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ҪӖНЬЯЛ АЧИСЕМ
Аслӑ тӳпепе аслӑ ҫӗр хушшинче, Чӑваш ҫӗршывӗнче, ларать Ҫӗньял, вун пӗр каслӑ ял.
Ун ҫине ҫӳлтен, самолет ҫинчен, пӑхсассӑн вӑл ҫӗр
ҫумне лӑпчӑннӑ улӑп-кайӑк пек курӑнмалла.
Кайӑк ӳт-пӗвӗ — ял варри: хура кӗрен, хӑмӑр хуралтӑсем ҫырма ик енӗпе ларса тухнӑ, кайӑк ҫунаттисем — Шуркаспа Тукас — вӗҫ-хӗрсӗр вӑрман ҫумне
тӑсӑлса тухаҫҫӗ.
Ҫут ҫанталӑкпа туслӑ ҫак кайӑк-ял: тӗсне, кӑмӑлне
унпа килӗштерсе улӑштарать.
Ҫуркунне вӑл — лачкам йӗпеннӗ, халь-халь симӗс
куҫне уҫса, хӑватлӑ ҫунаттине сарса янкӑр тӳпене ҫёкленес кайӑк.
Хӗлле — лапсӑркка шур кайӑк, ҫунат вӗҫӗсене кӑвак
тӗтрелӗхре пытараканскер.
Кӗркуннехи вӑхӑтра Ҫӗньял — вут кайӑк.
Пурӑнаҫҫӗ кайӑк-ялта йӑл-йӑл куҫ харшиллӗ, утмӑл
турат пек кӑвак куҫлӑ е кёр каҫӗ пек хура ҫӳҫлӗ, хура
куҫлӑ та йӑлтӑр кулӑллӑ хӗр ачасем. Пурӑнаҫҫӗ унта
ши-и! шӑхӑракан, пёр-пёринпе шӑла ҫыртса ҫапӑҫакан,
хӗр ачасене ура явса ӳкерекен, кирлӗ пулсан пурне те
хӳтёлеме хатӗр паттӑр арҫын ачасем, ашшё-амӑшёпе
тан ӗҫлекен ачасем.
ПӖЛӖТ
— Марине! Марине, тетӗп! — яла янӑратса к ӑ ш к ӑ р а т ь Маюк инке.
Марине текенни, ҫиччёри хёр ача, лупас хыҫне каска ҫине кайса ларнӑ та пуҫне каҫӑртса тӳпене сӑнать.
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«Ай-яй-яй, — шухӑшлать Марине. — Юмах тӗнчи
ак ӑҫта вӑл! Анлантӑм! Юмахҫӑсем пӗлӗт ҫине пӑхаҫҫӗ
те унта мӗн курнине каласа кӑтартаҫҫӗ!»
Чӑн, тӳпери пурнӑҫ асамлӑ!
Акӑ утӑ капанӗ пек икӗ мӑн пӗлӗт пӗр-пӗрин патне
ҫывхарчёҫ те, вёсен хыҫӗнчен вӑрӑм мӑйлӑскер, вӑрӑм
ураллӑскер тухрӗ.
— Тӑрна! Тӑрна ку! — палласа илчӗ ӑна Марине.
Тӑрна-пӗлӗт а я л а л л а пӑхасшӑн пулчӗ. Анчах та
вӑрӑм мӑя антарсан ҫӗклесси хӗн терӗ пулас, мӑйне
тӑсса, урине ватӑ ҫынла шутарса шур пӗлӗтсем еннелле утрӗ.
— Ку пӗлӗтсем ҫеҫкене ларнӑ улмуҫҫисем пекехҫке, — хӑй ӑссӗн калаҫрӗ Марине.
Ҫав вӑхӑтра тӳпе хӗрринчи кӑвак пӗлӗт, катрам-катрам пӑрланнӑ сӑрт-тӑва аса илтерекенскер, х ӑ я к к ӑ н
ҫаврӑнчӗ те аллине туя тытнӑ, хура кӗпе тӑхӑннӑ «вупӑр карчӑк» пулчӗ тӑчӗ. «Вупӑр карчӑк» туйипе сулчӗ,
«тӑрнаран» ушкӑн «шур кайӑк» турӗ.
Марине тӗлӗннипе хытса ларчӗ.
«Вупӑр карчӑк» «кайӑксене» те ӑрӑмласшӑнччӗ пулас, анчах та лешсем мӑнаҫлӑн ҫӗкленчӗҫ, куҫран
ҫухалчӗҫ.
Ак «Иван паттӑр» курӑнчӗ. «Вупӑр карчӑк» унран
хӑраса аллисене ҫӗклерӗ, чӳпӗк тӗслӗ ҫӳҫне саппунпа
хупларӗ, «лутра йывӑҫ» пулса тӑчӗ. «Иван паттӑр» патне «улма чӑпар урхамах» вӗҫсе ҫитрӗ. «Ырӑ ут» пӗлӗте
кукалет. Унпа юнашар тепӗр пӗлӗт, каснӑ лартнӑ арӑслан евӗрлёскер, ҫитсе чарӑнчё. Марине вырӑнтан сиксе тӑчё: «урхамахпа» «тискер кайӑк» кёҫ-вёҫ тытӑҫса
ӳкӗҫ, хӑшӗ ҫӗнтерӗ-ши? «Арӑсланё» хӑравҫӑскер пулчӗ
иккен, «урхамаха» тапӑнмарё вӑл, хӳрине хӗстерсе каялла чакрё.
Акӑ ҫума-ҫумӑн «хёр ачасем» лараҫҫё. Вӗсем тёлне
шупка кёрен вак пӗлӗтсем ҫакӑннӑ.
«Хёр ачасем» хӑлаҫланчёҫ, «ҫулҫӑсене» тытса тутӑр
туса ҫыхрёҫ. Пӗр «ҫулҫи», тёттём кёренни, шупкаланчё,
шуралчё, «чёнтёрлё пиҫиххи» пулса хӗвел тухакан енне
шурё. «Хёр ачасем» «кӑн-кӑвак шыв» хӗррине карталанса анчёҫ. Хӑшёсем «шыва» чупса кӗрсе кайрёҫ.
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«Шыв» чӑл-пар сирпӗнчӗ. Ыттисем «ҫыран» леш енчи
«пас тытнӑ хунав вӑрман» енне аллисене тӑсрӗҫ.
— Кша! Кша! Куҫ умӗнчех чӗппе тыттарса ярать! —
илтӗнчӗ каллех Маюк инке сасси.
Ҫак сӑмахсем Марине хӑлхине те кӗчӗҫ. Ана амӑшӗ
чӑх чӗппи сыхлама кӑларманччӗ-и?
Марине ун-кун пӑхкаларӗ. Чӗпсем курӑнмаҫҫӗ. Пуҫ
тӗлӗнче хурчӑка ярӑнать.
— Кша! Кша! — к ӑ ш к ӑ р ч ӗ Марине те.
Чӑх йӑмра айне пытаннӑ-мӗн. Чӗпписене ҫуначӗпе
хупӑрланӑ. Марине вӑрӑм хулӑ илчӗ те ҫиллемес чӗп
амӑшӗ хӑй ҫине сиксе ларасран сыхланса ӑна аякӗнчен тӗртрӗ.
— Ларакан чӑхха мӗншён тӑрмалан-ха? — тарӑхрё
Маюк инке.
— Шутласа пӑхас! Пурте пур-ши?
Марине чӑхха сылтӑм енчен, сулахай енчен, к ӑ к ӑ рёнчен чышрё, лешён к а ш н и тӗкё вирелле ҫёкленчё.
Ура ҫине тӑратрех ӑна хёр ача. Вӑл чӗпсене шутлама
пуҫларё, анчах лешсен йышӗ кашнийӗнчех тёрлёрен
т у х р ё . Ю л а ш к и н ч е н Марине вун и к к е ҫитерчӗ те:
«Пурте пур», — терӗ.
Хёр ача каллех каска ҫине кайса ларчӗ. Пуҫне ҫёклерё, тӳпене тинкерчӗ.
— Ай-яй-яй! — тёлёнчё Марине.
Пӗлӗт каллех улшӑннӑ!
САРӐ ЧЕЧЕК
Марине ытларах сарӑ тёсе кӑмӑллать,
мёншён тесен юр кайса пӗтнӗ-пӗтменех ш ӑ т а к а н пёрремёш чечек — сарӑ.
Маринешӗн хёвелрен асли нимӗн те ҫук пек — хӗвел-ҫке ешёл курӑк хуҫи, хӗвел-ҫке таҫта вёҫсе к а й н ӑ
кайӑксене к а я л л а илсе килекенни! Ҫавӑнпа хёвеле аса
илтерекен сарӑ чечек тата та х а к л ӑ р а х .
Хыҫри ҫырмара чи малтан ҫыр хупаххи шӑтать. Ҫак
чечеке курсан, таврара йёпе-сапа иртмен пулин те, Марине часах хӗвеллӗ кунсем ҫитессе пёлет.
Ҫыр хупаххи хураличченех, к ӑ ш т а х ӑшӑтсан, чӑн5

чӑн сар чечек тухать. Тӗрлӗ пулать вӑл — хӑшӗ вӑрӑм
туналлӑ, хӑшӗ лутра. Пилӗк йӑлтӑркка ҫеҫки — пилӗк
пыл тумламӗ! Черченскерсем ҫил вӗрнӗ чух ҫеҫ мар,
лӑпкӑ ҫанталӑкра та вӗлтӗртетеҫҫӗ! Шӑпах ҫак вӑхӑтра
ӗнтӗ хурсем чӗпӗ кӑлараҫҫӗ. Таврара икӗ тӗс ҫеҫ-ха:
симӗссипе сарри. Ешёл курӑк хушшинче ушкӑнпа е
пӗчченшерӗн сар чечек чӗлтӗртетсе ларать. Вёсен ҫумӗнче сарӑ мамӑк ҫӑмхисем — хур чӗпписем тайкаланса ҫӳреҫҫё. Сывлӑш нӳрлё те сивӗ.
Ҫак кунсенче вӑрмана каяс пулсан Маюк инке ытам
тулли тепӗр й ы ш ш и сар чечек, ч ӑ м ӑ р к к а пуҫлине,
чёллё-чӗллӗ ҫулҫӑллине, татса килет. Ҫеҫкисем ун пӗрпёринпе витёнсе тӑраҫҫё, пёрерӗн-пёрерён уҫӑлаҫҫӗ. Варринче — ачаш тусанлӑ сар утрав. Ырӑ шӑршлӑскер,
ҫемҫе чунлӑскер, вӑл пурне те савӑнтармасть-и? Такам
кӑмӑлне те ҫавӑрмасть-и? Пыл хуртне хӑнана кётмест-и?
Марине пыл хуртне чи телейли тесе шутлать, мёншён
тесен Марине сар чечене пӳрнипе ҫеҫ ачашлать, пыл
хурчӗ вара чечек ӑшне кӗре-кӗре тухать, сар утрав ҫинче йӑраланать. Тен, хӑш чухне ҫавӑнтах ҫывӑрать пуль?
Сар чечек уншӑн тараватлӑ, тирпейлё кил-ҫурт мар-и?
Пыл хурчёсен пурнӑҫне Марине питё ӑмсанать. Унӑн
пыл хурчё пул ас килет. Апла пулсан... хёр ача пулма
пӑрахмалла... Пыл хуртне тухсан Маринен пуканелле,
шакал ла, туйла выл яма манас пулать... Тен, тепёр тесен тата, ку вӑйӑсене пыл хурчёсем те пӗлеҫҫӗ пуль?..
Ун чухне Маринен амӑшӗнчен уйрӑлмалла... Пиччёшне те шел... Кӳршӗ ачисем — Анюкпа Ваҫҫили — мёнле
пурӑнӗҫ?.. Пыл хурчё пулсан яланах чечек ӑшӗнче те
ҫывӑраймӑн. Ҫиллё, ҫумӑрлӑ ҫанталӑкра вёллене кёме
тивё. Унта тӗттӗм. Маринесен пӳрчё вара — виҫӗ чӳречеллё! Сивёре кӑмака ҫине хӑпарса лар та маччана ҫеҫ
пӑхса вырт. Мачча ҫинче тӗлӗнмелле турат куҫё пур,
вӑл ватӑ асаттене аса илтерет. Ун пичӗ улшӑнсах тӑрать,
кӑмака ҫинче пӗччен ларнӑ чух Марине унтан хӑрать,
амӑшӗпе чухне «асатте» чеен кулнӑ пек, юмахсенче асапа
лекнё ҫынсене хӑтаракан паттӑр пек туйӑнать. Ах, Марине килӗ ытла аван ҫав! Хёр ача пулма та лайӑх! Теттесемпе вылятӑн, улӑха чечек татма чупатӑн! Марине
пыл хурчё пекех телейлё-ҫке! Ах, Марине те телейлӗ!
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ТӲМЕ
Маюк инке хапхи умне пӗтӗм кас хӗр
ачи пуҫтарӑннӑ. Пурте Маринене кӗтеҫҫӗ. Марине пёрик хутчен чӳречерен пырса пӑхрӗ, пуҫне пӑркалса аллипе сулчӗ. Ана амӑшӗ кӑшкар ҫине ҫип ҫӑмхалаттарать ҫав. Марине к ӑ ш к а р а аран-аран ҫавӑркалать,
ывӑннӑ пек туса хулне, аллине сӑтӑрать. Хӗр ачин шухӑшне амӑшӗ сӑмахсӑрах тавҫӑрать:
— Урама тухасшӑн-ха эс. Чуп, тухса кӗр. Нумай
ан ҫӳре.
Марине йӑпӑр-япӑр сиксе тӑрать те сак ҫине хӑпарса чӳрече янахӗ енне кармашать. Унтан вӑл пӗчӗк хёрлӗ хутаҫ туртса кӑларать, урамалла вирхӗнет.
Маринене хӗр ачасем сӑрса илеҫҫӗ.
— Кӑтарт-ха, Марине, кӑтарт!
Марине ҫӗлен ҫиппипе темиҫе хут яваласа ҫыхнӑ
хӗрлӗ хутаҫа салтать. Ун ӑшӗнчен чечеклӗ пусмаран
ҫӗленӗ малтанхинчен пӗчӗкрех хутаҫ туртса кӑларать.
Чечеклӗ хутаҫ ӑшӗнчен пӳрнескерен кӑшт ҫеҫ пысӑкрах шурӑ пир хутаҫ тухать.
Марине шурӑ хутаҫ ӑшӗнчен сарӑхнӑ хаҫат татки
кӑларать, ӑна асӑрхануллӑ сирет те — ал тупанӗ ҫине
йӑлтӑркка пӗчӗк тӳме тухса выртать.
Хӗр ачасем чӗвен тӑраҫҫӗ.
Марине тӳмене тӑваттӑри Анюка тыттарать.
— Ах, илемлӗ-ҫке! — тет Анюк, паҫӑрах сывлама
чарӑннипе халь тарӑннӑн сывласа ярать.
— Мӗнле, ӑҫта тупрӑн ӑна? — пёрне-пӗри пӳлсе ыйтаҫҫӗ хӗр ачасем.
— Ҫырма хӗррине анне ҫӑпатине ҫума антӑм. Кайран, чӳхенӗ чух, ҫӑпатапа шыв ӑсса илтӗм те — ун
тёпӗнче тем йӑлтӑртатса вырта парать! Ҫак тӳме пулчӗ
кайрӗ!
— Шывпа юхса килнӗ пуль, — тӗшмӗртрӗҫ ачасем.
Нина ҫеҫ чӗнмесӗр пӑхса тӑчӗ. Унтан йӗкӗлтенӗ евӗр
кулса илчӗ:
— Мӗн тӗлӗнмелли пур? Ман кукка хулара пурӑнать, вёсен ачисен кёпи ҫине шӑпах ҫакӑн пек тӳме
лартнӑ!
7

Марине аптӑраса ӳкрӗ, калас текен сӑмахӗ пыра
тӑрӑнчӗ.
— Мӗ-ӗ-ӗн? — терӗ вӑл кӑштахран. — Мӗнле ҫапла
калаҫма хӑятӑн эс? Эсӗ ку тӳме ӑҫта пурӑннине, шыва
мӗнле лекнине курнӑ-и? Тен, ку тӳме те мар, пире ҫеҫ
вӑл тӳме пек курӑнать? Кур-ха — вӑр ҫаврака вӑл! Ун
ҫинче пӗр шӑйрӑк та ҫук! Епле йӑлтӑркка вӑл! Тен,
юмах ҫӗршывӗнчи уйӑх ку? Унта пурӑнакансем халь
хӑйсем уйӑхсӑр тӑрса юлнишӗн хуйхӑраҫҫӗ пуль...
Пӗчӗк хёр ачасем Маринепе килӗшсе пуҫне сулса
тӑчӗҫ, Нина ҫине тарӑхса пӑхрӗҫ.
— Малалла, малалла кала, — хистерӗ Анюк, — ман
шутпа та, тӳме мар ку.
Тӳме иккӗмӗш хут алӑран алла куҫрӗ.
— Уйӑх пулма пултарать ҫав, — килӗшрӗҫ пысӑкрах хёр ачасем те.
Нина шухӑшӗ те улшӑнчӗ, вӑл паҫӑрхи сӑмахсемшён
аванмарланчӗ.
— Уйӑх пулмасан Хӗл мучи хёр ачин, Юр пикен,
шур ҫӗлӗкӗ ҫине ҫакмалли эреш пулӗ, — терӗ вӑл.
Ыттисем нимён те шарламарёҫ, вёсен хушшинче
Нина пек тӑваттӑмӗш класа каякан тупӑнмарё ҫав.
Маринене амӑшё чёнсе кёртрё. Хёр ачасем чылайччен урамра тӑчӗҫ. Кашнийӗ харпӑр хӑй майлӑ шухӑшларё. Анюк вара иртнё каҫ ярса панӑ юмаха аса илчӗ:
«Пёр хёр ача пурӑннӑ. Унӑн тӑван амӑшӗ пулман. Амаҫури ӑна питӗ асаплантарнӑ. Хёр ача ырми-канми
ёҫленё. Пёррехинче амаҫури хӗр ачана чӑтлӑха леҫсе
ярать. Хёр ача уйӑх ҫутипе ҫул ҫине ан тухайтӑр тесе
уйӑха хӗвне пытарать». Анюк ёнер шӑпах ҫак тӗле ҫитсен ҫывӑрса кайнӑччӗ. Халь ак сак ҫине ларчӗ те вӑл
юмах вӗҫне хӑех ӑсларӗ: «Вӑрманта тёттӗм. Сивё. Хӗр
ача макӑрать, хыпашласа йывӑҫсем хушшипе утать. Вӑл
йывӑҫсене тархаслать, лешсем ӑна ҫул кӑтартаймаҫҫё.
Хёр ача ҫиле йӑлӑнать, ҫил те пулӑшаймасть. Хёр ача
хуйхӑрнине пёчёк шур чечек илтет. Чечек хӑй ҫеҫкине
ҫапла к а л а т ь : «Шап-шурӑскерём! Сана ырӑ ӗҫшӗн
ӳстертём. Хёр ача макӑрнине илтетён-и? Ӑна амаҫури
аташтарма килсе янӑ. Ҫеҫкем, пул эс уйӑх, ҫутат вӑрмана, ҫӑл хёр ачана». Шур ҫеҫке вёлтёртетсе илет, талпӑн8

са туртӑнать те пат татӑлать, татӑлнӑ вырӑна икӗ шӑтӑк
юлать. Вӑл уйӑх пулса тӑрать. Пӗчӗк пулин те, тӗксӗм
вӑрмана янках ҫутатать. Хӗр ачана илемлӗ ҫӗршыва илсе
тухать. Хӗр ача унта халичченех ыр курса пурӑнать».
Анюк чӳрече умне чупса пычӗ.
— Марине! Тух-ха, тух! Эпӗ тӳмен тӗлли-паллине
тупрӑм!
Марине амӑшӗ мӗн каласса кӗтмесӗрех урама сиксе
тухрӗ.
Икӗ хӗр ача вӑрахчен ш ӑ к ӑ л - ш ӑ к ӑ л калаҫса ларчӗҫ. Марине Анюк сӑмахӗпе килӗшрӗ, анчах та хӗр ачасем умне темиҫе ыйту тухса тӑчӗ: тӳме-уйӑх шыва
мӗнле лекнӗ? Тен, вӑл амӑшне, шурӑ чечеке, шырать?
Ун пек пулсан, ӑна вӑрмана леҫсе ямалла мар-и? Е вӑл
тӗнче тавра ҫул ҫӳреме шут тытнӑ? Апла пулсан ӑна
каялла, ҫырмана, ярас пулать. Пур ҫӗршыва та ҫитсе
куртӑр, мӗн курни-илтнине каласа тӗлӗнтертӗр!
Анюкпа Марине ҫырмана анчӗҫ. Ш ы в йӑрӑлтатса
юхать, ҫыран хӗрринчи курӑка тайӑлтарать. Хӗр ачасем тӳмепе сывпуллашрӗҫ. Тӳме-уйӑх й ӑ л т ӑ р ҫиҫсе
илчӗ, шыв юхӑмӗпе пӗр-ик хутчен ҫиеле тухрӗ те курран ҫухалчӗ. Вӑл
Маринепе Анюк пулман-курман ҫӗршыва, ҫул тытрӗ.
ЯКА ПЫР
Арҫук тӑваттӑмӗш класа ҫӳрет. Унӑн
пиртен ҫӗленӗ хул урлӑ ҫакмалли кӗнеке хутаҫҫи пур.
Унӑн кӑранташ, ручка, перо та пур. Вӗсене хумалли
сунтӑх пур. Утнӑҫемӗн кӑранташӗсем шӑкӑлт-шӑкӑлт
туса пыраҫҫё.
Кашни вӗренӳ ҫулӗ умён Маюк инке ҫу-ҫӑмарта сутнипе йӳнеҫтеркелесе Арҫука ҫӗнӗ кӗпе-шӑлавар ҫӗлесе
параканччӗ. Кӑҫал вара Арҫук кивӗ, саплӑклӑ тумтирпех ҫӳрерӗ. Юлашки вӑхӑтра Маюк инке пӗр кашӑк
хӑйма та, пёр ҫӑмарта та пухаймарӗ — тутлӑ апата
Арҫук иленчё. Амӑшё нӳхреп ҫине ача йӑвалантармалла мар йывӑр каска лартса хӑварать. Каҫпа, ӗҫрен килсен, нӳхрепе кёрет те — чӳлмекри сӗт тӑрӑ пӗлӗт тёслӗ,
хӑйма йёрри те ҫук.
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— Эй, я к а пыр! Яка пыр! — тарӑхать Маюк инке. —
Турӑх ҫук-и сан валли? Сӗт ӗҫтерместӗп-и? Ху тата
хӑйма ҫисен те тӳрленейместӗн — шалча пек!
Маюк инке сӗте нӳхрепе мар, ҫенӗкри пысӑк арчана лартса ҫӑрапа питёрсе илекен пулчё. Ҫапла пёрре
уҫламалӑх хӑйма пухрё. Паян ак арчана уҫрӗ те хаш!
сывласа ячё: каллех хӑймана пухса илнё. Арчана хупнӑ
чух алӑкӗ унчченхи вырӑнне лармарё тата, Маюк инке
вара тепёр хут уҫса тёрёслерё те пёҫҫине шарт! ҫапрӗ:
арча тӑпсине хире-хире хӑпӑтнӑ, питёрнё арчана тепёр
енчен уҫмалла тунӑ! Тытман вӑрӑ вӑрӑ мар теҫҫӗ ҫав,
' амӑшё вӑрҫсан та, Арҫук тунчё, пёлмёш-курмӑш пулчё.
Ҫапах та ӳкёте кёчё пулас, ҫакӑнтан вӑл чӳлмек ҫывӑхне те пымарӗ. Ун вырӑнне ҫӑмартана тапӑнчӗ. Ним
тӑвайман енне Маюк инке Маринепе калаҫса пӑхма шут
тытрӗ.
— Марине, эс пысӑклантӑн ӗнтӗ, ӑнланма тивёҫ. Сумарта пӳрте шыв каять, умри пӗренесене ҫуртарса кёр
енне пӳрт ҫине витесчӗ. Чӑххисем аванччё-ха пирён,
ҫӑмарта сутса кӑштах укҫа пухасчё. Ҫӑмартана Арҫуках вӑрлать пуль. Сыхла-ха ҫав ачана.
Амӑшён ҫилпе ҫуркаланнӑ, хӑмӑрланнӑ питне тинкерчё те хӗр ача килӗшсе пуҫне сулчё.
Тепёр кунне Марине ир-ирех лупас тӑррине хӑпарса пӑхрё: йӑвара пилӗк ҫӑмарта выртатчё. Тепёртакран вӑл чикмекпе улӑхакан Арҫука курах кайрӗ. Марине чупса пычё те чикмеке силлерё.
— Эй, ҫӑмарта вӑрлама-и? Аннене каласа паратӑп!
Арҫук пёр самант ҫамкине пёркелентерчё.
— Эп сана вӑрра йӗрлеме пулӑшасшӑн-ха. Ман шутпа, пирён ҫӑмартана ҫӑхан вӑрлать. Эс шутласа пӑх-ха,
ҫӑхан ҫӗр ҫул ытла пурӑнать теҫҫӗ. Тырӑ, ӑман ҫиекен
кайӑк ҫакӑн чухлӗ пурӑннине илтнё-и эс? Эпӗ те илтмен. Ҫӑхан ҫӑмарта вӑрлать пуль, ҫавӑнпа ун пурнӑҫӗ
вӑрӑм. Сыхласа ларам-ха ҫавна, эс ан хӑпар, ҫӑхан вӗҫсе килё те сана ҫунаттипе ҫапса хӑварё.
Марине ҫӑхан курӑнмасть-ши тесе пёлӗте тинкерчё.
Вӑл ҫӑхан кранклатнинчен хӑрать те, ҫунаттисем ун
мӗнлерех йышши пулё — хӗр ача ҫенӗк алӑкӗ ҫумнерех куҫса ларчӗ.
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Ҫӑмарта вӑрлакана Арҫукпа Марине икӗ кун сыхларӗҫ, лешӗ шикленчӗ-ши — курӑнмарӗ.
Виҫҫӗмӗш кунне Маринепе амӑшӗ кунтӑк илсе лупас тӑррине хӑпарчӗҫ. Кӗтесри йӑва чӑлт шурӑ, йӑвана
вырнаҫайман ҫӑмартасем айккинче сапаланса выртаҫҫӗ.
Маюк инке пӗр ҫӑмартине алла илчӗ те ӑнланмасӑр
кӑн-н! пӑхса тӑчӗ. Теприне тытрӗ...
— Ку хӑнкӑравсене тултар-ха эс, — терӗ те вӑл хӗр
ачине, хӑй ҫӗре анчӗ.
Марине ҫӑмартасене силлекелесех тӗпчерӗ — лешсем ҫӑп-ҫӑмӑл, ҫилпех вӗҫсе каймалла. Хёр ача вёсене
ҫавӑра-ҫавӑра пӑхрӗ — ним палли те ҫук. Тӗлӗнтермӗш
ҫӑмартасене ҫӗмӗресрен сыхласа Марине хуллен ҫӗре
анчӗ.
Пӳртре амӑшӗ ятлаҫать:
— Тӳррине кала, мӗн турӑн?
Кӗтесрен мӗскӗн сасӑ илтӗнет:
— Йӗппе шӑтарса ӗмсе илтӗм...
Хыпӑнса ӳкнӗ Марине пиччӗшне кӗпинчен пырса
туртрӗ.
— Ҫӑмарта вӑрлаканё зс мар вӗт — ҫӑхан!
Арҫук ҫамкине тар тапса тухрӗ, пуҫне ҫӗклесшӗн —
ҫӗклеймест, шала кайнӑ сассипе амӑшӗпе йӑмӑкне шантарса мӑкӑртатать:
— Урӑх нихӑҫан та тӗкӗнместӗп... Урӑх нихӑҫан та
тӗкӗнместӗп...
ХИРТИКАС АЧИСЕМ
Хиртикасра виҫӗ тантӑш пурӑнать: Серди чӗппи, Салтак тӳми, шурӑ ҫӳҫлӗ Хӗветуҫ.
Кашни каҫ, ҫывӑрас умён, виҫҫӗшӗ те харӑс макӑраҫҫӗ.
Ҫерҫи чӗппи амӑшӗпе хирӗҫет.
— Хуть мана ҫыхса пӑрах, пурӗ пӗр ҫывӑрмастӑп!
Ӑшӑ йӑваран та ӑ ш ш и пур! Ӑна хёвел тесе чёнеҫҫё! Эпӗ
ӑна юратса пӑрахнӑ! Куҫ хупмасӑр хёвел тухасса кётсе
ларатӑп!
Салтак тӳми те амӑшне ӳкёте кӗртесшӗн.
— Мёнле ӑнланмастӑн-ха эс, анне?! Эпё хёвеле юрат11

са пӑрахнӑ! Пӗтӗм йывӑҫ-курӑк ҫывӑртӑр та, эп ҫывӑрмастӑгг, хӗвел тухасса кӗтсе илетӗп!
Шурӑ ҫӳҫлӗ Хӗветуҫ пуҫ айӗнчен минтерне туртса
кӑларать, ҫи виттине урипе тапса сирет. Ура ҫине тӑрать
те хёр ача икӗ аллине малалла тӑсать:
— Пай-й!
«Анне, часрах хӗвеле татса пар-ха! Ҫывӑрас вырӑнне
эпӗ ҫӗрӗпе хӗвелпе выляса ларӑп. Е алӑка уҫ, хӗвел патне хамах чупса хӑпарса кайӑп!» — тенине пӗлтерет ку.
Ачисемпе кӗрмешсе халтан кайнӑ амӑшӗсем хӗвел
ҫинчен юрласа яраҫҫӗ. Ачасем лӑпкӑн ҫывӑрса каяҫҫӗ.
Вӗсем кӑвак ҫутӑллах вӑранаҫҫӗ. Юнашар тӑраҫҫӗ
те юрӑ юрлаҫҫӗ:
Хӗвел!
Сарӑ хӗвел!
Аслӑ сарӑ хӗвел!
Сана кӗтетпӗр!
Ялан сана кӗтетпӗр!
Сарӑ хӗвел,
Часрах кил!

Ачасен юрри тӳпене ҫӗкленет. Кӑвак шурӑ пӗлӗт
витӗр ылтӑн ярӑмӗсене сапала-сапала хӗвел тухать...
ВӖРИ МУНЧА
Маюк инке мунча хутма пуҫтарӑнать.
Урока хатӗрленсе ларакан Арҫук ҫакна сисрӗ те вӑрвар тӑхӑнкаласа амӑшӗ хыҫҫӑн внрхӗнчӗ.
— Ҫанталӑк ӑшӑ, вуттине нумай хурас мар, — сӗнӳ
пачӗ вӑл амӑшне.
— Ӑшӑ мар-ха, сивӗтсе пӑрахрӗ. Вӑйлӑрах хутас.
Маюк инке мунчана икӗ ҫӗклем юман вутти кӗртсе
пӑрахрӗ. Сасартӑках сӑнран улшӑннӑ Арҫук мунча
урайне кайса ларчӗ.
П ӑ р т а к р а н , вут чӗртсе я р с а н , п а л к а с а т у х а к а н
тӗтӗмрен тарса Маюк инке мунча умне чупса тухрӗ.
Арҫук вара вырӑнтан та хускалмарӗ.
— Тух, ачам, тух! — кӑшкӑрчӗ Маюк инке.
Мунчаран Арҫук чыхӑнса кайса ӳсӗрни ҫеҫ илтӗнсе
тӑчӗ.
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— Чирлемен пуль эс? — ыйтрё Маюк инке.
Хирӗҫ чёнекен пулмарё.
Тӗтӗм кӑштах уҫӑлсан Маюк инке мунчана кёчё те
урайне лӑпчӑннӑ, куҫне икӗ аллипе хупланӑ ывӑлне
тӗрткелесе илчӗ.
— Тух, ара, Арҫук, тух! Мӗн пулнӑ сана?
Арҫук аран-аран ура ҫине тӑрать, хӑрах аллипе куҫне
хупласа, теприне суккӑр ҫын пек малалла тӑсса кӗтесри катка патне пырать. Хӗрелсе кайнӑ куҫне сивӗ шывпа йӗпетет те каллех хӑй вырӑнне кайса ларать.
— Эп шӑннӑ-ха... Шӑмӑсене ӑшӑтас...
— Кайран ак ҫапӑнӑн, милӗк шӑршлӑн. Кунта ларни сиенлӗ, сӗрӗм тивет. Тух!
Тарӑхса ҫитнӗ Маюк инке ывӑлне пиншак аркинчен тытса тулалла туртать, лешӗ чӑхӑм выльӑх пек
малаллах сӗкӗнет. Маюк инке ӑна мачча ҫинчен милӗк
илсе анма хушать.
— Манран пулмасть, ал-ура этем чӑтмалла мар сурать, — тесе Арҫук пӑлахая перет.
Тӳсӗмлӗ ача иккен Арҫук, ӳт-тир ҫумне ҫыпҫӑннӑ
тумтирӗ ҫатӑртаттарса ҫунтарать пулин те хӑпмасть
вырӑнтан. Ӗнтӗ Арҫукран ӗнӗк шӑрши сарӑлчӗ. Хулпуҫҫийӗ ҫине вуншар пӑтлӑ чул пусса тӑнӑ пек пӗкӗрӗлсе, шывран кӑларса пӑрахнӑ пула пек сывласа вӑл
амӑшӗ ӗҫ пӗтерессе кӗтсе ларчӗ.
Ӗҫ вӗҫленнӗ тӗле Арҫук анрасах ҫитрӗ пулас, кайран ӳсӗр ҫын пек тайкаланса пӳртелле танкӑлтатрӗ.
Ача мунча кӗнӗ чухне те хурлӑхлӑ ларчӗ. Ҫиллине
ниепле те пусарайманран вӑл чӑмпӑлтатса ларакан
йӑмӑкне ним сӑлтавсӑрах ҫурӑмран пырса панклаттарчӗ.
— Мӗн шыва сая ярса ларан?!
— Мунчара та шыв тӑкмасан ӑҫта тӑкас?
Арҫук шӑлне шатӑр! ҫыртать.
— Мӗн супӑне сая ярса ларан?! Эс нихӑҫан та хуҫалӑх ҫинчен шутламастӑн, нихӑҫан та нимӗн те перекетлеместӗн! Супӑньпе пуҫа ҫеҫ ҫумалла, юхса анакан
кӑпӑкӗ хӑех ӳт-пӗве тасатать. Эс тӳрех урусене супӑньпе
лӗпӗртеттерме пуҫлан! Ух-мах!
— Анне, пӑх-ха, Арҫук мана каллех «ухмах» тет,
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шыв памасть, — элеклет Марине. Вӑл пиччӗшӗ ярса
тытнӑ чарана мӗнпур вӑйран хӑй еннелле туртать. Самантран ш ы в шавлатать. Арҫук нимӗн ш у х ӑ ш л а с а
тӑмасӑр кашта ҫинчен таса кӗпе туртса антарать те лапка айне юхакан шыва типӗтме тытӑнать.
— Ай тур-тур! Мӗн пулнӑ сана паян? — тӗлӗнет
Маюк инке. Аптӑранӑ енне вӑл ывӑлӗн ҫамкине тытса
пӑхать. — Часрах ҫӑвӑнар та тухар, пуҫу кӑвар пек.
Маюк инке ӑ ш ш и пама тӑрать, анчах та ӑна Арҫук
алӑран ярса тытать.
— Ахаль те вӗри-ҫке. Тархасшӑн, ӑшши ан пар, анне!
Ман пуҫ ҫурӑлса тухать.
— Урайӗнче сивӗ, ӑ ш ш и пар-ха, анне, — нӑшӑклатать Марине.
— Сире юраймӑн, пӗри пӗр майлӑ, тепри тепӗр майлӑ
ҫаптаратӑр, — тарӑхать амӑшӗ.
— Арҫук кайтӑр, эпир иксӗмӗр ыр курса ларӑпӑр:
ӑ ш ш и вӑйлӑ, ш ы в нумай, чӳхен кӑна, — ӑс парать
амӑшне Марине.
Арҫук сасӑпах ахлатса ярать те чышкисене чӑмӑртать. Ку ырра пӗлтерменнине сиссе Марине лапка ҫине
тарать.
Арҫукӑн ӑшӗ пиҫнӗ пулмалла, мунча хыҫҫӑн вӑл
инкекрен хӑтӑлнӑ ҫын пек лаштӑрах кайса курка хыҫҫӑн курка чей ӗҫет. Сӗтел хушшинче ӗрехетленсе ларатчӗ вӑл, амӑшӗ тумлана пуҫларӗ.
— Ӑ ш ш и вӑйлах юлчӗ, шывӗ ҫителӗклӗ. Кӗтернене
кайса калам-ха: мунча килсе кӗччӗр.
Арҫук, имресе кайнӑн, чӗнмесӗр тӑрать, унтан вӗтеленме пикенет.
— Тем, начар ҫӑвӑнтӑм... Ҫурӑм кӗҫӗтет. Тепӗр хут
кайса ҫапӑнам-ха, — Арҫук ҫара пуҫӑн, кӗпе вӗҫҫӗнех
картишне чупса тухать.
— Ак мыскара! Эс мунча юратсах к а я к а н марччӗҫке, — тесе юлать амӑшӗ.
Кӗтерне инке ҫитиччен Арҫук мунчана кӗрсе ларма
та ёлкёрнӗ. Хӑйне хӑй куштан хуҫалла тытать вӑл,
Кӗтерне инке ачисене, Ваҫҫилипе Анюка, алӑк патнелле хӗстерсе пырать. Хивреленсе ҫитнё Арҫук Кӗтерне
инке ӑ ш ш и панӑ чух чалт сиксе тӑрать:
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— Пирӗн мунча ҫӗрӗшнӗ, шыв тӑккалама юрамасть!
Кӗтерне инке ун сӑмахӗсене хӑлхана чикмесӗр кӑмака чулӗ ҫине пӗр алтӑр ш ы в чашлаттарать. Хӗрнӗ чул
аҫа ҫапнӑ пек хӗм сирпӗтсе шартлатать, пӑтранакан
пае купи маччана пырса ҫапӑнать те вӗри шыв пулса
тумлать. Арҫукшӑн ҫӳҫ-пуҫа вӗтелекен вӗри нимӗн те
мар пулӗ ҫав, — урай варрине тӑнӑ та ача тӑм юпа
пек хытса кайнӑ. Акӑ Арҫук пӗшкӗнет те лапка айӗпе
мунча кӑмаки хыҫне упаленсе кӗрсе каять. Унта вӑл
тем аппаланать, «аптӑрамаҫҫӗ-ха» тени илтӗнет. Арҫук хаярланса тухать, Ваҫҫилипе Анюк ун м ӑ ш к ӑ л н е
тӳсеймесӗр киле каясшӑн аптӑратаҫҫӗ.
— Мунча кӗни те пулмарӗ ку, — кӑмӑлсӑрланать
Кӗтерне инке.
Кӳршӗсем тухса кайсанах Арҫук мунча алӑкне дарапа питёрсе илет. Пӳрте кёрсен, йывӑр ёҫпе ураран ӳкнё
евӗр, лёпсёрех ҫывӑрса каять.
...Чылайран Маюк инке патне Арҫук учительници,
Анна Николаевна, пырса кӗрет. Вӑл тёлёнмелле калаҫу
тапратать.
— Калама аван мар та... Шкул библиотеки ман алӑра... Паян кӗнекесене тӗрёслесе пӑхрӑмӑр та, ҫитмӗле
яхӑн кёнеке ҫитмест... Арҫук пек нумай вулакан ҫук...
Ана библиотекӑра пёчченех х ӑ в а р к а л а т т ӑ м . . . Маюк
инке, тӳрех хыпӑнса ан ӳк-ха... Хӑйне те вӑратма кирлӗ
мар — ҫывӑртӑр. Арҫук кӗнекешӗн ҫунать, эп ун валли хам кёнекесене илсе килтём.
Анна Николаевна сётел ҫине пилӗк-ултӑ кёнеке
кӑларса хурать.
Кӑштах лӑплансан Маюк инке пӳрт ӑш-чиккине ухтарма пуҫлать, вӑл к ӑ м а к а ҫине те хӑпарса пӑхать,
тӗпсакайне те анса шырать — ҫук шкул кӗнекисем.
Ана ывӑлё мунчара вётеленсе ларни аса килет. Шӑрпӑк
илсе Маюк инкепе Анна Николаевна мунчана каяҫҫӗ.
Халиччен нихӑҫан та питӗрмен мунча алӑкне ҫӑрапа
питӗрсе илнё. Маюк инке каялла пӳрте кӗрет те Арҫук тумтирне хыпашлать. Шӑлавар кёсйинчен ҫӑра уҫҫи
чанкӑрт тухса ӳкет.
Мунча кӑмаки хыҫне ҫӗтӗк кавир сарнӑ-мён. Кавир
ҫинче пёр купа кёнеке выртать.
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Маюк инкепе Анна Николаевна кёнекесене миххе
тултараҫҫӗ те ш к у л а йӑтса леҫеҫҫӗ.
...Тепӗр кунне Арҫук ир-ирех, пит-куҫне ҫумасӑрах,
вӑрӑ пек унталла-кунталла пӑхса мунча еннелле сулӑнчӗ. Картиш ш ӑ л а к а н Марине йӑлт аптӑрарӗ: ҫывӑхрах такам йынӑшнӑ пек. Арҫук иккен... Ача мунча
кӗтессине тӗреннӗ те ӳчӗ-пӗвӗпе чӗтресе тӑрать. Марине шӑппӑн ҫеҫ пӗр-икӗ утӑм ч а к а т ь те чупса кайса
амӑшне илсе тухать. Маюк инке ывӑлне «ӑса кӗртме»
шутласа хунӑ пулин те, ятлаҫмасть, Арҫука пӳрте ҫавӑтса кӗрет.
Арҫук ш к у л библиотекине ҫаратни ҫинчен сас-хура
тухмарӗ, ача ҫапах асапланчӗ: Анна Николаевна ҫине
куҫне уҫса пӑхма хӑяймарӗ.
Пӗр-ик кунтан Анна Николаевна Арҫукран пулӑшу
ыйтрӗ: библиотекӑна урӑх пӳлӗме куҫармалла-мӗн.
Уроксем хыҫҫӑн юлса Арҫук кӗнеке йӑтрӗ. Вӑл сыхӑ
пулчӗ, хӑйпе пӗрле ӗҫлекен ачасен мӑкӑрӑлса тӑракан
кӗсйисене асӑрхасан кӗнеке ҫаклатман-ши ку тесе пӑшӑрханчӗ. Анна Николаевна Арҫука пӗр кӗнеке вулама парса ячӗ. Ҫакӑнтан пуҫласа ача каллех шкул библиотекине ҫӳре пуҫларӗ.
КУРАК
Кашни к а ш ӑ к а салма кӗмест ҫав. Павал, шкулти чи чаплӑ «арифметик», халтан кайрӗ: тухмасть паянхи задача.
Задачи те пӗчӗкҫеҫҫӗ кӑна-ҫке: пёр инке сар ҫу туянать. Ҫуне писменпе виҫеҫҫӗ. Писмен кашти ҫинчи кашни карт чӗрӗк кӗренккене пӗлтерет пулсан, ҫур кило ҫу
виҫнӗ чух писмен кантрине хӑш вырӑна лартмалла?
Яланах хӑвӑрт шутлама хӑнӑхнӑскер, Павӑл чӑрткалашма-ҫилленме пуҫларӗ. Юлашкинчен тимӗрҫӗ ладдин вӗркӗчӗ пек хашлатса ячӗ те чӳрече умне пырса
тӑчӗ, урамалла пӑхрӗ.
Маюк инкесен пилешӗ ҫине курак пырса ларчӗ. Турат вёҫё, к а й ӑ к йывӑрӑшне тӳсеймесёр, яр-р! авӑнчӗ.
Этем пулсан лаплататчё ёнтё, юрать-ха — кайӑк. Курак ҫунаттипе лапӑстатса илчё те ҫак турат ҫинех, кӑшт
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шаларах, куҫса ларчӗ. Турат ҫавах авӑнчӗ, курака ҫёрелле усӑнтарчӗ. Йывӑрлӑхран, кӑткӑс ыйтуран хӑраканни
пулмарӗ иккен ку кайӑк: ҫунаттисене сарса ҫӳлелле вӗҫсе хӑпарчӗ те ҫав турат ҫинех, тата шаларах, анса ларчӗ.
Шӑпах кирлӗ вырӑн тупрӗ вӑл, — турат вырӑнтан хускалмарӗ. Курак вара янравлӑн кӑшкӑрса ячӗ.
Павӑл та кулмасӑр чӑтаймарӗ.
— Эх, шеремет! Савӑн ӗнтӗ! Савӑн, ӑслӑскер!
Ача тата ҫавӑнтах пӑшӑрханса ӳкрӗ: «Ах, ку курака! Кирлӗ вырӑна ним мар куҫса ларчӗ. Асӗ-тӑнӗ ҫапла вӑйлӑ-ши е ури, ҫунатти туять-ши? Эп вара кивӗ
писмен кантрине те вырӑнне лартаймастӑп, хам физик пуласшӑн... Эх, курак чӗлхине пӗлместӗп!.. Вӑл
мана учиттӗл пекех лайӑх ӑнлантарса парӗччӗ. Акӑ ӑҫта
вӑл чӑн-чӑн физик!..»
ХУЙХӐ
Маюк инкепе Арҫук вӑрмана утӑ тавӑрма кайнӑ. Киле Марине ҫеҫ юлнӑ. Вӑл пахчаран эрӗм
хуҫса килчӗ, урай шӑлса тухрӗ, кайран кас вӗҫӗнчи
улӑхран пӗр михӗ пыллӑ пуҫ татса килчё. Сысна ами,
икӗ кун каялла ҫӑвӑрланӑскер, лачлаттара-лачлаттара
ҫемҫе курӑкпа хӑналанчӗ.
Ӑпӑр-тапӑр ӗҫ вӗҫленсен Марине теттисене туртса
кӑларчӗ. Мӗнле кӑна тетте ҫук ун: симӗс кӗленче катӑкӗсем, лапчӑннӑ шӑвӑҫ курка, пӗр сӗвем пурҫӑн ҫип,
чӗкеҫ тӑмӗнчен тунӑ ш а к ӑ . Хӗр ача хаклӑ мула хӑй
умне сарса хунӑччӗ ҫеҫ — Арҫук таврӑнчӗ.
— Марине, мӗшёлтетсе ларнипе мар, кӑнтӑрлахи
апат пӗҫерес пулать. Пыр, ҫӗр улми илсе тух. Эпӗ кӑвайт татӑп.
Марине симӗс кӗленче витӗр малтан хӗвел ҫине, унтан пиччӗшӗ ҫине пӑхса илчӗ те кулса ячӗ.
— Халех ир-ха!
Арҫук тарӑхса кайрӗ, йӑмӑкӗн теттисене пуҫтара
пуҫларӗ.
— Ан тив! Ан тив! Эп сана пӗлетӗп — эс ман теттесене вӑрласшӑн! — к ӑ ш к ӑ р ч ӗ Марине.
Ҫак сӑмахсем Арҫука хӑй хӑйма-ҫӑмарта вӑрласа
2. Ева Лисина.
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намӑс курнине аса илтерчӗҫ, вӑл хӗрелсе кайрӗ. «Ӑса
кӗртес-ха ку хӗр ачана», — шухӑшларӗ вӑл.
Арҫук картлашка ҫине меллӗн майлашса ларчӗ.
— Марине, эс пирӗн пата ӗнер Кӗтерне инке килнине куртӑн-и?
— Куртӑм.
— Вӗсем, аннепе иккӗш, сан ҫинчен калаҫрӗҫ. Эпӗ
ӑнсӑртран пӗтӗмпе илтрӗм. Эс пирӗн хёр ача мар тет
иккен.
Марине пиччӗш сӑмахӗсене ӑнланаймарӗ.
— Мӗнле эп сирӗн хёр ача мар?
— Анне Кӗтерне инкене вӑрттӑн каласа пачӗ. Пирӗн
ялта пӗр ыйткалакан вилсе кайнӑ тет. Ун алӑри ача
пулнӑ. Ман анне, шеллесе, ӑна усрама илнӗ. Эсӗ шӑпах
ҫав хёр ача пулатӑн.
Марине пуҫне варт ҫавӑрчӗ. Симӗс кӗленче катӑкӗ
аллинчен й ӑ к ӑ ш тухса ӳкрӗ.
— Вара мӗн? — ыйтрӗ хёр ача шӑппӑн.
— Ч и хӑрушши ку мар-ха. Сан аҫу милиционер.
Вӑл хамӑр райунтах ӗҫлет. Ӗнер вӑл аннене телефонпа
шӑнкӑравланӑ, сана каялла илсе каясшӑн. Анне хуйхӑрать, сана парса ярасшӑн мар. Мӗн тӑвӑн? Милиционер
сана илсе каятех пуль, — терӗ Арҫук куллине пытарма тӑрӑшса.
— Ҫу-у-ук...— терӗ Марине. — Эп ниҫта та каймастӑп... Арҫук, эпир иксӗмӗр те пӗр сӑнлах-ҫке?
— Пӗчӗкренпех пирӗн патӑрта ӳснипе вӑл. Ак милиционер аҫу илсе каять те, пӗтӗмпех улшӑнатӑн.
— Халь ыйткалакансем те ҫук... — парӑнмарӗ Марине.
— Халь ҫуккипе! Шухӑшласа пӑх-ха! Эс ҫурални миҫе
ҫул! Ун чухне пулнӑ.
Марине темиҫе ҫул хушши пуҫтарнӑ теттисене вырӑнне те хумарё. Вӑйран сулӑннӑ ҫын пек, майӗпен ура
ҫине тӑчё. Чи хӳхӗм тетти — шур чечекли — ура айӗнче ҫатлатрӗ. Пуҫ пӳрнинчен юн сӑрхӑнса тухрӗ. Ӑнакӑна туймасӑр хёр ача пӳртелле тӑнкӑлтатрӗ.
Мён тумалла ӗнтӗ халь? Унӑн, ҫынсенни пек, Арҫук ӑ н н и пек, амӑшё ҫук вӗт.
Марине амӑш аллисене аса илчё. Вёсем — асамлӑ
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пек: пӑхсан — пӗркеленнӗ, хытса кайнӑ, Маринене
ачашланӑ чух вара вӗсенчен ҫемҫи, ачашши нимӗн те
ҫук. Хӗр ача куҫӗнче куҫҫуль пӑчӑртанса-пӑчӑртанса
пычӗ те пичӗ тӑрӑх яр-р! юхса анчӗ.
«Мана епле улталанӑ! Анне маррине пӗлнӗ пулсан
ҫапла юрататтӑмччӗ-и ӑна?»
Марине ыйткаласа ҫӳрекен хӗрарӑм ҫинчен шухӑшласшӑн пулчӗ, ялтан яла пуҫтарса ҫӳрекене хӗрхеннӗ
пек турӗ. Анчах та пӗлмен-курман ҫынна асӑнма йывӑр
ҫав, Марине шухӑшӗ каллех Арҫук амӑшӗ ҫине куҫрӗ:
«Мӗнле телейлӗ Арҫук! Ун амӑшӗ пекки ялта та ҫук.
Мана никам та, нимӗн те кирлӗ мар, мана Арҫук амӑшӗ
ҫеҫ кирлӗ!»
Марине хуйха путрӗ...
Тулта Арҫукпа амӑшӗ калаҫни илтӗнсе кайрӗ. Марине нумаях пулмасть пиччӗшӗ сасӑпа кӗнеке вуланине аса илчӗ. Ҫав кӗнекере «ун куҫӗ курайманлӑхпа
ҫиҫнӗ» текен сӑмахсем пурччӗ. Ара, Маринене улталаман-и? Суеҫтерекен курайманлӑха тивӗҫ мар-и? Марине
Арҫук амӑшне мӗнле курайманнине пӗлтерес тесе мӗнпур вӑйран куҫне чарса пӑрахрӗ.
Амӑшӗ ҫенӗке кӗчӗ. Марине куҫне вӑйлӑрах чарчӗ.
Маюк инке хӗр ачи умне пӗшкӗнсе ларчӗ.
— Хӗрӗм, мӗн эс куҫна чарса пӑрахнӑ? Куҫу ыратмасть пуль?
Марине йӗрсе ярас мар тесе хӑйне хытарнӑ вӑхӑтрах
тытӑнчӑклӑ саспа кӑшкӑрса ячӗ:
— Мӗнле ӑнланмастӑн-ха эс? Эп сана кураймастӑп!
Ҫавӑнпа куҫа чарса пӑхатӑп! Ман куҫ курайманлӑхпа
ҫиҫет! Мӗншӗн эс ман анне мар? Манӑн сан хӗр ачу ҫеҫ,
сан хӗр ачу ҫеҫ пулас килет!
Марине амӑшне уртӑнса ӗсӗклесе ячӗ. Хӗр ачи каланине Маюк инке ниепле те ӑнкарса илеймерӗ. Вӑл
Арҫука тӗпчесшӗнччӗ те, анчах та леш таҫта ҫӗтрӗ, курӑнмасть вӑл.
Амӑшӗ Марине пит-куҫне сивӗ шывпа йӗпетрӗ. Хӗр
ача аран-аран сывлӑш ҫавӑрса, такӑна-такӑна Арҫук
юптарӑвне пӗлтерчӗ.
Маюк инке арчаран сӑн ӳкерчӗксем туртса кӑларчӗ:
Маринене тӗкӗр тыттарчӗ. Марине тӗкӗр ҫине пӑхать —

унӑн куҫӗ тӗм хура; ашшӗн сӑн ӳкерчӗкӗ ҫине пӑхать —
унӑн куҫӗ те тӗм хура. Марине ҫӳҫӗ хура, ашшӗн те
ҫавах. Марине сӑмси каҫӑр, ашшӗн...
— Анне! Кил-ха, кил! Атте сӑмси манӑнни пек мар!
Маюк инке кулса ячӗ, хёр ачине ҫӳлелле йӑтрӗ.
— Сӑмсу-туту сан манӑнни пек!
Марине амӑш сӑмсипе тутине хыпашласах пӑхрӗ.
Хёр ача ҫапах та иккӗленчӗ: амӑшӗ тӗрӗсех каланӑ
пек, апла пулсан Арҫук ӑҫтан шутласа кӑларнӑ-ха?..
НӐРӐ
Вар пуҫӗнчи анана комбайн кёреймест
те, кунти тырра алӑпах выраҫҫӗ.
Арҫук та тырӑ вырма тухнӑ.
Таса ӗҫлет ача, тӑккаланчӑк хӑвармасть. Пӳрнисем
туйми пулса ҫитсен ҫеҫ Арҫук, канас шутпа, хӑй каҫалӑкне виҫсе ҫаврӑнать. Ы р а ш тикӗс ӳсмен, тёл-тӗл лутра, ун пек вырӑнта тӗмӗн-тӗмӗн ыраш чечекӗ, утмӑл
турат ларать. Ҫӳлелле утнӑҫемӗн тырӑ вӑйланса пырать, шит тӑршшӗ пучахсем пит-куҫа сулмаклӑн пырапыра ҫапӑнаҫҫӗ.
Арҫук каллех ӗҫе пикенет. Пӑчӑ. Ҫил хир ҫийӗпе
ҫеҫ иртет, йӑвӑ хӑмӑл ӑшӗнчи вӗри сывлӑш пӗр вырӑнтах хускалмасӑр юлать. Унта та кунта Арҫукран мала
кайнӑ хӗрарӑмсен тутӑрӗсем мӗлтлете-мӗлтлете илеҫҫӗ.
Этем сасси ҫук, пучах чӑштӑртатни, путене пӗтӗлтетни ҫеҫ илтӗнет.
Кӑнтӑрла тӗлне Маюк инке ҫитрӗ. Ӑҫта килнӗ унта
выртакан кӗлтесене амӑшёпе ывӑлӗ пӗр ҫӗре купаларӗҫ те апатланма ларчӗҫ. Апат хыҫҫӑн Маюк инке Арҫука: «Кӑштах канса ил-ха», — тесе пиншак сарса пачӗ.
Арҫук выртнӑ-выртманах ҫывӑрса кайрӗ. Анчах та
таҫтан ҫитсе тухнӑ пӗр нӑрӑ ачана нумай ҫывӑрма памарӗ. Вӑл Арҫукӑн малалла тӑснӑ аллине тапӑнчӗ.
Шӑллӑ нӑрӑ пулчӗ-ши — аллине хыҫса илчӗ те Арҫук тепӗр май ҫаврӑнса выртрӗ. Нӑрӑ вара месерле кайса ӳкрӗ. Хырӑмӗ ҫине ҫаврӑнасшӑн чылайччен тапал а н ч ӗ вӑл, ӗҫ тухмарӗ. В ӑ ш т ӑ р ҫил к и л ч ӗ . Кӗрен
ҫеҫкеллӗ курӑк авӑнчӗ те нӑрра аякӗнчен тӗкрӗ. Нӑрӑ
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ура ҫине тӑчӗ. Пӗр вырӑнта тӗлли-паллисӗр чупкаланӑ
хыҫҫӑн вӑл Арҫук кӑкӑрӗ ҫине йӑраланса хӑпарчӗ, ача
мӑйне кӑтӑкларӗ, ҫӑвар урлӑ каҫрӗ, хӑлха тӗлне ҫитрӗ
те — чарӑнчӗ. Нӑрӑ, тем шыранӑ пек, хӑлха ҫине хӑпара-хӑпара анчӗ. Юлашкинчен ҫыртрӗ те пулас — ҫывӑракан ача к ӑ ш к ӑ р с а х ячӗ те нӑрра а я к к а л л а тытса
ывӑтрӗ. Лешӗ каллех персе ҫитрӗ. Хальхинче Арҫук
урине тӑрӑнчӗ. Аптӑранӑ енне ача тӑрса ларчӗ.
— Анра, сӗнкӗлти! Мӗн кирлӗ сана? Ҫывӑрма памарӑн!
Урине шутарчӗ ҫех вӑл — нӑрӑ унччен ура хупласа
тӑнӑ пӗчӗк шӑтӑка кӗрсе кайрӗ.
«Эккей, ҫакӑн пек анкӑ-минкӗн те кил пур-ши? Епле
вӗтеленчӗ вӑл!» — шухӑшларӗ Арҫук.
Анаслакаласа ача ура ҫине тӑчӗ.
Каҫ сулхӑнӗнче вӑхӑт иртни те сисӗнмест. Ҫан-ҫурӑм
ыратни-ывӑннине туйми пулнӑ. Кӑчӑрт-кӑчӑрт касӑлать
ыраш, ывӑҫӑн-ывӑҫӑн пухӑнать, кӗлте ҫыххи пурҫӑн хӑю
пек йӑлтӑртатать.
...Арҫук тепёр кунне те каҫалӑк вырчӗ. Вӑл кӑнтӑрла
пӗр кана ҫывӑрса илесшӗнччӗ те, ӗнерхи нӑрӑ аса килчӗ.
Ача иртнӗ кун каннӑ вырӑна чупрӗ, унта нӑрӑ шӑтӑкне
шырарӗ. Унччен те пулмарӗ, ак такам ӑна ураран
ҫатӑр-р! ҫыртрӗ. Нӑрӑ иккен. Ахӑртнех, этем ури ӑна
йывӑҫ вулли пекех курӑнать пулӗ, пурӗ пӗр хӑрамасть
вӑл — тапӑнать! Арҫук тӗлӗнсе кайрӗ:
«Ха, кил тӗлне мӗнле пӑтраштармасть ку? Вӑхӑта
та тӗшмӗртет-ши? Ӗнер те ҫак вӑхӑтра таврӑнатчӗ».
— Симун пичче, халь мӗн чул вӑхӑт? — ыйтрӗ Арҫук каҫалӑк тӗрӗслесе ҫӳрекен бригадиртан.
Симун пичче кӗсйинчен вӑчӑраллӑ сехет кӑларчӗ.
— Вун и к к ӗ иртни вунӑ минут.
...Виҫҫӗмӗш кунне каҫалӑк вӗҫленсе пычӗ, ҫавӑнпа
Арҫук хыпаланмасӑр ӗҫлерӗ. Вӑл паян нӑрра тӗрӗслесе
пӑхма шут тытрӗ: вӑхӑта пӗлсе мар, ӑнсӑртран ҫеҫ ҫапла
таврӑнмарӗ-ши вӑл?
Кӑнтӑрла ҫитеспе Арҫук нӑрӑ шӑтӑкӗ патне пырса
ларчӗ. Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, темӗскер хӑмӑл айӗнче хаклӑ й ы ш ш и кӑвак чул пек йӑл-йӑл ҫиҫсе илчӗ те
нӑрӑ йӑраланса тухрӗ.
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Арҫук часрах ярса тытрӗ те ӑна хӗрарӑмсем хушшинче тем ҫырса ларакан бригадир патне чупрӗ.
— Симун пичче! Миҫемӗш сехет халь?
— Вун и к к ӗ иртни вунӑ минут.
Арҫук хыпӑнса ӳкрӗ. Пуҫӗ анратӑр-ха кунӑн тесе
вӑл пӗр вырӑнта темиҫе хут ҫаврӑнчӗ те ун хыҫҫӑн
нӑрра ҫӗре ячӗ. Лешӗ самантлӑха вырӑнтан хускалмарӗ,
унтан шӑртне к а я л л а , малалла, сылтӑмалла, сулахаялла ҫӗклерӗ. Вара сылтӑмалла ҫул тытрӗ. Вӑл икӗ ҫӗмел
ҫумӗпе иртрё, тытӑнса тӑмарӗ, Арҫукпа амӑшӗ купаланӑ ҫӗмел умӗнче ҫеҫ чарӑнчӗ. Хирте кӗлте турттарма пуҫланӑ-мӗн, нӑрӑ шӑтӑкне урапа йӗрри хупланӑ.
Анчах та нӑрӑ аптӑраса тӑмарӗ, васкаса ҫӗре чакаларӗ.
Шӑтӑк уҫӑлчӗ. Нӑрӑ килне кӗрсе кайрӗ.
Арҫук ҫӗмел ҫумне таянчӗ те шухӑша путрӗ: «Эп
ӑна ниме пӗлтермен ӑҫтиҫук вырӑнне хутӑм. Чӑнах та,
нӑрри пӗчӗкҫеҫҫӗ, анчах ӑсӗ хӑйне кура мар: сехетсӗрех вӑхӑта чухлать, компассӑрах кил вырӑнне тупать.
Тен, вӑл пирӗн пекех ӗҫлет, канать, тарӑхать? Тӗсӗ епле
ун! Мӗншӗн вӑл шупкаланса кивелмест?»
Арҫук килелле утрӗ. Тӳпе тӗпсӗр ҫӳллӗ. Ы р а ш пусси тӗлӗпе ҫеҫ пӗр шур пӗлӗт иртет. Ун мӗлки хир ҫийӗпе шӑвать. Хӑйне хупӑрланӑ пӗлӗт витӗр хӗвел ҫути
ярӑмӑн-ярӑмӑн сӑрхӑнать. Хӗвел ҫине пӑхса макӑракан ӗнен куҫӗ куҫкӗски пек йӑл-ял ҫиҫсе илет. Ура
айӗнчи курӑксем ҫутталла туртӑнаҫҫӗ. Вӗсем те, нӑрӑ
пекех, вӑхӑта чухламаҫҫӗ-и вара: ӑшӑтсан ҫеҫ ҫеҫке
ҫураҫҫӗ, сивӗтиччен вӑрӑ сапаҫҫӗ. Апла пулсан курӑк
та, чӗрчун пекех, ӑслӑ, ӑнкаруллӑ. Тен, вӗсене Арҫук
сӑнанӑ пек, вӗсем халь Арҫука сӑнаҫҫӗ?..
ИВАН ПАТТӐРА ХӐТАРНИ
Клуб умне пӗлтерӳ ҫапса хунӑ. Шупашкартан артистсем килнӗ-мӗн. Марине мунча тӑррине
хӑпара-хӑпара пӑхрӗ: клуб умӗнче ача-пӑча кӗпӗрленсе тӑрать.
Марине лара-тӑра пӗлмерӗ. Питӗ пӑлханчӗ вӑл: Арҫук ӑна клуба илсе кайма пулнӑччӗ, тытӗ-ши пиччӗшӗ
хӑй сӑмахне е улталӗ-ши?
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Арҫук кунӗпех хирте ӗҫлерӗ. Ӗҫрен килсен тӗрлӗ
тӗспе сӑрланӑ кёнеке вуласа выртрё. Марине артистсем ҫинчен калаҫма хал ҫитереймерӗ, пӗр чӗнмесӗр
пиччӗшӗ ҫине пӑхса ларчӗ. Хутран-ситрен ҫеҫ вӑл тарӑннӑн сывласа илет те пуҫне чикет.
Каҫ пулчӗ. Арҫук пахча ҫимӗҫ шӑварма тухрӗ. Марине пиччӗшӗнчен юлмарӗ. Паянхи пек вӑл нихӑҫан
та тӑрӑшса ӗҫлемен пуль: ӗхлете-ӗхлете ҫырмаран шыв
йӑтать, витрине пиччӗш умнех лартса парать. Чӑтать
Марине: пуш витрене илет те каллех ҫырмана чупса
анать. Хашлатать Марине. Пиччӗшӗ ҫавах шарламасть,
анакан хӗвел ҫине ҫеҫ пӑха-пӑха илет. Марине те, пиччӗшне кура, таҫта васкакан ҫын пек, хӗвел ҫине пӑхать.
Хӗвелӗ паян куҫа ыраттарать.
Юлашки йӑрана шӑварса пӗтерсен Арҫук ал-урине
ҫӑвать. Марине те ҫӑвӑнать. Арҫук пӳрте кӗрет. Марине
те пӳрте кӗрет. Юлашкинчен Арҫук сӑмах хускатать:
— Анне, эп Маринене арттис курма илсе каясшӑн.
Марине хӗрелсе каять.
Амӑшӗ килӗшмест.
— Ай, ӑҫта и лее каян ӑна? Ура айне пулӗ пӗчӗкскер.
Марине чӗри карт-карт! тапрӗ те чарӑнчӗ ларчӗ.
Арҫук йӑмӑкӗ хутне кӗрет:
— Аптӑрамасть! Маттур-ха вӑл!
— Илсе кай эппин. Ҫывӑрасси килсен ыйхӑласа
ларӗ.
«Эп ӗмӗрне те арттис курман! Эп эрнипе ҫывӑрмасӑр
ларма хатӗр!» — тесшӗнччӗ Марине, типсе ларнӑ тути
мӑкӑл-мӑкӑл сиккелерӗ, анчах сасси тухмарӗ.
Амӑшё Маринене ҫӗнӗ тутӑр ҫыхтарать.
Урамра ача-пӑча хёвӗшет — Арҫука кӗтеҫҫӗ. Павӑл
Марине ҫине тӑрӑххӑн, тутине чалӑштарса пӑхрӗ.
— Ку шӑрпӑк ӑҫта каять?
Марине Павӑл сӑмахне илтмӗш турӗ, хӑйӗн малашнехи пурнӑҫӗ Арҫукран ҫеҫ килнине туйса халь-халь
ӑнран каяс ҫын пек, пиччӗшӗ ҫине тилмӗрсе пӑхрӗ.
— Маринен арттис курма вӑхӑт ҫитнӗ, — касса татрӗ
Арҫук.
Пысӑккисем шӑпӑрт пулчӗҫ, малалла утрӗҫ. Марине, аслисен калаҫӑвне хутшӑнмасӑр, хыҫалтан лӗпӗстетрӗ.
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Чӳрече умӗнче ларакан пӗчӗккисем Маринене пӳрнипе
тӗллесе кӑтартрӗҫ, вӑл артист курма кайнине никам та
ӗненмерӗ. Куна Марине хӑй те ӗненмерӗ-ха. Урисене
тӑмран тунӑ пек, тӑнкки-танкки пускаларӗ.
Клуб умне пӗтӗм ял халӑхӗ пухӑннӑ тейӗн. Алӑк
патне пыма ҫук — савӑлпа ҫапса лартнӑ пек.
— Пуҫпа хирес, — терӗ Павӑл.
— Хамӑр кӗрӗпӗр те кӗрӗпӗр, Марине-ха... — пӑшӑрханчӗ Арҫук.
— Эп те пуҫпа хиреп! Эп те пуҫпа хиреп! — хёр ача
чӗтрекен сассине ниепле те хытараймарӗ, куҫӗ шывланса пычӗ.
— Пуҫпа хирме вӑй кирлӗ. Сана пуҫ урлӑ ярас пулать, — Арҫук ун-кун пӑхкаларӗ. — Якку пичче, Маринене пуҫ урлӑ ярса пар-ха, — терӗ вӑл карта ҫумӗнче тӑракан ҫӳллӗ ҫынна, вӑрман хуралҫине.
Якку пичче Маринене курсан кулса ячӗ. Унтан хӗр
ачан ҫӑт ҫыртнӑ тутине, тархасласа пӑхакан куҫне, ҫӗнӗ
тутӑрне тинкерчӗ те ӑна пуҫран шӑлчӗ.
— Ан хуйхӑр! Кёрсе ларӑпӑр, арттис курӑпӑр!
Я к к у пичче алӑк еннелле утрӗ.
— Ҫул парӑр! Ҫул парӑр! Нихӑҫан арттис курман
ҫын паян арттис курасшӑн!
Халӑх ик еннелле сирӗлчӗ. Марине таплаттарса малалла утрӗ. Арҫукпа Павӑл ун хыҫҫӑн пычӗҫ. Ачасем
пӗчӗк сётел хушшинче ларакан мӑйӑхлӑ пиччене кӗмӗл
укҫа тыттарчӗҫ, лешӗ виҫӗ вӑрӑм кӑвак хут татса пачӗ.
Вӑл Марине ҫине пуҫне пӑркаласа пӑхрӗ, Арҫук ӑна
тем ӑнлантарчӗ. Мӑйӑхлӑ пичче аллипе сулчӗ те, ачасем шала иртрӗҫ.
Кунта халӑх нумаях мар-ха, пушӑ вырӑнсем те пур.
Ачасем чи мала вырнаҫрӗҫ. Марине тавралӑха сӑнарӗ.
Ку пӳлӗмӗн маччи питӗ ҫӳллӗ иккен. Стена ҫине сӑн
ӳкерчӗксем ҫакнӑ. Хёрлӗ пусма ҫине пысӑк шурӑ сас
паллисемпе темскер ҫырса ҫапнӑ.
Халӑх нӑк тулчӗ, кам мӗн каланине уйӑраймастӑн,
вӗллери пек сӗрлеҫҫӗ. Хӑшӗсем ура ҫинче тӑраҫҫӗ, теприсем урайне ларнӑ. Шала шӑнӑҫайманнисем урам
енчен чӳречесене сӑрса илнӗ. Темиҫе ҫын пӗр харӑс сывлани-калаҫни чӑпар чаршава хумхантарать.
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Шӑнкӑртаттарчӗҫ. Халӑх ниепле те лӑпланаймарӗ-ха.
Иккӗмӗш хут шӑнкӑртаттарчӗҫ. Шӑп пулчӗҫ. Чаршав умне йӑрӑс пӳллӗ ҫамрӑк ҫын тухрӗ. Вӑл темӗн
чул ят, хушамат каларӗ. Пуҫ тайрӗ те каялла кӗрсе
кайрӗ.
Чаршав уҫӑлчӗ.
Марине малалла чикӗнчӗ. Хӗсӗк куҫне чалӑртса
пӑрахрӗ. Сцена ҫинче — хура вӑрман. Йывӑҫсем кашлаҫҫӗ. Тӳпере ҫӑлтӑрсем чӑлтӑртатаҫҫӗ. Сасартӑк ҫилтӑвӑл ҫитрӗ. Туратсем шатӑртатрӗҫ, ҫӑлтӑрсене тусан
хупларӗ. Ак хурӑн хуҫӑлса анчӗ. Ҫывӑхрах темӗскер
ахӑрчӗ. Ялтӑр-р! ҫиҫӗм ҫиҫрӗ те, илес-милесскер сиксе
тухрӗ. Ҫын тесен — ҫын мар, кашкӑр тесен — кашкӑр
мар. Хӑй к а ш к ӑ р пек ҫӑмламас, куҫӗ — ҫынӑнни пек
куҫ харшиллӗ, вун икӗ пуҫӗ — ҫӗлен пуҫӗ пек, шӑлӗсем — каллех кашкӑрӑнни пек. Вӑл сарӑ хӗре тыткӑна илсе килнӗ. Хӗрӗ татӑлса макӑрать, ашшӗ-амӑшне,
кӳрши-аршине асӑнать. Ҫак хӗре тискер чӗрчун тарӑн
шӑтӑка пӑрахрӗ.
Чаршав майӗпен хупӑнчӗ. Марине ахлатса сывласа ячӗ.
Чаршав уҫӑлсан куҫ умне пӗчӗк ял тухса тӑчӗ. Урамра ушкӑн-ушкӑн ҫын тӑрать. Пурте салхуллӑ: хӗрарӑмсем йӗреҫҫӗ, арҫынсем пуҫӗсене чикнӗ. Хӗрринчи ҫуртран пӗкӗрӗлнӗ карчӑк тухрӗ. Вӑл шур сухаллӑ старикки ҫумне тӗршӗнсе утать, сывлӑш ҫавӑрайми макӑрать.
Пӗтӗм халӑх вӗсем тавра пуҫтарӑнчӗ. Шур сухаллӑ
старик сӑмах пуҫларӗ:
— Тӑван ял-йыш! Каллех аҫтаха иртӗхет. Иртнӗ каҫ
пирӗн пӗртен-пӗр хӗре каҫхи вӑйӑранах тытса кайнӑ.
Ыран-паян тепӗр хӗре вӑрлӗ. Хӑҫантанпа ун мӑшкӑлне
тӳсетпӗр?! Тавӑрас пулать!
— Хӑта, пурте санпа пӗр шутлӑ, — килӗшрӗ туя
тытнӑ хыткан старик. — Аҫтахана хирӗҫ темиҫе паттӑр
ятӑмӑр, пӗри те каялла таврӑнмарӗ. Асамлӑ пуль вӑл,
ӑна никам та ҫӗнтереймест. Кама ямаллине пӗлмелле
те мар.
Ваттисем умне Иван паттӑр тухрӗ.
— Эпӗ каятӑп!
Ӑна инҫе ҫула тухма пиллерӗҫ.
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Чаршав каллех хупӑнчӗ. Марине йӗпеннӗ пит-куҫне саппунӗпе шӑлса илчӗ.
Чаршав виҫҫӗмӗш хут уҫӑлсан аҫтаха шуса тухрӗ.
Вӑл такампа ҫапӑҫнӑ пулас, ниҫта кайса кӗрейми явкаланать, темиҫе пуҫӗ татӑлса ӳкнӗ хӑйён. Ҫӗлен ҫын
чӗлхипе калаҫрӗ:
— Капла мар, чееленес пулать! Сулахая кӗрсе симӗс
ҫырла ҫисе тухам-ха. Вӑй кӗрӗ. Симӗс ҫырла вӑйӗ ҫур
сехете тӑсӑлать. Унччен Иван паттӑр ҫитӗ. Ҫиепех ун
пуҫне!
Ҫёлен сулахаялла кёрсе кайрӗ ҫеҫ — Иван паттӑр
ҫитрӗ. Вӑл аманнӑ, сулӑна-сулӑна каять, аллинчен юн
тумлать. Иван паттӑр чарӑнса тӑчӗ те хӑй ӑссӗн сӑмахларӗ:
— Сулахаялла каяс-ши, сылтӑмалла каяс-ши? Сулахая пӑрӑнас.
Шанк хытрӗ Марине. Самантран вӑл ҫари ҫухӑрса
ячё:
— Иван пичче! Иван пичче! Сулахая ан кай! Унта
халь ҫеҫ ҫӗлен кёрсе кайрӗ! Вӑй кӳртекен ҫырла ӳсет
унта!
Марине вырӑнтан сиксе тӑчӗ. Аялта ларакансем шав!
кулса ячӗҫ. Павӑл Маринене аякран чышрё. Хёр ача
ӑна-кӑна пӑхмасӑр чавсипе хирсе, такам урисене таптаса сцена умне чупса тухрё.
— Иван пичче, эс сылтӑмалла кёр. Ҫырла усси ҫур
сехете тӑсӑлать. Ҫур сехетрен ҫеҫ ҫапӑҫ.
Иван паттӑр Маринене тимлӗн итлесе тӑчё.
— Мён ятлӑ эс? — ыйтрӗ вӑл.
— Марине.
— Эпӗ сулахая пӑрӑнасшӑнччӗ. Унта каяс мар. Марине мана ырӑ сунса сылтӑма кӗме канашлать. Тавах
сана, Марине. Пысӑк хёр ача пул, — терё те Иван
паттӑр ҫӗре ҫити тайӑлчӗ.
Вӑл сылтӑмалла кёрсе кайрӗ. Ҫур сехетрен ҫёре кисретсе тухрё. Хирёҫ шуса килекен ҫёлене тёп турё. Сарӑ
хӗре хӑтарчӗ. Кашлакан вӑрман лӑпланчё. Хӗвел тухрё.
Ешёл курӑк тайӑлчё. Хуҫӑлнӑ хурӑн тӳрленчӗ. Иван
паттӑрпа сарӑ хёр ҫавра юрӑ юрларёҫ.
Халӑх тӑвӑллӑн алӑ ҫупрӗ.
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АТТЕ
Арҫукпа Марине картишӗнче вутӑ татаҫҫӗ. Маринен вӑйӗ нумаях мар ҫав.
— Пӑчкӑ ҫине хӑпарсах выртрӑн ӗнтӗ. Ан пус-ха
тетӗп. Курмастӑн-им, кукӑр каять вӗт, — тарӑхать Арҫук.
Пӑчкӑ аврине икӗ аллипе ярса тытнӑ Марине Арҫук туртмассерен кӑкӑрӗпе тан кусла ҫине тӑрӑнса
анассӑн малалла ӳпӗнет, хӑй туртнӑ чух каялла сулӑна-сулӑна каять. Ҫавах та хулпуҫҫийӗсем туртса ыратнине те, пит-куҫне ӑвӑс кӗрпи ҫапса хӑварнине те туймасть Марине. Вӑл ӗмӗтленет, ёмӗтӗнче илемлӗ пурнӑҫ
сӑрлать...
Ун ашшӗ вӑрҫӑра ҫухалман пек. Вӑл киле таврӑнать пек. Ак хапхана уҫать те Арҫукпа Марине вут
татнине курах каять. Ҫакӑ ашшӗне тарӑхтарсах ярать,
вӑл Арҫука вӑрҫма пикенет:
— Мӗнле намӑс мар сана, Арҫук?! Эс ма Маринене
вут таттаран? Ун пуканелле выляса лармалла, эс...
Ашшӗ ҫапла киревсӗр хӑтланакан ывӑлӗ ҫине пахмасть те, Маринене ыталаса илет те ҫӳлелле ывӑтать.
— Сана урӑх нихӑҫан та вут таттармастӑп! Мана астӑватӑн-и, хӗрӗм?
Тӗрӗссипе каласан, Марине ашшӗне астумасть, ашшӗ
вӑрҫа кайнӑ чух вӑл алӑри ача кӑна пулнӑ. Тӳррине
пӗлтерсе ашшӗне кӳрентересшӗн мар хӗр ача. Вӑл суеҫтерет:
— Астӑватӑп, атте! Эп сана кашни кун кӗтрӗм! Эс ма
халличчен тӑтӑн, ҫынсен ашшӗсем тахҫанах таврӑнчӗҫ.
Ашшӗ кулать, Маринене хӑйӗн кутамккине хывса
парать. Кутамккара... пӗремёк, ҫӑкӑр, сахӑр... Марине
вут купи ҫине ларать те пӗремӗкпе сахӑр ҫиет, ашшӗпе Арҫук ҫак вӑхӑтра вут татаҫҫӗ.
Телейлӗ ӗмӗтне малалла та тӑсатчӗ пуль Марине,
анчах та Арҫукӑн хаяр сасси илтӗнсе каять:
— Мӗн тутуна ҫуллан? Канихвет ӗмместӗн пуль?
Ӗмӗт сирӗлет. Хулпуҫҫисем сӑрӑлтатаҫҫӗ. Хӗр ача
вӑйсӑррӑн пӑшӑлтатса илет:
— Арҫук, пӗлетне, аттепе пурӑнма мӗнле лайӑх!..
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Арҫук пӑчкине алӑран ярать те хура хуралтсем
ҫийӗн таҫта а я к к а л л а тинкерет. Вӑл ӗмӗтленет... Ун
а ш ш ӗ вӑрҫӑра ҫ у х а л м а н пек. Вӑл к и л е т а в р ӑ н а т ь
пек...
ЯРМӐРККӐ
Арҫук ӑшӑ кукӑльпе сӗт ҫисе ларать.
Марине амӑш кӗпи аркинчен тытса тӑрать.
— Анне, тархасшӑн, илсе кай ярмӑрккӑна! Тархасшӑн, илсе кай!
— Ан та йӑлӑн. Пӗчӗк-ха. Арҫук пек пулсан ятарласах бригадиртан лаша ҫыртарса илӗп те лашапах илсе
кайӑп.
— Мана лаша кирлӗ мар. Эп ҫуранах утма пултарап.
— Сан валли пӗремӗк илсе килӗп, — йӑпатать Маюк
инке. — Хурсемпе кӑнтӑрлаччен ҫеҫ ҫӳре. Кайран хам
хурхуххи татса парӑп, эс выляма тухӑн.
— Мӗн тӑвап эп пӗремӗкпе? — хирӗҫет Марине. —
Хурсене ав Арҫук астутӑр!
Арҫук ялт сиксе тӑрать те амӑшне тулта кӗтсе тӑма
пулса кукӑльне ҫисе ямасӑрах урама тухса тарать.
Хӗр ача ӗсӗклесе ярать. Амӑшӗ ҫӑмарта чӗрессине
илсен Марине тапӑлтатсах йӗре пуҫлать. Ҫари, ҫари ҫухӑрса вӑл амӑшӗ хыҫҫӑн чупса тухать, лешӗ куҫран
ҫухалас умён пӗтӗм чун хавалӗпе кӑшкӑрса ярать те
тусан ҫине лак! кайса ларать.
Амӑшёсёр пуҫне, паллах, ӑна никам та ярмӑрккӑна
илсе каяс ҫук. Марине ура ҫине тӑрать, тусанне шаккамасӑрах пӳрте танкӑлтатса кӗрет. Хёр ача чёрне вёҫҫӗн тӗпеле иртет те кӑшт ҫеҫ, хӑрах куҫпа пӑхса тӑмалӑх, чӳрече каррине ҫёклет... Урампа капӑр тумланнӑ
халӑх куҫать. Ав Нинӑпа амӑшӗ тухрӗҫ. Лав хыҫҫӑн
лав тӗрӗлтеттерсе иртрӗ. Ачи-пӑчи ниҫта кайса кёме
пёлмесёр ашшё-амӑшё умёнче чупса пырать.
Тепёр сехетрен ял шӑп пулчӗ. Алӑкӑн-тёпелён утрё
хёр ача. Ун ларас та, ҫиес те килмерӗ. Ҫапах та вӑл
чӗрӗк кукӑль касса илчё, пӗр кӗленче сёт тултарчё, тарӑхнипе кӗленче п ӑ к к и н е Арҫук тетрадёнчен ҫурса
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йӑваларӗ. Апат-ҫимӗҫне тутӑрпа ҫыхса Марине пӳртрен
тухрӗ.
Тем пулчӗ Маринене, таҫтанах курӑнса таракан хур
милкине тупаймасӑр хӗр ачан тинки тухрӗ. Ҫаврӑнсан-ҫаврӑнсан шыракан япалине тата пырсах тӑрӑнчӗ.
Урӑм-сурӑм какӑлтатакан хурсем хыҫҫӑн хӗр ача
Шуралла лӗпӗстетрӗ. Сасартӑк Марине пичӗ йӑл ҫуталать, пушанса юлнӑ Хиртикас карӑннӑ йӗс хӗлӗх пек
ян-н! каять.
— Ваҫҫили! Ваҫҫили!
Паянхи кун Ваҫҫилишӗн те ӑнӑҫлах пулман иккен:
ачан пит-куҫӗ шыҫӑнсах ларнӑ.
— Эх, Марине... — хӗпӗртет Ваҫҫили. — Ан кай-ха,
эп те хурсене хӑваласа тухам.
Маринене хӑй кукӑль сахал илни аса килет. Вӑл
каялла чупать, пуҫламан кукӑль илсе тухать.
Шӑрӑх кун пулать ахӑр — ҫӳллӗ хуралтсен тӗлӗнче
ҫеҫ сулхӑн. Шурта вара лӗп ҫеҫ: хӗвелӗ те пур, ҫилӗ
те ҫакӑнтах.
Ваҫҫили Маринене ӗҫлеттермест, икӗ хур ушкӑнне
пӗчченех сыхлать. Хӗр ача чечек пухса ҫӳрет, пуҫа темиҫе чечек кӑшӑлӗ тӑхӑннӑран мӑй сыпписем ырата
пуҫласан пуҫ кӑшӑлӗсене хыва-хыва хӑй умне сарса
хурать те шурӑ тӑмран шакӑ тӑвать. Шакӑ ӗҫӗ пӗтсен
улпут кӳминчен тунӑ шерепеллӗ пуҫ кӑшӑлне куҫӗ ҫине
антарарах тӑхӑнать те Ваҫҫили умне пырса ларать.
— Ывӑнтӑн пуль, Ваҫҫили. Ларса ҫи-ха, — Марине
кукӑльпе сӗт кӑларса хурать.
«Эх, мӗншӗн Маюк инкен пёр хур ушкӑнӗ ҫеҫ-ши?..
Вуннӑ пулсан та сыхлӑттӑм...» — шухӑшлать Ваҫҫили. Хӑйне ҫапла мӑн ҫын вырӑнне хурса хӑналакан
хӗр ачана ун ырӑпа тавӑрас килет.
— Ав ҫав вӑрмана куратна? — тӑсать вӑл аллине. —
Ҫав вӑрмантан тухсан икӗ эрне ларса канмасӑр утас
пулать, вара Хвинляндине ҫитсе тухатӑн.
Чӑнах та, Ваҫҫилисен ҫемйи вӑрҫӑччен инҫетре, Карелире, Финляндипе юнашар, пурӑннӑ, анчах та Ваҫҫили ун чухне алӑри ача ҫеҫ пулнӑ, унти пурнӑҫа пачах та астумасть. Халь ак вӑл амӑшӗ каласа панисене
хӑй курнӑ-илтнӗ пек юптара пуҫлать.
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— Эп унти пек пурнӑҫ ниҫта та курман. Йёри-тавра
вӑрман. Унта кунти пек ял ҫук, к а ш н и ҫурт хӑй ял
шутланать. Хуттӑр теҫ ӑна. Пӳртрен тухсанах — хӑмла
ҫырли, мӗн чул татас тен — тат, мӗн чул ҫиес тен —
ҫи. Кашни утӑмра — кӳлӗ. Пулла вӑлтапа-сӗрекепе мар,
алапах ӑсса илеттӗмӗр. Хыҫра та, малта та — чуллӑ
ту. Кӗтӗвӗ-кӗтӗвӗпе ту качаки ҫӳрет. Айлӑмсенче лӑч
кӑрӑҫ шӑтса тухатчӗ, ӑна, кунти пек, пуҫ анраса кайиччен шыраса ҫӳремен, тухнӑ та — ҫавапа ҫулнӑ.
Мӑйӑрӗ-кӗтмелӗ ҫине пӑхас та килместчӗ...
— Мӗнле ҫынсем пурӑнаҫҫӗ унта?
Унти ҫынсене Ваҫҫили куҫӗпе те курман, ҫавах та
пуҫланӑ сӑмаха мал аллах тӑсас пулать-ҫке.
— Унта хвинсем пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем пирӗн пек хура
е сарӑ мар. Ҫӳҫӗ вут пек вёсен, куҫӗ симӗс, пӗвӗ-сийӗ
чӑрӑшпа тан.
— Апла усал пуль вӗсем?
Ваҫҫили ҫухатнӑ я п а л а ш ӑ н пӑшӑрханнӑ пек хурлӑхлӑн аллине сулать.
— Эй, Марине... Кӳршӗ-аршӑсем харкашнине илтсен, ашшӗ-амӑшӗ ачисене хӗненине курсан эп яланах
хвинсене аса илетӗп... Нихӑҫан та пӗр-пӗрне кӳрентермеҫҫӗ, килӗштерсе пурӑнаҫҫӗ. Унти пек ырӑ ҫынсене
урӑх курасси пулас ҫук...
— Я р м ӑ р к к ӑ пулать-и унта?
— Э-эй! Йӑлӑхнӑ унти ярмӑрккӑсене ҫӳресе! Тата —
унти ярмӑрккӑ кунти пек-и? Круҫҫел ҫине ларма укҫа
кирлӗ мар, ларсан — мӗн чул ярӑнас килет, ҫавӑн чухлӗ
ярӑн. Круҫҫел пуканӗсем те пирӗн кунта тиха майлӑ ҫеҫ.
Конюх ачисемшӗн мӑшкӑл вӗт ку? Вӗсем ашшёпе ҫӳресе
кунӗпех тиха, лаша ҫине утланаҫҫё. Ашшӗ-амӑшӗнчен
аран-аран, йӑлӑна-йӑлӑна ирёк ыйтса илет вӑл, каять ярмӑрккӑна, укҫа тӳлет, ун вырӑнне каллех тиха ҫине хӑпарса лар. Тьфу! — Ваҫҫили чунтан-вартан тарӑхса ҫӗре лачлаттарса сурать. — Хвинсен урӑхла! Юпах тихапа аппаланса ярмӑрккӑ ятне ямаҫҫё! Круҫҫел тавра пӗтӗм чӗрчун
кёлетки ҫаврӑнать! Мён кӑна ҫук унта: упи, кашкӑрӗ,
тилли, хӑлачё, ӑмӑрт кайӑкё... — каласа пётерейместён!
Круҫҫел ҫинчен анмалла чух ӑмӑрт кайӑк ҫунаттине ҫӗре
ҫитиех усать те, эс ун ҫинчен я ш ҫеҫ шуса анатӑн.
30

— Ҫаплах ҫӳллӗ-и?
— Ҫӳ-ӳ-ллӗ! Хӑшӗсем, тилӗ хӳрине е кайӑк ҫунатне
шанмасӑр, чикмекпе хӑпарса лараҫҫӗ.
— Апла персе анма пулать пуль? — пӑшӑрханать
Марине.
— Э-э... Э! Унта пурне те шута илнӗ! Паян акӑ хамӑр
ял ачисем ҫӗре ӳке-ӳке мӑйӗсене пӑра-пӑра ярӗҫ-ха, алурисене мӑкӑлтанӑскерсене вырттарсах килӗҫ... Хӑвӑрт
ҫаврӑннӑ ҫӗртен тӑрӑнса ан-ха эс ҫӑвӗпе ҫунса-ҫурӑлса
выртакан тӑм ҫине!.. Хвинсен — урӑхла! Круҫҫелӗ те
мӑк ҫинче ларать, таврара та тӳшек хулӑнӑш ем-ешӗл
мӑк. Ярӑнатӑн-ярӑнатӑн та ывӑнатӑн, алла саран та
вӑркӑнан аялалла, сулхӑн мӑк ӑшне пашлатса кӗрсе
ӳкен... Ӗрехет!.. Мӑк ҫырли тата-тата хыпатӑн... Кӑштах канатӑн та — каллех ярӑнас килет! Тапатӑн та урапа — хулӑн мӑк сана резин тӳшек пек ҫӳлелле ывӑтса
ярать, ярса илен пӑлан мӑйракинчен... Ҫаврӑнан! Кӑмӑл
туличчен!.. Пӗр-пӗр чӑваш ачи ырми-канми укҫа пухать, патшалӑха вӗрене вӑрри, йӗкел пуҫтарса парать.
Круҫҫел ҫинче пӗр чарӑнмасӑр тӑватӑ сехет ҫаврӑнасшӑн
вӑл. Акӑ ӗмӗтленнӗ ӗмӗчӗ ҫитет: ларать вӑл круҫҫел
ҫине. Ҫаврӑн-ха икӗ сехет чарӑнмасӑр... Сӳсленсе кайнӑ
ачана икӗ хулӗнчен тытса круҫҫел ҫинчен сӗтӗрсе антараҫҫӗ, е вӑл хӑех лачлатса ӳкет. Унтан хӑш ялтан килнине ыйтаҫҫӗ, ӑна пӗлмест вӑл, ятне ыйтаҫ — анраса
кайнипе хӑй ятне те манса кайнӑ! «Тӗп пултӑр ку Арапуд ярмӑркки», — тесе ҫеҫ выртать. Хвинсен — урӑхла!
Ҫаврӑнан пёр сехет, иккӗ, шӑнкӑравсем чанкӑлтатса яраҫҫӗ. «Сыхланӑр, круҫҫел тепёр май ҫаврӑна пуҫлать!» —
тенине пёлтерет ёнтё ку. Сехетрен каллех тепёр еннелле ҫаврӑнан. Паллах, хамӑр халӑха хисеплес пулать,
ҫавах та хам шухӑша пӗлтереп, Марине: тёттём-ха пирён
чӑваш, ҫамрӑксенчен пулё-и, пулмё-и...
— Апла вӑрахчен ярӑнсан пӑхса тӑраканнисем
хӑйсем часрах круҫҫел ҫине хӑпарса ларасшӑн, ярӑнаканнисене туртса антараҫҫё вёт?
— Эй-яй-яй! Чӑвашра пурӑнса чӑвашлах ш у х ӑ ш л а
пуҫлан иккен! Вара унта кунти пек-им? Я р м ӑ р к к и н е
пуҫличчен икё-виҫё уйӑх маларах халӑх пуҫлӑхёсем
ялтан яла, килрен киле ача-пӑча шутне ҫырса ҫӳреҫҫӗ.
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Кайран ҫав шут тӑрӑх круҫҫел тӑваҫҫӗ. Кашни ачана —
виҫӗ вырӑн! Пирӗн пур-ҫук ачашӑн утмӑл сакӑр круҫҫелччӗ! Эс кунӗпе пӗлӗт хушшинче!..
— Пӗлӗт хушшинче мӗнле вара? — ыйтать Марине
халтан кайнӑ сасӑпа.
— Мӗнле ӑнлантарас-ши сана... Калӑпӑр, пӗрремӗш
юр капланса анчӗ. Юр ҫине н и к а м ури те пусман-ха.
Халӑх тӗнчери мӗнпур кӗмӗле пухать те ӑна юр кӗрчӗсем ҫине сапаласа пӑрахать. Йӗри-тавра вут чӗртсе
яраҫҫӗ... Куҫна уҫса пӑхайӑн-ши юр ҫине? Ҫӳлте пӗлётсем ҫавӑн пек.
— Вӗри-и вӗсем?
— Пархатарӗ ҫакӑ: хӑй ҫунса выртать, хӑй сулхӑнран та сулхӑн!.. Пӗркун, я л пухӑвне урамрах ирттернӗ
чухне, куртӑм-ха: райунтан к и л н и сӑмах илсенех тытӑнчӗ колхоз председателӗ пит-куҫне шӑлма, шӑлать
те шӑлать, кайран сӑмса тутӑрӗ л а ч к а м пулчӗ пулас,
ура айне темӗскер ӳкерем пек туса пӗшкӗнчӗ те питне сӗтел айӗнче п и н ш а к ҫаннипех шӑлса илчӗ. Хвин
ун пек мар! Шӑрӑхпа пиҫнӗ пулсан пуҫне пӗр-пӗр пӗлӗт
ӑшне чиксе каллӗ-маллӗ сулкалать ҫеҫ!..
— Эх, эсӗ те ҫав!.. Ҫав ы р л ӑ х а пӑрахса килтӗн пулать, — ӳпкелешет Марине.
— Ан та кала! Вӑрҫӑ пулман пулсан паян кун та
я р м ӑ р к к ӑ р а ҫӳремеллеччӗ.
— Ҫӳремелле ҫав.
Пӗлсе юптарчӗ пулас Ваҫҫили, хурсене яла антарма
та вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтӗ, калаҫу ҫаплах вӗҫленмерӗ. Марине Финляндие кайса курасшӑн ӗмӗтленчӗ.
— Ӳс-ха, — терӗ Ваҫҫили мӑн к ӑ м ӑ л л ӑ н , — хам
илсе кайӑп!
ЧӐЛХАПА ПУШМАК
Йӑл-ял ҫиҫсе Марине хурсене картишне хӑваласа кӗрет, валашкана ш ы в ярса парать. Вара,
амӑшӗпе Арҫук килеҫҫӗ-ши тесе, мунча тӑррине хӑпарса
пӑхать. Аслӑ ҫулпа халӑх куҫать. Ачисем аран-аран
лӗпӗстетсе пыраҫҫӗ. «Те аллине хуҫнӑ-ха», — шухӑшлать Марине.
Хёр ача пӳрте кӗрет, амӑшӗпе пиччӗшне кӗтсе илес
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тенё ҫӗртех лӗпсӗр-р! ҫывӑрса каять. Ана тӗслӗ тӗлӗк
курӑнать. Вӑл улӑхра хур кӗтсе ларать пек. Акӑ хӗвел
тӳпере ҫаврӑнчӗ-ҫаврӑнчӗ те: «Ялан тӳпере ҫӳренипе
мар, ҫӗре анса курас-ха», — терӗ. Хӗвел шевлисем ҫӗр
ҫине вӗҫсе килчӗҫ те курӑк ҫине пырса ларчӗҫ. «Мӗнле
чечек пулас пирӗн?» — ыйтрӗҫ вӗсем Маринерен. «Эс —
сарри, эс — кӗренни, эс — хӗрли, эс — сенкерри», —
тет Марине к а ш н и шевлене пӳрнепе тӗллесе. Шевлесем чӑлтӑртатса илеҫҫӗ те хӑшӗ — сарӑ, хӑшӗ — хӗрлӗ,
хӑшӗ — к ӑ в а к чечек пулса тӑраҫҫӗ. Улӑх варринче
шурӑ чечек ларать. Ун ҫеҫкисем — хӗвелпе витӗр ҫуталнӑ шурӑ пӗлӗтсем. Марине куҫа шартакан чечек енне
аллине тӑсать те вӑранса каять.
Пӳртре никам та ҫук-ха. Анчах амӑшӗ таврӑннӑ пулас — сак ҫинче ҫыхӑ выртать. Марине ӑна хыпаланса
салтать те пасар чӑлхипе пушмак туртса кӑларать.
— Ай-яй-яй! Пушмакӑм-пушмак! Хӑмӑр чӑлха! Кам
валли тунӑ-ши сире? Марине валли! — хӑйпе хӑй чӗвӗлтетет хӗр ача.
Паян пӗрремӗш хут вӑййа тухаҫҫӗ-ҫке: ав чӳрече
тӗлӗпе ҫамрӑксем карталанса иртрӗҫ. Марине васкарӗ:
вӑр-вар пасар чӑлхипе пушмак тӑхӑнса урама тухрӗ.
Такӑна-такӑна утрӗ хӗр ача: пушмакӗ л а к ӑ ш т а т а т ь ,
чӑлхи кунчисем таврӑнса анчӗҫ. Марине аптӑраса тӑмарӗ, чӑлха кунчисене сӳсенпе явса ҫыхрӗ.
Иӗри-тавра пилӗк таран курӑк ухӑнать. Чунра пысӑк
хаваслӑх. Марине пушмакӗ ҫине пӑха-пӑха илет.
Акӑ лапсӑр-лапсӑр ҫӑкалӑх. Ш а п ӑ л к к а ҫулҫӑ хушшипе вӑйӑ карти курӑнать.
Мӑнаҫлӑн, васкамасӑр Марине вӑйӑ тавра утса ҫаврӑнать. Нина хытсах кайнӑ: чаплӑ мар-и ара? Маринен чӑлхи кунчисем каллех тавӑрӑнса аннӑ, кӗпи арки
айӗнчен сӳсен шереписем усӑнса тӑраҫҫӗ.
— Асту, Марине! Такӑнса ан ӳк! Эс ик уруна та хӑрах
пушмака чик, тепӗр пушмакне шӗлепке вырӑнне тӑхӑн, — йӗкӗлтет Павӑл.
Марине нимӗн те чӗнмест.
— Ӗҫлекенсем нихӑҫан та такӑнмаҫҫӗ, — касса татать Павӑла Ваҫҫили.
Марине вӑйӑ тавра иккӗмӗш хут утса тухать. Ун
3. Ева Лисина.
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хыҫҫӑн икӗ хӗр ача пӑшӑлтатса пычӗ. Анчах та Маринешӗн тӳпесӗр пуҫне нимӗн те ҫук тейӗн, ярмӑрккӑра
пулнӑ ҫынсене вӑл пачах та асӑрхамарӗ. Маринене
хӑйсен кас ачи тытса чарать.
— Сана Арҫук киле килме каларӗ. Часрах терӗ!
Ҫук, Арҫукшӑнах уттине улӑштармасть Марине. Вӑл
пуҫ тӑррине лартнӑ туп-тулли витререн тумлам шыв
тӑкасран сыхланнӑ евӗр утать.
— Мӗнле йӑла вӑл — ялан ҫын тумтирне тӑхӑнасси! — тулашать йӑмӑкне кӗтсе ывӑннӑ Арҫук. — Хыв
ман пушмака! Хыв теп! Сана пула вӑйӑран юлтӑм!
Пӗр сӑмах та чӗнмест Марине, пилӗк-ҫурӑмӗ ыратнӑ
пек майӗпен-майёпен пӗшкӗнет те сарӑ пушмака, ун
ҫинчи тусана аллипе сӑтӑрса, Арҫука хывса парать. Хӑй
ҫапла шухӑшлать: «Юрӗ, ҫурмаран пултӑр: пушмакӗ —
Арҫука, чӑлхи — мана. Пушмака ялан тӑхӑнаймастӑн
та, чӑлхи вара ҫулла та, хӗлле те кирлӗ».
Марине чӑлха кунчисене хӑпартса тепӗр хут кантрапа ҫыхнӑччӗ кӑна, амӑшӗ ҫитрӗ.
— Сан валли пӗремӗк и лее килтӗм, — терӗ амӑшӗ
кӑмӑллӑн. Урайӗнче чӑлха кунчисемпе тертленсе ларакан хӗр ачи ҫине пӑхса илчӗ те вӑл сасӑпах кулса
ячӗ. — Ман чӑлхана тӑхӑнса яма та ӗлкӗрнӗ-ҫке эс!
Чӑлхине те пӗр сӑмахсӑрах хыврӗ Марине. Вӑл вӗрин пӑшӑлтатса илчӗ:
— Мана пӗремӗк кирлӗ мар...
Хёр ача урайне сарнӑ тӳшек ҫине тӳнчӗ те ӗсӗклесе
ячӗ...
«ПУРӖ ПӖР ЭП САНРАН АСЛӐ!»
Кӗтӳ те паҫӑрах анчӗ. Марине ҫаплах
тӳшек ҫинче чӗтресе выртрӗ. Амӑшӗ ӑна ӑшӑ сӗтпе
пӗремӗк ҫитересшӗн пуҫран шӑлчӗ. Хёр ача амӑш аллине те сирчӗ, хӑйпе юнашар хунӑ чӑлхана та аяккалла шутарчӗ — йышӑнмарӗ.
Вӑйӑм, вӑйӑм вӑй тулли те,
Вӑйӑм, вӑйӑм вӑй тулли,
Кӑвак ҫеҫке хир тулли, —

юхса кӗчӗ чӳречерен юрӑ.
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Ах, вӑйӑран анаҫҫӗ! Марине ура ҫине сиксе тӑчӗ те
хапха умне чупса тухрӗ. Вӑйӑ хӗрӗсем ешӗл тавралӑха хӗрлӗ, кӑвак тӗссемпе варкӑштарса утаҫҫӗ. Вӗсем
хыҫҫӑн вӑрман шӑрши сарӑлса юлать.
Марине хӑйсен умӗнчи вут купи ҫине хӑпарса ларать.
Кӑштахран урам леш енчи сак ҫине Нинӑпа Арҫук
тухса ларчӗҫ.
«Мӗн ҫинчен калаҫҫӗ-ши вӗсем?» — ш у х ӑ ш л а т ь
Марине.
Нина Маринене килӗшет те, килӗшмест те. Нина
вӗҫкӗнрех пек туйӑнать ӑна. Пӗртен-пӗр ачи пулнӑран-и,
амӑшӗ Нинӑна халех ик аркӑллӑ кӗпепе ҫӳретет. Маринен кӗпине вара те вырӑсла, те чӑвашла ҫӗленӗ —
хӑй те пӗлмест. Тепёр енчен илсен, Нина такам кӑмӑлне те каймалла: кӑвак куҫлӑ, сарӑ ҫӳҫлӗ вӑл.
Нина ҫинчен шухӑшланӑ май Марине темшӗн пиччӗшне шеллесе илет. Чӑтаймасть хӗр ача: тем шыранӑ пек туса хирӗҫ тӑкӑрлӑка кӗрсе каять. Ҫын курасран сыхланса, пӗшкӗнсе утать вӑл. Кайран тӑкӑрлӑкран пӑрӑнать те, улма пахчи урлӑ каҫса Элекса
инке ҫатанӗ ҫумне йӑпшӑнать.
Леш енчен калаҫни илтӗнет.
— Кӑҫал эп пиллӗкмӗш класа каяп, — тет Арҫук.
Марине хӑйне хӑй ёненмесӗр, хӑлхине тутӑр айёнчен кӑларса лӑпчӑнарах ларать.
— Эп те пиллӗкмӗш класа каяп, — хуравлать Нина.
«Эй, айвансем! Тупнӑ калаҫмалли! Кӑна пёлнё пулсан ҫакӑнта асапланса та кёрсе лармастӑм», — шухӑшлать Марине, хӑй ҫавах та итлеме лайӑхрах пултӑр
тесе ҫывӑхарах куҫса ларать. Нина сасси илтёнет.
— Ёнер сирён Марине урама тухнӑ та, эп 1940 ҫулта ҫуралнӑ, эс — 1935 ҫулта ҫеҫ, эп санран аслӑ тесе
мухтанса ҫӳрет.
Марине кайран хӑйне сывлӑш ҫитмесрен хӑранӑ евёр
тарӑннӑн сывласа илет те вёлтёрен укипе явӑннӑ ҫатан
ҫумне лӑпчӑнать.
Нина пекех 1935 ҫулта ҫуралнӑ Арҫук тӳрех чӗнмерё. Ахӑртнех, вӑл: «Мён амакӗ ку, капла хам йӑмӑк
та хамран аслӑ пулса тухать», — тесе хыпӑнса ӳкрё
пулас, ҫавӑнпа сасси те иккёленерех тухрё:
з*
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— Ухмахланса ҫӳрет пуль. Шутлама та пёлмест вал...
Марине ҫатан урлӑ ялт ҫеҫ сикрӗ.
— Эсир ӑслӑ! Сӳпӗлтетсе ларатӑр! Иксӗр те пӗр класра вӗренетӗр вӗт! Эп чӑвашла мар, мишерле те шутлама
пӗлетӗп: пӗр, ик, тӳрт, пиш, алтӑ, йитӗ, сикӗс, тукӑс, ун!
Арҫукпа Нина, вӑрӑпа тытнӑ ҫынсем пек, намӑсланса
каяҫҫӗ. Нини маларах ӑна кӗрет.
— Вӑл эпир калаҫнине итлесе ларнӑ! Вӗлтӗренпе
хӗртмелле ӑна, шӗпӗне! Пӗлетне — эп санран аслӑ!
— Хапу пуррипе! Пурӗ пёр эп санран аслӑ! Эп 1940
ҫулта ҫуралнӑ, эс — 1935 ҫулта ҫеҫ!
— Марине! Эс — йӑмӑк! — хаярлансах каять Арҫук.
— Хӑ! Ӑна тӗрӗслес пулать-ха! Тен, эс ман шӑллӑм?
— Ы-ых! — тет Арҫук. Вӑл вӗлтӗрен тӗмӗсем еннелле ыткӑнать, ҫара аллӑнах темиҫе авӑр тӑпӑлтарса
кӑларать те ҫын умӗнче ята ярса ҫӳрекен йӑмӑкне ярса
тытать...
Ҫавах лӑпланаймасть Арҫук.
— Нина! Часрах илсе тух-ха хутпа кӑранташ!
Пиччӗш аллинчен вӗҫерӗннӗ Марине каллех вут
купи ҫине хӑпарса ларать. Ясмӑк пек хӑпалана-хӑпалана тухнӑ урасем ниҫта кайса кӗме пӗлмелле мар
тӗлкӗшеҫҫӗ. Хёр ача шӑлне ҫыртса икӗ аллипе харӑс
урисене хыҫать. Куҫҫуль юхса анать.
Ах, каллех юрласа ячӗҫ!
Марине пӳрте чупса кӗрет. Амӑш мӑйӗнчен уртӑнать.
— Часрах ҫӗнӗ кӗпе тӑхӑнтарт-ха мана!
Маюк инке, хӗр ачин кӑмӑлӗ уҫӑлса кайнипе хӗпӗртенӗскер, ним ыйтса тӑмасӑрах Маринене ҫӗнӗ кӗпе
тӑхӑнтартать, ҫӗнӗ тутӑр ҫыхтарать.
— Ӑҫта ман пӗремӗк?
Амӑшӗ Маринене икӗ пӗремӗк тыттарать.
— Анне, хӑшӗ пысӑкрах — пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх-и,
пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр пиллӗк-и?
— Паллах, пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх!
— Юрӗ, — тет Марине йӑл кулса. — Ҫав усал чӑлхапа пушмака пула кӑнтӑрлахи вӑййа та тухаймарӑм, каҫхине те пулин кайса курас.
— Ну май ан ҫӳре.
— Мӗнле пулать-ха унта...
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Марине урама тухнӑ чух Арҫукпа Нина сак ҫине
хут сарса хунӑччӗ, хӑйсем тусан ҫинех чӗркуҫленсе
ларнӑччӗ. Вӗсем темӗскерле задача шутлатчӗҫ пулас:
«вӑтӑр пиллӗк», «хӗрӗх» тени илтӗнчӗ.
— Марине, тархасшӑн, кил-ха кунта! — йӑлӑнчӗ Арҫук тӗпсӗр авӑра путакан ҫын сассипе.
Марине чарӑнса тӑчӗ, пӗр аллинчи пӗремӗкне тепӗр
аллине куҫарчӗ те кӗпине юсакаласа илчӗ. Вара хӑйсен
чӳречинчен пырса шаккарӗ.
— Анне!
Марине васкаса урам варрине кайса тӑчӗ.
— Мӗн-ха, хӗрӗм?
— Пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр
пиллӗкрен чылаях пысӑк-и вара?
Маюк инке Марине сасси тӑрӑх ҫакна ӑнкарса илчӗ:
хӗр ача унтан «чылаях пысӑк» тессе кӗтет.
— Чылай пысӑк! — кулать амӑшӗ.
Марине, илтми пулнӑ карчӑк пек, хӑлхине хупӑрлать.
— Мӗн? Мӗн тен? Хӑлхана шӑнтнӑ-ха эп. Хытӑрах
кала!
Маюк инке вара, хӗр ачине ҫӗклентерсе ярас тесех
пуль, курӑнми ӳпрене шыранӑ пек куҫне хӗсет.
— Пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр пиллӗк ак ҫапла пӗ-ӗ-ӗчӗк, — тет вӑл ҫинҫе сасӑпа. Унтан куҫне чарса пӑрахать, сассине хулӑнлатать. — Пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх
ак ҫапла пы-ы-ысӑк! — Маюк инке сывлӑшра тем
пысӑкӑш ункӑ ҫырса кӑтартать.
Амӑшӗпе хӗр ачи ахӑлтатсах кулса яраҫҫӗ. Элекса
инке енчен икӗ ҫын ахлатни илтӗнсе каять.
Кашни алла пӗрер пӗремӗк тытнӑ телейлӗ Марине
юрӑ илтӗнекен еннелле чупса каять.
ШАКӐПА ХУРӐН
Паян Маринене «хыт кукар» тесе йӗкӗлтерӗҫ. Хӗр ача питӗ кӳренчӗ. Халь вӑл хӑйсен пахчинчи лутра хурӑн айӗнче тӑрать, усӑнсах аннӑ аялти
турат ҫулҫисене пӳрнипе тӗкӗне-тӗкӗне илет.
— «Хурӑн» та «хурӑн» теҫҫӗ, чӑн-чӑн хурӑн пулма
мӗнле йывӑррине пӗлмеҫҫӗ, — мӑкӑртатать Марине.
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Чӑнах, Хиртикасра мӗнле кӑна хурӑн ӳсмест-ши:
ҫурта пек йӑрӑссисем, лутрисем, ластӑрккисем. Вӗсем
е пӗр сассӑр йӑл-йӑл ҫуталса лараҫҫӗ, е лӑпкӑн шӗпӗлтетеҫҫӗ, е ҫилпе шелтӗртетеҫҫӗ. Анчах пӗрин ҫулҫи те хӗр
ачасен шаккине Маюк инке пахчинче ӳсекен кукӑрӑҫ
хурӑн ҫулҫи пек симӗслетеймест. Ҫӗньял хӗр ачисемшӗн
вара шакӑсӑр пурнӑҫ пулман та, пулас та ҫук! Шаккине хурӑн ҫулҫипе сӑрласан тата!.. Ҫав симӗс шакӑсем
кӗсьере шӑкӑлт-шӑкӑлт тунӑ чух килте пӗччен юлсан
та кичем мар, ӗҫ капланса тӑрать пулин те, темӗскер
савӑнтарать-хавхалантарать сана. Выляма вӑхӑт ҫукха, эс пурпёрех пӗр-пӗр хӗр ачапа сӑмах татса хуратӑн.
«Кайран шакӑлла вылятпӑр-и?» — ыйтатӑн эсӗ. «Вылятпӑр!» — кӑшкӑрать вӑл хавассӑн. Кӗтетӗн вара ҫав
телейлӗ саманта, паллах, леш хёр ача та кӗтет. Темӗн
чухлӗ ӗҫ пулсан та, пӗрех шакӑлла выляса илетӗр! Кӑшт
пушансанах е вӑл сан патна чупса килет, е эс ун патне
вӗҫтеретӗн. Вӑл хӑй шаккине туртса кӑларать. Ана
хурӑн ҫулҫипе сӑрланӑ пулсан, ытарайман енне ху сисмесӗрех «ах!» тесе яратӑн, шаккине тытса пӑхатӑн.
Ак таса курӑк ҫине хире-хирӗҫ ларатӑр. Ӗнтӗ куҫ —
ҫивӗч, алӑ ӑста пултӑр! Ш ӑ к - ш а к , ш ӑ к ӑ л т - ш ӑ к ӑ л т
тӑваҫҫӗ ш а к ӑ с е м . Тем тӗрлӗ те сиктеретӗр вӗсене:
«пӗрре», «иккӗ», «саслӑ», «сассӑр», «лӗпӗш» — пӗри
тепринпе ылмашӑнса ҫеҫ пырать. Ҫук, ӑнсӑртран ҫӗнтерейместӗн, «сассӑрли» чух пӗр шакки теприне перӗнсе
шӑкӑлт тутӑр ҫеҫ — такӑнатӑн вара, эс выляма чарӑнатӑн, тепри выляма пуҫлать. Вӑл «лӗпӗш» пулнӑ шакка тытаймарӗ — каллех эс выляма пуҫлатӑн! Юлашкинчен ак сулахай алӑ — «хапха», пилӗк шакӑ —
«кӗтӳ» пулать, сылтӑм алӑпа ҫак «кӗтӗве» пӗрерӗнпӗрерӗн «хапхаран» чуптарса кӑлармалла. Самант ҫеҫ
шутласа тӑратӑн, анчах ҫав самантра «хапха» мӗнле
ларнине те, чӑп-чӑмӑркка «выльӑхсем» ӑҫта ҫӳренине
те, вӗсене х ӑ ш «ҫулпа» хӑваламаллине те витӗр сӑнаса
илетӗн! Хатӗрленетӗн! Ак сылтӑм алла ҫӗклетӗн!
Ҫав тӗрлӗ савӑнӑҫ кӳрекен шакӑсене симӗспе сӑрласа илемлетсен тата хаваслӑрах, тата кӑмӑллӑрах выляма! Ун пек тума хурӑн ҫулҫи кирлӗ.
...Марине кукӑр хурӑн патӗнчен пӑрӑнма та хӑрать.
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— Хыт кукар пулӑн унта! Татса пӗтереҫ вӗт ӑна, чичи хитрине! — пӑшӑрханать Марине.
Чӑнах ҫапла! Ав ракатка леш енне Хиртикас хёр
ачисем шӑкӑрин пырса тӑнӑ, пин-пин шевле пек ҫуталса ларакан хурӑн ҫине карта хушшипе куҫ илмесёр
пӑхаҫҫӗ.
АТТЕ ПИНШАКӖ
Арҫукпа Марине валли ашшӗнчен асӑнмалӑх сӑн ӳкерчӗк юлнӑ. Тата — ашшӗ пиншакӗ. Тӗттӗм кӑвак пиншак. Ашшӗ ҫак пиншака тӑхӑнса ҫӳренине Арҫук паян кун та астӑвать...
Арҫук ҫӗнӗ кӗрӗк те тӑхӑнса курнӑ, анчах та ашшӗ
пиншакӗ пек ӑшӑ тумтир курман. Вӑл чӗркуҫҫирен те
вӑрӑмрахчӗ-ха, кӑҫал вара чылаях кӗскелчӗ. Тӑхӑнатӑн
та ҫав пиншака, ҫан-ҫурӑма лӑштах яракан ӑ ш ӑ ҫавӑрса илет. Сана аттен кӑштах чикарккӑ шӑрши кёрекен
вӑйлӑ та вёри аллисем ыталаса илнӗн туйӑнать... Арҫук
вӑтам шкула кайма тытӑнсан ку пиншака амӑшё ӑна
парнелемелле!
Хальлёхе вара ӑна, ӑшӑ кӗрӗкрен те ӑшӑскерне, кивелсен те илемне ҫухатманскерне, Маюк инке те, Марине те тӑхӑнкалать. Ашшӗ пиншакне Маринене елкӑна кайнӑ чух, илемшӗн, кивё кёрёк ҫийӗнчен тӑхӑнтартаҫҫё, ҫиелтен кушак пиҫиххи ҫыхтараҫҫё. Ун чухне
Марине аякранах асӑрхаттарать:
— Ан ҫывхар, ан ҫывхар! Эп атте пиншакне тӑхӑннӑ!
Атте пиншакӗ... — хёр ача пиншак ҫухине пичёпе
сёртёнет. Ҫак пиншака паян Маюк инке тӑхӑнчӗ.
Маюк инке патшалӑх валли сёт пухать. Сӗте, хӑймине уйӑрттарма, виҫё ҫухрӑмри яла леҫет.
Вӑл ир-ирех витерен вӑкӑр тытса к и л ч ё . Ӗҫ вӑхӑтёнче пёр лаша та пушӑ мар.
Виҫё-тӑватӑ витре кёрекен сёт бидонёсене Маюк инке
малтан чёркуҫҫи ҫине, унтан лав ҫине хӑпартса лартать. Ҫак ёҫпе ун урисемпе аякёсем кӑвакарса-симӗсленсе ҫеҫ тӑраҫҫё.
Ял хушшипе вӑкӑр лӳпперрён пырать. Маюк инке
ӑна патакпа ҫурӑм урлӑ ҫатлаттарать.
Ялтан тухсассӑнах вӑкӑр мӑшлатса ярать те хӳрипе
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сулмаклӑн суллама тытӑнать. Маюк инке ылханнине
пӑхмасӑр ҫырма еннелле сӗтӗрет...
Маюк инке тилхепене икӗ алӑпа сулахаялла туртать, алӑ тупанӗсем хӗреҫҫӗ, пӳрнесем тармакланса
каяҫҫӗ. Танк-танк! тӑваҫҫӗ тулли бидонсем. Чалт-чалт!
сирпӗнет хупӑ савӑтсенчен вӑркӑнса тухакан сӗт. Бидонсене ҫыхса лартнӑ вӗрен ҫийӗнсе-касӑлса пырать.
Лава лачӑртаттарса вӑкӑр ҫырманалла талпӑнать. Хӑнкханк! тӑваҫҫӗ бидонсем, темле майпа кустӑрмасене ҫеҫ
тӗрӗс-тӗкел хӑварса, ҫемҫе тӑпрана сысна пек чава-чава,
ҫырма тӗпнелле йӑваланса анаҫҫӗ.
Пӗр бидонӗ хӑйне аякран тӑрӑнтарнипе Маюк инке
шуралса-кӑвакарса каять. Самантранах тилхепене алӑран ярса вӑл лав ҫинчен сиксе анать те вӑкӑра чӗлпӗрӗнчен ярса тытать. Кӗрешеҫҫӗ вӑкӑрпа этем. Вӑкӑрӗ,
юнпа тулнӑ куҫне мӑкӑл-мӑкӑл ҫавӑрса мӑйракипе хӗрлӗ саппун кӑкӑрлӑхӗнчен тӗллесшӗн. Шурӑ та хыткан
питлӗ этемми хӑрах аллипе мӑйракаран ярса тытнӑ,
вӑкӑр сӗлекипе йӗпеннӗ тепӗр аллипе чӗлпӗре явса
илет. Вӑкӑр пусӑрӑнать. Маюк инке ӑна тӑварать, ҫырмана ҫавӑтса анса шыв ӗҫтерет, кайран ҫул хӗрринчи
йывӑҫран кӑкарса хурать.
Ҫывӑхра ҫын пулинччӗ хӑть... Тапаҫлана-тапаҫлана
Маюк инке бидонсене ҫӳлелле йӑвалантарса хӑпартать.
Тумтир ӳт-тире ҫилӗм пек ҫатӑртаттарса илнӗ. Куҫа
тар юха-юха кӗрет.
Халь ӗнтӗ ҫав бидонсемех паҫӑрхинчен темиҫе хут
йывӑртарах. Вӗсене лав ҫине хӑпартса лартнӑ чух Маюк
инкен куҫӗ хурала-хурала каять... Кайран вӑл татӑлнӑ
вӗрене сыпать. Лӳпперленнӗ вӑкӑра кӳлет.
Асапланса пётнё вырӑнтан пӑрӑнсан ҫул ҫине тёттӗм
кӑвак япала выртса юлать...
Киле халтан кайса таврӑнчё Маюк инке. Хӑй кёлетки те хӑйӗнни пек мар, чыш, ҫап ӑна — уншӑн ку та
сисӗмлӗ мар пуль. Сасартӑк ҫак ёшеннӗ кӗлетке варт!
ҫаврӑнчё, лав ҫинчи улӑма тустарма пуҫларё. Салхуллӑн, хӑраса ӳкнё евёр кӑшкӑрса ячӗ Маюк инке:
— Ачамсем! Аҫу пиншакне ҫухатса хӑвартӑм!..
Пӳртрен сиксе тухнӑ Маринепе Арҫук амӑшӗ ҫумне
тӗршӗнеҫҫӗ. Ашшё вилни ҫинчен пёлтернё хут килсен
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ачасем ҫапла, паянхи пек, ҫил-тӑвӑлран хӑраса ӳкнӗ кайӑк чӗпписем евёр, амӑшӗ ҫумне лӑпчӑннӑччӗ...
Маюк инке йывӑррӑн шуса аннӑ куҫҫуль тумламне
шӑлса илчӗ те икӗ ачине икӗ енчен хӑй ҫумне чӑмӑртарӗ.
— Асапланса пӗтрӗм паян... Пиншак ҫул ҫине тухсан та пурччӗ. Хыҫра ҫын курӑнмарӗ. Хирӗҫ Элекса
килетчӗ. Арҫук, атя-ха кайса пӗлер, ҫавӑ тупман-ши?..
Элекса инке килтехчӗ те, анчах вӑл: «Эп нимӗн те
курман-тупман», — терӗ.
— Ашшӗ иккӗмӗш хут, яланлӑхах тухса кайнӑ пекех пулчӗ, — хурланчӗ Маюк инке. — Ҫурт пушанса
юлчӗ. Ку пиншака кам та пулин тупнӑ пулсан эп унран каялла сутӑн илме хатӗр... Асӑнмалӑхчӗ...
Алӑк патӗнче тӑракан Арҫук куҫӗ — куҫҫуль кӳлленчӗкӗ. Ачан тути те кӑвакарнӑ. Пӳрнисем те тӑлӑха
юлнӑ чӗпсем пек чӗтреҫҫӗ.
Темӗскер, чуна тивмелле тӑванскер, куҫа ыраттарать.
Темиҫе пин кӑвак япала хушшинче те ашшӗ пиншакне Арҫук таҫтанах палласа илӗ! Элекса аппан тӗпеле
купаланӑ вырӑнӗ айӗнчен кӑвак ҫанӑ, кивелнӗ пулин
те, ҫав-ҫавах тӳпе тӗсне аса кӳрекенскер, юратнӑ аттен
вӗри алли пек ырӑскер, кӑшт ҫеҫ курӑнса тӑрать.
Самантран ҫӳллӗ вырӑн урайне ишӗлсе анчӗ, тахҫанах кивелнӗ, ҫав-ҫавах ялтра кӑвак курӑнакан пиншака кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртаса, чышкисене чӑмӑртаса макӑракан Арҫук урама чупса тухрӗ.
ТАВӐРУ
Чӳречерен пӳрте кисрентермелле танлаттараҫҫӗ. Ҫакӑн пек пуласса, паллах, Арҫук малтанах пӗлнӗ, ҫавӑнпа вӑл, кил-ҫуртри мӗнпур алӑка питӗрсе, ҫенӗке пытанса ларнӑ.
Чӳрече кӗленчисем чанклатаҫҫӗ.
— Пӗтерчӗҫ! Ҫука хӑварчӗҫ! Маюк ывӑлех тунӑ ӑна! —
хирӗлет Элекса инке.
Тӗттӗм ҫенӗке, шетник хыҫне, хӗсӗнсе ларнӑ Арҫука
урай силленнӗ пек, хӑйсен килӗ умӗнче халӑх шавланӑ пек туйӑнать. Пиччӗшӗ ҫумӗнче паттӑррӑн тӑракан
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Марине те Элекса инке сасси урмӑшнӑҫемӗн лӑпчӑнса
пычӗ, кайран Арҫукпа юнашарах пӗшкӗнсе ларчӗ.
Элекса инке иртсе пыракансене чарса тӑратать пулас.
— Ытла ан кӑшкӑр-ха, — илтёнет Кётерне инке сасси. — Хӑратса ачасене чӗлхесӗр тӑвӑн. Маюкӗ сӗт леҫме кайрӗ. Хӑй ӗнер вӑкӑрпа кӗрмешсе аманнӑ, уксахласа пыратчё. Ачисем колхоза кайнӑ пуль.
— Килёнчех, килёнчех! Вӑр-хурахсем! — Элекса инке
вёрлёк хапха урлӑ каҫса кёрсе ҫенёк алӑкне кёрслеттерме тытӑнчё. Кивё алӑк халь-халь тухса сирпёнессён
лачӑрт-лачӑрт тӑвать.
— Кӑҫалхи пек пахча ҫимӗҫ нихӑҫан та пулманччё!
Тёп турё! Вӑр-хурах атаманё! Пилёк йӑрана, хӑяр вырӑнне хирсе хӑварнӑ, пёр пуҫӗнчен ҫёр улмине кӑларса
илнӗ! Амӑшёпе ёҫленё ӑна вёсем!
Унччен хӑлхине аллипе хупласа, таппа лекнӗ чӗпӗ
пек чӗтресе ларакан Арҫук Элекса инке сӑмахёсене тимлӗрех итле пуҫларё.
— Суять вӑл, суять! — пӑшӑлтатса илчё Арҫук.
Элекса инкен юлашки сӑмахёсем ачана пӑлхантарсах, тарӑхтарсах ячёҫ. Арҫук ура ҫине сиксе тӑчё те
ҫирӗппӗн алӑк патнелле утрё. Алӑк ирӗккӗнех уҫӑласса кӗтменччё Элекса инке. Ҫавӑтӑнса таракан икё ачана
курсан вӑл аптӑраса тӑчё.
— Суятӑн, Элекса инке! — терӗ шурса кайнӑ Арҫук. — Эпӗ икӗ йӑрана ҫеҫ тӑпӑлтарса тухрӑм! Ыттине
пӳрнепе те тӗкӗнмен.
— Эп сана «суятӑн» кӑтартӑп-ха... — Арҫук ҫине
сиксе ӳкме хӑюлӑх ҫитереймен Элекса инке каяллакаялла чакса пычё. — Тӗрмере лармалласкер! Виҫ ҫухрӑмри ялтан милици чёнсе килесси нимён те мар!
Ҫаратрӗҫ тесен ҫур сехетренех персе ҫитёҫ!
Элекса инке ҫапла тапӑлтатса-кӑшкӑрашса колхоз
правленийё еннелле хӑпарса кайрё.
Халь ёнтё Арҫукӑн алӑка питӗрмелли ҫук. Хапха
та, ҫенӗк те, пӳрт алӑкё те яр уҫӑ. Арҫук шӑлне шаккаса чётрет. Вӑл темён калать, йӑмӑкӗ унпа килӗшсе
пуҫне сулса тӑрать.
— Марине, ӗненетӗн-и? Эпё икӗ йӑранне ҫеҫ тӑпӑлтартӑм.
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— Ӗненетӗп, тете. Тӗрӗс тунӑ! Ма пиншака пытарчӗ
вӑл? Ахаль япала мар, атте пиншакӗ!
— Эп те ҫапла шухӑшларӑм! Хамӑн япала пулсан
нимӗн те мар — ҫухалтӑр! Атте пиншакӗ вӗт!.. Марине, пӑх-ха, милицисем килмеҫҫӗ-и?..
Марине пахча енчи чӳречерен пырса пӑхать.
— Никам та ҫук. Ма апла калан, тете?
•— Тытса каяҫҫех пуль... Шӑпаналла хӑтлантӑм... Уншӑн каҫармаҫҫӗ. Килеҫҫӗ пуль, пӑх-ха... Ҫула пуҫтарӑнас... Пӗрех тавӑртӑм!
Марине куҫӗ хӗсӗнчӗ, аялти тути усӑнма пуҫларӗ...
— Ан йӗр, Марине! Ҫирӗп пул! Эп сире нихӑҫан та
пӑрахмастӑп, пурё пёр киле таврӑнатӑп. Сан халь ман
вырӑнта, арҫын вырӑнӗнче, пулмалла.
Арҫук Маринене пуҫран шӑлчё. Лешӗ ӗсӗклесех ячё.
Арҫук та куҫяе шӑлса илчӗ. Вара ҫула тухма хатӗрленчӗ: шкул хутаҫҫине хут, кӑранташ, ал шӑлли чикрё.
— Сана вулама вёрентрём, ҫырма вӗрентсе ёлкёреймерём, шел... Эп ҫитсенех ҫырса ярӑп, аннен хирёҫ яма
вӑхӑчӗ пулмӗ... Павӑла-и, Ваҫҫилине-и пӗлтер, вӗсем
эс каласа тӑнине ҫырса парӗҫ... Килме вӑхӑт, пӑх-ха...
Марине чӳрече патне ҫитсенех чётресе ӳкрӗ.
— Тете... килеҫ...
Марине стена ҫумне тӗршӗнчӗ. Арҫук тёпелте пӗчченех тӑрса юлчё.
Яр-р! уҫӑлчӗ алӑк.
— Ак ҫакӑ! Шӑпана! — чышкипе хӑмсарса кӑшкӑрчё
Элекса инке.
— Хуллентерех, инке, хуллентерех, — терё милиционер.
Сӗтел хёрринчен икё алӑпа ярса тытнӑ, инҫе ҫула
пуҫтарӑнса шӑрӑх кунта та кивӗ фуфайка тӑхӑннӑ Арҫук милиционера тӳррӗн, куҫран пӑхса тӑчӗ.
— Эсӗ мӗн иртӗнсе ҫӳретӗн, э? — хӑтӑрарах ыйтрӗ
милиционер. — Ҫаратса ҫӳрекенсене мӗн кӗтнине пёлетён-и?
Кӑна Арҫук мар, Марине те пёлет. Шӑпанасене, вӑрӑхурахсене тёрмене лартаҫҫё. Маринене амӑш сӑмахӗсем аса килеҫҫӗ. «Шанчӑк — Арҫукра, Арҫук — к и л
тӗрекӗ», — тет вӑл яланах.
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Ку милиционер икӗ йӑраншӑн мар, пӗр хӑяршӑн та
каҫарас ҫук. Сасси хаяр.
— Тӑпӑлтарнӑ пахча ҫимӗҫе ӑҫта хутӑн?
Куҫ умӗнчех илсе каяҫҫӗ вӗт кил хуҫине... Ҫурт паянах пушанса, тӗрексӗр тӑрса юлать...
Марине вӑрттӑн милиционера сӑнать. Лешӗ лутра.
Маринене те амӑшӗ «пӗчӗк хӗр пулатӑн» тет. Милиционерӑн ӳчӗ те, ҫӳҫӗ те хура, Маринене те ачасем
хӑш чухне «чикан» тесе йӗкӗлтеҫҫӗ...
Марине ланчӑрах кайрӗ. Хӑюллӑ та тӳрӗ кӑмӑллӑ
пулсан, ун ҫак милиционер умёнче пурне те йышӑнмалла: «Эп — сан ачу, Арҫук ман атте милиционер
иккенне тахҫанах пӗлтернӗччӗ, кӑмӑлу пулсан мана халех илсе кай, ун вырӑнне Арҫука киле хӑвар, унсӑрӑн
пирӗн ҫурт юхӑнать», — темелле. Ун чухне вӑл, тӑван
ачине тупнипе савӑнса ӳкнӗскер, Арҫука тӗкӗнмӗ те...
Марине хӑравҫӑ пулчӗ... Никам ҫинчен те, нимӗн
ҫинчен те шухӑшлама пултараймарӗ... Пӳртри ҫынсем
мён калаҫнине те ӑнланми пулчӗ... Пуҫра пӗртен-пӗр
шухӑш: «Мана ан паллатӑрччё, мана ан паллатӑрччӗ...»
Ҫакӑншӑн вӑл тем пама та хатӗр...
Хёр ача куҫне тӗтре хупӑрлать. Милиционер темшӗн
кулать, темшён Арҫукпа кӑмӑллӑн калаҫать... Тен, Арҫук хӑйён йӑмӑкӗ тӑван маррине пёлтерчё?.. «Мана
ан паллатӑрччӗ, мана ан паллатӑрччё...»
Пӳртри ҫынсем таҫта тухса кайрёҫ... Марине тӑртӑр чӗтренипех тӑрса юлчӗ. Сывлама, утӑм пусма хӑраса тӑчӗ вӑл. Майӗпен хӑй ирӗкрине туйса илчё... Сывласа ячӗ. Пӳртрен тухрӗ. Ӑна илсе каймарӗҫ. Ирёкре
вӑл. Савӑнмалла ун. Анчах пыра ларнӑ, ҫӑтса та ҫӑтайми чӑмӑркка тӑнлавсене ыраттара пуҫларӗ... Пётём тавралӑх ют пек. Пёр-пёр япалана тёкёнсен вӑл Маринене тӗртсе ярассӑн туйӑнать.
Ӗнерхи кун аса килчё. Ашӑччё. Ирхине Марине ҫёр
улми ҫумларё. Ҫӗр улми пахчи халь куҫ умнех тухса
тӑчё: тёттём симёс тӗмсем ҫулҫисене ҫавӑра-ҫавӑра хумханаҫҫё. Марине йывӑррӑн куҫне хупрӗ: малашне ӑна
ҫӗр улми тӗмӗсем хӑйсем патне те ҫывӑхартмӗҫ, кай
кунтан тейӗҫ... Телейлё пурнӑҫ иртсе кайрё...
Пӗтерчӗ Марине! Пётерчё... Пётерчё... Хӑй пурнӑҫ44

не сыхласа хӑварассишӗн тӑван пиччӗшне хӳтӗлеймерӗ... Сутӑнчӑкпа танах вӑл...
Ӑҫта-ши ахаль чухне нимӗн ҫукран йӑрӑлтатакан
куҫҫулӗ?..
Хӗрсе кайнӑ пуҫне икӗ аллипе хӗстерсе, тайкаланса
Марине, пуҫӗ ҫаврӑннӑ сурӑх пек, картара ҫаврӑнса
ҫӳрерӗ.
Сутрӗ вӑл... Сутрӗ... Сутрӗ...
Хёр ача нӑшӑклатса ячӗ. Унӑн такама хӑваласа ҫитмелле пек. Хӑйӗн хальхи пурнӑҫне унччен хӑратса тӑнӑ
пурнӑҫпа улӑштармалла пек. Вара ҫӗр улми тӗмӗсем
хумханма тытӑнаҫҫӗ пек.
Куҫӗ тӗтреленсе, куҫҫульленсе курми пулнӑ хёр ача
урама танкӑлтатса тухрӗ, сасартӑк чупма тытӑнчӗ.
Тӑкӑрлӑк тӗлӗнче вӑл таҫтан ҫиҫкӗнсе килекен хаваслӑ
пит-куҫлӑ Арҫука пырса тӑрӑнчӗ те тусан ҫине кайса
ӳкрӗ...
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН
Пушӑ вӑхӑтра Арҫук яланах кӗнеке вулать. Кашни кӗнеке вуласа тухмассерен вӑл хӑйне хӑй
ҫӗнӗ ят парать. Марине йӑлтах хӑшкӑлса ҫитрӗ: пиччӗшне «Арҫук» тесе чӗнсенех, лешӗ йӑмӑкне хӑлхаран
пырса ласкать. Марине чеелене пуҫларӗ, вӑл Арҫук патне пырса тӑрать те: «Тете, эс паян Арҫук-и, Арҫук
мар-и?» — тесе ыйтать.
Арҫук мӑн кӑмӑллӑн хуравлать:
— Айван хёр ача, эпӗ нихӑҫан та Арҫук пулман.
Эпӗ — Гулливер!
Гулливер пулнӑ кун Арҫук, хӑйне хӑй улӑпа хурсаши, Марине ҫине ура айӗнчи ҫӳпӗ ҫине пӑхнӑ пек,
куҫне хӗссе пӑхрӗ, йӑмӑкне кӗсьене чиксе хурассипе
хӑратрӗ.
— Пирӗн колхоз председателӗн ӑс ҫитмест ҫав, —
терӗ Арҫук вӑрмантан анакансене хӗрхенсе. — Темиҫе
бригадӑна вӑрман касма яриччен килсе калаҫасчӗ манпа: маншӑн вӑрмана йӑвантарасси пӗрре вӗресси ҫеҫ,
лашапа, тракторпа турттарса та аппаланмалли ҫук, пӗтӗм вӑрмана пӗр ҫыхӑ туса, ҫурӑм хыҫне хурсах йӑтса
килсе парӑттӑм.
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Кунӗпе хӑйне мӑннӑн тыткаланӑран-и, Арҫук каҫа
хирӗҫ анра пуҫларӗ пулас. Темӗскер сӗтӗрсе пыракан
кӑтка курчӗ те вӑл: «Ай, ку мана таптаса кайӗ», —
тесе ҫатан хыҫне пытанчӗ. Тата — пуҫне йӑмра ҫулҫи
перӗнсен, Арҫук чул ҫурт айне пулнӑн хаяррӑн йынӑшса
ячӗ те ҫӗре тӗшӗрӗлсе анчӗ.
«Эх, кӗнеке вула-вулах ухмаха тухрӗ иккен ку ача.
Пульницана ҫитиччен вилсе ан кайтӑрччӗ», — шухӑшларӗ хӑраса ӳкнӗ Марине. Вӑл амӑшӗ патне чупрӗ. Алкум патне те ҫитменччӗ хёр ача. Арҫук ӑна хӑлхаран
ярса тытрӗ...
Арҫук чапа тухрӗ, йӑмӑкӗ ӑна Тӑм Суйӑр, Руппинзӑн
Крузӑ тесе чысларӗ.
Паян вара пӑтӑрмах сиксе тухрӗ. Марине Арҫука
темӗнле паттӑр ячӗпе чӗнчӗ. Лешӗ хӑтӑрса ҫеҫ тӑкрӗ.
— Мӗнле Руппинзӑн Крузӑ? Мана ҫуралнӑранпах
Гекльберри Финн тесе чӗнеҫҫӗ! Ман ҫине ҫӑвар карса
пӑхса тӑриччен нӳхрепе кӗрсе тӗрӗслесчӗ: кирлӗ мар
шетник ҫук-и унта? Сирӗнпе пӗрле пӳртре пӑнтӑхса пурӑнса пурнӑҫа пӗтерни ҫеҫ, паянтан пурӑнма шетнике
куҫап. Гекльберри Финншӑн чи хакли — ирёклӗх!
Сирӗн пек хупӑнса-питӗрӗнсе пурӑнмасть вӑл!
Марине тем аса илнӗн шухӑшласа тӑчӗ-тӑчӗ те ҫапла касса татрӗ:
— Эсӗ хвин мар, чӑваш. Хвин вӑл хӗрлӗ ҫӳҫлӗ, симёс
куҫлӑ, эс ав хура.
Кӑна кӗтмен Арҫук куҫне мӑч-мӑч тутарса илчӗ.
— Эс ӑҫтан пӗлен?
— Пӗлмесӗр! Эс ярмӑрккӑра ланккаса ҫӳренӗ кун Ваҫҫили мана ҫав ача ҫинчен пӗтӗмпех каласа пачӗ! Ӗненмесен Ваҫҫили патне кай та ху ыйтса пӗл.
Ним чӗнейми пулнӑ пиччӗшӗ ҫине Марине ирхинехи Гулливер пек пӑхса илет те пуҫне каҫӑртса кӳршелле уттарать.
— Ваҫҫили, эс каласа панӑ хвинсен Кекпӗрри текен
ача пурччӗ-и? — тӗпчет хёр ача кӑвайт татакан Ваҫҫилирен.
Ваҫҫили пӗрех хут ӑҫта та пулин тарас мар-ши тенӗн
ун-кун пӑхкаласа илет. Анчах та Марине вӑрӑм калаҫӑва итлеме хатӗрленсе ун умнех пырса ларать. Ваҫ46

ҫили хӑйне ӳслӗк тапӑннӑ пек кахлата-кахлата, такӑна-такӑна Маринене хуравлать:
— Ҫывӑх ю л т а ш с е м ч ч ӗ у н п а . . . У й р ӑ л м а й ы в ӑ р
пулчӗ...
— Ҫав ача ҫинчен кӗнеке ҫырнӑ-им?
— Аслӑ та хастар ача ҫинчен ҫырмасан, кам ҫинчен ҫырас?..
Ваҫҫили калаҫӑва урӑх япала ҫине куҫарасшӑн пулчӗ,
анчах та Марине сӑмаха пӑрма памарӗ, Кекпӗрри ашшӗамӑшӗ, хурӑнташӗ ҫинчен тӗпче пуҫларӗ. Ваҫҫили шапӑртатса юхакан тарне шӑла-шӑла илчӗ. Ҫитменнине
тата, Арҫук хашкаса чупса ҫитрӗ.
— Ваҫҫили! Эс Гекльберри Финна чӑнах та пӗлетне?
«Пӗтнӗ пуҫ пӗтнех! Паянтан хӑтӑлсан ӳлӗм мӗнле
пурӑнмаллине пӗлӗттӗм-ха», — шухӑшлать Ваҫҫили.
Вӑл ӗнтӗ юлашки чӑрсӑрлӑхне пухать:
— Йӗкӗреш пек ҫӳреттӗмӗр.
Арҫук куҫӗ хапсӑнчӑклӑн ҫутала-ҫутала илет.
— Ан калаҫ... Марк Твен текен писатель ун ҫинчен
кӗнеке ҫырса кӑларнӑ.
Халь ӗнтӗ Ваҫҫили тӗлӗннӗ пек тӑвать.
— Матви пичче тетне? Ҫырма ӑстаччӗ ҫав...
— Матви пичче мар, Марк Твен!
— Сӑмаха пӗлсе калаҫ, Арҫук! Ӑна Тӗве Матви тесе
чӗнетчӗҫ. Атте патне чӗлӗм туртма пыратчӗ. Ха, мӗнле
чее вӑл! Хушаматне урӑхлатса ҫырать иккен...
— Гекльберрипе туслӑ пулнӑ тетӗн, мӗншӗн-ха апла
кӗнекере сана асӑнман? — ыйтать Арҫук.
Ваҫҫили Арҫук ҫине мӗн кирлӗ-кирлӗ мара сӳпӗлтетет ку тенӗн пӑхса илет те вӑтаннӑ пек туса пуҫне чикет.
— Матви пичче хӑй ятне улӑштарнӑ та, ман ята та
урӑхлатрӗ пулӗ ҫав.
Арҫук шӑпланать. «Вӑт кӳршӗ ачи те ку Ваҫҫилине! Гекльберри пек чаплӑ ача тӗнчере те ҫук пуль
теттӗм, вӑл пур — хирӗҫех пурӑнать!»
— Ваҫҫили, ҫав кӗнеке тӑрӑх темӗн чул ыйтмалли
пур та...
— Паян ман вӑхӑт ҫук-ха, ырансенче кил, ӑнлантарса парӑп.
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Ваҫҫили часрах амӑшӗ патне Финлянди ҫинчен тӗпчеме кӗрсе каять. Арҫук ыран ун патне ҫитетех, Гекльберрн Финн ҫинчен калаҫма тиветех...
ШУПАШКАРА ТАРНИ
Артистсем килсе кайнӑранпа Арҫукшӑн канӑҫ пӗтрӗ: тӗлӗкӗнче те артистсене курать, артистла калаҫать. Икӗ кун хушши вӑл Павӑлпа ырми-канми пӑшӑлтатрӗ: пӗрремӗш кунӗнче Павӑл Арҫукпа килӗшмесӗр пуҫне сулкаласа ҫеҫ тӑчӗ, иккӗмӗш
кунӗнче чӗнмесӗр итлерӗ, виҫҫӗмӗшӗнче вара Арҫукран та хавхаланарах, хӑлаҫлана-хӑлаҫлана калаҫа пуҫларӗ. Ачасем пӗр-пӗрне ал тытса, вӑрттӑн сӑмах татса
хучӗҫ.
Ҫав кун Арҫук Маринене пахчана ертсе тухрӗ.
— Марине, мана анне ялан атте пек учиттӗл тӑвасшӑн. Эп учиттӗл мар, арттис пуласшӑн. Эс мӗнле
шухӑшлан?
— Учиттӗл хамӑр ялтах миҫе! Арттисах пул, Арҫук!
Арттисах! Кашни эрнере кунта килсе тӑрӑн! Аннепе
иксӗмӗр сана курма ҫӳрӗпӗр!
— Шкула каймалли вӑхӑт ҫывхарать ҫав... Шкула
ҫӳре пуҫласан часах хӑтӑлаймӑн. Ыран эпир Павӑлпа
Шупашкара тухса тарасшӑн. Вырӑс чӗлхине ӑнланатӑп... Патӑрьелне мӗнле ҫитмеллине пӗлетӗп... Салтак тӳми пуҫтарса панӑшӑн мана аптекӑран укҫа пачӗҫ. Эх, аннене савӑнтарасшӑнччӗ те ку укҫапа!.. Аннене пӗтӗмпех каласан мана Шупашкара ярас ҫук вӑл...
Мӗнле шутлан, Марине?
— Э-эй! Ярать-и вӑл сана Шупашкара?! Вӑрттӑн тарас пулать! Укҫи пирки те мӑштах пул! Хӑвӑра кирлӗ.
Кайран аннене каласа ӑнлантарӑпӑр.
Тепӗр кунне Арҫук ҫула тухма пуҫтарӑнчӗ: икӗ пашалу, тӑвар, хӑйӗн ҫуралнӑ хутне, мӗнле вӗренни ҫинчен пӗлтерекен табелӗсене чӗркесе шкул хутаҫҫине
чикрӗ.
Тӗттӗмленсе ҫитсен Арҫук кӑнтӑрлах вёлтӗрен ӑшне
пытарса хунӑ япалисене туртса кӑларчӗ те вӑйӑ вырӑнне уттарчӗ. Марине пиччӗшне ӑсатма тухрӗ.
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Арҫук, асӑнмалӑх пултӑр тесе-ши, урине хыҫалалла
явса чӗркуҫҫипе ҫамкине аллипе ҫапа-ҫапа ташлать.
— Ай пултарать-ҫке! Ӳссен арттисах пулан пуль,
Арҫук! — кӑшкӑраҫҫӗ алӑ ҫупакансем.
Ку сӑмахсене илтсен чалт! ҫеҫ Павӑл сиксе тухать.
Тӑрӑс-тӑрӑс тапать вӑл, ҫӳлелле сикет, аллисене сарса
ура хуҫать.
— Ку мӗнле тата! «Пиҫсе ҫитнӗ» арттисах!
Акӑ хашӑлтатакан Арҫукпа Павӑл айккине пӑрӑнчӗҫ.
Капӑр-р! пухӑнчӗ вӗсем тавра ача-пӑча. Арҫукпа Павӑл
алӑ тытса ҫаврӑнчӗҫ. Арҫук Нинӑна икӗ хутчен ал пачӗ,
пӗрремӗшӗнче «чипер юл», тепринче «аннӳ пек ан пул»
терӗ.
Пурне те ал парса тухсан Арҫук йӑмӑкӗ патне пычӗ
те аллине тӑсрӗ.
— Асту, ан йёр! Эпир ӑҫта кайнине ыран каҫчен ан
пёлтер, атту пире хӑваласа ҫитме пултараҫҫӗ.
Марине ҫак к а ҫ ш ӑ н ятарласа ҫыхнӑ шурӑ тутӑр
кӗтессипе куҫне шӑлса илет.
— Йывӑр пулсан та чӑтӑр ӗнтӗ...
Арҫукпа Павӑл малтан утрӗҫ, вӗсем хыҫҫӑн ача-пӑча
кӗшӗлтетсе хускалчӗ. Юлашки хут ял вӗҫӗнче сывпуллашрӗҫ. Инҫе ҫула каякансене каласа ямалли темӗн
чул!
— Чапа тухас пулсан пире манса ан кайӑр ӗнтӗ!
— Хамӑр яла килсен пире укҫасӑрах кӳртӗр ӗнтӗ!
— Мӗнле те пулин хыпар ҫитерӗр ӗнтӗ: тен, унта
арттис валли тата вырӑн тупӑнӗ?
— Чиперрисене начар вӗренсен те арттиса илеҫҫӗ
тени тӗрӗс-и? Ҫырса пӗлтерӗр, — тет Тукас чиперкки.
— Асту, кӗтсех вырт! Хаҫатра пӗлтерӳ пичетленӗ:
Нарспи рольне выляттарма «иккӗ» айӗнчен тухманнине шыраҫҫӗ тет, — тарӑхать хура тут пуснӑ пысӑк пуҫлӑ
ача.
— Апла Нарспие сана выляттараҫ пуль, хура тул
пӑттине!
— Мана выляттарӗҫ! Арттис ҫавӑнпа арттис вӑл! Вӗсем
сӑрланаҫҫӗ: хурине сарӑ тӑваҫ, саррине — хура. Арҫук,
Павӑл, вӗреннине пӗлтерекен табельсене илтӗре?
Ачасем хура тутлӑ ачана, ыран-паян артист пулма
4. Ева Лисина.
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пултаракан вырӑнне хурса, айккине сирӗлсе ҫул параҫҫӗ.
Уйрӑлма вӑхӑт ҫитсен Арҫук Ваҫҫилие кӑчӑк туртса илет.
— Эс пирӗннисене ан ман ӗнтӗ: анне ватӑ, Марине ешӗл.
— Эпир манмӑпӑр та манмӑпӑр, хӑвӑр манӑҫа ан
хӑварӑр: чаплӑ ҫынсем часах ҫуралнӑ ҫӗршыва манакан...
Кайрӗҫ Арҫукпа Павӑл. Пысӑк ӗмӗтлӗ ҫынсемшӗн
тӗттӗмри ҫул та — такӑр, пулас артистсемшӗн вара икӗ
айккипе тӑсӑлакан хура ҫӗмелсем — пӗр-пӗр чаплӑ
спектакльти мӑнаҫлӑ сцена ҫеҫ. Кунтан ҫӗр утмӑл сакӑр
ҫухрӑмра — халиччен курман Шупашкар, тёлёнмелле
хула...
ТӖП ХУЛАРА
Ҫулла час ҫутӑлать. Арҫукпа Павӑл
Шӑнкӑртам патне ҫитнӗ ҫӗре ҫумрах, ҫывӑхри ката хыҫёнчех, вут пёкё курӑнчё. Йӑмӑхланса, витёр кёренленсе тӑракан пӗкӗ хулӑнланса пычё, ярӑм-ярӑм пёлӗтсене ирёлтерме пуҫларё.
Мӑнаҫлӑн ҫёкленет хӗвел.
Ачасем Патӑрьелне ҫитнё тӗле вӑл катана тӗтрелӗхрен ирёке кӑларчӗ.
Ҫёрле ҫула тёл-тёл ялтраса илнӗрен ҫеҫ тупса утнӑ
ачасем тӗттӗм каҫран шикленмерёҫ те, хёвел тухсан
вёсем хӑпартлансах кайрёҫ. Хӑҫан та пулин пёр-пёр
спектакльте ҫакӑн пек ире кӑтартӗҫ вёсем. Темиҫе сӗмлӗ
кёрен тёссемпе ялкӑшса хёвел тухать. Сывлӑм ӳкнӗ.
Й ы в ӑ ҫ - к у р ӑ к с у л м а к л ӑ н усӑннӑ. Ҫёмел мёлкисем
тӑсӑла-тӑсӑла выртаҫҫё. Пӗр кивӗ тёс те ҫук таврара,
пурне те сывлӑмпа хӗвел ҫӗнетнӗ. Чим!.. Ҫут ҫанталӑкӑн
чаплӑ сехетне — хёвел тухнине, тен, сцена ҫинче те
кӑтартас мар, пӳрнепе те тӗкӗнес мар ӑна! Спектакльне
хӑйне хёвел тухнӑ чухне выляма тытӑнас! Билет ҫине
«Спектакль хӗвел курӑнсан пуҫланать» тесе ҫырнӑ.
Аслӑ хир. Сцена — ҫак хир варринче. Тухӑҫра, пёр-ик
ҫухрӑмра, хура вӑрман. Курма пынисем ҫавӑнталла
пӑхса лараҫҫӗ. Акӑ ярӑмӑн-ярӑмӑн тӑсӑлса выртнӑ
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пӗлӗтсем хускалма тытӑнаҫҫӗ. Яр уҫҫӑн курӑнса каять халь ҫеҫ шӑрантарнӑ, аванса ӳкнӗ вут хӗҫ. Спектакль пуҫланать. Темшӗн ҫав ир ҫинче вылякан артистсем пӗвӗ-сийӗпе улӑп евӗр, чун-чӗрипе — таса та хӑюллӑ пулмалла пек туйӑнать. Курма пынисем те вӑйлӑ, ирӗк чунлӑ пулмалла пек. Ялтӑртатса тухакан хӗвел
умӗнче пёр сас та суя пулмалла мар.
Артист пулма тараканскерсем ҫапла хавхалансаёмётленсе Патӑрьелне ҫитсе тухрёҫ. Вёсен халь Канат а каякан ҫула тупмалла. Вӑл кёпер урлӑ каҫсан пулмалла-ха.
Пысӑк телейлё иккен ачасем — хыҫран хӑвалакан
та курӑнмарӗ, кёпер патне ҫитсенех машина та тупӑнчӗ.
Машини тата Шупашкара каяканниех пулчё.
Кайӑк сасси ҫеҫчӗ. Выльӑх-чёрлёх, этем сасси хутшӑна пуҫларё.
Таврара — палламан хирсемпе палламан ялсем. Ҫулсукмаксем анлӑланса пыраҫҫё, шӑв-шав ӳсет, ялсем
хӑйсене тусан ытларах лекнёрен тётреллёрех курӑна
пуҫлаҫҫӗ.
Хавхалануллӑ ёмётпе пурӑнакансемшён вӑрӑм ҫул
та кӗске — кӗтмен ҫёртен ял ҫурчёсем хушшинче виҫӗтӑватӑ хутлисем тёл пула пуҫларӗҫ.
Куҫ харшине ҫёклесе, ҫамкине вӗҫкӗн каччӑ атти пек
картлатса лартнӑ Арҫука Павӑл аякёнчен таклаттарчё:
— Шупашкар...
Малта урамё-урамёпе тӑватӑ-пилёк хутлӑ ҫуртсем.
Пёр-ик ҫурчё вёсенчен те ҫӳллӗ.
— Шупашкар, — терӗ Арҫук та, ӑна аслӑ хавхалану пырса ҫапрё, вара вӑл тухакан хёвел умёнче йёпе
хир варринче вылякан артистӑн уҫӑ сассипе ҫине-ҫине
каласа хучё: — Шупашкар! Шупашкар!
— Ҫитрӗмӗр! — терё шофер та машинине чарса. —
Анса юлас пулать. Укҫа тӳлӗр.
Ачасем кустӑрма таврашё ҫине пусмасӑрах ҫӳлтенех сикрёҫ.
— Павӑл, мана ҫурӑмпа хупӑрла-ха, — пӑшӑлтатса
илчё Арҫук. Хӑй вара пӗшкӗнсе ларчё те сылтӑм уринчи пушмакне хывса илчӗ. Ача ун-кун пӑхкаларё, вара
пушмак ӑшне хӑйпӑтса пӑхрӗ. Укҫана ҫакӑнта чикнёччё

вӑл. Укҫи, тем, пулмарӗ-ха... Арҫук сулахай пушмакне хывса илчӗ. Сасартӑках хыпӑнса ӳксе ҫилӗмпе тач
ҫыпӑҫтарнӑ пушмак ӑшне хӑпӑтрӗ. Унтан каллех малтанхи пушмакне ярса илчӗ те ӑна тӑрмаланӑ хыҫҫӑн
сехӗрленсе кӑшкӑрса ячӗ: — Павӑл! Мӗнле сӗлӗ пӗрчисем кусем?!
Тӗпчеме, чӑнлӑха юратакан Павӑл пушмак ӑшӗнчен
тухнӑ пӗрчӗсенчен пӗрне илчӗ те чӗрнипе чакалама пуҫларӗ.
— Сӗлӗ пӗрчи мар ку... Хут... Хаклӑ йышши хут...
Малтан й ӑ л т ӑ р к к а пулнӑ... Ахӑртнех, ӑна майӗпен
асӑрханса нӳрлетнӗ... Ман шутпа, тарпа, мӗншӗн тесен йывӑр шӑршӑ кӗрет... Ырӑ хут татӑкӑн-татӑкӑн
касӑлнӑ, ман шутпа, ӑна хырнӑ, ун ҫинче сикнӗ,
калӑпӑр, чаплӑ арттис пек, урасене хыҫалалла явса
т а ш л а н ӑ . . . Хут татӑкӗсем ҫавӑнпа сӗлӗ пӗрчи пек
чӑмӑртаннӑ...
Арҫук аллисене л а ш т а х ярса ҫерем ҫине кайса
ларчӗ. Ачан пуҫӗ те усӑнчӗ.
— Чарӑн, ҫитет, Павӑл... Пирӗн укҫа вӑл...
Павӑлӑн аслӑ тӗпчевҫӗсенни пек ялтӑртатса тӑракан
куҫӗнчи ҫутӑ пат! сӳнчӗ. Вӑл Арҫукпа юнашар пырса
ларчё...
— Ак тӗлӗнтермӗш! Ма шӑпланчӗҫ ку чакаксем? —
терӗ машина тавра утса ҫаврӑнакан шофер.
— Пичче-е... Пӗр пуссӑр тӑрса юлтӑмӑр...
Шофер ачасем умне пырса тӑчӗ.
— Чим-ха, чим! Йӗрекен арҫын арҫын-и вӑл? Чарӑн!
Мӗн пулчӗ?
Ачасен мыскари шофера куҫҫуль тухиччен култарчӗ.
— Вӑт артистсем!.. — Шофер кулма чарӑнчӗ. —
Ҫимелли пур-и? Каҫчен мӗнле те пулин пурӑнкалӑр,
пилӗк сехетре ҫак вырӑна килсе тӑрӑр, Патӑрьелне
ҫитиччен леҫсе хӑварӑп, кайран пӗр-пӗр палланӑ шоферпа лартса ярӑп. Хӑш ялтан-ха эсир?
Чирлӗ чӗп пек ларакан ачасем пуҫӗсене пӗр харӑс
ялт! ҫӗклерӗҫ те пӗр харӑс кӑшкӑрса ячӗҫ:
— Ҫук, ҫук! Эпир Патӑрьел мӗнне те пӗлместпӗр.
Эпир — Шупашкар ачисем! — Ачасем сиксе тӑчӗҫ те
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часрах аяккалла пӑрӑнчӗҫ. Машина вырӑнтан хускалсанах вёсем каллех ҫул хӗррине кайса ларчӗҫ.
— Ваттисен сӑмахӗ тӗрӗс ҫав... Аннерен пытартӑм та
ҫав укҫана... Вӑрланӑ пекех пулчӗ... Вӑрлани харама каять тет... Ухмах! Епле сикрӗм вӑйӑра! — тарӑхрӗ Арҫук.
— Тӳрех пӑшӑрханса ӳкер мар-ха. Арттис пулас тӑк
ӑслӑ пулмалла. Нуша ӑс кӗртет тет. Пирӗншӗн усӑллӑ.
Аса ил-ха... Пушкин мӗнле асапланнӑ ача чухне... Ҫавӑнпа аслӑ поэт!
— Лермонтов та асапланнӑччӗ пулмалла...
— Асапланмасӑр! Ун пек нуша куракан сахал пулнӑ-и!
Ҫавӑнпа аслӑ поэт! Алексеев арттис ыр курса пурӑннӑ
тетён пуль? Иван паттӑра вылянӑ чухне сасси мёнлерех тухрӗ! Чунтан калаҫать! Хӗн-хурсӑр ӳснӗ ҫыннӑн
сасси те урӑх! Чӗре патне те пымасть!
— Тӗрӗс ҫав! Лайӑх пулчӗ ку укҫана пӗтерни! Павӑл,
часрах Атӑла курас!
Ачасем ялт! сиксе тӑчӗҫ.
Тӗлӗк-и ку, чӑн-и — вӗсене хӑйсем Шупашкар урамӗпе пынӑн туйӑнать. Те ӗненмелле — ҫӳллӗ йывӑҫран та ҫӳллё ҫуртсем курӑнаҫҫё. Вёсен тӑррисем ёҫлесе тарланӑ лаша ҫурӑмӗ пек ялтӑртатса илеҫҫё.
Тамаша... Урампа пӳрт пырать. Пӳртне тӑватӑ кустӑрма ҫине лартнӑ. Шалта лӑк халӑх.
— Што? — ыйтрӗ Арҫук хирӗҫ ҫатӑлтатса пыракан
ачаран.
Лешё хӑраса ӳкрё-ши — хӗрлӗ пӳрт ҫумне тӗршӗнчӗ.
Ҫак сарӑ тутлӑ, хыткан ачана Арҫук тытса силлес
патнех ҫитрё: тӗлӗнмелле пӳрт ак-ак куҫран ҫухалё,
ку ун ятне те пӗлмест.
— Пыстро! Што?! — кӑшкӑрать Арҫук асамлӑ япалана пӳрнипе тӗллесе.
— Автобус, — тет сарӑ тутли.
— А-а, ахтабус! Пӗлетпӗр, пёлетпёр... Волга?
Питё тараватлӑскер пулчӗ иккен Шупашкар ачи,
аллисемпе пӗрре пӑрӑннӑ пек, тепре тӳрӗ кайнӑ пек
туса кӑтартать, чёлхипе те пуплет.
Халь ёнтё хёрлё ҫурт ҫумне Арҫук тёршёнчё: «Айай! Мӗнле пакӑлтатать ку ача, ӑшаланакан пӑрҫа пек
ҫатӑртатать. Ашшё-амӑшё те ӑнланаймасть пуль ӑна».
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Павӑл питӗ салхуланчӗ. Вӑл: «Манран арттис пуласси пӗтрӗ. Арҫук ав епле вырӑсла ҫаптарать, ӑна паянах арттиса илӗҫ, эп вара пӗр сӑмах та пӗлместӗп», —
тесе пӑшӑрханчӗ пулас. Вӑл вырӑс ачи умне таплаттарса пычӗ, хӑйне кӑкӑртан ҫапрӗ.
— Павӑл!
Леш ачине кӑкӑртан чышрӗ, вара тутине ҫыртса,
чышкине чӑмӑртаса, темӗскер ыйтнӑн, темӗскер хушнӑн
куҫран пӑхса тӑчӗ.
Ӑнкаруллӑ ача пулчӗ ку. Йӑл кулса илчӗ.
— А-а, Павлуша! — ача хӑйне те кӑкӑртан шаккарӗ. — Саша!
Сасӑпах кулать Павӑл. Хӑюланать вӑл.
— Мама?
— Есть, — тет Саша.
— Колхозник?
— Нет, не колхозница, рабочая. На заводе работает.
Пӗр-пёрне хисеплесе калаҫнӑ чух ҫапла ҫав — ют
чёлхене те туятӑн. Кирек мён кала та — ӑнланать Сашӑна Павӑл. Ӑнланать!
«Нивушлӗ ку, вырӑс чӗлхипе вӗҫӗмсӗр «иккӗ» илекен Павӑл, Ҫинук инке ывӑлӗ? Ман кӳршӗ? Ахальтен
мар Анна Николаевна ун ҫинчен «пултаруллӑ, анчах
ҫав тери кутӑн, наян ача» тетчӗ. Тахҫанах пӗлнӗ вӑл
вырӑс чӗлхине, тахҫанах! Чӗлхине ҫавӑркалама, ҫӑварне уҫса хупма ӳркеннӗрен ҫеҫ вырӑсла калаҫман! Курха, мӗнле шапӑлтатать!» — шухӑшлать Арҫук.
— Павӑл, тархасшӑн, ыйт-ха, Атӑл хӗррине мӗнле
каймалла-ши?
— Атӑл вырӑсла мӗнлеччӗ-ха? — аптӑраса тӑрать
Павӑл.
Мӑшкӑллать пулас ку Павӑл — ҫывӑх юлташӗнчен
Арҫук кӑна кӗтменччӗ.
Павӑл Арҫук сӑмахне те кӗтсе тӑмасть, хӑех ӑнлантарать:
— Большой-большой вода!
— Волга?
— Да! — харӑс кӑшкӑраҫҫӗ Павӑлпа Арҫук.
Саша каллех хӑвӑрт-хӑвӑрт пакӑлтатать. Ачасем
ҫакна ӑнкарса юлаҫҫӗ: Саша лавккана васкать иккен,
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амӑшӗ килнӗ ҫӗре апат хатӗрлесе хурасшӑн, кайран
вӑл Атӑл хӗррине пырать, вӗсем ӑна кӗтсех тӑччӑр.
Саша аллине чӑмӑрта-чӑмӑртах уйрӑлчӗҫ ачасем. Кун
пек туе пур чухне нимён те хӑрушӑ мар!
Халь ӗнтӗ вырӑс чёлхине пёлместёп тесе те пӑшӑрханмалли ҫук. Икё чёлхе пёлни артист пулма та пулӑшӗ. Спектакльсене вырӑсла та, чӑвашла та лартаҫҫӗ
пуль-ха ҫак пысӑк хулара.
Ачасем шакӑлтатса анаталла утаҫҫӗ. Мал енчен каскас сулхӑн килет, пит-куҫа уҫӑлтарать.
Талккӑшӗпе сулхӑн килет!
Кам вӑл, хӑюллӑскер, шӑрӑх куна та пӑхӑнманскер?
Ӑҫта эсӗ ырӑскер, тарланӑ пит-куҫа уҫӑлтараканскер?
Ку — Атӑл! Атӑл! Асаттесен Атӑлӗ! Мӑн асаттесен
Атӑлӗ!
Ӑҫта санӑн юрӑри шурӑ акӑшусем? Ӑҫта шур пӑрахутусем?
Сана анне тесе чӗнеҫҫӗ! Анне пекех тӑван-и? Кирлӗ-и
чуна? Нишлисене ҫӗклетӗн-и? Вӑйлисене, чун-чӗрепе
ҫунакансене, самантлӑха лӑпкӑлӑх кӳретӗн-и? Сиплӗх,
тӳсӗмлӗх паратӑн-и?
Сан тарӑнлӑхна курса шухӑш тарӑнланать-и? Аслӑлӑх, ирӗклӗх ҫӗкленет-и?
Чӑн, эсӗ — Атӑл, эсӗ — пур, эсӗ — вилӗмсӗр! Сана —
ӗненетӗп!
АННЕ
Кил-ҫурта йӗркелесе пурӑнасси ҫӑмӑл
ӗҫ мар. Ҫакна хёр ача лайӑх пӗлет.
Маринене амӑшӗ хӑй тухса кайнӑ чухнех вӑратать.
Маринен ёҫ нумай. Вӑл урай шӑлать, хӑш чухне сӗрсех
каять. Мунчалине пӑрса типӗтме вӑй ҫитмест те ун,
кӗтессене, хӑма хушӑкӗсене кӳлленчӗксем юлаҫҫех ҫав.
Чӑх-чӗп сыхлать. Картишне тирпейлет. Пахча чиккинчи курӑка тӑпӑлтарса типӗтет. Хӗл хырӑмӗ аслӑ, Марине хатӗрленӗ утӑ та кирлӗ пулӗ.
Маринен вак-тӗвек ӗҫпех вӑхӑт иртет, урама тухма
та вӑхӑт ҫук. Кӑшт пушансан хӑй валли шакӑ тӑвать.
Шакӑлла выляма питӗ хавас вӑл, ӗҫ вӑхӑтӗнчех сиктерсе илет.
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Паян та Марине каҫ енне кайсан ҫеҫ пушанчӗ. Пӳрт
умне тухса ларчӗ. Ӑна пёччен те ничем мар, йёри-тавра темён чул курмалли, итлемелли. Павӑлсен хуранё
сарала та пуҫланӑ. Кӗр ҫывхарать-ши? Кётерне инке
ишӗлсе аннӑ мӑрйине тӳрлетнӗ. Вӑрман енчен икӗ
тӑраттайкӑпа хӑрӑк шанкӑ турттарса анаҫҫӗ.
Хёр ача ҫерем ҫине тӑсӑлса выртрӗ, пуҫне ҫӗр ҫине
хучӗ. Э-э, тамаша! Таврари сасӑ пӗтӗмпех урӑхла, ҫӗр
тӗпӗнчен тухнӑ пек илтӗнет. Аякра кустӑрма кӑлтӑртатни ҫывӑхрах, ҫумӑр чухнехи аслати хӑлтӑртатнӑ пек
туйӑнать. Хурӑн ҫатӑлтатни — шыв кашлани пек. Маринен пуҫӗ янра пуҫларӗ. Вӑл тӑрса ларчӗ.
Тӑвалларан тӑрантас анать. Тилхепе тытнӑ ҫынни
ҫёре сиксе анчё те Кётерне инкепе калаҫса тӑчё.
— Ав Марини урамра ларать, — илтӗнет Кётерне
инке сасси.
Палламан ҫын тӗттӗм кӑвак тум тӑхӑннӑ, пуҫӗнчи
карттусё ҫинче ылтӑн паллӑсем ялтӑртатаҫҫӗ. Вӑл хавассӑн калаҫса утать:
— Марине, хёрём! Епле ӳссе кайнӑ эс!
Хёр ачана пиччӗшӗ милиционер ҫинчен каласа пани
аса килчӗ. Вӑл ҫари! ҫухӑрса ячӗ те ура ҫине сиксе
тӑчӗ. Анчах та сулӑнса кайса чикеленсе ӳкрӗ. Кӑвак
тумлӑ ҫын Марине еннелле чупать.
— Хӗрӗм! Сан валли кучченеҫ илсе килтём!
Марине хирелле вирхёнчё. Пур-ҫук вӑйне пухса,
кӑшкӑра-кӑшкӑра чупрё хёр ача. Хирӗҫ килекен лав
айне пулас мар тесе пӑрӑнчё те укӑлча юпине ҫамкипе
шанклатса пырса ҫапӑнчё. Куҫӗ хуралса кайрё. Хыҫалтан кёҫ-вёҫ такам ярса илесрен хӑранипе ҫурӑмӗ
те тӑр-тӑр чӗтрет. Марине ҫаврӑнса пӑхасшӑнччё. Епле
ҫаврӑнӑн-ха? Ун хыҫҫӑн чупни ахалех илтёнет, кӑвак
тумли — пёр кунхи милиционерах вӑл, ҫавах ӗнтӗ ун
ашшӗ, ҫитсех пырать пуль. Ак-ак ярса илӗ!
— Ай-ай! Пётрём! Пётрём! — кӑшкӑрать Марине.
Утӑ капанӗ енне чупаканскер, вӑл палт! пӑрӑнчё
те кас вӗҫӗнчи ҫёр улми пахчине кёрсе кайрё. Вашт!
ҫаврӑнса пӑхрӗ каялла, леш ҫынни курӑнмарё. Лап!
ӳкрӗ Марине йӑран хушшине, ҫӗр ҫумне лӑпчӑнчӗ.
Куҫне и к ӗ аллипе хупларӗ. Чӗри талт-талт сикет.
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Ҫурӑм хыҫӗнче такам тӑрать пек, вӑл сывлани те илтӗнет пек.
Марине чылайччен хускалмасӑр выртрӗ. Алли-ури
ҫывӑрнине те, питне пиҫен чӗпӗтнине те туймарӗ. Вӑл
кашни сасса тӑнларӗ. Ҫил вӗрет, шана пуҫланӑ ҫӗр улми
аври силленкелесе илет. Пуҫ тӗлӗнче курак кранклатать. Хӗвел ҫаврӑнӑш ҫулҫи кӑштӑртатать. Тен, унта
леш ҫын ҫӳрет?.. Марине куҫне уҫрӗ. Вӑл ҫӗр улми
тӗмне лапчӑтнӑ-мӗн, аялти имшеркке турат, к а я юлса
ҫеҫкеленнӗскер, хуҫӑлнӑ, кӗренрех кӑвак ҫеҫки Марине куҫҫулӗпе йӗпеннӗ.
Марине пуҫне ҫӗклесе пӑхма та хӑрарӗ: леш ҫынни
ҫакӑнтах тӑрать пуль, ак ярса тытӗ те ӑна паянах илсе
кайӗ. Арҫукпа, амӑшӗпе сывпуллашма та памӗ-ши?..
Тӑван яла вӑл урӑх нихӑҫан та кураймӗ... Хӗне кайнӑ
выльӑхсем сассӑр йӗнӗ пек, Марине куҫӗнчен куҫҫуль
йӑр-йӑр юхса анчӗ, ҫӑварӗн айккине кӳлленчӗ, кайран
куҫҫуль «пӗви» татӑлчӗ те ҫӗр улми ҫеҫки ҫине шапӑртатрӗ. Куҫ тӗтреленнӗрен ҫӗр улми ҫеҫки иккӗллӗ курӑнчӗ: пӗри — йӑлтӑра шупка, тепри — ҫӑмламас пек,
темиҫе сӗмлӗ пек. Иккӗшӗ те чӗтреҫҫӗ.
...Хӗрарӑмсен сасси илтӗнсе кайрӗ. Марине пуҫне
ҫӗклерӗ. Хиртен пӗр ушкӑн ҫын анать. Вёсен хушшинче... вёсен хушшинче Марине амӑшё те пур. Ах, мӗнле
ярӑнса утать вӑл! Ҫӗр улми аврипе ҫыхланса, аллисене
тӑсса хёр ача амӑшё енне ыткӑнчӗ. Амӑшӗн урисене
ыталаса илчё.
— Анне, тархасшӑн, тархасшӑн, турӑ пул! Парса ан
яр мана ҫынна. Мёнпур йывӑр ӗҫе туса тӑрӑп! Сансӑр
мёнле пурӑнас ман? Эп мёншён сан ачу пулман-ши?
Хёрарӑмсем Маринене ҫавӑрса илчӗҫ. Маюк инке
хёр ачин пуҫне ҫӗклерӗ. Маринен ҫаврака пичё куҫҫульпе, тӑпрапа вараланнӑ, ҫамки юнӑхса-хӑпарса тухнӑ,
кёпи-саппунё пӑру чӑмланӑ пек лӳчӗркеннӗ. Амӑшё
ачине ҫупӑрласа илчӗ:
— Хёрём, мён пулчё?
— Арҫук каласа панӑ милиционер мана илме килчӗ.
Лашапах! Мана тытасшӑн хыҫран чупрё. Парса ан яр
мана! Сан Арҫук ҫеҫ, хёр ача ҫук!
Марине антӑхса йӗчӗ.
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— Айванскерӗм, айванскерӗм! — Маюк инке, йывӑр
пулсан та, Маринене алӑ ҫине илчё. Хёр ача амӑшӗ
ҫумне тӗршӗнчӗ. — Ан хӑра. Манӑн ача пулмасан,
камӑн эс? Ҫакӑн пек маттурскерне, илемлӗ хӗр ачана
кама парӑп эп?
Амӑш ытамӗ йӑва пек. Марине лӑнк-лӑнк силленсе
пырать. Малти ен — тикӗс хӗрлӗ. Пытанайман хӗвел
шевлисем йывӑҫ тӑррисенче сиккелеҫҫӗ, анӑҫалла пӑхакан чӳречесене йӑлтӑртаттараҫҫӗ. Амӑшӗ сассине Марине ҫак хӗвел шевлисемпе танлаштарать. Хӗвел шевлисем саслӑ пулсан, вӗсем тӳпере калаҫаҫҫӗ пулсан
сасси вёсен Марине амӑшённи пек ырӑран та ырӑ,
лӑпкӑран та лӑпкӑ пулмалла.
Утнӑ май Маюк инке кӳршӗ арӑмӗсене Арҫук Маринене мӗнле хӑратни ҫинчен каласа пачӗ. Лешсем ахлата-ахлата тӗлӗнчӗҫ.
— Маюк, эс кирек мӗн кала та, сан Арҫуку арттис
пулмах ҫуралнӑ, — терё пӗри.
Пурте кулса ячёҫ. Маюк инке аллине сулчӗ.
— Ан та калӑр! Арттис пулма Шупашкара тухса
тарчё те. Райуна кайса евитлерём. «Ан пӑшӑрхан, тупатпӑр», — терӗҫ. Эрне иртрё, халь те тытса килеймерёҫ-ха. Ӑҫта ҫӳрет-ши?
Маюк инке патне хир енче пурӑнакан шӑллё, почтӑра ӗҫлекенскер (ҫавӑнпа вӑл кӑвак тумтирпе пулнӑ), кӗнӗ
иккен. Вӑл парне — Арҫук валли чён пиҫиххи, Марине
валли хӑмач тутӑр илсе килнӗ. Аппӑшне кётсе илейменрен парнисене Кётерне инке патне кёртсе хӑварнӑ.
ЯШКА ВИТӖР
ШӐНКӐРТАМ КУРӐНАТЬ
Маюк инке пахчаран ятлаҫкаласа кёчё.
Унччен вӑл хӑяра пёчёк пахчана акаканччӗ, анчах та
иртнё ҫул чӑхсем хӑяра шӑтарса-ҫисе пётерчёҫ те, ҫавӑнпа кӑҫал Маюк инке чеерех пулчё — чылай ҫимӗҫе
ҫӗр улми пахчи варрине акрё. Ҫӗр улми аври хупӑрлё,
чӑхсем тупаймӗҫ терё. Те чӑхсем Арҫук пысӑк пахчара йӑран шӑварнине астуса юлнӑ, халь ак хӑяр вырӑнне шыраса тупма та ӗлкӗрнё.
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— Марине, хурсемпе ҫӳрени ҫитӗ, черете ярас. Эрнере пӗрре хур кӗтӳ кётесси кашни кун ҫӳресси мар.
Эс килте пахча сыхлӑн. Пёлтёр те чӑхсене пула хӑяр
тӑварлаймарӑмӑр.
Тепёр кун Марине хурсене кётёве леҫсе ячё. Ирех пахчана тухрё. Пахча ҫимӗҫ шеп ӳснё. Ҫырма хёрринче витре пысӑкӑш кавӑнсем выртаҫҫё, кунта ҫавраки те, тӑрӑхли те пур. Юшкӑнлӑ вырӑна лартнӑ купӑста пуҫӗсем
чул пек. Помидорсем ҫыххи-ҫыххипе усӑнса лараҫҫё.
Хёр ача шултрарах помидорёсене пёр чёрҫи пухрё
те хӗретме к ӑ м а к а ҫине, кӑҫатӑ ӑшне, кайса чикрё.
Тепёр чёрҫи помидорне лупас айёнчи утӑ ӑшне пытарчё.
Акӑ кӑвак мӑйлӑ, сарӑ симёс ҫунатлӑ, хёрлё куҫлӑ
автан кёскен авӑтса илчё. Ун патне икӗ чӑх, шуррипе
кӑвакки, чупса пычёҫ. Виҫҫён — малтан автанӗ, ун хыҫҫӑн икӗ чӑх — хӑйсен килне утнӑ пек васкамасӑр хӑяр
ҫине ҫул тытрӗҫ.
«Мур илесшӗсем! Сире тӑна кӗртмесен эпё те эп пулмастӑп», — шухӑшларё Марине.
Вӑл чӑхсене кётмен ҫёртен хӑратасшӑнччё. Хёр ача
пысӑкрах муклашка тупрё те йӑран хушшипе йӑпшӑнса
пычӗ. Автан ҫакна сисрӗ, кӑтӑкласа илчё. Чӑххисем
пӗр вырӑнта хытса тӑчӗҫ.
— Эй, ӗмӗтсӗрсем! Пӗчӗк пёсёхёре ниепле те тултараймастӑр! — сиксе тухрё те Марине м у к л а ш к и п е
печё.
Автанӗ тарнӑ чухне те малта-мён, хӳрине сарса, ҫуйхашса чупать. Марине чӑхсене к а р т и ш н е хӑваласа
кёртрӗ, алла мӗн лекнӗ, ҫавӑнпа тётёрлентерчё. Сехри
хӑпнӑ чӑхсем хуралтӑ ҫине вӗҫсе хӑпарчёҫ.
Марине пӳртрен ҫётӗк сӑхманпа кушак пиҫиххи илсе
тухрё. Картишӗнче вӑрӑм шалчапа патак шыраса тупрё. Унтан хатёрленё япалисене илсе пахчаналла утрё.
Хёр ача ӗҫе пикенчӗ. Кёске патакне шалча ҫумне хӗресле ҫыхса ҫирёплетрё. Шалчана ҫёре тӑрӑнтарчё, ҫине
сӑхман тӑхӑнтартрӗ, кушак пиҫиххи ҫыхтарчӗ, ҫанни
вӗҫне хулӑ ҫыхса хучӗ. Пахча мӗлки хӗр ачана килёшрё. Ҫапах та пулсах ҫитмен пек. Марине ӑна хӑйӗн
тутӑрне салтса ҫыхтарчӗ. Ку та вырӑнсӑр пек, пахча
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мӗлкин пысӑк ҫӗлӗк, ҫӗлӗксӗр пулсан урӑм-сурӑм кӑтра
ҫӳҫ пулмалла пек. Марине к а я л л а чупса кӗчӗ те ҫыхланнӑ мунчала тӗрки йӑтса тухрӗ.
— Ҫулла ҫӗлӗкпе мӗнле лармалла? Эп сана кӑтра
ҫӳҫ туса парӑп! — хавхаланчё хёр ача мунчала Тёркине шалча тӑррине тӑхӑнтартнӑ май. Пӗр-ик утӑм чакса вӑл хӑй ёҫне ытараймасӑр пӑхса тӑчё. Хӑрах йывӑҫ
ураллӑ, шурӑ ҫӳҫлё пахча мёлки ӑна асамҫӑ пекех
туйӑнчё.
— Пахча мӗлки, эс ху ёҫне ан ман ӗнтӗ: чӑхсене
ҫак тавраша ан яр. Автанне лайӑхрах асту, вӑл асли.
Эп кӑштах канса илем-ха, — хёр ача лупас айёнчи утӑ
ҫине хӑпарса ҫывӑрасшӑн пулчё.
Вӑл пуҫне утӑ ҫине хунӑ-хуманах ҫывӑрса кайрё.
Курӑс хуппипе витнё лупас тӑрри шӑтӑкёнчен кӗмӗл
тусанё пек кёрекен ҫутӑ пайӑрки чылайччен хёр ачан
пёр хӑлхине ҫутатрӗ. Хӑлха витёр йӑмӑх курӑнчӗ. Кайран хёвел шевли хёр ача хулӗ ҫине куҫрӗ, кӗпе ҫанни
ҫинчи ҫӗнӗ саплӑка я р уҫҫӑн кӑтартрӗ. Ҫапла ерипен
шӑва-шӑва хёр ача урисем патнех ҫитрӗ. Пёчёкҫё пулмасан кивё сӑран тёслё урасене асапланса пётнё ватӑ
ҫулҫӳревҫӗ урисемех темелле.
Канлё, пӗр тӗлӗксӗр ҫывӑрчё Марине. Лупас тӑррине ҫӑмарта тума хӑпарнӑ, паҫӑр хӑяр ҫине кайнӑ шурӑ
чӑх хӑй ҫине ш и к л ӗ н пӑхса тӑнине те туймарӗ.
— Кӑт! — сас пачӗ чӑх халь-халь аялалла вёҫме хатёрленсе.
Хёр ача ҫаплах ҫывӑрать-ха. Чӑх хӑйне шуйхатнӑ
ҫынна пуҫне пӑркаласа кӑлин-калин тинкерет, ҫывӑхарах пырать.
— Кӑт! Кӑт!
Хёр ача вырӑнтан та хускалмасть. Шурӑ чӑх пӗр
самант сывламасӑр итлесе тӑрать те Марине ури урлах каҫса каять, кӗтесри йӑвана кёрсе ларать.
Ҫӑмарта туни хаваслӑх мар-и? Шурӑ чӑх хӑй сассипе хёр ачана вӑратнине те курчё ёнтё, анчах та вирлён
чупса килекен епле сасартӑках чарӑнаймасть, шурӑ чӑх
та ҫавӑн пек, Марине ҫине хӑраса пӑхрӗ пулин те, ниҫта шӑнӑҫайман савӑнӑҫне пытараймарё — тата хытӑрах кӑтиклерё. Ҫак ҫынран тармалла ун, анчах пысӑк
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ӗҫ тунӑ хыҫҫӑн тӳрех ниепле те лӑпланаймастӑн. Ав
аялта автан ҫунат ҫапса авӑтать.
Хӗр ача куҫне йӑваларӗ, карӑнчӗ.
— Эс ҫӑмарта турӑм тесе кӑшкӑрашатӑн-и? Эп кашни ӗҫ хыҫҫӑн сан пек юрласан тахҫанах сассӑр юлмалла, — мӑкӑртатрӗ вӑл.
Чӑх ҫӗре пар-р! вӗҫсе анчӗ. Тӗнчене янратмалла юрларӗ вӑл: ара, ҫӑмарта турӗ, хӑйне хӑвалакан хёр ача
умӗнчех савӑнчӗ, лешӗ ӑна нимӗн те тӑваймарӗ!
Марине лупас тӑрринчен анчӗ. Кӑнтӑрла ҫывӑрнин
усси ҫук ҫав. Пуҫ хӗснӗ пек. Хёр ача ҫырма шывӗпе
питне ҫурӗ, каҫма ҫинче урисене чӑмпӑлтаттарса ларчӗ.
Каллех ыйхӑ килет. Ак пӗр шухӑш пырса кӗчӗ те, хӗр
ача пит-куҫӗ чалтах уҫӑлчӗ.
Марине пӳрте чупса кӗрсе пысӑк тирӗк илсе тухрӗ.
Такӑрлатнӑ сукмакпа ҫӗр улми пахчине кӗрсе кайрӗ,
кӑларма пуҫланӑ йӑрана пӗшкӗнсе пӑхрӗ те калак туртса кӑларчӗ. Васкарӗ Марине, амӑшӗ килнӗ тӗле апат
пӗҫерсе хурасшӑн пулчӗ. Ҫӗр улмине кӗпе валашкинче
кӗвентепе кивсе ҫурӗ, ҫырма хӗрринчех шуратрӗ, турарӗ. Ҫула май чӗкӗнтӗр ҫулҫи татса кӗчӗ. Хурана ҫурри таран шыв тултарчӗ, ҫӗр улми ячӗ. Хуранне ҫакма
йывӑр тата — Маринен пӳрнисем чӗтрекен пулчӗҫ.
Пӗрех ҫекӗле ҫаклатрӗ. Кайран юшкӑ уҫрӗ. Ш ӑ р п ӑ к
шырарӗ, тупаймарӗ, ҫавӑнпа Кӗтерне инке патне чупрӗ.
Ваҫҫили ӑна икӗ пёрчӗ шӑрпӑк парса ячӗ. Хёр ача хуран айне хурӑн хуппи, ун ҫине хӳшӗ евӗр туса хӑйӑ,
хӑйӑ ҫине хӑрӑк туратсем хуҫса хучӗ. Ял-л! тиврӗ хурӑн
хуппи, сухӑр пек ирӗлчӗ. Ҫулӑм кӑвайта хыпса илчӗ.
Марине чӗкӗнтӗр ҫулҫине ҫуса ывӑс ҫинче турарӗ. Ҫенӗкрен кункӑрапа ҫӑнӑх илсе кӗчӗ. Чуста ҫӑрма хӗн
иккен, ҫӑнӑхӗ тирӗк тӗпне, айккине ҫыпҫӑнать, мӗн чул
шыв ямаллине те чухлама ҫук. Малтан чуста лӗчӗркке
пулчӗ, Марине ҫӑнӑх хушрӗ те — тӗпренекен пулса
кайрӗ. Вӑл чаплашкапа шыв ӑсса илчӗ. Пёр чуста татӑкӗ витрене чӑмрӗ. Марине чуста ҫине тек шыв ямарӗ,
аллине чаплашкана чике-чике йӗпетрӗ. Ура ҫинчен,
тӑлпу пусӑмӗпе ҫӑрать хёр ача. Чуста нӑчӑрт-нӑчӑрт
тӑвать, тирӗк ҫулласа тасатнӑ пек. Чустине унаса Марине пӗчӗк-пӗчӗк татӑксем турӗ, йӑваларӗ. Салма те61

ни — ҫакӑ ӗнтӗ, касасси ҫеҫ юлчӗ. Хуранта шыв вӗрет.
Марине чусталлӑ аллипех чёкӗнтӗр ҫулҫи ячӗ. Алли
вучах тӳпине перӗнчӗ, яшкана кӑштах хӑрӑм та кайрӗ
пулмалла.
«Апат тени таса пултӑр», — тетчӗ амӑшё, ҫакна асра
тытса хёр ача аллине ҫурӗ. Кайран яшкине пӑтратрӗ,
салмапа пӗрле пӗр кашӑк ҫу, тӑвар ячӗ. Хуран айне
урӑх хумарӗ, салма тӗлкӗшсе выртакан кӑварпах пиҫӗ
терӗ.
Хапха умӗнче лаша тулхӑрать. Амӑшӗ таврӑнчӗ иккен! Хӗр ача вӗтеленчӗ, амӑшне хирӗҫ ӗҫ вӗҫленсен ҫеҫ
тухрӗ.
— Анне, витене лаша хӑех кайтӑр. Пиҫнӗ апата
вӗрилле ҫиес.
Маюк инке хӗрӗ ҫине пӑхрӗ те йӑл кулчӗ. Марине
саппунӗ ҫӑнӑхланнӑ, ҫамки хӑрӑмланнӑ, кӗпине утӑ
пӗрчи ҫакланнӑ.
— Эс килнӗ ҫӗре салма пӗҫерсе хутӑм. Эс паян выҫ
варлах тухса кайрӑн-ҫке.
Маюк инкене ҫав сӑмахсем савӑнтарчӗҫ те, хурлантарчӗҫ те.
— Кӗрес, Марине яшкине сивӗнме парас мар.
Пӳртре яшка лӑкӑртатать. Сӗтел ҫинче пӗчӗк тирӗкпе турӑх ларать, икӗ кашӑк выртать.
Маюк инке мухта-мухта апатланчӗ, я ш к а ҫинчи хӑрӑм пӗрчисем те, салма ӑшӗнчи ҫӑнӑх муклашкисем
те ӑна вырӑнлӑ туйӑнчӗҫ. Чӑн, Марине техӗмлӗ апат
пӗҫернӗ: тӑвар калаттарнӑ, улмипе ҫулҫине ҫителӗклӗ
янӑ, анчах та шӳрпи шӗвӗрех.
— Хӗрӗм, ӗмӗрӗпех ырӑ кур! — терӗ Маюк инке. —
Яшку питӗ тутлӑ сан, пӗртен-пӗр ҫитменлӗх ҫеҫ — шӳрпи витӗр Шӑнкӑртам курӑнать.
Марине амӑшӗ сӑмахӗсене ӑнланаймарӗ. Шӑнкӑртам — аякри тутар ялӗ-ха вӑл, анчах я ш к а витӗр ял
епле курӑнтӑр?
— Ӳлӗмрен яшкана пӗр ывӑҫ ҫӑнӑх лӑкаса яр. Ҫӑра
я ш к а тутӑ тытать. Кайран кӑтартӑп-ха, — терӗ Маюк
инке хӗр ачине ҫурӑмӗнчен лӑп-лӑп ачашласа.

ҪУ-УКЛА
Маринепе Анюк ҫӗнӗ вӑйӑ шухӑшласа
кӑларнӑ. Вӗсем иртенпех ҫу-укла выляҫҫӗ. Пӗри теприне хирӗҫлет.
— Ав Павӑлсен хурӗсем киле килеҫҫӗ, — тет Марине.
— Ҫу-ук, — килӗшмест Анюк. — Хурсем мар! Урампа шур пӗлӗт килет!
— Ав пирӗн автансем ҫапӑҫаҫҫӗ!
— Ҫу-ук, автансем мар! Аннӳ вут хутса кӑларнӑ та
икӗ вутпуҫҫине сӳнтермесӗрех урама кӑларса ывӑтнӑ.
Лешсем тепёр хут ҫуна пуҫланӑ!
— Ав Хӗветуҫ утма вӗренет.
— Ҫу-ук, Хӗветуҫ мар! Ҫилпе енчен енне тайкаланакан шур чечек вӑл!
— Ав аннӳ килет.
— Анне! Анне килет!
— Эп ҫӗнтертӗм, эп ҫӗнтертӗм! — хӗпӗртесе кӑшкӑрать Марине. — Эс выляса ятӑн!
— Эп выляса ятӑм-и? Хӑҫан? — хӑй вӑйӑ йӗркине
пӑснине асӑрхамасть те Анюк.
— Халь выляса ятӑн! Аннӳне нимӗнпе те танлаштараймарӑн!
— Эп ухмах мар вӗт аннене темӗскерпе танлаштарма!
— Ухмах ҫав! Нимӗн те тупса калаймарӑн. Анне мар,
ялти чи чаплӑ юмахҫӑ тесе калас пӗрех хут. Аннӳ юмах
яма ӑста вӗт!
— Эс ху ухмах! Ху аннӳне танлаштар юмахҫӑсемпе.
Ман аннене ҫапла мӑшкӑлланӑшӑн сан патна урӑх нихӑҫан та килместӗп.
— Килмӗсӗн! Пӗрех эпӗ ҫӗнтертӗм! — тет Марине
мӑнаҫлӑн.
— Килместӗп ҫав! Пурӗ пӗр эпӗ ҫӗнтертӗм! — тет
Анюк та мӑнаҫлӑн.
Аллине сарса Анюк ҫут тӗнчере никампа та, нимӗнпе те танлаштарайми амӑшне хирӗҫ чупса каять.
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ШУРҪУНАТ
Маюк инкене хур черечӗ ҫитрӗ. Вӑл хӑй
ерҫейменрен хур кӗтӳне Шурра кӑларса кӑнтӑрлаччен
сыхлама Маринене хӑварчӗ. Хёр ача нӑшӑкларӗ: пӗр ушкӑна сыхлама та хӗн, вунӑ-вун ик ушкӑна епле кӗтес?..
Чӑхӑм лаша арҫын аллине ҫеҫ пӑхӑнать тенӗ пек,
хур кӗтӗвне те мӑн ҫын кирлё-ши? Шурра тухсанах хурсем Марине ҫине пӑхса какӑлтатса илчӗҫ те хӗр ачана
курмӑш-илтмӗш турӗҫ. Пӗрисем — малалла, кӳршӗ ял
кӳлли енне, теприсем — каялла, аслӑ ҫул хӗрринчи
чӗкӗнтӗр ани ҫине, виҫҫӗмӗшсем — сылтӑма, колхоз
кӗлечӗсем патнелле, ыттисем — сулахая, сӗлӗ ани ҫине,
ҫул тытрӗҫ. Марине кӑшкӑрса та пӑхрӗ, ятлаҫрӗ те —
усси пулмарӗ. Пӗр енчен хӑвалать хёр ача, шыв урлӑ
чатлаттарса, урине хӑяхпа, мур курӑкӗпе кастарса тепӗр
енне чупать. Хурсем кӑмӑлӗсем тулннпе какӑлтатакакӑлтата куҫкӗретех сӗлӗ иртеҫҫӗ. Марине килнине
курсан та, мелкепе пырса тӗкмесӗр каялла тухмаҫҫӗ.
— Ка-ак! — кӑшкӑрса ячӗ сасартӑк пёр хур.
Тӗрлӗ енне саланнӑскерсем кӗпӗр! пӗр ҫӗре пуҫтарӑнчӗҫ. Аякка кайнӑ ушкӑн, Элекса инке хурӗсем, урӑмсурӑм шуйханса ӳкнӗ пек, халь-халь чикеленсе каяссӑн
тапӑлтатса кунталла тарса килчӗҫ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн хурсем пӗр-пӗринчен уйрӑлмарӗҫ,
шывра чӑмпӑлтатрӗҫ те — ларчӗҫ. Марине те сукмак
хӗрринчи шатра курӑк ҫине тухса ларчӗ.
Хёр ача аслӑ ҫула тинкерчӗ — амӑшӗ ҫав енчен килмелле. Ҫул хӗрринчи ҫил арманӗ ҫунаттисене аран-аран
ҫавӑркалать. Акӑ армантан пӗр арҫын тухрӗ, арман
хӳрине тепӗр вырӑна куҫарса лартрӗ. Арман ҫунаттисем хӑвӑртрах ҫаврӑна пуҫларӗҫ. Тепӗртакран вӗсем
каллех чарӑнса ларчӗҫ. Каллех леш ҫынни тухрӗ, арман хӳрине каялла куҫарса лартрӗ. Арман пӗр ӑстрӑм
тикӗс те хӑвӑрт ӗҫлерӗ, унтан каллех чарӑнчӗ. Тӳсӗмлӗ
этем тепре тухрӗ, пӑхкаласа тӑчӗ те арман хӳри патне
пырса пуҫӗпе сулнӑ пек турӗ.
«Лач! сурчӗ ӗнтӗ вӑл. Тарӑхмасӑр, миҫе хутчен улӑштарчӗ, арманӗ ҫавах авӑрмасть», — шухӑшларӗ Марине.
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Ҫав ҫын каялла кӗрсе ҫухалсан Маринене кичемрен
те ничем пулса кайрӗ. Пӗтӗм тавралӑх ют пек. Хӗр
ача шиклӗн унталла-кунталла пӑхса ларатчӗ, ун патне
хӑйсен хур чӗппи какӑлтатса пычӗ.
Марине хавасланчӗ, унтан ҫавӑнтах тарӑхса кайрӗ.
— Ҫывӑха ан к и л луччӗ! Хам ҫимесӗр, сана ҫӑвартине пара-пара ҫын турӑм! Пархатарсӑр! Мана суккӑр
терӗн пуль, эс сӗлӗ ҫине тарнине курмасть терӗн пуль!
Кай, кай кунтан, — Марине чӗппе ҫунаттинчен ҫапса
илет.
Ҫак чӗпӗ чи кайран тухнӑччӗ. Имшерккескерне Маринех ӳстерчӗ, ӑна тырӑ, ҫемҫе курӑк тупа-тупа паратчӗ.
Чӗп асси амаланчӗ, халь ыттисенчен те тӑн-тӑн, алла
иленнӗскер, ялан этем енне туртӑнать.
Хур чӗппи хальхинче апат ыйтма мар, выляма килнӗ
пулас: кӑ-ӑк, кӑ-ӑк тесе Маринене сӑхать, ыраттармасть
хӑй, алла кӑтӑклать ҫеҫ.
Хёр ача савӑнсах к а я т ь — чи ҫывӑх юлташпа пӗр
хушӑ хирӗҫнӗ хыҫҫӑн каллех килӗштерчӗ тейӗн ҫав!
— Ан ҫиллен! Ху мар, сана аннӳ сӗлӗ ҫине ертсе
кайнӑ!
Чӗп какӑлтатса илет. Ахӑртнех, ҫакӑнта кайӑк-кӗшӗк
чӗлхине ӑ н л а н а к а н ученӑй ларнӑ пулсан хур чӗппи
сӑмаха йӑпӑлтатмасӑр, тӳррӗн каланине кӑтартса панӑ
пулӗччӗ. Хур чӗппи: «Чӑнах, анне ертсе кайрӗ, атте
хыҫалтан сыхласа пычӗ. Вӗсемсӗр те сӗлӗ ҫине пурпӗрех каяттӑм эп! Ма каяс мар? Куҫ пур, Маринерен тарма урапа ҫунат пур», — терё пулас. Ҫапах та ӑс кӗрсех
ҫитеймен иккен-ха ӑна: Маринен шур пӑнчӑллӑ саппуне сапса панӑ пӑрҫа вырӑнне йышӑнчӗ пулас вӑл,
кат-кат сӑхать саппуна, «пӑрҫисем» ҫӑвара кӗменнипе
тӗлӗнсе и-и-ик! тесе илет. Марине ахӑлтатса ярать те
саппуне салтса ҫурӑм хыҫне п ы т а р а т ь . Хур ч ӗ п п и
мӑйне тӑсса кӑлин-калин пӑхкаласа тӑрать те ҫурӑм
хыҫӗнчи саппуна ярать илет.
— Ай, шӑп та шай Хӗветуҫах эс! — савӑнать Марине Анна Николаевнӑн пытанмалла в ы л я м а юратакан
пӗчӗк хёр ачине аса илсе. — Хӗветуҫ пекех шап-шурӑ
эс! Ытах пӑрҫа ҫиес килсен атя, Хӗветуҫ, тупса парап
сана!
5. Ева Лисина.
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Хӑйсен хур ушкӑнӗ ҫумӗпе иртнӗ чух тӗлӗрсе ларакан хур аҫипе хур ами какӑлтатса илчӗҫ. Вёсен хушшинче ҫапларах калаҫу пулса иртрӗ пулмалла.
Х у р а м и . Эй, чӗппӗм! Ӑҫта чупан каллех? Кил-ха
кунта, лар!
Х у р а ҫ и . Ялан амӑш аркинчен тытса ҫӳремеллеим вёсен? Хӑйсем тёллён пурӑнма та хӑнӑхас пулать.
Х у р а м и . Аптӑранӑ эп санпа пурӑнса: ху чӗпсене
ирёке вёрентсе ятӑн, ху кайран чӗпсем ӑҫта тесе мана
тулан.
Х у р а ҫ и . Ирёке вёрентни вӑл чӗп ӑҫтине пӗлменни пулмасть. Ан тнв, Шурҫунат пёчёк этемпе ҫӳретӗр,
эс вара аякран та пулин сӑнаса тӑр, пёр куҫна хуп та
теприне уҫ!
Х у р а м и . Ку этемми ырӑ-ха, леш, пысӑкраххи,
чёпсене урипе тапатчё. Хӗвел миҫе хутчен тухса каялла кӗчӗ ӗнтӗ — ҫук-ха ҫав пысӑкраххи. Ман шутпа,
ытла усалран ӑна амӑшё хӑваласа кӑларса янӑ. Кӳршёсемпе канашласа пӑхам-ха...
Х у р а ҫ и . Хамӑр хуҫасем ҫннчен элек сарса ҫӳренё
ан пул!
Х у р а м и . Эп хуҫа ҫинчен-им?.. Аслӑ ачи ҫинчен
ҫеҫ...
Х у р а ҫ и . Эс пур япалана та урӑхла ӑнланан. Пирёншён шӑпах аслӑ ачипе ҫӳреме лайӑхрахчё, мёншён
тесен вӑл муртан та хӑрамастчё. Ку, пӗчӗкки, чётресе
ҫеҫ тӑрать, ялан ҫул ҫинелле пӑхать. Мён те пулин сиксе
тухсан ёнтё хамӑн хӳтӗлес пулать...
Хурсем шӑпланаҫҫё. Маринепе шурӑ чёпё сёлё енне
уттараҫҫӗ.
Шӑкӑл-шӑкӑл калаҫать Марине, кӑкӑл-кӑкӑл тӑвать
хур чӗппи. Пёри пӑрҫа шырать, тепри сӗлӗ кӑтӑртаттарать.
Телейлисемшӗн вӑхӑт хӑвӑрт иртет — Маринене
амӑшӗ те часах ҫитнӗ пек туйӑнчӗ.
Аннепе хур кётесси — хаваслӑ ёҫ. Хурсем урлӑпирлӗ чупмаҫҫӗ, ӑслӑ сӑмаха ӑнланса ҫумрах ҫӳреҫҫё.
Марине сёлё ӑшёнчен такмак чечекпе улпут кӳми татса тухать, ҫерҫи кӗпҫипе салтакла вылять.
Акӑ кӑнтӑрлахи янкӑр кӑвак пӗлӗт тӗсне улӑштарчё.
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Хӗвел анӑҫ енне кӗрен ярӑмсем тӑсӑлса выртрӗҫ. Вӗсем
патне сар пӗлӗт ҫывхарчӗ те тытӑнчӗ тавлашу: икӗ
тӗс пӗр-пӗринпе ҫыхланчӗ, кӗренни ҫӳлелле кармашать,
саррине хупӑрласшӑн, лешӗ ӳссех пырать, кӗреннине
те саратать.
Кӗтӳ кӗртмелли вӑхӑт та ҫитрӗ. Хурсен ҫурхахлӑ
урисем тусанлӑ ҫулпа лӑп-лӑп, тӑппӑл-тӑппӑл тутарса
пыраҫҫӗ.
Каҫхи апат ҫаксан Маринесен умӗнче Элекса инке
ҫуйхашни илтӗнчӗ.
— Ман чӗппе ҫухатнӑ! Мӑшкӑллатарӑп эп! Хӑйсен
хурне тытса тухатӑп!
Вӑл Маюк инке к и л картине кӗрсе кайрӗ те хуҫипе
калаҫмасӑрах хурсене пӑлхата пуҫларӗ.
— Элекса, ҫын пул! Сирӗн чӗппе ҫухатрӑмӑр пулсан, чӑн, айӑплӑ эпир. Мӗн илес тен ҫавна ил те чӗппе
ан тив. Хирӗҫех пурнатпӑр, уйӑрӑлнӑ чӗппе амӑшӗ
кунӗн-ҫӗрӗн кӑшкӑрӗҫ.
— Мана мӗн — кӑшкӑрччӑр! — Элекса инке пёр
чӗппе ярса тытрӗ, йывӑрӑшне силлесе пӑхрӗ те к а я л л а
ячӗ, унтан теприне урипе пусса ӳкерчӗ.
— Ка-ак! Ка-ак! — хӑрушшӑн кӑшкӑраҫҫӗ Маюк инкен хур аҫипе хур ами. Ашшӗ-амӑшӗшӗн чи хакли —
тӑван ача, ачашӑн х а к л и — тӑван ашшӗ-амӑшӗ.
Маюк и н к е ҫӗрле темиҫе хутчен те тӑрса тухрӗ,
ҫунаттине ҫапса хурланакан хур амине ниепле те йӑпатаймарӗ...
...Шурҫунат виҫҫӗмӗш кун асапланать. Икӗ талӑк
хушшинче пӗр канӑҫлӑ самант та пулмарӗ. Ир те, каҫ
та ӑна Элекса хурӗсем туларӗҫ: хупӑрласа илеҫҫӗ те
ӑҫтан килчӗ унтан таклаттараҫҫӗ. Пуҫ ҫеҫ сывӑ юлтӑр
тесе пуҫне ҫунат айне пытарать Шурҫунат, ҫавах ҫапла
хӗнесе-ватса пӗтернӗ хыҫҫӑн пӗтӗм япала каллӗ-маллӗ,
пуҫхӗрлӗ сулкаланать. Вара хур чӗппи ҫунаттине усса,
енчен енне тайкаланса, пӗр-пӗр кӗтесе пырса тӑрӑнать
те ларать хӑйӑлтатса. Леш енчен амӑш сасси илтӗнсен
ҫеҫ хурлӑхлӑн кӑшкӑрса ярать. Малтанхи кун амӑшӗ
ӑсран тайӑлнӑ пек ҫуйхашрӗ. А ш ш ӗ те кӑшкӑрчӗ, анчах та вӑл хӑйне часах алла илчӗ пулас. Вӑл амине
те: «Ухмаха тухнӑ пек кӑшкӑрса ӗҫ тухмасть, ху вӑйна
5*
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та пӗтерен, ачана та — лӑплантарас вырӑнне пӑлхантарса яран», — тесе ӳкӗте кӗртрӗ-ши? Шурҫунат амӑшӗ
хӑй сассине улӑштарчӗ: «Асту, ачам, хӑраса-хуҫӑлса
ан ӳк, ҫирӗп тӑр, аҫу ӑслӑ, ӑна пӗтӗм халӑх хисеплет,
курӑн ак — мӗн те пулин шутласа тупатех вӑл», —
тесе какӑлтатма пуҫларӗ.
Ашшӗ вара хӑйне урама кӑларасса ҫеҫ кӗтнӗ-мӗн:
тепӗр кунне ир-ирех, хуҫи картана уҫнӑ-уҫманах вӑрӑммӑн кӑшкӑрса ячӗ те, пӳрт тӑррисене силлекен ҫавра
ҫил пек, Элекса хапхи урлӑ вӗҫсе каҫрӗ. Элекса хурӗсем сехри хӑпнипе лупас айне тарса пытанчӗҫ.
Тӑрмаласа пӗтернӗ ачине ашшӗ икӗ ҫунаттипе хупӑрласа илчӗ. Ашшӗ ҫапла ҫемҫе кӑмӑллӑ пулма пултарнине халиччен пӗлмен Шурҫунат. Ӑна ашшӗ ҫуначӗ
айӗнче пиҫсе ҫитнӗ ыраш хушшинчи пек ырӑран та
ырӑ, ӑшӑран та ӑ ш ӑ пулса кайрӗ. Чун-чӗре лӑштах
пулчӗ, ҫав тери ҫывӑрас килсе кайрӗ. Анчах та ачашларӗ-ачашларӗ те ашшӗ вӑхӑта сая ямарӗ, ҫунаттине
ваш-ш! сарчӗ те Шурҫуната хӗн кӑтартакансенчен пӗрин
ҫине, лупас айӗнчен ҫемйине ертсе тухакан хура мӑйлӑ
хур аҫи ҫине, сиксе ларчӗ.
Шурта кашни эрнерех ирттерекен паттӑрсен ӑмӑртӑвӗнче те кун пек вирлӗ ҫапӑҫу курман Шурҫунат:
хап-п-хап-п! тӑваҫҫӗ ҫунатсем, хуралтсем ҫине тӗкпе
мамӑк парлатса хӑпарать, хур шӑммисем ухӑ йӗппи
пек ывӑтӑна-ывӑтӑна каяҫҫӗ.
Картишне ҫатма аври тытнӑ Элекса инке сиксе
тухрӗ. Шурҫунат ашшӗ тинех кам чӑн айӑплине ӑнкарса илчӗ пулас: кӑкӑртан, аякран чышакан патак айӗн
пӗррех сикрӗ те Элекса инкене ҫакланса ларчӗ. Ҫынни
ҫухӑра-ҫухӑра хур аҫине аялалла тӑпӑлтарать, лешӗ
чашкӑра-чашкӑра ӑна ик ҫунатпа шаплаттарать. Юлашкинчен Элекса инке хур аҫине мӑйран ярса тытать те
хӑрӑлтатаканскерне ҫӗре илсе пӑрахать, тӑна кӗриччен
ӑна вут пуленкипе тытса перет. Хӗрсе кайнӑскер, хур
хӑй аманнине те туймарӗ пулас, ура ҫине тӑрать те
ҫавӑнтах чикеленсе каять. Шурҫунат хурлӑхлӑн кӑшкӑрса ярса ашшӗ патне чупса пырать. Ашшӗ аманнӑ
ури вырӑнне ҫунатти ҫине тӗренет, кӑштах ҫӗкленет
те — каллех тӳнсе каять. Элекса инке чӗппе урипе
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тапса сирет, ашшӗне патакпа чыша-чыша, тусан ҫийӗпе йӑвалантарса калинкке патне ҫитерет те алӑка уҫса
урамалла тытса ывӑтать.
Шурҫуната хӑтараймарӗ пулин те, пысӑк пулӑшу
кӳчӗ ашшӗ. Ҫакӑнтан Элекса хурӗсем шӑпланчӗҫ. Пӗри-пӗри ҫывхарсассӑнах Шурҫунат: «Атте, пӑх-ха, каллех мана тапӑнаҫҫӗ!» — тенён кӑшкӑрса ярать те, урам
леш енчен хаяр сасӑ илтӗнсе каять, Элекса хурӗсем
вара мӑштах пулаҫҫӗ.
Ашшӗ сасси хавхалантармалла та, хӑй сывах-ши?..
Ҫак инкек хыҫҫӑн амӑшӗ те ав: «Ачам, пире шаннипе
кӑна мар, ху та тӑрӑш, вӑй пух, мӗн панине ҫи», —
тесе сас пачӗ. Ашшӗ ӳпкелешнине илтрӗ Шурҫунат.
«Йӑнӑш турӑм. Ҫилле тытса чарайманни халиччен никама та ыр туман ҫав. Хура мӑйпа ҫапӑҫиччен хапха
айне уҫмаллаччӗ те, усал этем тухиччен Шурҫуната
ерипен ҫеҫ илсе тухаттӑм», — тесе ӳкӗнчӗ вӑл.
Виҫҫӗмӗш кунӗнче амӑшӗ: «Ачам, вӑйна пух та хапха урлӑ вӗҫее каҫ», — тесе ӑс пачӗ.
Чӗппӗн ҫунаттисем тӗрекленсе ҫитеймен-ши, е кунти хапха ытла ҫӳллӗ-ши — вӑл мӗнпур вӑйне пухса
вӗҫсе хӑпарать те хапха юпине пырса ҫапӑнать, хӑяккӑн,
мелсӗррен ҫӗре персе анать...
...Виҫҫӗмӗш кун салхуллӑ Марине. Элекса инке хӗрӗ,
Нина, урама тухсанах Марине чӳречене яр-р! уҫать.
— Парсан пар хура! Ман Хӗветуҫ вӗт вӑл!
— Эпир ӑна часах какай тӑватпӑр! Ун вырсарни кунччен кӑшкӑрасси ҫеҫ юлнӑ! Е сутса яратпӑр!
Марине чӳречене шалт хупса хурать...
...Ваҫҫили те виҫҫӗмӗш кун шухӑша путса ҫӳрет.
Ыран вырсарни кун тенӗ чух вӑл вӑрманалла васкарӗ. К а ш л ӑ ҫырминчен каҫнӑ чух ҫан-ҫурӑм сӳ-ӳ!
тӑвать: хӑш-пӗр тӗшмӗшлӗ ҫынсем ҫакӑнти юман патне халичченех ҫӑнӑх, пӗремӗк, укҫа килсе пӑрахаҫҫӗ,
туратти ҫине сурпан, ал шӑлли, ҫӑпата килсе ҫакаҫҫӗ.
Юман айӗнче таҫтан килсе тухнӑ сарӑ симӗс куҫлӑ кушак ларать.
Ваҫҫили Кашлӑ ҫумӗпе ҫӗмрен пек чупса иртрӗ, картун умне сиксе тухрӗ.
Вӗҫ-хӗрсӗр халӑх куҫнине пӑхмасӑр, я л а н а х ем69

ешӗл те таса тӑракан ҫерем лаптӑкӗ ҫийӗпе тӗтӗм
мӑкӑрланать. Такан ҫине лартнӑ хуран тавра икӗ-виҫӗ
хӗрарӑм вырнаҫнӑ: хир енчен вӑрман касма килекенсем картунта пурӑнаҫҫӗ, уяр ҫанталӑкра апатне
тултах пӗҫереҫҫӗ. Йӗри-тавра вут, пӗрене, курӑс хуппи к у п а л а н ӑ . Х ӑ м ӑ т - п ӑ я в пӑрахнӑ урапа ҫумӗнче
тӑлласа я н ӑ лаша хыҫаланса тӑрать. Ҫакӑнтах, тунката ҫинче, Я к к у пичче пуртта ҫӗнӗ авӑр майлаштарать.
Ваҫҫили х ӑ ю л л ӑ н вӑрман хуралҫи патне пырса
тӑрать.
— Эс каҫа хирӗҫ ӑҫта каян? — ыйтать Якку пичче.
Ваҫҫили ӳсӗркелесе илет.
— Я к к у пичче, кӑҫал вӗрене вӑрри пуҫтарттаратӑр-и? Эп ыранах тытӑнасшӑн.
— Э-э, эс пӗлтӗр чи нумай пухаканни пултӑн! Сана
укҫа та лӑнках тивнӗччӗ. Кӑҫал та пуҫтаратпӑр. Кӑштах
тӑхтас пулать, симӗсрех-ха.
Те Ваҫҫили ҫине йывӑррӑн шуса пыракан пӗлӗт
мӗлки ӳкрӗ, те ӑна канӑҫсӑр шухӑш пырса тиврӗ —
ача пит-куҫӗ ҫавӑнтах тӗксӗмленсе ларчӗ.
— Укҫине маларах илме юрамасть-ши? Кайран мӗн
чул вӗрене вӑрри кирлӗ, ҫавӑн чул пухса парӑттӑм...
Ытларах та пухса парӑп... Шкула та каймӑп!
— Мӗ-ӗн? Шкула каймӑп тетне? Ман умра ҫакӑн пек
каланӑ ан пул! — хӑтӑрать Якку пичче. — Йӗвен-чӗлпӗр
ҫумрах ак! Ара, мӗн тума кирлӗ сана укҫа?
Ваҫҫили Элекса инке ют чӗппе тытса кайнине, Шурҫуната ыран мӗн кӗтнине каласа парать. Хӑй шухӑшне те, чӗппе Элексаран сутӑн илсе Маюк инкене леҫсе
парасшӑн пулнине, пӗлтерет. Якку пичче ывӑс пек аллине Ваҫҫили пуҫӗ ҫине хурать.
— Хур илмелӗх укҫа пама пултаратӑп, анчах та ача
тесе хурне сана сутасшӑн пулмӗҫ. Вӗҫтер килне! Кӑшт
тӑрсан эп яла анап, чӗппе ирӗке кӑларӑпӑр!
Ваҫҫили ялалла чупнӑ пек тӑвать, анчах та шӗшкӗ
тӗмӗсем хушшипе к а я л л а таврӑнса тӑлланӑ лашана
сыхласа тӑрать. Лешӗ, аллине тӑснӑ ача тӑвар сапнӑ
ҫӑкӑр парать тесе-ши, ун умнех пырса тӑрать. Ваҫҫили
лаша хӳрине ярса тытать те саламат вӗҫне ямалӑх хӗлёх
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туртса кӑларать. Вара шӑхӑркаласа килелле вӗҫтерет.
Лаша: «Мӗнле-ха айванла улталантӑм, кайри ура хӑй
ёҫне маннӑ иккен ман», — тенӗ пек кӑмӑлсӑррӑн тулхӑрса юлать...
...Якку пичче Хиртикаса хӑйӑ ҫутнӑ вӑхӑтра ҫеҫ
ҫитрӗ. Вӑл тӳрех Элекса инке хапхи патне пычӗ. Хапхине тӗртрӗ — питӗрнӗ. Чӳречерен ш а к к а р ӗ . Тухса
уҫрӗҫ. Якку пичче картишне кӗрсе кайрӗ.
Вӑрман хуралҫине кӗте-кӗте хӑшкӑлнӑ Ваҫҫили хапха умне чупса пычӗ. Шалтан калаҫни илтӗнет.
— Мӗн питӗрӗнсе ларатӑр? — ыйтать Якку пичче.
— Хур тарасран питӗрнӗ. Ир те, каҫ та ҫывӑрма памасть. Ыран пусмалла-ха. Е сутса ямалла-и, — хуравлать Элекса инке.
— Кӗр ҫитиччен кам хур пусать? Чирлӗ мар-и вӑл:
ҫунаттине уснӑ, аран-аран пускалать!
— Чирлӗ мар! Маюк пирӗн чӗппе ҫухатрӗ те, ҫавсенне тытса килнӗччӗ. Самӑрринех суйларӑм, мур,
ӗҫмест те, ҫимест те, виҫӗ кун хушшинчех ырханланса
кайрӗ.
— Кӗтӳре чӗп ҫухатаканни халиччен Маюк кӑна пулман. Уншӑн вара ют чӗппе тытса килмелле-и? Кун пек
йӗркене илтмен эп. Хапхуна уҫ-ха. Пирӗн кӑна мар,
хур чӗппин те чун пур!
Элекса инке ӗхӗлтетсе кулса ярать.
— Ме сана хур укҫи!
Самантран такам хапха айӗнчи хӑмана тапса сирпӗтет. Хапха яр-р! уҫӑлса каять.
— Ки-ик! — кӑшкӑрать хур чӗппи, ҫунса ларнӑ пырне ҫу сӗрнӗ тейӗн ҫав.
Хур чӗппипе Ваҫҫили кӳршӗри киле пӗр харӑс чупса ҫитеҫҫӗ. Вӗсене хирӗҫ Маюк инкепе Марине сиксе
тухаҫҫӗ.
Хур ами кӑкӑлтата-кӑкӑлтата кускалать, чӗппин
кашни тӗкне тасатать, аҫи вара чӗп тавра, ҫынсем тавра уксахласа ҫаврӑнать.

ТЕМ ТӐРШШӖ ТЕЛЕЙЛӖ КУН
Марине ҫывӑрса тӑраннипе вӑранчӗ.
Вӑранчӗ те — хӑраса кайрӗ: мӗн те пулин пулман-ши?
Хёр ача ҫӑва тухнӑранпа та пӗрре тӑраниччен ҫывӑрманччӗ-ха, амӑшӗ ӑна ир-рех вӑратать те темӗн чул ӗҫ
хушса хӑварать. Паянхи кун урӑхла пуҫланчӗ. Ак хӗр
ача пуҫне пӗр шухӑш пырса кӗчӗ те, хӑлхине чӑнк
тӑратрӗ вӑл. Самантранах ун пичӗ-куҫӗ телейлӗрен те
телейлӗ кулӑпа ҫуталса кайрӗ. Тулта чӑш-чӑш-чӑш
ҫумӑр ҫӑвать! Кунӗпе ҫӑвакан ҫумӑр! Ун пек кун никам та хире тухмасть, ун пек кун аннесем кунӗпех
килте пулаҫҫӗ! Марине пӳртри сассене тӑнлать. Чӑнах,
ав кӑмака хутса янӑ, пӳртре икерчӗ шӑрши сарӑлнӑ.
— Анне!..
— Ҫывӑр, хӗрӗм, ҫывӑр! — амӑшӗ икерче ҫатмине кӑлтӑрт! ҫавӑрать те пуҫне кӑмака умӗнчен кӑларса пӑхать.
— Эп ҫывӑрса тӑраннӑ!
— Э-э, эс ҫавӑнпа темӗн пысӑкӑш пулса кайнӑ! —
кулса илет амӑшӗ.
— Анне, эс ниҫта та каймастна?
— Ку ҫумӑрта ҫта каян? Паян кӗтӳ те тухмарӗ. Ӗнене ҫырмана кӑкартӑм. Ҫумӑрӗ сӗре кирлӗччӗ-ха, ҫутӑр-ха, шӳтертӗр.
Ак алӑк уҫӑлать те, Анюк кӑштӑрт кёрсе тӑрать.
— Марине, эс халь те тӑман-и? — тет вӑл. — Эп
Алтатье кёписене ҫуса ҫакрӑм.
Алтатье — пукане вӑл. Анюк ӑна йётёр хуҫӑкне
ҫӗтёк татӑкёсемпе чӗркесе тунӑ.
— Эп пӑлахая персе выртап-ха! — хуравлать Марине, куҫне хупса хӑрӑлтатса ҫывӑрам пек тӑвать.
Маюк инке кӳршӗ хёр ачи ҫине ӑшшӑн пӑхса илет:
— Кӗтернен ҫапла ӗҫчен хӗр ӳсет-и?
Анюк вӑтаннипе пуҫне чикет. Вӑл тӑрсан-тӑрсан ҫеҫ
пуҫне ҫӑклет:
— Эп Алтатьене хӑйне те чӑпӑл турӑм...
— Ах, —тет вара Марине минтер айӗнчен пӗчӗкҫеҫҫӗ
пукане туртса кӑларса, — ман та Саттюка чӑпӑл тумалла. Кӑх-х! та кӑх-х! туса ҫӳрет, те мунча кёртсе
кӑлармалла ку ачана.
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— Чиперкке Саттюк, ан чирле! — улача кёпе тӑхӑнтартнӑ, тӗрӗллӗ шурӑ тутӑр ҫыхтарнӑ катӑк сӑмсаллӑ пуканене пуҫран шӑлать Анюк.
— Итлемест, ялан урамра чупса ҫӳрет, шӑнса килет
вара, — ӳ п к е л е ш е т Марине пуканене ӑ ш ӑ тутӑрпа
чӗркенӗ май. — Тарла-ха, чир-чӗр тарпа тухса кайтӑр!
— Марине, эп ҫӳҫ часрах ӳстӗр тесе пуҫа ҫумӑрпа
йӗпетрӗм, — паян мӗн-мӗн тунине ниепле те каласа
пӗтереймест-ха пӗчӗк Анюк.
— Ман та йӗпетесчӗ! — тет те Марине пуканине
утиялпа витсе хӑварса картишне чупса тухать.
Хёр ачасем ҫумӑр айне тӑраҫҫӗ. Марине икӗ аллине ҫӳлелле ҫӗклет:
Ҫу, ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр,
П ы л каткипе пыл парап,
Ҫу к а т к и п е ҫу парап!

Ҫӑвать ҫумӑр — чӑш-чӑш, лӑс-лӑс, лӑстӑр-лӑстӑр! Пӗтӗм чӗр чун, пӗтӗм йывӑҫ-курӑк савӑнать. Типсе ҫитнӗ
ҫӗр кашни тумлама ҫӑтать-ҫӑтать, ниепле ҫӑтса тӑранаймасть. Тӗтре пек хупӑрланӑ ҫумӑр чатӑрне «шӑтарса»
мӑрьесенчен кӑвак тётӗм хӑпарать. Пур енчен те тутлӑ шӑршӑ кӗрет — те йывӑҫ-курӑк, те кукӑль-пӳремеч шӑрши ку.
Анюк хӑлхине шыв кӗнӗ пек туса хӑрах уран сикет.
Шыв, тух, шыв, тух,
Ш ӑ ш и туйне каймалла!

Маюк инке хӗр ачасене икерчӗ ҫиме чӗнсе кӗртет.
Вӗсем икерче ҫу ч а ш ӑ к н е пуҫа-пуҫа ҫиеҫҫӗ.
П а я н хёр ачасене н и к а м та васкатмасть, н и к а м та
вёсене пысӑк ҫын ёҫне хушмасть. Ахаль чух вӑхӑт ҫук
вёсен, паян вара хӑйсен юратнӑ ӗҫӗсемпе ҫеҫ аппаланаҫҫё — теттисене тирпейлеҫҫё, пуканисене ҫёнё кӗпе
ҫӗлесе тӑхӑнтартаҫҫё, выляҫҫё.
Анюк шаккисем валли хурӑн ҫулҫи татма хёр ачасем пахчана тухаҫҫё. Йывӑҫсем тураттисене лӑпсӑр янӑ,
х а л ь вӗсем шӑпӑр-шӑпӑр туса ҫеҫ лараҫҫё. Курӑксем
сулмаклӑн усӑннӑ, ҫулҫисем тӑрӑх йӑр-йӑр шыв юхать,
чечек чашӑкёсенче чӗр кӗмӗл пек кӳлленчӗксем тӑраҫҫё.
Ҫырмана кӑкарнӑ ӗне ҫумӑр айӗнчех мӑшӑл-мӑшӑл туса
ҫиет, хушӑран ҫеҫ ластӑр-р! силленсе илет.
73

— Ыр кураҫҫӗ! — хӗпӗртет Марине.
— Марине, пӗлетне, шалкӑм ҫумӑр лайӑх мар, вӑл
йӑрансене татса каять, ку ҫумӑр — лайӑх, — ҫӗр ӗҫченӗ
пек каласа хурать Анюк.
Хурӑн ҫулҫипе чикен курӑкӗн ҫеҫкине татса хёр ачасем пӳрте кӗреҫҫӗ. Вӗсем тӳрех ӗҫе тытӑнаҫҫӗ: ырӑ
ҫумӑрпа пӗр тусан пӗрчи юлмиччен ҫӑвӑнса тасалнӑ
кӑвак хӗрхӗлтӗм ҫеҫкесене кантӑк кӗленчисем ҫумне
тӗрӗлесе ҫыпӑҫтараҫҫӗ, кайран Анюк шаккисене хурӑн
ҫулҫипе сӑрлаҫҫӗ. Маюк инке ҫав вӑхӑтра урай ҫуса
тухать, шӑлан курӑкӗпе хыра-хыра ҫунӑ урай хӑмисем катан пир тӑрӑхӗ сарнӑ пек шап-шурӑ.
Тёлёнмелле: аннесем те — пёчёк хёр ачасем пекех. Вёсен те пёр-пӗринпе шӑкӑлтатса ларас килет.
Кӑштахран ак, килти ёҫсене тирпейлесен, Маюк инке
патне кӳршӗ хӗрарӑмёсем каҫса лараҫҫё. Лараҫҫё вёсем
сак ҫинче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса. Маринепе Анюк урайне шакӑлла выляма вырнаҫаҫҫё. Ҫӗнӗ кӗпе тӑхӑннӑ Алтатьепе чӗрӗлсе тӑнӑ Саттюк та — ҫумрах, вёсем те —
пёрле. Пӳрт тулли телей!
Каярахпа кӳршёсем килӗсене саланаҫҫё. Маринепе
амӑшё лупас айӗнче ларакан хурсене хурхуххи татса
килсе параҫҫё те ҫёнё турӑхпа ӑшӑ пӳремеч ҫиеҫҫё. Ун
хыҫҫӑн амӑшӗ Маринене канвапа тёрлеме вёрентет.
Каҫпа Марине патне каллех Анюк чупса каҫать.
Пӳртре ытла ӑшшипе хёр ачасем алкумне тухса лараҫҫӗ. Ак сана! Шурҫунат алкум алӑкне тӑк! та тӑк!
тутарать — «уҫӑр-ха!» тесшён ёнтё вал. Халь ак виҫҫён лараҫҫё: хёр ачасем пуканелле выляҫҫӗ, хур чёппи
этем ачи-пӑчи мёнле вылянине сӑнать.
Выляса ларнӑ вӑхӑтрах Анюк темёншён салхуланать.
— Марине, — тет вал, — ыран та ҫумӑр пулать-и?
Марине унӑн шухӑшне питӗ лайӑх ӑнкарать. Анюкӑн ыран та ҫумӑр ҫутарас, кунёпе амӑшӗпе пёрле пулас килет. Марине хӑй те ёмӗтленнӗччӗ-ха: эх, ыран
та ҫумӑр пулсассӑн!.. Анчах та ҫак пёчёк хёр ача умёнче
тепёр чух Марине хӑйне пысӑк ҫын пек туять. Халё
те ҫапла пулса тухрё. Ҫумӑр чарӑннӑ ёнтё, таврара пат!
пат! шӑпӑр-р! шӑпӑр-р! туни ҫеҫ илтёнсе тӑрать. Марине пёчёк тусё ҫине хёрхенсе пӑхса илет. Ыран та ҫумӑр
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пулать тес-и? Мӗншӗн пӗчӗкскерне улталаса йӑпатас?
Халь тӗрӗссине каласан кайран ҫӑмӑлрах пулать.
— Ҫук, Анюк, ыран ҫумӑр пулмасть. Ахаль те паян
мӗн тӑршшӗ телейлӗ кун пулчё! Ҫитет. Ыран ӗҫе каймалла.
Анюкӑн хурлӑхлӑ пит-куҫӗ чунах тивет. Йӑпатмалли сӑмах та тупӑнать Маринен. Ку сӑмахӗ те — тёрёс.
— Пурӑнсан-пурӑнсан каллех паянхи пек кун пулать!
Хёр ачасем и к к ё ш ё те йӑл кулса илеҫҫӗ. Лайӑх-ҫке
ҫӗр ҫинче пурӑнма!
АТӐЛ ЧУЛӖСЕМ
Маюк инке умӗнче чаш та чаш хӑма
ҫураҫҫӗ. Марине кусла айне вырнаҫнӑ та сийӗн-сийӗн
тӑкӑнакан ӑвӑс кӗрпипе выляса ларать. Маюк инке турпас пуҫтарать.
Акӑ Маюк инке пуҫне ҫӗклерӗ те кӑн-н! хытрӗ: тӑвалларан халӑх капланса килет, мал та — ҫири лӑстӑкӗсем ҫилпе варкӑшнӑран, ҫӗтӗк-ҫурӑк кӗрӗк ҫӑмӗ пек ҫӳҫ
айӗнчен пит-куҫӗ курӑнманран палламалла мар икӗ
кёлетке, вёсен ҫумёпе икӗ милиционер пырать, хыҫалта — пӗр-пӗрне тёрткелекен тата асамлӑ япалана курса анраса кайнӑ пек чӗнейми пулнӑ ача-пӑча хёвёшет.
Маюк инке хӑйпе хӑй мӑкӑртатса илчӗ:
— Пётрёмёр!..
Вӑл пёр-ик утӑм чакрӗ те кӳршӗ еннелле ҫаврӑнчё:
— Ах, Ҫинук! Килте-и эс? Тух-ха, тух! Тытса килеҫҫӗ!
Маюк инке сассипе хӑма ҫуракансем те ёҫлеме пӑрахрӗҫ. Х а п х а с е м , чӳречесем уҫӑла пуҫларёҫ. Ҫынсем
пӑлханнине сиссе-и, урама йытӑсем сике-сике тухрӗҫ,
ларакан хур ушкӑнёсем какӑлтата-какӑлтата ҫӗкленчӗҫ.
В ӑ р а х х ӑ н , пуҫне ҫёклемесёр ҫывхарчёҫ А р ҫ у к п а
Павӑл. Ҫывхарнӑҫемён ачасем ӳпёнсе пычӗҫ, Маюк
инке тӗлне ҫитнӗ ҫӗре вёсен кӗлетки хуҫӑлнӑ к ӑ ш ӑ л
евӗр пулса тӑчё: тата к ӑ ш т пӗшкӗнсен мелке пуҫсем
урам тусанне ш ӑ л м а х тытӑнмалла.
Чаплӑ разведчиксем пек, кушакран та ҫемҫерех пусса утаҫҫӗ ачасем: малтисем те, хыҫалтисем те. Мӗн
пулнӑ?
75

Ҫынна, выльӑх-чӗрлӗхе тӗлӗнтерсе пыракан халӑх
Маюк инке умне ҫитрӗ те ҫӗре ӳкнӗ хурӑн ҫулҫисене
вырӑнтан хускатмалла хашлатса ячӗ.
— Ҫак ачан амӑшӗ хӑшӗ? — ыйтрӗ пӗр милиционерӗ.
Маюк инке малалла тухрӗ.
— Эпӗ те-ха...
— Калаҫмалли пур.
Малтан Маюк инкепе ун аркинчен ҫатӑртаттарса
тытнӑ Марине, унтан — Арҫук, чи кайран милиционер
пӳртелле утрӗҫ. Ытти халӑх кашӑл-л! вырӑнтан хускалчё те Ҫинук инке еннелле ҫул тытрӗ.
Хӗрӳллӗ сӑмах пуҫланчӗ юнашар килсенче. «Иртӗнсе пурӑнма хӑнӑхман-и? Ачасене килте ытлашши патак ҫитермеҫҫӗ-и, ҫавна чӑтаймасӑр тухса тарман-и
вӗсем?» — тӗпчеҫҫӗ милиционерсем.
Маюк инкепе милиционер малтан хӑтӑркалашсах
илчӗҫ, кайран вара лӑпкӑнах калаҫа пуҫларӗҫ.
Ҫак вӑхӑтра урай варринчи Арҫук ҫулҫисене тӑвӑл
лӑсканӑ, хуҫӑлса аннӑ йывӑҫа аса илтерсе тӑчӗ. Хӗвеллӗ
ҫӗршывра пулнӑ курӑнать вӑл: хура ҫӳҫӗ хӗрелсе-саралсах кайнӑ, пуҫ тӳпинче хӑйӑр пӗрчи купалана-купалана ларнӑ, ачан тумтирне те хӗвел ҫисе шӑтарнӑ —
хулпуҫҫийӗпе ҫурӑмӗ ҫинче йӗс тӗслӗ ӳт йӑлтӑртатать.
Мӑкӑрӑлса тӑракан кӗсйисене Арҫук йывӑр япала тултарнӑ пулас: хушӑран шӑлаварне ҫӳлелле турта-турта
илет. Начар пурнӑҫ-ха унӑн... Пӳрте кӗнӗренпе те ӑна
амӑшӗ пӗр сӑмах та каламарӗ... Ан тив, амӑшӗ юрӗха. Йӑмӑкё тата, йӑмӑкӗ... Амӑшӗ ҫумне лӑпчӑннӑ та
пиччӗшӗ ҫине курман-пӗлмен, ҫак ҫурта пӗрремӗш хут
пырса кӗнӗ ют ҫын ҫине пӑхнӑ пек пӑхать... Ара, ҫак
инкекре унӑн пӗр айӑп та ҫук-и?.. Кам «часрах кай»
тесе хӗтӗртрӗ?.. Кам укҫа пирки «мӑшт пул» терӗ?..
Ҫын пулса мӗншӗн калас мар пиччӗшне пӗр сӑмах?..
«Мӗнле пурӑнатӑн, хырӑму выҫӑ мар-и?» — те... Арҫук вара ҫак пархатарсӑр хёр ача валли парне илсе
килчӗ... Паллах, ҫилленмелле Маринене, анчах кӳренме те хӑюлӑх ҫитеймест Арҫукӑн, йӑмӑкӗ ҫине хаяррӑн
пӑхса илес шухӑш пулсан та пуҫӗ ҫӗкленеймест унӑн...
Кӳршӗрен Павӑл амӑшӗ чупса каҫрӗ.
— Маюк, атя-ха! Милиционер манран укҫа илесшӗн!
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Штраф тет. Аҫтан тупса парас ман, килте пӗр пус ҫук!
Маюк инке патёнчи милиционер тарӑхса каять, вырӑсла вӑрҫса илет. Мӑннисем васкаса к ӳ р ш е тухса
каяҫҫӗ, килте Маринепе Арҫук ҫеҫ тӑрса юлаҫҫӗ.
— Арҫук, кӗсйӳнти мӗн вӑл сан? — ыйтать Марине.
Арҫук тинех пуҫне ҫӗклет. Куҫӗ те улшӑннӑ иккен
унӑн, куҫ шурри хӗрелсех кайнӑ.
— Ш а к ӑ . . . Атӑл чулӗсем... Сан валли парне...
Йӑмӑкё умне Арҫук пёр купа чул кӑларса хурать.
Чулёсем тёрлёрен: шурӑ, кӑвакрах, чӑпар, йӑрӑм-йӑрӑм,
ҫаврака, лаптӑк. Кашнине тытмассерен Марине ахлата-ахлата илет.
— Арҫук, мёнле ӗнтӗ вӑл Шупашкар?
— Э-эх, Шупашкар... Ан асӑнтар-ха ун ҫинчен... Ун
пек чаплӑ хула урӑх ҫук та пулӗ... Унччен эп Шупашкара к а й м а хӑрушӑ пуль теттӗм. Ун пек мар! Пурте
тенӗ пекех ч ӑ в а ш л а пёлеҫҫё, вырӑсёсем те чӑвашла
ӑнланаҫҫӗ. Эс те ҫухалса каймастӑн унта!
— Ӑҫта тытрӗҫ сире?
— Эх, Марине... «Отпуск» сӑмах мён иккенне пёлменни пӗтерчӗ... Эпир Алексеев арттиспа ҫеҫ вылясшӑнччӗ.
Хӑвах пёлен, пёр вылясан чаплӑ арттиспах выля. «Алексеев ӑҫта?» — тесе ыйтатпӑр. «Отпускра», — теҫҫё. Отпуск каникул пекки иккен, кайсан часах таврӑнмаҫҫӗ.
Эпир, ухмахсем, кашни кун театр алӑкне хураллатпӑр,
театр картлашки ҫинче ҫывӑратпӑр. Ҫавӑнтах тытрёҫ...
«Беспризорники» тесе ят пачӗҫ... Мёнле пурӑнкалатӑр?
— Мӗнле пурӑнасси... Эс апла отпускра, эп кунта
сан вырӑнта арҫын ӗҫне туса тӑратӑп. Сансӑр пӗтереҫ
пире... — Марине хур чӗппине илсе кайни ҫинчен кала
пуҫларӗ.
Маюк инке таврӑнчё.
— Ку милиционерӗ йёркеллёскер, лешне аван ӑса
кӗртрӗ-ха... — Маюк инке сӑмаха пат татрё те ывӑлне
тӗллесе пӑхрё. — Эх, ашшё ҫукки...
Мён тумалла ёнтё халь ҫак ачапа: вӑрҫас — ав тӑрать
вӑл тусан пуснӑ, хёвелпе хытса кайнӑ хыт хура пек,
куҫҫульне шӑлса илме те аллине ҫӗклеймест, сӑмсине
ҫеҫ нӑш-нӑш туртать. Хӗрхенес... — ёҫҫи вӑхӑтёнче тухса тарчӗ вӗт!
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Ывӑлне хӗртсе илес шухӑш та пурччӗ Маюк инкен,
анчах ун вырӑнне вӑл пач кӗтмен сӑмах персе ячӗ:
— Ҫиессӳ килет пуль, пыр, кӑвайт татса кӗр!
Вӗттӗн-вӗттӗн пусса, хӑвӑрттӑн Арҫук картана тухать.
Алӑк хупӑннӑ чух лӑш сывласа яни илтӗнсе юлать.
Самантранах картлашка ҫинче сурӑх кӗтӗвӗ пек тӗпӗртетни, хӑшӑлтатни, ун хыҫҫӑн Арҫук сасси, малтан
хӑюсӑррӑн, ю л а ш к и сӑмахӗсем х а я р р ӑ н а х илтӗнсе
каяҫҫӗ.
— Мана халиччен курман-и эсир? Марш домой!
Уҫӑ алӑк тӗлӗпе шупкаланнӑ кӗпесем, ҫара урасем
вӗлтлетеҫҫӗ, тепӗртакран урамран ҫурӑк чан чанкӑлтатнӑ евӗрлӗ сасӑсем илтӗнсе каяҫҫӗ:
— Арттис! Арттис! Чӑваш Ассӗссӗрӗн тава тивӗҫлӗ
арттисӗ!..
КУРӐК ХУШШИНЧЕ
Хӗветуҫ икке кайрӗ. Утма вӗренчӗ. Акӑ
вӑл ҫатан ҫумӗнчи курӑк хушшипе тайкаланса пырать.
Хушӑран темрен хӑранӑ пек у-ух! тесе илет.
Ҫакна сӑнаса ларакан Анюкпа Марине ӗхӗлтетсе кулаҫҫӗ.
— Чӗркуҫҫи таран курӑкран та хӑрать ҫак ача! Курха, кур, мӗн хӑтланать!
Хӗветуҫ эрӗм тунине икӗ аллипе ярса илнӗ те ӑна
хӑй ҫулӗ ҫинчен пӑрасшӑн ӗхлетет.
Анюкпа Марине ҫӗре выртсах, йӑвалансах кулаҫҫӗ.
Пӗр шутласан... кулмалли ҫук. Калӑпӑр, ҫулҫӑсем
хӑшӑл-хӑшӑл тӑваҫҫӗ. Темӗскер ишӗлсе аннӑ пек. Е ҫӑтӑлтатаҫҫӗ. Пӗтӗм кас ачи алӑ ҫупнӑ пек. Пит-куҫа турилкке пек чечексем пырса ҫапӑнаҫҫӗ. Ҫеҫкесем витӗр
курӑнаҫҫӗ. Ҫула пӳлсе, хуралҫӑ пек ниҫта пӑрӑнасшӑн мар
пулса санран ҫӳллӗ эрӗм ларать. Шӑпӑр-шӑпӑр вӑрӑ
тӑкӑнать, вӑл чӑлха хутламӗсене тулнипе урасем утайми
пулаҫҫӗ. Ларса канас — кайран хӑш енне каймаллине уйӑраймӑн, малалла утас — урана виҫӗ-тӑватӑ хутчен яваласа пӗр ҫулҫӑ тӑлланӑ. Пуҫ тӗлӗнче йӑл-йӑл ҫиҫсе, хӑлхана
хупламалла нӑйлатса лапсӑрккаскер ҫаврӑнать, ялав
пысӑкӑш хӗрлӗ чечек ҫине пырса ларать. Юнашар — пуҫа
каҫӑртса та тӑрри курӑнмалла мар ҫатан карта тӑсӑлать.
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Кӗртсе яр-ха ҫакӑн пек вырӑна кама та пулин? Кам
«у-ух» темӗ? «Анне» тесе кӑшкӑракансем те пулӗҫ.
Лутра курӑклӑ, кивӗ ҫатан карталлӑ пӗчӗк лаптӑк
Хӗветуҫшӑн — утса ҫаврӑнайми аслӑ улӑх. Ҫавах кӑшкӑрмасть, макӑрмасть Хӗветуҫ. Паттӑр хёр ача ӳсет
Хиртикасра.
Ҫак лаптӑк ҫерҫишӗн мӗнле пулмалла? Чӑтлӑх! Арӑшпирӗш ҫулҫӑ-хӳмесем выртаҫҫӗ, пӗлӗт пысӑкӑш чечексем сулланаҫҫӗ. Ҫавах ҫак вӗҫсӗр-хӗрсӗр чӑтлӑхра та
ҫерҫи хавассӑн чӗвӗлтетет. Ҫерҫи те Хӗветуҫ пекех маттур.
ПАСАР
Кунӗ — ахаль кунахчӗ: сулхӑнччӗ, пӳртре тӗксӗмччӗ; урампа, пушӑ ҫиллисене лӗнчӗртеттерсе,
ӗнесем иртсе пыратчӗҫ; кӗтӳ ачи хӑҫан юр ӳкӗ-ши, урасене пӗрре кантарса пулӗ-ши, пӑлахая персе кӗтӗве паянах каялла ҫавӑрас мар-ши тенӗн сӗнксе пыратчӗ. Марине те чӳрече умӗнче мӑртӑхса ларатчӗ.
— Ҫӑвӑн часрах! Сана пасара илсе каяп! Ӗнер ҫӗрӗпе ҫывӑрмӗ тесе пӗлтермерӗм. Сысна ҫури сутма каятпӑр! — терӗ те амӑшӗ...
Эй турӑ! Вӑрман енне хӗвел ярса илнӗ! Сӑмахран,
ҫак хӗвел: «Марине, кил ман пата!» — тесен те ун
ҫывӑхне пӗччен пыма хӑрамалла. Вӑл сӗрӗм тӗслӗ тӳпене куҫ умӗнчех шуратса пырать те — вӑрман патне
ҫитнӗ ҫӗре ҫунтармах тытӑнӗ! Ӗнесем вара — сывлӑм
ӳкнӗрен кӑвакрах курӑнакан курӑк ҫийӗпе тӗттӗм симӗс
йӗрсем хӑварса — пӗр шиксӗр, лӑпкӑн ҫеҫ вут хӗвел
еннелле утаҫҫӗ. Хӑюллӑ чӗрчунсем ҫине Марине тайӑлса пӑхса тӑчӗ. Ҫавӑнтах пӑшӑрханса ӳкрӗ тата: хайсен ӗни ҫук-шим вара ҫак паттӑрсем хушшинче? Мӑкла
хӗрлӗ ӗнене шыраса тупсан ҫеҫ Марине ҫӑмӑллӑн сывласа ячӗ.
Кӗтӳ ачи ав васкамасть. Ӳппӗн-теппӗн ҫӳреме арпа
тиеме каймасть-ҫке, хӗвел патне ҫул тытнӑ! «Ав мӗншӗн
ҫӗлӗк тӑхӑннӑ вӑл, — шухӑшлать Марине. — Вут умне
ҫара пуҫ е кӑтра вӗҫӗсене кӑтартакан кӑтьӑр-катьӑр карттуспа пырса тӑр-ха эс...»
Кӑшкӑрмасть кӗтӳ ачи, хирӗҫ пулакана та сӑмах
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чӗнмест. Тӗнчери чи шапӑлкка ҫынна хӗвел умне пырса
тӑрат-ха... Вӑл та шӑпӑрт ҫеҫ пулӗ!
Амӑш сӑмахӗсене чӑна хума хевте ҫитереймен хӗр
ача ҫапла пӑлханса тӑчӗ. Хӑйне иккӗмӗш хут чӗнсен
ҫеҫ вӑл картишне чупса тухрӗ. Чӑн иккен! Ҫурисенчен
уйӑрса витене хупнӑ сысна ами хартлата-хартлата алӑка
лӑкать. Ҫурисем нӑриклетсе карта тавра чупаҫҫӗ, вите
алӑкӗн урати ҫине пыра-пыра сикеҫҫӗ. Маюк инке вӗсене кайри уринчен тыта-тыта лав ҫине ҫыхса лартнӑ
хуп кӑрман ӑшне ярать.
Кӗҫ-вӗҫ витене тӳнтерсе ярасла урнӑ сысна аминчен
тарса Маюк инкепе Марине хӑпӑл-хапӑл лав ҫине хӑпарса лараҫҫӗ те лашана картишӗнченех чуптарса тухса каяҫҫӗ.
Тӗпӗр-тепӗр, кӑптӑр-каптӑр тӑвать кӑрман ӑшӗнче,
тӑвалла е анаталла пынӑ чух ҫурасем кашӑл-л! пӗр
кӗтесе шуса анаҫҫӗ.
Маринене шел ҫак ҫурасене. Тата — шутларӗ те вӑл —
сысна ҫурисене урӑх ҫӗрте лайӑхрах та пулма пултарать, килте вӗсем ҫапӑҫатчӗҫ-ха, апатне те тӑраниччен
ҫини ҫукчӗ, пӗр-пӗрне хиретчӗҫ. Ырӑ ҫын туянать те
ак, вёсен мӗнле тулӑх пурнӑҫ пуҫланса каять! Сысна
ҫурисем пӗлмеҫҫӗ-ха ӑна, пӗлсен, тен, хӑйсемех пасара
чупса кайӗччӗҫ!
Аллипе ӳречерен ярса тытнӑ Марине лӑпланать.
Икӗ а й к к и п е кӗркуннехи вӗтӗ ҫеҫкеллӗ курӑкпа
явӑннӑ хӑмӑл пусси. Шӑвӑҫран тунӑ пек ялтӑртатакан
ҫулпа халӑх куҫать. Пуш алӑпа каякан ҫук, кашниех
мӗн те пулин йӑтнӑ. Пурте чӑвашла тумланнӑччӗ, пынӑҫемӗн вырӑсла та тутарла тӑхӑннисем хутшӑна пуҫларӗҫ. Ҫӗр те улшӑнчӗ: урапа кӑлтӑртатса пыратчӗ, халь
лаша хӑйӑр ҫийӗпе талпӑнса туртрё. Марине амӑшӗ
ҫумнерех куҫса ларчӗ.
Лаша такӑна пуҫларӗ, мӗншӗн тесен пӗр ҫынран иртет — тепринчен иртмелле, тепринчен иртет — виҫҫӗмӗш ҫурӑмне пырса тӑрӑнать. Тем тӗрлӗ тӑрӑшрӗ
пулин те, юртма мар, хӑй уттипе утма та меслет пӗтрӗ
ун, милӗк йӑтнӑ икӗ инке хыҫҫӑн тёкӗлтетсе ҫеҫ пычӗ.
Халӑх юххинчен уйрӑлмасӑрах Маюк инке лашана
пёр юпа патне пырса тӑратрӗ. Марине куҫне сӑтӑрка80

ларӗ: ӑҫтан килсе тӑкӑннӑ ку халӑх? Мӗн тӑваҫҫӗ вӗсем?
Вёсен ни пӗвӗ-сийӗ, ни ал-ури курӑнмасть. «Камит кӑтартмаҫҫӗ пуль-ҫке кусем?» — шухӑшларӗ Марине. Ана
ҫынсем хӑрах ура ҫине тӑнӑ та пуҫӗсене пӗр канмасӑр
каллё-маллё сулкаланӑн туйӑнчӗ. Таврара тёк таракан
япала ҫук, пурте шавлаҫҫӗ, куҫаҫҫё.
Маюк инке лашана юпа ҫумне кӑкарчё те, хёр ачине
сыхӑ тӑма хытарса, хак пёлмелле пасар варринелле утрӗ.
Марине пуҫ янранипех тӑрса юлчӗ. Урала ҫинчен
анмарё вӑл, кӑрман хӗрринчен икё аллипе тытса таврана сӑнаса тӑчё.
Хумханакан тавралӑхран акӑ уйрӑм япаласемпе ҫынсем курӑна пуҫларёҫ.
Юнашар — лав, выльӑх иккен. Инҫех мар ҫӑнӑх
тиенӗ машинӑсем тӑраҫҫё. Кунти халӑх — михӗ, хутаҫ йӑтнӑскер.
Лерелле — йӑл-йӑл ҫиҫет сарӑ тёс: катка-пичке, уйран ҫӳпҫи, турахуп, урапа — саратнӑ, саваланӑ йывӑҫ
вырӑнё. Марине пусма ларас чӑх пек ӑшаланса ҫӳрекен
инкене асӑрхарё. Лешё пёр уйран ҫӳпҫи патне пырать,
теприн патне пырать, — ниепле суйласа илеймест. Сутаканни, шур сухаллӑ мучи, ӑ ш ш а пиҫнӗ пулас ку инкепе: ҫавӑтрё те ӑна шетник ҫине пырса лартрӗ, умне
уйран ҫӳпҫи лартса пачё. Инке уйран уҫланӑ пек тӑвать:
малтан ларса уҫлать, кайран ура ҫинче тёрёслет.
«Эй, ачам, — хёрхенет Марине ҫак инкене. — Канӑҫ пурнӑҫа юратан и к к е н . Саншӑн пулсан м е л л ӗ
пултӑр. Ҫӳпҫе тӗпне сӑмалапа мӗнле сӗрнине тёрёслесчё.
Пухӑн пёр витре хӑйма, ҫӳпҫӳне ярӑн та, ыр апат лашлатса ҫеҫ тухса ӳкё. Эй-яй-яй...»
Чӑнах, ҫӳпҫе тӗпне тыткаласа пӑхма ӑс ҫитмерё инкен, савӑнса кайнӑскер илнё таварне хулпуҫҫи ҫине ҫавӑрса хучӗ те часрах уйран уҫласа ӗҫесшӗн васкаса пасартан тухса кайрӗ.
Маринене такам хыҫалтан туртрё.
— Девочка! Родители где?
Вырӑс майри иккен. Вӑл кӑрман кипкине сирнӗ те
мӑшлатса ҫывӑракан ҫурасене ытараймасӑр пӑхса тӑрать. Пёрне те пулин туянасшӑн пулас вӑл.
Пасар кёрхи сарӑ-кӗрен вӑрман пек хумханать. Ҫура6. Ева Лисина.
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сене сутса ямасӑр амӑшӗ Маринене унта илсе каяс ҫук.
Майра инкене епле те пулин тытса чарасах пулать. Тепёр
тесен, Марине Арҫук вырӑсла калаҫнине илтмен-и?
— М-м-м... — тет Марине калаҫӑва мёнле те пулин
пуҫарса ярасшӑн.
— Ты, что, немая? — ыйтать вырӑс майри.
— Ешо какой!
— Ничего себе! Сама болтает. Вруша ты, вот кто!
— Ты мне брось! — хыттӑн тавӑрать Марине хӑйне
ӑнланнипе савӑнса кайса.
— Что-о? Как ты говоришь со взрослыми? Знаешь,
кем я тебе гожусь?
«Ку инке х а к л а ш а та пуҫларӗ иккен», — шухӑшлать Марине. Хёр ача тавара мухтасшӑн, ҫакӑн пек
ҫура эрнеренех мӑн сысна пек пулса к а я т ь тесшён вал.
Марине сассине хӑпартать.
— Н ӑ с т ӑ я щ и й свинья!
— О боже! — тет инке хёрес хывса. — Что за нынешние дети?..
— А какшё!
— С ума сойду! — инке пуҫне икё аллипе ярса тытать.
«Сума сӑвап тет вёт-ха, — ш у х ӑ ш л а т ь Марине. —
Л а й ӑ х ҫура ӳстернёшён сума сумалла ҫав».
— Пашалстӑ! — тет Марине тараватлӑн.
Майра инке ёнтё пӗҫҫине ҫапа-ҫапа ятлаҫать. Вӑл
куҫ тӗлне пулнӑ ҫынна, пёр пиччене, каласа пара пуҫлать. Л е ш ӗ ч ӑ в а ш л а та, вырӑсла та пӗлет-мӗн.
— Хӗрӗм, хӑвӑнтан аслисене ҫапла кӳрентерме
юрать-и?
Кӳрентерме мар, епле йӗркеллӗ калаҫрё-ха унпа Марине. Хёр ача ҫилленсе к а я т ь .
— Ы т л а васкать вӑл, — ӑнлантарать Марине. —
Анне килессе те кётсе тӑрасшӑн мар. Ҫурана халех илсе
каясшӑн.
— Ах, вот оно что! — терӗ пичче майра инке ҫине
х а я р р ӑ н пӑхса.
Вёсен х у ш ш и н ч е хёрӳ сӑмах пуҫланса кайрё. И н к и
чунтан-вартан тупа тӑвакан пек калаҫать, «не виновата» та «не виновата» тет.
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— Смотри, чтоб в последний раз! — терӗ пичче
хыттӑн.
Майра инке пач куҫран ҫухалчӗ.
Маюк инке хак пёлсе килчё.
Лав тавра чылаййӑнах пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫавах, хаклӑрах тесе-ши, ҫура туянакан пулмарӗ-ха.
Ҫывӑхра ялан пӗр сӑн мӗкӗлтетнӗ пек. Хайхи майра инке иккен, пичӗ-куҫӗ питӗ хурлӑхлӑ хӑйӗн: «Йӗтӗр
пек ҫурасене мансӑрах илсе каяҫҫӗ», — тесе пӑшӑрханать ӗнтӗ вал. Марине тӳссе тӑраймарӗ, инкене кӑчӑк
туртрӗ.
— Иди!
Инке майӗпен кӑштӑртатса ҫеҫ пырса тӑчӗ. Маюк
инкерен хак ыйтрӗ. Вара пӗр урлӑ-пирлӗ сӑмахсӑр
кӑштӑрт укҫа кӑларса хучӗ. Маюк инке ӑна чи лайӑх
икӗ ҫура суйласа пачӗ. Каяс умён майра инке Маринене канфет тыттарчё.
— Девочка, доброе у тебя сердце, только я з ы к вот...
Хӑй пӗлекен юлашки сӑмаха та пулин калас килчех Маринен.
— Порядок будет! — терӗ вӑл.
Майра инке вара Маринене ҫурӑмӗнчен лӑп-лӑп
лӑпкаса илчӗ:
— Буду надеяться, буду надеяться.
Алӑ сулсах ӑсатрӗ ӑна Марине. «Ырлӑха лекрӗҫ иккен ку ҫурасем», — кӑмӑллӑн шухӑшласа юлчӗ хёр ача.
Майра инкен алли ҫӑмӑл пулчӗ пулас, ҫурасене ҫур
сехетренех илсе пӗтерчӗҫ.
Халь ӗнтӗ Маюк инке Маринене ҫавӑтрӗ те пасар
курма илсе кайрӗ. Амӑшӗ ӑнлантарса пычӗ, анчах пӗр
сӑмах та илтеймерӗ хёр ача: х ӑ л х а р а шав тӑрать.
Юрать-ха, куҫӗ курать.
Акӑ ҫӑнӑх, кӗрпе вырӑнӗ. Пурте мелник пек. Халӑхӗ
кунта пысӑк ӗҫ тунӑ чухнехи пек васкамасӑр ҫӳрет.
Ҫӑнӑх ӗретӗнчен тухрӗҫ — тепӗр тӗнче пуҫланчӗ.
Милӗк, вӗрен-тилхепе, ҫӑпата сутаҫҫӗ. Халӑхӗ те урӑхларах — йӑвашрах калаҫаҫҫӗ.
Ак кунта куштан халӑх! Пёр лапка патне пыма та
ҫук. Шалта такам ҫухӑрать. Ҫын хушшипе кас-кас пулӑ
шӑрши килет.
6*
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Ҫу-чӑкӑт сутакан вырӑн. Таварне хисеплесе тирӗкчашӑкне ҫӗнӗ ал шӑллипе чӗркесе тытнӑ.
Маринепе амӑшӗ пасар варринелле ҫул тытрӗҫ. Кунти ҫынсем сутмаҫҫӗ те, илмеҫҫӗ те. Вӗсем пасара илемлетме килнӗ пулмалла, капӑр тумланнӑ ҫамрӑксем ушкӑнӑн-ушкӑнӑн пуҫтарӑннӑ та калаҫса тӑраҫҫӗ.
Марине ҫав енне ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхрӗ. Ури айне
пӑхмасӑр утаканскер кӗҫех такӑнса ӳкетчӗ. Ун умӗнче, хӑйӑр ҫинче, хӑрах ураллӑ пичче ларать иккен, хӑй
тавра вӑл ҫӗҫӗ-пекӗ, хӑйра кӑларса хунӑ.
Маринепе амӑшӗ хӗрлӗн-саррӑн к у р ӑ н а к а н вӑрӑм
сӗтел енне пӑрӑнчӗҫ те пӗр пиччене тӗл пулчӗҫ. Лешӗ
паллакан ҫынах-мӗн, вӑл Маюк инкене алӑ пачӗ.
— Мӗнле пурӑнан, Мария Степановна? Ку Марине
мар-и?
— Мӗн ҫӗмӗрттерен, Василий Сергеевич? Марине, ку
пичче — учитель, аҫупа пӗрле ӗҫлетчӗ.
— Мён илсе парас сана, шӑп та шай ашшӗ сӑнлӑ
хёр ача?
Марине пуҫне чикрӗ, пасар хӑйӑрне урипе чакаларӗ,
аялта лӑч хӗвел ҫаврӑнӑшпе мӑйӑр хуппи. Хёр ача пуҫне пӑркаларӗ, вӑл: «Мана нимӗн те кирлӗ мар», —
тесшӗнчӗ те, ҫав сӑмаха пасар варринче калама вӑй
ҫитерекен этем тӗнчере пур-ши? Хёр ача сӗлекине ланкӑрт! ҫӑтрӗ. Алла тӑссанах — ярӑмлӑ-ярӑмлӑ пан улми
куписем, мӑйӑр, хӗвел ҫаврӑнӑш, пыл...
— Капла ӗҫ тухмасть. Атя-ха, — ватӑ учитель Маринене ҫавӑтрӗ те пан улми купи умне илсе пычё. —
Тыт-ха саппунна! — пӑнкӑлт-панкӑлт кӗрсе ӳкрӗҫ чӗркене таса улмасем.
Хӑлхи улталмасть-ши Маринене?
— Кинемей, пёр стакан п ы л тултар-ха.
Ах, кинемей!..
— Ман савӑт ҫук, ху савӑтна пар, — тет вӑл.
— Тупах савӑт, кинемей! Ман хӗр ачана хӑналас пулать. Ӑна ҫуралсан курнӑччӗ, халь иккӗмӗш хут куратӑп. Кинемей, ҫак хёр ачан кӑмӑлне хӑварса ӗмӗр
ӳкӗнсе пурӑнас тетӗн-и?
— Эх, асӑнӑр Упамса карчӑкне! Пӗртен-пӗр стакана
парса ярап! Тыт!
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— Пурнӑҫ ҫитрӗ сан, Марине, — кулать амӑшӗ. —
Кӳр, улмусене хутаҫа ярам. Йывӑр пуль, пӗкӗрӗлсех
антӑн.
— Марине, сана тупмалли калап. Кӗсьене мӗншӗн
тӑваҫҫӗ? — хӗр ачана лӑп-лӑп ачашласа ыйтрӗ Василий Сергеевич.
Пуҫне ялт ҫӗклерӗ те Марине ашшӗн юлташне куҫран пӑхрӗ.
— Кӗсьене мӗн те пулин чиксе ҫӳреме ҫӗлетеҫҫӗ.
— Апла сан кӗсйӳсене тултарар пуль?
«Чӑн-чӑн учиттӗл ку», — шухӑшларӗ хёр ача Василий Сергеевич ӑсӗ-пуҫӗнчен тӗлӗнсе. Марине кӗсйисене Василий Сергеевич мӑйӑр тултарчӗ те хӗр ачана
ҫӳлелле ҫӗклерӗ.
— Пахча урлӑ пӑх-ха! Икӗ хутлӑ ҫурта куратӑн-и?
Ку — вӑтам шкул. Эп ҫавӑнта вӗрентетӗп. Аҫу та вӑрҫӑччен ҫавӑнта ӗҫлетчӗ. Ҫӗньялта ҫиччӗ пӗтер те тӳрех
ҫакӑнта кил! Эпир сана кӗтсех тӑрӑпӑр! Килетӗн-и?
— Килетӗп! — терӗ хӗр ача ҫирӗппӗн.
Ырӑ ҫынтан уйрӑлма та йывӑр, хурланчӗ Марине.
Пасарӑн хӗрлӗ сенкер хумханӑвӗ кичем шухӑша хӑвалать. Хёр ача каллех хавасланчӗ.
Маюк инкепе Марине пасарта чылайчченех ҫӳрерӗҫ.
Маюк инке пӑта, ачисем валли салтак пусми туянчӗ.
Маринен пуҫӗ ҫаврӑнсах ҫитрӗ иккен: илтейми мар,
япаласене, ҫынсене уйӑрса илейми пулчӗ, вуншар асамат кӗперне пӗр-пӗринпе явнӑ пек те, куҫ умӗнче вылятса тӑраҫҫӗ пек.
Ҫавӑнпа-и, лав ҫине хӑпарса ларсанах Марине пуҫӗ
лӑнк усӑнчӗ, пёр пан улмине икӗ аллипе ярса тытнӑ
хёр ача амӑшӗн чӗрҫийӗ ҫине тӳнчӗ те пит-куҫне кулӑпа ҫутата-ҫутата телейлӗн ҫывӑрса кайрӗ.
ШИКЛИ ШИКЛЕННӖ,
КӖРӖК ПӖРКЕННӖ
Маюк инке пухӑва кайнӑ. Арҫук та ал
арманӗпе кӗрпе авӑртать. Ун умне Марине пырса тӑнӑ.
— Арҫук, атя-ха ӗнтӗ тула. Хӑҫан та пулин эпӗ те
кирлӗ пулӑп-ха... — йӑлӑнать хёр ача.
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Пиччӗшӗ чӳрече ҫине пӑхса илет те илтмӗш тӑвать.
Кӑлтӑр-кӑлтӑр ҫаврӑнать ал арманӗ.
— Атя-ха ӗнтӗ, Арҫук...
— Куран-ҫке, пушӑ мар. Хӑвах тух. Мӗн хӑрамалли пур? Кӗрхи каҫ тӗттӗм мар...
Хёр ача пичӗ тӗксӗмленсех пырать. Юлашкинчен
ӗмӗрлӗхех килӗнчен, тӑванӗсенчен уйрӑлса к а я к а н пек
хурлӑхлӑн тайӑлса Марине пӳртрен тухать.
Ух!.. Тулта — хӑрӑм пек хура каҫ. Йӗпхӳ пӗрӗхет.
Йӗпе картлашкасене аллипе хыпашласа Марине ҫӗре
анать те, урисем ун лӗнчӗр каяҫҫӗ: унран пӗр-ик утӑмра вупӑр карчӑк тӑра парать: куҫӗ ун симӗссӗн-кӑваккӑн
ялтӑртатать, шит тӑршшӗ асав шӑлӗ тӗттӗмре чӑлт шурӑ
курӑнать. Марине пӳрт ҫумне тӗршӗнет. Сӑмсана хаяр
курӑк ш ӑ р ш и пырса ҫапӑнать. Вупӑр карчӑк хӑйӗнчен
ҫӳллӗ туйипе таклаттарса картлашка ҫине каптӑртатса хӑпарать те уҫӑ алӑкран пӳрте кӗрсе ҫухалать.
— Ай-яй! Вӑл Арҫука вӗлересшӗн! — кӑшкӑрса ярать
Марине. Вӑл алӑ айне лекнӗ сенӗке йӑтса пӳрте вирхӗнсе кӗрет.
Арҫук ҫаплах кӗрпе авӑртать. Ун умӗнче к у ш а к
мӑрӑлтатса ларать.
— Тухатмӑш ӑҫта? — куҫне-пуҫне чарса хирӗлет
Марине. — Ӑҫта тухатмӑш? Иртӗхнӗ иккен вӑл! Амӑшӗ
килте ҫук тесе кунта килчӗ пулать!
Марине хӗрнӗҫемӗн хӗрет, вӑрҫнӑ май сенӗкпе таклаттара-таклаттара илет.
Лампа илсе ачасем ҫенӗке тухаҫҫӗ. Арҫук кашни кӗтесе ҫутатать, шетник хыҫне кӗрсе пӑхма та шикленмест вӑл.
Марине кашта ҫине ҫакнӑ тумтире сенӗкпе чышса тӗрӗслет. Тухатмӑш тухса тарнӑ курӑнать. Ачасем вара пӳртум
алӑкне тӗкӗ яраҫҫӗ, чӳречесене тутӑрпа карса хураҫҫӗ.
Амӑшӗ килсен ачисем ӑна вупӑр карчӑк епле ашкӑнса ҫӳренине тӗпӗ-йӗрӗпе каласа пачӗҫ.
— Вупӑр карчӑк ҫук. Хӑранипе ҫапла курӑннӑ, —
кулчӗ амӑшӗ.
Ачасем амӑшӗпе килӗшмерӗҫ. Марине вупӑр карчӑк
уттине, ӳсӗрнине ӳкерсе кӑтартрӗ.
— Вупӑр карчӑк кӑштӑртатса ҫӳренине хам хӑлхапа хамах илтрӗм, — терё Арҫук та.
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ҪӖНӖ ПУРНӐҪ
Арҫук пысӑк хӗвел ҫаврӑнӑш пуҫне шёкӗлчесе илчӗ те пушӑ карасне йӑмӑкне тыттарчӗ.
— Урусене ҫакӑнпа хырса ҫу, штоп таса пулччӑр!
Арҫук ҫерем ҫине кайса ларчӗ.
— Ӑннӑ-ха сан: Анна Николаевна патне лекрӗн. Эс
мана итле: Анна Николаевна патӗнче эп тӑваттӑ пӗтертӗм, ун пек лайӑх учиттӗл шкулӗпе те ҫук. Конешнӑ,
питӗ серьезнӑй вӑл. Серьезнӑй пулмасан эсир пуҫ ҫинех хӑпарса ларатӑр. Аслисене итлес пулать. Урокра
пуканелле выляса ан лар. Ҫиччӗ лайӑх пӗтерсен вӑтам
ш к у л а Турхана леҫӗп.
Урисене хӗрхенмесӗр, хӗрелсе-кӑвакарса кайиччен
караспа х ы р а к а н Марине пуҫне варт ҫӗклет:
— Турхана? Ҫук! Ман Арапуҫне каяс пулать.
— Эс ваттисен сӑмахне пӗлместӗн иккен. Хыҫалти
кустӑрма малти кустӑрма йӗррипех чупать теҫҫӗ. Эп
Турхана каяп, эс те Турхана кай!
— Арҫук, эс анне каланине хӑлхана та чикместӗн
и к к е н . Вӑл л а ш а кӳлмессерен: «Ҫак пирӗн хӑлтӑрхалтӑр урапан кашни кустӑрми хӑй йӗррипе чупать», —
тет. Ман Арапуҫне каймалла, эп аттене пӗлекен учиттӗле Арапуҫне пыма сӑмах панӑ.
— Конешнӑ, панӑ сӑмаха пурнӑҫлас пулать. Ну, унччен пурӑнас пулать-ха. Мӗн ҫинчен калаттӑм-ха?
— Пукане ҫинчен.
— Ну вӑт, пуканепе выляса ан лар. Уроксенче тӑнлӑ
пул. Ӑнланмасан Анна Николаевнӑран ыйтма ан вӑтан.
Ҫынсенчен ҫырса ан ил, ху ӑсупа ху шутла.
— Арҫук, эс те ҫапла тунӑ-и?
— Эп отличник пулнине эс халиччен те пӗлмен-и?
Ман «поведенипе» ҫеҫ «виҫҫӗ». Кӑтартӑп-ха сӳпӗлтисене! «Чӑваш Ассёссӗрён тава тивёҫлё арттисё» тесе
мана м ӑ ш к ӑ л л а т п ӑ р теҫҫӗ пуль? Хӑйсене мӑшкӑллаҫҫӗ
вӗсем! Пурпёрех арттис пулатӑп! Чӑваш Ассӗссӗрӗн тава
тивёҫлё арттисё! Сӳпӗлтисем м ӑ ш пулёҫ! Тата ыйтусем пулаҫҫё-и? Сан ырантан ҫёнё пурнӑҫ пуҫланать.
Сӑнакаларӑм-ха: ытла пёчёк эс, имшеркке. Вӑйсӑр тата
— ахлатмасӑр пусӑран ш ы в витри кӑлараймастӑн та!
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Павӑлпа канашларӑмӑр — сана укрепить надӑ. Пурнӑҫра тем те пулать, эпир Павӑлпа Ш у п а ш к а р т а епле выдала касӑлтӑмӑр — ничево, сывӑ! Мӗншӗн тесен эпир
тӗреклӗ! Кур-ха, ман бицепссем мӗнлерех! — Арҫук
чышкине чӑмӑртаса хулне хутлатрӗ те, унӑн мая ҫӑмарта п ы с ӑ к ӑ ш «шӑши» хӑпарса тухрӗ.
— Ырантан пуҫласа шкултан килсен, уроксене хатӗрленӗ хыҫҫӑн, кашни каҫ сана арҫын ачасемпе кӗрештерес тетӗп. Павӑл турникӗ ҫинче ярӑнма вӗрентес. Ҫирӗплен! Асту, ҫулталӑкран хӑвӑнпа пӗр ҫулхи арҫын ачасене ҫӗнтернӗ пултӑр. Понял?
— Ахӑ.
— Мӗскер, мёскер? «Ӑхӑ» мӗн сӑмах вӑл? Асту, ҫапла калаҫсан Анна Николаевна сана ыранах асӑрхаттарса илет. Вӑл: «Пирӗн чӗлхе питӗ илемлӗ, тӗрӗс калаҫсан юрӑ евӗр илтёнет», — тет, эс «ӑхӑ» тесе ларан!
Тата ҫакна каласшӑнччӗ-ха сана, эс аслисемпе мӗнле
калаҫакан пулса кайнӑ? Эс мана Арҫук тесе чӗнекен
пулнӑ вӗт! Намӑс! Ҫӗр тӗпне анса каймалла намӑс! Капла эс аннене те Маюк теме пуҫлатӑн пуль?
Марине хӗрелсе кайса пуҫне чикрӗ.
Арҫук м а л а л л а вӗрентрӗ.
— Эп санран мён тесе ыйтрӑм-ха?
— «Понял?» тесе ыйтрӑн, — илтӗни-илтӗнми хуравларӗ йӑмӑкӗ.
— Вӑт, ан васка, пуҫупа шутласа тӗрӗс ответле!
Марине чылайччен шухӑшларӗ, вара ҫапла хуравларӗ:
— Понял, тете.
Арҫук кӑмӑлӗ тулнӑ ҫын пек кулса илчӗ.
— Молодец! Сана хальлӗхе чӑвашла калаҫсан та ҫитет-ха. Только тӗрӗс калаҫ, юрать-и?
— Юрать, тете.
— Л а й ӑ х р а х ҫу уруна, лайӑхрах ҫу! Эп пур чухне
сана яланах аван пулӗ.
Ури тупанӗсене, пӳрнисене хӑйӑрттарать кӑна Марине. Пӳрне хушшисем хӗвелпе типсе ҫуннӑ тӑм пек
ҫурӑла-ҫурӑла кайнӑ. Ӗнтӗ куҫӗсем туха-туха ӳкнипе
карас шӑлсӑр турахуп пек тӑрса юлчӗ.
Шыв ҫинче хӑва ҫулҫи кӗпӗрленсе тӑрать. Каҫма ҫумӗнчи йытӑ пыйти тайӑлнӑ та аялти курӑка ҫакланнӑ.
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Шыв витӗр каллӗ-маллӗ чӳхенекен хӗрлӗ тымар курӑнать. Марине хӑва тӗмне тинкерет: шутлама вӗреннӗ чух
ҫав хӑва тураттисенчен шутлав патаккисем тума аван.
— Марине! — к ӑ ш к ӑ р а т ь амӑшӗ. — Аҫта эс? Кӗпӳне
виҫсе пӑх-ха!
Пӗлсе пӗветнӗ а м ӑ ш ӗ салтак пусмине. Кӗпе тӗсӗ
тикӗс, тӗттӗм кӗрен. Вӑр! ҫаврӑнать Марине, пасар пусми ҫӑмӑл ҫав, ҫире те сисӗнмест. Кирек мӗнле ӗҫе те
пӗлсе тумалла — кӗпе арки чӗркуҫҫине хӳтӗлемелле,
хул тӗпӗсем в ы л я м а , ӗҫлеме, Павӑлсен турникӗ ҫинче
ҫаврӑнма чармалла мар; тӳмисене вара ытлах чаплине
хума юрамасть: пӗрремӗш класа к а я к а н хёр ачасем
илемлӗ тӳмепе выляса ларма пултараҫҫӗ; ш ӑ п та ш а й
Маюк инке лартнӑ к ӑ ш т а х тутӑхнӑ пӑхӑр тӳме кирлӗ.
— Шутсӑр аван, — х а к л а т ь йӑмӑкӗн кӗпине Арҫук.
— Ах, аван ҫав, аван! Кӗрен кӗпе, чӑнах та, пит
аван! — чӗвӗлтетет Марине.
— Халь сана ш к у л хутаҫҫи ҫеҫ кирлӗ, — тет амӑшӗ. — Пуҫ пулсан тупри пулать, чаршав тӳпине илес пуль.
Маюк инке ҫенӗкри чаршавне туртса антарать, ун
тӳпинчен ачисем валли ш к у л хутаҫҫи ҫӗлет...
...Тепёр кунне Маюк инке патне ир-ирех Ваҫҫили
чупса каҫрӗ.
— Улттӑ ҫеҫ-ха, саккӑрта килсе пӗлтерӗп!
Маюк инкен сехет ҫук, вӑхӑт пӗлме Кӗтерне инке
патне ҫӳреҫҫӗ.
Тухса каяс умён Ваҫҫили Маринепе пӑшӑлтатса илет.
— Сана ш к у л т а кам та пулин кӳрентерес пулсан
мана ҫеҫ систер. Кӗпӳ сан илемлӗ...
Марине хёрелсе к а я т ь . Вӑл та Ваҫҫили кёпине мухтасшӑнччё, анчах та сӑмах тухмарӗ: ун ш у п к а л н ӑ кёпи
малтан мӗн тӗслӗ пулни те паллӑ мар, ҫавах та ӑна
амӑшё ҫуса, сапласа, якатсах панӑ.
— Юрать, сана ҫеҫ систерӗп, — тет Марине кӑмӑллӑн.
Апатланнӑ чух Арҫукпа Марине тёк лармарӗҫ, чӳрече
патне чупа-чупа пычёҫ.
— Ваҫҫили м а н с а к а й р ё пуль, у р о к р а н ю л а т п ӑ р
пуль, — хашлатрӗ Марине.
— Ваҫҫили манакан мар. Персе ҫитет акӑ, — лӑплантарчё Арҫук.
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— Мён туса ларатӑр халиччен?! Тепӗр сехетрен саккар ҫитет вӗт! — илтӗнсе каять Ваҫҫили сасси.
Ачасем, хӑйсене вут хыпса илнён, сётел хушшинчен сиксе тӑраҫҫӗ.
Маюк инке Маринене шурӑ тутӑр ҫыхтарать, хулӗ
урлӑ шкул хутаҫҫи ҫакса ярать.
— Ай, мансах кайнӑ! — Марине йӑпӑр-япӑр кӑмака
ҫине хӑпарса каять те каштара ҫакӑнса тӑракан кӑҫатта тытса силлет. Унтан сарӑха пуҫланӑ утӑпа пӗрле
витӗр пӑхсан вӑрри к у р ӑ н м а л л а помидорсем тухса
ӳкеҫҫӗ. Хёр ача Арҫука, Ваҫҫилине, амӑшне пӗрер помидор тыттарать, хӑй сумкине вара иккӗ тан чикет.
...Марине амӑшӗпе юнашар утать. Пӗрремӗш хут
кайнӑ чух Маюк инке Арҫука та ҫапла шкулах леҫсе
янӑччӗ.
Урампа ушкӑн-ушкӑн ача пырать. Пысӑкраххисем
юлташӗсене чӗнсе ши-и! шӑхӑраҫҫӗ. Нумайӑшне Марине палламасть те.
Хёр ача амӑшне аллинчен ярса тытать:
— Паянах урок ыйтмаҫҫӗ-ши?
— Паян урок ыйтмаҫҫӗ. Хушаматна, ятна ыйтӗҫ. Эс
пӗлетӗн-и-ха?
— Пӗлетӗп. Хушамат — Дубинина. Ят — Марине.
Атте ячӗ — Миккуль. Вырӑсла — Николаевна.
— Эс хӑҫан ҫуралнӑ?
— 1940 ҫулта ҫулла ҫуралнӑ.
Ш к у л умне ҫитсен Марине амӑшӗ ҫумне хӗсӗнет.
— Хӑракан й ы ш ш и марччӗ-ҫке эс. Ыранах хӑнӑхатӑн ак. Пысӑк кӗнеке вулама вӗренесшӗн мар-и эс?
Ҫапла, Марине пысӑк кӗнеке вулама вӗренесшӗн.
Пӗррехинче вӑл амӑшӗнчен: «Пысӑк кӗнекесенче мӗн
ҫинчен ҫыраҫҫӗ?» — тесе ыйтнӑччӗ. Амӑшӗ: «Пирӗн
пурнӑҫ ҫинчен», — терӗ.
Ҫав кӗнекесенче пурнӑҫа мӗнлерех, Марине пӗлнӗ
пек-и е урӑхларах кӑтартаҫҫӗ-ши?
Хёр ача урисем ҫӑмӑллӑн вӗлтӗртетеҫҫӗ, пёчёк пулсан та, ҫӑвӗпе улӑх тӑрӑх, хӑмӑл ҫийӗн ҫарран чупакан
урасем хӑйне кура мар тӗреклӗ.
Вӗренес пулать!
Ш к у л алӑкӗ яр уҫӑ...
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ПӐРККА МУЧИ КАЛАВӖСЕМ
Пирён енче П ӑ р к к а мучие пӗлмен ҫын
та ҫук. Ҫӗньялсенчен: «Эс ӑҫтисем пулатӑн-ха?» — тесе
ыйтсан, хӑшӗсем хӑйсен я л ятне те асӑнмаҫҫӗ, « П ӑ р к к а
мучи ялёнчен!» — тесе ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Ӗнтӗ П ӑ р к к а мучие пула эп те чапа тухрӑм. Шутласа пӑхӑр-ха хӑвӑрах!
Эп леш вырсарни кун Аслӑ Арапуҫ пасарне уйран ҫӳпҫи
илме кайнӑччӗ. Тавар патне п ы т ӑ м ҫеҫ — пёр к а р ч ӑ к
ман ҫине к ӑ л и н пӑхрӗ те юнашар т а р а к а н с т а р и к к и н е
кӑлт! тӗкрӗ: «Кур-ха, кур! Унталла мар, кунталла ҫаврӑн!
Ак ҫак л а п ч ӑ к сӑмса — П ӑ р к к а мучи писсарӗ вӑл!»
К а р ч ӑ к п ӑ ш ӑ л т а т с а к ӑ н а к а л а р ӗ , м а н а пӗтӗм пасар
капӑр-р-р! сырса илчӗ. Ч а п тени ҫавӑ ӗнтӗ вӑл! Эх, пудланче вара! Пӗр-пӗр чухне к а л а с а парӑп-ха! К а р ч ӑ к
тӗрӗсех к а л а р ӗ : х ӑ ш чухне П ӑ р к к а мучи каланисене
ҫыра-ҫыра илетӗп ҫав.
ВӖҪЕКЕН КӲЛӖ
Тахҫан авал Ҫӗньялпа Атӑк хушшинче тинӗс пек к ӳ л ӗ ҫуталса в ы р т н ӑ . Т а р ӑ н ч ч ӗ тет. Тасаччӗ тет. Темле тарӑн пулсан та к и м ӗ п е п ы н ӑ чух
тимлесе-тимлесе п ӑ х с а н к ӳ л ӗ тӗпӗнче ҫӑлсем п а л к а са т у х н и ҫаплах к у р ӑ н а т ч ӗ тет. У ш к ӑ н - у ш к ӑ н к а й ӑ к
к ӑ в а к а л , х у р к а й ӑ к аннӑ ҫ а к ӑ н т а , темле а с а м л ӑ ш у р ӑ
к а й ӑ к с е м ишсе ҫӳренӗ. Таврара пуртӑ к у р м а н в ӑ р м а н
кашланӑ.
Пёррехинче м а н асатте хир енчи п а л л а тӑранӗ патне к а я т ь . Ҫулла пулнӑ ун чух. Ч ӑ т м а ҫук ш ӑ р ӑ х тӑнӑ.
Х а м ӑ р енпе — в ӑ р м а н сулхӑнӗпе, ш ы в - ш у р уҫҫипе —
пынӑ чух аванах пулнӑ-ха асаттене, а к тухать те х и р
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енне, пуҫа чикме ҫук вӗтелентерет ӑна ирӗк ҫӗрте
пӗччен хуҫаланакан хӗвел. Пӗлӗшӗ патне аран ҫитсе
ӳкет.
— Ах, мӗнле пурӑнатӑр кунта? Пӗрех хут сирӗн
вӑрманлӑ-шывлӑ ҫӗрелле куҫса каймалла! — тет асатте.
— Асаттесен ҫӗрӗ! Асаттесен ҫӗрӗнчен ниҫта та каймастпӑр! — хуравлать пӗлӗшӗ.
— Алла пулсан пурӑнӑрах ӗнтӗ, ҫакӑнтах пурӑнӑр! —
тет ман асатте. — Эпир те аслаттесен вырӑнӗнче пурӑнатпӑр, аслаттесем аслӑ вӑрманлӑ, ҫутӑ кӳлӗллӗ вырӑна суйласа илнӗ те, пурӑнатпӑр ӗнтӗ каш-каш йывӑҫ
хушшинче, йӑлтӑр-йӑлтӑр шыв хӗрринче!
Пал л а тӑранӗ чӗнмест.
— Сирӗн кунта вӑрман таврашӗ ҫук та, хӗлле мӗнле
ӑшӑнкаласа пурӑнатӑр вара? — тӗпчет асатте.
— Улӑм ҫунтаратпӑр.
— Аре, улӑм лайӑх ҫунать пулӗ-ха вӑл, пал-л! кӑна
хыпса илет пуль! Пирӗн арӑмсем ӑна тивертме те пӗлмеҫҫӗ пуль! Эпир хамӑр юман вутти хутатпӑр та! Улӑмне
ӑна выльӑха сарса паратпӑр.
Чунӗ килелле туртать асаттене, ун часрах хамӑр вӑрманпа хамӑр кӳлӗ сулхӑнӗнче ларас килет. Палла тӑранӗ ярасшӑн мар — выртса кай та выртса кай! Выртса тӑма-и-ха? Тухать те вӑркӑнать килнелле! Утнӑ ҫӗрте утать, чупнӑ ҫӗрте чупать. Хапхине уҫса вунӑ утӑм
тӑвать те кимӗ ҫине кӗрсе те ларать вӑл! Шывӗ йӑлйӑл, кимми йӑр-йӑр, пуллисем йӑмпӑлт та йӑмпӑлт!
Асатте пулӑ тытма ларать. Ларать вӑл кӗмӗл ҫулҫӑллӑ
хӑва айӗнче савӑнса-хӗпӗртесе-рехетленсе, хӑйпе хӑй
калаҫса:
— Эй мӗскӗн хирьенсем! Мӗнле пурнаҫҫӗ-ши ҫав
ҫынсем? Аре, ҫапла ӗнтӗ вӑл, кил-ҫурта улӑмпа ӑшӑтсан
пӳрт тӑррине витмелӗх те юлмасть. Хӗрринчи ҫурт ҫине
пӑхма та хӑрушӑччӗ, ҫи виттийӗ хуралса, шӑтӑк-путӑклансах кайнӑччӗ. Аре. Мӑян та шӑтса тухнӑччё пулмалла. Аре. Ӗнтӗ хӗрӗмсен хирьенне каймалла ан пултӑр! Эп, айванӗ, чухлаймастӑп-ха: вёсен арҫыннисем
сунара ӑҫта ҫӳреҫҫӗ-ши? Хӗрӗсем ӑҫта ҫырлана каяҫҫӗши? Ачисем шӑхличӗсене мӗнрен касса тӑваҫҫӗ-ши?
Ӑстариккисем ӑҫта пулӑ тытаҫҫӗ-ши?
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Асатте ҫӑрттан хыҫҫӑн ҫӑрттан, уланкӑ хыҫҫӑн уланка туртса кӑларать, киле кимӗ тулли шултра, тутлӑ
пула тытса таврӑнать.
Кун иртет те, ҫывӑрма выртаҫҫӗ. Асаттене пӑчӑ темскер, ниепле те ҫывӑрса каяймасть. Йывӑр ҫумӑр килмест пулӗ-ҫке тесе картишне тухать те сехӗрленсе ӳкет.
Сӗм тӗттӗм. Ҫӳлте темскер кашласа шуса пырать.
Хуралтӑсем тӑр-тӑр-тӑр чӗтренеҫҫӗ. Пӗтӗм йывӑҫ шатӑртатса авӑнать. Кӳлӗ енчен шапӑр-шапӑр! каш-каш!
туни илтӗнсе тӑрать. Улӑм витнӗ пӳрт тӑрри кашӑл-л!
ҫӗкленет те лаш-ш! каялла анса ларать. Асатте пёр юпаран ҫатӑрласа тытнӑ та ни вилӗ, ни чӗрӗ тӑрать. Кашкаш! тӑвать ҫӳлте шӑваканни, чаш-ш! чаш-ш! сапать
сивӗ шывпа. Чыхӑнса вилсе выртманни кӑна ӗнтӗ асаттен. Ак пӳрт тӑрри тепре хашӑл-л! шӑтӑр-шатӑр! тӑвать
те, темскер, лапсӑркка йӗпе капан евӗрлӗскер, асатте
ҫумӗнченех шуса иртет.
Тавралӑх уҫӑла пуҫлать майӗпен. Кашлани-чашлани лӑпланать, ушкӑн-ушкӑн хур кайӑк вӗҫсе иртнӗ пек,
вӑй-вӑй-вӑй тени ҫеҫ илтӗнсе тӑрать. Ак пӗтрӗ пуҫ!
Асатте лачӑрах каять — пӳрт тӑрри ӑҫта вёсен? Ҫемйи
уласа йӗрет. «Халь кӑна витрӗмӗр-ҫке, халь кӑна витрӗмёр-ҫке!» — макӑрать ман асанне. Урамра халӑх шавлать: «Мён пулнӑ?» та «Мӗн пулнӑ?»
Ак ял хӗррине чупса тухаҫҫё. Ай турах! Пирӗн кӳлё
ӑҫта? Пирён вӑрман ӑҫта? Хӑшӗсем сӑхсӑхаҫҫё, теприсем хӗвеле пуҫҫапаҫҫё.
— Пирён кӳлё вӗҫсе кайнӑ вёт! — тесе кӑшкӑрса
ярать те ман асатте ҫӗре тӗшӗрӗлсе анать.
— Пётрёмёр! Пӗтрӗмӗр! Ырра мар ку! — хуйхӑрать
пётём халӑх.
Ак тата! Сулахай Киркки (ман Эверкке кумӑн аслашшё пулать ёнтё вӑл) пӗтӗм ҫемйипе хурах кӑшкӑрса чупать. Арӑмё икё ачине йӑтнӑ, тепри амӑш аркинчен ҫакланса хыҫран сӗтӗрӗнсе пырать. Сулахай
Киркки куҫҫульпе макӑрать.
— Ял-йыш! Пире килтен хӑваласа кӑларчёҫ!
— Камсем?
— Пӗлместпӗр! Маччана ҫёмёрсе кёчёҫ! Аран тухса
тартӑмӑр! Пулӑшсамӑр!
93

Халӑх пуртӑ-сенӗк йӑтать те Сулахайсем патне ыткӑнать. Йӑпшӑнса пырса пӗри чӳречерен пӑхать.
— Мӗн унта? — ыйтаҫҫӗ ыттисем.
— Урайӗнче сысна выртать!
— Сысна?!
— Тӑватӑ урине те хуҫнӑ — тӑраймасть!
— Сысна мар ӗнтӗ вӑл! Пирӗн сыснасем маччаран
сикмеҫҫӗ!
Хӑш-пӗрисем сехри хӑпнипе к а я л л а тараҫҫӗ. Хӑюҫахсем ҫеҫ тӑрса юлаҫҫӗ. Шалтан хаш-ш! хаш-ш! сывлани илтӗнет.
— Ури ҫине тӑриччен кӗрер пуль! — тет пӗри, чи
хӑюлли. Йӑпшӑнса-йӑпшӑнса пыраҫҫӗ те алӑка яр-р!
уҫса яраҫҫӗ. Урайӗнче виҫӗ ҫулхи мӑнтӑр сысна пек
пула выртать! Сулахайсен пӳрт тӑррине ҫӗмӗрсе, маччине шӑтарса урайне ӳкнӗскер! Пулли сухине хускаткаласа хаш-ш! тӑвать те, ҫынсем кӑпӑр-капӑр каялла
чакаҫҫӗ, ҫакӑнса тӑракан сӑпка маччана ҫити сикет.
— Пусас ку пулла! — тет хайхи Сулахай Киркки.
— Ах, Киркка, пёчёк ачусене те пулин хӗрхен, ан
тив, ан тив ку пулла, тем курса тӑрӑпӑр! — йӗре-йӗре
ӳкӗтлет ӑна арӑмӗ.
Ыттисем те ҫак ӑслӑ арӑм майлӑ.
— Вӗрентсе ан тӑрӑр! Кунта эп хуҫа, пула ман урайне ӳкнӗ, мӗн тӑвас теп — ҫавна тӑвап! — хивреленет
Сулахай. Никама та итлесшӗн мар этем — туххӑмрах
пуйма шут тытнӑ пулӗ ҫав! — Пӗр шетник пулӑ тӑварласа лартап! — тет те ҫӗҫӗ туртса кӑларать.
Мӑнтарӑн пулли! Темиҫе сехет шывсӑр выртса халсӑрланнӑ ӗнтӗ вӑл — хӑштик-хӑштик сывлать. Паттӑрланса ҫитет Сулахай, пулла сухинчен ярса тытать.
— Атте, ан пус! — кӑшкӑрса ярать амӑш аркинчен
ҫакланнӑ ача. Сулахай аллинчи ҫӗҫӗ й ӑ к ӑ ш т тухса
ӳкет: ара, виҫҫе ҫитсе пӗр сӑмах каламан ачи калаҫма
пуҫларӗ те!
— Ачам, калаҫма пуҫларӑнам? Эпир сана нимуй пулать тесе ҫунса тухатпӑр вӗт! — савӑнса йӗрсе ярать
Сулахай. — Ан хӑра, пусмастӑп! Ырӑ пулла пуссан ял
ухмахӗ кӑна мар, тӗнче ухмахӗ пулап вара эп!
Пулла чун кӗрет: хӳрипе ҫӑтӑл-ҫатӑл тутарать.
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— Атте, чӳречене уҫ! — тет хайхи ача.
— Киркка, чӳречӳне уҫ, часрах уҫ! — шавлать пӳртри
халӑх.
Чӳречине яри уҫса пӑрахать Сулахай. Пӑравус пек
хаш-хаш-хаш сывласа илет те пулӑ кантӑкран хирӗнсе вӗҫсе тухса тӳпене ҫӗкленет. Туххӑмрах куҫран ҫухалчӗ тет.
Ҫавӑн чухне темӗн чул пулӑ ӳксе юлнӑ (вӗттисем
пирки калап-ха эп), ҫынсем витри-витрипе пуҫтарса
кӗчӗҫ тет.
Халь мӗн тумалла ӗнтӗ? Кӳлӗ ҫук, вӑрманӗ те Ҫӗньял енчи ҫеҫ тӑрса юлнӑ, Атӑк енчи пӗтӗмпех вӗҫсе кайнӑ. Вырт та вил! Этемӗн пӗрех пурӑнас пулать. Асаттен тата пӳрт тӑррине юсамалла.
Эрне иртет, халӑх ҫавах лӑпланаймасть-ха, сӑмахюмах кӳлӗ ҫинчен кӑна. А к пӗри (сӗре ӑсли!) ыттисене ӑнлантарать:
— Пирӗн кӳлӗ халиччен ҫумӑр пулса ҫуса пӗтнӗ!
Тарӑхса каять ман асатте.
— Пирӗн кӳлӗ ҫумӑр пулса ҫӑвас пулсан чӑваш ҫӗршывӗ тӗлӗнче пӗр чарӑнмасӑр ҫӗр ҫул чашлаттарса
тӑмалла! Тем, ҫумӑр ҫуни ҫинчен шарламаҫҫӗ-ха, пур
ҫӗрте те шӑрӑхпа асапланаҫҫӗ!
Кутамкка ҫакать те асатте тухса каять кӳлле шырама. Хамӑр енче ҫитмен вырӑн хӑвармасть. Типме пуҫланӑ ҫырмасем пур тет, кӳлӗ таврашӗ курӑнмасть тет.
Хайхискер, хирьенне ҫитет, палла тӑранӗ патне кӗрсе
тухма шутлать. Вӑштӑр-вӑштӑр уҫӑ ҫил вӗрет тет ку
енче, утнӑҫем утас килет тет. А к сана! Унччен тыррипулли кӑтьӑр-катьӑр кӑна ларатчӗ, халь пӗкӗ курӑнмалла мар, ҫӗлен шуса кӗмелле мар ӳссе кайнӑ! Ха,
хӗрринчи пӳрт тӑррине те ҫӗнӗрен витнӗ! К и л хуҫи
карчӑкӗ те кунтах: пӳрчӗ ҫине ҫул варринчен ытараймасӑр пӑхса тӑрать.
— Мӗнле пурӑнан, кинемей? — ыйтать ман асатте.
— Пурнӑҫ мая кайрӗ ӗнтӗ, ыльӑм, мая кайрӗ!
— Кинемей, сан пӳрт тӑрри ҫӗнӗ-ҫке?
— Пӑх-ха, ыльӑм, пӑх-ха: пуҫ турипе туранӑ пекех
вӗт!
Тӗсесе пӑхать те асатте сулӑнсах каять. «Ман пӳрт
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тӑрри вӗт ку, ман пӳрт тӑрри!» — тесе к ӑ ш к ӑ р а с ш ӑ н
та мӗскӗн этем, анчах сасси тухмасть. Ак пӗр х ӑ р у ш л а
ш у х ӑ ш хирӗнсе кӗрет те ун пуҫне, вӑл пӳрт тӑрри ҫинчен те манса каять, сасси те уҫӑлать.
— Кинемей, ав ҫав, кӑн-кӑвакки, мӗн вӑл?
— К ӑ н - к ӑ в а к к и - и ? М а л а ш н е ӗнтӗ ч ӑ м п ӑ л - ч ӑ м п ӑ л ,
шӑмпӑр-шӑмпӑр туса ҫеҫ пурӑнатпӑр пуль!
— Кинемей! — кӑшкӑрмаллипех кӑшкӑрса ярать ман
асатте. — Ав ҫав, к ӑ н - к ӑ в а к к и , мӗн вӑл?!
— Ы л ь ӑ м , х ӑ л х и хупланман-ха ман, витӗрех илтепха. К ӑ н - к ӑ в а к к и тавра унта сип-симӗсси ешерет! Малашне ӗнтӗ юман вутти ҫеҫ хутса пурӑнатпӑр пуль!
— Кинемей! — сехӗрленсе-тархасласа ыйтать асатте. — Ав ҫав, к ӑ н - к ӑ в а к к и , мӗн вӑл?!
— К у к а м и , — илтӗнсе к а я т ь пӗр нӑйӑлти сасӑ, —
эп Ҫуткӳл хӗррине пула тытма каяп!
— Мӗнпе тытӑн-ха, савнӑ мӑнукӑм?
— А л а п а х . Унта пулӑ кӗшӗлтетет кӑна! К у к а м и ,
пирӗн кӳлӗре сысна п ы с ӑ к ӑ ш пулӑ пурӑнать тет. Сынсем курнӑ!
Чупать асатте, вӑркӑнать. Пирӗн кӳлӗ тет ҫав! Вӑрманӗ те, кайӑк-кӗшӗкӗ те — пӗтӗмпе, пӗтӗмпе пирӗн!
Асаттен юратнӑ хӑви те хӑй вырӑнӗнчех, анчах ун айӗнче леш нӑйӑлти ача хуҫаланса ларать. «Ҫытма йӗм!
Кӗстӳн тытасшӗ! Сан юратнӑ йывӑҫ мар вӑл, ман юратнӑ
йывӑҫ!» — вёчёхет чунё тӑвӑнса килнё асатте. Тинех
мён тӑвайӑн? Кайса ларать пёр ҫинҫе хурӑн айне. Хурӑнё
йӑнк-йӑнк авӑнать, асаттен чӗри туртса ыратать.
Шӑв-шав тапратма та шутлать асатте, анчах мён
усси? Кӳлли таҫтан вёҫсе килнине тунса тӑмёҫ-ха хирьенсем, ҫын хуйхине ӑнланакансем те пулёҫ ку ялта,
«илсе к а й кӳллӳне» текенсем те тупӑнӗҫ. Анчах мӗнле
илсе к а я н ӑна? Йӑтса-и? Тиесе-и?
Ӑҫта кайса кёрен? К а я л л а таврӑнать асатте. Тепӗр
кунне пётём Атӑкё-Ҫёньялё кӳлё патне к а я т ь . К а я т ь
те — пушӑлла таврӑнать.
Эп унта ҫулсерен кайса тӑратӑп. Ятарласа. Каймассерен сӑваплӑ шывёпе пит-куҫа ҫуса килетёп. Мана ҫакӑ
тарӑхтарать: мухтанаҫҫё, мухтанаҫҫё вара хирьенсем:
«Пирён кӳлё!» те «Пирён кӳлӗ!» теҫҫӗ. Мӑшт тӑрасчё!
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Вӑл к а м кӳллине атӑксемпе ҫӗньялсем вӗсенчен лайӑхрах пӗлеҫҫӗ пулӗ.
Ватӑлтӑм та, ҫавах пурӑнасчӗ-ха, хамӑр кӳлӗ каялла вӗҫсе киличчен пурӑнасчӗ. Курасчӗ ҫав телейлӗ куна!
Эп мӑнтӑр пулла сӗре шанап — пусмарӗҫ вӗт-ха ӑна
пирӗн ялсем, ыррӑнах кӑларса ячӗҫ, нивушлӗ ҫавна маиса каймалла вӑл, нивушлӗ кӳлле калла ҫавӑрса килмелле мар? Килмелле!
ПУРНӐҪ ПУҪЛАМАН ҪӐКӐРТАН
ПУҪЛАНЧӖ
— Э-э, эсӗ-ҫке ку. Кил, кил! Лар-ха
ҫакӑнта, хӗвел питтине! Сыснасене чӗкӗнтӗр тураса
патӑм та ват шӑм-шака ӑшӑтса ларап-ха. Кӑна хурмишӗн кӑна туртап, мучи те мучи теҫ, чӗлӗмсӗр нӑстӑящий мучи пулаймастӑн, тата ӑна каласа пар, кӑна каласа пар теҫ, чӗлӗме паклаттарса илмесен чӗлхе-ҫӑвар
ҫаврӑнмасть.
Паян тӑнӑранпах хуньӑма аса илеп. Ара, «юратнӑ
кӗрӳ» тесе ҫеҫ тӑратчӗ те мана! Малтан яхӑнне те ямарӗ!
Хаярччӗ ҫав, ҫӳҫ ҫаврашки те ун хӗвеле хирӗҫ выртатчӗ. Эп карчӑка вӑрласа килнӗ вӗт! Кай, ан калаҫ,
пӗлместне? Юри шахвӑртан пуль? Тем, пурте шахвӑртакан-вӑлтакан пулса кайрӗҫ-ха! Каласа парас-им вара?
Асту, эп кӑна никама та каламан.
Хитри нумай та, чӑн хитри пӗрре пулать. Ман Саттюк чӑн хитри пулнӑ. Пасара тухсан та пур каччӑ Саттюк тавра ҫаврӑнма-явӑнма пуҫлатчӗ — хӗвел тавра
планетӑсем ҫаврӑннӑ пек! Ун ҫине пӑхаттӑм та, чӗрем
ҫичӗ ҫунатлӑ кайӑк пек ярӑнатчӗ. Юратни-юратманнине пӗлмен, унсӑр пурӑнайманнине пӗлеп, унсӑр вилеп — точнӑ! Вӗсем — пуян, эп — тӑлӑх, ҫук ҫын.
Вёсен ҫумне епле пырса ҫулӑхӑн? Амӑшӗ ӗҫкӗре: «Пура
ӑҫта хурам-ши, ҫука ӑҫтан илем-ши?» — тесе сикетчё,
ашшӗне Ярушкасен пӳртне хӑпартнӑ чух пӗри Ули тете
тесе чӗнчӗ те, лешӗ хар! ҫеҫ кӑшкӑрса пӑрахрӗ: «Ули
мар, Влачимӗр!»
Юрӗ. Пирӗн пахчасем вӗҫме-вӗҫӗнччӗ. Ак пӗррехинче вӑл та хӑйсен йӑранне ҫумласа вӗҫне тухнӑ, эпӗ те.
Ева Лисина.
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Этем хӗрӗ те темелле мар ӑна, те тур амӑш, те пирёшти тӑрать ман умра.
— Саттюк, — терём ҫавӑн чухне, — эп саншӑн ӳкетёп те вилетёп!
Кёрен пичё хёрелсе кайрё.
— Ан вил! — терё те часрах тепёр йӑранне ҫумлама
пёшкёнчё.
Хёр тепёр каҫхине те ҫумлама тухрё, эпё те думлам пек туса ӑна хирӗҫ талпӑнап. Пуҫа ҫёклеп те йӑл
куҫӗнчен пӑхап:
— Саттюк, сан пата хӑтана ярам-и?
— Яр, — тет. Унтан тӑруках шуралса кайрё те пуҫне чикрӗ. — Мана сана памаҫҫӗ пуль ҫав...
Телейсӗр пёчёк хӗр ача пекех каласа хучӗ ҫакна —
ман чӗре чиксе кайрӗ!
— Памасан — вӑрлап!
Кӑштах сӑн кӗчӗ хӗре, куҫран хӑюллӑн пӑхать.
— Эп килӗшмесен — вӑрлаймастӑн!
Килёшмесен, ҫук ёнтё, мана вӑйпа юраттарни кирлӗ
мар, мана х ӑ й юратни к и р л ӗ . Тепёр к у н н е хӑтана
ятӑм — ман евче кӑларса сирпӗтнӗ.
Юрё. Хёл ҫитсен Саттюка Вӑрӑм Я к р а в а параҫҫё
текен сӑмах сарӑлчё. Ҫуннӑ, вут пек ҫуннӑ эп, пуҫ
тӳпинчен тӗтӗм тухманни ҫеҫ. Кётеттӗм, шанаттӑм, тарӑхаттӑм! Халь, пурнӑҫ ҫёкленнё чух, пӗтӗм халӑх
ҫемьеленнё чух, й ӑ в а ш путек пулса Вӑрӑм Я к р а в а
к а й м а л л а - и ? Ч е р ч е н п у л и н те, к у ҫ р а н х ӑ ю л л ӑ н а х
пӑхатчӗ-ҫке Саттюк. Эп кирлё мар пулӗ ҫав ӑна! Апла
тӑк «сана памаҫҫӗ пулӗ ҫав мана» тенӗ чух мӗн-ма
вилнӗ ҫын пек шуралса кайрӗ-ха вӑл? Р а ш т а в ҫитес
умён систерчё вара. «Ыран Аслӑ Арапуҫ пасарне каяп», — терӗ. Тавҫӑрса илтӗм ёнтё, эп хирёҫ мар, вӑрласа
кай тени пулчё ку! Юрӗ. Тепёр кун хамӑр касри Эверккепе хыҫлӑ ҫуна кӳлтёмёр те пасар саланнӑ тёлелле
ҫула тухрӑмӑр. А к хайхи, ман Саттюк икӗ хӗр тусӗпе
пасартан килет. Ҫӑл Атӑк хирне ҫитнӗ. Хӑй пӗрмеллӗ
сарӑ кёрёкпе ҫёнё кӑҫатӑ тӑхӑннӑ, ҫӳҫеллӗ ш а к м а к
тутӑр ҫыхнӑ, пӗчӗк ҫыхӑ тытнӑ. Ах ёнтё, алӑ ҫинче
йӑтӑттӑм та тӗнче тавра ҫаврӑнӑттӑм! Сиксе антӑмӑр
та Эверккепе иксёмёр хёре ҫуна ҫине ҫавӑрса хутӑмӑр!
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Мӑнтарӑн, пӗчӗк хёр ача пек ай! теме ҫеҫ ӗлкӗрейрӗ.
Леш хӗрӗсем шӑри-шари ҫухӑраҫҫӗ. Эпир Каншел енне
кайнӑ пек турӑмӑр (ман унта хурӑнташсем пур), хамӑр
вара таҫтан ҫаврӑнса Пашьелне вӗҫтертӗмӗр. Пирӗн ӗнтӗ
кӗҫӗн туй кӑна пулчӗ. Ҫапла пӗрлешрӗмӗр эпир. Каҫарчӗҫ-и? Йӗркипелен каласа парап ак.
Ашшӗсем патне кайрӑмӑр кайран. Пӳртне кӗртрӗҫ
те «салтӑнӑр» темерӗҫ.
— Апла, хӗрӗм, ҫара ҫерҫи арӑмӗ пултӑн-ха? Ман
сӑмаха итлемерӗн? Каснӑ турпас к а я л л а ҫыпӑҫас ҫук.
Ёнтӗ хӑвӑр пӗлнӗ пек пурӑнӑр, кунта тек ура ярса ан
пусӑр! — терё пире хуньӑм.
Юрӗ. Тухса килтӗмёр. Ҫук пурнӑҫпа пурӑнсан та Саттюкпа иксӗмӗрӗн пӗр-пӗрне каламалли ӑшӑ-ӑшӑ, тутлӑтутлӑ сӑмахсем чёлхе вӗҫёнчен каймастчёҫ. Анчах чи
ҫывӑх ҫынсем пирёнпе хутшӑнманни чёрене ыраттаратчӗ ҫав. Саттюк епле пахчана тухатчӗ, ҫапла хурланса кёретчё. Пӗр кунӗнче тата куҫҫуль юхтарсах
макӑрчӗ. Мён пулнӑ-ши теп. Тухса пахча тавра утса
ҫаврӑнтӑм та, пӗтӗм ӑ ш тулса килчё: вёсен енчен пирӗн
енне ч и к ӗ т ӑ р ш ш ё п е х в ӑ р ӑ л л ӑ м ӑ я н пӑрахса п ы н ӑ ,
пирён кил-ҫурта мӑян пустӑр тенё-ши?
Юрё. Ҫитет тӳссе! Тӑвас мӗн те пулин. Шутласа кӑларас ялта пулман япала, хуньӑмпа ани карчӑк лачӑрах
кайччӑр! Эверкке тусӑм патне уттартӑм. Шутласа хутӑмӑр. Киле килтӗм те: «Саттюк, сан вӑрҫма-харкашма вӗренес пулать, пирён малашнехи пурнӑҫ эс мана
епле хӑртнинчен килет», — тетёп. Ман арӑм хӗр ача
пек хӗрелсе кайрё:
— Уй, пире ма кирлӗ вӑл? Вӗлерсен те эп сана сив
сӑмах калаймастӑп.
Аран ӳкёте кӗртрӗм. Икё кун срук патӑм.
— Вӗрен! Шкулё — ҫумрах, ав юмӑҫ Паҫуксем кашни кун хирӗлеҫҫӗ.
Хам та пулӑшап, вӗрентеп, к а н а ш парап.
— Асту, Саттюк, х а р к а ш а к а н ҫын а к ӑ ш пек ярӑнса
утмасть вӑл, т а н к к и - т а н к к и пускалать. Пичӗ-куҫӗ те
чалӑш-чёлёш, ним иленки те ҫук.
А к икӗ кунран, каҫхине, Эверкке пирён пахча урлӑ
хуньӑмсем патне вирхёнет. Такӑна-такӑна чупать —
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Саттюкпа иксӗмӗр хыҫалти хапха хушӑкӗнчен пӑхса
тӑратпӑр.
Эпир те хатӗрленсе тӑтӑмӑр: эп картишне «тӗшӗрӗлсе» антӑм. Саттюк хӑйне кӑрт-карт турткаласа илчӗ
те — ак сана латсӑр арӑм: тутӑрне чалӑш ҫыхнӑ, саппун кӑкӑрӗ тухса кайнӑ, чӑлхи анса ларнӑ, тӑн-тан
пӑхкалать, тӑнкки-танкки пускалать.
— Пуҫла, Саттюк, атту хӗрсе ҫитейместӗн, чупса
килеҫ ак!
Тытӑнчӗ майӗпе. Мана ҫатма аврипе аякран чышать.
— Саттюк, таклаттарнипе мар, лайӑхрах чыш, хӗрхенсе ан тӑр. Вирлӗрех, вирлёрех вӑрҫ!
Пуҫларӗ хайхи! Ак ашшӗпе амӑшӗ хашӑлтатса ҫитрӗҫ. Пире вӗсем килни те чараймасть, пирӗн вӑрҫӑ пырать!
— Сӑттана! Антихрис! Ма сана ие чӑмласа каймастьши? Ма сана асат хуҫмасть-ши? — хирӗлет ҫамрӑк арӑм.
— Саттюк, хӗрхен, пуҫа ан шӑтар!
— Э-э-э! Хӗрхен-и, пуҫа ан шӑтар-и? Эсрел. Ак сана,
ак сана! Пӗт, пӗт часрах! Ман аттерен ял хӑрать, эп
сана йыт вилли тӑвап!
Хӗрсе кайрӗ ман арӑм — пӗтерет! Каснӑ лартнӑ Паҫук юмӑҫ! Эх, ку арттис пулмалли ҫын вӗт, тульккӑш
перекип ан тутӑрччӗ тесе ҫеҫ выртатӑп. Перекип вӑл,
ачам, темрен те хӑрушӑ — ырӑ ӗҫе путарса лартма пултарать.
Кайран Эверкке каласа пачӗ. Чупса кӗтӗм тет те
вӗсем патне: «Часрах, часрах, вёлерет!» — тесе кӑшкӑрса ятӑм тет. Лешсем ӗнтӗ эп Саттюка вӗлерет тесе
шутланӑ. Ыткӑнчӗҫ тет пирён пата. «Вӗлереп, вӗлереп
ку Юман Пӑрккине!» — тесе пырать тет старикки. Ак
хайхи, чупса ҫитрӗҫ тет те шанк! хытса кайрӗҫ тет.
Саттюка мар, Саттюкӗ хӑй ҫынна вӗлерет иккен! Эп
те асӑрхарӑм. Карчӑкпа старик ним чӗнеймесӗр тӑраҫҫӗ,
куҫне-пуҫне чарса пӑрахнӑ. Эп ӗнтӗ ахлатса йынӑшатӑп.
Саттюк та урнӑ йытӑ пек тулашать. Тӑрсан-тӑрсан
хуньӑм: «Ара, ҫвер вӗт ку!» — тесе хучӗ. Хӗрӗ пирки
ёнтё. Ани: «Айтуру! Пирён Саттюк мар пуль ку! Пёртте
пирён хёр пек мар! Пирён Саттюка пӑснӑ пуль!» —
тесе куҫҫульпе йёрсе ячё. Пирён — хамӑр ӗҫ.
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— Каттӑршнӑй пуҫӗ! Пӗрех вӗлереп паян! Ак шертешник туртса кӑларап та лачлаттарап лёпкӳнтен!
Саттюк ҫапла каласан ашшӗ чӑтаймасӑр чупса пырса
хӗрне ҫурӑмӗнчен туйипе чышрӗ.
— Чарӑн, урнӑ йӑтӑ!
Ку тӗлте эпӗ те пуҫа ҫӗклерӗм, пӗтӗм чун хавалӗпе
кӑшкӑрса ятӑм:
— Хуньӑм, вӗлерет вӗт мана!
Хӗрне пӳрт кӗтессинелле тӗртет хуньӑм.
— Эс, урӑм-сурӑм хӗр, ҫакӑнта тӑр-ха!
Саттюк вара — мӗскӗнӗм! — калаҫу пӗтичченех кӗтесре тӑчӗ, пуҫне ҫӗклемерӗ. Хӗрӗпе мар, манпа калаҫрӗ хуньӑм.
— Эсир ҫапла хирӗлсе пурӑнатра?
Ани карчӑк куҫне шӑлать.
— Ара, Терентей арӑмӗ сирӗн Саттюксем шӑкӑлтатса ҫеҫ пурӑнаҫ, пӗр-пӗрне сулуттайӑм тесе ҫеҫ тӑраҫ
терӗ-ҫке!
Хуньӑм туйипе так! так! тутарать, мана пӑсӑрлантарать.
— Ӑраҫвӗ пурнӑҫ ку? Эс арҫын вӗт, ма хӑвна мӑшкӑллатаран, ма арӑмна ҫӑварлӑхламастӑн, э?
— Ачи усал пулни ашшӗ-амӑшне тивет, эсир — ятлӑшывлӑ ҫынсем, хӗрӗр ҫапла тесе сирӗн ята ярас темерӗм.
Хам тӳссен йӗркене кӗрӗ-ха терӗм.
Хуньӑм мӑк-мак турӗ те каска ҫине кайса ларчӗ.
Ларать, пуҫне сехет калакӗ пек суллать.
— Апла-и-ха?.. — терӗ вӑл ларсан-ларсан. — Хӗрӗм,
пуҫна ҫӗкле-ха! Куҫран пӑх! Сана сӗтпе кулач ҫитерсе
ал тупанӗ ҫинче вылятса ӳстертӗм. Аҫу-аннӳ ячӗ ҫине
суртӑн-ха апла, пирӗн чыса ав урӑххисем хӳтӗлеҫҫӗ!
Ҫунатпӑр, ача! Хуньӑмӑн сухалӗ те, ал-ури те чӗтрет.
Ани карчӑк макӑрать. Саттюк ак-ак ашшӗ-амӑшӗ патне ыткӑнассӑн тӑрать. Хам ӑшра ӑна: «Чӑт, сулуттайӑм,
чӑт!» — тесе йӑлӑнатӑп. Чӑтрӗ Саттюк, вырӑнтан сикмерӗ. Эпӗ те чӑтатӑп, хуньӑм мана «урӑххисем» тенине те чӑтатӑп, калаҫӑва Эверккепе иксӗмӗр палӑртнӑ
йӗрпех тытса пыратӑп.
Ак ӗнтӗ тӗп сӑмаха калатӑп! Тен, пирӗн пӗтӗм пурнӑҫ уҫӑлса кайӗ? Тен, хуньӑмпа ани мана кӗрӳ теме
пуҫлӗҫ? Ҫынна тата мӗн кирлӗ?
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— Хуньӑм, ку тарана ҫитрӗм, урӑх пулмасть, терпени пӗтрӗ! Илсе кайӑр хӗрӗре!
— Чим-ха, кӗрӳ, чим-ха, — тет хуньӑм (пӗрремӗш
хут хама кӗрӳ тенине илтеп — чӗрем ҫунатланса тапать!). — Арам тени ӗмӗрлӗхе-ҫке?
Эп куҫа-пуҫа чарса пӑрахрӑм.
— Ара, ман ӗмӗрӗпе мӑшкӑл курса пурӑнас-и?
— Чим-ха, кӗрӳ, чим! — хуньӑм мана иккӗмӗш хут
кӗрӳ тет. Сар кайӑк пек юрласа ярӑттӑм ҫав! — Кӗрӳ,
ху сӗре ман хӗре илесшӗн ӑвӑнтӑн-ҫке?
— Юсрӑм, хуньӑм, юсрӑ-ӑ-ӑм! Хитре тенӗ. Ун хитрипе мӗн тӑван? Хитри — виҫӗ кунлӑх, лайӑх — ӗмӗрлӗх теҫҫӗ. Усал пулсан хитререн те ӑш писет. Хӑрах
куҫлӑ Хӗветура та унран лайӑхрах, тарӑм куҫне шур
илнӗ, тарӑм лӑкӑш-лакӑш туса ҫӳрет, ун вырӑнне кӑмӑлӗ еплерех!
— Кай, кӗрӳ, ара, эс саҫҫим вӗҫне тухнӑ! — хӗрхенет мана хуньӑм.
— Вӗҫне тухрӑм ҫав, вӗҫне тухрӑм!
— Ара, Уртемей арӑмӗ сирӗн Саттюксем пӗр турат
ҫинчи ҫулҫӑпа чечек пек пурӑнаҫҫӗ терӗ-ҫке!
— Ял ҫине кӑларман, ани, арӑм ҫапла, арӑм капла
тесе ма сирӗн ята ҫӗртес?
— Чим-ха, кӗрӳ, — тет каллех ырӑ хуньӑм. — Юрататтӑрччӗ-ҫке пӗр-пӗрне, ачаранах юрататтӑр!
Ҫак тӗлте эп чутах: «Эпир пӗр-пӗрне юратнине пӗле
тӑркач эсир Саттюка мӗншӗн ҫав кашкӑра пама килӗшрӗр?» — тесе кӑшкӑрса яраттӑм. Хама аран тытса
чартӑм.
— Хуньӑм, — терӗм (юн кӗрлет, чӗре вылять хамӑн!), — юрату вӑл — тетте мар. Ӑна пӑхас, упрас пулать. Ӑна сирӗн Саттюк пек таптама юрамасть. Эпир —
йӑваш йӑх, пире куштан килӗшмест, кун пек арӑмран
ача-пӑчам та куштан пулӗ. Илсе кайӑр, хӑвӑр усал хӑвӑрах пултӑр!
Хамӑн куҫ пӗрре хуралса килет (тӑрук тытӗҫ те илсе
кайӗҫ ман Саттюка! Мӑйран кас та — эп унсӑр пурӑнаймастӑп!), тепре чун-чӗре ҫӗкленсе каять (тен, хуньӑмсемпе пӗрле пурӑнма пуҫлӑпӑр? «Кӗрӳ» тенине илтрӗм
вӗт-ха паян!).
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— Шутласа пӑх-ха, хуньӑм, арҫын ҫине кам алӑ ҫӗклет? Сире айӑп тумастӑп, эсир ӑслӑ-тӑнлӑ, йӗркеллӗ,
хӗрӗр ҫеҫ темӗскерле-масарла ҫын пулчӗ.
Хуньӑм, ӑшӗ х ы п н ӑ пек, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна к а я - к а я ларать.
— Кӗрӳ, хӑвна ҫапла туласан та, эс ӑна тивмен-и
пӗртте?
— Хӗвел пур, хуньӑм, сив сӑмах каламан, пӳрнепе
тӗкӗнмен! Пирӗн йӑхра чулпа перекене ӑвӑпа пенӗ.
— Кӗрӳ-ӳ-ӳ, эс ҫапла ҫын пултӑна? — кӑшкӑрсах ячӗ
хуньӑм.
Тӑрать мӗскӗн к а р т и ш варринче, пуҫне каллех сехет калакӗ пек суллать.
— Ара, мӗн пулнӑ пире? — терӗ вӑл пӑртакран
хурлӑхлӑ сасӑпа. — Ашӑ питлӗ, тутлӑ чӗлхеллӗ, тертлӗхастарлӑ ӗҫчен ҫынна тиркерӗмӗр-и эпир? Ҫакӑн пек
кӗрӳ лекнӗшӗн пирӗн хӗвел умне ӳксе пуҫҫапмаллаччӗ,
эпир мӑшкӑллатпӑр, килтен хӑваласа кӑларатпӑр! Пире
мӗн пулнӑ? Эпир куштана туха пуҫланӑ пуль? Карчӑк! — урипе тапса илчӗ хуньӑм. — Эс ҫав киревсӗр
йӑлана пӑрах! Пура ӑҫта хурам-ши, ҫука ӑҫтан илемши тесе сикетӗн, танккав! Вӑл сӑмаха урӑх илтем мар!
Тӗшмӗшӳпе те анраса ан лар, «куҫӑхтарчӗҫ пуль», «сивӗтрӗҫ пуль» — мӗн анрашан? Ача-пӑча вӑл ашшё-амӑшӗнчен вӗренет! Хамӑр куштанланнӑ пулсан, ачасенчен мӗн кӗтмелли пур? Чи йӑвашши ҫапла пулса кайнӑ
та, — Саттюк енне пуҫӗпе сулса илчё хуньӑм, — ывӑлӗсем мӗнле-ши? Мӗнле шухӑш-кӑмӑлпа пурӑнаҫҫӗ-ши?
Вӗсене те тӑна кӗртес! Шутла-ха ӗнтӗ, карчӑк, ара, кӗрӳ
айӑплӑ-им тӑлӑха юлнӑшӑн? Кӗреш пек ашшӗне тёнче
вӑрҫине илсе кайрӗҫ, креначер пулнӑ вӑл унта, кӑтьӑркатьӑр ҫын креначер пулаять-и? Аманса килчӗ унтан,
пёрех тепре илсе кайрӗҫ. Амӑшӗ симӗс ҫул ҫӗре кӗчӗ.
Ача сӗм тӑлӑха тӑрса юлчӗ. Мӗнле ӳснӗ-ши чун тӗпренчӗкӗ? Пӗрех тӑлӑх пусмарӗ-ха ӑна — сӑнӗ те пур,
пӗвӗ те пур! Тапаланнӑ вӗт-ха ҫак ача — ҫырма та,
вулама та пӗлет. Учиттӗл, Петр Прохорччӑ, ун ҫинчен
каланине хам хӑлхапах илтнӗччӗ, ӑсӗ-вӑйӗ питӗ пысӑк,
вӗренсен первӑй министр пулмалли ача терӗ. Итле-ха,
кӗрӳ, ӑҫтан муртан сиксе тухрӗ пирӗн хушӑмӑрти хи103

рӗҫӳ? Мана пула! Эх, ухмах-ҫке эп, ухмах! Эс пурне те
тӗрӗс тунӑ: хитре хӗре юратнӑ, ашшӗ-амӑшӗ сана парасшӑн пулман та, вӑрланӑ ӑна — маттур! Юратнӑ хӗре
ма юта тыттарса ямалла? Карчӑк, эс те айӑплӑ! Эс те
пуян кӗрӳ шыранӑ! Вӑрӑм Якрава панӑ пулсан тыллатчёҫ-ха хёрне. Вёсен йӑхёнче пурте йывӑр алӑллӑ.
Чечек пек хёре вӑхӑтсӑр сарӑхтаратчӗҫ. Эй, пӳлёхҫё,
пирён тӗлтен ҫакӑн пек инкеке сирнёшён тав тӑватӑп
сана! Пӗрле пурӑнар, юратнӑ кӗрӗвём! Ӗрете кёртёпёрха Саттюка, аванах пурӑнма пуҫлӑр.
— Юрӗ, тепӗр эрне чӑтса пӑхӑп.
— Кӗрӳ, чӑтнӑ-чӑтнӑ, чӑт тата виҫ эрне!
Килӗшрӗм. Хуньӑм кӑмӑлӗ ҫемҫелчӗ вара. Кётесре
тӑракан Саттюк ҫине хӗрхенсе-хӗрхенсе пӑхса илчё.
— Хӗрӗм, телейӳ пысӑк. Кёрӳ пек ҫын ӗмӗрте пёрре
пулать, пурӑнма ҫеҫ пӗл.
Ҫав каҫах ани карчӑк пуҫламан ҫӑкӑр илсе килчё. Пирён пурнӑҫ ҫав пуҫламан ҫӑкӑртан пуҫланса кайрё. Тепёр
кунне тына пӑру ҫавӑтса килчёҫ, кӑвак чаппан тата вун
и к ё тунӑ тир пачӗҫ. Виҫё кунтан сӑра ӗҫме чӗнчӗҫ,
хуньӑм пётём хурӑнташ-тӑван умӗнче пиртен каҫару
ыйтрё. Ҫав анин йӑли ҫапла пулнӑ пулё, ӗҫкӗре сиксе
илмеллех пулнӑ пулё, пӗр сӑмахне пӑрахрё те тепёр
й ы ш ш и н е туртса кӑларчё, «ман пёр кӗрӳ виҫӗ кӗрӗве
тӑрать» тесе сикрӗ. Хуньӑм чармарё ҫапла калама. Ҫавӑнтан эпир пёр ҫӑвартан пурӑннӑ. Хурӑнташ-ӑру таврашлине пурӑнма та ҫӑмӑлрах — пырса кӗччӗр-ха хуньӑмпа ултӑ хунчӑкам! Хуньӑм — таврари первӑй платник,
хунчӑкамсем те меслетсӗр ӑста! Тепёр ҫул пире ҫурт
ҫавӑрма пулӑшрёҫ, чусах витеймерӗмӗр те, улӑм та витмен, курпӑль витрӗмӗр. Часах аслӑ ывӑл Кришша ҫуралчё, Эверккене кум турӑмӑр. Хуньӑм: «Халь чиперех пурӑнатра-ха?» — тесе ыйткаласах тӑратчӗ. Эп: «Мухтанмастӑп, хуньӑм, халӑх пирӗн ҫинчен мён калать, ҫапла
пурӑнатпӑр», — теттём. «Халӑхё аван-ха вӑл», — тетчё
хуньӑм сухалне шӑлкаласа. Вилес умён пиллесе хӑварчӗ,
пытарнӑ чух хёресне мана йӑтса пыма хушрӗ.
Атя-ха пахчана тухар! Ак пирён пахча чиккипе кӑштӑртатса килетчё, вӑл к ӑ х х ӑ м - к ӑ х х ӑ м ! тенине илтсенех
хирёҫ чупса тухаттӑмӑр! Ытарайми хуньӑм!
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КУ ХУРТШӐН
ЧИКӖ УРЛӐ КАҪАТТӐМ
— Мӗн-ма ш у р а н к а эс? Сана ӑ ш ӑ пыл
ӗҫтермелле. Атя-ха пӳрте!
Пӗлтӗр ҫапла пыл юхтаратпӑр. Саттюка калап:
«Чӗнсе кил-ха ҫав Эверкке кума, кӑх-х! та кӑх-х! туса
ҫӳрет, вилсе ан кайтӑр, чӗртес!» Персе ҫитрӗ леш! П а я н
пёр к у р к а пыл ӗҫтереп, ыран — тепёр к у р к а , кӑххӑмлатма мар, этем яшланса-тасалсах кайрӗ! Пуҫне ялт!
ярать, куҫӗ-пуҫӗ йӑл-ял ҫиҫет, ара, ку ҫын хӗрсене тустарма тытӑнать вӗт теп. «Тата ӗҫтер-ха?!» — тет. Урӑх
памарӑм.
Пирӗн хурчӗ те ахаль хурт мар. П ы л ӗ те имлӗсимлӗ. Эс ҫи-ха, ҫи! Салма кашӑкӗпех ӑс!
Ара, виҫӗм кун колхоз уттине пуҫтарма кайнӑччӗ.
Пенсире тесе я л а н килте ларман ӗнтӗ, халӑха пулӑшма ҫӳренӗ. Ҫӑка пусси тӑкӑна пуҫланӑ ҫав кун. Хӗрсе
утӑ пуҫтаратпӑр. Капан хываттӑмӑр, эп аялтан парса
тӑраттӑм. А к хайхи! Такам ҫари! ҫухӑрса ячӗ. Пӗтӗм
халӑх ҫӗре лап! ӳкрӗ. Бригадир, Вири арӑмӗн Хвечи,
капан ҫинченех сикрӗ.
Эп мӗн пулнине пӗлмеп те, ҫавӑнпа ура ҫинчех тӑрапха. Сенӗк тытнӑ хам. Эверкке кум ман енне хырӑмпа
шӑвать, шуса ҫитрӗ те ураран ч ы ш а т ь .
— Кум, кум, вырт часрах!
— Мӗн пулнӑ, ара?
— Пёлместёп. Халӑх выртрё те — эп те выртрӑм!
— Эп мённе пёлмесёр выртмап!
А к унччен те пулмарё — темле хура чӑмӑр (тем
пысӑкӑш хӑй!) ман паталла вӗҫет. Бомба мар-ши? Эпё
те пёшкёнетёп. А-ӑ-ӑ-ӑ!.. чӗтрет сывлӑш. Ҫӑвӑр хурт
иккен! Уйрӑлса тухнӑ. Хӑй валли ҫурт шырать. Ӑ-ӑ-ӑ-ӑ!..
Ман тавра ҫаврӑнать! Ҫынсем пуҫёсене хупласа выртаҫҫё, эй, а м и н к к е , ман Эверкке кум кутӑн шӑвать!
Юрӗ. Эп х у с к а л м а с т ӑ п - х а , тӑм юпа пекех т ӑ р а т ӑ п .
Ӑ-ӑ-ӑ!.. Хурт те сенӗк вӗҫне, те ман пуҫ тӑррине ларасшӑн. Сенёк вёҫне ларсан аванччӗ-ха, силлёттём ав
ҫавӑ витрене, к а р ч ӑ к п а иксӗмӗр вара хуртлӑ-хӑмӑрлӑ
пулӑттӑмӑр. Эверкке кумӑн ахалех пуш вёлле халтӑр105

татса ларать, тасатӑттӑм, к ӑ в а к п а сӑрлӑттӑм та ӑна
хамӑр садри ват ҫӑка айне лартса парӑттӑм. А к япала,
хурт, чӑнах та, сенӗк тӑрне сӑрса илчӗ, ман сенӗк ҫурри таран ҫӗре пашт! кӗрсе ларчӗ! Сенӗк аври нӑтӑрнӑтӑр, шӑтӑр-шӑтӑр тӑвать, унтан шатӑрт! турӗ те икӗ
пая хуҫӑлчӗ, аялти пайӗ тан-н! янраса кайрӗ, ҫӳлти, ун
ҫинче ларакан хуртпа пӗрле, ҫӗре сирпӗнчӗ. Урса кайрӗ
ҫ ӑ в ӑ р хурт! Ҫӗрте в ы р т а к а н с е н е тапӑнчӗ. Ҫуйӑхать
халӑх. Хӑшӗсем упаленсе тараҫҫӗ, теприсем ура ҫине
сиксе тӑрса вӑрманалла чупаҫҫӗ. Эверкке кум пуҫне
капан ӑшне чикет! Эп ҫеҫ ним пулман пек тӑрап, мана
пёр хурт та сӑхмасть. П ы л хурчӗ ӑслӑ вӗт вӑл, ку халӑха шуйхатса мӗн усси, каҫ пулать, пирӗн ҫӗр каҫмалли к и л те ҫук терӗ пуль — ҫёкленчӗ сывлӑша, аслӑ
прачак енне ҫул тытрӗ. Эпӗ те чупап. Витре йӑтсах
чупап. Уйрӑлаймастӑп ку йышран. Вӗсене вӗҫме лай ӑ х — ҫӳлте унта сывлӑш кӑна, вӗҫ те вӗҫ тикӗссӗн!
Ман вара к у н т а , а я л т а , саҫҫим у р ӑ х л а пурнӑҫ! Эп
вӗтлӗхсемпе чӑтлӑхсем витӗр ҫӗмӗрсе тухатӑп, мунча
чулӗ к ӑ л а р а к а н ҫырмасенче чӗркуҫҫине а м а н т а т ӑ п ,
хӑмӑшлӑ варсенче пит-куҫа кастаратӑп. Тем тӳсем те,
пӗрех тытап ку хурта! Ма ват ҫынна хӗрхенме пӗлмеҫҫӗш и ? Ма ларса канас мар кӑшт? Хам вӑрҫап, пуҫ вара
тепӗр тӗрлӗ шутлать: килсӗр чун канса ларать-и, тӗрӗс,
васкамалла, шырамалла ун! Пур-ҫук вӑя пухса чупатӑп,
йӗплё тӗмсем хушшинчен ҫӗмрен пек шӑтарса тухатӑп.
В а н ю к ӗ ш н и н е ҫитрӗмӗр, К ӑ ш к а т и урлӑ к а ҫ р ӑ м ӑ р .
Ӗшентӗм — тӑрӑнса анас пек. Чӑнах, тӑрӑнса антӑм:
сӑсӑллӑ йывӑҫ ҫине пуснӑ та, ура лаш-ш! анса кайрӗ,
темле хӑвӑла кӗтӗм выртрӑм. Юман пулнӑ пуль, сӑсӑлӗ
шап-шурӑ, ҫемҫе, тутлӑ ш ӑ р ш л ӑ — выртӑттӑм канса!
Канма-и-ха? Тухрӑм сиксе! Ак тамаша, ҫӑри-ҫари кӑшкӑраҫҫӗ. Папрух Ельккисем кунта утӑ ҫулаҫҫӗ иккен.
Чӑнах ӗнтӗ, ҫӗрте выртакан йывӑҫ ӑшёнчен сан умна
сиксе тухтӑр-ха темле шурӑ чӑмаккасем ҫакса тултарнӑ
элес-мелес этем! Е л ь к к а панкӑлт! кайса ӳкнине хам та
куртӑм — чарӑнса тӑма юрамасть, мал аллах чупап! Юрӗ.
Хӑра пуҫларӑм, ами, ма, ма чарӑнмасть вӑл, ют ҫӗршывах вӗҫме шут тытман-и ку, шеремет? Полыпӑна-и? Чикӗ
урлӑ каҫӑсӑн, пӗрех тытап, пӗрех алӑран вӗҫертмеп! Хай106

хискер, Хураматӑварта чарӑнчӗ. Чипер ҫырма хёрринче. Унта тем пысӑкӑш хыр ларать. Ҫавӑн тӑррине сӑрса
илчӗ. Анланса илтӗм вара ку хурт амине, вӑл мӗн шыранине. Ч и илемлӗ йывӑҫ шыранӑ вӑл! Хырӗ вӑрман
патши пек ҫуталса ларать: сарӑ вулли ян-ян! каяссӑн
туйӑнать, ем-ешӗл лӑсси мӑнаҫлӑн хумхана-хумхана
илет. Кӑмӑлӑм ҫемҫелчӗ. Калаҫассӑм килет ку хуртпа:
— Эс апла ман Саттюк пек пултӑн-ха. Вӑл та илеме, тасана юратать. Ларар-ха к ӑ ш т , вара ун патне, килелле, уттарӑпӑр. Эп сана хамран хӑвармастӑп!
Пӗр кана лартӑм вара х ы р айӗнче, сывлӑш ҫавӑртӑм
ӗҫе пикениччен.
Юрӗ. Тытӑнас. Витрене хам пиҫиххирен ҫыхса лартатӑп. Хырӗнчен ёлӗкрех сухӑр юхтарнӑ, вуллине чӗрнӗ
вырӑнсем темӗн чул. Ҫав вырӑнсенчен тӑрмаланса улӑхатӑп. Ш ӑ т ӑ к пуҫ! Ман пуш витре хыр вуллине ҫапӑнса хӑлтӑр-халтӑр тӑвать. Хуртсем пӑлханса ӳкрёҫ! Эх,
сӗрлеҫҫӗ, эх, сӗрлеҫҫӗ! Пуҫ тӳпине сӑра пуҫларӗҫ! Пӗрех
сикрӗм х ы р тӑрринчен! Эх, ма Эверкке кум пек кукша пуҫлӑ мар-ши эп? Ҫӳҫӗ ман халӗ те тура кӗмелле
мар та, хуртсем ниепле те тухса пӗтеймеҫҫӗ, йӑраланаҫҫӗ, сӑха-сӑха илеҫҫӗ. Юрӗ. Тухса пӗтрӗҫ, к а я л л а йывӑҫ тӑррине пуҫтарӑнчӗҫ. И к к ӗ м ӗ ш наступление хатӗрленетӗп. Тактикӑпа стратегие улӑштарас. Ак тата! Ӳкнӗ
чух витре ман ая пулса п а ш а л у пек лапчӑннӑ. Х а л ь
ӗнтӗ ӑна юсас пулать. Чипер ҫырма хӗрринче тахҫан
пӗр тутар тикӗт юхтарса пурӑнатчӗ. Ун хуранӗ х ӑ ш
тӗлте ларнине халӗ те астӑватӑп. Пулӗ-ха унта кирпӗч
е тимӗр-тӑмӑр таврашӗ. Юсарӑм витрене! Ҫӗтӗк татӑкӗ
тупӑнчӗ тата. Ку та юрӑхлӑ — витре анине ҫ ы х м а
меллӗ. Савӑннипе чӗлӗм туртса я т ӑ м . Ч и м - х а . А р а ,
утарҫӑсем хурта тӗтӗмпе тӗтӗреҫҫӗ вӗт! А п л а , х ы р
тӑррине хӑпарнӑ чух чӗлӗме ҫӑвартан ярас мар-ха, паклаттарас вӑйлӑрах! Витрене пуҫа тӑхӑнас. Юрӗ. Пуҫланчӗ иккӗмӗш наступлени! Ку та ӑнӑҫлӑ пулмарӗ. Витре ӑшёнче чӗлӗм тӗтӗмӗпе чыхӑнса вилеттёмччё. Тата
витре ӑшӗнчен сасӑ та темле уласа тухать — хуртсем
урсах кайрёҫ! Витре тӗпӗ тан-тан-тан! чанк-чанк-чанк!
туса ҫеҫ тӑрать. Пуҫ йӑнласа кайнипе персе антӑм. Юрӗ.
Ман чӑтӑмлӑх ҫитет — ахальтен тӑлӑх ача пулса ӳсмен.
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Лартӑм тепре, шухӑшлатӑп: витрене пуҫ ҫинех антарса лартас мар, чалӑш кӑна тӑхӑнас (хӑлӑпне мӑй айӗнчен ярас та!), чӗлӗме паклаттарсах тӑрас, хӑрамасӑр,
майӗпен хӑпарас. Хӑпаратӑп. Ҫӳлех ҫитрӗм. Тапӑнчӗҫ!
Талӑрмаллипех талӑрнӑ! Ӗнтӗ вӗсем хӑйсен ҫӗнӗ килне вырнаҫасшӑнччӗ те — эп тӑрмалап та тӑрмалап.
Кам талӑрмӗ ун пек чух? Тӗрӗс тӑваҫҫӗ. Ҫепӗҫҫӗн ҫеҫ
калаҫап: «Сӑхӑр, сӑхӑр. Эп Белорусси шурлӑхӗнче ларса
курнӑ, пӑрлӑ Буг шывӗ урлӑ та ишсе каҫнӑ, ман сурман шӑмӑ ҫук, тен, эсир сӑхни сипетлӗ пулӗ? Лайӑхрах
сӑхӑр!» Сӑхаҫҫӗ, аванах сӑхаҫҫӗ, чӗлӗм тӗтӗмӗ пит-куҫа
ҫех сыхлать, ал-урана, ҫан-ҫурӑма вӗтелеҫҫӗ кӑна! Ама
ларакан турата тупатӑп, пуҫ ҫинчи витрене вӑр-вар хывса илеп те хурт сӑрнӑ лӑсса часрах ҫавӑнта чикеп. Силлеп лӑсса — хурт ӳкмест, ҫыпҫӑнсах ларнӑ! Юрӗ. Кӗсьерен пекӗ кӑларап та лӑсса кассах илеп. Пулчӗ! Паҫӑрах ҫапла тумаллаччӗ, ахалех аманса пӗтрӗм. Антӑм
ҫӗре, витрене тӳрех хупламарӑм-ха — пуҫтарӑнччӑр. Эх,
васкаҫҫӗ ами патне, витрене вӗҫсех кӗреҫҫӗ! Кайран вара
ҫӗтӗкпе витрӗм, пушӑтпа ҫыхрӑм. Каҫ пулса кайрӗ, уттарас часрах. Хураматӑварта ман Яхраҫҫи аппасем пур,
унта та кӗрсе тӑмарӑм — васкатӑп! Ак хайхи, ман атӑ
хӗсме пуҫларӗ. Мӗн амакӗ, утайми пултӑм! Атта аранаран хывса илтӗм, ура — сӑлан ури пек. Юрӗ, атта
ҫурӑм хыҫне ҫакса ярап та ҫарран утап. Айтурах, хул
тӗпӗсем ҫӑтӑр-ҫӑтӑр ҫурӑлаҫҫӗ, тӳмесем татӑла-татӑла
ывтӑнаҫҫӗ. Саттюк мана утӑ ҫине ялан хӳхӗм кӗпепе
ҫӳретет. Ак, чар-р! турӗ те тӗрӗллӗ шур кӗпе хӑех хывӑнса ӳкрӗ! Калама та намӑс, ӗнтӗ кӗпе лӑстӑкӗпе хупланкаласа пыратӑп. Кӳпчесе кайрӑм, хӑрах куҫ хупланса ларчӗ. Аран утатӑп. Юрӗ. Кӑшкатине ҫитрӗм.
Эй, эсремет! Папрух Ельккисем халӗ те киле кайман.
Курчӗҫ мана. Шӑри-шари ҫуйӑхаҫҫӗ, Елькки: «Распуйник! Распуйник!» — тесе к ӑ ш к ӑ р а т ь . «Эп — Юман
Пӑркки, ан хӑрӑр!» — тесшӗн те ҫав, чӗлхе шыҫса ларнӑ — калаймастӑп. Хайхисем ҫава-сенӗк ярса тытрӗҫ,
аран пӗр вӗтлӗхе тарса пытантӑм. Тӗттӗмленессе кӗтетӗп
ӗнтӗ, к а п л а Х ы т а н а урлӑ мӗнле каҫан? Юрать-ха,
Вӑрманкассинче пурӑнатпӑр, Ҫӳлкасра пулсан... Киле
пахча хыҫӗпе пырса кӗтӗм, карчӑкӑм мана курчӗ те:
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«Ах, кам ку?» — тесе лӗнчӗрех кайрё. «Сулуттайӑм», —
тесе ҫеҫ к а л а й н ӑ эп ҫавӑн чух, вара ӑнран кайса ӳкнӗ.
К а р ч ӑ к мана ҫав сӑмахран палласа илнӗ, мансӑр пуҫне
вӑл сӑмаха пирӗн енче н и к а м та каламасть.
Эп и к ӗ кун вилес пек выртнӑ. Куҫа уҫап — Саттюк
ларать, куҫа уҫап — Саттюк ларать. А к пӗррехинче
Эверкке кума к у р а х к а й р ӑ м . Ҫурла ш ӑ л ӗ пек вӗтӗ-вӗтӗ
ш ӑ л ӗ витӗр чӑлт! сурчӗ: «Латнӑ эп чупмарӑм, эп вилеттӗм, эс манран сторовӑйрах!» — «Саттюк ӑҫта?» —
«Пахчара». — «Хурт ӑҫта?» — «Вӗллере». Чиперех иккен, лӑплантӑм.
Юрӗ. Ак ман хурт ӗҫе тытӑнчӗ: ҫӑвӑр сапать, п ы л
пухать, ҫӑвӑр уйӑрать. Наччасра вун ик вӗллене ҫитрёмӗр. А к ӗнтӗ п ы л юхтаратпӑр! Эверкке кум х у й х а
ӳ к н ӗ : «Эх, ма х а м ч у п м а р ӑ м - ш и ? » Чуп! Сана к а м
чарнӑ? Уру —- п ӑ л а н ӑ н н и пек. Ш ӑ п а х ҫӑвӑр хурт хыҫҫӑн ч у п м а л л и этем. Ы р ӑ хурт вӑл х ӑ й ирӗкӗпе сан
пуш вӗллӳне пырса лармасть. Юрӗ. Ҫулталӑк иртрӗ
пуль. А к Эверкке к у м такӑна-такӑна урампа чупать.
Пирён пата х а ш ӑ л т а т с а чупса кёчё.
— Кум, эс радикулитпа ю л а ш к и хут хӑҫан чирленё?
Эп тёлёнсех к а й р ӑ м : ара, ман ырататчё-им-ха мён
те пулин?
— Эверкке кум, ман радикулитчё-им-ха?
Кум к а я л л а тухса сирпёнчё. Калап-ҫке, ури пӑлан ӑ н н и пек тесе. Ҫав к у н вал р а й ц е н т р а х , к л а в н ӑ й
тухтӑр патнех, ҫитнӗ: «Юманов Прокопий ма радикулитпа чирлемест?» Л е ш ё : «Эпир ӑна пульницанах вырттарасшӑнччӗ, килмест темшён». Эверкке кум к а л а с а
парать хӑй ш у х ӑ ш н е : ҫапла, ҫапла, Юманов Прокопие
вӗлле хурчӗ тапӑннӑччӗ, шыҫӑнсах кайнӑччӗ, ҫавӑнтанпа унран «шӑмӑ сурать» тенине илтмен, мён я п а л а ку,
ӑнлантарса парӑр. Тухтӑр: «Апла ӑна пыл н а р к ӑ м ӑ ш ӗ
мая килнӗ». Эверкке кум к а я л л а вашлаттарса та ҫитрӗ.
— Манӑн та ура ыратать!
— А к вёлле умне х у ҫ л а н а к а н кравать лартса парап
сана, тӑсӑлса вырт ҫавӑн ҫине, хуньӑм панӑ к ӑ в а к чаппанпа витён те уруна вёллене ч и к . Пулчё те!
Ман кум мӑртӑхрӗ кайрё!
— Сан патна урӑх ура ярса пусмап!
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А л ӑ к а ш а т л а т т а р с а х тухса к а й р ӗ . Эп х у й х а ӳкрӗм — Эверкке кумсӑр мӗнле пурӑнас? Ун патне мирлешме к а я с тесе тӑраттӑм, хӑй таплаттарса ҫитрӗ:
— Кум, чӑнах, эс каланӑ пек тусан мӗнле-ши?
Пуҫласшӑнччё к у м а эмеллеме, пӗр пӑтӑрмах чӑрмантарчӗ. Кӑҫал пирӗн енне темле усал хурт ҫитнӗ, хӑрушӑ
сӑтӑр тӑвать: пыл хурчӗсене ҫурмаран татать. Таврари
пӗтӗм хурта пӗтерчӗ. Ман хурт — ниппуччом! Ман хурт
вӗсене хӑйсене кун кӑтартмасть — пуҫӗсене татса ывӑтать! Вара ҫав эсрехун пирӗн хурта пӗтӗм эшкерӗпе
тапӑннӑ пулмалла. Пёр ирхине сада тухрӑм та анраса
кайрӑм: тискер вӑрҫӑ пулнӑ и к к е н кунта, ӑҫта пӑхнӑ
унта н и к у т н ӑ й хурт пуҫӗ выртать, аран хыт шӑпӑрпа
шӑлса пуҫтартӑм, вун икӗ витре пулчӗ — ҫунтарсах
ятӑм. Ч и м , хамӑрӑнне шутласа пӑхас-ха, пурте пур-ши
теп. Ш у т л а м а тытӑнтӑм. Мӗнле ӑслӑ-ха вӗсем! Мана
ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе хӑйсемех ушкӑнӑн-ушкӑнӑн уйрӑлса тӑраҫҫӗ, к а ш н и ушкӑнӗнче — пин пуҫ. Капла
ӗнтӗ ш у т л а м а та ансат. Вара ҫакӑ паллӑ пулчӗ — ик
ҫӗр ҫитмӗл виҫӗ хурт ҫитмест. Хыпӑнса ӳкрӗмӗр карчӑ к п а иксӗмӗр. Шыратпӑр, йӗп шыранӑ пекех шыратпӑр.
— Т ы т к ӑ н а илсе к а й н ӑ пуль, — тет Эверкке кум.
Пӗрин ҫине вӑтӑрӑн-хӗрӗхӗн тапӑнсан та лекрӗҫ пулӗ
ҫав. Ҫук, ҫак тӑнӑҫ вӑхӑтра ман вӗлле хуртне те тыткӑна лектерес килмест.
— Ҫук пуль, лешсене хӑваласа кайрӗҫ пуль, таврӑнаҫ пуль-ха, — тетӗп.
— Нинай! — тет Эверкке кум.
Эх, ҫав Эверкке кума! Ма пыл ҫитереп-ши ӑна? Ҫавӑн
чухне ҫӗрӗпе куҫ хупмарӑм. Аҫта-ши эсир, хастар чунсем, ӗҫченсем? Чӑтаймасӑр к а р т л а ш к а ҫине тухса лартӑм. А к т а м а ш а , ман умах анса ларчӗҫ! Эх, ташлаҫҫӗ,
эх, ҫаврӑнаҫҫӗ! Вӗллерисем те вӗҫсе тухрӗҫ. Савӑнчӗҫ
вара, полнӑй парад турӗҫ!
Ҫавӑнтанпа усал хурт пӗтрӗ. Пирӗн хурт тӗп турӗ
ӗнтӗ ӑна. Часах «Авангард» хаҫатран килсе кайрӗҫ, карч ӑ к п а иксёмёре вёлле ҫумёнче ӳкерсе илчёҫ, статья
тухрё — тем пысӑкӑш! Эверкке кум ҫав статья хыҫҫӑн веҫ имшерленсе юлчё. Ш у п а ш к а р т а н ученӑйсем
килсе ҫитрёҫ, хуртсен урисене те шутлаҫҫё (пыл хурчё
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вӑл ӗмӗрӗпе улт ураллӑ пулаканччё, ара, пирӗннисем
ҫич ураллӑ-ши тетӗп, хамӑн ӗлӗкхиллех, улт ураллах,
тӑвас килет), ара, урисене те шутлаҫҫӗ, ҫунаттисене те
ҫӗклесе пӑхаҫҫӗ, тӗсне те тӗпчеҫҫӗ. Темле икӗ йӑхран
пулнӑ хурт терӗҫ. Мӗнле йӑхсем пӗрлешнӗ вара —
хӑйсем те пӗлмеҫҫӗ. «Ку хурта нимле чир те ҫулӑхаймасть!» — терӗҫ.
Халь ӗнтӗ мӗнпур хуҫалӑх (пӗр сӑмахпа каласан,
пӗтӗм ҫӗршыв!) ман хуртшӑн ӑвӑнать. Парас пулать.
Эверкке кум та йӑлӑнать: «Сан первӑй очерӗт мана
памалла, — тет, — эп сан ывӑлна тытнӑ, — тет. — Ху
Хураматӑвартан килтӗн те тӳнтӗн, эп сан хуртна икӗ
кун п ӑ х р ӑ м , х а м ӑ н п у ш вӗллене те хӗрхенсе Тамарам», — тет. Памалла ёнтё ӑна та. Тутлӑ-и? Тутлӑ пулмасӑр. Ш у п а ш к а р т а н килнисем те: «Пылё — высший
сорт!» — терӗҫ. Эс салма кашӑкӗпех ӑс!
МУСКАВ КУШАКНЕ
ПӖТМЕ ПАМАРӐМ
— Эс ман Эверкке кума курман-и? Ҫташи? Куҫне уҫнӑ-уҫманах пирён пата каҫаканччӗ. Вӑл
кёрсе тухмасан ман пӗр ӗҫ те ӑнмасть. Ывӑлё патне
Чӗмпӗре каясшӑнччё, ҫавӑнта тухса каймарӗ-ши? Пёрех
пирён пата кёрсе тухмасӑр к а й м а л л а мар вӑл.
Ара, ачасем саланса пётрёҫ. Ман хамӑн та пӗри Мускавра, и к к ё ш ё Ш у п а ш к а р т а , тепри Чёмпёрте, А л ю ш
та Чӗмпӗртеччӗ, каялла килчё, эп хулара пурӑнаймастӑп
тет. Эверкке кумӑн пёр ывӑлӗ те яла килес пек калаҫать-ха, ҫёр парсан таврӑнатӑп тесе ҫырать. Таврӑнтӑрччё. Хамӑр пахчасене лайӑх пӑхатпӑр вёт эпир, «хамӑр хир» пулсан. Хӑй хирне нихӑш хресчен те шӑйрӑкшайрӑк сухаласа к ӑ й т т ӑ - к а й т т ӑ пӑхас ҫук. Ы р ӑ ашшӗамӑшё тӑван ачи-пӑчине ҫӑвартине парса пуҫран шӑлса
ӳстернё евӗр, хресчен те хӑй хирёнчи тырра калчинч е н - п у ч а х ё н ч е н - ш е р е п и н ч е н л ӑ п к а - л ӑ п к а ҫитёнтерё.
Ӑна вӗрентме те к и р л ё мар, ҫӗр пулсан, ӗҫлеме ирёк
пулсан мӗн тумаллине хӑех пёлет вӑл.
Асли, Мускавра пурӑнакан К р и ш ш а , яла таврӑнас
ҫук ёнтё. Заводра ёҫлет. Питӗ ӑста инженер теҫҫӗ. Ку111

кашшӗне хунӑ ҫав ача: пуҫӗ ҫирӗп, алли ылтӑн. Яла
килкелесех тӑрать. Мускавӗ инҫерех, ҫавах хам та тектекех ҫӳреттӗм-ха. Хальхаҫҫӑн пулман-ха. Каймалла
ӗнтӗ, Аттус мӗнле пурӑннине кайса курас. Аттус кам
вӑл тетне? Ун пек ята илтмен-и? Ара, хранцуссен ҫав
ятлӑ чаплӑ салтак пулнӑ тет, мушкет йӑтса ҫӳрекенскер, ҫавӑнпа ӑна «мушкетер» тенӗ. Калап-ҫке пӗлен
тесе! Ҫапла, ҫапла, мушкетерӗ маттур та чӑрсӑр пулнӑ
тет. Вӑл телейне те тутанса пӑхнӑ пулӗ-ха. Ун ячӗпе
чӗнекен к у ш а к вара саҫҫим урӑхла пурӑнатчӗ.
Ара, кайнӑччӗ Мускава. Пурте сывлӑхлӑ, таса, ӗҫлекеннисем ӗҫлеҫҫӗ, вӗренекеннисем вӗренеҫҫӗ. Кавир
тӑрӑх кӑна утаҫҫӗ, шур кулач кӑна ҫиеҫҫӗ. Савӑнса ҫех
пурӑн. Э-э-э, апла мар иккен, пӗр мӗскӗн чун пур ку
килте! Аттус ятлӑ к у ш а к . Ларать Аттус чӳрече ҫинче
кунӗ-кунӗпе урамалла пӑхса! Урамалла пӑхать те, улттӑмӗш хут чӳречинчен мӗн куран? Ҫӗр питне те, йывӑҫ-курӑк хумханнине те кураймастӑн. Пуш сывлӑш,
хирӗҫҫи, вун ултӑ хутлӑ ҫурт тӑрри, пёр пек чӳречесен
речӗ — ҫакӑ ҫеҫ ун умӗнче. Ара, ку к у ш а к ӑ н куҫ тулли куҫҫуль пуль тетӗп, э-э, унтан та хӑрушӑрах иккен:
куҫӗ — пуш-пушӑ, унта савӑнӑҫ та, хуйхӑ та ҫук! Чӗре
шарах ҫурӑлса кайрё — ара, пӗтет вӗт чӗрӗ чун! Мӗн
тӑвас?
Тепӗр кунне, пурте ӗҫе института салансан, Аттуса
урама йӑтса тухрӑм. Лифтпа чиперех анса кайрӑмӑр,
ман к у ш а к техника-мӗнрен хӑрамасть, килте телевизорӗ те, приемникӗ те пур. Мӗнле урама тухрӑм —
ҫапла ҫухӑрса ячӗ, ҫӗре ятӑм — йӑпӑр-япӑр ман тӑрӑх
хӑпарса кайрё, к а я л л а хӑпӑтма та ҫук.
— Ан ҫухӑр-ха, — теп, — кур-ха: ку йывӑҫ пулать,
ку — ҫулҫӑ, епле ҫемҫе, халь ҫеҫ сарӑлнӑ! Шӑршине
ытарма ҫук, шӑршласа пӑх-ха!
Ҫук, Аттуса ҫут тӗнче кирлӗ мар, ӑна хӑй «тӗрми»
кӑна кирлӗ. Сӳне пуҫланӑ ҫамрӑк чун. Юрӗ. Паянлӑха
ҫитӗ. К а я л л а хӑпартӑмӑр. Тӳрех диван айне ыткӑнчӗ,
унтан мӑнукӑм институтран киличчен те тухмарӗ.
Тепӗр кунне, иксӗмӗр юлсан, хайхискерне каллех
у р а м а илсе тухас терӗм. Т а р а т ь м а н р а н . Т ы т р ӑ м .
К ӑ ш к ӑ р а т ь . Ҫапӑҫать — ман пит-куҫа чавса кӑла112

расшӑн. Пӗрех илсе тухап — ҫамрӑклах пӗтме памап
чӗрӗ чуна, пӗрех сыватап! Тухрӑмӑр урама. Ман ҫума
сухӑр пек ҫыпҫӑнчӗ, чӗрнисем п и н ш а к п а кӗпе витӗр
тухса ӳте тӑрӑнчӗҫ — тӳсеп! Хамӑр ҫурт тавра утса ҫаврӑнап, кунта сад пек, йывӑҫ лартса тултарнӑ. А к и к
к ӑ в а к а р ч ӑ н а курчӗ те Аттус тӑр-тӑр чӗтре пуҫларӗ.
— Айван, эс мар, вёсен санран сехӗрленсе тӑмалла,
ара, эс арӑслансемпе тикӑрсен ратнинчен вӗт! — ӑ ш ш ӑ н
калап ӗнтӗ, ахаль те мӗскӗн, мӗн вӑрҫас?
Кӑшт лӑпланчӗ, пӑхать, пӑхать кӑвакарчӑнсем дине — тен, сунарҫӑ чунӗ вӑранчӗ пулӗ? П ӑ х м а пӑхать
те, хӑй ҫавах а я л а анма хӑрать. Вара чееленсе хам
ҫӗре лартӑм — ҫӗрӗ пӗтӗмпех ӑшӑнса ҫитнӗ! — ларап
хурӑн айӗнче, темле чӗлтӗрти сар чечек х у ш ш и н ч е ,
к ӑ в а к а р ч ӑ н с е м кӑвӑлтатаҫҫӗ, ҫулҫӑсем шӗпӗлтетеҫҫӗ.
Аттус х ӑ л х и вылянса ҫеҫ тӑрать! А к мансах кайрӗ ман
чӗрҫи ҫинче ларнине, хӑех ҫӗре сикрӗ! Хавхалантарап:
— Маттур, Аттус, маттур!
К ӑ ш т а х хӑюланчӗ. Пӗр хурӑнӗ айне серте тапса тухнӑ — ем-ешӗл, тап-таса. К у ш а к ӑна ш ӑ р ш л а с а пӑхать,
унтан пӗр ҫулҫине тӗксе илет. Ҫулҫӑ силленет — Аттус к а я л л а чакать. Ҫулҫӑ тӑп пулать — Аттус каллех
пырса тӗкет. Вылять, ҫав вӑхӑтрах ӑс пухать — чисти
пӗчӗк ача! Ак хайхи! Ман Аттус серте айне кӗрех кайрӗ.
Хӑраса ӳкнӗ и к к е н — мӑяв! тесе ҫухӑрса ячӗ. Лӑплантарап:
— Кунта эп, кунта, ан хӑра! Тӑвану-хурӑнташусем
джунглисенче ҫӳреҫҫӗ, эс сертерен хӑран! Тӳрех распуй
кӑшкӑрмаҫҫӗ ӗнтӗ ӑна, чӑтаҫ кӑшт!
Шӑпланчӗ. К ӑ м ӑ л н е кайрӗ ҫӗр ҫинчи пурнӑҫ! Аран
пӳрте илсе кӗтӗм. Тӳрех чӳрече ҫине сиксе хӑпарчӗ,
каллӗ-маллӗ ч у п к а л а т ь . Куҫӗнче темле хавал выляса
тӑрать. Тухасшӑн макӑрать.
— Аттус, п а я н л ӑ х а ҫитет!
Пӳртре тӑма май ҫук, манран ҫакӑнать. Умлӑ-хыҫлӑ
тата и к к ӗ тухса кӗтӗмӗр. Унччен ҫини те ҫукчӗ, халь
мӗн паран, ҫавна сӑптӑрать.
Ҫав каҫ ҫӗрӗпе ҫывраймарӑм — ш у х ӑ ш л а п . Эп куш а к няньки пулаймастӑп. Ман к и л е к а й м а л л а , к а р ч ӑ к
та кӗтсе ывӑнчӗ пуль. Аттус мӗнле вара? Унчченхилле,
8. Ева Лисина.
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тӗрмери пек, пурӑнтӑр-и? Юрамасть! Мӗн тумалла-ши?
Шухӑшласа тупрӑм!
Тепёр кунне ир-ирех тухса кӗтӗмӗр Аттуспа. Тухрӑмӑр та — ак сана! Лапсӑркка кӑна пӗчӗк вӗрене айӗнче пёр кушак лара парать! Ман Аттус тӑн! хытса кайрӗ,
куҫ илмесӗр пӑхать, сӑмсипе нӑш-нӑш туртать. Лешӗ
кунталла ҫывхарсанах, курпунне кӑларса, ҫӑмне вирелле тӑратса ӑр-р-р! ӑр-р-р! тесе хӑратать. «Пулчӗ! Юнӗ
вӗреме пуҫларӗ, халь пӗтмест!» — терӗм. Чунӑм лӑштах
кайрӗ. Халь ӗнтӗ шутланине тӑвас! Аттуса киле кӗртсе
хӑварап та (урӑм-сурӑм макӑрса юлчӗ!) хуҫалӑх лавккине чупап. Унта пушӑт-мунчала-сӳс ҫук вара (ахальтен столица мар ӗнтӗ!). Туянтӑм виҫҫӗлле явнӑ вӗрен.
Алӑ метр. Пурҫӑн пек йӑлтӑркка та питӗ тӑн-тӑн хӑй.
Чупса килтӗм каялла. Ман Аттусӑн куҫ тулли куҫҫуль! Мӗскӗн! Ачашлатӑп:
— Аттус! Нивушлӗ ман ҫинчен ҫапла начар шутларӑн? Нивушлӗ эп сана пӑрахса хӑварап?
Пӗр кивӗ ҫӑм тутӑр шыраса тупрӑм, вӗренпе Аттуса илсе хамӑр тӗлте, пӗрремӗш хутра, пурӑнакансем
патне антӑм.
— Страствӑйте! Эп — Юманов Прокопий Степанччӑ, Ҫӗньялтан килнӗ. Мана пӗр сӑнав тума расрешени
парсамӑр!
— Пашалстӑ!
Ак вёсен кухни чӳречине уҫап та Аттуса сада тытса
ывӑтап (ҫӳллӗ мар, ним хӑрушши те ҫук!). Эх, кӑшкӑрать леш, эх, ҫухӑрать — манран уйрӑласшӑн мар!
Эп вӗрен вӗҫне ҫӑм тутӑра ҫыхап та чӳречерен аялалла ярап. Унтан вӗрене майӗпен-майӗпен каялла туртап, ҫӑм тутӑр ҫӳлелле-ҫӳлелле хӑпарать. Аттус макӑрать, хӑпарасшӑн стена ҫине сикет. Вӑл хӑпараймасть,
ҫӑм тутӑр хӑпарать. Эп лӑпкӑн кӑна:
— Аттус, кил, кил кунта, — тетӗп ҫӑм тутӑра ун
сӑмси тӗлӗнчех тытса.
Ак ман Аттус сикрӗ те ҫӑм тутӑртан ҫакланчӗ! Пусӑран вӗрен вӗҫҫӗн шыв кӑларнӑ пек туртап, туртап часрах! Аттус ҫитрӗ те! Вара пӗрремӗш хутра пурӑнакансем те савӑнса кайрӗҫ, Аттус хӑй те ниҫта кайса кӗреймест. Татах ҫапла хӑпарасшӑн!
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— Хӑпарассу килсен анас пулать, — тетӗп. — Ҫаклан тутӑртан!
Ыттисем хавхалантарса-ҫӗклентерсе тӑнӑ чух тем
те тӑватӑн, теме те ӑнкаратӑн! Аттус ҫакланса анать,
ҫакланса хӑпарать! Пӗрремӗш хутра пурӑнакансене тав
тӑватӑп та вёсен тӗлӗнче, и к к ё м ё ш хутра, пурӑнакансем патне улӑхатӑп.
— Страствӑйте! Эп — Юманов Прокопий Степанччӑ,
Ҫёньялтан килнё. Мана пӗр сӑнав тума расрешени парсамӑр!
— Пашалстӑ!
Пёр ӑнсан ӑнсах пырать! Тепёр кунне виҫҫёмёш хута
хӑпаратпӑр. Чиперех! Анать Аттус, чупкаласа ҫӳрет (эп
хам алӑри вӗрен вёҫне кухня чӳречи айёнчи батарейӑран ҫыхса хурап та ҫав хушӑра кӳршӗсемпе чей-кофе
ёҫсе ларап!), кайран вёрентен пырса туртать те — эп
ӑна к а я л л а хӑпартап. Ӗнтӗ пӗтӗм ҫурт Аттус та Аттус
тесе ҫеҫ тӑрать. Хӑйне юратнине, мухтанине сисет тата,
мур! Ура ҫумне пырса сӗртӗнет, лайӑх моторлӑ трактор
пек мӑрӑлтатать. К а ш н и кун пӗр этташ йышӑнатпӑр,
ҫӳлерен ҫӳле хӑпарса пыратпӑр. Ҫитрӗмёр улттӑмӗш
этташа! Майӑн вун тӑваттӑмёшёнче. Ӗнтӗ ҫурчӗпе пуҫтарӑнчёҫ. Ватти те, вӗтти те. Вӗрене тёрёслеп: ҫирӗп-и,
татӑлса ан кайтӑр. Ҫакланмаллине лайӑх ҫыхнӑ-и?
Аттус, хатёрлен!
Ҫакланчё. Вӗрене аялалла тикёссён шутаратӑп. Ҫитрӗ Аттус! Анчё. Ха, тӳрех ҫӳлелле хӑпарасшӑн!
— К ӑ ш т ҫӳрекеле-ха, уруна ҫемҫет! — тетёп.
Ҫук, халех улӑхасшӑн! Хёрсе кайнӑ! Юрё. Ҫакланчӗ.
Ҫӳлелле туртап. А к ӑ вӑл, пирӗн Аттус, телейлёскер,
вӑйлӑскер, ӑслӑ та хӑюллӑскер! Улттӑмёш этташа вёрен
вӗҫӗнчен ҫакланса хӑпарма мён чул вӑй, мӗн чул хастарлӑх к и р л ӗ — ҫав кун вӑл апат ҫинӗ чух тирӗкӗ
ҫумёнчех ҫывӑрса кайрӗ.
Юрё. Пурнӑҫ кайрё Аттусӑн! Ир-ирех тухса к а я т ь
те кӑнтӑр апатне ҫеҫ килет, ҫиет, ҫывӑрать, каллех тухса
каять, тёттём пуличчен ҫӳрет ҫурт таврашёнче — ытти
кушаксемпе ҫапӑҫать, кӑвакарчӑнсене шуйхатать, йывӑҫсем тӑррине хӑпара-хӑпара к а я т ь (уншӑн темле йывӑҫ та ҫӳллӗ мар!), сунарла вылять: йӑпшӑнса-йӑпшӑнса
8*
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пырать те ҫерҫисем ҫине чалт! сикет. Ш ӑ р ӑ х сехетсене
серте айёнче выртса ирттерет. Ун чухне ӑ ш ӑ ҫумӑр
ҫукалатчӗ. Аттус пытанмасть, ҫумӑр айнех тухса тӑрать,
кайран лӑстӑр-лӑстӑр силленет, ҫӗрте йӑваланать.
Ҫавӑн чухнех чапа тухрё. Вёсен киле умёнче автобус чарӑнать, хайхине асӑрханӑ ҫынсем: улттӑмёш хутран к у ш а к аннине пётём халӑх пӑхса тӑрать. Аттуса
вара хытарсах каларӑм:
— Асту, Аттус, ӗҫе чапшӑн мар, ӗҫӗшӗн ту! Ӑнланатна? — куҫӗнчен пӑхап — ӑнланнӑ пек туйӑнать. Кунта ёнтё «пек» тени сахал, вӑл япалана ҫамка ҫинех
картса хумалла, ҫавӑнпа ҫине тӑрсах вёрентеп. — Ӑнлантӑн пулсан, малашне эп каланӑ пек тӑватӑн пулсан, пуҫна сулса ил!
А п ӑ р ш а темерӗн, пуҫёпе сулать! Ҫакланса ҫӳреме
хӑрушӑ, Аттус ӳкме пултарать тесе Кришша пёр-ик кунтанах ещӗк туса килчё. Ещёкё — тӑпӑл-тӑпӑл, пластмасран тунӑ, чӳречеллӗ (аннӑ-хӑпарнӑ чух ҫут тёнчене курса пыма!), пёр кётессинчен к ӑ ш т пусатӑн та — алӑкё
уҫӑлать, тепре пусатӑн — шӑкӑлт каялла хупӑнать. Кришш а шӑлтӑрма та майлаштарса пачё. Хӑть те ӗнтӗ ҫӗр хут
анса хӑпар! Ҫук, Аттус килёштермерё ҫак меллё япалана
(капла ытла ҫӑмӑл терё-ши?), эп вӗрентнӗ пекех ҫӳрерё.
Эрнеренех м ы с к а р а кӑтартрӗ тата. Ларатпӑр каҫпа
пӗтӗм ҫемйипе к у к ӑ л ь п е чей ёҫсе (эп к и л н ӗ ятпа к и н
к а ш н и кун к у к ӑ л ь пёҫерет), Аттус пёрре йӑкӑртаттарса килчё-ха, каллех к а я с ш ӑ н , ку хутӗнче ещёк тавра
кускалать, мӑюклатать. Юрӗ. Анса кайрё. А к , шӑпӑрлан, тӳрех вёренрен туртать — халех киле килесшён.
Хӑпартатпӑр. Ещӗк алӑкё уҫӑлчё те — ах, мушшелник! — Аттус мар, чип-чипер сар к у ш а к тухрё! Тухрӗ
те ларчӗ чӳрече я н а х х и ҫине. Сӑпай хёр пек, пуҫне те
ҫӗклемест. Каллех ш ӑ н к ӑ р а в чӑнкӑртатать. Х а л ь х и н ч е
тутӑр анса кайрё. Аттус хӑпарчӗ. Сар к у ш а к к и тинех
пуҫне ҫӗклерӗ.
— Аттус, хёрсемпе кулет тума иртерех мар-и сана? —
хӑтӑрса илчӗ К р и ш ш а .
Л е ш ё х ӑ н к та тумасть, куҫне хёссе С а ш ш а ҫине
кӑтартать. «Эс ывӑлна пӑх — к а ш н и каҫ пӗр хӗрпе
кинона каять», — тесшӗн пулмалла.
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Эп те Аттус хутне кӗтӗм:
— Эс к у ш а к к и н е пӑх-ха! Кун пек чиперккене час
ҫаклатса каяҫ!
Ч ӑ н а х ёнтё, лешӗ ӑҫтан пулма пӗлнӗ: хӑй сарӑ, куҫӗ
симӗс, х ӑ л х и , сӑмси, хӳри вӗҫӗ, ури лапписем хура.
Аттусӗ х ӑ й хура, ури тунисем ҫеҫ шурӑ, и к к ӗ ш л а р н ӑ
чух сӗре уҫӑмлӑ курӑнаҫҫӗ. Ҫав каҫ вӗсем пӗр тирӗкренех апат ҫирӗҫ.
Юрӗ. К а й м а л л а вӗт ман, к а р ч ӑ к ӑ м кӗтсе х а л т а н
кайрӗ пуль. Сисет ы р ӑ чун: эп к а я с кун Аттус килтен
тухмарӗ, ман тавра к ӑ н а ҫаврӑнать, пуҫӗпе ман ал ҫумне пырса сӗртӗнет. Пӗр шутласан, эп чӗртрӗм-ҫке ӑна,
эп пулман пулсан... кай, аса илме те хӑрушӑ!
Ҫур ҫултан к а л л е х Мускава к а я п . Телеграм ҫаптармарӑм: юратмастӑп ҫынсене чӑрмантарма. Хам ҫитеймесп-им, миҫе пулнӑ Мускавра! И к ӗ хур тушки, пӗр
сысна пӗҫҫи, пӗр пысӑк питтон п ы л (высшӑй сорт!),
виҫӗ п а н к к ӑ сар ҫу, пӗр шӑрттан, темиҫе м ӑ я сухан
йӑтнӑ. Ҫитрӗм Мускава. Тӳрех такси тытрӑм.
— Ы л ь ӑ м , Ч е р е м у ш к и пасарӗ енне тыт!
Пасар патне ҫитрӗмӗр, таксист м а л а л л а мӗнле каймаллине ыйтать. Адресне кӗсьене чикнӗччӗ-ха. Аҫта
адрес? Каҫчум кӗсйисене ухтара пуҫларӑм — ах, ҫав
карчӑка! Ма чаплӑ каҫчум тӑхӑнтартса ярать-ши? Шалта та — кӗсье, тулта та — кӗсье, умра та — кӗсье,
хыҫра та — кӗсье! Пӗрне ухтарап, теприне тустарап —
ҫук ман адрес!
— Ы л ь ӑ м , вӑл ҫурта тупма й ы в ӑ р мар, — тетӗп, —
хирӗҫех тумтир л а в к к и ларать!
— Пирӗн к а ш н и утӑмра тумтир л а в к к и !
— Унпа юнашарах ҫӳҫ-сухал к а с а к а н ҫурт ларать!
— Парикмахерски-и?
— Ара, ара, ҫавӑ!
— Пирӗн к а ш н и утӑмра парикмахерски!
— Ма ҫапла нумай к и р л ӗ вара вӑл? — тӗлӗнетӗп
эп. — Х ӑ в ӑ р ҫӳҫӗре хӑвӑр касма пӗлместре? Эпир нихӑҫан та нимӗнле п а р и к м а х е р с к и н е те ҫӳреместпӗр, хамӑрах тирпейленсе пурӑнатпӑр. Ман ҫӳҫе Эверкке к у м
касать, эп ун ҫӳҫне касап, иксӗмӗр те вӑр ҫавра, «чӑвашла» кастарса ҫӳретпӗр.
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Шофер урсах кайрӗ:
— Ман кунта шутить туса ларма вӑхӑт ҫук, смена
вӗҫленет! Атя, ан, дедушка!
— Ы л ь ӑ м , апла эс кёренной москвич мар пуль,
мӗнле пӗлместӗн-ха, вӗсене чалӑшах...
Шофер машини алӑкне уҫрӗ:
— Атя, ан, тасал!
Шутла-ха ӗнтӗ: каҫ пулса килет, тӑн саланса кайрё,
адресне вёлерсен те аса илейместёп, хам икё хур тушки, пёр сысна пёҫҫи, пёр пысӑк питтон пыл (высшӑй
сорт!), виҫё панккӑ сар ҫу, пёр шӑрттан, темиҫе мӑя
сухан йӑтнӑ. Пётрём вёт! Ак пуҫа пёр тёлёнмелле шухӑш пырса кёчё!
— Итле-ха, ыльӑм, ҫав ҫуртра тёлёнтермёш кушак
аҫи пурӑнать: улттӑмёш этташран вёрентен ҫакланса
анать, кайран ҫакланса хӑпарать.
— Дедушка-а-а! — кӑшкӑрсах ячё шофер. — Ма
паҫӑрах ҫапла каламарӑн? Халь вӑл ҫурта Мускаври чи
чаплӑ вырӑнсен шутне кёртнё! Унта пӗтӗм турист ҫӳрет.
Паттӑр к у ш а к н е Аттус тесе чёнеҫҫё. Эс ӑна курма килтёне? Тёрёс тунӑ!
Рульне ҫавӑркаласа-кулкаласа кӑна пырать ман шофер. Халь кулкаласа пыран-ха, ху манпа, ватӑ ҫынпа,
сӗре хивре калаҫрӑн-ха!
— Ара, вӑл Аттуса эп вёрентнёччё-ха! — терӗм.
М а ш и н и н е чарӑнма юраман тёлех чарса тӑратрё
вёт, ами!
— Апла эсир пётём Мускав хисеплекен Прокопий
Степанччӑ пултӑр-и?
— Ҫавӑ пулатӑп ҫав.
— Хисеплёрен те хисеплӗ Прокопий Степанччӑ, сирёнпе паллашма ирёк парсамӑр!
Юрё терём. Ал тытсах паллашрӑмӑр. Ӑна И л ь я Андрейччӑ тесе чёнеҫҫё имёш. Вӗҫтертӗмӗр малалла! Туххӑмрах ҫитрёмёр! И л ь я Андрейччӑ ҫыхӑсене те, чӑматана та йӑтма памарӗ, лифтах кӗртсе лартрӗ, унтан та
хӑех йӑтса тухрӗ.
— Атя, кёр, хӑна пулса кай! — тетёп.
— Смена пӗтет, — тет, васкать.
Ҫитес ҫёре ҫитрём вара.
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Аттуса цирка та чӗнеҫҫӗ иккен. Эрнере икё хутчен
ҫавӑнта выляса кӑтартать. Кайса куртӑм: хӑрах урипе
темле ункӑран ҫакланать те яр-р! хӑпарса каять.
Ӗнтӗ вал урамё те чапа тухнӑ. Унта к а ш н и чӳречерен тенё пекех к у ш а к анса хӑпарать! Ы р ӗҫӗн никёсне
хывасси ҫеҫ, кайран малалла аталантараҫҫӗ, мӗн теҫҫӗха ӑна... рацци... раццина... тьху! кам чёлхи шутласа
кӑларнӑ ку сӑмаха!.. раццилиза... тьху!.. пёрех калап!..
ра-ци-о-на-ли-за-торсем тем те шутласа кӑларнӑ. Карҫинккасем, ещёксем, тетте керменсем (хёрлё, симёс,
сарӑ, кӑвак, кӗрен — мӗн тӗсли кӑна ҫук унта!) кӑр-р!
аялалла анаҫҫӗ, тӑр-р! ҫӳлелле хӑпараҫҫӗ. Ман Аттус
вара, мӑнтарӑн, паян кун та эп вӗрентнӗ пек ҫӳрет.
Хӑй ҫапла ҫӳрет, сар к у ш а к н е упрать: сенкер керменте ҫеҫ ҫӳретет. Унта автобус хыҫҫӑн автобус пыра-пыра
чарӑнать — первӑй очерӗт Аттуса курасшӑн.
К р и ш ш а ҫырса ячӗ-ха, Аттус циркпа пӗрле Яппуние к а я т ь тесе. Ӑсатас пулать паттӑр к у ш а к а . И л ь я
Андрейччӑ та тахҫантанпах хӑнана чӗнет. Кайса килмелле пуль.
Атя-ха, Эверкке кума ш ы р а м а к а я р . Ӑ ш вӑркать —
чирлесе ӳкмен-ши кум? Турра шӗкӗр, ав хӑй килет!
Эверкке кум, ҫта кайса ҫухалнӑ эс паян? Кӗте-кӗте халтан кайрӑмӑр!
ЧИ ВӐЙЛИ, ЧИ ВӐЙСӐРРИ
Пурӑнатпӑр. Пурнӑҫ ҫинчен шутласах
та каймастпӑр. Шутласан та — хамӑр пурнӑҫ ҫинчен
ҫеҫ. Пурнӑҫне вара этеме кӑнаҫ мар, йыт-качкине те,
йывӑҫ-курӑкне те, кайӑк-кӗшӗкне те панӑ.
Эп хам юлашки хут Мускава кайса килнӗренпе ялан
пурнӑҫ ҫинчен шутлакан пултӑм: меслетсӗр ӑслӑланса
ҫитрӗм пулмалла.
Эп ун чухне Мускава Аттуса ӑсатма кайнӑччӗ. Кайрӗ
пирӗн Аттус таҫти-таҫти Яппуние, инҫетри ҫынсен чункӑмӑлне вӗҫтерме-хавхалантарма.
Эп Мускавра юлтӑм, пӗр килнӗ япала эрнипех пурӑнса каям-ха терӗм шӗкӗр хулара. Ай, ш ӑ р ӑ х тӑчӗ
ҫавӑн чух! Ялта, уй-хирлӗ, улӑхлӑ-ҫаранлӑ, вӑрманлӑ
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ҫӗршывра та тип ҫанталӑка тӳсме йывӑр та, хулара вара — айтуру! — сывлама та ҫук. Тӳпе, хӗрсе кайнӑ
шур шӑвӑҫ пек, куҫа шарта-шарта ярать, асфальт витнӗ
ҫул ҫине пусма ҫук — п у ш м а к путать. Хӑратӑп — ара,
ку ҫулсем ирӗлме пуҫласан м а ш и н кустӑрмисем вӗри
сӑмала ӑшне кӗрсе ларнӑ пек ҫыпҫӑнса лараҫҫӗ вӗт! Ун
пек тума памаҫҫӗ — кӗрешеҫҫӗ шӑрӑхпа: кунне икӗ
хутчен урамсене машинпа шыв пӗрӗхтереҫҫӗ. Вара вӗри
к ӑ м а к а р и пек сывлӑш уҫӑлать пёр кана. Кайран каллех ӗнтме пуҫлать. Ӗнтӗ пӗтӗм йывӑҫ-курӑк ҫулҫисене
лӗпсӗр уснӑ.
К р и ш ш а н а калатӑп:
— Эс заводра ӑста инженер та, килте начар хресчен
иккен! Эс — хресчен ачи! — ҫурту таврашӗнчи йывӑҫк у р ӑ к ш ы в ш ӑ н антӑхса-асапланса л а р н и н е курмастӑн-им? Эп сана ҫӑвартине парса вӗрентнӗ. Атя, шутла
вӗреннӗ пуҫупа каллӗ-маллӗ, сана заводра тем те пёр
ӑсласа кӑларать теҫҫӗ, шыраса туп йывӑҫ-курӑка шӑвармалли меслет!
Л а й ӑ х пӑсӑрлантартӑм. Тӗтӗм сӳнмен-ха ман, йӑх
пуҫӗ — эпӗ, тирӗк пуҫӗ те — эпӗ, ачам ҫитӗнсе ҫитнӗ
тесе хӑраса-туса тӑмастӑп.
Мӑнукӑма та лектертӗм. Вилес пек юратап ҫав Сашш а н а , сив сӑмах калама та халӑм ҫитмест, анчах мӗн
тӑвас тетӗн, ялан пуҫран шӑлнипе мар, хӑртса илни те
к и р л ӗ — кукӑрӑҫ ан кайтӑр ача.
— Эс камччӗ-ха? Хресчен мӑнукӗ-и? Кам пуласшӑнха? Э-э-э, мусыккан! Л а й ӑ х япала! Анчах сӗрме купӑсна нӑй-нӑй тутарнипех м у с ы к к а н пулаймастӑн пуль
ҫав! Эс ҫурту таврашӗнчи й ы в ӑ ҫ - к у р ӑ к асапланнине
курнӑ-и? Эппин, мӑнукӑм, сӗрме купӑсна айккинелле
хур-ха.
Наччасра насус пырши тупӑнчӗ. Ывӑлӑмпа мӑнукӑм
ҫуртри путвала анса пыршӑн пӗр вӗҫне темӗнле кранпа сыпӑнтарчёҫ. Кайран кранне уҫрёҫ те — тепёр вӗҫӗнчен ш ы в тапса-пӗрхӗнсе тухрё. Эх, хамӑн шӑварас килчё
те ҫав! Ун пек тумарӑм.
— Ш ӑ в а р , мӑнукӑм! — терӗм. Юри ҫапла турӑм.
Хресчен ш ӑ р ш и пур-ши ку ачан — ҫавна пӗлес килет.
Ш ё к ё р турра, насус пыршине мана та, ашшӗне те па120

расшӑн мар, куҫӗнче хресчен хавасӗ вылять, унччен
вӗҫӗмсӗр кӗвӗ к а л а к а н а л л и х а л ь вирхӗнекен ш ы в а
йывӑҫ тӑррисем патнех ҫитерет. К а ш - к а ш , шапӑр-шапӑр туса ҫеҫ тӑрать! Ҫулҫӑсем: «Ӗрехмет, ӗрехмет!» —
тесе шӑпӑлтатнӑн туйӑнать.
Ирхине К р и ш ш а шӑварать, каҫпа м ӑ н у к ӑ м лӳшкентерет. Эп парад й ы ш ӑ н а к а н генерал пек пӑхса тӑратӑп.
Пирӗн йывӑҫсем ырлӑхра-ха та, ыттисем вара унчченхи пекех нушаланаҫҫӗ. Юнашар ҫурт тавра ӳсекен
ҫамрӑк ҫӑка ҫулҫисем вӗри шывпа пиҫнӗ пек усӑннӑ.
Ку мӗн тата? Ҫав ултӑ хутлӑ пӳрт тӑрринчен, пӗр кӗтессинчен, темскер, симӗсскер, курӑнать. Тӗсесе пӑхрӑм
та: эккей, тӗлӗнтермӗш! — калай витнӗ пӳрт тӑрринче пӗчӗкҫеҫҫӗ йывӑҫ ларать! Пурнӑҫран вӑйли ҫук ҫут
тӗнчере. Мӗнле хӑват пулнӑ-ха ҫав пӗчӗк вӑрӑра: таҫтан вӗҫсе килсе ултӑ хутлӑ ҫурт тӑррине лекнӗ те калай ҫинех шӑтса тухнӑ! Ӳсет ҫавӑнта! Апатне ӑҫтан тупать-ши? Нӳрне ӑҫтан илет-ши? Халь калайӗ те хӗртнӗ
ҫатма пекех пулӗ. Унта ларма мӗнле хавал, мӗнешкел
карахтӗр кирлӗ! Шутласа хутӑм ӑ ш ӑ м р а — пулӑшас
ку йывӑҫа, часрах пахчана куҫарса лартас.
Ҫакӑн пек ш а т ӑ р типӗ тӑнӑ хыҫҫӑн ырӑ ҫумӑр кӑна
ислентермелле те, апла пулмарӗ ҫав. Тепӗр кунне радиола элес-мелес вӑйлӑ тӑвӑл ҫывӑхарни ҫинчен пӗлтерчӗҫ. Пӳрт тӑррисене сӳсе ывӑтаканни, машинсене йӑвалантараканни, телефон юписене тӑпӑлтараканни терӗҫ.
Пӗтӗм хула оборонӑна хатӗрленет. Ч ӑ н а х , ҫитрӗ ҫилтӑвӑл кӗрлесе, кун ҫутине хупӑрласа уларӗ, ахӑрчӗ, тылларӗ. Ю л а ш к и н ч е н пӑр ҫапса хӑварчӗ. К ӑ ш т уҫӑлсанах урама чупса тухрӑм: пӗчӗк йывӑҫ мӗнле-ши, чӗрӗши? Кӳршӗ к и л патне ҫитрӗм те, чӗрем ш а р а х ҫурӑлайрӗ: ҫук, ҫук паттӑр йывӑҫ! Эх, эпӗ те ҫав! Ватӑ ҫын,
ҫавах пуҫра ӑс ҫитмест, кама та пулин п у л ӑ ш м а шут
тытрӑн пулсан вӑраха ан яр вӑл ӗҫе, тӳрех пикен! Эверкке кум тӗрӗсех к а л а т ь ҫав! «Ялта сана чи ӑсли тесе
шутлаҫҫӗ, нинай, ун пекех мар пуль», — тет. Ч и ӑсли
мар, чи у х м а х х и , чи тӑмсаййи эп Ҫӗньялта! Юрё-ха,
курманнисем курмасӑр иртеҫҫӗ, кураканнисенчен мён
усси тата?
Ҫанталӑкӑн ы р р и те, усалли те пур. Ӗнер ахӑрчӗ,
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тулашрӗ, тепӗр кунне, ак, хӗвелӗ те лӑпкӑн сарӑлса
тухрӗ — ҫунтармасӑр, хӗртмесӗр. Каҫ енне ҫумӑрӗ ҫума
пуҫларӗ: пёр тумлам та сая ан кайтӑрччӗ тесе чӑшчӑш, лӑс-лӑс ҫӑваканни, сыватаканни. Ҫӗрӗпе ҫурӗ йӑваш ҫумӑр. Ир тӗлне пӗтӗм тӗнче йӑл-йӑл та йӑлтӑркка.
Чӑтаймасӑр урама тухрӑм. Ура юнашар ҫурт еннелле
утать, куҫ ун тӑрринелле пӑхать. Ейпух, тӗнчере пурнӑҫран вӑйли ҫук, пӑхсамӑр-курсамӑр: пӳрт тӑрринче
ешӗл кӑтра чӳхенет! Антеннӑсемпе урлӑ-пирлӗ пралуксем хушшинче пӗчӗкҫеҫҫӗ йывӑҫ ним пулман пек ларать! Хӑш чухне этеме телейлӗ пулма темех те кирлӗ
мар иккен, пӗчӗк йывӑҫ чӗрӗлниех тем тӗрлӗ телей
кӳрет! Телейлӗ эп!
Паҫӑрах каларӑм вӗт — пулӑшма шутларӑн тӑк, ҫийӗнчех ӗҫе тытӑн! Ҫав шухӑш ҫӗрле пырса кӗчӗ пулсан, хунар ил те ҫула тух, апат ҫисе лараттӑнччӗ пулсан, кашӑкна сӗтел ҫине хур. Манӑн ҫавӑн чухнех, ҫав
самантрах йывӑҫа пахчана куҫарса лартмаллаччӗ. Ҫук,
эп — ухмахран та ухмаххи! — лавккана кайрӑм-ха,
унтан килсен шӑпах Илья Андрейччӑ шӑнкӑравларӗ,
хӑнана чӗнет, халех таксипе илме пыратӑп терӗ. Туса
пӗтермен ӗҫӳ пулсан кам хӑна тӑрӑх ҫӳрет? Хӑй рехетне мала хуракан ҫеҫ ҫапла тӑвать. Эпӗ те кун пек
ытарайми ҫанталӑкра инкек пулас ҫук-ха терӗм те
хӑнана ярӑнтартӑм! Виҫӗ кун аслӑ хӑна пултӑм, пурӑнтӑм ӑшӑран ӑшӑ сӑмах илтсе, тутлӑран тутлӑ апат ҫисе!
Хӑнаран таврӑнсан тӳрех паттӑр йывӑҫ патне уттаратӑп. Мӗн ку? Пӳрт тӑрри унччен хӑмӑр тӗслӗччӗ, халь —
сип-симӗс! Ҫӗнӗрен сӑрланӑ. Йывӑҫ ӑҫта? Йывӑҫ ҫук!
Тӑпӑлтарса ывӑтнӑ! Мӗнле черчен, мӗнле вӑйсӑр вӑл
пурнӑҫ тени — ӑна пӗр этем аллиех пӗтерме пултарать! Кил умӗнчи сак ҫинче ларакан карчӑксенчен ыйтатӑп: «Ку ҫурт тӑррине хӑҫан сӑрланӑ, ара?» Виҫӗм
кун теҫҫӗ. Виҫӗм кун! Эп хӑнана йӑкӑртаттарнӑ кун!
Йывӑҫ ӑҫта-ши? Ҫунса тухатӑп вӗт, ами! Ҫурчӗ тавра
шыраса ҫаврӑнатӑп, кашни тӗм айне ухтаратӑп. Ҫук!
Ҫӳп-ҫап купи ҫине лекрӗ-шим? Ҫӳп-ҫапне кашни ир машинӑпа турттарса тӑраҫҫӗ, илсе каяҫҫӗ ҫунтарма. Аптӑранӑ енне ҫапла та шутлатӑп: ултӑ хутлӑ ҫурт тӑрринчен ывтӑннӑскер тата айккинерех кайса ӳкмен-ши? Шӑп
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ҫавӑн пек пулнӑ. Пӗр пилеш тӑрринчен тымарлӑ туна
ҫакӑнса тӑрать. Ҫум курӑк тесен, вӑл ниепле те йывӑҫ
тӑррине лекмелле мар. Шалча тупса килтӗм. Тунана
ҫавӑнпа ҫаклатса антартӑм.
Эп шыраниех. Ӗнтӗ хӑйӗн ҫулҫисем те юлман, кача
пӳрне хулӑнӑш вуллинчен палласа илтӗм: хурӑн иккен.
Ҫӳллӗшӗ тӑватӑ шите яхӑн, икӗ-виҫӗ турачӗ те пулнӑ,
вёсен вырӑнӗнче халь сӳсленчӗк ҫеҫ ҫакӑнса тӑрать.
Мӗскӗне киле илсе килтӗм. Витрене сивӗ шыв ятӑм,
йывӑҫа ҫавӑнта чикрӗм. Мӗн пулӗ ӗнтӗ? Ман киле каяс
вӑхӑт ҫитнӗччӗ. Кунта йывӑҫ вилет те, эп пуйӑс ҫинче
кантӑкран пӑхса пыратӑп иккен. Килӳ ҫинчен ман,
Пӑркка!
Пёр кун иртет, икӗ кун иртет, ним улшӑну та ҫук.
Килте пурте салхуллӑ ҫӳреҫҫӗ. Сашша та вӗҫӗмсӗр хурланчӑк кӗвӗ нӑйӑлтаттарать. Эх, ҫак кинӗн кӑмӑлӗ! Витрери шыва сахӑр катӑкӗ те ярса пӑхрӗ. Усси курӑнмарӗ ҫав.
Пӗррехинче, пурте тухса кайсан, хурӑнпа иксӗмӗр
тӑрса юлсан, хам ача чухне йывӑр выртнине аса илтӗм.
Ун чухне самани ҫавӑн пекчӗ. Кашни кун выҫӑпа вилетчӗҫ. Эпӗ те вӗҫнех ҫитнӗччӗ. Чӑтма ҫук хӗн-асаплӑ
самантра мана ҫакӑн пек туйӑнса кайнӑччӗ: ҫакӑнта
тӑван аннем килсе куҫӑмран пӑхсан, пуҫӑмран шӑлсан,
тӑп-тӑп савса ачашласан туххӑмрах чӗрӗлсе тӑрӑттӑм.
Тӑлӑх ача чӗри ҫапла тӗмсӗлнӗ пулӗ ҫав. Тӗлӗнмелле —
эпӗ ҫавӑн чух лӑштӑр ҫывӑрса кайнӑ та тӗлӗкре аннене куртӑм. Аннеҫӗм куҫӑмран пӑхрӗ, пуҫӑмран шӑлчӗ,
тӑп-тӑп савса ачашларӗ те ҫапла каларӗ: «Сывал, ачам,
сывал! Эп сана вилме мар, пурӑнма ҫуратнӑ. Атя, ура
ҫине тӑр майӗпен. Маттурччӗ-ҫке эс, ҫуралма та ҫӑлтӑр
пекех ҫуралнӑччӗ. Тӑр, ачам, тӑр!» Тӑтӑм ура ҫине. Эп
чӗрӗлнинчен ҫынсем те тӗлӗнетчӗҫ. Мана анне юратӑвӗн
хавалӗ ҫӑлса хӑварчӗ.
Ку йывӑҫа ҫапла калакан ҫук-тӑр ҫав. Пӗр шутласан, ма ҫук пултӑр?
— Ачам! — тетӗп ик этеме пула шар куракан йывӑҫа (пӗри ӑна тӑпӑлтарса ывӑтрӗ, тепри — эпӗ ӗнтӗ
ку! — вӑхӑтӗнче пулӑшмарӗ). — Ачам, аса ил-ха эс
мӗнешкел паттӑрччӗ: ҫӳллӗ ҫурт тӑррине шӑтса тухрӑн,
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шартлама сивӗрен те, тулашакан ҫил-тӑманран та, вётелекен шӑрӑхран та хӑрамастӑнччӗ. Ачам, чӗрӗл, сана
вилме мар, пурӑнма ҫуратнӑ. Эс вилсен тёнче илемё
каять. Чёрёл, ачам, чёрёл!
Мён пулнине пёлместёп, анчах тепёр кунне турат
п а л л и юлнӑ в ы р ӑ н т а йӗп вӗҫӗ п ы с ӑ к ӑ ш п а п а к чӑмӑртанчӗ. Сарӑлчӗ. Пурнӑҫ саламё пулчӗ ӗнтӗ ҫав ҫулҫӑ. Тупата туршӑн, эп хам ӗмӗрте ҫавӑн пек таса та
ешӗл ҫулҫӑ курманччӗ.
Виҫӗ ҫулҫӑ тухсан ҫеҫ киле кайма пуҫтарӑнтӑм. Тухса каяс умён мӑнукӑмпа иксӗмӗр ҫурт ҫумёнчи пахчана антӑмӑр та йӑл илнӗ курӑка икӗ лапсӑркка ҫӑка
х у ш ш и н е лартрӑмӑр. Ҫӑка — ырӑ кӳршӗ вӗт вӑл! Ун
хӳттинче пирӗн хурӑна та шеп пулӗ!
Халь ӗнтӗ К р и ш ш а хӑй ҫырӑвӗн малтанхи йӗркинче пире, ашшӗ-амӑшне, салам калать, иккёмёш йӗркинче хурӑн миҫемёш ҫулҫӑ к ӑ л а р н и н е пёлтерет. Ҫиче
ҫулҫӑ сарчё тет. Ӳстӗр, ӳстёр, Мускава илем кӳрекеь
лӑс ҫулҫӑллӑ хурӑн пултӑр! Чим-ха, мёншён пёр Мускава ҫеҫ? Тӗнче илемӗ пултӑр!
МӐРИККАН ТУСӐМ
МАНРАН ТАРАС ҪУК!
Ара, хамӑр ялта Аттус ҫинчен тӑтӑшах
кала-кала паратӑп. Калас мар тесен те калаттараҫҫӗ,
пётём ватти-вётти пуҫтарӑнать те тилмӗрсе чуна илет.
Ӗнтё сатур к у ш а к а пурте юратса пӑрахрёҫ. Сухӑр
Микулайё кӑҫал шутсӑр вӑйлӑ тырӑ туса илчё. Мёншённе пӗлетре? Ҫёнёлле ёҫленипе-и? Тёрёс! Л а й ӑ х япалана начар теейместён: хӑй хирӗнче ёҫлет этем. Пётём
ҫемйипе тӗрмешет. Вӑл ёҫлекен ҫёр л ӑ ш т а х сывласа
ячё пулё-ха, этем мана манман иккен-ха терё пулё.
Микулай вӑйлӑ тыр-пул туса илнин тата тепӗр сӑлтав
пур. Вӑл хӑй тракторне Аттус ят хучё вёт! Ана ҫавӑ та
хавхалантарать.
Аттус паттӑрлӑхӗ ҫинчен каласа панӑ чух пёр Эверкк е кум ҫеҫ «нинай» тесе тӑрать. Мён «нинай» темелли пур? Мускавра тухса тӑракан сумлӑ хаҫатсенче те
ман к у ш а к ҫинчен мён чул ҫырса кӑларчӗҫ! Эверкке
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кум ҫавах пуҫне пӑркалать. Хӑй шуранка, пичӗ-куҫӗ
пушанса кайнӑ. Пурне те курса-ӑнкарса таракан карчӑкӑм пӗррехинче ҫапла калать:
— Тархасшӑн, кум умӗнче Аттус ятне ан асӑн-ха.
Курмастӑн-им: ятне илтсенех сӑнран улшӑнать. Х а л ь
мӗншӗн вырӑнпа выртнине пӗлетне? Аттус Яппуние кайнине пӗлсен этем шалтӑрах кайрӗ вӗт. Асту, кумсӑр
юлатпӑр а к .
Ҫук, эп кумсӑр пурӑнаймастӑп! Малашне ун умӗнче
Аттус ҫинчен пӗр сӑмах та шарламастӑп!
Аттус ҫинчен калаҫма чарӑнтӑм кӑна, Эверкке кум
сывалса та тӑчӗ! Самайлансанах пирён пата йӑкӑртаттарса каҫрӗ. Куҫӗ хӑйӗн хӗпӗртевлӗн ҫиҫет.
— Кум, эс Аттус ҫинчен нимӗн те шарламастӑн-ҫке,
вилчӗ-им ҫавӑ?
Хӗ! Мӗн калаҫать, э?
— К а к к у й вилме! — тетӗп. — Унашкал чёрчун ҫӗр
ҫул, и к ҫӗр ҫул пурӑнать вӑл! Ав Яппунирен телеграм
ҫитрӗ: Аттус меслетсӗр чаплӑ вылянӑ тет, ҫав ятпа мана
тав тӑваҫҫӗ. Тата Мускаври цирк директорӗ ҫырса янӑ,
цирк артисчӗсем тӗл пулма ӗмӗтленеҫҫӗ имӗш. Директор тархаслать, туршӑн та килсе кай тет, ҫул укҫине
каллӗ-маллӗ те тӳлетпӗр тет. Мӗн тумалла-ши тесе лараттӑм-ха. Кум, эс мӗн шутлан? Кайса килес-шим, ара?
Эверкке кум темскер к а л а с ш ӑ н : тутине вылянтарать хӑй, анчах пырӗнче х ӑ й ӑ к - х ӑ й ӑ к туса ҫеҫ тӑрать.
Ыйтассине аран-аран ыйтрӗ.
— Аттусё ӑҫта вара халь?
— Мускавра. Яппунирен таврӑннӑ.
Эверкке кум урӑх калаҫса-туса тӑмарӗ, килне уттарчӗ. Ман карчӑк хыпӑнсах ӳкрӗ.
— Ах тур-тур, кума шалкӑм ҫапса ан пӑрахтӑрччӗ —
ытла мухтарӑн-ҫке Аттуса!
— Нимӗн те мухтаман, тӗрӗссине кӑна каларӑм, —
тетӗп, хамӑн вара чунӑм таҫта кайса кӗчӗ — каллех
аптӑраса ӳкрӗ-шим хисеплӗ кумӑм?
Хирӗҫҫи киле чуптаратӑп. Славпух, чиперех-мӗн!
Пирӗн патӑмӑртан мӗскӗн пек тухса кайнӑ этем, тем
туса пӑрахассӑн каллӗ-маллӗ тап-тап-тап уткалать.
— Кум, — терӗ вӑл питӗ теветкеллӗн, — ҫӗр улми
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кӑларма пуҫличчен ачасем патне Чӗмпӗре кайса килес
тетӗп. Эсир кумапа иксӗр ман выльӑх-чӗрлӗхе, килҫурта пӑхкаласа тӑрӑр-ха.
— Каҫа хирӗҫех каймастӑн пулӗ-ха? Тӗттӗмленет ав.
Васкать кум: халех ҫула тухасшӑн. Ӗппӗл-теппӗл
пуҫтарӑнчӗ те — тухрӗ те утрӗ. Эп хыҫалтан пӑхса
юлтӑм. Кум шӑши тӗслӗ каҫчум, кӗҫҫе шлепке тӑхӑннӑ.
Ятуллӑ питӗ. Шлепкине эп парнеленӗччӗ-ха ӑна, сакӑр
тенкӗ те хӗрӗх ҫичӗ пус парса илнӗччё, ҫавна тӑхӑнсан
кума сӑн кӗрсех каять. Эх, куҫлӑхне чикме манмарӗши? Ӗнер вӑл: «Куҫлӑх туянтӑм-ха, ӑна тӑхӑнсан эп
шӑп та шай министр пекех!» — тенӗччӗ. Ара, ҫын хушшинче сумлӑ ҫӳретӗр! Чим-ха! Ачисем патне яланах
пысӑк кутамкка ҫакса каяканччӗ-ҫке вӑл, хальхинче
пӗчӗк чӑматанпа ҫеҫ тухса кайрӗ. Хулана апат йӑтайӑта ывӑнчӗ-ши? Пулӗ те.
Эверкке кум тухса кайрё те, я л пушансах юлчё.
Пёрех хут манӑн та кайса килес мар-ши? Ас парас ҫав
цирк директорне. Аттуса та шутсӑр курас килет. Хурӑнӗ мёнле-ши тата? Мӑнукӑм ҫырса ячӗ-ха, талӑкра
шит тӑршшӗ ӳсет тет, ҫичӗ турат хушрӗ тет.
Карчӑкӑм: «Вӗҫсӗр Мускава йӑкӑртаттаран, унта сан
валли тӑвар сапса хунӑ-ши?» — тесе ӳпкелешет, хӑй
кучченеҫ хатӗрлет.
Мускав хӑй вырӑнёнчех ларатчё. Кӑнтӑрла кёрлет,
ҫӗрле мёльюн ҫутӑпа ялкӑшать. Эп ырлӑхра пурӑнатӑп:
ачамсем шӑкӑл-шӑкӑл, Аттусӗ мӑр-мӑр, хурӑнё шелттӗм-шелттӗм.
Пирён кил патне туристсем унчченхинчен те нумайрах килеҫҫё иккен. Ак пёррехинче, каҫ пулттипе,
Сашша калать, Америка ҫыннисем, мӑриккансем, ҫитрёҫ тет. Кантӑкран пӑхрӑм та — урамра пёр ушкӑн
ҫын тӑрать. Ваттисем чылайрах: пенсие тухнӑ пуль
те халь тӗнче курса ҫӳреҫҫӗ. Пирӗн те ҫапла тумалла,
атту Кришша килёнче пурӑнакан стариксем картишёнче сётел тавра пуҫтарӑнаҫҫӗ те кунёпе доминолла шатлаттараҫҫӗ, шат! та шат! — йӑлӑхтарсах ҫитерчёҫ. Вӑхӑта
ун пек ирттериччен кай та кур пёр-пёр ҫӗршыва! Ҫул
ҫӳреме пенсийёсем ҫитеймеҫҫё-ши, ара? Юрӗ. Мӗн терём-ха? Ара, пирӗн кил умёнче пёр ушкӑн кӗпӗрленсе
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тӑрать. Мӑриккансем шултӑра халӑх, ача! Чи малта
тӑраканни пушшех вӑрӑм. Куҫлӑх тӑхӑннӑскер шалчалла каҫӑрӑлса тӑнӑ. Чӑн-чӑн министр! Чим! Ку ҫынна таҫта курнӑ эпӗ! Тупата туршӑн, курнӑ! Апла кӑна
мар-ха, вӑл хаклӑран та хаклӑ, тӑванран та тӑван ҫын
пекех туйӑнать! Мӑриккансем хушшинче ман пёртенпӗр тус ҫеҫ — Джон! Чун-чӗрем вӗҫсе-хӑпарса кайрӗ —
Джон килчӗ-шим? Эх, тӑванӑм!
— Кин, — тетӗп, — часрах сӗтел ҫине хатӗрле! Хаклӑ
хӑна ҫитрӗ!
Сиксе тухрӑм урама.
— Джон! Тӑванӑм!
Калама та аван мар — ҫав ҫын ик аллине сарса ман
пата ыткӑнас вырӑнне сехре хӑпартакан тискер япала
курнӑн айккинелле тапса сикрӗ.
— Джон, тӑхта! Джон, эп сана хӑнана чӗнесшӗн!
Иртен-ҫӳренсем чарӑна-чарӑна тӑраҫҫӗ. Тӗлӗнмелле
пуль ҫав — малта пӗр чанккамас ӗрӗхтерсе пырать, ӑна
шур сухаллӑ лутра старик хӑвалать. Ман тарӑхнипехурланнипе чӗрем хӗсе-хӗсе илет. Тата хытӑрах чупатӑп — ҫитетӗпех ку мӑриккана, силлетӗп тытса, салтак ятне таптама памастӑп!
Хӑваласа ҫитесси пулмарӗ. Ҫак урампа ҫӳрекен автобус ҫитсе чарӑнчӗ те, Джон ҫавӑнта вӑркӑнса кӗчӗ.
Мур машини кӗтсе-туса тӑмарӗ, алӑкне ман сӑмса умӗнченех хупрӗ те вырӑнтан хускалчӗ.
Паллах, такси тытса хӑвалама пулатчӗ-ха ку автобуса, шутларӑм та — мӗн усси? Салтак туслӑхне манчӗ
пулсан пётнӗ ҫын ӗнтӗ вӑл! Эх, Джон, Джон! Элле, палламарё-ши мана? Палламасан — тарас та ҫук. Шӑпах
палларё ёнтё, ҫавӑнпа талпӑнса ыткӑнчё те вӑл. Пётём
кӑмӑлӑма хуҫса хӑварчё ку ҫын...
Киле те кӗрес килмест. Кайса лартӑм пахчари сак
ҫине, аса илтӗм тахҫан-тахҫан пулса иртнине...
...Вӑрҫӑ вӗҫленесси темиҫе эрне ҫеҫ юлнӑччё. Эльба
шывӗ хӗрринче Америка салтакёсемпе тӗл пултӑмӑр.
Фашистсене хирёҫ вёсемпе пӗрле ҫапӑҫнӑ-ҫке-ха эпир.
Тёл пултӑмӑр та эпир, икӗ ҫӗршыв салтакӗсем, ыталанса илтёмёр. Пӗр вӑрӑм салтакӗ мана пуринчен ытла
кӑмӑла кайрӗ: аманнӑ хӑй, пилотки айёнчен юнланнӑ
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бинт курӑнать, ҫавах кулать-шапӑлтатать. Маттурскер,
Джон ятлӑ иккен. Вӑл чӑвашла та, вырӑсла та пӗлмест.
Эпӗ те ун чӗлхине сӗмленместӗп. Салтак — салтаках
ҫав! Вӗсем кирек хӑҫан та пӗр чӗлхе тупаҫҫӗ, пӗр-пӗрне
чунрине к а л а с а параҫҫӗ! Эп ӑна виҫӗ пӳрне ҫӗклесе
к ӑ т а р т а т ӑ п , унтан виҫӗ ачам ҫ ӳ л л ӗ ш н е к ӑ т а р т а т ӑ п ,
вёсен ячӗсене калатӑп. Пулать вёт ҫавӑн пек! Джонӑн
та виҫӗ ача — вӑл та виҫӗ пӳрне ҫӗклесе кӑтартать!
Ай-уй! Кӗҫӗнни, ашшё пекех Джон ятли, ман Алюшран та пӗчӗкрех! Ак Америка салтакӗ хутпа к ӑ р а н т а ш
туртса кӑларать, ҫинҫе к ӑ н а пилӗклӗ хӗрарӑм кӗлеткине ӳкерет, ӑна шлепке «тӑхӑнтартать», «Мэри!» тет.
Эпӗ те Атӑл хӑмӑшӗ пек ӑстан ӳкеретӗп, ӑна шерепеллӗ тутӑр «ҫыхтаратӑп»: «Саттюк!» Джонпа иксӗмӗр
пӗр-пӗрне ыталаса илтӗмӗр — савнӑ арӑмӑрсен ячӗпе,
вӗсене асӑнса, вӗсемшӗн ҫунса-тунсӑхласа. Иксӗмӗрӗн
те куҫҫуль тухрё. Епле те пулин лӑпланас тесе туртса
я т ӑ м ӑ р . Малтан м ӑ р и к к а н пирусне. Пирусӗ хӑватлӑ
мар, эп хам хӑватлине хӑнӑхнӑ. Килтен ярса панӑ табака туртса кӑлартӑм, икё ч и к а р к к ӑ ҫавӑртӑм. Йошкарман, Ҫӗньял табакӗ ҫапла ҫав вӑл! Джон чыхӑнач ы х ӑ н а к а я т ь , куҫӗнчен куҫҫуль шапӑртатать, ҫавах
кулать, ҫавах мӑкӑрлантарать хӑй! Эпӗ те кулатӑп, эпӗ
те мӑкӑрлантаратӑп! Эльба енчен ӑ ш ӑ варкӑш пырапыра ҫапӑнать. Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫывӑхарать. Телейлӗ самант! Джонпа пӗр тӑвансем пек ыталашса уйрӑлтӑмӑр.
Нивушлӗ ҫавна манса кайма пулать? Апла салтак чӗри
вырӑнӗнче чул татки выртмалла...
...Ларатӑп сак ҫинче хурланса-ӳпкелешсе-тарӑхса.
Эх, Д ж о н , салтак ятне ятӑн! Е пирӗн ҫӗршыв ҫинчен
начар шутлакан пултӑн-ши? Такамсем каланине итличчен эс малтан П ӑ р к к а тусупа калаҫса пӑх!
Хӑй ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнать пулмалла. Ав, пирӗн ҫӗрш ы в а килсе каймалӑх укҫи-тенки те тупӑннӑ. Тумланасса та ыттисенчен ш у к ӑ л ь тумланнӑ. Ыттисем темле джинсӑсем, сӑранран ҫӗленӗ кӗске йӗмсем тӑхӑннӑ,
ку — ш ӑ ш и тӗслӗ каҫчумпа, кӗҫҫе шлепкепе. Ш л е п к и
питӗ шеп! Вӑл шлепкене эпӗ парнеленӗччӗ, сакӑр тенкӗ
те хӗрӗх ҫичӗ пус парса туяннӑччӗ. Чим-ха! Эп Джона
нимёнле шлепке те парнелемен! Уйрӑлас умён пёр ывӑҫ
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табак ярса панӑччӗ — ҫавӑ ҫеҫ! Чӑн, ку шлепкене эп
парнеленӗ, анчах ӑна мар. Камаччӗ-ши? Мур тӗпне-ха
ӑна, кайран аса илӗп! Телей, телей йӑтӑнса анчӗ: апла
ку Джон мар, Аттуса курма килнӗ хамӑр ҫын пулчӗ!
Эп ӗнтӗ сӳтӗкех тухса кайнӑ иккен, мӗнле хӑйрӑм-ха
салтак тусӑм ҫинчен ҫапла ирсӗр шутлама? Намӑс мар-и
сана, П ӑ р к к а ? Вӑрҫӑ нушине пӗрле тӳснӗ салтаксем
хӑйсен туслӑхне чӗре тӗпӗнчех упраҫҫӗ! Ах, Джон тусӑм!
Пилотку айӗнчен юнпа пӗвеннӗ бинт курӑнатчӗ. Сурану час тӳрленчӗ-ши ҫавӑн чух?
Тӑрӑттӑм та чупӑттӑм Америкӑна — вилес пек курас килет салтак тусӑма! Ҫуран чупма инҫерех пулӗ
ҫав! Калас ҫав ц и р к директорне: «Яппуние кайса килтӗр, халь А м е р и к ӑ н а ҫул тытас!» Эпӗ те пӗрле кайӑп,
шыраса тупӑп тусӑма!
Мана К р и ш ш а чӗнсе кӗртрӗ. «Хаклӑ хӑна ӑҫта, у я в
сӗтелӗ хатӗр», — тет. Х ӑ н и кунта мар пулин те, кӗрсе
ларас ун ячӗпе хатӗрленӗ сӗтел х у ш ш и н е , чыслас пирӗнпе пӗрле ҫапӑҫнӑ маттур салтака!
ЮЛТАШУ ХӐВӐНТАН ЛАЙӐХРАХ
ПУЛТӐР
Эп телевизор таврашне кӑмӑлласах каймастӑп. Ун умӗнче супса лариччен к а р т и ш н е шӑлса
к а я п , выльӑхсене ш ӑ в а р а п — ӗҫ тени вӑл куҫа чиксех
тӑрать. Ч ӑ в а ш с т а р и к к и валли Мускавӗнче те ӗҫ тупӑнать, хула хваттерӗ пулсан та, унта к а с к а л а м а л л и те,
я к а т м а л л и те пур. Ку ӗҫре Аттус пулӑшать — к и р л ӗ
хатӗр-хӗтӗре мана алӑранах тыттарать. Тата ҫурт таврашӗнчи пахчара к ӑ ш т ӑ р т а т а т ӑ п . А х ӗнтӗ! Эп лартнӑ
хурӑн йывӑҫ пулчӗ вӗт — вулли ҫурта пек, ҫулҫи пурҫӑн пек! Сӗм ҫӗрле тухса пӑхасшӑн-ха пӗрре, тӗттӗмре
те ҫуталса лармасть-ши вӑл тетӗл. Ытараймасӑр ӑна
Кӗмӗлпи ят патӑм. Х а л ь ыттисем те ҫапла чӗнеҫҫӗ.
Ҫав Аттуспа Кӗмӗлпие пула ман пуҫа пӗр тӗлӗнмелле
ш у х ӑ ш пырса кӗчӗ: х ӑ й н е ырӑ тунине м а н а к а н ҫынсем пулаҫҫӗ, ун пеккисем выльӑх-чӗрлӗх, к а й ӑ к - к ӗ ш ӗ к ,
йывӑҫ-курӑк хушшинче ҫуккӑ пулӗ, ара, икӗ таса чун —
кушакпа хурӑн — ытла та тарават-ҫке мана, ӗнтӗ чӗри9. Ева Лисина.
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сене кӑларса парӗччӗҫ! Тем каласшӑн, тем каласшӑн
вара хӑйсем — пӗри мӑ-ӑрк! та мӑ-ӑрк! тет, тепри
шӗпӗл-шӗпӗл те ҫӑтӑл-ҫӑтӑл тӑвать.
Тепӗр ӗҫ хутшӑнчӗ-ха — цирк директорӗ: «Прокопий Степанччӑ, кӑшт та пулин ӑс пар-ха», — тесе йӑлӑнать. Пултӑм-ха унта, читлӗхре ларакан кайӑксене
пӑхса ҫаврӑнтӑм. Куҫӗсем ытла салхуллӑ вёсен. Куҫӗ
салхуллӑ пулсан чунӗ хурлӑхлӑ пуль. Чунӗ хурлӑхлӑ пулсан, мӗнле выляятӑн, ыттисене мёнле савӑнтаратӑн?
Килсе кур-ха эс ман Аттуса! Куҫӗ — йӑл-йӑл, утти —
тӑн-тӑн хуҫа утти пек, хӳри — тӑратнӑ пӑшал пек. Ҫавӑнпах ӗнтӗ вӑл вылянӑ чухне те ҫиҫӗм пек вӗҫсе хӑпарса каять.
Ара. Халь ёнтё ҫӗр варринчех вӑранса каятӑп —
циркри кайӑксене мёнле савӑнтармалла-ши? Эсё те
пӗлместӗн пулё ҫав?
Ватӑ пуҫ темерён, эп мён ҫинчен халаплама пуҫланӑччё-ха? Э-э, телевизор ҫинчен! Тепӗр чух ӑна та
пӑхмалла иккен.
Мӑриккансем килсе кайсан тепёр куннех пулчё-ха
ку. Юрать-ха, ҫавӑн чухне, теме сиснё пек, телевизор
умнех пырса лартӑм.
Паян пулни-иртни ҫинчен калаҫатчёҫ. Ара, пурнӑҫра ырри те, усалли те пулать. Ак сана! Пёр ҫын ҫинчен каласа пама пуҫларӗҫ. Шутла-ха эс, ҫав ватӑ пуҫпа
вокзалта ҫаратса ҫӳрет тет. Эй, намӑссӑр! Эй, кёҫҫе пит!
Ӑҫтан пулаҫҫё ҫавӑн йышшисем? Эпир, ҫёньялсем, тытӑнса тӑратпӑр-ха, пирён ун пек хурахла ҫаратса ҫӳрекенсем ҫук.
«Тӗсесе пӑхӑр-ха ҫак ҫынна, кам та пулин курман-и
ӑна? Курнӑ пулсан тӳрех пире пӗлтерме ыйтатпӑр», —
тет диктор салхуллӑ сасӑпа (лайӑххине асӑнас вырӑнне йӑх-ях ҫинчен калаҫма ҫӑмӑл тетён-им ӑна?).
Пӑхас-ха, пӑхас, мёнлерех этем вӑл, ялта ҫуралнӑ
пулсан — пётём ял-йыша, хулара ҫуралнӑ пулсан —
пин-пин ҫын пурӑнакан хулана намӑс кӑтартаканскер?
Эп телевизор умнерех куҫса лартӑм.
Ак экран ҫине пӗр сӑн шуса тухрӗ те, ман куҫ-пуҫ
хуралса килчё, ал-ура лачӑрах кайрӗ.
— Хреснатте вёт ку! — кӑшкӑрса ячё ман Кришша.
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«Ан к ӑ ш к ӑ р - х а , тархасшӑн, ҫын ан илттӗр!» — тесшӗн те ывӑлӑма, хам чӗлхене те ҫавӑраймастӑп.
Экран ҫинчи сӑна нумайччен тытса тӑраҫҫӗ тата —
пурте астуса юлччӑр теҫҫӗ пуль.
Кин чупса кайса мана пёр к у р к а сивӗ ш ы в илсе
килсе пачӗ. Сӑмахӗпе те лӑплантарать хӑй.
— Атте, лӑплан-ха, лӑплан. Пирӗн хреснатте ун пек
ҫын мар. Ахӑртнех, ӑна такампа пӑтраштараҫҫӗ пуль.
— Пирӗн хреснатте ӑҫтан вӑрӑ пултӑр? Пулма пултараймасть! — тет К р и ш ш а та.
Ман вара сасартӑк чун ҫемҫелсе кайрё те, куҫҫуль
йӑрӑлтатса анчӗ — чи ырӑ, чи хисеплӗ сӑмаха тивӗҫлӗ
ҫын ҫинчен, ют япалана тӗкӗнме мар, хӑйӗн ю л а ш к и
тӗпренчӗкне, ю л а ш к и пусне паракан ҫын ҫинчен ҫапла
калаҫҫӗ.
Анчах йӗрсе мӗн усси? Тӑвас пулать мӗн те пулин!
— П а л л а х , пӑтраштараҫҫӗ. Хреснатте вӑл ялтан тухмасӑр пурӑнать, Мускава килес тёк тӳрех ман пата
кӗмелле, — тет К р и ш ш а .
— Мускавёнче пулнӑ-ха вӑл, эс ан тӗлӗн, ун ҫинчен
кайран калаҫӑпӑр, — тетёп, — х а л ь ӑна ҫӑлса хӑварасси п и р к и ш у т л а м а л л а .
Каллё-маллё ш у х ӑ ш л а т п ӑ р — чӑн малтан мён тумалла? Ч и к и р л и ҫакӑ: шыраттарма чарасчӗ, тыттарма
парас марччё.
К р и ш ш а телефонпа ш ӑ н к ӑ р а в л а м а пуҫларё. Эп пысӑк калаҫӑва хатёрленсе тӑратӑп. А к К р и ш ш а мана телефон трубкине тыттарать. Л е ш енчен к а л а ҫ а к а н н и —
арҫын, ҫирӗп саслӑскер. Тӳрех ман ята-хушамата ыйтрё.
Каларӑм ҫеҫ — этем ахлатсах ячё: «Эсир хайхи чаплӑ
дрессировщик, Аттуса вӗрентекенни мар-и?»
Чап тени л а й ӑ х мар иккен вӑл: пӗрне-пӗрне суйласа илет те ун ҫумне ҫыпҫӑнсах ларать! Вӗлерсен те хӑпмасть — умран пырать, хыҫран хӑвалать! Вёсене каллех эпё к и р л ё , вёсем мансӑр пурӑнаймаҫҫё! Ман ӗҫ тумалла — кума ҫӑлмалла, ку этемми Юманов тенине
илтсенех ирёлсе кайрё, сасси те ҫемҫелчё, шӑпанасене
шырас вырӑнне дрессировщикпа калаҫма хапӑлрах курӑнать.
— Ҫук, эп — пачах урӑх ҫын, пирён хушаматсем
9*
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ҫеҫ пӗрешкел, — терӗм те тӳрех ӗҫе пикентӗм. — Халь
ҫеҫ телевизорпа кӑтартнӑ ҫынна тытнӑ-и, тытман-и?
— Тытнӑ пулсан кӑтартмастпӑр та, лекеймерӗ-ха,
мур илесшӗ! Ничево, вӗҫертместпӗр! — тет хайхискер,
хӑй вӑйне шанса калаҫать, ача, тепри мён каласса та
малтанах ӑнкарать. — Эсир пире мён те пулин пӗлтересшӗн мар пулӗ-ҫке?
Ман вара хам сӑмаха шанни-ӗненни ҫеҫ ҫитмест, ӑна
тепӗр ҫынна та ӗнентермелле. Халех ӗнентерейместӗп
пулсан иккӗленме пуҫлатӑр хӑть. Ҫирӗппӗн, к а ш н и
сӑмаха татса калатӑп:
— Эсир кӑтартнӑ ҫынна эп мӗн пӗчӗкренпех пӗлетӗп:
чи таса, чи тӳрӗ ҫын вӑл. Ҫавӑнпа вӑхӑта сая ан ярӑр,
урӑххине шырӑр.
Этем шӑпӑрт ҫеҫ, шухӑшлать пулӗ. Манӑн та пуҫ
ӗҫлет — вӑл мӗн шухӑшлама пултарнине тӗшмӗртетӗп.
— Эсир вӑл ҫынна тӳрех палласа илтӗр-и? — ыйтать хайхи.
— Тӳрех пулмасӑр! Эпир унпа пӗр касра ӳснӗ, вӑл
ман аслӑ ачана тытнӑ, вӑл ман кум пулать.
— Тӳрех палларӑр пулсан, апла вӑл ҫынна кураканни ӑна питӗ тӗрӗс сӑнласа панӑ. Хушамачӗ мӗнле унӑн?
Э-э, ӑсли тупӑннӑ! Халь кӑна кум сӑнне кӑтартса
ята ятӑр, ун хыҫҫӑн хушаматне пӗтӗм ҫӗршыв умӗнче
кӗрлеттересшӗн. Ырӑ ҫын хушамачӗ ура айӗнчи ҫӳп
мар вӑл, эп ӑна алхапӑл тыттарас ҫук-ха.
— Эп сирӗнпе тӗл пулсах калаҫасшӑн, хушаматне
ҫавӑн чухне пӗлтерӗп, — терӗм, — халь вӑл пӗрех Мускавра мар, Ҫӗпӗре тӑванӗсем патне кайрӗ.
Мӗншӗн «Ҫӗпӗр» терӗм-и? Ара, Ҫӗпӗр Ҫӗньялтан пачах тепӗр енче-иҫ вӑл, шырас пулсан кума ҫавӑнта шыраччӑр. Ҫӗпӗре к а я к а н пуйӑссем Канаш витӗр тухаҫҫӗ,
ырӑ кумӑм унашкал пуйӑс ҫине лекме пултарнӑ, ҫавӑнпах «тӗплӗрех» ӑнлантарса паратӑп.
— Вӑл «Ҫӗпӗре» самолетпа вӗҫрӗ, хам лартса ятӑм.
Тӗл пулсан пӗтӗмпе каласа парӑп. Лешне, кум ҫинчен
телевизорпа тухса калаҫаканнине те, чӗнесчӗ, ман ӑна
та каламалли пур.
Хӑй кутӑн мар иккен — ӗҫлӗхлӗ ҫын ҫапла пулмалла та! — килӗшрӗ манпа, халех килӗр тет.
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Курӑсӑн — Кришшапа иксӗмӗр телестуди текен вырӑна каятпӑр. Ҫул ҫинче шутласа пыратӑп — мӗнле, мӗн
ҫинчен калас-ши, кумӑн ятне-шывне епле хӳтӗлес-ши?
Кума сӑнласа парас тесен хамӑн пӗтӗм пурнӑҫа аса
илмелле. Мӗншӗн-и? Мӗншӗн тесен эпир пурне те пӗрле
тӳснӗ, к а ш н и чӗлле ҫурмаран уйӑрнӑ. Юлташу хӑвӑнтан
л а й ӑ х р а х пултӑр теҫҫё, Эверкке кум манран пин хут
л а й ӑ х р а х . Пирӗн унпа пӗр тӗлӗшпе ҫеҫ к и л ӗ ш ӳ ҫук.
Хӑвах пӗлетӗн: ман с ӑ м а х а вӗҫтерес-пӑркалас й ӑ л а пур
(ҫав П ӑ р к к а ятах ҫапла турӗ пулӗ тетӗп, М и к к у л ь е
Ахванеҫ тесе чӗннӗ пулсан ун пек пулмастӑмччӗ). Кум
ун пеккине юратмасть, уншӑн пулсан, к а ш н и сӑмах тӗптёрёс пултӑр (ҫавӑнпах сумлӑ счетовод ёнтё вӑл, пирён
енче ун пек чаплӑ шут ӑсти ҫ у к к ӑ та!), вӑл вӑлтнине,
кукӑртнине йышӑнмасть. Кумран тӑрӑхлатӑп-и? Халапланӑ чух шӳтсёр ниепле те май килмест, ют ҫынна
тӗрткеличчен (ак сана т ӑ р ӑ х л а м - х а — эс те тёрт! тӑватӑн-ха, те шарт та март тӑватӑн?) луччӗ тусӑма асӑнап. Ман Эверкке к у м пек ҫывӑх ҫын ҫук та.
Ара, шутлатӑп ӗнтӗ — ҫак усал хыпара кум тӗлӗнчен
епле сирес, ӑна хупӑрлакансене епле кӑна тытса чарас?
Ӑна аса илсен, ун ҫинчен каласа парас тесен...
Х а л ь х и н ч е мана хёрёх п и л ӗ к ҫул к а я л л а пулни аса
килчӗ.
Э в е р к к е к у м п а и к с ё м ё р в ӑ р ҫ а пёр к у н т а т у х с а
к а й р ӑ м ӑ р . Райуна ҫуран утрӑмӑр. Каҫ кӳлём. А й л ӑ м па п ы р а т п ӑ р . Инҫе те мар утӑ ҫулаҫҫӗ. Теме пула кумпа иксӗмӗр тӑпах чарӑнса тӑтӑмӑр — ҫынсем утӑ ҫулнине пӑхатпӑр. Ӑмсанса п ӑ х а т п ӑ р . Ах, мёнле илемлӗ,
мёнле ырӑ и к к е н хресчен ӗҫӗ! Эп ҫапла шутласа илтём:
«Таврӑнайӑп-ши, тата утӑ ҫулса савӑнайӑп-ши?» К у м
вара урӑх ш у х ӑ ш п а асапланнӑ курӑнать. Пёр-ик утӑм
турӑмӑр ҫеҫ, вӑл каллех чарӑнса тӑчё. «Кум, — терӗ, —
атя ҫапла тупа тӑватпӑр: эп вӑрҫӑран таврӑнмасан эс
ман ачасене ан пӑрах, п у л ӑ ш ура ҫине тӑма, эс таврӑнмасан эп сан ачусене хам ачасем вырӑннех х у р ӑ п » .
Тупа турӑмӑр — тӑван хирте, аслӑ хӗвел умёнче.
Вӑрҫӑ ахӑрать. Ҫёршыв а х л а т а т ь , тӳсет пёрех, талпӑнать, талпӑнать ҫёнтерӳ енне.
Килтисем аса килеҫҫӗ те, чёре чиксе к а я т ь . Сат133

тюкӑм, сулуттайӑм, мӗнле-ши? Виҫӗ пепкем мӗнле-ши?
Пӗр шухӑшпа ҫеҫ йӑпанатӑп: асапӗ-терчӗ пуҫ тӳпине
ҫитичченех пулин те, чӑваш ялӗсемпе хулисем вӑрҫӑ
вутӗнче ҫунмаҫҫӗ-ха, кил-йышӑм та хамӑр килтех пурӑнать. Саттюкран та ҫыру килкелесех тӑрать: турра
шӗкӗр, чиперех-ха вӗсем!
1944 ҫулхи кӗркунне Эверкке кумран ҫыру илтӗм.
Ялтан ҫырать. Вӑл йывӑр аманнӑ иккен те, ҫавӑнпа
ӑна килех ӑсатнӑ. Кум ман ҫемье ҫинчен те пӗлтерет:
«Саттюк сылтӑм аллине хуҫнӑ, ҫавӑнпа хальлӗхе ҫыраймасть-ха, ҫак пёчёк инкеке шута илмесен, ытти пурте
йӗркеллӗ, ачасем палламалла мар ӳссе кайнӑ», — тет.
Пӗр уйӑх иртет, тепре иртет, Саттюк алли тӳрленеймест-ха. Эверкке кум вара ҫыркаласах тӑрать: «Пирӗншӗн ан пӑшӑрхан, эпир чӗрӗ, сывӑ, эс ху ӗҫне ту —
вирлӗ ҫапӑҫ». Ӑ ш пӗрех лӑпкӑ мар, хушӑран хушӑ мӗн
те пулин сиксе тухман-ши тесе шутласа илеттём те
вилнё пекех пулса каяттӑм. Ҫавӑнпа пёррехинче кум
патне: «Эс хӑраса-туса ан тӑр, эп салтак, темле хыпара
та тӳсӗп, тӳрех кала — Саттюка мӗн пулнӑ?» — тесе
ҫырса я т ӑ м . Хирӗҫ килнӗ ҫырура кум пӑсӑрлантарать
кӑна: «Суйма-улталама эп вӑйҫах П ӑ р к к а мар, ан ман,
мана Сулахай Эверкки теҫҫӗ. Эс ҫав ҫын суйнине илтнӗ-и?» Ҫук, илтмен, ӗмӗрне те илтмен. Тата Кришша
та ҫыру я м а пуҫларӗ, мӑнтарӑн, ҫырма та вӗренчӗ иккен! «Атте, эпир пурте сывӑ, тӑшмана ҫӗнтер те часрах
киле таврӑн», — тесе ҫырать. Эх, ачам, аҫу та ҫав шухӑшпа ҫеҫ пурӑнать вёт!
Эпир ёнтё Берлин енне талпӑнатпӑр.
Ҫӗнтерӳ те ҫитрё. Киле ҫу уйӑхӗнче таврӑнтӑм. Яла
ҫӗрле ҫитрӗм. Теме сиснӗ пек, укӑлча патӗнче чун шуйханса ӳкрӗ. Ак тӑван килӗм: лапчӑк кӑна та, пӗтӗм
тӗнче телейӗ, пӗтӗм тӗнче илемӗ ҫакӑнта маншӑн. Чӳречерен ш а к к а п , кӗҫӗн алӑка шакӑртаттарап — сас памаҫҫӗ. Ҫав шуйхану Саттюк алли ҫырнӑ ҫыру килме
чарӑнсанах тӗвӗленнӗ пулӗ ман чӗрере, ахаль пулсан
ма сывлайми пултӑм-ха эп?
Картишне хыҫалти хапхаран кӗтӗм. Ҫӗр варринче
такам пырса кӗрсен сурӑхсем тӗпӗртетсе сиксе тӑмалла, хурсем какӑлтатмалла пек. Анчах пёр сасӑ та ҫук.
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Тӑватӑ ҫул тӗлӗкре к у р н ӑ а л ӑ к хӑлӑпне х ы п а ш л а т ӑ п .
Пёр к ӗ т м е н я п а л а — а л л а ҫӑра л е к е т . Т и м ӗ р сивви
пӗр самантрах ӳтпе чун ӑ ш ш и н е туртса илчӗ тейӗн ҫав —
ӗнтӗ сиксе чӗтретӗп.
Хирӗҫҫи к и л е , к у м с е м патне, чупсах к а й р ӑ м . К ӑ ш т
ҫеҫ ш а к к а р ӑ м пӗр ч ӳ р е ч и н ч е н , ю н а ш а р р и уҫӑлчӗ те.
Эверкке к у м сасси: «Кам унта?» «Кум! — тетёп. —
Кум!» Вӑл хирёҫ чупса тухрё. Ыталанса илтёмёр. «Кум, —
тетёп, — м а н ҫемье ӑҫта?» — «Ман п а т ӑ м р а , — тет
к у м , — а т я пӳрте к ё р е р » .
П ӳ р т е кётёмёр. К у м ч ӗ п к у ҫ ҫутрӗ. Урайёнче, юнаш а р сарнӑ и к ё т ӳ ш е к ҫинче, ҫичӗ ача ҫ ы в ӑ р а т ь . Виҫҫёшё м а н ӑ н , т ӑ в а т т ӑ ш ӗ кумсен п у л м а л л а . Эп х ӗ р р и н ч е
в ы р т а к а н а ч а умне чӗркуҫленсе а н т ӑ м .
Ы л т ӑ н ч ӑ м ӑ р к к и , телей ч ӑ м ӑ р к к и , чун т ӗ п р е н ч ё к ё ,
х ӑ ш ӗ - ш и к у ? П и т н е а л л ӑ м п а сӗртӗнсенех п ӗ р вӗриленсе, пёр витёр ирӗлсе к а й р ӑ м — ман аслӑ а ч а вӗт ку!
Кӗтӳ к ӗ т н ӗ - ш и п а я н , утӑ пуҫтарнӑ-ши — а ч а р а н у л ӑ х
ш ӑ р ш и кӗрет. Ура ҫине т ӑ м а с ӑ р а х , ҫапла ч ӗ р к у ҫ л е н н и пех, к ӑ ш т к у ҫ а т ӑ п та теприн ҫине ҫитетёп. Ку х ӑ ш ӗ ш и тата? Пуҫё т у л л и сар к ӑ т р а х ӑ й ё н . Кумсен а ч и к у ,
а м ӑ ш ӗ — Ч ӗ к е ҫ к у м а — ҫапла к ӑ т р а вӗт п и р ӗ н . Пӗлетне, т ӑ в а т ӑ ҫул к у р м а н п у л и н те, пурне те п а л л а р ӑ м —
ҫӳҫёнчен, с ӑ м с и н ч е н , а л л и н ч е н - т я п п и н ч е н — к а ш н и н е
йёркерен чуптуса т у х р ӑ м . Ч и кӗҫӗннисем — м а н ӑ н тӑваттӑри А л ю ш п а к у м с е н т ӑ в а т т ӑ р и Элекҫейӗ — тепёр
хёрринче ҫывӑраҫҫӗ. Вёсен ҫумӗнчи п у ш ӑ в ы р ӑ н сивёнсе
те ҫитеймен. А п л а Э в е р к к е к у м ҫ а к ӑ н т а ҫ ы в ӑ р н ӑ п у л ь .
П ӗ ч ӗ к к и с е м м ё н ш ӗ н а м ӑ ш ӗ ҫумӗнче м а р вара? Ҫ а п л а
ш у т л а с а и л т ӗ м те, пётём х а л пётсе л а р ч ё , н и е п л е те
ура ҫине т ӑ р а й м а с т ӑ п .
— К у м , пирӗн а р ӑ м с е м ӑҫта? Саттюкпа Ч ё к е ҫ к у м а
ӑҫта?
— Вӗсем час таврӑнаҫҫё. Ачасем ан в ӑ р а н ч ч ӑ р - х а .
Атя тухса ларатпӑр, — терӗ те кум, эп сулӑнсах к а й р ӑ м ,
ура ҫине а р а н - а р а н т ӑ т ӑ м .
Эпир а л к у м к а р т л а ш к и ҫине тухса л а р т ӑ м ӑ р . К у м
туртмалли ш ы р а н ӑ пек туса кёсйине х ы п а ш л а т ь . Вӑхӑта
тӑсать п у л м а л л а . Эпё урӑх ҫур самант та тӳсейместӗп.
— К у м , С а т т ю к п а Ч ӗ к е ҫ к у м а ӑҫта к а й н ӑ вара?
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— Эс ан пӑшӑрхан. Килмелле вӗсем. Саттюк кума
иртерех те килмелле, кётмелли нумай та юлмарё, —
кум пырӗнче-и, ӳпкинче-и хӑйӑк-хӑйӑк туса тӑчӗ, унтан тискер сӑмахсем илтӗнсе кайрӗҫ. — Тёрмере вёсем.
— Аҫта?
Калаймасӑр-калаймасӑр тӑнӑ сӑмахне тепёр хут каласан кумӑн пётём тёрекё пётсе ларчё-ши — вал темле, пёчёк ача пек, йынӑшса илчё те ёсёклесе йёрсе ячё...
Ҫу каҫё ӑшӑ та пулнӑ пулё, ҫемҫе ҫулҫӑ ш ӑ р ш и те
сарӑлнӑ пулё тӗнчене, маншӑн вара тёпсёр хура, юна
шӑнтакан каҫ. Сивё тытнӑ евӗр халтӑртатса ларатӑп.
Эп, хатар вӑрҫӑ витӗр тухнӑ салтак, уйӑхё-уйӑхёпе ура
салтса курмасӑр утнӑ салтак, «темле йывӑр пулсан та,
чӑваш ҫӗрӗ вутра ҫунмасть-ха, пирӗн арӑмсемпе ачасем чиперех-ха» тесе йӑпанаттӑм. Ҫук, иккен, усал вӑй
лӑпкӑ вырӑнта та ӗҫ тупать.
Мана тӑван ялта акӑ мӗнлерех хыпар кӗтсе тӑнӑ.
Саттюкпа Чёкеҫ кума ҫӗмел айне тӑккаланнӑ пучаха пуҫтарнӑ-мӗн: шёкёлчесе-типётсе-авӑртса ачисене
кёрпе я ш к и пӗҫерсе парасшӑн пулнӑ ёнтё вёсем. Саппун кӗсйи туллиех пуҫтарнӑ тет. Чӗкеҫ кума Сатткжран темиҫе пучах ытларах илнӗ: пёрне — пӗр ҫула,
теприне икё ҫула лартмалла тунӑ.
Апла иккен. Ятлӑ-сумлӑ хресчен хёрёсем, хамӑр каса
кӑна мар, пӗтӗм Ҫёньяла илем кӳрекенскерсем, салтак арӑмёсем, икё хевтеллӗ выльӑх вырӑнёнче ёҫлекенсем, ачисем валли пёр кӗсье пучах пуҫтарнӑшӑн
тёрмене лекрёҫ иккен. Ҫук, к ӑ н а вӑрҫӑ тамӑкӗ витӗр
тухнӑ салтак чунӗ те чӑтаймасть — эпӗ те куҫҫульпех
макӑратӑп.
— Юрать-ха, ик эрнерен эп ҫитрём, атту ачасене приюта илсе каятчӗҫ, — тет Эверкке кум. — Сирён ачасене хам пата илсе каҫрӑм. Ҫулталӑка яхӑн ҫапла пурӑнатпӑр.
Тулта шурӑмпуҫ киличчен лартӑмӑр. Ҫутӑлма та темле салхуллӑн — ыйӑхёнче те хурлӑхне манса каяйман
тӑлӑх ача пек — ҫутӑлчӗ.
Саттюк виҫё уйӑхран таврӑнчё. Юрать-ха, юратнӑ упӑшкипе юратнӑ ачисем пур, пирӗн юратупа ҫеҫ майёпенмайёпен йӑл илсе тепёр хут чёрёлчё ман сулуттайӑм.
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Чӗкеҫ кума вара тепӗр ҫултан та таврӑнмарӗ. Чӗрӗ
ҫын вырӑнне усал хут ҫитрӗ: «Чирлесе вилнӗ», — тесе
пӗлтерчӗҫ.
Чӗкеҫ пек ҫын тӗнчере урӑх пулас ҫук терӗ пулас
чӑтӑмлӑ кумӑм, урӑх авланмарӗ, тӑватӑ ачине хӑех ҫитӗнтерчӗ.
Ытармалла марччӗ ҫав Чӗкеҫ кумана, аса илсен, халӗ
те куҫ умне чӗп-чӗррӗн тухса тӑрать: хӗрле ҫыхнӑ тутӑрне сар кӑтрисем тапса тӑраҫҫӗ, пулать вӗт ҫавӑн пек
сӑн-сӑпат — ҫынна тӗл пулсан пичӗ чӑлт! ҫуталса каятчӗ те калаҫнӑ чух чӑл-чӑл туса тӑратчӗ... Чунӗ ҫутӑран ҫутӑ пулнӑ пулӗ...
Ҫав телестудие куҫҫульленнӗ куҫпа пырса кӗтӗм...
ХРЕСЧЕН АЛЛИНЕ ТЕ ӖНЕНМЕСЕН,
МӖНЕ ӖНЕНЕС?
Малалла мӗнле-и? Малалла ак ҫакӑн
пек. «Пӑркка, куҫна типӗт, ҫирӗп пул та ҫирӗп тӑр,
ҫак ҫуртран кума тӳрре кӑлармасӑр ан тух!» — терӗм
те хам ӑшӑмра кӑштах лӑплантӑм. Ҫавӑн пек чылайччен шухӑшласа утрӑм эпӗ Мускаври телестуди енне.
Телестудие кӗрсе кайма ҫӑмӑл тетёр пуль? Асту!
Ҫӑмӑл пулсан пурте кӗрсе кайӗччӗҫ, ҫӳрӗччӗҫ курса!
Ачам, унта, алӑка уҫсанах, милиционер тӑрать, сан хушаматна, ма килнине тӗпчет. Эп: «Ман кума ахалех
усалларӗҫ, ҫавна хӳтӗлеме килтӗм», — терӗм. Ӑслӑ милиционера тӑратнӑ, ача. Алла чӑмӑртамарӗ те (юрамасть
те пуль — службӑра тӑрать вӗт!). «Хӳтӗлемелле!» —
терӗ ҫеҫ те, анчах пӗр сӑмахӗ — пин ылтӑн.
Пире кӗтсех тӑнӑ иккен — тӳрех пӗр пӳлӗме ертсе
кӗчӗҫ. Пӳлӗмӗнче темӗн те пур, ӳкерсе илмеллисем те,
калаҫнине ҫырса илмеллисем те. Темӗншӗн мана тёнче
уҫлӑхӗнче вӗҫекен карап ӑшне лекнё пекех туйӑнса кайрё.
Паллах, кунти ҫыннисем — икё арҫын — сывлӑшра
ярӑнса вӗҫсе ҫӳремеҫҫё, таянмалли пукан ҫинче лараҫҫё.
Пёри — майор, вӑл паҫӑр манпа калаҫаканниех пулчӗ.
Кусар сӑмсаллӑ хӑй, шӑтарасла пӑхать, ӗренкесӗр хӑтлансан ку ҫын умӗнче чёре яштах тумалла. Ман хӑрамалли
ҫук, ҫавӑнпа чёрем те пёр тикӗссӗн тапать.
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Калаҫу пуҫланчӗ. Майор телевизорпа хурланӑ ҫын
сӑн ӳкерчӗкне кӑтартать, паллатӑр-и тесе ыйтать.
— Палламасӑр, — тетӗп, — вӑл ҫак ывӑлӑмӑн хреснашшӗ. Ман кум. Ятлӑ-сумлӑ ҫын.
Тепӗр ҫынни пуклак кӑна та, халалпи шултӑра вара:
касать те татать, касать те татать. Анланса ӗлкӗр.
— Хальхи ятлӑ-сумлӑ ҫынран тем те кӗтме пулать,
ав тӑр кӑнтӑрлах ҫаратса ҫӳрет.
— Хурах тӑвать пулсан, вӑл апла нихӑҫан та ятлӑсумлӑ ҫын пулман, — тетӗп. Кум ҫинчен тӗплӗ калассӑм килет. — Чыс-хисеп вӑл тӑрук шӑтса, тӑрук
шанакан япала мар, ун к ӑ к р а н кӑка пыракан тымарӗ
пур — та-а-арӑн тымар! Пӗлетре, Эверкке кум аслашшӗ
виҫҫӗри ача чухнех яла ҫӑлса хӑварнӑ: хамӑр кӳлё вӗҫсе
кайнӑ чух асамлӑ пулла вӗлерме паман, ӑна вӗлернӗ
пулсан тем пулатчӗ-ха.
Пуклак этем (ӑна редактор юлташ теҫҫӗ-мӗн) васкать темскер, алӑри сехечӗ ҫине пӑха-пӑха илет.
— Аслашшӗсем ҫинченех калаҫар мар-ха, ҫак ирсӗр
вӑрӑ ҫинчен калаҫни те ҫитӗ. Эсир ӑна палларӑр, апла
калаҫӑва вӗҫлесен те юрать.
— Пире эсир паллани ҫеҫ кирлё, ҫав ҫын хушаматне, адресне калӑр та, ыттине хамӑрах тӑватпӑр, — тет
майор та.
«Хамӑрах тӑватпӑр...» Ара, мӗн тӑвасшӑн эсир? Ма
каллех ун ятне-хушаматне ыйтатӑр? Сирӗн умӑрта шурӑ
сухаллӑ ватӑ ларать, пурӑнӑҫ йӗркисене чухлатех пуль
вӑл, тепӗр ҫын ҫинчен калаҫнӑ чух пёр суя сӑмах та
калама юраманнине те пӗлет пуль. Вӑл «ман кум вара мар» терё тёк, сирён васкасах шӑнкӑравламалла
мар-и тёрлё тёле, леш ҫынна шырама пӑрахӑр темелле
мар-и? Пёри ав каллех сехечё ҫине пӑхать. Калаҫӑва
вёҫлесен те юрать терӗ-и-ха вӑл? Ҫук, тӑванӑм, пирӗн
калаҫу пуҫланман та-ха, хатӗрлен мана итлеме.
— Юрё, ыльӑм, — терӗм редактор юлташа. — Калаҫӑва вёҫлер. Ман кум вӑрӑ мар тесе эп ик аллӑма кастарма хатёр. Ҫак алӑсене касса ил те чуптар эппин, —
эпё икё аллӑма сӗтел ҫине тӑсса хутӑм.
Этем шанк! хытса кайрӗ. Хӑй ӑҫта хыпаланнине те манчё
пулмалла — куҫне чарса парахса ман алла тинкерет.
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Эпӗ ун ҫине пӑхатӑп. Тамаша, этем сӑнӗ куҫ умӗнчех у л ш ӑ н с а пырать. Малтан вӑл сехӗрленсе ӳкнӗ
евӗрлӗччӗ, кайран сӑн-пичӗ ҫемҫелчӗ: куҫӗ те ыррӑн,
ҫав хушӑрах хурлӑхлӑн-хурлӑхлӑн пӑхма пуҫларӗ. Тимлесех сӑнать мана редактор юлташ. Вӑл ҫапла тӗлӗнсе
пӑхнине пула эпӗ те хам алӑсене тинкертӗм. Вӗсем
хӑмӑр йывӑҫран касса тунӑ евӗр курӑнаҫҫӗ иккен. Ҫак
алӑсем курнӑ-тӳснӗ хӑш-пӗр самантсем куҫӑм умне
йӗркепӗрӗн тухса тӑчӗҫ. Эп аннерен виҫҫӗре юлнӑ. Вӑл
мана алӑра йӑтса ҫӳренӗ чух эп ӑна мӑйӗнчен ыталанӑ
пулӗ, ҫак сылтӑм ал туни ман халӗ те анне ӑ ш ш и н е
астӑвать;
Эверккепе иксӗмӗр хамӑр ҫырмара шӑхлич тӑватпӑр.
Тӑмӗ хӑйма пек ҫемҫе — пӳрнесене калама ҫук ырӑ;
юр ирӗлсе пӗтнӗ-пӗтменех хире ҫӗрӗк улма пуҫтарма тухнӑ. Сивӗ. Сиксе чӗтретӗп. Киле ҫитсенех шӑнса
кӳтнӗ алла часрах ӑшӑтас тесе вӗри шыва чикрӗм. Ун
пек тума юрамасть имӗш, кайран хутлансах антӑм;
те ҫиччӗре, те саккӑрта лаша кӳлетӗп. Чӳлӗке туртса ҫыхнӑ чух ал шӑнӑрӗсем хӑпара-хӑпара тухаҫҫӗ;
ак епле тӗреклӗ вӗсем! Саттюка вӑрласа кайнӑ чух,
ӑна ҫуна ҫине йӑтса лартнӑ чух, аллӑмсем ҫиҫӗм пек
ҫиҫсе илчӗҫ;
этем алли пӗрремӗш хут хӑй ачине тытнӑ чух нихӑҫанхинчен те ачашрах пулать — к ӑ н а эп питӗ лайӑх
астӑватӑп;
вӑрҫӑра эп. Темиҫе талӑк куҫ хупмасӑр ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн к а н м а лартӑмӑр, эп уйӑх салтман урана салтасшӑн,
анчах халь ҫеҫ пӑшал тытнӑ алӑ лӑштах кайнӑ, пурттенккене салтма та вӑй ҫитереймест.
Редактор юлташ ҫак алӑсем ҫинчен ниепле те куҫне илеймест. Эпӗ те пӑхатӑп, хам аллӑмсене пӗрремӗш
хут курнӑ пек сӑнаса пӑхатӑп. Пурӑнӑҫ лапчӑтнӑ, пурӑнӑҫах вӑй парса тӑнӑ хресчен аллисем шӑнӑрлӑ, пуклак пӳрнеллӗ. Тата тирпейлӗ.
— Каҫарӑр мана, тархасшӑн, — тет хайхи редактор
юлташ. — Эп эсир мӗн каланине пӗтӗмпе итлеме хатӗр.
Эп сирӗн к а ш н и сӑмахӑра ӗненетӗп.
Майорӗ шарламасть-ха, сӑнӗ-пичӗпе вара иккӗленме пуҫланӑ ҫынна аса илтерет.
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К р и ш ш а та тёк ларать. Ун ҫакӑн пек йӑла пур: малтанласа вал нимён те чӗнмест, тӑнлать-тӑнлать те кайран шӑп та лӑп тёлех лектерет.
— Ман хреснаттене ҫапла тӗплӗ сӑнласа параканни
мӗнле этем вара вал?
— Ӑна пӗри вокзалта курнӑ, ҫав каласа панӑ.
— Мускава килнёскер, хреснатте вокзалта пулнӑ ёнтё вал, — тет ман ывӑлӑм. — Анчах мана ҫакӑ тёлёнтерет: пёр палламан ҫынна к ӑ ш т курса юлнипех мёнле
ҫапла — хӑш тёлте мёнле тур палли ларни таранчченех — сӑнласа пама пулать?
Майор тӑн-н! пӑхса илчё.
— Ун пирки эп те шутларӑм-ха.
К р и ш ш а к а н а ш л а т ь те:
— Каласа параканнине хӑйне тёпчемелле мар-и?
— Эп те ҫапла шутлатӑп, — тет майор. Вӑл ҫакӑнтах ёҫе пикенчё: тепёр сётел хушшине, телефон умне,
куҫса ларчё. А к К р и ш ш а н а чёнет — ӑслӑ помощникё
юнашарах пултӑр тет пулмалла.
Эпир редактор юлташпа ларса юлтӑмӑр. Вал манпа
калаҫу тапратасшӑн пулмалла, кӑх! кӑх! тукаласа илчё.
Калаҫӑвне пуҫласчё ҫав, ман ку ҫынна часрах телевизорпа тепре тухса калаҫтармалла.
— Кумӑр Мускава мён ҫӑмӑлпа килнё вара? — ыйтать хайхискер.
— Аттуса курма килнё. Ятарласа.
Редактор юлташ пёрремёш хут йӑл кулса илчё.
— Аттусне пёлетпёр-ха. Ман шутпа, ятарласа Аттуса курма килнё ҫын ача пек таса чунлӑ пулмалла, сирён
кумӑр ырӑ та йёркеллё пул ни ҫакӑнтанах курӑнать, —
этем мана вёрентме те пуҫларӗ. — Пёлетёр-и, унта
тёлёнмелли Аттус к ӑ н а мар, унта тата асамлӑ йывӑҫ
ӳсет — Кёмёлпи ятлӑ. Юмахри пек хӑвӑрт ӳсет: лартнӑ
чухне ҫавӑ ик-виҫ шит ҫӳллӗш ҫеҫ пулнӑ, ҫулталӑк хушшинче ҫичӗ хутлӑ ҫуртран та иртсе кайнӑ. Пӑхма калама ҫук черчен те, хӑй вара шатӑр типӗрен те, ш а р
сивӗрен те, ҫил-тӑвӑлтан та хӑрамасть, нимёнле йывӑҫ
шӑтман вырӑнта та ӳсме пултарать. Ӑнкаратӑр пулё —
халё, «экологи» те «экологи» тенӗ вӑхӑтра, ҫаралса
юлнӑ вырӑнсене ешертес тенё чух, Кӗмӗлпи пысӑк пу140

л ӑ ш у пама пултарать. Пирӗн пата, телевидение, купикупипе ҫыру килет: Кӗмӗлпи ҫинчен каласа пама ыйтаҫҫӗ, ун вӑрришӗн ӑвӑнаҫҫӗ. Ют ҫёршывсенчен те
ҫыраҫҫӗ, Кӗмӗлпи вӑрришӗн валюта тӳлеме хатӗр.
Пусарах кӑна ҫапла кал аса хуратӑп:
— Хуҫинчен ыйтнӑ-и-ха? Хуҫи, хурӑнне лартса ӳстерекенни, мён тет?
Ман редактор юлташ хавхалансах калаҫать — калаҫтӑр, калаҫтӑр. Кӗмӗлпи ҫинчен пупленӗ май чунӗ
те ҫемҫелӗ, эп вара кум ҫинчен хушса хурӑп.
— Пӗлетӗр-и, Кӗмӗлпие лартса ӳстерекенни — Аттуса вӗрентекенниех! Тӗлӗнмелле, тӗлӗнмелле старик!
Чӑвашра пурӑнать. Адресне пӗлтӗмӗр-ха — ҫав яла ҫитсе эпир ӑна телевидени валли ӳкерсе илесшӗн.
Ак калаҫӑва урӑх йӗрпе ямалли самант та ҫитрӗ.
— Темӗн-ҫке, ӳкерттермеҫҫӗ пулё сире, — тетӗп.
Редактор юлташ хӑй ӗҫӗшӗн ӑшталанаканскер иккен, чалтах сиксе ӳкрӗ.
— Ма ӳкерттермеҫҫӗ?
— Ыльӑм, эпӗ те чӑваш ҫынни. Эс мухтакан Прокопий Степанччӑ старике лайӑх пӗлетӗп, вӑл шӑпах ман
кум пурӑнакан ялта пурӑнать. Ҫакӑн хыҫҫӑн — ентешне нарастаран хур тунӑ хыҫҫӑн — Прокопий Степанччӑ сире тарават пулӗ-ши? Нинай.
Хайхискер хӑйне хӳтӗлеме тытӑнчӗ:
— Эпир сирӗн к у м ӑ р а Мускав программипе ҫеҫ
кӑтартнӑ, пӗтӗм ҫӗршывӗпе пӗлтермен, апла ӑна хӑйсен
ялӗнчисем курман, ан пӑшӑрханӑр.
Тарӑхса кайрӑм, ача!
— Мускав программипе ҫеҫ? Ара, Мускавӗнче мӗн чул
ҫын пурӑнать — миҫе пин, миҫе мӗльюн? Кум сӑнӗ ҫине
хисеплесе-юратса пӑхас вырӑнне миҫе куҫ тарӑхса-питлесе тӑрӑнчӗ пулё? Атя, ыльӑм, ҫылӑхна каҫарттар!
Куҫне мӑч-мӑч тутарать этем. Унтан иккӗленерех
ҫапла калать:
— Сирӗн кумӑр йёркеллӗ ҫын пулнине ӗненетӗп, ҫапла пулса тухнӑшӑн каҫарӑр, тархасшӑн.
Ҫапла каласа пулчӗ-ҫитрӗ терӗ пулас. Хурлассине,
намӑс кӑтартассине мӗльюн ҫын умӗнче тӑваҫҫӗ, каҫару ыйтнӑ чух пӗр ҫын та ҫитет-и? Эх, ш а л к к ӑ ачана —
141

тем тери ӑслӑ ҫын, анчах ӑнкараймасть чи кирлине.
Ӑс паратӑп.
— Ыльӑм, этемӗн каҫару ыйтма та пӗлмелле. Мӗльюн ҫын умӗнче тӗрӗс мар айӑпларӑн пулсан, каҫарӑвне
те мӗльюн умӗнче ыйтмалла. Каҫару ыйтассинчен хӑрамалла мар, вӑл — лайӑх япала: чуна йӑвашлатать.
А к телефонпа калаҫакан майор та пушанчӗ.
— Пире юри йӑнӑш ҫулпа янӑ, вокзалта ҫаратса ҫӳрекенни урӑх ҫын, сирӗн кумӑр мар, — тет.
— Айӑплама хӑвӑрт та, хӳтӗлеме вӑрах ан пултӑр
эппин, — тетӗп, — часрах ҫынсене тӗрӗссине пӗлтерес,
Эверкке кума шырама чарас.
— Тӗрӗс! — тет майор.
Ай-яй, телевиденипе тухса калаҫасси вӑл шуткӑ япала мар — унта к а ш н и саманчё теме тӑрать. Тытӑнчӗ
ман редактор юлташ шӑнкӑравлама, такама ӳкӗтлет,
темиҫе минут вӑхӑт ыйтать. Чи х а к л и — таса ят вёт,
ҫавӑ ҫӗнтерчӗ. Редактор юлташ ҫырать, кирлё сӑмахсем хайлать, мана та: «Хатёрленёр, кумӑр ҫинчен каласа пама сире вунӑ минут паратпӑр», — тет. Ҫамкана
тар тапса тухрё. Кум ҫинчен каласа пама вунӑ минут
сахал ёнтё, пукранимёр вунӑ сехет кирлё, юрё, турткаланса тӑмарӑм — к а ш н и сӑмаха виҫсе калаҫсан вунӑ
минутра та ҫёнтерме пулать.
Малтан редактор калаҫрӗ, й ӑ н ӑ ш пулса тухнӑшӑн
каҫару ыйтрё. Вӑлах мана сӑмах пачӗ. Эпё питӗ кёске
каларӑм (ан ман — мана вунӑ минут панӑ!), анчах
вирлё пулчё пулас, кайран редактор юлташ кум хушаматне-ятне, адресне ҫырса илчё, «Чӑваша Юманова
ӳкерме кайнӑ чух ун патне те кёрсе тухатпӑр, куратпӑрах вӑл чыслӑ этеме», — терӗ.
— Тата лайӑхрах тума пулать, — к а н а ш паратӑп
эпё, — малтан кума ӳкерсе илёр, кайран Юманов патне к а й ӑ р — вара чӑваш ялне чӑн хисеп туни пулать
сирён!
— Тавах! Ҫапла тӑватпӑр! — хавассӑн кулса ячё те
редактор юлташ ман алла икё аллипе чӑмӑртарӗ.
Студирен тухас умён леш хайхи милиционер тӑрать.
Мана кётсех тӑнӑ пулё ҫав — пӑшӑрхансах ыйтать:
«Мёнле, ёҫ тухрё-и?»
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— Чиперех, — тетӗп. — Эсӗ ырӑ сунса кӗртни те
пулӑшрё пулмалла, кума тӳрре кӑлартӑмӑр.
— Апла пурӑнатпӑр-ха! — хӗпӗртерӗ милиционер.
Ара, пурӑнатпӑр-ха!
ХАМӐРӐН ПУРНӐҪ КӐНА МАР,
ЫТТИСЕН ПУРНӐҪӖ ТЕ ПИРТЕН КИЛЕТ!
Тепёр куннех яла тухса к а й р ӑ м . Ҫул
тӑршшӗпе кумшӑн пӑшӑрханса пытӑм: ӑҫта-ши, ярса
тытмарӗҫ-ши? Эп телевиденипе тухса калаҫни к ӑ ш т та
пулин усӑ пачё-ши?
Киле ҫитрӗм хайхи. Каласа памалли туллиех хамӑн,
ыйтса пӗлмелли те пайтах — ларса-туса тӑмарӑм, часрах кум патне тухса уттартӑм.
Кум килтех-мӗн: сӗтел хушшинче темскер шутласа ларать, шут шӑрҫине шӑлт та шӑлт! шутарать.
Эх, ма вӑтанатпӑр-ши эпир ӑшӑ-ӑшӑ, ырӑ-ырӑ сӑмахсем к а л а м а ? Каласчӗ: «Тусӑм! Ылтӑн чунлӑ, хӗрлӗ
чӗреллӗ тӑванӑм! Эс пулман пулсан пурнӑҫра ҫиччӗ вырӑнне вун ҫиччӗ хуҫӑлаттӑм!»
Эп ҫапла калаканни:
— Кум, эс ҫаврӑнса та килтӗне?
— Килтӗм, — тет кум кӗскен кӑна.
— Ульяновскинче мӗнле пурӑнаҫҫӗ?
— Чӗмпӗрте аванах пурӑнаҫҫӗ пулӗ-ха, мана Мускавӗ тӗлӗнтерчӗ-ха.
— Ак тата! Мускав аса килчӗ-им? Эс ӑна мансах
кайнӑ пуль, юлашки хут хӑҫан пулнӑччӗ-ха — вунӑ
ҫул каялла-и?
— Хӑҫан пулнӑ, ҫавӑн чухне пулнӑ, — тет Эверкке
кум. — Шалт тӗлӗнмелле хула! Вокзалӗнче халӑх туллиех, пуйӑс ҫине ларма билет туянас тесен темиҫе сехет черетре тӑмалла. Халӑх пит ан асаплантӑр тесе,
вӑхӑчӗ часрах ирттӗр тесе унта, пӗр пысӑк пӳлӗмре,
телевизор та кӑтартаҫҫӗ. Эп телевизор-мӗнпе аппаланмастӑп, черетрен хӑпмастӑп. Никама та чӑрмантармастӑп, тӗкех тӑратӑп, ҫыннисем вара пӑхаҫ-пӑхаҫ ман
ҫине! Темле сӑнаса, шикленсе пӑхаҫҫё — мана тыттарса яма шут тытнӑ тейӗн ҫав! Кӑмӑлӗсем вылянса ҫеҫ
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тӑраҫҫӗ тата: икӗ-виҫӗ сехетрен ҫав ҫынсемех йӑл-йӑл
кулма пуҫларӗҫ, пӑшӑлтатса илеҫҫӗ те йӑл кулаҫҫӗ. Ак
пӗри тӳсеймерӗ, ман пата пычӗ те: «Каҫарӑр чӑрмантарнӑшӑн, — тет. — Эсир чӑваш ялӗнчен килнӗ, ҫапла
вӗт? Эсир Аверкий Павлӑч, ҫапла вӗт?» «Ҫапла», —
тетӗп, тӗлӗнетӗп ӗнтӗ — ара, вӑл ман ҫинчен ӑҫтан
пӗлет? Ҫийӗнчех тата тепри пырса тӑчӗ: «Аллӑра чӑмӑртама ирӗк парсамӑр!» Унтан пӗр ватӑ пырса ал тытрӗ:
«Арӑмӑр ир вилнӗшӗн чунтан хурланатӑп, икӗ хӗрӗр
те амӑшӗ пек кӑмӑллӑ та маттур пулнӑшӑн чунтан савӑнатӑп». Чӗкеҫ хӗрӗх пилӗк ҫул к а я л л а х вилнӗ пулин те, ман кашни кунӗ ҫапла пуҫланать, ирхине куҫа
уҫнӑ-уҫманах: «Чӗкеҫӗм, ак ҫӗнӗ кун килчӗ, эп паян
ҫав-ҫав ӗҫе тӑвасшӑн-ха», — тетӗп. Ял ҫине каймалла
пулсан Чӗкеҫ мана, ачана вӗрентнӗ пек, «йӗркеллӗ
ҫӳре» тесе ӑсатса яратчӗ, ҫавӑнпах пуль эпӗ халӗ те
ҫула тухас умён: «Чӗкеҫӗм, эс ан пӑшӑрхан, эп йӗркеллӗ
ҫӳрӗп», — темесӗр килтен тухмастӑп. Ара, юратнӑ арӑма
асӑннинчен тӗлӗнмелли ҫук, ӑна кашни ҫын ҫапла тӑвать. Мускавра, халӑх хӗвӗшекен вокзалта, пёр палламан ҫынсем ман вилнӗ Чӗкеҫе хӗрхенсе, хисеплесе асӑнни, ун ачисем йӗркеллӗ ҫынсем шутӗнче тӑнӑшӑн савӑнни ман пӗтӗм чуна ҫемҫетсе ячӗ. Кум, пӗлетӗн вӗт
эс, эп йӗрекен ҫын мар, ҫавӑн чухне, эс вӑрҫӑран
таврӑннӑ каҫ, иксӗмӗр ыталанса йӗнӗ хыҫҫӑн эп урӑх
нихӑҫан та йӗмен, кунта вара, вокзалта, шӑпӑр-шӑпӑр
куҫҫуль юхса анчӗ... Черетӗнче чылайчченех тӑмаллаччӗ-ха. Ак сана! Мана малах чӗнсе илчӗҫ, билет сутакан хӗрарӑмӗ, халь кӑна пӗтӗм тӗнчене курайми
пулнӑ евӗр сивлек лараканскер, ӑ ш ш ӑ н саламлать,
кӑмӑллӑн калаҫать: «Эсир х ӑ ш пуйӑс ҫине ларасшӑнччӗ?» Эп: «Мана кирек хӑшӗ те юрӗ, мӗнле те пулин
Канаша ҫитсе ӳкесчӗ», — тетӗп. «Кирек хӑшӗ ан пултӑрччӗ-ха, — тет билет сутакан, — сирӗн кайран яла
ҫитмелле, апла Канаша ирхине ансан лайӑхрах пулм а л л а » . Пуйӑсне к ӑ н а мар, вагонӗнчи вырӑнне те
шутсӑр меллӗскерне суйласа пачӗ вара — эп халиччен
ун пек ҫӳресе курманччӗ.
Кум шухӑша кайса тӑчӗ, эп — шӑпӑрт ҫеҫ, нимӗн
те шарламастӑп.
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— Ҫавах та тӗлӗнмелле, — тет кум, — ман ҫинчен
ӑҫтан пӗлеҫҫӗ-ха вӗсем?
— Ман шутпа, ним тӗлӗнмелли те ҫук, — тетӗп. —
Эпир улшӑнса таракан президентсен ячӗсене те пӗлетпӗр, ачаранах ҫӗр-аннене пӑхакан хресченсене, пӗтӗм
тёнчене тӑрантаракан хресченсене, мӗн-ма ятран пӗлмелле мар? Ав санӑнни пек пахча ялӗпе те тупаймастӑн.
Кум, сана ҫут ҫанталӑкӗ хӑй те юратать вӗт, ҫумӑрӗ те
сан пахчу тӗлӗнче ытларах ҫӑвать. — Кумӑм кайран
шалт тӗлӗнсе-аптӑраса ан ӳктӗр тесе маларах «хатӗрлеме» пуҫларӑм. — Сана телевизор валли ӳкерсе илсен те тӗлӗнессӗм ҫук. Кум, сана ӳкерсе илеҫҫех пуль,
эп кун пирки пӗртте иккӗленместӗп.
— Вӗҫтерме пуҫларӗ ӗнтӗ, — мӑкӑртатса илчӗ кумӑм.
Ӑҫтан сарӑлнӑ ман ҫинчен унашкал сӑмах? Хальхинче кӳрентӗм те.
— Кум, эп халиччен каланине пурне те аса ил-ха,
«вӗҫтернӗ» сӑмахӑма тупса кӑтарт-ха. Атя аса ил, аса
ил, эп ҫутӑличчен кӗтсе ларма хатӗр.
Эх, кум ҫамкине те пӗркелентерет, пуҫне те пӑркалать, тупёччё пёр суя сӑмах, анчах лешё ман ҫӑвартан
тухман пулӗ ҫав!
— Чӑнах... — терё Эверкке кум, пёр ҫур сехет пек
иртсен. — Чӑнах та... Аттус ҫинчен суятӑнах пулё
тенёччё, вӑл та тӳрре килчё — хам куртӑм... Чӑнах...
Кума хёстерсе лартрӑм вёт. Кӑна тӳссех тӑрас ҫук
вӑл, ак, кётсех тӑр, тапӑнать мана, пуҫлать пӑсӑрлантарма.
— Кум, — терӗ вӑл, — эп санран тӗлӗнетӗп: темён
те пёр ш у т л а с а к ӑ л а р а т ӑ н , ху ҫавӑнпа усӑ к у р м а
пӗлместӗн. Сан чаплӑ ӑсупа ҫынсем пайта кураҫҫё. Ҫав
Мускаври цирк директорӗ мана тарӑхтарсах ячё: хайсен ӗҫ тухмасть те, тӳрех сана чӗнеҫҫӗ. Эсё — тухса
чупаканни. Малтан пуҫупа шутласа пӑхасчӗ: Ҫёньялта
цирк пур-и пирён? Ҫук! Тӑвас пулать. Саншӑн вӑл ним
те мар, эс пётём ҫӗрӗн кусанпа, ҫӳлён вёҫенпе туслӑ.
Тӗплӗрех шутласа пӑхрӑм та, — кум пуҫӗпе шчут енне
сулса илчё, — цирк вӑл — меслетсёр пысӑк тупӑш паракан япала. Эс чёрчунёсене выляттараканни пулатӑн,
эп кассир пулӑп. Хамӑр ялсене ҫеҫ укҫасӑр кӑтартӑпӑр,
10. Ева Лисина.
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ыттисем тӳлеччӗр. Эп укҫине ӑҫта ямаллине те шутласа хутӑм.
— Ч ӑ н а х , вӑл кӳмеркке укҫана ӑҫта чикӗпӗр-ха?
Ахаль чухне калаҫаканни эпӗ пулаканччӗ, Эверкке
кум хушӑран хушӑ «нинай» текелесе ҫеҫ лараканччӗ,
хальхинче вӑл халапланать-ха, мана калаҫма та памасть.
— Ун пирки пуҫна ан ват. Ч и малтан пӗччен пурӑнакан карчӑксем валли хӗл каҫмалӑх вутӑ туянса-турттарса килсе паратпӑр. Кил-ҫурчӗсене сиплеттеретпӗр.
Пӗтӗм ҫула асфальт сартаратпӑр. Пӗлетне эс, пуян та
чаплӑ ҫӗршывсенче чи л а й ӑ х х и мӗскер? Ҫул! Унта пӗр
шӑтӑк-путӑк та ҫук, ҫу сӗрнӗ пек я к а . Ялӗнче те, хулинче те ҫавӑн пек.
— Эс пулса курнӑ-и унта?
— Тӑнлас пулать! Мускавра черетре тӑнӑ чух пӗри
каласа панине илтрӗм. Пӗлетне эс, ҫул-йӗр лайӑх пулсан этемӗн миҫе процент вӑй-хал упранса юлать? Лайӑх
ҫул к ӑ м ӑ л а та ҫӗклентерет. Эп те ялан калатӑп вӗт:
пурнӑҫа хута ярас тесен малтан ҫул-йӗре йӗркене кӗртмелле тетӗп.
— Кум, ман цирк валли вӑхӑт пулать-и-ха? Ҫуркунне иксӗмӗр Хытанана тара илме калаҫса татӑлтӑмӑр
мар-и? Мӗн тери хӑйма ҫӗр кӑрачланса кайрӗ. Пирӗн
Хытана ачисене пӗтӗм вӑй-халне парса ҫитӗнтернӗ, кайран ҫав ачисем пӑхманнипех выҫӑ ларакан амӑшне аса
илтерет. Пулӑшасчӗ, чӗртесчӗ ӑна.
— Х ы т а н а пирки калаҫса татӑлнӑ, — тет Эверкке
кум. — Хӗлле пушӑ вӑхӑт нумай, выльӑх-чӗрлӗхе ҫавӑн
чухне вёрент, вёсен те ялан витере тӑрас килмест —
ҫӳреччӗр сан «шкулна». Пирён цирк хӑйне евӗрлӗ пулать: унта в ы л я к а н чӗрчунсем хуҫисем патӗнчех пурӑнаҫҫӗ, кётёве ҫӳреҫҫё, вылянӑ чухне ҫеҫ пӗрле пуҫтарӑнаҫҫё. Анлантӑна?
Юрӗ, кум каланӑ пек пултӑр. Ц и р к тени вӑл ытларах ачасене кирлё-ха. Чим, пиртен инҫех те мар, юнашар районтах, тӑлӑх ачасен ҫурчё пур. Ан тив, пирӗн
цирк темле пысӑк тупӑш параканниех ан пултӑр, ҫав
ачасене йӑл! култараканни ҫеҫ пултӑр — вӑл та мӗне
тӑрать!
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— Тахҫанах тумалла пулнӑ та ҫав цирка, — ӳпкелешет Эверкке кум, — эп те сана канаш пама ӑс ҫитереймерӗм, ҫав ӑслӑ ш у х ӑ ш Аттуса тата ӑна к у р м а
кӗпӗрленнӗ халӑха курсан ҫеҫ пуҫа пырса кӗчӗ. Хамӑр
цирк валли Аттусне хӑйне илсе килсен те юрать-ха та
(ӑна никам та мар, эсӗ вӗрентнӗ вӗт!), юрӗ ёнтё, туристсем валли юлтӑр. Пирӗн чӗрчунсем те ухмах мар, ялта
пурӑнакан выльӑх пушшех ӑнкаруллӑ.
Эп Мускав циркӗнче читлӗхре ларакан салхуллӑ тискер кайӑксене аса илтӗм.
— Кум, к а ш н и чӗрчунах циркра выляймасть.
— Апла мӗнле суйласа илӗн-ха? — пӑшӑрханса ӳкрӗ
Эверкке кум.
— Выляма юрӑхлипе юрӑхлӑ маррине эп вёсен куҫёнчен пӑхсах пӗлетӗп.
— Пёр тытӑннӑ япала, атя халех кайса тёрёслетпёр!
Малтан эпир кум выльӑх-чӗрлӗхне тухса пӑхрӑмӑр.
Таса та хавас куҫлӑ илемлё выльӑх пирӗн кашни сӑмаха
ӑнланнӑн туйӑнать.
Кайран Пёчёк Кётерне патне каҫрӑмӑр. Пулаҫҫӗ вёт
ҫавӑн пек ҫынсем: пӑхма — черченкё ҫеҫ, пурнӑҫӗ те
вӗсене хёрхенмест (упӑшки вӑрҫӑран таврӑнмарӗ, икё
ачи вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи выҫлӑх вӑхӑтӗнче вилчӗ), ҫавах чунчёрине чулланма памаҫҫё ҫавсем — яланах йӑваш, планах тӳсӗмлӗ вёсем.
Кётерни хӑй килте ҫук. Пӗрех хӑйпе калаҫнӑ пекех пулчӗ — выльӑхӗ хуҫи пекех кӑмӑллӑ: хур-кӑвакалё к ӑ к ӑ л - к ӑ к ӑ л тӑвать, ула ӗни пирӗн патах пычӗ
те, «килях!» тенӗ евӗр, черкке пек куҫӗпе ыррӑн-ыррӑн
пӑхса тӑчӗ. Кун пек выльӑха вӗрентме те кӑмӑллӑ.
Юнашар киле, Вӑрӑм Якравсем патне, кёмерёмёр
те. Картишӗнче хаплаттарни, хаяррӑн «эсрел!» тесе
к ӑ ш к ӑ р н и урамах илтёнсе тӑрать. Ӗнине хёнесе, юпа
ҫумне кӑкарса сӑваҫҫё вёт вӗсем. Патак ҫиекен выльӑхӑн куҫӗ мӗнлерех-ши? Ӑна хӑваланине-хупӑрланине
сехёрленсе пӑхса таракан ытти выльӑхӗ мӗнлерех тата?
Хӑрама вёрентнё чёрчунпа циркра в ы л я м а май ҫук
пулӗ.
Тепёр кил умӗнче «Аттус» ларать. Ҫук, тӗнчипе чапа
тухнӑ кушак мар, ун ятне панӑ трактор — ара, ку килте
ю*
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Сухӑр Микулайӗ пурӑнать. Уҫӑ та хавас кӑмӑллӑ ҫын
вӑл. Ӗҫре те харсӑр — ҫав тӗлӗнтермӗш тракторне тутӑхса выртакан ӑпӑр-тапӑртанах пуҫтарчӗ.
Микулай килтехчӗ. Ачисене тустарать, тустармаллисем нумай ун — виҫӗ пӗчӗк шӑпӑрлан.
— Асту, тепре ҫапла ӗрӗхсе ҫӳренине курсан мӑйна
пӑратӑп! — вӑрҫать Микулай.
— Кама тӗтӗрлентеретӗн ҫав териех? — ыйтатӑп эпӗ.
— Ав кӗҫӗнни, Кёркури! Хӑй сӑмсине те шӑлма пӗлмест, пурпӗр сысна ҫурине утланса вӗҫтерсе ҫӳрет!
Эпир, кумпа иксӗмӗр, пӗр-пӗрне куҫ хӗссе илтӗмӗр:
цирк тума шут тытнӑ ҫынсемшӗн ырӑран та ырӑ хыпар мар-и ку?
— Кӗркурийӗ хӑшӗ-ха вӑл санӑн? — тӗпчетӗп эпӗ.
— Кил-ха кунта, ырӑ ҫынсем умне тух-ха! — хӑтӑрнӑ пек тӑвать Микулай.
Эх, к ӑ м а к а хыҫӗнчен ылтӑн пек ача тухса тӑчӗ:
пӗчӗкҫеҫҫӗ, сӗтел ҫӳллӗш те ҫук пулӗ, сарӑ ҫӳҫлӗ, кӑвак
куҫлӑ, мӑкӑр ҫамкаллӑ.
— Сысна ҫури ҫинче ларса ҫӳреме хӑрушӑ мар-и? —
ыйтатӑп эпӗ.
— Мӗн хӑрушши пур унта? — куҫ айӗн хуравлать
паттӑр ача.
Эп ӑна малалла калаҫтаратӑп:
— Сирпӗнсе юлатӑн вӗт, ал-уруна хуҫса сусӑрланатӑн.
— Ма сирпӗнен? Сирпӗнместӗп. Эпир унпа ҫатан урлӑ
та сиксе каҫнӑ, ӳкмен.
Кӑна хирӗҫ мӗн калӑн? Виҫсӗмӗр те аптӑраса тӑратпӑр.
— Пӗр чӗлхе тупнӑ вӗсем! — тарӑхать Микулай. —
Юмахра мӗнле калаҫҫӗ-ха: «Йӑван паттӑр патне ҫунатлӑ
урхамах вӗҫсе анчӗ», — теҫҫӗ-и? Ку пӳрнеске паттӑр
картлашка ҫинчен ансанах ун умне сысна ҫури пырса
тӑрать.
— Эп пӳрнеске мар, эп пысӑк! — тет ача.
Эпир савӑнса тӑратпӑр ӗнтӗ, Микулай та, чӑтаймасӑр,
йӑл! кулса илчё.
— Микулай, сысна ҫурине кӑтарт-ха тата, мӗнле
йышшискер вӑл? — ыйтатӑп эпӗ.
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Картишне тухрӑмӑр. Пусма умӗнче алса тулӗнчен
кӑшт кӑна пысӑкрах сысна ҫури тӑпӑртатса тӑрать, юлташне кӗтет — вылясшӑн, ӗрӗхесшӗн, хапха урлӑ сикесшӗн.
Цирк ҫинчен никама та каламанччӗ-ха эпир, халь
Микулая систертӗмӗр ӗнтӗ: «Цирк тӑвасшӑн, ҫавӑнпа
ӑслӑ та хаваслӑ выльӑх шыратпӑр».
— Ман пӗтӗм выльӑхӗ ӑслӑ, пӗтӗм выльӑхӗ хаваслӑ, — тет Микулай. — Те ачасемпе туслӑ пулнӑран
ҫапла вӑл. Вӗсене чараймастӑн — пёрех выляҫҫё. Картара тӗрӗлтеттерсе ҫӳриччен циркра выляччӑр.
Алла ку килтен пысӑк ӗҫ, тӗрӗссипе каласан, цирк
никӗсне тусах тухрӑмӑр.
Ӗҫке ернӗ ҫын килӗнче латти ҫук ӗнтӗ вӑл: унта ҫутӑ
та сӳнет, ӑшӑ та иксӗлет. Усёр Кавӗрле патне пӳрте кӗриччен малтан витине кӗрсе пӑхрӑмӑр. Кунта ах! темелли
ҫеҫ юлнӑ. Сурӑхӗсене паян кӗтӗве те хӑваламан пулё, выдала кавсӑлнӑскерсем тархасланӑ евӗр макӑраҫҫӗ. Кӗтесре пӗчӗк ҫеҫ хӑлхаллӑ пӗтреке путек тӑрать. Мӗскӗнскер
пуҫне уснӑ та тӑрать шӑппӑн-шӑппӑн, хушӑран тайкалана-тайкалана илет. Пуҫне ҫӗклерӗм те ҫавӑнне, эй турӑ!
икӗ куҫӗ тулли салхулӑх, тата чӗптӗм хурлӑх хушӑнсан
куҫҫуль пулса шӑпӑртатассӑнах туйӑнать.
— Шӑшиккай*, ма ҫав хатерех хуйхӑратӑн? — тетӗп
ҫакна. — Пурнӑҫ пӗтмен вӗт-ха, хӗвелӗ те кашни кунах тухать.
Путек ман ҫине пӑхать. Ун куҫӗнче — шалта-шалта, салхулӑх тӗпӗнче — темӗнле ҫутӑ мӗлтлетет: ахӑртнех, хаваслӑ ӑс пулмалла.
Пӳрте кӗрсе тухас терӗмӗр. Хайхи путек ман хыҫҫӑн пырать. Хӑвӑнтан пулӑшу ыйтакана епле хӑваласа
яратӑн-ха? Эп ун пек тӑваймастӑп.
Пӳрте кӗтӗмӗр. Ӳсӗр Кавӗрле сак ҫинче ӗнӗрлекелесе ларать.
— Кавёрле, унта сурӑхусем макӑраҫҫӗ, — тет Эверкке кум.
— Э, макӑрччӑрах! — аллипе сулать Кавӗрле.
— Кавӗрле, ҫак путеке мана сут-ха! — тетӗп.
* Пӗчӗк хӑлхаллӑ путеке ҫапла чёнеҫҫӗ.
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— Ил, ил! — тет хуҫа. — Унтан пёрех сурӑх пулаймасть. Тата эп вӑл пӑхнине тӳсме пултараймастӑп! Ил
те кай!
Ҫапла, ку килтен путек ертсех тухрӑмӑр-ха эпир.
Ҫавӑн чухне эпир чылай килте пултӑмӑр. Ентӗ тёлӗнмеллипех тӗлӗнтӗм. Пӗтӗм пурнӑҫ этемрен килет
иккен: эпир йӗркеллӗ пулсан — выльӑх-чӗрлӗх те ырӑ,
хаваслӑ, хуҫисем хыт чӗреллӗ пулсан выльӑх та мёскӗне тухать, эпир ирсӗр пулсан пӗр айӑпсӑр выльӑх та
тамӑка лекет.
Цирк пирки. Тӑвасчӗ-ха. Ҫӗньялта ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем нумайрах, ҫавӑнпа циркра выляма пултаракан хаваслӑ чӗрчун та пайтах пуҫтарӑнмалла.
ПУЛӐШАС ТЕСЕН ТӖНЧЕ ХӖРРИ ТЕ
ИНҪЕ МАР
— Килях, килях! Тӗпелелле ирт. Пирӗн
килте шавлӑ пуль? Ак ҫакӑ тӗпӗртетет! Кур-ха, пуҫхӗрлӗ
чупать вӗт! Ку кам-и? Ара, Ш ӑ ш и к к а й ку. Сан вӑл
т а ш ӑ ҫаптарнине курасчӗ! Пӗчӗк Кӗтерне ӗни купӑс
к а л а т ь , ку ура хуҫса т а ш л а т ь ! У н ш ӑ н К а в ӗ р л е п е
иксӗмӗр хушӑмӑрта вӑрҫӑ пырать-ха. Эп ӑна Кавӗрлерен туяннӑччӗ — хаклӑ х а к парсах. Халь Кавӗрле калла тавӑрасшӑн: «Ман нихӑҫан та ун пек чаплӑ путек
пул ман, к а я л л а тавай!» — тет. Эп хам та кун евёрлё
путек курман. Ҫук, пӳртре мар, витере пурӑнать. Алӑк
уҫма вӗреннӗ те, хӑҫан кӗрес тет, ҫавӑн чухне пӳрте
кӗрсе ҫавӑрттарса тухса каять. Шӑшиккай, выляса ҫитӗ!
Саттюк аппуна пулӑш, ав урай шӑлса кай. Ара, вылянипе кӑна мар, ӗҫне те тӑвать: урай та шӑлать, вутш а н к ӑ та йӑтса кӗрсе парать.
П у р ӑ н а т п ӑ р - х а . Хӗл ҫитрӗ те, пӗлтӗрхи р а ш т а в а
вӗҫӗмсӗр аса илетӗп. Ҫавӑн чухне эрменсем патӗнче
ҫӗр чӗтреннине астӑватӑн пулӗ? Ҫапла ыйтнӑшӑн каҫар-ха, паллах, астӑватӑн, ӑна этем епле манайтӑр? Вӑл
х а л ӑ х ш ӑ н тӗнче пӗтнӗ пекех пулнӑ ӗнтӗ ҫав кун. Ҫын
хуйхине ӑнланас-туяс тесен хӑвна ҫав шар куракан вырӑнне хумалла. Апла пулсан эс — тӑван килӗ ишӗлчӗкне йӗре-йӗре аллипе чавалакан, ывӑлӗ-хӗрӗсёр, мӑну150

кӗсемсӗр тӑрса юлнӑ старик те, ӗнер кӑна ашшӗ-амӑшӗ
чӗрҫи ҫинче вылянӑ, паян сӗм тӑлӑха тӑрса юлнӑ ача
та... Ах, йӑвӑр-ҫке!..
Пӗтӗм тӗнче пулӑшать эрменсене. Ун пек хуйхӑ, ун
евӗрлӗ асап тӗнче пулӑшмасӑр сӗвӗрӗлес ҫук ҫав.
Кӑштахран Мускавран ҫыру илтӗмӗр: кин ҫырать,
Кришша пӗтӗм бригадипе эрменсене пулӑшма тухса
кайрӗ, хӑйпе пӗрле Сашшана та илсе кайрӗ тет. Тӗрӗс
тунӑ. Ҫын асапӗ тӗлӗпе куҫне хупса ан иртчӗр.
Ик-виҫӗ эрне иртрӗ-ши — телеграм ҫитрӗ тата.
Кришша янӑ. Тӗлӗнмелле ҫырать: ҫав-ҫав кун пӗр пысӑк хӑнапа пырса каятпӑр, тӑвансем те пуҫтарӑнччӑр
тет. Пит килӗшсех каймарӗ мана ку япала: хӑнисене
яланах тарават та-ха эпир, халь Кришшан унта-кунта
ҫӳремелле-ши?
Юрӗ. Каласа хунӑ кун тӗлне пӗрех хатӗрленетпӗр,
тӑвансем пуҫтарӑнатпӑр.
Ак кӑнтӑрла тӗлнелле пирӗн ума ҫӑмӑл машина ҫитсе чарӑнчӗ. Пӗр алӑкӗ уҫӑлчӗ — К р и ш ш а курӑнса
кайрӗ. Тепӗр алӑкӗ уҫӑлчӗ те — ҫӳллӗ кӑна ҫын тухрӗ.
Ҫӗлӗкне тӳрлетме аллине ҫӗклерӗ те ҫав ҫын, эп кӑшкӑрсах ятӑм: «Джон!» Ара, мӑриккан салтакӗ пилоткине тӳрлетнӗ чух аллине шӑпах ҫапла ҫӗклетчӗ!
Хӑна пирӗн чӳречесем ҫине пӑхса илчӗ. Ҫавӑ! Мӑриккан тусӑм! Эп йӳтесех кайман-ха, ӑна-кӑна тӗшмӗртетӗп:
вӑрҫӑ пӗтни миҫе ҫул, эп ак мучи пултӑм, Джон та
ватӑлмалла, вӑл та пирӗн пата килнӗ вӑйпитти ҫын пек
пулмалла мар, ӑнланатӑп-ха ҫакна, апла-и-капла-и, пӗрех ку ҫын — Джон! Кӗрӗк-мӗн тӑхӑнмасӑрах урама
чупса тухрӑм.
— Джон!
Ҫак х ӑ н а н а ывӑлӑма ыталаса иличченех ыталаса
илтӗм. Ячӗшӗн мар, пӗтӗм чун хавалӗпе чӑмӑртать мана
ҫак ҫын, хам та ӗмӗрхи тӑвана ыталанӑ пек ыталатӑп:
«Джон, Джон!» — тетӗп. Вӑл та хӑй чӗлхипе темскер
калать, сӑмахӗсене ӑнланмасан та туятӑп ӗнтӗ — ырри,
ҫепӗҫҫи ҫеҫ унта!
— Атте, ку, чӑнах та, Джон, — ӑнлантарать мана
Кришша. — Сан мӑриккан тусун кӗҫӗн ывӑлӗ ку, ӑна
ашшӗ ятне панӑ.
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Э-э-э! Эсӗ-и ку, ачам? Ара, аҫу эс мёнле тайкаланса
утнине аллипе туса кӑтартнӑччё! Аҫу пекех я ш т а к а ,
аҫу пекех куҫран тӳррӗн пӑхакан ҫын пултӑн-и?
Эп пӗтӗмпе-пӗтӗмпе ӑнкарса илтӗм: ачам, апла эс
эрменсене пулӑшма килнӗ? Асапа лекнӗ ҫынсене пулӑшма океан леш енченех, тӗнче чиккинченех ҫитнӗ?
Пӳртрен ыттисем кӗпӗрленсе тухрӗҫ. Мӑриккансен
пӗр йӑли — ватӑ хӗрарӑма мӗнле саламлани — ай-ай
питӗ илемлӗ! Джон ман карчӑкӑм патне пуҫне тайса
пычӗ те ун икӗ аллине хӑйӗн икӗ аллипе тытса чуптурӗ. Ҫамрӑккисене урӑхла саламларӗ: ал тытать, пӗчӗккисене ҫурӑмӗнчен лӑп-лӑп тутарса илет.
Пӳрте кӗретпӗр. Сӗтел тулли апат-ҫимӗҫ кӗтет хӑнасене.
Кӗрекене ларсан эп чи малтан Джонран ун ашшӗа м ӑ ш ӗ ҫинчен ы й т р ӑ м . Х у р л ӑ х л ӑ х ы п а р п ӗ л м е л л е
пулчӗ: салтак тусӑм, вӑрҫӑран йывӑр аманса таврӑннӑскер (пилотки айӗнчен юнлӑ бинт курӑнатчӗ ҫав!),
нумаях та пурӑнайман иккен, утмӑлмӗш ҫултах вилнӗ.
Ачисем ҫемьеллӗ пулнине те, мӑнукӗсем ҫуралнине те
курайман салтак тусӑм. Тӗлӗнтӗм те, савӑнтӑм та: эпир
унпа паллашнӑ ҫеҫ вӗт, калаҫнӑ пулӗ ҫур сехет, ҫавна
манман вӑл, ку кӑна мар-ха, ачисене каласа-ӑнлантарса хӑварнӑ, лешсем те а ш ш ӗ сӑмахне манӑҫа хӑварман, май сиксе тухсанах шыранӑ а я к р и чӑваш ҫыннине. Вӑл ман К р и ш ш а п а мӗнле тӗл пулнӑ-и? Малтан
К р и ш ш а п а мар, Сашшапа тӗл пулнӑ. Джон — тухтӑр,
вӑл ҫӗр чӗтреннӗ ҫӗршыва аманнӑ-суранланнӑ ҫынсене
пулӑшма тепӗр куннех вӗҫсе ҫитнӗ. Эрмен ҫӗрне тем
тӗрлӗ халӑх пухӑннине курсан Джон: «Кунта ман атте
каласа панӑ чӑвашсем те пур ӗнтӗ. Тен, атте юлташӗн
тӑванӗсем те пулӗ», — тесе шутласа илет. Анчах ҫынна ҫӑлнӑ чух к а ш н и самант пурнӑҫпа тан, тухтӑрсем
ҫӗр ҫывӑрмасӑр, куҫ хупмасӑр ӗҫленӗ. Джонӑн чӑвашсене шырама та, вӗсемпе калаҫма та вӑхӑт пулман.
Тӑван пек ҫынсене пурнӑҫ хӑй тӗл пултарать. Джон
операци тӑвакан ҫӗре темиҫе ҫамрӑк пӗр аманнӑ ватта
йӑтса пынӑ. Ҫавсемех кӑштахран ишӗлнӗ ҫурт айӗнчен
тепёр ҫынна чавса кӑларнӑ, ӑна та Джон патне илсе килнё.
Ҫавӑн чухне пёр ачи (шӑп пирён Сашша пулнӑ ҫавӑ) Джон152

ран: «Эсир хӑш ҫӗршывран килнӗ?» — тесе ыйтать. Хӑй
умӗнче Америка тухтӑрӗ танине курсан: «Ман асаттен
Америкӑра Джон ятлӑ ҫывӑх туе пур, вӗсем 1945 ҫулхи
ҫуркунне Эльба шывӗ хӗрринче туслашнӑ», — тесе хурать. Мӑриккан тухтӑрӗ, пӑлханса ӳкнӗскер: «Эс хӑш
халӑх ачи пулатӑн?» — тесе ыйтать. «Чӑваш!» — хуравлать лешӗ. «Алла сан аслаҫуна Юманов Прокопий
Степанович тесе чӗнеҫҫӗ», — пӗлтерет Джон. Малтан
иккӗшӗ те аптӑраса кайса пӗр-пӗрин ҫине пӑхса тӑраҫҫӗ,
кайран ыталанса илеҫҫӗ. Акӑ ларать халь ман кӗрекере
каснӑ лартнӑ ашшӗ сӑнлӑ ача, ман ҫине ашшӗ куҫӗпе пахать, кулнӑ чух ашшӗ пекех пуҫне каялла ялт! ывӑтать.
Амӑшӗ ҫинчен ыйтатӑп. Амӑшӗ (упӑшки ӑна епле
хитре ӳкерсе кӑтартнӑччӗ!) сывах-мӗн, вӑл Джон патӗнче мар, тепӗр ывӑлӗ патӗнче (вӑл ачан ятне кайран
хам тӗллӗн кунёпе каласа ҫӳрерӗм те пӗрех вӗренсе
ҫитрӗм — Майкл темелле ӑна) пурӑнать. Майкл вӑл —
фермер, пирешкел ҫӗр ӗҫлекен ҫын, анчах, пирӗнпе танлаштарсан, урӑхларах хресчен. «Фермер» тенине илтсенех ман Алюшпа Сухӑр Микулайӗ тытӑнчӗҫ тӗпчеме: Майкл ҫӗре мӗнле сухалать, мён акать, мӗн чул
тырӑ пуҫтарса илет, ун тракторӗ-комбайнӗ мӗнле йышши? Джон — тухтӑр, кӑна пӗлсех каймасть курӑнать,
ҫавӑнпа тӗпчекенсене: «Тытӑр та кайӑр Америкӑна,
Майклтан хӑйӗнчен ыйтса пӗлӗр», — терӗ. Мӗнех, ара,
ман Алюш тесен, вӑл паянах кайса курма хатӗр. Джон
тата ҫакна каласа пачӗ: иртнӗ ҫул Майкл пысӑк инкек курнӑ иккен — вӑл пурӑнакан штатра (унта республика, облаҫ ҫук, унта штат теҫҫӗ) шатӑр типӗ ҫанталӑка пула хӑрушӑ пушар алхаснӑ, ҫавӑн чух Майкл
хирӗсене хӳтӗлекен пӗтӗм вӑрман ҫунса кайнӑ. Хӑть
ӗнен, хӑть ан ӗнен — хӑвӑн ирӗкӳ, анчах эп сана
тӗрӗссине калатӑп. Ман хӑна ҫапла каларӗ те хучӗ:
«Майкл каласа ячӗ, сирӗн ҫӗршывра асамлӑ хурӑн ӳсет
тет, ӑна темле авалхи ятпа чӗнеҫҫӗ. Ҫав йывӑҫ юмахри
пек хӑвӑрт ҫитӗнет тет, илемӗпе те калама ҫук илемлӗ,
ҫирӗпне те тӗлӗнмелле ҫирӗп тет, шӑрӑха та, ҫил-тӑвӑла
та тӳсет тет. Пирӗн Майкл ҫав йывӑҫ вӑрришӗн ҫунать,
ӗннӗ вырӑнсене акса часрах ҫӗре чӗртме ӗмӗтленет. Вӑл
сирӗн ҫӗршыва ҫыру та ҫырса ячӗ, анчах хирӗҫ хыпар
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пулмарё-ха». Эп к ӑ х - х ӑ м ! туса илтӗм. Унтан ҫенӗкри
ч ӑ л а н т а н ш у р ӑ хутаҫ илсе кӗтӗм.
— Кӗмӗлпи вӑрри ку, — тетёп, — М а й к л валли парне хатӗр пирӗн.
Ачамсем К ӗ м ӗ л п и ҫинчен пӗлеҫҫӗ те х а л ь к у л к а л а са ҫеҫ тӑчӗҫ. Икӗ ҫынни вара — Джонпа Эверкке кум —
ш а н к х ы т н ӑ . Д ж о н вӑл тӗреклӗ-ха, ӑна н и м те хавшатас ҫук, Эверкке к у м а тем ан пултӑрччӗ, ав куҫне-пуҫне чарсах п ӑ р а х н ӑ . Ҫӑлса хӑварасчӗ этеме!
— Кум, ман сан в а л л и те пёр ывӑҫ пур-ха, ҫуркунне
парас тесе пурӑнаттӑм.
Кум тӳрех тӑна кӗчӗ, пёр к а н а ш у х ӑ ш л а с а тӑчӗ те
ҫапла к а н а ш пачӗ:
— Мана пама ӗлкӗрӗн-ха. Ман п а я М а й к л а парса
я р — хирёсене хӳтёлетёр часрах, х ӑ р ҫил вӑл ҫунтарать тата л а й ӑ х т ӑ п р а н а вёҫтерсе я р а т ь .
Юрӗ, ҫапла пултӑр. Кӗмӗлпи вӑррине вара ҫурмаран уйӑртӑм: эп пӗр п ы с ӑ к ӗҫ ш у т л а с а хунӑччӗ, ман
ӑна тӑвасах пулать, ҫавӑнпа пӗр пайӗ А м е р и к ӑ н а кайтӑр, тепри кунта юлтӑр.
Ҫав Д ж о н пирӗн п у р с ӑ м ӑ р ӑ н к ӑ м ӑ л н е те ҫавӑрса
хӑварчӗ. К р и ш ш а п а к и л н ё с к е р пурне те унран вёренет, тата м а н ы в ӑ л ӑ м к а м а мӗнле чӗнет, к у та — ҫапла, ара, м а н а — «атте», к а р ч ӑ к ӑ м а — «анне», Эверкке
к у м а — «хреснатте» теме пуҫларӗ. Ман х а м ӑ н куҫҫуль
час т у х а т ь (ватӑлнӑҫемён ҫапла пулса к а й р ӑ м - ш и ? ) ,
Эверкке кум ман пек мар, вӑл ҫиелтен п ӑ х м а ҫеҫ имшер, ш а л т а — хурҫӑ пек, анчах х ӑ й н е м ӑ р и к к а н та
«хреснатте» теме пуҫласан, унӑн та куҫӗ ҫемҫелчӗ пулм а л л а , «ӗнтё савӑнтартӑн, савӑнтартӑн» тесе Д ж о н а темиҫе хутчен алӑ пырса тытрё.
Хӑнасем ир-ирех тухса кайрёҫ. Васкатчӗҫ питӗ.
Д ж о н ӑ н тепёр к у н н е х А м е р и к ӑ н а в ӗ ҫ м е л л е ч ч ӗ : вӑл
аманнӑ-сусӑрланнӑ темиҫе эрмен ачине хӑйпе пёрле пёр
ч а п л ӑ б о л ь н и ц ӑ н а и л с е к а я т ь и к к е н . Мён к а л а с с и
пур — чӑн-чӑн тухтӑр! Х а л ӑ х р а ун пек ывӑлсем пур
чухне (чӑваш ачи-и вӑл, м ӑ р и к к а н - и , тутар-и — к и р е к
х ӑ ш х а л ӑ х пултӑр!) тӗнчере п у л ӑ ш а к а н та, й ӑ п а т а к а н
те пулӗ.
Д ж о н а пиллесех я т ӑ м ӑ р .
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ШАНЧӐК ПӖТМЕН-ХА
Мӗн каламалли пур ӗнтӗ, ачам, хамӑрӑн
вӗҫсе кайнӑ кӳлӗ кашни Ҫӗньял ҫыннине шухӑшлаттарать. Халӑх халичченех кӗтет-ха ӑна, калла вӗҫсе килессе шанать. Эпӗ те ҫапла шухӑшлаттӑм, ӗмӗтленеттӗм.
Анчах пӗррехинче пуҫа ҫакӑн пек шухӑш пырса кӗчӗ:
«Айван этем, тӗплӗрех те тарӑнрах шухӑшласа пӑх-ха,
пӗрре унталла, тепре кунталла вӗҫсе ҫӳреме тинӗс пек
кӳлӗ ҫӳпӗ мар вӗт, хӑрӑк турат та мар». Хӑратсах
пӑрахрӗ мана ҫак шухӑш. Канӑҫ пӗтрӗ вара: кӳлӗ ҫинчен вӗҫӗмсӗр шухӑшлатӑп, вӗҫӗмсӗр иккӗленетӗп.
Асамлӑ пулли пире манман пулӗ те-ха: темле шатӑр
типӗре те кӳлӗ енчен ҫумӑр пӗлӗчӗ килет. Килет те —
пуринчен ытла ӑҫта ҫӑвать тетӗн? Эверкке пахчине шӳтерет! Кум тӗпре, аслашшӗ килӗнче, пурӑнать. Астӑватӑн
пуль, асамлӑ пулла ҫӑлса хӑвараканни камччӗ-ха? Ҫапла ҫав, тӑванӑм, ӑна хӑтараканни Эверкке кум аслашшӗ
пулнӑ, айӑпсӑр чупа хӳтӗлеме ун калаҫайман чӗлхи
уҫӑлнӑ! Пулӑ халӗ те манмасть иккен ҫавна, илсе килет
пиллӗхлӗ ача килӗ-ҫурчӗ, пахчи тӗлне сипетлӗ ҫумӑр.
Ҫапла, кӳлли манман та-ха пире, анчах каллӗ-маллӗ
вӗҫсе ҫӳрес ҫук вӑл...
Ҫуткӳл патне эп к а ш н и ҫулах кайса килетӗп. Сӑваплӑ вырӑн вӑл маншӑн. Пӗлтӗр хурланса таврӑнтӑм:
кӳллӗн пӗр ҫыранӗ ишӗлет те ишӗлет. Вӑл енчи вӑрмана ы т л а ш ш и касса пӗтернӗ, витӗр курӑнакан тунӑ, ҫавӑ
сӑтӑр кӑтартать-ши, ара? Мӗн тумалла-ши?
Кӑҫал ҫуркунне кайма шутласа хутӑм.
А к палӑртса хунӑ вӑхӑт та ҫитрӗ. Ҫав кун эп ирирех тӑтӑм, ҫӗнӗ кӗпе-йӗм тӑхӑнтӑм.
— Сулуттайӑм, — терӗм карчӑкӑма, — эп хамӑр
кӳлӗ патне кайса килесшӗн.
— Апла кӗпине те тӗрӗллине тӑхӑн.
Тӗрленӗ шурӑ кӗпе тӑхӑнатӑп.
— Сулуттайӑм, эп машин-мӗнпе каясшӑн мар, ҫуран
кайса ҫуран таврӑнасшӑн. Ҫавӑнпа эс ан пӑшӑрхан, эп
виҫӗ кунтан ҫаврӑнса килетӗп.
— Асаттесен йӑлипе пултӑр ҫав — вӗсем сӑваплӑ
вырӑна яланах ҫуран ҫӳренӗ, — тет карчӑкӑм.
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Туя тытрӑм та ҫула тухрӑм.
Хальхи саманара ҫуран ҫӳреме параҫҫӗ-и сана? Тата
таврара мана пӗлмен ҫын та ҫук. Хыҫран хӑваласа
ҫитнӗ мӗнпур машини ман пата ҫитсен тӑпах чарӑнать:
«Пӑркка мучи, кил, лар!» Хирӗҫ килекеннисем те чарӑнаҫҫӗ, вӗсем каялла ҫаврӑнса мана кирлӗ ҫӗре ҫитерсе
хӑварма хатӗр.
Эп халаплама ухата этем, анчах та ку хутӗнче калаҫасах та килмерӗ, пӗтӗм ҫӑвар тутине, к а ш н и сӑмах
вӑйне, мӗнпур шухӑш ыррине пӗр чӗтретмесӗр-иксӗлтермесӗр кӳлӗ патне илсе ҫитересчӗ.
Ара, ман капла ҫул тӑршшӗпех шоферсемпе кӗрешмелле пулать, пӗрех хут пӑрӑнас аслӑ ҫултан, каяс ҫинҫе
сукмаксемпе, улах вырӑнсемпе — пуҫри шухӑшсене,
чӗлхе вӗҫӗнчи ӑ ш ӑ сӑмахсене салатмасӑр.
Утрӑм вара. Ҫавӑн чухне ҫӗр сывланине те илтрӗм,
тӑпрана мӑкӑртса кӗрпе сӑмси пысӑкӑш папка тухнине те куртӑм.
Кайсан-кайсан канма ларатӑп, ҫӑкӑрпа чӑкӑт ҫиетӗп.
Юнашарах тем тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑ кӗшӗлтетет. Вӗсене нумай та кирлӗ мар, тӗпренчӗкпех тутӑ пулаҫҫӗ.
— Х ӑ н а л а н ӑ р , к ӑ н а Саттюк аппӑр парса ячӗ, —
тетӗп.
Тӳпе я н к ӑ р , тӗсесе пӑхсан виҫӗ хучӗ те курӑнмалла*. К а й ӑ к сасси илтӗнет те, ӑ ш ӑ ҫил варкӑшса иртет.
Ҫавӑн чухне эп пӗтӗм сасса ӑнкарма пуҫларӑм. Ман
тавра хӗвӗшекен пӗчӗк-пӗчӗк чунсем (унта вӗтӗр-вӗтӗр
чупаканни те, йӑпӑр-йӑпӑр утаканни те пур) ҫапла калаҫҫӗ пек:
— Эсӗ Ҫуткӳл патне кайма тухнӑ. Илмеллине илтӗне?
— Илтӗм, — тетӗп, — ак курӑр! — Шалти кӗсьерен
шурӑ хутаҫ туртса кӑларатӑп. — Эсир эп ӑҫта кайнине
ӑҫтан пӗлетӗр?
— Эпир пурне те пӗлетпӗр, — теҫҫӗ пӗчӗк чунсем.
Вӗттисенчен те вӗтӗреххисем ман ывӑҫ тупанӗ ҫинех
хӑпарса ларчӗҫ. Тӗпчеҫҫӗ: Ш ӑ ш и к к а й мӗнле пурӑнать?
Ҫӗньял циркӗ хӑҫан уҫӑлать?
* Авалхи чӑвашсем тӗнче ҫичӗ хутлӑ тесе шутланӑ: виҫӗ
хучӗ — тӳпере, тӑваттӑмӗшӗ — ҫӗр пичё, ытти виҫё хучӗ — ҫӗр
тӗпёнче.
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Тӗплӗн хуравлатӑп:
— Ш ӑ ш и к к а й ӑ н нумай тӳсме тиврӗ ҫав. Путек пач
ҫухалчӗ. Ҫунса тухаттӑмӑр. Ҫитмен вырӑн хӑвармарӑмӑр, хаҫат урлӑ та шыраттартӑмӑр. Ҫитмӗл ҫухрӑмри
ялта тупрӑмӑр: ӳсӗр Кавӗрле ҫӗрле вӑрласа тухса аякри пасара кайса сутнӑ пулнӑ.
Пӑшӑрханаҫҫӗ вӗтӗрккесем:
— Кавӗрле татах тытса каймӗ-ши?
— Ҫук, халь пирӗн ҫурт яхӑнне те пымасть. Цирк
хӑҫан уҫӑлать-и? Ака вӗҫленсен пысӑк уяв пулать, пирӗн
выльӑх-чӗрлӗх ҫавӑн чухне выляса кӑтартать. Ш ӑ ш и к кай вылять-и? Вылянипе кӑна мар-ха, ертсе пыраканни те вӑлах. Эсир курма пыратра? Тульккӑш мӗнле
ҫитӗр-ха?
Вӗтӗрккесем вӑрӑм ҫултан та хӑрамаҫҫӗ.
— Ҫитетпӗр! Ҫилпе вӗҫетпӗр, кайӑк-кӗшӗк ҫинче ларса пыратпӑр!
Апла юрӗ. Сывпуллашатӑп та малалла уттаратӑп.
Таврари сассене пӗтӗмпех пёлсе ҫитерейместӗп те,
ҫавах чиперех ӑнкаратӑп: кунта кулни те, тарӑхни те,
ахлатни те, савӑнни те пур — пӗтӗмпе этемӗнни пек.
Кирек мӗн калӑр та, эпир пурте хурӑнташлӑ.
Пӗррехинче, ҫулҫи сарӑличченех ешӗллӗн курӑнма
пуҫланӑ вӑрман ҫумӗпе пынӑ чух, ман ума шурӑ кайӑк
вӗҫсе анчӗ. Мӗнле пулма пӗлнӗ ку кайӑк: мерчен куҫлӑ,
чӑлт шурӑ ҫунатти йӑл-йӑл ҫиҫет, ырӑ чӗлхипе кӑмӑллӑн кӑвӑлтатать. Пӑхатӑп та — эп ӑна палланӑ пек.
Аса илтӗм: эп ун ҫинчен тахҫан авалах илтнӗ.
...Ун чухне ҫу кунӗ пулнӑ. Вӑрманта ӗшни-ӗшнипе
улма-ҫырла тӗлкӗшнё, ӑшӑ ҫилпе ҫаран хумханнӑ.
Ҫак вӑрмана ҫӑхан эшкерне ертнӗ аҫтаха пырса кӗнӗ.
Тавраналла вӗрет те вӑл — вӑрман самантрах улшӑнать. Йывӑҫ вуллисем ҫунса кӑмрӑкланнӑ юпасем пек
тискерленеҫҫӗ, ҫулҫисем кӑнчӑхса лараҫҫӗ. Чечексем
те типеҫҫӗ. Тин ҫеҫ тӗрлӗ юрӑ шӑрантарнӑ кайӑксем
пӗр евӗрлӗ кранклатма пуҫлаҫҫӗ.
Аҫтаха тепре вӗрет. Усал сывлӑшпа антӑхса кайнӑ
чӗрчун шухӑшлайми, аса илейми пулать.
Хӗвеле хура пӗлӗтсем карса илеҫҫӗ. Таврара йынӑшни те ахлатни илтӗнсе тӑрать. Кӑштахран ҫак асаплӑ
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сасӑсене мухтав юрри хуплать: шухӑшлайми пулнӑ чӗрчунсене ҫӑхан эшкерӗ аҫтахана мухтама вӗрентнӗ. Аҫтаха пӗр асамлӑ самантран ҫеҫ хӑрать: амӑшӗсем ачисене пӗрех ӑшӑ-ӑшӑ сӑмахсем калаҫҫӗ, ҫав сӑмахсене асран ямасӑр вёсен йӗрӗпе кайсан ш у х ӑ ш тӗвӗленет, шух ӑ ш л а м а пуҫласан вара... Ҫавӑнпа аҫтаха ачасене амӑшӗсенчен май килнӗ таран часрах уйӑрттарнӑ.
Пӗррехинче асат хуҫнӑ йывӑҫ айӗнче к а й ӑ к чӗппи
ларнӑ. Ӑна халь ҫеҫ амӑшӗнчен уйӑрнӑ пулнӑ. Асамлӑ
самантра амӑшӗ каланӑ сӑмахсене манман-ха чӗпӗ, ҫавна аса илсе йӑпаннӑ:
— Мана анне: «Эс чи илемли, чи маттурри», — терӗ.
Вӑл тата: «Мансӑр юлсан та ан хӑра, эп сана яланах,
я л а н а х юрататӑп», — терё.
— Эй, тёссёр! — хӑтӑрса тӑкнӑ ӑна ҫӑхан. — Мён
сӗнксе ларатӑн?!
— Эп тёссёр мар, — хуравланӑ кайӑк чӗппи, хӑй
тёссёр пулин те.
Ҫапла каласанах тёлённипе ун куҫё чарӑлса кайнӑ — ытла та хӑрушӑ-ҫке вёсен тӗнчи: хура ҫулҫӑллӑ
йывӑҫсем, аҫтахана мухтакан тёссёр кайӑксем. «Пире
мён пулнӑ — мӗншӗн эпир хамӑра мӑшкӑллакан аҫтахапа ҫӑхансене мухтатпӑр?» — шухӑшласа илнё кайӑк
чӗппи.
Хӑй шухӑшне вӑл йывӑҫсене пёлтернё. Лешсем хура
тураттисемпе сулкалашнӑ:
— Тёссёр! Аташса ан лар!
Кайӑксем те хар! к ӑ ш к ӑ р с а пӑрахнӑ:
— Мӗн сӳпӗлтететӗн? Пирӗн ёмёрех пёр юрӑ пулнӑ!
Кайӑка аҫтахапа ҫӑхансем хупӑрласа илнё.
— Шухӑшлама-и? Яту та сан — тёссёр! Тӗссӗрскер,
мён шухӑшлама пӗлетӗн-ши? — ахӑрнӑ аҫтаха. — Калӑр
ман хыҫран: тӗнче хуҫи — хура тёс, хура тӗспе сивӗсӗр
пуҫне нимён те ҫук!
Вӑрман чылайччен кёрлесе тӑнӑ:
— Ҫу-у-ук! Хура тёспе сивёсёр пуҫне нимӗн те ҫук!
Ҫу-у-ук!
Пурте пӗр харӑс к ӑ ш к ӑ р н и к а й ӑ к а та хӑратса пӑрахнӑ, вӑл иккёлене пуҫланӑ: «Анран тайӑлтӑм пуль, ав
пурте пёр евӗрлӗ калаҫҫё, вёсем каланӑ пекех пуль».
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Пуҫне ҫӗкленӗ те вӑл, ун умне хурлӑха путнӑ вӑрман тухса тӑнӑ. Кайӑк вара ҫапла шухӑшланӑ: «Ман
умра — асаплӑх тӗнчи ҫеҫ. Тӗнче хуҫи асаплӑх пулнине ӗненме пултараймастӑп». Ҫак шухӑш асамлӑ самантсенче амӑшӗ мӗн каласа панине аса илтернӗ.
— Пӗлетӗр-и: тӗнчере я н к ӑ р таса тӳпе пур, сарӑ
хӗвел пур!
— Тӳпе тени мӗн вӑл? Хӗвел тени мӗн вӑл? — пӗрпӗрне пӳлсе ыйтнӑ йывӑҫсемпе кайӑксем.
Урса кайнӑ аҫтаха чӗппе ҫунаттисене пӑрса лартса
ҫӗр хӑвӑлӗ енне сӗтӗрсе кайнӑ.
— Халь пирӗн тӗле тачка та хураскер каркаланнӑ
та ч а р ӑ н м и йӗпхӳ пӗрӗхтерет. Эпир нимӗн те курмастпӑр. Хӗвел ҫутинче пурте курӑнать. Хӗвеллӗ ҫӗршывра эпир те урӑхла пулнӑ! — янранӑ тӗссӗр кайӑк
сасси.
— Эпир мӗнле пулнӑ-ши? — ыйтнӑ кайӑксем.
— Эсир ирӗккӗн вӗҫнӗ, ирӗккӗн юрланӑ, кашнийӗн
хӑйён юрри, хӑйён кӗвви пулнӑ!
— Эпир те урӑхлаччӗ-и? — ыйтнӑ йывӑҫсем пӑшӑрхануллӑн.
— Йывӑҫсем! Эсир пёр ҫутӑ тӗсе тепёр ҫутӑ тёспе
ылмаштарса тӑнӑ: ем-ешӗл, кёрен, шап-шурӑ, сенкер,
сап-сарӑ тӑхӑнса савӑнтарнӑ!
Талӑрса к а й н ӑ аҫтаха тёссёр к а й ӑ к а ҫёр хӑвӑлне
ывӑтнӑ.
Вӑрман ш ӑ п пулнӑ, тем аса илнӗн шухӑша путнӑ.
Тепӗр ирхине ҫӑхан тёссёр к а й ӑ к а ҫёр хӑвӑлӗнчен
сётёрсе тухса аҫтаха патне илсе кайнӑ. Ҫёр каҫиччен
тёссёр кайӑкӑн ҫунаттине икё шурӑ тёк хутшӑннӑ. Ҫав
тӗксем, чал-л-чал-л! ҫиҫсе вӑрмана ҫутатса пынӑ.
Варианта пӑлхану тапраннӑ: пӑшӑлтатнӑ, кӑшкӑрнӑ.
— Аҫта пирӗн шӑпӑл-шӑпӑл та вёлтёрти-вӗлтӗрти
ҫулҫӑсем? Ӑҫта шап-шурӑ ҫеҫкесем?
— Аса илтӗмӗр хамӑр ята! Пире эреветлё-теветлё,
чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхеллё тесе чёнетчёҫ!
Аҫтаха, ниҫта кайса кёреймесёр, чашкӑра-чашкӑра
авкаланнӑ, анчах халь ӑна никам та пӑхӑнасшӑн пулман, пурте хёвелпе тӳпене асӑннӑ, тёссёр к а й ӑ к ӑ н
йӑлтӑртатакан ҫуначӗ вёсене ҫутта аса илтернё.
159

Ҫӑхан тӗссӗр к а й ӑ к а аҫтаха умне пырса тӑратнӑ.
Лешӗ хура тавралӑха ҫутатнӑ тӗксене тӑпӑлтарма тӑнӑ,
анчах вёсене тӗкӗнсенех, йӑлтӑр-ялтӑр ҫиҫӗм ҫиҫнӗ, аслати кӗрӗслетсе янӑ. Тискер тавралӑха ҫутатса аҫа
ҫапнӑ. Аҫтахапа ҫӑхан вырӑнӗнче кӗл купи ҫеҫ тӑрса
юлнӑ.
Хӗвел тухнӑ. Пин-пин хаваслӑ сасӑ илтӗннӗ. Емешӗл ҫулҫӑсем ӑшӑ ҫилпе шӑпӑртатнӑ. Самантран пурте
шӑп пулнӑ, уҫланкӑра, кӗрен чечексем хушшинче, шурӑ
кайӑк чалтӑртатса тӑнӑ.
Вӑрман ӑна тав туса пуҫне тайнӑ. Унтан юрӑ янӑраса кайнӑ:
Вӑрманта тӗссӗр кайӑк пулнӑ.
Кам ӑна «тӗссӗр» тет?
Вӑл — Шурӑ кайӑк!
Ай-яй-яй!
Ӗнер эпир телейсӗр пулнӑ.
Кам пире «телейсӗр» тет?
Эпир таса, илемлӗ.
Ай-яй-яй!

...Халӗ ӗнтӗ эп ҫав Шурӑ кайӑка апат парса ларатӑп.
Ман алӑранах ҫиет вӑл.
Кайран вӑл мана таҫта ҫитиех ӑсатса ячӗ. Юрӑ ӑсти
пулнипе кӑна мар, вӑл, пирӗнпе пӗр тӗнчере пурӑнаканскер, ҫӗр ӗҫне те ӑнкарать пулмалла: уйрӑлас умён
мана, хресчене, ҫакӑн пек канаш пачӗ:
— Эсир, этемсем, ҫӗре ан хӗнӗр, вара пурте йёркеллӗ
пулё.
«Ҫӗре ан хӗнӗр» — ҫак сӑмахсем мана тӗлӗнтерсех
ячӗҫ. Мӗне пӗлтереҫҫӗ вӗсем? Эпир ҫӗре упраманнине таса чунлӑ кайӑк-кӗшӗк ӑна хӗненӗ пекех курать-ши, ара?
Шухӑшлатӑп, пуҫ тавра шухӑшлатӑп.
Такӑр ҫулсенчен пӑрӑнса тавра кайнӑран эп аслӑ
кӳлӗ хӗррине виҫҫӗмӗш кунне ҫеҫ ҫитрӗм. Хӗвел каҫ
еннелле сулӑннӑччӗ.
Кӳлё тавра утса ҫаврӑнтӑм. Ун ишёлекен ҫыранӗ
хальхинче чӗрӗ суран пекех курӑнчӗ.
Эп ӗнтӗ кунта тайма пуҫпа, тутлӑ чӗлхепе, ӑшӑ питӗмпе килнӗ — пулӑштӑрччӗ ҫакӑ ырӑ ӗҫ тума! Шалти
кӗсьерен шурӑ хутаҫ кӑларатӑп. Туп-тулли вӑл. Эп унта
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Мускава илем кӳрсе ларакан Кӗмӗлпи вӑррине тултарнӑ.
Ӗнтӗ аллӑм суха пуҫ вырӑнне те, сӳре вырӑнне те
пултӑр — мӑн асаттесен ҫӗрне асамлӑ хурӑн вӑрри
акатӑп: «Ҫӗр анне! Сипетлӗ сӗткенне парсам ҫак пӗчӗкҫӗ вӑрӑсене, вӗсем ак шӑтса тухӗҫ те кайран хӑвна
хӳтӗлеме пуҫлӗҫ!»
Ӗҫлесе пӗтернӗ тӗле каҫ та пулса ҫитрӗ. Тахҫантанпах пуҫ ҫинче тӑракан ӗҫе пӗтернӗ хыҫҫӑн эп темле
лӑштӑрах кайрӑм: чун-чӗрене те, ӳте те канӑҫлӑ. Ларатӑп хӑва айӗнче — те асаттен юратнӑ хӑвиех ку, те
унӑн ҫӗнӗ кӑкӗсем — ҫемҫе кӑчкисем питех перӗнеҫҫӗ,
пӗчӗк мӑнукӑмсем пӳрнисемпе сӗртӗнеҫҫӗ тейӗн.
Эп, канлӗ лараканскер, шартах сикрӗм тата. Ара,
кӳлӗ варринче темскер сӑрт тӳпи пек тухса тӑрать! Утрав мар пулӗ-ҫке? Тинӗс пек кӳлӗ те ӑшӑхланма пуҫларӗ-ши? Ак тӗнче! Ҫав «у трав» ша-а-ав! туса ҫӗкленчӗҫӗкленчӗ те ҫиҫсе-ялтӑртатса каялла шыва чӑмрӗ. Кӳллӗн пӗр вӗҫӗнче — ҫавра куҫлӑ, сухине кӑнт тӑратнӑ
пулӑ пуҫӗ, тепӗр вӗҫӗнче икӗ вӗҫлӗ хӳре курӑнса кайрӗ.
Асамлӑ пулӑ! Чӗрех, сывах иккен! Ӗмӗр пурӑнтӑр!
Асӑрхаман та — таҫтан ҫичӗ кӑвакал тухрё. Васкамасӑр, вӗҫе-вӗҫӗн ярӑлтатса ишсе пыраҫҫӗ. Малта пыраканни тӗпеклӗскер иккен, тӗпекӗнчи виҫӗ пӗрчи те
ылтӑн вара — йӑлтӑртатать, ҫиҫе-ҫиҫе илет.
Тавралӑхӗ те лӑпкӑ, чунӑм та канлӗ, ҫавӑнпах пуль
эп кӑштахран тӗлӗрсех кайнӑ. Те тӗлӗкре, те чӑннипех
темле сасӑсем илтӗнеҫҫӗ. Ҫук, этем сасси мар ку, шыв,
йывӑҫ-курӑк, кайӑк-кӗшӗк калаҫӑвӗ пулас:
«Ҫӗньял ҫине ҫумӑр каять, ҫумӑр каять!»
«Ҫумӑрӗ сипетлӗ пулать, сипетлӗ пулать!»
Чӑтаймарӑм, ҫав тӗлӗнмелле калаҫӑва кӗрсе кайрӑм,
тӳрех ыйтрӑм:
— Ара, каллех, пӗркунхи пек, Эверкке кум пахчине ҫеҫ шӳтерӗ-и вӑл?
Сывлӑш темле хумлӑн-хумлӑн чӗтренсе илчӗ те, хулӑнрах сасӑ илтӗнсе кайрӗ: «Ҫук, пётӗм Ҫӗньял тӗлӗнче
ҫуса тӑрӗ!»
Ёнтӗ кунтан ырӑрах хыпар, чӑннипех те, пулма та
пултараймасть!
II. ЕваЛисина.

Пурте лайӑх, пурте йӗркеллӗ, пёр япала ҫеҫ пӑшӑрхантарать: килтен тухса кайнӑ чух эп карчӑкӑма
виҫӗ кунтан килте пулатӑп тесе хӑварнӑччӗ. Эп пӗр
вӗҫне виҫӗ кунтан ҫитрӗм-ха, калла кайма тата виҫӗ
кун кирлӗ, унччен хавшак чӗреллӗ карчӑкӑм ҫунса тухать вӗт! «Мён тумалла-ши?» — тесе шутласа илтӗм
ҫеҫ, ак тамаша! — ман тавра ваш-ваш-ваш! турӗ те, эп
мӗнле ларнӑ, ҫавӑн пек ҫӳлелле хӑпарса кайрӑм. Ача
чухне ыйхӑра вӗҫсе курнӑ пуль? Ҫӳлелле-ҫӳлелле улӑхнӑ
чух ҫавӑн пек — к ӑ ш т шиклӗрех, кайран, кирлӗ ҫӳллӗшне ҫитсен, малалла лӑпкӑн, пӗр тикӗссӗн вӗҫетпӗр.
Ма «вӗҫетпӗр» тетӗп-и? Ара, эп пӗччен мар ҫав, хам
тавра хыпашлакаласа пӑхрӑм: хӑтлӑ килте, к ӑ п ӑ ш к а
ҫытарсем хушшинче, ларса пынӑ пекех туйӑнать, тата
нарт! та нарт! тени те илтӗнкелет.
Хӑвӑрт вӗҫетпӗр пулмалла, ҫӑлтӑрсем йӑлтӑр-ялтӑр
та вӗлт-вӗлт ҫеҫ туса юлаҫҫӗ.
А к эп аялалла ярӑнса антӑм. Тата тӗплӗрех ӑнлантарсан, ун пек мар пуль, мана ярӑнтарса антарса хӑварчӗҫ пулмалла.
Курӑсӑн — эп хамӑр хапха умӗнчех тӑратӑп! Карч ӑ к ӑ м чӳречерен пӑхса ларать, мана кӗтет.
Эп пӳрте те кӗрсе ӗлкӗрейменччӗ — ҫумӑр пуҫланчӗ.
Пӗтӗм таврана карса илнӗ ӑ ш ӑ та сипетлӗ ҫумӑр.
Ҫав ҫумӑр талӑк х у ш ш и ҫурӗ. Ҫӗре ӳкни тумлам
юлмиччен сӑрхӑнтӑр-ха тенӗ пек кӑштах чарӑнса йӑсйӑс-йӑс туса тӑрать, унтан каллех лӑс-лӑс-лӑс та чӑшч ӑ ш - ч ӑ ш п у ҫ л а н а т ь . Ш у р тӗлӗнче вара к ӑ н - к ӑ в а к
тӑрать, ахӑр, кӗрлесех ҫӑвать пулӗ.
Пӗтӗм й ы в ӑ ҫ - к у р ӑ к ҫулҫӑ сарать, к а й ӑ к - к ӗ ш ӗ к ӗ
ҫуначӗсене лӑпӑстаттарса ҫӑвӑнать, кӑрач ҫӗрсем ҫине
те ем-ешӗл кӑтра курӑк тапса тухрӗ.
Ш ӑ п ӑ р - ш ӑ п ӑ р ш ӑ п ӑ р т и к туса сирӗлчӗ я т а р л а с а
пирӗн пата килнӗ ырӑ ҫумӑр. Ашӑтса ячӗ. Хӗвелӗ авалхиех-ха вӑл, анчах паян ҫеҫ ҫуралнӑ евӗр, вӗр ҫӗнӗ курӑнать.
Мӗн пулнӑ-ши тата — Шур енчен темле хаваслӑ ҫуй
илтёнет. Пирӗн Шур — хӑяхлӑ-мӗнлӗ вырӑн ӗнтӗ вӑл,
ун тӗлӗнчен хаваслӑ сасӑ илтменччӗ-ха халиччен: ара,
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мӗн савӑнмалли пур — ӗлӗк тинӗс пек выртнӑ кӳлӗ
вырӑнӗ халь этеме те, выльӑха та юрӑхлӑ мар.
Тем унта уяври пек шавлаҫҫӗ-ҫке паян! Кайса пӑхас-ха.
А к сана! Кунта тем пысӑкӑш кӳлленчӗк чӳхенсе
выртать! Шывӗ хутшӑннӑҫем хутшӑнса пырать тата!
— Унта ҫӑл тапса тухнӑ, ҫӑл тапса тухнӑ! — кӑшкӑраҫҫӗ хӑшӗсем, чӗркуҫленсе ларсах кӳлленчӗк тӗпне
тинкернисем.
Эп те чӗркуҫлентӗм. Ӗнтӗ куҫӑм ҫамрӑк чухнехи
пекех ҫивӗч мар пулин те куртӑм пӗтӗм яла кирлине: пӗр тӗлте ҫӑл палкать — вӗрет, сикет! Апла ку типекен кӳлленчӗк мар!
Кайран, каҫ пулсан, пурте саланса пӗтсен, унта тепӗр
хут кайса килме шутларӑм. Кун евӗрлӗ шыва «кӳлленчӗк» темеҫҫӗ ӗнтӗ, эх, пӗр сӑмах чӗлхе вӗҫӗнчех
тӑрать те ҫав, калама хал ҫитерейместӗп!
Кайӑксем те иленчӗҫ иккен ку сӑваплӑ шыва. Ав
ҫичӗ кӑвакал ишсе ҫӳрет. Вӗҫе-вӗҫӗн, танлӑн ярӑлтатса пыраҫҫӗ. Чим-ха! Ара, паллатӑп эп вӗсене! Малти —
тӗпеклӗскер, тӗпекӗнчи виҫӗ пӗрчи чӑн ылтӑн пулмалла: шыва та, ҫырана та ҫутатать.
Эп те ҫакӑнтах ҫӗр каҫаттӑмччӗ ӗнтӗ — Эверкке кум
чӑрмантарчӗ: этем хӑлаҫлана-хӑлаҫлана, кӑшкӑра-кӑшкӑра ман паталла чупать. Хӑрасах ӳкрӗм.
— Кум, мӗн пулчӗ? Хаклӑ кумӑм, лӑплан-ха, тархасшӑн!
— Лешсем, хайхисем, Мускавран мана телевидени
валли ӳкерме персе ҫитрӗҫ, — тет Эверкке кум. — Кум,
атя ман вырӑна ҫак кӳлле ӳкерттерсе илетпӗр!
Тавах, кум! Эп калама хал ҫитереймен сӑмаха ӗмӗрлӗхе пичет ҫапса ҫирӗплетнӗ пекех каласа хутӑн. Кӳлӗ
ҫав, кӳлӗ!
Мӗн вара? Чӑнах, малтан ҫак кӳлле ӳкерттерес, унтан Эверкке кума ӳкерччӗр, кайран, тен, ман пата та
черет ҫитӗ! Манӑн та каламалли пур. Каласчё-ха!
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Паян, каҫхи апат вӑхӑтӗнче, пирён каллех ҫӑкӑр ҫитмерӗ. Ҫакӑншӑн мана ӳпкевлӗ сӑмах тиврӗ.
— Тӗлӗнетӗп санран, Еля, — терӗ манпа пӗрле пурӑнакан юлташ хӗр. — Мӗнле йӑла вӑл: эс апат хатӗрленӗ кун яланах ҫӑкӑр ҫитмест! Кулӑшла этем, вунӑ
пус укҫуна шеллетӗн-и?
Ҫапла айӑпланине хирӗҫ эпӗ нимӗн те чӗнеймерӗм.
Ӑнлантарса пама пултараттӑм-ха...
Эпир хулара общежитире пурӑнатпӑр. Паллах, пирӗн
выльӑх таврашӗ ҫук, апат-ҫимӗҫ ю л а ш к и н е кӑларса
пӑрахатпӑр. Ҫӑкӑра ы т л а ш ш и илсен вӑл хытса каять,
х ы т н ӑ ҫ ӑ к ӑ р а ҫиекен ҫук. Ҫӑкӑра к ӑ л а р с а п ӑ р а х м а
манӑн алӑ ҫӗкленмест. Ҫавӑнпа мана апат пӗҫерме черет ҫитнӗ кун ы т л а ш ш и ҫӑкӑр илесрен сыхланатӑп эпӗ.
Ҫӑкӑрпа ҫыхӑннӑ кунсем ман пурӑнӑҫа хӑйне уйрӑм
тапхӑр пек кӗре-кӗре юлнӑ.
Сӑмахран, акӑ...
•к -к *
Анне мана ҫуллахи пӗр ирхине кӑвак
ҫутӑллах вӑратрё те ҫапла каларӗ:
— Инвалидсене кӑҫал хӑмӑл айне ҫултараҫҫё тет.
Пирӗн Лисукӑн ялан пуҫӗ ҫаврӑнать. Райун пульницине ҫавӑтса кай-ха ӑна, тухтӑрсене кӑтарт. Тен, Лисука
инвалид тӑвӗҫ, вара эпир хӑмӑл ҫулӑпӑр, улӑмлӑ пулӑпӑр.
Ёнесӗр пӗтетпӑр эпир.
Эпё пуҫа чикетӗп. А к анне: «Эс каймасан кам кайӗха ӗнтӗ?» — тейӗ. Чӑн, мансӑр пуҫне кам кайӗ? Аттем,
пиччем ҫук. Аннен колхоз хирӗнче чӗкёнтӗр ҫумламалла. Каҫалӑкне лӑчах вир курӑкӗ пуснӑччӗ, паян та
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кӑкласа пӗтереймӗ. Манран икӗ ҫул аслӑрах аппа, Лисук, чирлекелесех тӑрать. Унччен вӑл чиперехчӗ, кӑҫал темӗскер пулчӗ ӑна, пурне те пӑтраштарать, вӑхӑтвӑхӑт нимӗн те ӑнланмасть. Халь ӗнтӗ ӑна «Ухмах Лисук» теме пуҫларӗҫ.
— Лисука инвалид тусан укҫа та парӗҫ. Ун чухне
сана ҫӗнӗ кӗпе ҫӗлесе парӑп, — тархаслать, илӗртет
анне. — Эс каймасан кам кайтӑр-ха ӗнтӗ?
Ман ҫӗнӗ кӗпе ҫӗлесе парасса питӗ ӗненес килет. Анчах та ку — суя сӑмах ҫеҫ: пирӗн килте укҫа туртса
тӑракан шӑтӑк ахаль те нумай.
Чуна хурлӑх пусса пырать. «Ах, Турӑ! — шухӑшлатӑп эпӗ. — Райунӗ ӑҫтарах-ши? Хӑш ҫулпа каймалла-ши? Каҫ пуличчен ҫаврӑнса килейёпӗр-ши?»
Анне сасси ҫирӗпленет, вӑл савӑнӑҫлӑ хыпар пёлтернӗн хавхаланать:
— Сана укҫа парса ярӑп. Райунта столовӑй пур,
пульницара ӗҫ пӗтерсен ҫавӑнта кӗр. Унта час-часах
ҫӑкӑр сутаҫҫӗ. Ҫӑкӑрне хӑйне уйрӑм сутмасан я ш к а
ил, я ш к а п а пӗрле ҫӑкӑр параҫҫех.
Ҫӑкӑр? Инҫе ҫул тек шиклентермест мана. Анне
сӑмахёсем ман чунӑн чи ачаш кӗтесне сӗртӗнчӗҫ. Тырӑ
вырнӑ вӑхӑтра колхозра ҫӑкӑр паркалатчӗҫ-ха; эпӗ
ҫӑкӑр ҫисе курнӑ. Анчах, шӑпах вӑрҫӑ тапраннӑ ҫул
ҫуралнӑскер, тӑххӑра ҫитсе те хамӑр килте ҫӑкӑр пӗҫернине астумастӑп. Ҫӑкӑршӑн эпӗ таҫта та ҫитме хатӗр.
— Райун инҫе-и вӑл? — ыйтатӑп аннерен.
— Кунтан ултӑ ҫухрӑмра. Сухӑр кассипе хамӑр ялтан тухатӑн та Тӑрмӑша кӗретӗн. Тӑрмӑш арманӗ таҫтанах курӑнать, ҫавӑнталла каякан ҫулпа ут та ут, райунах ҫитсе кӗретӗн. Пульница — вӑрӑм шурӑ ҫурт.
Анне, эпӗ килӗшнипе савӑнса ӳкнӗскер, сасартӑк шӑпланать, ман ҫине «ярас-ши ку ачана, ярас мар-ши» тенӗ пек
иккӗленсе пӑхса тӑрать. Унтан ыталаса илет, пуҫран
шӑлать. Анне ыталать мана, ҫавах хама тӑлӑх ача пек
туятӑп — мӗнле кайса килмелле-ха? Пӗлмен-курман дёре тухма йывӑр, вырӑнтан тапраннӑ куҫҫуль пуҫа хӗсет.
Лисукпа иксӗмӗр ҫул ҫине пӗрер курка сӗт ӗҫетпӗр.
Эпӗ ҫӗтӗк татӑкӗпе чӗркенӗ укҫана хыпашласа пӑхатӑп
та Лисука ҫавӑтса урама тухатӑп.
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— Ухмах Лисук! Ухмах Лисук! — кӑшкӑраҫҫӗ ачасем.
А х а л ь пулсан хӑвалаттӑм-ха вӗсене, халь вара васкамалла, ҫавӑнпа нимён те чёнместёп. Лисук шӑпах
пуҫӗ ыратнипе асапланать, ҫакӑн пек кунсенче вал
сассӑр, мён хушнине итлет, — халь ман хыҫран чирлё
путек пек лёпёстетсе пырать.
— Ухмах Лисук! Ухмах Лисук!
Пёрех хут часрах хамӑр ялтан тухса каясчё. Эпир
васкатпӑр.
Сухӑр кассипе ун вӗҫӗнчи хир пирёншён хӑрушӑ мар,
ку таврара темиҫе хутчен те выльӑх шыраса курнӑ.
Т ӑ р м ӑ ш йӑмрисем пирӗн ялтисенчен ҫӳллёрех пек,
вёсем: «Эсир кунта мён туса ҫӳретӗр?» — тесе ыйтнӑн
туйӑнать. Эпё Лисука йӑмрасенчен а я к к а р а х , ҫул варрине, туртатӑп. Ҫулё те пирённи пек мар, к ӑ п к а тусанлӑ пулин те, урана тӑрӑнтарать. Пире патак утланнӑ
ача хӑвалать. Унран тарса алӑкне уҫса пӑрахнӑ, ҫул
хӗрринчи пӳрте кёрсе тӑратпӑр. Л а в к к а иккен. Те килтен выҫӑ тухнипе, эпё пёртен-пёр тавара ҫеҫ, пысӑк
ещӗкри салма пысӑкӑш канихвете, асӑрхатӑп. Лисук
та ҫавна куҫ хывнӑ, вӑл мана ҫанӑран туртать:
— Еля, канихвет илсе пар-ха!
Хыпаланса ҫётёк татӑкне салтатӑп. Пӳрнесем йӗпе,
вёри, сывлама йывӑр, — укҫана к а я л л а ҫыхса хуратӑп.
Эпё ҫ ӑ к ӑ р илесшӗн. Лисук канихветсёр тухасшӑн мар,
вӑл шӑлне ҫыртса ман алӑри ҫыхха тӑпӑлтарать. Эпӗ
ӑна ч ы ш а - ч ы ш а яратӑп. Вӑл ҫавах сӗкӗнет. Лавккаҫӑ
пирён ҫине тёлёнсе пӑхса тӑрать. Мӗнпур вӑя пухса
аппана урама сётёрсе тухатӑп...
Эпё сывлӑш пӳлӗннӗрен чарӑнса тӑратӑп. Чупатпӑр
и к к е н . И к а й к к и п е тикёс хир. Ҫул хӗрринче арман ларать. Ун кӗрӗс-мерӗс мёлки ыраш пусси ҫинче тапаланать. Хир варринче пёр йывӑҫ ӳсет. Ҫак ют ҫёрте вӑл
ҫеҫ, пӗчченскер, хӳтёлекен тӑван пек туйӑнать. Эпир
майёпен лӑпланатпӑр.
Хӗвел вёрекен ш ы в тӑкӑннӑ евёр ҫунтарать. Питкуҫа тар ҫиет. Ҫулҫӑсем л ӑ п с ӑ р к а й н ӑ . Тусан ҫине
тӑсӑлса ӳкнё чӑкӑт курӑкёнчен урана вӗри ҫапать.
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Эпир ҫул х ӗ р р и н ч и ш у р л ӑ х умӗнче ч а р ӑ н а т п ӑ р .
Пӗчӗк шыва усал курӑкӗ сӑрса илнӗ. Ҫулҫисем унӑн
тачка, тымарӗ мӑнтӑр. Сулхӑн ҫулҫӑсене сире-сире ш ы в
ывӑҫласа илетпӗр, ҫӑвӑнатпӑр. Пирӗн ӗреххетленсе ларма вӑхӑт ҫук, м а л а л л а х утас пулать. Вӗри с ы в л ӑ ш
вӗлтӗртетет. Пур япала та иккӗллӗ курӑнать. Йывӑррӑн
х а ш ӑ л т а т а к а н Лисук вунӑ-вун ик утӑмранах ларса канасшӑн йӑлӑнать. Ларсан — тӑма хӗн, пуҫ ҫаврӑнать, —
ҫакна ӑнланмасть вӑл.
Пӗтӗмпех анкӑ-минкӗленсе ҫитнӗскерсем, эпир кӑнтӑрла тӗлӗнче пысӑк я л урамне пырса кӗретпӗр. Ку
урампа пӗрне-пӗри палламан халӑх утать, хирёҫ пулакансене сывлӑх та сунмаҫҫӗ. Эпир ҫавӑтӑнатпӑр. Х ӑ ш
вырӑна ҫитнине ыйтса пӗлесчӗ — хӑяймастӑп. Сасартӑк
аппапа иксӗмӗр те хавассӑн кӑшкӑрса яратпӑр: пире
тир, ҫӗтӗк тиенӗ лав хӑваласа ҫитет. Ку — пӗлӗш лавҫӑ,
вӑл пирён ялта та ҫӗтӗк-ҫурӑк пуҫтараканччӗ. Лавҫӑ
лашине чарать те, эпир каптӑртатакан ула-чӑла тир дине ҫӗтӗк миххисен хушшине хӑпарса ларатпӑр.
— Хӑш ялтан-ха эсир? — ыйтать тир пуҫтаракан.
— Эпир — Ҫӗньялтан.
— Кам ачисем?
— Эпир Хӗветура ачисем.
Вӑл пирён аннене те пӗлет иккен. Ҫакӑ мана хӑюлантарать, эпӗ столовӑй ӑҫтине, ӑна хӑҫан уҫассине
тӗпчетӗп. Пичче хуравӗ хаваслӑ: столовӑй к а ш н и кунах ӗҫлет-мӗн.
— Ҫӑкӑрне вара хӑйсемех пӗҫереҫҫӗ-и?
— Ав столовӑй хыҫӗнче пӗчӗк пӳрт ларать. Ҫавӑнта
пӗҫереҫҫӗ.
Шӑрӑх кунра мӑрьерен тӗтӗм кӑларакан пӳрт чӗрене кисрентерет, вӑл юмахри асап курса пӗтнӗ паттӑрсем ҫитсе тухнӑ илемлӗ ҫӗршыв пек туйӑнать. Вите шӑрш и кӗрекен пирён лав ҫине пыллӑ чечек ш ӑ р ш и пырса
ҫапӑнать. «Ҫӑкӑр шӑрши пуль...» — сӗмленетӗп эпӗ.
Эпир столовӑй умӗнче анса юлатпӑр. Эпӗ унта кӗрсе
пӑхасшӑнччӗ, анчах та урасенче тӗрек пӗтсе ларчӗ, вара
пысӑк ӗҫе пуҫӑниччен ӑпӑр-тапӑра пӗтерес шутпа Лисука ҫавӑтатӑп та, анраса кайнӑскер, шурӑ ҫурт енне
танкӑл тататӑп.
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Больница тавра решетке тытса ҫавӑрнӑ. Курӑк пуснӑ
к а р т а р а к ӑ в а к тум тӑхӑннӑ ҫынсем лараҫҫӗ. Тулли
хӗрарӑм йывӑҫсем хушшинчи к а ш т а ҫине шурӑ кӗпейӗм ҫакать.
Лисукпа иксӗмӗр алӑран алла тытӑнса больницӑна
кӗрсе каятпӑр. Шалта — вӑрӑм коридор. Икӗ енӗпе
алӑк. Пӗр алӑкӗ умне уксах-чӑлах пуҫтарӑннӑ. Сак ҫине
вырнаҫайманнисем стена ҫумне тӗршӗннӗ, урайне ларнӑ.
— Инвалидсене ӑҫта пӑхаҫҫӗ? — ыйтатӑп эпӗ ҫӳллӗ
пиччерен.
Вӑл темӗн каласшӑн, пуҫӗ ун вӗттӗн-вӗттӗн чӗтренме
тытӑнать. Ман ҫан-ҫурӑм сӳ-ӳ тӑвать, эпӗ каялла чакатӑп.
Пичче, мана хӑратнине курса, хӑй те пӑлханса каять,
хӑйӑлтатакан сассине путарасшӑн хӑрах аллипе ҫӑварне
хуплать, тепринпе умри алӑк ҫине тӑсса кӑтартать.
Пиччерен пӑрӑнатпӑр та кӗтесе, урайне кайса ларатпӑр. Ман куҫпа тан ҫӳпҫе пек шыҫӑнса кайнӑ ура, ҫӑм
тутӑрпа чӗркенӗскер, выртать. Пуҫа ҫӗклетӗп: юнашар,
тенкел ҫинче, кинемей ларать-мӗн: пёр урине вӑл ҫӗре
пуснӑ, теприне умри тенкел ҫине тӑсса хунӑ. Инке манпа сӑмах пуҫласшӑн, анчах та такама хушаматпа чӗнни
илтӗнет те пурте шӑп пулаҫҫӗ. Паҫӑрхи пичче ӳт-пӗвӗпе
силленсе пӳлӗм еннелле утать. Алӑк хӑлӑпне вӑл ниепле
те ярса илеймест, пӳрни сыпписем тимӗре лексе шакӑртатаҫҫӗ. Алӑка уҫса парсан ҫеҫ вӑл шалалла кӗрсе каять.
— Мӗн пулнӑ ӑна? — ыйтатӑп ҫумри инкерен.
— Эй, ачам... Вӑрҫӑ суранӗ...
— Сан уруна тата мӗн пулнӑ? — тӗпчетӗп эпӗ.
И н к е урине сӑтӑркалать.
— Утӑ ҫинче а м а н т ӑ м . Каҫ п у л и ч ч е н ҫултӑм та
тӗттӗмре ҫавапа тӑрӑнтартӑм.
— Апла лайӑх. Сана ним мар инвалид туса парӗҫ.
Ман аппан ури те, алли те сывӑ, пуҫӗ ҫеҫ ҫаврӑнать, —
пӗлтеретӗп хуйхӑ-суйхӑма.
Сасартӑк темскер кӑптӑр-каптӑр турӗ, шанклатрӗ.
Вӑрӑммӑн йынӑшса яни, хӑрӑлтатни илтӗнчӗ. Пӳлӗмрен
шурӑ халат тӑхӑннӑ хӗр чупса тухрӗ, самантран вӑл
пӗчёкҫеҫҫӗ кӗленче йӑтса к а я л л а кӗрсе кайрӗ.
К ӑ ш т а х р а н ҫӳллӗ пиччене ҫавӑтса тухрӗҫ. Ун пуҫӗ
ҫине те ш ы в янӑ, те вӑл ҫав териех тарланӑ: йӗпе ҫӳҫӗ
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пайӑркан-пайӑркан ҫыпҫӑнса ларнӑ, тӑнлаври юн тымарӗсем мӑкӑрӑлса тухнӑ.
Пӳлӗмрен пӗри тухать те, тепри кӗрет. Вёсем пурте
тенӗ пекех вӑйпитти арҫынсем пулмалла, анчах та
хӑшӗ — алсӑр, тепри — урасӑр. Мана анне сӑмахӗсем
аса килеҫҫӗ: вӑл яланах: «Аҫу урасӑр, алсӑр пулин те,
киле таврӑнтӑрччӗ», — тетчӗ. Ҫак сӑмахсене аса илетӗп
те, пӳлӗме кӗре-кӗре к а я к а н уксах-чӑлах, суккӑр ҫынсем пурте ман атте пек туйӑнса каяҫҫӗ...
...Мана такам хулпуҫҫинчен силлет...
— Ан йӗр, ан йӗр, ачам. Пирӗн ҫине пӑхма та хӑрушӑ
пуль ҫав... Ан хӑра, эпир те чӗрӗ чунлӑ ҫынсемех-ҫке...
Лӑплантараканни — ман ҫумри кӳршӗ. Вӑл пӗчӗк
урапа ҫине чӗн пиҫиххипе ҫыхӑнса ларнӑ. Чӗркуҫҫирен ҫӳлерех татнӑ урисене сӑран пек якалса пӗтнӗ, тусанлӑ-пылчӑклӑ шӑлаварӑн пушӑ пӗҫҫисемпе ҫавӑрса
ҫ ы х н ӑ . Пуринчен ытла мана ун аллисем хӑратрӗҫ:
кӗске те п у к л а к ӳт-пӳпе танлаштарсан вӗсем килӗшӳсӗр вӑрӑм. Ал лапписем — ура тупанӗсем евӗр —
л а п к ӑ ш ӗ п е ӳт х ы т т и пулса тӑнӑ, вёсен к а л ӑ п ӗ те
улшӑннӑ: ирӗн-каҫӑн ҫийӗнекен хӑйра пек лаптакланнӑ.
Урасӑр пиччен сасси ӑшӑ.
— Часах ак киле каятӑр. Халь ман кёмелле, ман
хыҫҫӑн сире чӗнсе кӗртӗҫ. Хушаматӑра ҫырса илчӗҫ-и?
Тухтӑр патне кёрес умён малтан ҫырӑнмаллине эпё
п ӗ р р е м ӗ ш хут и л т е т ё п . Пичче икё а л л и п е у р а й н е
тёртет, урапи малалла кусать. Вӑл мана пӗчӗк пӳлёме
ертсе кёрет, унта лараканпа тем калаҫать. Манран эпё
х ӑ ш ялтан, мӗншӗн килнине ыйтса ҫыраҫҫё. Ҫак хутне
эпӗ кӗрес пӳлёме кайса параҫҫӗ.
Эпир каллех урайне кайса ларатпӑр. Сивё. Хёвел
анӑҫнелле тухакан чӳречесем тём хура.
Лисука чённи илтӗнсе каять. Пирён урасӑр пичче
хыҫҫӑн кӗмеллеччӗ, эпё аптӑраса тӑратӑп. Пичче кулать, унӑн ҫурӑла-ҫурӑла кайнӑ тӑм тӗслӗ пичё ачашшӑн ҫуталать. Такам мана ҫурӑмран тӗкет, такам алӑка
уҫса парать — эпир пӳлӗме кӗрсе тӑратпӑр.
Сӗтел хушшинче — виҫё тухтӑр. Лисук ман ҫума
тёршёнет. Эпӗ ӑна тухтӑрсем умёнчи пукан ҫине лартатӑп, ан хӑратӑр тесе алла ун хулӗ ҫине хуратӑп. Куҫ169

лӑх тӑхӑннӑ хӗрарӑм тухтӑр пирӗн ҫине шӑтарасла
пӑхать, ыйту парать. Эпӗ, хыпӑнса ӳкнӗскер, хирӗҫ те
хуравлаймастӑп. Эпир чӗнменнине кура вӑл тарӑхма
пуҫлать, темӗншӗн ман аннене вӑрҫать:
— Амӑшӗсем килте, ачисене ав пӗчченех кӑларса
яраҫҫӗ!
Ун сӑмахне арҫын тухтӑр пӳлчӗ. Вӑл сӗтел хушшинчен тухрӗ те пирӗн ума пычӗ. Малтан аппапа ман ята,
анне ӑҫта ӗҫленине ыйтрӗ, кайран сӑмаха Лисук ҫине
куҫарчӗ.
— Халь ҫулла-и, хёлле-и? — ыйтрӗ вӑл аппаран.
Лисук ман ҫине ҫаврӑнса пӑхрё. Эпё сас памарӑм.
Лисук вара мана алӑран ярса тытрё те пӑшӑлтатса илчӗ:
— Сивё! Мана сивё! Хӗлле!..
Куҫлӑхлӑ тухтӑр кулам пек турӗ. Манӑн йёрес килсе кайрӗ.
— Кунта килнё чух мӗн куртӑн? — ыйтрӗ куҫлӑхлӑ
тухтӑр.
— Канихвет куртӑм, — ш ӑ п п ӑ н хуравларӗ Лисук.
Л и с у к п а урӑх калаҫмарӗҫ. Ун куҫне тавӑрса куҫ
тӗпне тӗрӗслерӗҫ, чёрине итлесе пӑхрёҫ.
— Чирлӗ мар сан аппу. П ӑ л а х а я перет, — касса
татрё куҫлӑхлӑ тухтӑр. — Апатне лайӑхрах ҫитерес пулать. Ҫу, хӑйма, ҫӑмарта кирлӗ.
Ҫапах та пире темле хут ҫырса пачӗҫ.
Пӳлёмрен тухсан эпё ҫӑмӑллӑн сывласа яратӑп, хутне урасӑр пиччене тыттаратӑп. Ҫынна сӑмахпах ҫапса
хуҫма пулать и к к е н , — п и ч ч е сӑмахёсем ҫамкаран
мӑлатукпа ҫапнӑ пек танлаттараҫҫё:
— Хӗрӗм, ку хутран пулӑшу ҫук. Аппуна виҫҫёмёш
группа ҫеҫ панӑ. Арҫын тухтӑрпа тепӗр хут кёрсе калаҫ-ха. Вӑл ӑнланма тивёҫ. Мӗн кирлине тӳррипе кала.
Пёр-ик сехетрен ӗҫ вӗҫленет, ҫавӑнччен кёт-ха.
Эпӗ хытса тӑратӑп. Ӗҫ ҫинчен ыйтса пӗлес вырӑнне
урӑхла сӑмах персе яратӑп:
— Тухтӑрсем саланиччен столовӑйне кайса килеетпёр-ши?
— Килетӗр! Укҫу пур-и? Кайса ҫырткалӑр та к а я л л а
килӗр.
Эпир хёвеллё ӑ ш ӑ картана тухатпӑр. Пӳртре вӑрах
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ларнӑран куҫ хуралса каять, умра сарӑ, симӗс ункӑсем
шуса иртеҫҫӗ.
Столовӑйне тӳрех кӗме хӑюлӑх ҫитеймест, — алӑк
умӗнче тӑхтаса тӑратпӑр.
— Эсир столовӑйне-и? Кунта пулсан — кӗрӗр. Алӑка ҫаклататӑп. Эпир паян ир хупатпӑр, — тет картл а ш к а ҫинче тӑракан хӗр. Чӑнах, вӑл пирӗн хыҫранах
алӑка питӗрсе хурать.
— Хӗр ачасем, сире мӗн кирлӗ?
— Ҫӑкӑр.
— Паян сутмалӑх ҫӑкӑр ҫук.
Эпӗ аптӑраса тӑмастӑп, анне сӑмахӗсене пуҫра тытса, хӗр манпа килӗшессе пӗлсе, лӳчӗркеннӗ укҫана
кӑларса паратӑп.
— Апла пулсан пире пёр тирӗк я ш к а пар. Яшкапа
пӗрле ҫӑкӑр пар. Эпир иккӗн.
Пире икӗ чёл ҫӑкӑр виҫсе параҫҫӗ. Чӗлӗсене асӑрхануллӑн алӑ тупанӗ ҫине хуратӑп. Ҫӑкӑрӗ ӑ ш ӑ . Ман
ҫӑвара сӗлеке тулать. Ҫӗнӗ уйӑх пек икӗ чӗлле халь
ҫиес марччӗ. Ман ӗмӗт — юмах пек: киле кайнӑ чух
хирте канма ларатпӑр та пӗр чӗллине ҫурмаран хуҫатпӑр, никамран вӑтанмасӑр вӑраххӑн чӑмлӑпӑр, ӗмӗпӗр... Тепӗр чӗллине киле илсе ҫитересчӗ... Килте виҫӗ
татӑк тӑвӑпӑр — каллех ҫӑкӑр ҫимелле пулать!
Пире пӗр чашӑк яшка антарса параҫҫӗ. Анне пире
пур ҫимӗҫе те пёр тан уйӑрма вӗрентнӗ; халь, ҫак яшкапа тӑранмасса сиссе, эпир черетпе ҫиме канашлантӑмӑр.
Анчах та Лисук пӗр кашӑк яшка ӑсса иличчен, ӑна ҫӑтса яриччен ӗмёр иртнӗн туйӑнать. Ӗнер эпир унпа кашлич ҫинӗччӗ, те ҫавӑнпа, те шӑннипе Лисук тути чӑмӑркка
пек шыҫса тухнӑ, — пӑрӑҫлӑ яшкана вӗрсе сивӗтмесӗр
сыпаймасть. Чуна ҫапла йӗкӗлтенине чӑтса тӑраймасӑр
ҫёнӗ меслет шыраса тупатӑп. Лисук хирӗҫлемест. Халь
кашниех умлӑ-хыҫлӑ икӗ кашӑк сыпать. Эпӗ хам пая
кап-кап ҫӑтса яратӑп та, Лисук мён чул ҫинине шутласа
ларатӑп. Вӑл икё кашӑк ӑсса илессине кётни — хёртнё
тимёре тытса ларнипе танах. Лисук ман асапланӑва чухларё курӑнать, ӗнтӗ вал яшкине сивётсе те тӑмасть, васкать, сыпмассерен ӑхлата-ӑхлата илет.
Тирёк тёпёнчи я ш к а тата виҫ-тӑватӑ к а ш ӑ к пулатчё
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пулӗ, столовӑй чӳречи тӗлӗпе арҫын тухтӑр иртсе пынине курах кайрӑм. «Аҫта каять вӑл? Вёсен ӗҫӗ вёҫленчӗ те-и? Килелле утмасть-и? Кайран ӑна шыраса тупаймӑн».
— Лисук, эс ҫакӑнтах лар. Яшкана мансӑр ан ҫи.
Ҫӑкӑра ан тив, — тесе урамалла вирхёнетӗп.
Тухтӑра хӑваласа ҫитетёп те хыҫалтан туртатӑп.
— Пичче! Тухтӑр пичче!
Алӑри хута кӑтартатӑп.
— Ҫак хутпа пире хӑмӑл ҫултараҫҫӗ-и?
Тухтӑр ман сӑмахсене ӑнланаймасть. Эпӗ тепёр хут
ыйтатӑп.
— Ҫак хутпа хӑмӑл ҫултараҫҫӗ-и пире?
— Мӗнле хӑмӑл? Йӗркипе каласа пар-ха.
Сасартӑк тухтӑр пичё тӑрӑх ҫак хутпа пире нимӗн
те паманнине ӑнкарса илетёп. Ман умра куҫҫуль тётри
сиккелет, янкӑр тӳпе хӗррипе яр-р! та яр-р! хёвел шӑвать,
ун хӗрлӗ ҫути тимӗр витнӗ ҫурт тӑррипе ман паталла
юхса килет. Эпё йёркипе ӑнлантараймастӑп. Пирӗн тавра ҫын пухӑннӑ. Урмӑшнӑ сас кӑшкӑрни илтёнет. Эпё
кӑшкӑратӑп иккен:
— Эпир вилетпёр! Ӗне усрамасан эпир вилетпёр!
Ман ӑс-пуҫра хёл каҫёсенче колхоз улӑмне вӑрлама
ҫӳрени пӑтрашать: улӑм ури уй варринче, ҫил ҫинче
ларать, туртатӑн-туртатӑн пӑрланнӑ улӑма, ху сиксе
чӗтретӗн — ак-ак сана хуралҫӑ ярса тытать... Имренӗскер
тата хытӑрах кӑшкӑратӑп, тухтӑр мана ҫурӑмран лӑпкать. Ун сӑмахӗсем ҫӑра тётре витӗр чётренсе килеҫҫё.
— Хулара пулсан сан аппуна пёрремёш группа паратчёҫ. Халь ун алли-ури сывӑ, ялти ӗҫе хутшӑнма пултарать тесе ӑна виҫҫёмёш группа ҫеҫ ҫырса патӑмӑр.
Ӳссе ҫитнё ҫынсем йӑнӑшмаҫҫё тесе. Эпё юхӑмне
пӳлнӗ чула илсе пӑрахасшӑн кёрмешекен пӗчӗк шыв
пек антӑхса каятӑп.
— Тухтӑр пичче, ма ҫапла калан?! Ӑна «Ухмах Лисук» теҫҫӗ вӗт! Ӑнсӑр ҫын ялта епле ӗҫлетӗр? Ӗнер ӑна
анне чӗкӗнтӗр ҫумлама илсе кайрё. Чёкёнтёре ҫум курӑкёнчен уйӑраймасӑр вӑл пӗтӗмпе туртса кӑларнӑ.
Пире бригадир вӑрҫса пӗтерчӗ! Ӗҫ кунё пама мар, ҫак
сӑтӑршӑн тёрмене лартмалла сире терё...
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Сас вӑйӗ пӗтрӗ. Эпӗ ӗсёклесе ятӑм. Тухтӑр мана хӑй
ҫумне пӑчӑртать.
— Чарӑн, пӗчӗкскер, чарӑн. Халь каярах юлчӗ, тухтӑрсем саланчӗҫ. Аппуна ҫитес эрне кун ҫавӑтса к и л .
Ӑна тепёр хут пӑхӑпӑр. Сӑмах паратӑп сана: кӑҫал утӑ
ҫулатӑрах. Ку хутне кунтах хӑвар. Аннӳне: «Пурте
йӗркеллӗ пулчӗ, хучӗ ҫине пичет ҫеҫ пустараймарӑм», —
тесе ӑнлантар. Халь киле вӗҫтерӗр. Каҫ пулать.
Пит-куҫа саппунпа шӑлатӑп та иклетнипе сике-сике
илекен пуҫа ик алӑпа тытса пӑрахса хӑварнӑ ҫӑкӑра
илме чупатӑп.
Столовӑй алӑкне ҫӑрапа питӗрнӗ. Лисук пӳрт ҫумӗнче ларать.
— Ҫӑкӑр ӑҫта? — кӑшкӑратӑп эпӗ.
Лисук сиксе тӑрать те ун-кун пӑхкалать. Ун кӗсйи
пушшине, аллинче нимӗн те ҫуккине куҫ хупса иличчен сӑнаса илетӗп.
— Ҫӑкӑр ӑҫта теп?!
Лисук йӗри-тавра темӗскер шырать.
— Пӗ-пӗ-пӗлместёп...
Эпӗ столовӑй чӳречи патне ыткӑнатӑп. Чӳрече хашакӗнчен ҫакланса ҫӳлелле кармашатӑп: шалта пуш
сӗтелсем ҫеҫ.
Эпё — каллех Лисук умӗнче.
— Ҫӑкӑра ӑҫта чикрӗн?!
Лисук сиксе чӗтрет.
— Пӗлместӗп... Столовӑйне хупмалла терӗҫ те, эпӗ
сан хыҫранах тухрӑм. Ҫӑкӑрӗ пирӗн мар вӗт... Вӑл сӗтел
ҫинчех юлчӗ...
Таврана хура тёс карса илет. Куҫ умне Лисук ҫеҫ,
ҫӑкӑра ҫухатакан ҫеҫ, тӑрса юлать.
Эпё каллех малалла ыткӑнатӑп. Ман чышкӑсем Лисука лачлаттараҫҫӗ. Ура айӗнче ҫӗр тайкаланать. Столовӑй пӳрчӗ пӗр ҫухалать, унтан чӳречисене ҫиҫтерсе
ҫывхарать. Чӳрече рамисем ӗречӗпе ларса тухнӑ йывӑҫ
хӗрессем пек ман ума ҫитсе тӑраҫҫӗ. Каялла чакатӑп.
Алӑсем ҫав-ҫавах тӑпач муклашкисем пек ывтӑнаҫҫё.
Хурланчӑк ҫинҫе сасса илтсен ҫеҫ, ал-ура лӗнчӗр кайнипе, эпӗ пӳрт кӗтессине авӑнса анатӑп. Кивӗ пӗренесем — ыраш ҫӑкӑрӗ тӗслӗ, пӗрене хушшинчи мӑкран
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ыраш ҫӑкӑрӗ шӑрши кӗрет. Эпӗ ыталанӑ ҫӗр пичӗ —
ҫӑкӑр пӗҫерме хутнӑ кӑмака тӗпӗ пек — вӗри те асамлӑ.
Ҫӑкӑр тӗслӗ таврара ман аппан пичӗ-куҫӗ ҫеҫ хӗп-хӗрлӗ.
Эпир ҫавӑтӑнатпӑр та чупатпӑр. Сулхӑн каҫ вӑшӑлтатать. Хӗвел анать. Малти тӳпене ылтӑн ҫыранлӑ, ылтӑн
шывлӑ ҫырмасем евӗрлӗ пӗлӗтсем пӑраласа тухнӑ.
Аслӑ хиршӗн икӗ хёр ача — ҫинҫе туналлӑ курӑк
ҫеҫ, хыҫран хӑвалакан ҫилпе эпир хытхура пек тайӑлатпӑр.
Пире хирӗҫ пӗр ҫын васкаса килет. Утти — аннен...
Кунӗпе хурланса та ман куҫ типмен иккен, юлашки тумламсем, ӳте хӑпалантармалла вӗрискерсем, анне
саппунӗ ҫине тумлаҫҫӗ.
— Ҫӑкӑр илсе ҫирӗр-и? — ыйтать анне.
Ӳпкере хӑй-хӑй тӑвать, пыра ларнӑ чӑмӑрккана ҫӑтса та яраймастӑп, сурса та пӑрахаймастӑп. «Ҫук, ҫӑкӑр
ҫисе пулмарӗ» тес вырӑнне урӑхла сӑмах тухать.
— Ҫирӗмӗр, — тетӗп.
— Ачам, эс мӗншӗн юнланса пӗтнӗ? — ыталать анне
Лисука.
Лисук ман ҫине пӑхса илет те пуҫне анне саппунӗпе
хупӑрлать. Вӑл ӗсӗклет, мана ун хулпуҫҫийӗсем чӗтрени курӑнса тӑрать. Анне ахлатса ярать, пире икӗ аллипе икӗ енчен ыталаса илет.
Куҫсем типеҫҫӗ. Ман чун-чӗре пуш хир пек ирӗк.
Аннене тухтӑр хушнине каласа паратӑп. Вӑл пӗчӗк ача
пек савӑнса каять, кулать, аппапа иксӗмӗре ҫӗнӗ кӗпе
ҫӗлесе парасшӑн ӗмӗтленет. Хальхинче ку чӑн пулассӑн
туйӑнать...
Тӗттӗм пулнӑ ҫӗре эпир киле ҫитетпӗр. Каҫхи апат
хыҫҫӑнах эпӗ ҫывӑрса каятӑп. Мана илемлӗ тӗлӗк курӑнать.
Анне кӑмака хутса янӑ пек. Эпӗ сӗтел хушшинче
урок хатӗрленсе ларатӑп пек. Ман кӗнекепе юнашар
кӑвас чӗресӗ ларать, паш та паш чуста йӳҫет.
— Ах тур-тур! Чуста йӳҫсе тӑкӑнать пуль, — ӑшталанать ман анне, кункӑрапа ҫӑнӑх илсе кӗрет те чуста
ҫӑрма пикенет.
Ҫав вӑхӑтра кантӑкран шаккаҫҫӗ. Эпӗ чӳрече пӑрне
вёрсе ирӗлтеретӗп. Пӗчӗк ҫавра шӑтӑкран хӑрах куҫпа
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урамалла пӑхатӑп. Тулта асар-писер тӑман тустарать,
ҫил улать. Пирён кил умӗнче пӗчӗк ҫуна сӗтӗрнӗ ушкӑн
ача тӑрать. Вёсем мана чёнме килнё.
— Еля, кив улӑм пуҫтарма атя!
Вӗсене эпё ҫапла хуравлатӑп:
— Пирён лупас тулли утӑ! Ниҫта та каймастӑп!
Пёлтёр те улӑм вӑрлама ҫӳренипех мён чул урок сиктертём, «иккё» илсе тӑтӑм. Мана пёр класра тепӗр ҫула
хӑварчёҫ. Халь ёнтё эпӗ тӑрӑшса вӗренетӗп те тухтӑра
тухатӑп! Тухтӑра тухсан сире пурсӑра та утӑ ҫултаратӑп!
Ачасем ман сӑмаха те илтрёҫ, те илтмерёҫ, тулашакан ҫилпе кёрмешсе кёртсем урлӑ колхоз авӑнӗ еннелле ҫул тытрӗҫ. Ашса тухмалла мар юр ал-урана
тӑлласа ачасене турта-турта антарать. Ашшёсёр тӑрса
юлнӑ ачасем пӗтӗрӗнекен юр юххи ӑшёнче ҫухалаҫҫё.
Пӳртре ӑ ш ӑ . Вучахри юман кӑварё ҫийӗпе кӑвак
ҫулӑм явӑнать. Анне кӑмакана ҫӑкӑр хывать. Ҫӑкӑрё
ун ҫаврака мар, чёлё евёрлё. Анне, ҫӑкӑрне хӑҫан кӑлармаллине палӑртса, сехет ҫине пӑхса илет.
Эпё кулатӑп. Ман кулӑ ӑш-чике ӑшӑ сӗт пек ҫемҫетет. Ман кулӑ — хаваслӑх, ҫак хаваслӑха чӑтаймасӑр
куҫ куҫҫульленет, вара эпё, чи телейлӗ хёр ача, лёпсёрех
кайса куҫа хупатӑп.
Эпё ҫӑкӑр чӗлли пиҫсе тухасса кётетёп.
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