав, темӗскерсем, хамӑрскерсем, йӑлтӑрккаскерсем, ҫурӑлса каяс пек мӑнтӑрккаскерсем выртаҫҫӗ!
— Э-э! Юманлӑхран килекенсем йӗкел ӳкерсе хӑварнӑ!
Вӗсем кӗленче пек ҫутӑ та таса хурӑнлӑха пырса кӗчӗҫ.
Шурӑ хурӑнсем тураттисене сӗвемӗн-сӗвемӗн усса лараҫҫӗ.
Вёсен айне карти-картипе шупка кӗрен кӑмпасем шӑтса тухи ӑ . Пур енчен те кайӑк юрри илтӗнет.
— Сире ҫакӑн пек вӑрман кӑмӑла каять-и? — ыйтрӗ Кӗҫтук икӗ ҫулҫӳревҫӗрен.
Кӗҫтук ыйтӑвӗ Илюкпа Ҫивӗч Шӑла тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ: кам ытараймасӑр тӑрӗ ку вӑрмана — пӗрре — кашш!, тепре — Лӑпӑр-шӑлӑр! тӑвакана, шап-шурӑ, йӑмӑх хӗрлӗ е хупхура курӑнакана?
— Пирӗн ҫӗршывра темӗн чухлӗ ҫавӑн пек вӑрман!
— Ытти ҫӗрӗсем еплерех? — ыйтрӗ Илюк.
— Ытти ҫӗрӗ — уй, шыв, улӑх.
— Пӗр куҫ ниепле те уҫӑласшӑн мар...— куҫне йӑвалайӑвала ӳпкелешрӗ Ҫивӗч Шӑл.— Икӗ куҫ икӗ тӗрлӗ ҫав манӑн: сылтӑмми тавралӑх мӗн тӗслине тӗрӗслесе тӑрать, сулахаййи япаласен пысӑкӑшне, урлӑш-тӑршшӗне впҫсе тӑрать.
Халь ӗнтӗ ҫак сулахай куҫ Чӑвашьен пысӑкӑшне пӗлмесӗр
уҫӑлмасть-уҫӑлмастех!
— Пирӗн ҫӗршыв тавра ҫаврӑнас тесен, утмалӑх та, чупмалӑх та пур! — хулӑн сасӑпа пӗлтерчӗ Кӗҫтук.
— Л а р а - л а р а канмалӑх та пур! — хушса хучӗ Ҫивӗч
Шӑл.— Эх, Кӗҫтук, эс пулман пулсан, хӑрах куҫлӑ пулса юлаттӑм! Тавах сана! Халь икё куҫ та витӗр касса
тӑрать!
Анлӑ ҫӗршывӑн аслӑ вӑрманӗнчи са.рлака прачакёпе пыракан слон ҫури тарӑн ҫырма урлӑ каҫрӗ те чӑтлӑх пек вырӑна ҫитсе чарӑнчӗ. «Икӗ хутлӑ» вӑрман кашлать кунта:
«ҫӳлти хучӗ» — юманпа хыр, «аялти хучӗ» — ӑвӑс, ҫӑка, вӗрене, шӗшкӗ. Шӗшки, хӑй тӗмлӗ йывӑҫ пулнине манса кайсах,
яш ӳсекенсем хыҫҫӑн кармашать. Ҫапла пуҫтахланса тӗрӗс
те тунӑ иккен вӑл: шӗшкӗ нумай-нумай йывӑҫа хӑваласа ҫитнӗ,унӑн йӗкӗр чӑмӑркка пысӑкӑш курланкисем ӑвӑсҫулҫисем
хушшинчен те курӑнаҫҫӗ, ҫӑка тураттисенчен те ҫакӑнса тӑраҫҫӗ.
«Кунти шёшке авма слон кётӗвӗ кирлё!» — шухӑшларӗ
Илюк.
Авма Илюк та аврӗ-ха, анчах та чылай курланки туратсенчен ҫаклана-ҫаклана юлчё, ҫӗре тӑкӑнчё. Ҫур сехетрен
87

Кӗҫтукпа Петӗр хутаҫӗсем те тулчӗҫ, аялта йӑпӑртатса ҫӳрекен Ҫивӗч Шӑл та пёр купа мӑйӑр пуҫтарчӗ.
Кайран вӗсем канмалла ӗшнене, капан ҫумне, тухса ларчӗҫ. Ҫивӗч Шӑлпа ачасем мӑйӑр шӗкӗлчерӗҫ, Илюк ӗшнене
килсе тулнӑ шӑршӑсенчен тӗлӗнсе тӑчӗ, чӑнах, мӗнле кӑна
шӑршӑ ҫук кунта: типнӗ утӑ шӑрши, ешӗл каю шӑрши, шаннӑ чечак, паян ҫеҫ ҫурӑлнӑ чечек шӑрши, улма-ҫырла шӑрши,
тата — ваштӑр ҫил хӑйпе пӗрле «пӗр ушкӑн» уй-хир шӑрши
илсе килчӗ те слон пуҫӗ ҫаврӑнсах кайрӗ.
— Чӑн, Чӑвашьен —• вӑрманпа уй-хир ҫӗршывӗ! — кӑмӑлӗ
тулнипе ҫӗкленсе кайрӗ Илюк.— «Вӑрман пек пуянни ҫук, уй
пек асли ҫук»,— тенине шута илсен, Чӑвашьен апла — пуян
та аслӑ!
**
Вунҫиччӗмӗш

сыпӑк.

ПЫСАК ПАРНЕ (САМАХРАН, ТУЛА ХИРЁ!)
ПУҪА ҪАВАРСА, АТАШТАРСА ЯМА ПУЛТАРАТЬ!
Умра тулӑ хирӗ курӑнса кайрӗ.
— Эх, чӑтса пулмасть! — терё те Ҫивёч Шӑл, Илюк ҫурӑмӗ ҫинче каллё-маллӗ вӗтеленсе чупнӑ хыҫҫӑн ҫӗрелле
сикрӗ.
Ниҫта кайса кӗме пӗлмесӗр, вӑл тулӑ хушшпнче йӑпӑртатса ҫӳрерӗ, унтан пӗр пучаха авса антарчӗ.
— Илюк! Те куҫ урмӑшнӑ ман, ҫак пучах манран ҫӳллё
пек туйӑнать! Килсе пӑх-ха часрах!
Хумханать тулӑ пусси. Унӑн йӑл-йӑл ҫиҫсе тӑракан хумӗсем Ҫӗньял еннелле чупаҫҫӗ.
Илюк пучахпа виҫӗнесшён тертленекен Ҫивӗч Шӑл енне
ҫаврӑнса пӑхрӗ.
— Пучахӗ санран чылай вӑрӑмрах! Пёрчи те санран пысӑкрах пулас!
Ҫивӗч Шӑл лӑнк! кайса ларчӗ.
— Ан калаҫ... Ан шӳтле-ха, Илюк... Санпа эс пур сӑмаха
та тӳрӗ каланӑран туслашрӑм. Халь эс те тӑрӑхлама-кулма
вӗренсе ҫитрӗн. Юрамасть ун пек!
Ҫивӗч Шӑл тепӗр пучаха ярса илчӗ.
— Кирек мӗн кала та, ман шутпа, ку тулла ҫиме мар,
тӗнчене илем кӳме ӳстернӗ!
— Ҫимех пуль,— терӗ Илюк.— Ав, лере, пӗр ушкӑн хур
кӑтӑртаттарса ҫӳрег.
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— Ан калаҫ! — Ҫивӗч Шӑл Илюк ури тӑрӑх чупса хӑпарчӗ, ун ҫурӑмӗ ҫинче чӗвен тӑчӗ. Вӑл, хӑй курнине хӑй ӗненмен пек, куҫне йӑваларӗ, вара кайӑк-кӗшӗке ылхана-ылхана,
ҫӗре анчӗ, тулӑ пучахне ытамласа тытрӗ те шухӑша путрӗ.
Ҫивӗч Шӑл чылайран ҫеҫ сӑмах тапратрӗ.
— Итле-ха, Илюк... Ма каймалла-ха пирӗн ҫав курманилтмен Шупашкара ҫитиччен — асапланса, сӗтӗрӗнсе? Маиа
юрӗ-ха, эп хӑть ларса пыратӑп, эс ӗрӗхсе пынӑ чух та сӗнк
пулса илетӗп. Сана хӗрхенетӗп — кунӗн-ҫӗрӗн утатӑн, халё те,
ав, тайкаланса ҫеҫ тӑратӑн. Эс виҫҫӗрн слон пек те мар, вунҫиччӗри пек — ватӑлсах кайнӑ!
— Вунҫиччӗри пек пулсан, тем пекехчё те! Ун пек пулнӑ
пулсан, эп тахҫанах Шупашкара ҫитмелле, ҫак самантра
Хӗветуҫпа пӗрле Атӑлта шы.ва кӗмелле.
— Эс виҫҫӗри слон пек те мар, ҫӗр утмӑл ҫиччӗрн пек!
Шутла-ха, сӑмах панӑ-и эпир ҫав хӗрачана: «Хӗветуҫ, кӗтсех тӑр, чул тусем урлӑ, чӗрнене хӑйпӑта-хӑйпӑта, пушхирсенче ҫӳҫпуҫа вӗтелесе, тута-ҫӑвара к ӑ м р ӑ к пек ҫунтарса,
сан пата пыратпӑр»,— тенӗ-и? Ҫук, эпир никама та сӑмах
паман! Апла пулсан, ҫакӑнта чарӑнса тӑрас та ҫакӑнта пурӑнма тытӑнас! Хӑвӑнтан аслӑ Ҫивӗч Ш ӑ л а итле эс!
— Аслӑ? Эс манран кӗҫӗнрехчӗ-ҫке?
— Тунмастӑп: ӗнер ҫеҫ-ха эп санран кӗҫӗнрехчӗ. Паян
вара аслӑрах пулса тӑтӑм. Шухӑшларӑм та, ман ҫуралнӑ кун
паян пултӑр, терӗм. Парне мар-и ҫакӑн пек хир? Ҫавӑнпа
паян виҫҫӗ тултарас, ку хир ман ҫуралнӑ кун ячӗпе панӑ
парне пултӑр, терӗм!
— Авалхи йӑла тӑрӑх, ҫуралнӑ куна ху тӗллӗн улӑштарма юрамасть.
— Ҫулне пӑтраштарма юрамасть, паллах. Кунне суйланӑшӑн темех пулас ҫук-ха! Ҫапла вара паян эпӗ виҫҫӗ тултаратӑп, санран аслӑрах пулса тӑратӑп! Авалхи йӑласене эс
лайӑх чухлаканччӗ. Чи ҫирӗп, чи тӗрӗс йӑла вӑл — кӗҫӗннисен аслисен сӑмахӗнчен тухма юраманни!
Илюк" аптӑраса ӳкрӗ, кайран тарӑхрӗ те пулас вӑл: хоботне ҫиллессӗн ҫӗклесе, халь-халь тем туса пӑрахассӑн, Ҫивӗч Шӑл умне пырса тӑчӗ. Ҫавӑнтах ӑна намӑс пулса кайрӗ:
мӗнле кӳренес ҫак пӗчӗкскерне? Акӑ, ларать вӑл, Ҫӗньял
пучахӗнчен те пӗчӗкскер, ал-ури, пичӗ-куҫӗ унӑн пӗтӗмпех
чӗркеленсе пӗтнӗ. Пин-пин ҫухрӑм мӗнле ҫӳреме пултарчӗ
вӑл? Тепрн пулсан, нӑйкӑша-нӑйкӑша чуна илетчӗ, ку вара —•
юрла-юрла пыратчӗ...
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— Ҫивӗч Шӑл, э>пӗ сана ӑнланатӑп: ,ку хире юратса
пӑрахма йывӑр мар. Чӑи, ку тулӑ пусси сан «илӳ пулма тивӗҫлӗ. Кӑмӑлу пулсан, юлах, эппин... Анчах нихӑҫац та ан ман:
кирек хӑҫаи та эс маншӑн — чи кётнӗ хӑна. Эп шурӑнакан вырӑн: Атӑл ҫыранӗ, Шупашкар, Хӗветуҫ кил^ҫурчӗ. Сывӑ пул!
Илюк, виҫҫӗ тултараканӑн кӑмӑлне пӑсас мар тесе, малалла васкарӗ. Тӗнчене хӗвел ҫеҫ мар, туссем те илем кӗртсе
тӑраҫҫӗ иккен: Ҫивӗч Шӑл пур чухне сивӗ ҫанталӑкра та
ӑшӑччӗ, халь, акӑ, вӑл тӑрса юлчӗ те, ӑшӑ хирте те — кичем.
Ҫивӗч Шӑл Илюк сӑмахӗнчен тӗлӗннипе шапк хытса
юлчӗ. Вӑл чылайран ҫеҫ ӑна кёчӗ, вара Ҫӗньял енне талпӑнчӗ.
— Эс... эс... Чарӑнса тӑр-ха! Эс... Эс мана эпӗ виҫҫӗ тултарнӑ кун кӳрентертӗн! Мана ҫеҫ мар, Пӗррекассататакансен
чаплӑ та хисеплӗ йӑхне намӑса кӗртрӗн! Эс мана кам вырӑнне хуратӑп?! — Ҫивӗч Шӑл, Илюк куҫӗнчен пӑхасшӑн, чалт!
сиксе илчӗ.— Хӑвӑн сӑмахна ху ӑнланмастӑн пуль эсӗ! —
«Ю-юл ҫакӑнта!» Мӗн сӑмах вӑл! Сана кӑларса ярса, хам
ҫакӑнта ӗреххетленсе пурӑнма эпё чарӳсӑр-и? Уп пек тусап,
эпӗ Хама хам хиҫеплеми пулатӑп! Пӗррекассататакансем те
ачи-пӑчине вӗрентнӗ чух: «Ҫивӗч Шӑл пек пулӑр!» — тейӗҫ!
Ут май хыҫран! Мӗн лӗпӗстик-лӗпӗстик туса пыратӑн?! Вӑрвартарах ут! Шупашкара кятпӑр!
Аванмарланса кайнӑ Илюк Ҫивӗч Ш ӑ л хыҫҫӑн хашлатса
пычӗ. Вӑл тӳрре тухма хӑтланчӗ.
— Ху каларӑн-ҫке...
— Итле-ха, Илюк, ара эп ҫветтуй мар вӗт, пурнан пурнӑҫра пулать иккӗленесси те... Ут часрах!
Ҫивӗч Шӑл хӑй тӗллӗн мӑкӑртатса пычӗ.
— Ах, ку Хӗветуҫа! Шупашкара ҫитетӗп ҫеҫ — ҫак хир
ҫинчеп кала-кала парса, вӑл ачана тӳрех хам майлӑ ҫавӑратӑп! Тытӑнтӑр ирӗн-каҫӑн йӳтетме: «Ҫӗньял хирне кайса
курасчӗ! Ҫӗньял хирне кайса курасчӗ!» Ана унта кам илсе
кайӗ? Ҫивӗч Шӑл! Иксӗмӗр Илюк ҫине ларатпӑр та наччасра кунта килсе каятпӑр! Ку хире пӗрре курасси ҫех, кайран
вӗҫӗмсёр тунсӑхлаттарӗ, ҫунтарӗ :кӑна ашшӗ-амӑшне Хӗветуҫ. Пӗрре те иккӗленместӗп: амӑшӗсем ку хире курсам, тепӗр куннех Ҫӗньяла шӑкӑртаттарса куҫса килӗҫ!
— Эпӗ те ҫаплах шутлатӑп! — калаҫӑва хутшӑнчӗ Илюк.
— Илюк, сан ҫитменлӗхсем чылай, сӑмахран, менелник
ҫыннине, уипа тӳрккес кала.ҫса, кӳрентер^ме пулта-ратӑн. Ҫав
вӑхӑтрах сан пӗр чаплӑ уйрӑмлӑх пур: малашне мӗн пулассине яланах тӗрӗс пӗлсе тӑратӑн! Халь каланӑ сӑмаху та
тӳрре килетех сан!
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Илюк хавассӑн мӗкӗрсе ячӗ, слонран хӑвӑртрах пырас
тесе чӑм-тара ӳкнӗ Ҫивӗч Шӑла хобочӗпе ачашшӑн ярса тытса, ҫурӑмӗ ҫине лартрӗ, кайран пӗр кӗлте чухлӗ тулӑ сӑлса илчӗ, ӑна та ҫӳрӑмӗ ҫине хучӗ. Ҫивӗч Шӑл хӑмӑл ӑшне
пашлатса кӗрсе ларчӗ.
— Ҫивӗч Шӑл, халь эсӗ пӗр-пӗр Дхритараштра патша
пек!
— Мӗншӗн ун пек?
— Инди патшисем ҫапла, слон ҫинче, сӑпкара ларса пыраҫҫӗ.
— Апла пулсан, эп Дхритараштрараи та чӑплӑ патша!
Вӗсем сӑпкипне ӑпӑр-тапӑр пурҫӑнран ҫӗлеҫҫӗ пулӗ. Эпӗ вара
хӗвел пек ялтра та ӑшӑ хӑмӑл ӑшӗнче ларса пыратӑп!
Ҫивӗч Шӑл меллӗрех майлашса ларчӗ те юрласа ячӗ:
Телей мӑн иккенне пӗлетӗр-и эсчр?
Пыратӑн слон ҫинче эс канлӗн силленсе,
Ачашшӑи ҫил вӗрет. Пучахсем чӑштӑртатаҫҫӗ,
Хуллен хӗвел анать. Шевлесем ҫмҫсе илеҫҫӗ,
Тирпейлӗ кил-ҫуртра сана чун пек кӗтое тӑраҫҫӗ.
Пыратӑн слон ҫлнче эс канлӗн силленсе...

Вунсаккӑрмӗш

сыпӑк.

СЛОНСЕМ ЕНЕ ПЕК, ЁНИСЕМ СЛОН ПЕК
КУРАНАҪҪЕ
Тӗттӗм пуласпа Илюкпа Ҫивӗч Шӑл Ҫӗньял патне ҫитсе
тухрӗҫ. Ҫӗр каҫма ҫулҫӳревҫӗсем ҫывӑхри катана пӑрӑиасшӑнччӗ, аячах та вёсен чарӑнса тӑмалла пулчӗ. Укӑлча хапхи
ҫумне пёр ача хутланса ларнӑ та куҫне ҫаннипе шӑла-шӑла
ӗсӗклет.
— Пнр.ӗн ӗне пек каскӑннн тӗнчере урӑх ҫук пуль... Ана
шыраса, ҫитмен вырӑн юлмарӗ... Анне пётерет ӗнтӗ халь...
Мӗн тумалла ман?..
— «Мӗн тумалла?» Киле каймалла! — калаҫса илчӗ
Илюк.
— Киле кайма хӑрать-ха вӑл,— терӗ тулӑ кӑтӑртаттарса
ларакан Ҫивӗч Шӑл, хывӑха ҫӗрелле вӗҫтерсе.
— Асатса яратпӑр,— Илюк укӑлча хапхине уҫрӗ.
Ача йӗме чарӑнчӗ те ура ҫине сиксе тӑчӗ, хуллен-хуллен
каялла чакрӗ... Унӑн пичӗ-куҫӗ, каскӑн ӗнене пула шурса
кайнӑскер, ҫуталса-кӗренленсе кайрӗ.
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— Слон! — т е р ӗ вӑл.—Чӑн-чӑн слон!
Ҫав вӑхӑтра хӗрринчи кил енчен ятлаҫни илтӗнсе кайрӗ:
— Хуначи! Аҫта эс, мур ачи! Каллех ӗнене тупман ӗнтӗ
ҫав, кил таврашӗнче пытанса ҫӳрет пуль! Аҫта эс?!
Хуначи хыпӑнса ӳкрӗ, амӑшне ним калама аптӑранӑран
чӗлхе вӗҫне килнӗ сӑмаха персе ячӗ.
— Паян тупрӑм-ха... Акӑ, хӑваласа таврӑнатӑп...
Илюк малтан утрӗ, ун хыҫҫӑн аллине хулӑ тытнӑ Хуначи
хӑшӑлтатса пычӗ. Хӗрринчи кил умӗнче такам ҫухӑрса ячӗ,
витресем чӑнкӑртатса тӳнчӗҫ.
— Васпати! Ачсемӗри, мӗн ку! — ҫуйхашрӗ Пӑлаки инке
алкум ҫине тӗпӗртетсе хӑпарнӑ май.— Ай, турӑ, те пӗртенпӗр ывӑлӑм ухмаха тухрӗ, те хам ӑсран тайӑлтӑм: куҫа темтепӗр курӑиать,— тытӑнчӑклӑ сасӑпа калаҫрӗ вӑл.— Хуначи,
ёне мар ку, пил* ҫури!
— Анне, эс мён калаҫан?! Чӑ'н-чӑн, ча<плӑ с...с...сӗт паракан ӗнене ма ҫапла йӗкӗлтен?! Енеччӗ вӑл, хирпе хӑваласа
килнӗ чухне те ӗнеччӗ, укӑлча патне ҫитрӗ те слон пулчӗ
тӑчӗ!
— Васпати! Ун ҫинче лараканни кам тата? Тыркас пекех хӑй!
_— Анне, тыркас мар вӑл, ӑрӑмҫӑ, усал тухатмӑш! Сиксе
тухрӗ те ши-и! шӑхӑрчӗ, вӗрчӗ-сурчӗ, хывӑх вӗҫтерчӗ! Вара
пирӗн ӗне чаплӑ слон пулса тӑчё!
Ачаранпах тирпее хӑнӑхнӑ Илюк ӑҫта килчӗ унта йӑваланса выртакан витресене илчё те умри пусӑ патне утрё.
Икӗ тӑп-тулли витрене вӑл ҫӳлти картлашка ҫине, Пӑлаки
инке умнех, лартса пачё.
— Этеме пулӑшаканскер тата хӑй...— Пӑлаки инке савӑнса кайнипе тӑпӑртатса тӑракан ывӑлӗ ҫумне пырса тӑчӗ.
Вӑл кӑштах лӑпланчӗ пулас, килти ӑпӑр-тапӑр пирки калаҫа
пуҫларӗ.
— Килте тем чул ӗҫ! Вӑрмантан килтём, ав, вутта та пушатман — эс таҫта ҫётсе ҫӳретён!
Чарӑнмасӑр хирёлекен ҫынна епле те пулин савӑнтарса
лӑплатасшӑн пулса, Илюк ун-кун пӑхкаларё, тинех тулли
лава асӑрхарӗ. Иккён-виҫҫён сётёрмелли вут тӑрӑхёсене вӗлт!
те вӗлт! йӑтса, ҫип ҫапса татнӑ пек тикёс шаршан купаларӗ!
— Эй, мӑнтарӑн...— терӗ Пӑлаки инке.— Те ӗне, те слон
эс,— пӗлместӗп, кирек кам пулсан та, ырӑ чӗрчун эсё. Тавах
сана! Ёмӗтленнӗ ёмётӳ ҫиттёр!
* П и л (чӑв.) — слон.
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Пӑлаки инке пӗтӗмпех пӑтрашӑнса кайрӗ пулмалла, ҫавӑнпа вӑл ывӑлне йӑлӑнчӗ.
— Тархасшӑн, кала, Хуначи, мӗнле чӗрчун ку? Унччен
вӑл ёне пулнӑ, тетӗн, пӗрре те ӗненес килмест ҫ а ш а .
Хуначи кӑрт! сиксе илет. Каҫӗ ӑшӑ, тӳлек. Ҫӗр варринче
тухса кай-ха эс ҫав каскӑна шырама, хӑтлӑ кил пек урам
та хӑйӗн мӗлкисемпе хӑратма тытӑнать. Тата мӗнле пӑрахса
хӑварас ҫак слона? Слонсем Ҫӗньяла кашни кунах килсе
тӑмаҫҫӗ-ҫке... Унпа вылясчӗ-ха, калаҫасчӗ...
— Каларӑм-ҫке: асамланӑ ӗне вӑл. Мӗншӗн ӗненместӗн-ха,
анне? Хӑвах куртӑн-иҫ вӑл мӗнлине? Ахаль выльӑх ӗҫленине
курнӑ-и эсӗ? Сӑмахран, качакасем икӗ витрепе шыв йӑтнипе,
сыснасем шаршан купаланине? Акӑ, пире тӗп тӑваканни! —
Хуначи Ҫивӗч Шӑла пӳрнипе тӗллерӗ.— Чиперех хӑваласа
пыраттӑм ӗнене, ҫакӑ сиксе тухрӗ те, ши-и! шӑхӑрса, хывӑх
вӗҫтерсе, пирӗн тавра чупса ҫаврӑнчӗ ҫеҫ, ӗне слон пулчӗ
тӑчӗ. «Ан хуйхӑр, Хуначи, ҫутӑлнӑ тӗле вӑл каллех ӗне пулса
тӑрать»,— терӗ вӑл. Ирччен кӗтес, анне.
— Ку пурнӑҫра тем курасси пур...-—терӗ Пӑлаки инке.
Амӑшӗ ҫывӑрса кайсан, Хуначи вӑрттӑн урама тухрӗ,
хапха умӗнче выртакан слона ачашласа илчӗ те мӗнпур вӑйраи тӑвалла чуптарчё.
Ҫивӗч Шӑл Илюк тавра вӗтеленсе ҫӳрерӗ, Илюка тӑрмаларӗ. Лешӗ ҫавах вӑранмарӗ.
— Ыйхӑ чӑпти... Мӗнле шухӑшсӑр ҫывӑрас пулать?.. Тӑрха, тетӗп! Итле-ха, Илюк, кӑмӑла каймасть мана пысӑк
этемми!
— Мана кӑмӑла каять... Чӑн-чӑн ҫын... Ёҫчен, тарават...—
Илюк каллех ҫывӑрса кайрӗ.
Хыпӑнса ӳкнӗ Ҫивӗч Шӑл Илюк ҫине йӑраланса хӑпарчӗ.
— Ҫыртса илмелле пулать пуль сана, унсӑрӑн вӑранаймастӑн. Хам шӑлсен ҫивӗчӗшне пӗлсе, хӗрхенетӗп сана. Малтанах каҫару ыйтса хуратӑп. Кайрӑмӑр!
Илюк чалт! сиксе тӑчӗ, ҫилленсе кайса, ҫӗре кукалерӗ.
— Ҫивӗч Шӑл, пӑрахас пулать ҫав киревсӗр йӑлана!
Шӑлсем ҫивӗч-ха тесе, ман хӑлхана ала тӑвас тетӗн-им? — Ҫилленмелли ҫук, сана ҫыртнӑшӑн малтанах каҫару
ыйтса хунӑ. Илюк, тарас пулать!
— Кирлӗ мара ан калаҫ...
— Юратмастӑп эп тӗшмӗш ҫыпсене! Вӗсем, ним ҫукран
пур туса, айӑпсӑррисене типшар кӑтартаҫҫӗ. Кур-ха, мӗн хӑтланать: вӑл сана ӗнерен пулнӑ слон тесе шутлать. Ачи те —
вут, ахаль кӑна йӑваш пек курӑнать! Амӑшне: « С л ш ир тӗлне
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ӗне пулса тӑрать»,— тесе ӗнентерчӗ! Эс ӗне пулаймасан, мӗн
тӑвӗ ку хуҫа? Сана ӗне кӗтӳне леҫсе ярӗ, кӗтӳҫне сыхӑ тӑма
шаккаса хӑварӗ. Мана вара усал тухатмӑш вырӑнне хурать.
Усал тухатмӑша мӗнле чысланине пӗлетӗн-и? Ай-яй! Тарар
часрах! — Ҫивӗч Ш ӑ л йӑпӑр-япӑр Илюк ҫине хӑпарса ларчӗ.
Лешӗ иккӗленсе тӑнине курсан, хӗрсех кайрӗ.— Эс чапа юратма пуҫларӑн! Сан хӑнара ӗреххетленсе пурӑнас килет! Пӗрре — слон пек, тепре — ӗне пек курӑнса, ҫынсен пуҫне ҫавӑратӑн! Пӗчӗк хӗрачана эс тахҫанах манса кайнӑ! Эй, мӗскӗн
Хӗветуҫӗ...
Илюк талпӑнӑвӗпе чӗтренсе илчӗ, хирелле тапса сикрӗ.
Пӑлакн ннке килӗ умне пӗр ушкӑн ача хӑшӑлтата-хӑшӑлтата сиксе тухрӗ. Малта чӗрне вӗҫҫӗн пыраканни, каялла
ҫаврӑнса, пӳрннпе юнаса илчӗ.
— Ш-ш-ш... Асту, вӑрататӑр... Ывӑннӑ ҫӗртеп ҫывӑртӑрха... Ав, выртать— ту-сӑрт пек...
Ачасем карта ҫумӗпе йӑпшӑнса утрӗҫ. Пӗр-пӗринпе пӑшӑлтатса пычӗҫ.
— Эп слон пысӑкрах пулать, тесе... Ку темшӗн пӗчӗк ӗне
пысӑкӑш ҫеҫ курӑнать...
— Эп, айван, слон мӑйракасӑр пулать, тесе...
— Слонӑн хӑлхи шӑиалӑк пек пулаканччӗ, кунӑн мулкач
хӑлхн пек ҫеҫ...
— Хӑлхи-мӑйраки мур тӗпне кайтӑр-ха, мӗншӗн хобочӗ
ҫук унӑн? Хобочӗ ӑҫта унӑн? — йӗрсе ярасла ыйтрӗ тепри.
Ачасем хуллен-хуллеп ҫывӑхарса пычӗҫ. Вӗсене сиссе
пуль, хапха умӗнче выртаканни кӑптӑрт! сиксе тӑчӗ те мӗкӗрсе ячӗ. Ачасем капӑр! каялла чакрӗҫ, пӗр-пӗрнн ҫнне шиклӗн
пӑхса илчӗҫ.
— Ёне вӗт ку...— терӗ пӗри иккӗленӳллӗн.
— Ахаль ӗне мар тата! — терӗ тепри ҫиллессӗн,—Мӗнлерех йышшискер: татӑк хӳреллӗ, тӗнче касма юратаканскер,
шӑп та шай Хуначксен ӗни пек!
— Ну-у, Хуначи! — чышкнне чӑмӑртарӗ хобот курма
. ӗмӗтленнӗ ача.
— Тупӑ тӑватӑп,— терӗ чӗтрекен сасӑпа Хуначн.— Эпӗ
сире чӗнме кайнӑ чух та ҫакӑнта слон выртса юлчӗ.
— Ҫапла пулмасӑр! Чаплӑ слон ҫакӑн пек кӑптӑр-каптар
ӗне пулса тӑчӗ пуль! Хыҫаланакан ӗне!
Ачасем, шӑла ҫыртса, ӗнене тинкерчӗҫ. Ёне, пӳрт ҫумне
хыҫалана-хыҫалана, хуҫана та вӑратрӗ. Кантӑк ярр! уҫӑлчӗ.
— Васпати! Ёне-иҫ ку! Тухатмӑш ҫук тесе калаҫан эс!
Ха^м куҫпа ха-м куртӑм!
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Пӑлаки инке ӗнене картана хӑваласа кёртрё.
Ачасем пытаннӑ вырӑнтан кӗшӗлтетсе тухрӗҫ.
— Пӗрех хут камӑн хунар пур? — хурлӑ сасӑпа ыйтрӗ
Хуначи.— Выляса та юлаймарӑм, калаҫса та юлаймарӑм,
йӗррине те пулин курса юласчё!
Чӑлт! ҫуталчӗ хунар. Ачасем ҫере чӗркуҫленсе ларчӗҫ.
Вӗсем ҫӗре аллисемпе хыпашларӗҫ, ҫийӗнчӗк улӑм ҫинче упаленчӗҫ. Кайран хавассӑн кулса ячӗҫ.
— Слон! Чӑн, слон ку!
Хуначи хӑйне ҫамкаран шаккаса илчӗ.
— Ухмах! Тӑрпалтай! Тӑм писмен! Мӗнле тӳрех ӑнкараймарӑм-ха? Илюк пулчӗ вӑл! Шупашкара каять!
Ачасем Хуначине ҫавӑрса илчӗҫ.
— Пёркун йыснасем патне Шупашкара кайрӑм та, вёсен
пӗчӗк хӗрачи кашни кун: «Хӑҫан Илюк ҫитет-ши? Килме тухнӑ та-ха вӑл!» — тесе макӑратчё. Ха, Илюк пулчӗ ку! Хӗветуҫ патне каять!
— А-а!—терӗҫ ачасем.— Паллах, ҫавӑ! Мӗнле ӑна ҫийӗнчех паллас мар? Эх, эсё те ҫав...
— Хуначи, меммеленсе тӑнипе мар, эс вӑл хӗрачап килё
тӗлне пӗлетӗн-и?
— Пёлмесёр!
— Илюка курма хӑҫан каятпӑр?
— «Каятпӑр» мар, таратпӑр, те... Ёҫ вӑхӑтӗнче кам сана
Шупашкара ятӑр?
— Хӑҫан таратпӑр?
Ачасем, каварҫӑсем пек, тавралла пӑхса илчёҫ те пёр
кӗтессе кёпёрр! пуҫтарӑнчёҫ, пёрне-пёри пӳлсе пӑшӑлтатма
пуҫларӗҫ...
Вунтӑххӑрмӗш

сыпӑк.

ПЁРНЕ ИЛЮК ХАТАРАТЬ,
ТЕПРИ ХАЙНЕ ХАЙ ХАТАРАТЬ
Каҫ енне кайрё. Утса пыракан Илюкпа ларса пыракан
Ҫивёч Шӑл вӑрман варринчи кӳлё патне пырса тухрӗҫ. Апатланмалли-канмалли вӑхӑт ҫитрё те, Ҫивӗч Шӑл та ҫӗре сиксе
анчё. Тавралӑх шӑп. Пӗр ҫулҫӑ та сиккеленмест. Хёвел, сар
ҫу пек сарӑ хёвел, вӑрмана ачашшӑн ҫутатать. Туссем, шыв
хӗрринче чарӑнса; кӳлё ҫине ӳкнӗ йывӑҫсемпе пёлётсен мёлкисене пӑхса тӑчӗҫ. Шыв витӗр шурӑ пёлётсем, тураттисене
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сёвемӗн-сӗвемӗн усса, кашни ҫулҫине тӗкӗр пек ҫутатса
ларакан хӑвасемпе ӑвӑссем курӑнаҫҫӗ. Хушӑран ҫеҫ хӑва тӗмӗсем хушшинчен ӑтӑрсем йӑрлатса ишсе тухаҫҫӗ те, шыври
ӳкерчӗк хумханса илет, кайран каллех малтанхи вырӑнне
«ларать». Тӑрсан-тӑрсан, туссем ним уйӑрайми пулса ҫитрӗҫ:
хӑшӗ чӑн-чӑн йывӑҫ — шыв витӗр курӑнаканни-и е ҫыран
хӗрринче лараканни-и? Пӗлӗчӗсем те — пуҫа анратаканскерсем: пуҫ тӗлӗнче те шӑваҫҫӗ, шывра та шӑваҫҫӗ. Илюк хӑлхине лӑстӑрр! тутарса илчӗ, Ҫивӗч Шӑл жуҫне — мӑч-мӑч.
— Пӗр вырӑнта тӑма юрамасть, пуҫа унталла-кунталла
пӑркалас пулать,— ӑс пачӗ Ҫиаӗч Шӑл.
Илюкпа Ҫивӗч Шӑл вара, пуҫӗсене унталла та кунталла
пӑркаласа, кӳлӗ хӗррипе утса кайрӗҫ. Шыв ҫийӗнчен кас-кас
ӑшӑ килет. Йывӑҫсенчен тутлӑ шӑршӑ сарӑлать. Ҫивӗч Шӑл
хуллеи ҫеҫ ӗнӗрлесе пычӗ. Ёнӗрлеме тытӑннӑ' саманта вӑл
пуринчен ытла хисеплет, ӑна пурнӑҫри чи асамлӑ самант тесе шутлать, мӗншӗн тесен ҫапла ӗнӗрлеме ҫеҫ пуҫлатӑн, таҫтан-таҫтан, майӗпен, сан пата халиччен пулман сӑвӑ-юрӑ
ҫы-вхарса килет, пӗрре вӗрилентерсе ярса, тепре шӑнтса пӑрахса ҫывӑхарса килет ҫав сӑвӑ, ак-ак, унӑн пӗр сӑмахне
(кунӗ питӗ ӑнӑҫлӑ пулсан, пёр йӗркинех!) ярса илетӗн те —
пуҫланчӗ ҫӗнӗ юрӑ хайласси!
Ҫивӗч Шӑл пулас сӑввӑн чӗлхе вӗҫӗнчех тӑракан пӗррсмёш йёркине кӗҫ-вӗҫ ярса тытатчӗ — лӑпкӑ тавралӑха хӑратса, хӑрушӑ сасӑ илтӗнсе кайрӗ:
— Путать! Путать! Пулӑшӑр!
Ҫакӑн пек сӑмахсем сӑвӑ ҫырма пулӑшмаҫҫӗ ҫав, вӗсем
шарт! ҫеҫ сиктереҫҫӗ. Асамлӑ йӗркене тытса ӗлкӗрме мар-ха,
Ҫивӗч Шӑл Илюк ҫине те хӑпарса ларма ӗлкӗреймерӗ, лешӗ
ӳхӗрсе ячӗ те малалла тапса сикрӗ. Аптӑраса кайнӑ Ҫивӗч
Шӑл малтанласа курӑк хушшипе (кам ӑна «курӑк» тет?
Мӗншӗн тӗрӗсне калас мар, «вӗҫӗ-хӗррисӗр, тӑррн курӑнман
хӳме, тӑвансенчен, ҫывӑх туссенчен ҫухатса хӑварса, тӑрпёччен аташтарса ҫӳретекен хӳме» тес мар?) Илюк хыҫҫӑн
чупасшӑнччӗ те, анчах та пӗр-ик утӑмранах ку суя ӗмӗт ҫеҫ
пулнине туйса илчӗ. Вара вӑл, хӑй епле ӑнкаруллӑ пулнинчен
хӑй тӗлӗнсе, йывӑҫ тӑррине хӑпарса ларчӗ. Ехлете те ӗхлете,
мӗшлете те мӗшлете, пӗтӗм вӑйне пӗтерсе, хӑпарса ларчӗ ҫеҫ,
хӑй ытла та ӑнкарусӑр пулнинчен хӑй тӗлӗнсе кайрӗ: ара,
хирӗҫ турат ҫинчех тем пысӑкӑш хӑрушӑ кайӑк (хӑй хуп- хура, куҫӗ хӗп-хӗрлӗ, чӗрни — хӗскӗч, сӑмси — хыпкӑч) лара
парать! Хӑй умне Ҫивӗч шӑл ҫапла пырса ларсан, Хыпкӑчхӗскӗч кӑмӑллӑн кӑрклатса илчӗ. Ҫакна Ҫивӗч Шӑл хӑйне
7. Лисина Е. Н .
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евӗрлӗ ӑнланчӗ. Тин кӑна пӗтӗм вӑрмана янӑратма хатӗрленнӗскер, халь вӑл тытӑнчӑклӑ калаҫрӗ:
— Э-э... эпӗ лар...лар...ларнӑ чу...чух ҫеҫ чӑ...чӑмӑр,
а...ахаль чух ы...ы...рхан, ти...тирпе шӑ...шӑ...шӑмӑ ҫе...ҫеҫ.
— Маншӑн вӑл ним те мар! Хыпнӑ та ҫӑтнӑ! — терӗ Хыпкӑч-хӗскӗч. Сасси те унӑн чуна сӳ-ӳ! тутараканни пулчӗ.
— Мӗнле «хыпнӑ та ҫӑтнӑ» пулать? Эп — тирпе шӑмӑ,
хытса кайнӑ тирпе типсе кайнӑ шӑмӑ ҫеҫ! Эп пырна ларатӑп!
— Эсӗ нӑк кӑна! Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
— Каҫхине ^ухтӑрсем те нумай ҫиме хушмаҫҫӗ...
— Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
— Мана ҫӑвара та чикме ҫук — эп хӑрушӑ тӑварлӑ! Эс
тӗнчери чи пысӑк кӳлӗсене пӗлетне? Сӑмахран, Арал тинӗсне? Арал тинӗс мар, кӳлӗ, ытла пысӑк пулнӑран, хисеплесе,
ӑна тинӗс теҫҫӗ! Арал мӗншӗн тӑварлине пӗлетне?! Мана
пула! Эп унта малти урана чиксе чӳхенӗччӗ! Арал тӗпчевҫи,
пысӑк вӗреннӗ партас, ҫаплах калать: «Ҫивӗч Шӑла тӑвар
витӗр каснӑ та ӑна, пёр урине пёр хут чиксе кӑларнипех
пирӗн тинӗсе тӑварлатса хӑварчӗ»,— тет!
— Тӑварланӑ апат тата техӗмлӗрех! Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
Тӑр-тӑр чӗтрекен Ҫивӗч Шӑл кӳлӗ еннелле пӑхса илчӗ те
шыва путакансене чунтан-вартан ӑмсанчӗ: ав, телейлӗ ачана
Илюк туртса та кӑларчӗ, туртса кӑларчӗ кӑна мар-ха, ӑна
ҫемҫе тӳшек пек курӑнакан ем-ешӗл ҫерем ҫине кацса хучӗ.
«Эх, пурӑнӑҫ! Пӗрисем тӗреклӗ слонӑн тӗреклӗ хоботӗнчен ҫеҫ ҫакӑнса ҫӳреме, ҫемҫе тӳшек ҫинче ҫеҫ канса выртма
ҫуралаҫҫӗ, теприсем пур...» —"Ҫивӗч Шӑл, чӗтреме пӑрахса,
шанк хытса кайрӗ: Хыпкӑч-хӗскӗч сӑмсипе шатӑр-шатӑр та
кӑлтӑр-калтӑр тутарса илчӗ те ҫунаттине сарчӗ. Вӑл кӗҫвӗҫ сиксе ларатчӗ пуль, Ҫивӗч Шӑл ҫӗр ҫурса ҫухӑрса ячӗ:
— Ай-яй! Кукка килет! Кукка!
Хыпкӑч-хӗскӗч, ҫунаттине усса, ҫапла ыйтрӗ:
— Кам килет?
— Ман кукка, хӑрушӑран та хӑрушӑ, паттӑран та паттӑр...
— Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
— ...вӑйлӑран та вӑйлӑ, ӑслӑран та ӑслӑ...
— Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
— ...чеерен те чее...
— Хыпатӑп та ҫӑтатӑп!
— Сатурн-Денеб кукка килет!
— Мӗ-ӗн?!
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— «Хыпатӑп та ҫӑтатӑп» текепнисене чӑннипе те хыпсаҫӑтса яракан Сатурк-Денеб кукка килет!.. Ав, мӗлки кунталла шӑвать, хӑй те часах ҫитмелле! Шӑллӑм та еплерех те...—
Ҫивӗч Шӑл кӳлӗ леш енче икӗ ачапа калаҫса тӑракан (халь
ҫеҫ шывран сӗтӗрсе тухни калаҫрӗ кӑна мар-ха, ахӑлтатрӗ
те!) Илюка пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ.— ...кукка мӗнлине
каласа та параймӑн! Илюк! Илюк! Кил-ха часрах! Сана та
кунта пӗри курасшӑн ҫунать!
Илюк, Ҫивӗч Шӑл сассине илтсе, савӑнӑҫлӑн ӳхӗрсе ячӗ.
Хьгпкӑч-хӗскӗч тёлӗниипе ялт пуҫне ҫӗклерӗ. Ҫивӗч Шӑл сӑмаха малалла тӑсрё:
— Ҫапла, ман шӑллӑма курсам, тёлӗннипе пуҫа ялт ҫёклеҫҫё, Сатурн-Денеб куккана курсам, шамк кайса ӳкеҫҫё.
Ак, мёлки ун епле сарӑлса, пётём уҫланка хупӑрласа килет!
— Ку — юман мӗлки! — терё Хыпкӑч-хёскёч.
— Паллах, чӑн-чӑн улӑпа нихӑҫан та, хӑрах куҫпа та
курма пӳрмёп тӗттӗм айваншӑн ку — юман мӗлки, ҫав улӑппа пёр килте пурӑнаканшӑн, унпа пёр сӗтел хушшинче апатланаканшӑн ку—ман куккан кача пӳрни!
Хыпкӑч-хӗскӗч ӳсёркелесе илчё, кайран мӑйне тӑсса, ҫёрелле тинкерсе пӑхрё.
— Ку — лӑпсӑркка ӑвӑс мӗлки!
— Ҫапла пулмасӑр! Май Сатурн-Денеб кукка вӑрманпа
пынӑ чух йывӑҫсем ӑпӑрт-тапӑр ҫинчен, сӑмахран, мёлке
ӳкересси ҫинчен шухӑшлаҫҫё иккен! Халь вёсен — пӗртен-пӗр
шухӑш: Ҫивёч Шӑла ӑнсӑртран пӗр-пёр турат тёртмен-ши,
перӗнмен-ши тесе пӑшӑрханаҫҫё, мёншён тесен кукка мана
тивекенсене хывӑх туса хӑварнине пётём тёнчипе пёлеҫҫё.
Саншӑн ку ӑвӑс мӗлки те, хыт шӑпӑр мӗлки те пулма пултарать, чӑннипе вара ку — ман куккан куҫ хӑрпӑкё!
Хыпкӑч-хӗскӗч чыхӑнса ӳсёрме пуҫларё. Шӑпах ҫак вӑхӑтра ун умне Илюк тухса тӑчё те, вӑл, кахлатса та ахлатса
ӳсёрекенокер, тепёр турат ҫине, кӑштах шаларах куҫса
ла-рчё.
Ҫивӗч Шӑл йывӑҫ ҫинчен Илюк ҫурӑмӗ ҫине сикрӗ. Тапранса каяс умӗц вӑл Хыпкӑч-хёскёче ҫапла канаш пачё:
— Кукка аякра-ха, кунта вӑл ырансенче ҫеҫ ҫитме пултарать. Сан паҫӑрах апат ҫиес килетчё те, асту, ман куккана
кёте-кёте, выҫӑ ап вил!
Илюк, ҫак кайӑк Ҫивӗч Шӑл куккӑшпе кётсе илме хатёрленнине пӗлсен, тёлёнсе тӑчё, хӑй ӑшёнче вӑл Хыпкӑч-хӗскёче хисеплерё те, шеллерӗ тё.
— Ку ёҫ санӑн питё вӑраха кайма пултарать,—терё
7*
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вӑл.— Эпӗ Ҫивӗч Шӑлпа пилӗк уйӑх пӗрле ҫӳретӗп, ун куккӑшӗпе халиччен те паллашаймарӑм-ха.
— Маншӑн вӑл тшм те мар!—терӗ Хыпкӑч-хӗскӗч.
— «Ним те мар» пулсан вара — темех м а р ! — т е р ӗ Ҫивӗч
Шӑл.— Чунтан-вартан ӑнӑҫу сунатпӑр! Кӗтнине кӗтсе илмелле пултӑр! Пирӗн уттарас!
Вӑл юрласа ячӗ:
«Паттӑр мӗнле вӑл?» — тесессӗн,
Хӑшӗсем: «Улӑп вӑл!» — теҫҫӗ.
Ай-яй! Епле йӑнӑшаҫҫӗ иккен хӑшӗсем!
Пулаҫҫӗ пӗчӗк чӑн-чӑн паттӑрсем!
Ман пур пӗр пӗлӗш-паттӑр
(Ана ман тӑван тесен те юрать,
Каснӑ-лартнӑ ман сӑнлах пулнӑран,
«Ҫивӗч Шӑл» тесен те юрать).
Ай-яй! Пӗчӗкҫеҫҫӗ мечӗк евӗрлӗ ҫеҫ хӑй.
Хӑй вара хӑруш улӑпсене:
Хӗп-хӗрлӗ те хуп-хурисене,
Хёокӗчсене, хьлпкӑчсене,
Кукӑр турчӑкасене,—
Ай-яй! Пӗр сӑмахпа лачӑрах ярать!
Тепӗр сӑмахпа пӗтероех хурать!

Ҫирӗммӗш

сыпӑк.

КУРАС ТЕСЕН, ХУПСА ЛАРТНА КУҪПА ТА
КУРМА ПУЛАТЬ!
Пур енчен те вашш! та вашш! туса пычӗ. Тӳпене вӗҫсе
хӑпарнине ыйхӑ вӑхӑтӗнче те сисетӗн! «Кур-халӗ! — шухӑшларӗ Ҫивӗч Шӑл.— Пӗлӗт ҫинче вӗт эп! Илюк вӗҫме вӗреннӗ!
Ёҫе вӑхӑтра тума пӗлет манӑн тус! Ҫӗр ҫийӗн тусан ҫӑтса
ҫӳреме йӑлӑхтарса ҫитернӗччӗ ҫеҫ, халь — вӗҫсе кӑна ҫӳретпӗр!»
Сывлӑш шӑхӑрать, Ҫивӗч Шӑл ҫамкипе ҫурӑмӗ^ҫинчи ҫӑма туртать. Пӗр ӑстрӑмра тыркас вӑрансах кайрӗ, куҫне те
уҫасшӑн пулчӗ вӑл, анчах та вашлатса пыракан сывлӑшӑк
темӗнле вӑй пур: куҫа уҫма та, урана ҫӗклеме те памасть!
Аспа меслет ҫитерчӗ-ҫитерчех Ҫивӗч Шӑл, ҫур саманта та
лулин куҫне уҫса пӑхрӗ те... пуҫӗ унӑн янн янӑраса кайрӗ!
Чӑн, Ҫивӗч Шӑл тӳпере вӗҫсе пырать! Ҫумра — ҫӑлтӑрсем
ҫиҫеҫҫӗ, пӗрисен пайӑркисем — кӗрен, теприсен — симӗс, сенкер, ҫав пайӑркасем чӳхенсе тӑраҫҫӗ, е вӗсем ярӑмӑн-ярӑмӑн
ҫӳлелле те аялалла вӗҫеҫҫӗ. Ҫӑлтӑр пайӑркисем витӗр вӗҫе100

вӗҫе тухать вӑл, тыркас ҫури! Урӑх пӑхма май пулмарӗ пулин те, Ҫивӗч Шӑлӑн пӗтӗм шухӑш-туйӑмӗ ҫӑлтӑрсем тавра
ҫеҫ ҫавӑрӑнчӗ. Акӑ, хирӗҫ пӗр ҫӑлтӑр ыткӑнса килет! Ҫитсе
ҫӑпӑнас марччӗ! Ҫивӗч Шӑл куҫне тата тачӑрах хупса лартрӗ. Хӑрушӑ та!.. Чим-ха, мӗнле айван вӑл, Ҫивӗч Шӑл! Мёнрен хӑрамалла ун?! Ҫӑлтӑрсен килӗнче тус-пӗлӗш ҫук-и
унӑн?! Ҫивӗч Шӑл хӑйӗн ҫывӑх тусне — Сенкер ҫӑлтӑра —
шырама тытӑнать. Ав, кӗреннӗн хӗмленекен ҫӑлтӑр ҫумӗнче
сенкер тёс тасан та мӑнаҫлӑн чӑлтӑртатать! Сенкер ҫӑлтӑр
ку! Ҫивӗч Шӑла вӑл тӳрех, курнӑ-курманах, палласа илчӗ!
— Астӑватӑн-и? — чӑнкӑр-чӑнкӑр, шӑнкӑр-шӑнкӑр сасӑпа
ыйтрӗ сенкер ҫӑлтӑр.
Кӗҫӗннине ҫӑлас тесе, ахӑракан кӗрленкӗ урлӑ епле каҫнине, ту хушӑкӗнчи чипер ҫырлана епле шыранине, ӑна КАМ
татса илнине мӗнле манайӑн?
—• Астумасӑр! — хавас сасӑпа кӑшкӑрать Ҫивӗч Шӑл.
Вӑл кӑкӑр тулли снвӗ сывлӑш туртса илет те ҫапла каласа хурать:
Илюк — шӑмпӑр-шампӑр!
Эсӗ — йӑлтӑр-ялтӑр!
Эпӗ — йӑпӑр-япӑр!

Сенкер ҫӑлтӑр кулса ярать. Этем ачи-пӑчи е ытти чӗрчун
кулнӑ чух вёсен пичӗ-куҫӗ ҫуталса каяканччӗ, ҫӑлтӑр кулнӑ
чухне вара пӗтӗм тӳпе хыпса илет! Тӗнче чӑлтӑр-чӑлтӑр та
йӑл-ял! ҫиҫсе тӑрать!
Ҫивӗч Шӑл кӑшкӑрсах ячӗ: ара, тӳпере пӗр тус ҫеҫ-,им
унӑн?! Унӑн кунта пӗр кӗтӳ пӗлӗш-тантӑш! Денеб ӑҫтарахха? Сатурн Саша пирки мӗн шутлать? Вега хӑш енче-ши?
Хуркайӑк ҫулӗ хӑш тӗлерех?
Сатурнпа Денеб пирки Ҫивёч Шӑл темех шарламарё, вёсем тыркас ҫури кунта вӗҫсе ҫӳренине ан та пӗлччӗр-ха... Тен,
вёсем ҫилленмелли сӑлтав шыраса тупёҫ?.. Ҫилленнё чухне
ҫӑлтӑрсем теплерех-ха вёсем?..
Ытти пёлёш-тусӗсем пирки вара Ҫивёч Шӑл хавхалансах
калаҫрӗ.
/*

Вега
Илемлӗ Вега —
Пиртен инҫе!
Сенкер ҫути ун
Ҫутӑличчен —
Сывлӑм тумламӗсем ҫинче!
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Хӗвел тухать —
Ах, Вега ҫук!
Аҫта эс, Вега?
Ялан вӑл — тӗпсӗр тӳпере!
Ялан ҫунать вӑл, ҫуталать!
Пнре ҫӗрле ҫеҫ куранагь!

Хӗмленекен-ҫиҫекен ҫӑлтӑрсем хушшипе ҫӳлелле хӑпарса
каякан тус-пӗлӗше асӑнмасӑр епле чӑтайӑн?!
Хуркайӑк ҫулӗ
Пулаҫҫӗ ҫулсем тӗрлӗрсн:
Ҫулҫӑ сарнӑ ҫулсем,
Хӑма сарнӑ ҫулсем,
Чул сарнӑ ҫулсем!
Ах, пур тепӗр ҫул!
Ҫӑлтӑр сарнӑ ӑна!
Тӗнче уҫлӑхне сарса хунӑ ӑна!
Ҫӑлтӑр ҫул!
Хӑй «килӗнче»—уҫлӑхра
Мӗльюн пушартаы вӑйлӑрах ялтӑрать вӑл!
Пӑхсан ҫӗр ҫинчен —
Ппртен ытла та, ытла та лнҫе пулнӑран —
Кайӑк карти пек шап-шур вӑл!

Ҫивӗч Шӑл хӑйсем аялалла аннине сиссе илчӗ. Илюк кайӑк пек ярр! вӗҫме те вӗренсе ҫитнӗ-ши?
— Пурнӑҫ тӗлӗнмелле илемлӗ! — хӑпартланса кӑшкӑрса
ячӗ Ҫивӗч Шӑл.
Ҫӗре анса ларса куҫ уҫсанах, Ҫивӗч Шӑла пурӑнӑҫ тӗлӗнмешле хӑрушӑ текан шухӑш пырса ҫапрӗ. Ара, вӑл Хыпкӑчхӗскӗч аллине лекнӗ-мӗн! Илюк мар, Хыпкӑч-хӗскӗч. йӑтса
килнӗ ӑна!
— Лекрӗн! —терӗ Хыпкӑч-хӗскӗч.
— Лекрӗм! — килӗшрӗ унпа Ҫивӗч Шӑл.
Хӑрушӑ сӑмах лайӑх мар ҫав вӑл: пӗри пуҫа пырса кӗрсенех, ҫийӗнчех теприсем — тата хӑрушӑраххисем — ҫите-ҫите
тӑраҫҫӗ.
«Лекрӗм!..» «Пӗтрӗм!..» «Вилтӗм!..»
Ҫав хӑрушӑ сӑмахсене пула куҫа та хӑрушӑ япаласем
ҫеҫ курӑнма пуҫлаҫҫӗ: пӗрре ҫапсах ӑнран яма пултаракан
ҫунат, тыркас тирпе ҫеҫ мар, хурҫӑ-тимӗре те витӗр шӑтарма
пултаракан сӑмса, тимӗр кӗрепле шӑлӗ евӗрлӗ чӗрне...
«Лекрӗм!.. Пӗтрӗм!.. Вилтӗм!..»
— Лекрӗн! «Сатурн-Денеб кукка» та «Сатурн-Денеб кукка» терӗн, нимӗнле Сатурн-Денеб та ҫук!
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Паҫӑртанпах кӑнн хытса тӑракан Ҫивӗч Шӑл йӑшӑлтатса илчӗ.
«Ак, тамаша! — шухӑшларӗ вӑл,— Суккӑр пулса ларман-и
ку чунилли? Шӑпи тулчӗ-ши? Сатурнпа Денеб ҫумӗпех вӗҫсе
иртрӗмӗр те, ҫавна та асӑрхаман-ши вӑл? Ҫӳлте сывлӑш куҫа касатчӗ ҫав, ман пек куҫа хупса килме ӑс ҫитереймен ӗнтӗ
вӑл...» — Ҫивӗч Шӑл ура ҫине сиксе тӑчӗ.
— Халь суккӑр пулса лартӑн-и?.. Е ҫак пысӑк савӑнӑҫ...
э-э... ҫак хӑрушӑ инкек маларах пулса иртрӗ-и?..
Хыпкӑч-хӗскӗч куҫӗ кӑвар пек ялкӑшса кайрӗ.
«Сӳнсе ларнӑ куҫ ҫапла ялкӑшмалла мар-ҫке?!» — лӑпланма пуҫланӑ хыҫҫӑн каллех сехӗрленмелле пулчӗ Ҫивӗч
Шӑлӑн.
— Манӑнни пек вичкӗн куҫ никамӑн та ҫук! Сана та ҫӗрле шыраса тупрӑм! Ирхи апат тӑвиччен эп санран СатурнДенеб кукку ҫинчен ыйтса пӗлесшӗн! Часрах каласа пар!
Нумай кӗтместӗп, манӑн апатланас... лайӑх апатланас кнлет
паян!—Хыпкӑч-хӗскӗч, кӑмӑллӑн кӑрклата-кӑрклата, мӑнтйр'юка тыркас та'вра утса ҫаврӑнчӗ.
Ҫнвёч Шӑл ҫурӑлса каяс пек тарӑхса кайрӗ.
— Эс вичкӗн куҫлӑ-и? Ун пек пулсан, санӑн манран мар,
манӑн санран ыйтмалла! Каласа пар-ха мана: Сатурн тавра
миҫе ункӑ ялкӑшатчӗ? Хӑшӗсем: «Сатурнӑн виҫӗ ункӑ»,—
теҫҫӗ, теприсем: «Сатурнӑн пилӗк ункӑ»,— тесе тавлашаҫҫӗ,
ара, тӗрӗссине эсӗ, вичкӗн куҫлӑскер, кала.ма пултаратӑи!
Хыпкӑч-хӗскӗч хӑйӗн вичкӗн куҫне мӑч-мӑч ҫеҫ тутарса
тӑчӗ.
— Мӗнле Сатурн? Мӗнле Денеб? Мӗнлеункӑ? Мнҫеункӑ?
— Кӑна ма манран ыйтан эс? Хӑвӑн вичкӗн куҫунтан
ыйт! Е куҫу витӗр пулни саиа ҫӗрле вӑр-хурахла иртӗнсе
ҫӳреме, тутлӑ ҫывӑракансене тытса кайма ҫеҫ кирлӗ-и? Мӗнле
пурӑнан эс? Пӑхсан та — курмастӑн, хӑлхунтан кӑшкӑрсан
та — илтместӗн? Вара эпнр вӗҫсе пынӑ чух Сатурнпа Денеб
мана епле ачашласа янине те курмарӑн-и? Вӗсем, ҫӗр ҫӗмретсе: «Юратнӑ шӑллӑм! -Юрат.нӑ шӑллӑ'м!»—тесе кӑшкӑрнине
те илтмерӗн-иҫ?!
•— Малтан «Сатурн-Денеб» теттӗн, халь уйрӑммӑн, Сатурн та Денеб тетӗн. Эс суйни ҫакӑнтанах паллӑ!
— Ҫакӑнтан эс айван пулни паллӑ! Ҫакӑнтан эс катӑк
пулни паллӑ тата! Тен, манӑн икӗ кукка? Тен, йӗкӗрешсем
вӗсем? Тен, вӗсем ялан иккӗшӗ пӗрле ҫӳренине пӗлтерме, вӗсене «Сатурн-Денеб» теҫҫӗ?! Пнрӗн йӑхра пурин ячӗсем те
ҫапла чаплӑ, сулмаклӑ! Тӗслӗхрен, манӑн ят епле хӑватлӑн
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кӗрлет: Урӑм-сурӑм Акӑш-макӑш Ҫивёч Шӑл Пёр.рекассатат!
Мӗн куҫна чарса пӑрахрӑн? Ҫакна та илтмен-и эс? Чӗрӗ-и,
вилӗ-и эс? Пурӑнӑҫра ун-.кун пӑхкалас пулать, итлес-тӑнлас
пулать! Ман куккана кӗте-кӗте вырӑнтан та сикмен пуль эс:
типсе-хӑрсах кайнӑ! Май кукка тесе, халь ман хыҫрлн сӗтӗрӗнсе ҫӳремелле-и сан? Ыттисене ҫеҫ шанса пурӑнатӑн, ху
тӗллӗн нимӗн те тӑвасшӑн мар! Услап эс! Ним кӑрклатмалли
те ҫук! Пархатарсӑр эс тата! Мана чунтан-чӗререн тав тӑвас
вырӑнне тарӑхма пӑхатӑн! Итле! Эпӗ иртен пуҫласа сӗмтӗттӗм пуличчен тар юхтарса ӗҫлетӗп, тӑвансем патне, юратнӑ.кукка патне кайса килме те ерҫейместӗп! Сана манӑн пӗр
ҫывӑх тус пулӑшӗ, эппин! Вӑл Саша ятлӑ. Ҫав ача Сатурнпа
Денеб ҫинчен питӗ лайӑх пӗлет, хӑй те ыран-паян вӗсем
патне кайма хатӗрленет. Сашкӑпа кайса калаҫас пулать,
«Ҫивӗч Шӑл каласа пама хушрӗ»,— тесен, вӑл сана тӗппийӗррипе ӑнлантарса парӗ. Апла санӑн хӗвелҫаврӑнӑш хирӗ
енне вӗҫмелле! Ҫул майӑн мана шӑллӑм ҫурӑмӗ ҫине антарса хӑварӑн!
Ҫутӑлса килчӗ. Ҫӑлтӑрсем шупкаланса-шупкаланса пычёҫ те курӑнми пулчёҫ. Вёсен вырӑнне кӗренленсе те хёрелсе
хёвел сарӑлса тухрё. Хыпкӑч-хёскёч сарӑ хӑмӑл тёлӗпе вёҫсе
пычё.
Слон мёкёрнине илтсен, Ҫивёч Шӑл хӑш! сывласа ячё.
Илюк ҫурӑмё ҫине анса ларсан, унӑн пётё\1 ӑшчикки лӑш!
кайрӗ.
— Аҫта кайса кёнё эс? — ыйтрӗ Илюк.— Тахҫантанпах
сана шырап!
— Кукка чӗнсе янӑ та...— ним пулман пек калаҫрӗ Ҫивёч
Шӑл.— Эс ҫывӑрнӑ хушӑхра ун патне ҫитсе килес терём...
— Ма мана та илсе каймарӑн? Эп унпа епле паллашасшӑн пулнине пёлсех тӑратӑн-ҫке...— кӑмӑлсӑрланчё Илюк.
— Пурте ман куккана курасшӑн ҫунаҫҫё! — кулса, мӑнаҫлӑн хуравларӗ Ҫивёч Шӑл.
Ҫирӗм пӗрремӗш
ҪИВЕЧ

ШАЛ

ИККЕЛЕНЕТ,

сыпӑк.
ИЛЮК

ШАНТАРАТЬ

Шурӑ хӑйӑрлӑхра симёс хырлӑх кашласа ларать. Хӑй
евёрлё вӑрман вӑл хырлӑх: кунё сивё пулин те, хырлӑхра
ӑшӑ, тӳпе тӗксӗм пулин те, хырлӑхра ҫутӑ, хыр вуллисем
сап-сарӑ пулнӑран-и, юнашарах хӗвел ҫӳренён туйӑнать!
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Хырсем Я'рт ӳссе кайнӑ. Хӑшпӗрисен аялти туратти те ҫук,
тӑрринч,и лӑсси вара темӗнле асамлӑ кайӑкӑн хӳхӗм йӑвикерменӗ пек. Ҫав симӗс керменсем, пӗр-пӗриипе перӗнсе, тӳпере хумханаҫҫӗ...
Ҫак хырлӑх ҫинчен тем вӑхӑт хушши, тем-тем тӗрлӗ шухӑшласа пыма пулатчӗ, анчах та Илюка пӗр шухӑш канӑҫ
памарӗ: мӗн пулчӗ-ха Ҫивӗч Шӑла, унчченхи пек шапӑлтатсаюрласа пыма мар, пӗр сӑмах чӗнми пулса кайрӗ вӑл, хӑш!
та хӑш! сывлать, хӑштик! те хӑштик! тӑвать.
Канмалли вӑхӑт ҫитрӗ. Илюк, лаштра шӗшкӗ патӗнче
чарӑнса, Ҫивӗч Ш ӑ л ҫӗре анасса кӗтсе тӑчӗ. Ара, виҫ-тӑватӑ
кун каялла ҫеҫ-ха, Ҫивӗч Шӑл ҫӗре ҫапла, аран-аран, упаленкелесе, ахлатса-ӗхлетсе анаканччӗ-и, вӑл, ши-и! шӑхӑрса,
Илюк ҫурӑмӗ ҫинчеы тӳрех аялалла сикетчӗ. Халь, ав, хашлатса ячӗ те, вӑйран сулӑннӑ евӗр, йывӑррӑн кайӑк хӑви айне
кайса ларчӗ.
— Шывра путман юлташӑм, мӗншӗн эс салхуллӑран салху пулса пыратӑн? — ыйтрӗ унтан Илюк.
Ҫивӗч Шӑл пуҫне ҫӗклерӗ те —хӑлхине ластӑрр! ячӗ Илкж,
куҫне хупларӗ. Ҫук, кун пек салхуллӑ сӑн-пит курнине астумасть те слон ҫури. Вӑл хӑй ӑшӗнче: «Йывӑр самантсенче
аитӑраса-сехӗрленсе ӳкме юрамасть, ун чухне епле те пулин
хӑвна ху лӑплантарса, малалла мӗн тӑвас пирки шухӑшлас
пулать»,— текен сӑмаха темиҫе хут пӑшӑлтатса каланӑ хыҫҫӑн ҫеҫ куҫне уҫрӗ, Ҫивӗч Ш ӑ л ӑнлантарнине питӗ тимлӗн
итлесе тӑчӗ.
—• Халиччен пӗлтермерӗм сана... Халь ӗнтӗ Шупашкара
ҫитнӗпе пӗрех... Урӑх пытарма май ҫук... Кала-ха тӳррӗн:
«Хӗветуҫ мана кӗтмест пулсан, ман мӗн тумалла, тет? Вӑл
саша кӗтет. Эп вара чӗнмен-кӗтмен хӑна пулса тухатӑп.
«Юратнӑ тӑвансем! Тӗпеле иртӗр, тулди сӗтел хушшине кӗрсе ларӑр! Калаҫӑр, кулӑр, юрӑ юрлӑр, савӑнӑр!» — тейӗҫ
кӗтнӗ хӑнисене, кӗтменнисене (сӑмахран, мана!) алӑк патнелле хӗстерсе пырӗҫ те алӑка шалт! ҫеҫ хупса хурӗҫ. «Чӗнмесӗрех сӗкӗнсе ҫӳреҫҫӗ! Тасал кунтан, ура ярса ан пуенӑ
пул!» — тесе, намӑса кӗртӗҫ... Манӑн та Хӗветуҫпа туслашас
килет... Манӑн та кӗрекере ларас килет...
Илюк, тусне епле те пулин йӑпатасшӑн, йӗкӗр чӑмӑркка
пысӑкӑш мӑйӑр курланки татса, ӑна Ҫивӗч Ш ӑ л умнех хурса пачӗ.
Ҫивӗч Ш ӑ л мӑйӑра а ш к а л л а шутарчӗ.
— Анмасть...
— Эпӗ ҫапла шухӑшлатӑп: Хӗветуҫ ӑслӑ этем пулсан,
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ҫакна пӗлмеллех у.н: пин-пин ҫухрӑм тӑсӑлакан пушхирсем
урлӑ, кӗрлекен шарлаксем урлӑ, пёччан, ҫьпвӑх юлташсӑр,
Шупашкара мӗнле ҫитме пултарнӑ эпӗ? Уита ҫитме мар, эпӗ
тахҫанах вилсе выртмалла! Анлануллӑ пулсан, Хӗветуҫӑн ҫакна пӗлмеллех! Чӑн-чӑн этем пулсан, мана кӑна мар, мана
пулӑшса, ҫул кӑтартса, хавхалантарса, канаш парса тӑракан
ҫывӑх юлташӑма та кӗтмелле унӑн! Халь хӑвах шухӑшласа
пӑх: мӗнлерех ача вӑл?
Ҫивӗч Шӑл хытса-хуралса кайнӑ малти урипе ҫамкине сӑтӑркаларӗ.
— Ачи вӑл ҫине тӑраканскер-ха... Ма ҫапла ҫирӗп-ха вӑл.
Мӗншӗн тесен вӑл хӑй сӑмахӗ тӗрӗссине пӗлет! — Ҫивӗч Шӑл
мӑйӑра хӑй умнерех шутарчӗ.— Тӗрӗслӗхе хисеплет пулсан,
ма пӗлес мар унӑн Илюка пӗччен ҫул ҫӳреме хӗн иккенне?
Пӗлмеллех! — шӑлт! катрӗ мӑйӑра Ҫивёч Шӑл.— Кай, мӗнле
ҫӗршыв ку! Мӑйӑр катнӑ чух пӗтӗм пуҫ чӗтресе-янӑраса каякапччӗ, кунти мӑйӑрӑн хуппи те ҫук, тӗшӗ ҫеҫ! — Ҫивӗч Шӑл
каллех шухӑша кайрӗ.— Пӗлмеллех! Ана-кӑна чухлакан ача
пулсан, мӗншӗн кӗтес мар-ха унӑн Илюкпа тепри, эпӗ, килессе? Кӗтмеллех!
Илюк, сӑмаха пӗтӗмлетсе, ҫапла каларӗ:
— Эпӗ ҫапла шухӑшласа хутӑм. Ахӑртнех, Хӗветуҫ сан
пирки халиччен те ӑнкарса илеймен пулсан е тата (ку — чи
хӑрушши!) сана курсан та, ӑна-кӑна тавҫӑраймасан, хӑть
выртса йӗтӗр-тапӑлтаттӑр, эп унта юлмастӑп, иксӗмӗр каялла
каятпӑр, эсӗ ӑҫта пурӑнас тетӗн, ҫавӑнта ҫул тытатпӑр. Манӑн
юлашкй сӑмах — ҫакӑ!
— Ан хуйхӑр, Илюк, ан хуйхӑр! Ан пӑшӑрхан! .Хӗветуҫ
мана кӗтет! Кӗтет! Атя, часрах каятпӑр! — Ҫивӗч Шӑл мӑйӑр
курланкине ҫӑварне чикрӗ те йӑпӑр-япӑр Илюк ҫине хӑпарса ларчӗ. Вӑл, чӑнах та, чун-чӗререн савӑнчӗ пулас: пӗр харӑсах нкӗ юрӑ шухӑшласа кӑларчӗ, пӗрне ларса, теприпе ташласа юрларӗ.
Савӑнӑҫ ҫинчен
Тин кӑна хурланса чӗре ҫурӑлатчӗ,
Халь вара савӑнатӑп, юрлатӑп!
Апла пулсан, ҫапла шутлатӑп:
Каллех хуйхӑрмалли сикое тухсан,
Тӳрех йӗрес мар, кӑштах кӗтес,
Савӑнӑҫа кӗтсе илес!
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Анкаруллӑ юлташ ҫинчен
Манӑн лур пӗр юлташ,
Эп ӑна нихӑҫан та курман,
Нихӑҫан та унпа калаҫман.
Мӗн ҫинчен шухӑшлать ҫав тепӗр юлташ?
Хӑй юлташӗ ҫинчен кӑна мар,
Юлташӗн юлташӗ ҫинчен те шутлать.
Сӑмаха тӗрёсрех каласан,
. Вӑл вӗҫӗмсӗр ман цирки шухӑшлать!

Ҫирӗм иккӗмӗш

сыпӑк.

ВИҪҪЁН ВИҪҪЁ ТУЛТАРНӐ КУН
Ҫутӑлас умӗн ҫулҫӳревҫӗсем Атӑл хёррине ҫитсе тухрӗҫ.
ТиКӗссӗн, юхӑмне куҫа кӑтартмасӑр, аслӑ шыв аслӑ тинӗсе васкать. Хӗвел тухман-ха, Атӑл шурӑмпуҫ ҫутипе ҫуталса
вылянать. Нӑлӑмри хырсемпе чӑрӑшсем тӳлек кӑмӑллӑ улӑпсем пек кӗпӗрленсе тӑраҫҫӗ.
Атӑл таса Ганг шывне аса илтерет, Илюка вара тӑван
килне ҫитнӗ пекех туйӑнса каять. Шухӑш-кӑмӑл вӑл ҫанталӑкпа та туслӑ-юлташлӑ, сӑмахран, ҫил-тӑман тухсан, аслати
кӗмсӗртетсе ярсан, часрах пӗр-пӗр хӳтте тарса кӗрсе, куҫа
хупах хӑлхапа хупласа лартас килет, ҫумӑр айӗнче лӳшкенсе
пынӑ чух хӑвна питӗ мӗскӗн те тӑлӑх туятӑн, хӗвеллӗ кун
вара — хаваслӑ. Халь, акӑ, лӑпкӑн юхакан Атӑл хӗррииче
тӑнӑ май шӑмшака та, чун-чӗрене те темӗнле асамлӑ вӑй
хутшӑннӑн туйӑнать.
— Эс тӗлӗрместӗн пуль? — ыйтрӗ Ҫивӗч Шӑл.— Пӑх-ха
эс вӗсене!.. Атӑлӗ те, Илюкӗ те тӗлӗк кураҫҫӗ! Эпӗ вара виҫтӑватӑ уйӑх ҫывӑриӑ хыҫҫӑн шӑтӑкран пёрремӗш хут тухнӑ
чухнехи пек пӑлханатӑп!
— Аи пӑшӑрхан! Сивӗ шыв уҫӑлтарать — ак, Атӑлта шыва кӗретпӗр.
— Пӗрре те упрамастӑн эс мана, Илюк! Ҫапах та эпӗ
кӑптӑрта ҫуралса ӳснӗ! Эс мана пӑр пек сивӗ шывра иштересшӗн! Хӗветуҫ ытамне кӗрсе ӳкес вырӑнне пульницана ҫакланас марччӗ-ха! —• Ҫивӗч Шӑл йӑпӑрт-япӑрт Илюк ҫине хӑпарса ларчӗ.
Шампӑлл! сирӗлчӗ икӗ енелле Атӑл шыве, ҫиелте Ҫивӗч
Шӑл ҫеҫ курӑнса пычӗ.
Илюк шурӑ пӑрахут умне ишсе тухрӗ. Хыҫалта калаҫни
илтӗисе тӑчӗ.
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— Капитан, пирӗн умра слон ишет!
— Ку ҫӗршывра слонсем ҫук! Куҫна урмӑш курӑн.ать!
Рулевоя улӑштармалла!
Кӑштахран пӑрахут сӑмсинчен тепӗр сасӑ илтӗнсе кайрӗ.
— Капитан, пирӗн умра тӗлӗнтермӗш тыркас пырать!
Вӑл мӗнле ишнине калама пултараймастӑп: хӑй ларса пырать, шыв ӑса-ӑса илсе ҫӑвӑнать-юсанать, хӑй ҫав вӑхӑтрах
пирӗн пӑрахутран хӑвӑртрах шӑвать!
— Тыркассем шывра ишме пӗлмеҫҫӗ! Куҫна урмӑш курӑнать! Рулевоя улӑштармалла!
Пӑрахут ҫинчисем ҫаплах лӑпланаймарӗҫ. Каллех калаҫни илтӗнчӗ.
— Капитан, пирӗн умра слонпа тыркас ишсе пыраҫҫӗ! —
терӗ чӑрсӑр сасӑ.
— Рулевоя улӑштармалла!
— Каҫарӑр та, тен, капитанне хӑйне улӑштармалла?! —
хуравларӗ чӑрсӑрри.
Пӑрахут ҫинче шӑп пулчӗҫ.
Илюкпа Ҫивӗч Шӑл шыва кӗрсе тухрёҫ. Шьгвраи тухсан,
слон силленсе илчӗ. Сирпӗнекен тумламсем, хёвел ҫутипе вылянса, уяв кунӗсенче ҫиҫекен салюта аса илтерчӗҫ.
Васкамасӑр, танлӑн утса, Илюк Шупашкар хулине пырса
кӗчӗ.
Шӑпах ҫак вӑхӑтра хёвел тухрӗ. Нречӗ-ӗречӗпе е ушкӑнӑн-ушкӑ>нӑн ларакан кӗрен сарӑ йывӑҫсем ҫуталса кайрӗҫ.
Хула вӑранма пуҫларӗ. Тӑкӑрлӑкпа икӗ ҫын утса пыратчӗҫ, Илюка курсан, вӗсем чарӑса тӑчӗҫ.
— Итле-ха, мӗн ку? — ыйтрӗ пӗри,— Слон вӗт ку?!
— Пулма пултараймасть! Эпӗ сана усӑллӑ канаш пама
пултаратӑп. Асамлӑ япаласем курӑвма тьгтӑнсан, куҫна пӑчӑртаса хупса ларт та «курман-илтмен пӗлместӗп» тесе ҫеҫ
тӑр. Халиччен Атӑл тӑрӑхӗнче слонсемпе тигрсем пулман-ха!
Пулмаи! Ҫавӑнпа эпӗ, акӑ, мён тӑгаатӑп,— терӗ те вӑл, куҫне
хупса, кӑшкӑрма тытӑнчӗ.— Курман-илтмен-пӗлместӗп! Ёненместӗп!
Автобуссем ҫӳреме пуҫларӗҫ. Илюк тӗлӗнче сасартӑк чарӑнса тӑнӑран вёсен кустӑрмисем чӗриклетрӗҫ-чакӑртатрӗҫ.
Автобус ҫинче ларакансем, пёр-пёрне хирсе, тёрткелешсе,
урама сирпёнсе тухрӗҫ. Урам машинсемпе, халӑхпа пӳлӗнсе
ларчӗ.
— Слон! Слон!
— Зоопаркран тухса тарнӑ вӑл!
— Циркран тухса шӑвӑнман-ши?
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— Сӑлон-ҫке* ку? Инди с ӑ л о н ӗ ! — л ӑ п - л ӑ п ачашласа илчӗ, темле ватӑ пулсан та, ҫап-ҫутӑ сӑн-сӑпатлӑ чӑваш.—
Ҫу-ук, тарса ҫӳрекен мар ку! Таркӑн вӑл, хӑранипе, кӑрт!
сиксе илет те урлӑ-пирлӗ пӑхкалать, ку сӑлон вара куҫран
тӳррӗн пӑхать!
Илюк малалла утасшӑнччӗ. Хӑй валли ҫул хирсе уҫмаллаччӗ ӗнтӗ унӑн. Ҫавӑнпа вӑл юнашар тӑракан этеме, асамлӑ япаласенчен сыхланса, куҫне п'ӑчӑртаса хупса лартнӑскере,
ачашшӑн ҫеҫ хоботпа ярса тытрӗ те автобус тӑррине пырса
лартрӗ. Лешӗ ҫухӑрса ячӗ.
— Пурӗпӗр ӗненместӗп! Пулӑшӑр! Пулӑшӑр!
Шалт тӗлӗнчӗ Илюк: хӑравҫӑрах ачасем ҫапла ҫуйхащаканччӗ, анчах та выляма тытӑнсан, вӗсем те йӗркене кӗрекенччӗ. Ку ҫынна та епле те пулин йӑпатас тесе, Йлюк ӑна каллех хобочӗпе меллӗн явса илчӗ те сар инке пек ҫуталса ларакан ҫӑка туратти ҫине куҫарса лартрӗ. Лешӗ ҫӗре сикесшӗнччӗ, анчах та ҫӳллӗрех пулчӗ курӑнать, аллипе туратран
ҫакланса, урипе сывлӑшра тапкаланса тӑчӗ вӑл. Чӑм-тара
ӳкнӗ этеме Илюк ҫӗре ӳкме памарӗ, каллех ӑна -хобочӗпе
ярса тытса, ҫапла ҫуйхашса, тапкаланса вӑй пӗтернӗскерне,
кӑштах кантарас шутпа, автобуссем енне йӑтса кайрӗ. Тӗлӗннипе шӑп пулнӑ халӑх ик еннелле сирӗлсе пычӗ. Илюк
вӗр-ҫӗнӗ автобус патӗнче чарӑнчӗ, хоботне уҫӑ алӑкран чиксе ячӗ те этеме мала — чи меллӗ вырӑна — лартрӗ.
Этем кӑ'нн хытса ларчӗ-ларчӗ те аетобусран сирпӗнее
тухрӗ, асамлӑ япаласене ӗненменскер, хӑй тата тӗлӗнмеллерех калаҫрӗ.
— Ҫакна слон тетӗр-и? Эп паҫӑрхи сӑмахӑмах калатӑп!
Атӑл тӑрӑхӗнче халиччен слонсемпе тигрсем пулман-ха, ҫук
та! Куҫ пӑвакан вӑл! Куҫ пӑвакансем халь ҫеҫ пуҫа пырса
кӗнӗ шухӑша ӑнкараканччӗ, ку вара эрне каялли шухӑшсене-ӗмӗтсене, малашне мӗн пулассине пӗлсе тӑрать. Леш
шӑматкун, ҫак ҫӗнӗ автобуса курсан: «Ёҫе ҫакӑн ҫине ларса
каясчӗ-ха»,— тесе шухӑшларӑм, паян вара хӑвӑрах куратӑр: мана унта епле чысласа кӗртсе лартрӗҫ! Куҫ пӑвакан
вӑл, урӑх никам та мар!
Халь ӗнтӗ халӑх пӗтӗмпех пӑтрашӑнса кайрӗ.
— Куҫ пӑвакан!
— Сӑлон!
— Слон!
— Пил!-*
* Сӑлон

(чӑв.) — слон.
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Ҫак хаваслӑ шава хурлӑхлӑ ҫинҫе сасӑ сирсе ячӗ.
— Мана нимӗнле тетте те кирлӗ мар! Аҫта ман Илюк?
И-и-илюк, теп!
Ҫивӗч Шӑл йынӑшса илчӗ. Илюк мӗкӗрсе ячӗ. Тӑвалла
ыткӑнчӗ вӑл. Халӑх та, кашӑлл! вырӑнтан хускалса, Илюк
хыҫҫӑн чупрӗ. Шоферсем те хӑпӑл-хапӑл кабинӑсене кӗрсе
ларчӗҫ те пуш-пушӑ машинисене Илюк хыҫҫӑн чуптарчӗҫ.
Хурлӑхлӑ сасӑ ҫумне тарӑхакан-тархаслакан сасӑ хутшӑнчӗ.
— Тархасшӑн, ҫын пул, Хӗветуҫ! Лӑплап-ха!
— Эпӗ — тахҫанах ҫын! Курмастӑн-им, эп — чӑн-чӑн ҫын!
— Шутла-ха, Хӗветуҫ, слонсем кунта мӗнле килейччӗр?!
— Ытти слонсем килеймеҫҫӗ, ман Илюк килме пултарать!
— Ухмаха тухатӑп пуль ку ачапа!
— Анне, ухмаха ан тух! Ман сана ӑслӑ кӑна тӑвас килет?
Анне, Илюк вӑл пӗччен ҫеҫ килмест пуль-ха! Пӗччен вӑл кунта епле ҫиттӗр? Унӑн хӑйне пулӑшакан, ҫул кӑтартса пыракан юлташ пур! Вӗсем иккӗн килеҫҫӗ!,
Ҫак сӑмахсем Ҫивӗч Шӑла анкӑ-минкӗлентерсех ячӗҫ. Ун
пуҫӗнче тӗлӗнмелле юрӑ, хӑй унччен хайланӑ мӗнпур юрӑсенчен темиҫе хут илемлӗ туйӑнса кайнӑскер, янӑрама пуҫларӗ. Анчах та минренӗ Ҫивӗч Шӑл унӑн сӑмахпе те, ҫ е м м ш е
те асра тытса юлаймарӗ.
Ҫивӗч Шӑл Хӗветуҫ амӑшӗн ҫиллес сассине илтсе ҫеҫ тӑна кӗчӗ.
— Ҫапла пуль! — чунтан-вартан тарӑхрӗ Хӗветуҫ амӑшӗ.— Халь тата Илюкӗ хӑй ҫеҫ мар иккен, ҫурӑмӗ ҫмне шӑкӑрин кӑна крокодилсем лартса килет иккен!
— Анне, крокодилсем вӗсем шывра пурӑнаҫҫӗ, ҫавӑнпа
Илюк ҫине ларса килме пултараймаҫҫӗ!
— Ана ӑнкармалӑх та ӑсу пулсан, мӗншӗн-ха санӑн слонсем те кунта килейменнине пӗлмелле мар? Шухӑшласа пӑхха, тархасшӑн, слон мӗнле ҫитме пултарать кунта?
— Эп ун пирки тахҫанах шухӑшланӑ! Чупса килет вӑл!
Ывӑнсан — утать, унтан каллех сиккипе чупать!
— Чарӑн, Хӗветуҫ! Чарӑн, тетӗп!
— И-и-илюк! И-и-илюк!
Илюк ӳхӗре-ӳхӗре ячӗ. Сассипе вӑл пурне те хӳтӗлеме хатӗрленнӗ кӗтӳ пуҫне аса илтерчё.
Кӗҫех Илюк урам кӗтессинчи виҫӗ хутлӑ шурӑ ҫурт патне
вирхӗнсе тухрӗ.
Ярр! уҫӑлчӗ иккӗмӗш хутри сенкер кантӑк. Пӗчӗкҫеҫҫӗ
хӗрача курӑнса кайрӗ.
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Чунтан-вартан татӑлса йӗнӗ вӑхӑтрах чунтан-вартан савӑкмалла пулса тухнӑран Хӗветуҫ малтан сӑмах та чӗнеймерӗ. Анчах та икӗ аллине вӑл тӳрех малалла тӑсрӗ, пичӗ-куҫӗ
те унӑн шевле айӗнчи сар чечек пек ҫуталса кайрӗ.
Чӗлхи-ҫӑварӗ те уҫӑлчӗ унӑн:
— Илюк! Илюк! Илюк!
Ытти сӑмахсене пачах манса кайнӑ евӗр, Хӗдетуҫ таврари халӑха та, пӗрин хыҫҫӑн тепри киле-киле чарӑнакан автобуссемпе машинӑ-сене те Илюк тесе чӗнчӗ.
Илюк, чӗвен тӑрса, хоботне чӳрече янахӗ патнех ҫитерчӗ.
Хӗветуҫ, ҫав-ҫавах пӗр сӑмахпа киленсе, ӑна ачашшӑн та
шӑппӑн е хыттӑн та хавхалануллӑн кала-кала, хоботран ыталаса нлчӗ. Хёрача малтан сывлӑшалла хӑпарса кайрӗ, кайран Илюк ҫине анса ларчё.
— И-илюк... Маттур Илюк... Паттур Илюк... «Иаттур»
мар-ха, «паттӑр»... Эсӗ шӑп та шай эпӗ шутласа хунӑ пекех!
Илюк, эс мӗншӗн пӗччен? Аҫта пирӗн тепӗр тус? Сана пулӑшса пынӑ маттур та сатур тус?
Илюкӑн сулахай хӑлхин ҫунаттн силленкелесе нлчӗ те,
унтам Ҫивӗч Шӑл, именнӗ ача пек шӑп ҫеҫ пулса кайнӑскер,
тӗрӗсрех каласап, хӑй ӗмӗрӗнче пӗрремӗш хут шӑпланнӑскер, сиксе тухрӗ. Пуҫне тем тӗрлӗ асамлӑ сӑмахсем (Хӗветуҫ! Денеб! Маттур та сатур! Сатурн! Сар тулӑ! Ҫӗньял! тата
ытти те, тата ытти те!) капланса тулчӗҫ пулин те, вӑл пёр
сӑмах та чӗнеймерӗ. Куҫӗ чӑрмантарчӗ ӑна, вӑл. йӑмӑхланчӗ те йӑмӑхланчӗ. Ҫивӗч Шӑл хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнчӗ: аннерен
ҫухалса юлсан ҫеҫ мар, ӗмӗтленнӗ ӗмӗт тулса тӑкӑннӑ чухне
те куҫ ҫемҫелет-мӗн.
Хӗветуҫ ҫакна урӑхла ӑнланчӗ.
— Шӑнса кайнӑ эс! Ан чӗтре! — терӗ те вӑл Ҫивӗч Ш ӑ л а
саппунёпе чӗркерӗ, хӑй ҫумне пӑчӑртарӗ.— Сан шӑлусем
ҫивӗч, ҫавӑнпа эп сана «Ҫивӗч Шӑл» тесе ят паратӑп. Ҫапла-и, Илюк?
Илюк пуҫне ухса, хӑлхине шапӑлтаттарса нлчӗ, Ҫивӗч
Шӑл Хӗветуҫ ӑсӗ-пуҫӗнчен тӗлӗнчӗ, хӑй пӗркун Хӗветуҫ ӑнкарулӑхӗ ҫиичен хьивнӑ юрӑ питӗ вырӑнлӑ та тӗрӗс пулнӑран
савӑнчӗ.
Ҫивӗч Шӑл лӑпланчӗ, Хӗветуҫӑн хулпуҫҫийӗ ҫине хӑпарса
ларчӗ, юсанкаларӗ, вара кӗпӗрленсе тӑракан халӑх ҫине, пӗрин хыҫҫӑн тепри киле-киле чарӑнакан автобуссем, грузовиксем, велосипедсем ҫине мӑнаҫлӑн тинкерчӗ.
— Ак, Ҫӗньял ачисем персе ҫитрӗҫ! — кӑшкӑрса ячӗ вӑл,
анаталла кӑтартса.
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Чӑнах, туран пӗр ушкӑн ача хашӑлтатса ҫитрӗ. Карттусые хӑяккӑн лартнӑ Хуначи слон тавра чупса ҫаврӑнчӗ.
— Ҫакӑ! Шӑпах ҫакӑ! Илюк! Хӑҫан Ҫӗньяла пыран? Анне
ялан ста аса илет!
Темиҫе ҫӗршыв урлӑ килсе, унти йӑласемпе паллашса ҫитнӗ Илюк пуринчен ытла пӗр йӗркене хисеплет: ӗшеннӗ чӗрчуна малтан кантарас пулать, ҫавӑн хыҫҫӑн ҫеҫ ӗҫ пирки
калаҫма пулать. Тусанланса пӗтнӗ, халтан кайнӑ, анчах та
пит-куҫне ҫиҫтерсе тӑракан Ҫӗньял ачисем те канма тивӗҫлӗ.
— Хӗветуҫпа Ҫивӗч Шӑл, маларах куҫад ларӑр-ха,— терӗ
те Илюк, Ҫӗньял ачисене, хобочӗпе пӗрерӗн-икшерӗн тытса,
вӗлт! те вӗлт! ҫӗклесе, ҫурӑмӗ ҫине хӑпартса лартрӗ.
Вуншар алӑ Илюка ачашларӗ, ҫӗршер алӑ Ҫивӗч Шӑла
тӗллесе кӑтартрӗ, пин-пин ҫын Ҫӗньял ачисене ӑмсапса пӑхса
тӑчӗ.
— Ман паян ҫуралнӑ кун! Эпӗ виҫҫӗ тултаратӑп! — терӗ,
йӑл кулса, Хӗветуҫ.
Илюк, хоботне каялла тӑсса, Хӗветуҫа ярса илчӗ те ахӑлтатакан хӗрачана виҫӗ хутчен сывлӑша ывӑтрӗ.
— Чим-ха, паян вырсарникун мар-и? Ҫавӑн пек туйӑнать,— терӗ Илюк, пуҫне уха-уха.
— Вырсарникун! — терӗ халӑх.
— Ара, ман ҫуралнӑ кун та паян-ҫке! Эп вырсарникун ҫуралнӑ! Эпӗ те виҫҫӗ тултаратӑп!
— Илюк! Саламлатпӑр сана! — шавларӗҫ таврара.
Пуринчен те хытӑрах чӑйлатакан-чиклетекен Ҫивӗч Шӑл
шӑп пулчӗ, салхуланса кайрӗ.
— Мӗнле-ха ара ку?..— пӑшӑрханса ӳкрӗ вӑл.— Эп ыттисенчен юлакан марччӗ-ҫке... Манӑн та сирӗнпе пӗрле виҫҫӗ
тултарас килет...
— Мӗн тӑвас тейӗн...— хурланчӗ Илюк та.— Кашни эрнере ҫуралнӑ кун пулмасть вӗт... Эс Ҫӗньял хирӗнче виҫҫӗ тултартӑн...
— Эп ӑна тунмастӑп-ха...— шала кайнӑ сасӑпа хуравларӗ Ҫивӗч Шӑл.
Пурте хашлатса ячӗҫ.
— Тӑвансем! — Хӗветуҫ хулпуҫҫийӗ ҫинчен Хуначи хулпуҫҫийӗ ҫине чалт! ҫеҫ сиксе ларчӗ Ҫивӗч Шӑл.— Тӗрӗс! Пурте тӗрӗс! Чӑн, Ҫӗньялӑн тулӑ хирӗнче, хӗвел пек сарӑ та ӑшӑ
тулӑ хирӗнче, эпӗ виҫҫӗ тултартӑм! Анчах та ҫакна шута илес
пулать...— Ҫивӗч Шӑл, кайри ури ҫине кайса ларса, малти
урине ҫӗклерӗ.— Ку вӑл — ки-вӗ стиль-пе! Ҫӗнӗ стильпе шутласан, ман ҫуралнӑ кун — паян1
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Халӑх ҫӑмӑллӑн сывласа яче, пӗр харӑс каланӑ сӑмахсем
хулара кӑна мар, Атӑл ҫийӗнче те, йӑлӑмри аслӑ хырлӑхра
та чылайччен янӑраса тӑчӗҫ:
— Виҫсӗре те ҫуралнӑ куы ячӗпе саламлатпӑр! £аламлатпӑр!
Ҫивӗч Шӑл пӗр харӑс виҫӗ юрӑ шутласа кӑларчӗ, вӗсене
каҫӑрӑлса тӑрса шӑрантарчӗ:
Хӗветуҫ ҫуралнӑ куна мухтаса
Хам хӑлхапа илтмен пулсан,
Хӗветуҫ выртса ӳленине
Ёмӗр ӗненессӗм ҫук!
Халь Хӗветуҫ — хӗвел шевлн!
Халь Хӗветуҫ — кайӑк чӗлхи!
Э-эй! Чунтан саламлатӑп хӗвел шевлине!
Э-эй! Чунтан саламлатӑп кайӑк чӗлхине!
Хӑй виҫҫӗ тултарнӑ кун
(Эп виҫҫӗ тултарнӑ кун!
Илюк виҫҫӗ тултарнӑ кун!)
Хӗветуҫ ҫиҫет-чӗвёлтетет!
Ялан ҫапла пуласса пӗлтерет.
Э-эй! Чунтан саламлатӑп хӗвел шевлине!
Э-эй! Чунтан саламлатӑп кайӑк чӗппине!

Кришна-Илюк ҫуралнӑ куна мухтаса
Кришна — пит лӳппер вал,
Илюк вара — вӑр-вар!
Кришна — пит ачаш вӑл,
Илюк вара — хастар!
Апла пурте Кришнӑна хурлаҫ пуль,
Апла пурте Илюка мухтаҫ пуль,
Эп Кри'шнйна та мухтатӑп,
Эп Илюка та мухтатӑп,
Иккёшне те савса саламлатап!

Ҫивӗч Шӑл ҫуралнӑ куна мухтаса
Ҫивӗч Шӑл! Саламлатӑп сана!
Чим-ха, мӗншӗн «сана»?
Ҫуралнӑ кун — манӑн! Апла пулсан — «мана»!
Мана саламлатӑп! «Ман» тата кам ку?
Ак тамаша!
Ман ҫуралнӑ куна тӑпӑлтараҫ кӑна!

Куҫкӗретех унӑн чи юратнӑ та чи хаклӑ япалине туртса
илнӗ евӗр, Ҫйвӗч Шӑл аптӑраса та салхуланса кайрё.
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— Ачам,— ӑс пачӗ ӑна Хӗветуҫ амӑшӗ.— Эс «хама» тесе
кала, вара пурте кирлё пек пулса тухё!
Ҫивёч Шӑл ҫуталса ҫеҫ кайрӗ! Ҫӑвӑикаласа, ӳсӗркелесе
илнӗ хыҫҫӑн тепӗр хут каҫӑрӑлса тӑчӗ.
Хам ҫуралнӑ куна хам мухтаса
Хама хам саламлатӑп!
Хам ӑсӑм-пуҫӑмран
Шалт тӗлӗнсе каятӑп:
Эп савнӑ Хӗветуҫпа,
Юратнӑ Илюкпа
Пӗр кунта, пӗр сехетре
Ҫуралма ӑс ҫитернӗ-ҫке?
Ҫӗр ҫула та, акӑ, ҫитӗп,
Сцрӗм1вунултӑ тултарӑ.п,
Ялан савнӑ Хӗветуҫпа,
Юратнӑ Илюкӑмпа
Пӗр ҫулта эпӗ пулӑп!

Ҫивӗч Шӑл юрласа ҫеҫ пӗтернӗччӗ, пуҫ тӗлӗнче чӗвӗлтетни-чиклетни илтӗнсе кайрӗ те, ушкӑн чӗкеҫ вӗҫсе анчӗ.
— Кришна! Ах, апла мар-ха! Илюк! — терӗ Чӗкеҫ.— Ах,
сана кӗтни! Пирӗн ҫула тухмалла, эсӗ халӗ те ҫук! А к , кусем...— Чӗкеҫ икӗ чӗппи енне ҫунаттипе сулчӗ.— «Хӑҫан Иидие тухса каятпӑр?» — тесе чуна илеҫҫӗ! Вёсен — Инди шухӑшӗ, манӑн — сан шухӑш! Сана курмасӑр мӗнле ҫула
тухатӑн? Эпир ҫитнӗ-ҫитменех Савитри аппа чупса пырӗ те
сан пирки тӗпчеме тытӑнӗ. Ман вара мӗн тумалла, тет?
«Ҫук, сан ывӑлна кӗтсе тӑмдч вӑхӑт пулмарӗ, кӑнтӑра вӗҫме
вӑхӑт ҫитрӗ те, тӳрех ҫула тухрӑмӑр»,— темелле-и? Халь ӗнтӗ Савитри аппана каласа савӑнтаратӑп: «Кришпа-Илюк персе ҫитрӗ, палламалла мар пысӑкланса-тӗрекленсе кайнӑ, ӑна
пӗтӗм халӑх хапӑлласа йышӑнчӗ,—тейӗп.— Шупашкарта
халь Хёветуҫ пек хавас ача та ҫук! Тата вёсен ҫивӗч шӑллӑ,
ҫивёч чёлхеллё тус пур, чийлетет те пийлетет, такама та
хӳтёлет»,— тейёп,—Чёкеҫ ҫавра куҫӗсене чӑрлаттарса пӑхса
ларакан чӗпписем енне ҫаврӑнчё.— Эреветпе Тевет! Ыран
кӑвак ҫутӑллах тапранатпӑр!
-Слон ҫури, пуҫне ҫӗклесе, Чӗкеҫе итлесе тӑчё. Таса та ҫутӑ
куҫлӑ иккен вӑл! Ҫак куҫран тимлӗн пӑхсан, Илюк мён ҫинчен шухӑшлани те, кама асӑнни те курӑнать! «Чунтан тав
тӑватӑп!» — шухӑшларё хальхинче слон ҫури. Шухӑшё кӗске
ҫеҫ пулин те, тава тивӗҫлисем вара тем пысӑкӑш ушкӑнпа
карталанса тӑчёҫ. Чыслӑ ушкӑнра ҫаксем шутланчёҫ: Инди114

ри аслӑ вӑрмансем, ҫак вӑрмансене илем кӗртсе ҫӳрекен слонсем, кӗрен лотоссемпе витённӗ кӳлӗ, чӗкеҫ, чӑваш хӗрачи, хӗвел, юр ҫурчӗ, кӗтӳҫӗ, хура куҫлӑ путексем, ту паттӑрӗсем,
ӑмӑрткайӑксем, йӑх чысне хӳтӗлекен ,тыркас, унӑп чаплӑран
та чаплӑ куккӑшӗ, кӗрен улма-ҫырла, юратнӑ юмахсем, темӗн чухлӗ этем ачи-пӑчи (кайӑксемле, слонсемпе хурӑиташлисем, «ара!» тесе юрлаканнисем, васкаканнисем, пытанмалла
выляканнисем, юмахҫӑ-'трактористсем, ҫивӗч чӗ1лхеллисем,
мӑшт тӑраканнисем, ҫӗнӗ океан шыраса тупаканнисем, Сатурн унки ҫинче ярӑнаканнисем, шӑпӑр-шӑпӑр алӑ ҫупаканнисем, кӑвакарса кайиччен шыва кӗрекеннисем, мӑйӑр шӗкӗлчекеннисем, темле ывӑнсан та, куҫӗсене кӑлтӑрр! ҫеҫ ҫиҫтерсе тӑракан Ҫӗньял ачисем тата ыттисем те, тата ыттисем
те!), хнсеплӗ ватӑсем, пулӑҫӑсем, аслӑ шывсем, ҫӑлтӑрсем,
тёрлӗ халӑхсем, тӗрлӗ хиреем, ешӗл ӗшнере ларакан ӑшӑ капансем, каллех —• чӑваш хӗрачи, каллех — чӗкеҫ.
Калама вара Илюк кӗскен ҫеҫ каласа хучӗ.
— Аннене кала: «Пурте йӗркеллӗ»,— те! Атте ӑна хӑех
пӗлет! Ман тӑвана, Ниярама, пысӑк салам кала! Эп ӑна ялан
асра тытатӑп!
Хӗветуҫӑн та каласа ямалли тупӑнчӗ.
— Эс Савитри аппана каласа хур, эппин, эпир часах Индие ҫитетпӗр! — пулас ҫулҫӳрев пирки пёлтерсе хучӗ хӗрача.
Ҫак хыпара илтсен, ача-пӑча шӑл ыратнӑ чухнехи пек
ӑхлатса ячӗ, Хӗветуҫ амӑшӗ, хӑйӗн хӗрачи сӑмаха ҫирӗп тытнине пёлсе ҫитнӗскер, шарт! сиксе илчӗ, ваттисем малашне
ҫанталӑк сивӗтесси, ҫул ҫӳреме кӑткӑсрах пуласси пирки калаҫрӗҫ.
Илюк шухӑша кайса тӑчӗ. Ҫивӗч Ш ӑ л телей пирки калаҫнӑччӗ-ха, ун ҫинчен юрӑ та хывнӑччӗ. Илюк ун чух, пӗр
сӑмах хушма пӗлмесӗр, ыттисем юрланине ҫеҫ итлесе тӑнӑччё.
Халь, акӑ, унӑн ҫав тери телей ҫинчен калаҫас килет. Кала'ҫас килет мар-ха, вӑл паян калаҫатех ун пирки! Вӑл вара
ҫапла калӗ: «Хамран лайӑх туссем! Телей, акӑ, мӗн вӑл: эсӗ
гаҫтан аякран килнӗ, санӑн ҫакӑнта халиччен курман, анчах
та сана куҫ пек кӗтсе тӑракан ҫынпа тӗл пулмалла. Пӗр шухӑшласан, хӑрушӑ та: тен, эсӗ ӑна кӑмӑла каймӑн, тен, вӑл
сапа килӗшмӗ? Анчах та пачах урӑхла пулса тухрӗ: Хӗветуҫ
эп шухӑшласа хунинчен те лайӑхрах, ман пирки те вӑл:
«Шӑп та шай ҫакӑн пек»,— терӗ. Вӑл мана «маттур та паттур» тет, ҫавӑнпа эпӗ хама хам нихҫанхинчен те вӑйлӑрах
туйса илтӗм. Мана тек нимӗнле хӑрушлӑх та хӑратмасть,
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эпӗ таҫта та кайма хатӗр. Юрать-ха, тӗнче пысӑк, эпир халь
темле ҫӳлҫӳреве те тухма пултаратпӑр».
Ҫак саманта ӗмӗрлӗхе асра хӑварасшӑн пулнӑ евӗр, Илюк
тавралӑха сӑнаса пӑхать. Кун уяр. Ашӑ. Пур енчен те панулми шӑрши килет. Умра Атӑл, аслӑ та хӑватлӑ Атӑл, йӑлтӑртатса выртать. Ҫивӗч Шӑл калашле, кунти тавралӑх —
сарӑ та, хӗрлӗ те, кӗрен те. Халӑхӑн кӑмӑллӑ калаҫӑвӗ —
ӑшӑ ҫил пек, таса ҫулҫӑсем шӑпӑлтатнӑ пек. Ҫурӑм ҫинче
Хӗветуҫпа Ҫивӗч Шӑл шӑкӑлтатса'лараҫҫӗ, Ҫивӗч Шӑлӗ сӑмахсерен ҫӗнӗ юрӑ шухӑшласа юрлать, Хӗветуҫӗ сӑмахсерен
кулать, Хӗветуҫ амӑшӗ вара Илюка сахӑр хыптарать те хыптарать.
Ҫакӑнтан аслӑ ҫул курӑнать. Малтан вӑл — сукмак пек,
кайран, ҫулӑм евӗр ҫулҫӑллӑ йывӑҫсенчен иртсен, аслӑланать, такӑрланать, сӑрт ҫине хӑпарса, ушкӑн шур пӗлӗт енне
туртӑнать. Тен, Илюк ыранах ҫула тухӗ, ҫак ҫулпа утса
кайӗ... Пӗччен мар, иккӗн те мар, виҫҫӗн...
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