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Пирӗн енче Пӑркка мучие пӗлмен ҫын та ҫук. Ҫӗнь•
ялсенчен:
<гЭс ӑҫтисем пулатӑн-ха?»>—тесе
ыйтсан,,
кӑшӗсем хӑйсен ял ятне те асӑнмаҫҫё, «Пӑркка мучи
ялӗнчен!» — тесе ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Ентӗ Пӑркка мучие пула
эп те чапа тухрӑм. Шутласа пӑхӑр-ха хӑвӑрах! Эп леш
вырсарникун
Аслӑ Арапуҫ пасарне уйран ҫӳпҫи илме
кайнӑччӗ. Тавар патне пытӑм ҫеҫ — пёр карчӑк ман ҫине
кӑлин пӑхрӗ те юнашар тӑракан стариккине кӑлт! тӗкрӗ: «Кур-ха, кур! Унталла мар, кунталла ҫаврӑн! Ак
ҫак лапчӑк сӑмса — Пӑркка мучи писсӑрӗ вӑл!» Карчӑк
пӑшӑлтатса кӑна каларӗ, мана пётӗм пасар капӑрррI
сырса илчӗ. Чап тени ҫавӑ ӗнтӗ вал! Эх. пуҫланчӗ вараI
Пӗр-пӗр чухне каласа парӑп-ха! Карчӑк тӗрӗсех каларё.1
хӑш чухне Пӑркка мучи каланисене ҫыра-ҫыра илетӗп
ҫав эп. Кӑна пӗлтӗрех ҫырса хунӑччё-ха.

ВӖҪЕКЕН КӲЛӖ
Тахҫан авал Ҫӗньялпа Атӑк хушшинче тинӗс пек
кӳлӗ ҫуталса выртнӑ. Тарӑнччӗ, тет. Тасаччӗ, тет. Темле тарӑн пулсан та, кимӗпе пынӑ чух тимлесе-тимлесе
пӑхсан, кӳлӗ тӗпӗнче ҫӑлсем палкаса тухни ҫаплах
курӑнатчӗ, тет. Ушкӑн-ушкӑн кайӑк кӑвакал, хуркайӑк аннӑ ҫакӑнта, темле асамлӑ шурӑ кайӑксем ишсе
ҫӳренӗ. Таврара пуртӑ курман вӑрман кашланӑ.
Пӗррехинче ман асатте хирьенчи палла тӑранӗ
патне каять. Ҫулла пулнӑ ун чух. Чӑтма ҫук шӑрӑх
тӑнӑ. Хамӑр енпе — вӑрман сулхӑнӗпе, шыв-шур
уҫҫипе — пынӑ чухне аванах пулнӑ-ха асаттене, ак,
тухать те хирьенне, 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.
— Апла пулсан, пурӑнӑрах ӗнтӗ, ҫакӑнтах пурӑнӑр!— тет ман асатте.—Эпир те аслаттесен вырӑнӗнче
пурӑнатпӑр, аслаттесем аслӑ вӑрманлӑ, ҫутӑ кӳлӗллӗ
вырӑна суйласа илнӗ те, пурӑнатпӑр ӗн1ӗ каш-каш
йывӑҫ хушшинче, йӑлтӑр-йӑлтӑр шыв хӗрринче!
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Палла тӑранӗ чӗнмест.
— Сирӗн кунта вӑрман таврашӗ ҫук та, хӗлле мӗнле ӑшӑнкаласа пурӑнатӑр вара? — тӗпчет асатте.
— Улӑм ҫунтаратпӑр.
— Аре, улӑм лайӑх ҫунать пулӗ-ха вӑл, палл! 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! Мӗнле килне
ҫитет, ҫапла вӑлта ярса тытать! Хапхине уҫса, вунӑ
утӑм тӑвать те кимӗ ҫине кӗрсе те ларать вӑл! Шывё
йӑл-йӑл, кимми йӑр-йӑр, пуллисем йӑмпӑлт та йӑмпӑлт! Асатте пула тытма ларать. Ларать вӑл кӗмӗл
ҫулҫӑллӑ хӑва айӗнче савӑнса-хӗпӗртесе-рехетленсе,
хӑйпе хӑй калаҫса.
— Эй, мӗскӗн хирьенсем! Мӗнле пурӑнаҫҫӗ-ши ҫав
ҫынсем? Аре, ҫапла ӗнтӗ вӑл, кил-ҫурта улӑмпа ӑшӑтсан, пӳрт тӑррине витмелӗх те юлмасть. Хӗрринчи
ҫурт ҫине пӑхма та хӑрушӑччӗ, ҫивиттийӗ хуралса,
шӑтӑк-путӑклансах кайнӑччӗ. Аре. Мӑян та шӑтса
тухнӑччӗ пулмалла. Аре. Ёнтӗ хӗрӗмсен хирьенне каймалла ан пултӑр! Эп, айванӗ, чухлаймастӑп-ха: вёсен
арҫыннисем сунара ӑҫта ҫӳреҫҫӗ-ши? Хӗрӗсем ӑҫта
ҫырлана каяҫҫӗ-ши? Ачисем шӑхличӗсене мӗнрен касса тӑваҫҫӗ-ши? Астариккисем ӑҫта пулӑ тытаҫҫӗ-ши?
Асатте ҫӑрттан хыҫҫӑн ҫӑрттан, уланкӑ хыҫҫӑн
уланкӑ туртса кӑларать, киле кимӗ тулли пулӑ тытса
таврӑнать.
5

Кун иртет те, ҫывӑрма выртаҫҫӗ. Асаттене пӑчӑ
темскер, ниепле те ҫывӑрса каяймасть. Йывӑр ҫумӑр
килмест пулӗ-ҫке тесе, картишне тухать те вӑл сехёрленсе 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 кашӑлл! ҫӗкленет те лашш! каялла анса ларать.
Асатте пӗр юпаран ҫатӑрласа тытнӑ та ни вилӗ, ни
чӗрӗ тӑрать. Каш-каш! тӑвать ҫӳлте шӑваканни, чашш!
чашш! сапать сивӗ шывпа. Чыхӑнса вилсе выртманни
кӑна ӗнтӗ асаттен. Ак пӳрт тӑрри тепре хашӑлл! шӑтӑр-шатӑр! тӑвать те, темскер лапсӑркка йӗпе капан
евӗрлӗскер, асагте ҫумӗнченех шуса иртет иккен ҫав
вӑхӑтра.
Тавралӑх уҫӑла пуҫлать майӗпен. Кашлани-чашлани лӑпланать, ушкӑн-ушкӑн хуркайӑк 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 витремӗр-ҫке!» — макӑрать ман асанне. Урамра халӑх
шавлааь: «Мӗн пулнӑ?» та «Мӗн пулнӑ?»
Ак, ял хӗррине чупса тухаҫҫӗ. Айтурах! Пирӗн
кӳлӗ ӑҫта? Пирӗн вӑрман ӑҫта? Хӑшӗсем сӑхсӑхаҫҫӗ,
теприсем хӗвеле пуҫҫапаҫҫӗ.
— Пирӗн кӳлӗ вӗҫсе кайнӑ вӗт! — тесе кӑшкӑрса
ярать те ман асатте ҫӗре тӗшӗрӗлсе анать.
— Пӗтрӗмӗр! Пӗтрӗмӗр! Ырра мар ку! — хуйхӑрать пӗтӗм халӑх.
Ак тата! Сулахай Киркки (ман Эверкке кумӑн аслашшӗ пулать ӗнтӗ вӑл!) пӗтӗм ҫемйипе хурах кӑшкӑрса чупать. Арӑмӗ икӗ ачине йӑтнӑ, тепри, амӑш
6

аркинчен ҫакланса, хыҫран сӗтӗрӗнсе пырать. Сулахӑй Киркки куҫҫульпе макӑрать.
— Ялйыш! Пире килтен хӑваласа кӑларчӗҫ!
— Камсем?
— Пӗлместпӗр! Маччана ҫӗмӗрсе кӗчӗҫ! Аран тухса тартӑмӑр! Пулӑшсамӑр!
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 — тӑраймаеть!
— Сысна мар ӗнтӗ вӑл! Пирӗн сыснасем маччаран
сикмеҫҫӗ!
Хӑшпӗрисем сехри хӑпнипе каялла тараҫҫӗ. Хӑк>ҫахсем ҫеҫ тӑрса юлаҫҫӗ. Шалтан хаппп! хашш! сывлани илтӗнет.
— Ури ҫине тӑриччен кӗрер пуль! — тет пӗри, чи
хӑюлли.
Йӑпшӑнса-Йӑпшӑнса пыраҫҫӗ те алӑка ярр! уҫса
яраҫҫӗ. Урайӗнче виҫӗ ҫулхи мӑнтӑр сысна пек пулӑ
выртать! Сулахайсен пӳрт тӑррине ҫӗмӗрсе, маччине
шӑтарса урайне ӳкнӗскер! Пулли сухине хускаткаласа хашш! тӑвать те, ҫынсем кӑпӑр-капӑр каялла чакаҫҫӗ, ҫакӑнса тӑракан сӑпка маччана ҫити сикет.
— Пусас ку пулла! — тет хайхи Сулахай Киркки.
— Ах, Киркка, пӗчӗк 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, пулӑ ман
урайне ӳкнӗ, мӗн тӑвас теп — ҫавна тӑвап! — хивре7

ленет Сулахай. Никама та итлесшӗн мар этем — туххӑмрах пуйма шут тытнӑ пулӗ ҫав!— Пёр 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 йӑкӑшт 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.
— Атте, чӳречене уҫ! — тет хайхи ача.
— Киркка, чӳречӳне уҫ, часрах уҫ! — шавлать
пӳртри халӑх.
Чӳречине яри уҫса пӑрахать Сулахай. Пӑравус нек
хаш-хаш-хаш сывласа илет те пулӑ, чӳречерен 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 те юсамалла. Эрне иртет, халӑх
ҫавах лӑпланаймасть-ха, сӑмах-юмах кӳлӗ ҫинчен кӑна. Ак пӗри (сӗре ӑсли!) ыттисене ӑнлантарать:
— Пирӗн кӳлӗ халиччен ҫумӑр пулса ҫуса пӗтнӗ!
8

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. Ак сана! Унччен
тырри-пулли кӑтьӑр-катьӑр кӑна ларатчӗ, халь пӗкӗ
курӑнмалла мар, ҫӗлен шуса кӗмелле мар ӳссе кайнӑ!
Ха, хӗрринчи пӳрт тӑррине те ҫӗнӗрен витнӗ! Кил 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
тӑрри вӗт ку, ман пӳрт тӑрри! Йывӑрлӑхӗсене эп хамӑр тапӑр патӗнчен касса килнӗччӗ!» — тесе кӑшкӑрасшӑн та мӗскӗн этем, анчах сасси тухмасть. Ак пӗр
хӑрушла шухӑш хирӗнсе кӗрет те ун пуҫне, вӑл пӳрт
тӑрри ҫинчен те манса каять, сасси те уҫӑлать.
— Кинемей, ав ҫав, кӑн-кӑвакки, мӗн вӑл?
— Кӑн-кӑвакки-и? Малашне ӗнтӗ чӑмпӑл-чӑмпӑл,
шӑмпӑр-шӑмпӑр туса ҫеҫ пурӑнатпӑр пуль!
— Кинемей! — кӑшкӑрмаллипех кӑшкӑрса ярать
ман асатте.— Ав ҫав, кӑн-кӑвакки, мӗн вӑл?!
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— Ыльӑм, хӑлхи хупланман-ха ман, витӗрех илтеп-ха. Кӑн-кӑвакки тавра унта сип-симӗсси ешерет!
Малашне ӗнтӗ юман вутти ҫеҫ хутса пурӑнатпӑр
пуль!
— Кинемей! — сехӗрленсе-тархасласа ыйтать асатте.— Ав ҫав, кӑн-кӑвакки, мӗн вӑл?!
— Куками,— илтӗнсе каять пӗр нӑйкӑлти сасӑ,—
эп Ҫуткӳл хӗррине пулӑ тытма каяп!
— Мӗнпе тытӑн-ха, савнӑ мӑнукӑм?
— Алапах! Унта пулӑ кӗшӗлтетет кӑна! Куками,
пирӗн кӳлӗре сысна пысӑкӑш пулӑ пурӑнать, тет. Ҫынсем 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.«Ҫыртма
йӗм! Кӗстӳн тытасшӗ! Сан юратнӑ йывӑҫ мар вӑл, ман
юратнӑ йывӑҫ!» — вӗчӗхет чунӗ тӑвӑнса килнӗ асатте.
Тинех мӗн тӑвайӑн? Кайса ларать пӗр ҫинҫе хурӑн айне. Хурӑнӗ йӑнк-йӑнк авӑнать, асаттен чӗри туртса
ыратать.
Шӑв-шав тапратма та шутлать асатте, анчах мӗн
усси? Кӳлли таҫтан вӗҫсе килнине тунса тӑмӗҫ-ха
хирьенсем, ҫын хуйхине ӑнланакансем те пулӗҫ ку
ялта, «илсе кай кӳллӳне» текенсем те тупӑнӗҫ. Анчах
мӗнле илсе каян ӑна? Йӑтса-и? Тиесе-и?
Аҫта кайса кӗрен? Каялла таврӑнать асатте. Тепӗр
кунне пӗтӗм Атӑкӗ-Ҫӗньялӗ кӳлӗ патне каять. Каять
те — пушӑлла таврӑнать.
Эп унта ҫулсерен кайса тӑратӑп. Ятарласа. Каймассерен сӑваплӑ шывӗпе пит-куҫа ҫуса килетӗп. Мана
ҫакӑ тарӑхтарать: мухтанаҫҫӗ, мухтанаҫҫӗ вара хирь10

енсем: «Пирӗн кӳлӗ!» те «Пирӗн кӳлӗ!» теҫҫӗ. Мӑшт
тӑрасчӗ! Вӑл кам 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 манса каймалла вӑл, нивушлӗ кӳлле калла ҫавӑрса
килмелле мар? Килмелле!
ПУРНАҪ ПУҪЛАМАН ҪАКӐРТАН
ПУҪЛАНЧӖ

— Э-э, эсӗ-ҫке ку. Кил, кил! Лар-ха ҫакӑнта, хӗвел
питтине! Сыснасене чӗкӗнтӗр тураса патӑм та ват
шӑмшака ӑшӑтса ларап-ха. Кӑна хурмишӗн кӑна туртап, мучи те мучи теҫ, чӗлӗмсӗр нӑстӑющий 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! 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 тав11

ра планетӑсем ҫаврӑннӑ пек! Ун ҫине пӑхаттӑм та, чӗрем ҫичӗ ҫунатлӑ кайӑк пек ярӑнатчӗ. Юратни-юратманнине пӗлмеп, 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 тӑрӑст! сикетчӗ, ашшӗне Ярушкасен пӳртне хӑпартнӑ чух
пӗри Ули тете тесе чӗнчӗ те, лешӗ хар! ҫеҫ кӑшкӑрса
лӑрахрӗ: «Ули мар, Влачимӗр!»
Юрӗ. Пирӗн пахчасем вӗҫме-вӗҫӗнччӗ. Ак пӗррехинче вӑл та хӑйсен йӑранне ҫумласа вӗҫне тухнӑ,
эпӗ те. Этем хӗрӗ те темелле мар ӑна, те турамӑш, те
пирӗшти тӑрать ман умра.
— Саттюк,— терӗм ҫавӑн чухне,— эп саншӑн ӳкетӗп те вилетӗп!
Кӗрен пичӗ хӗрелсе кайрӗ.
— Ан вил! — терӗ те вӑл часрах тепӗр йӑранне
ҫумлама пӗшкӗнчӗ.
Хӗр тепӗр каҫхине те ҫумлама тухрӗ, эпӗ те, ҫумлам пек туса, ӑна хирӗҫ талпӑнап. Пуҫа ҫӗклеп те йӑл
куҫӗнчен пӑхап:
— Саттюк, сан пата хӑтана ярам-и?
— Яр,— тет. Унтан тӑруках шуралса кайрӗ те пуҫне чикрӗ.— Мана сана памаҫҫӗ пуль ҫав...
Телейсӗр пӗчӗк хӗрача пекех каласа хучӗ ҫакна —
ман чӗре чиксе кайрӗ!
— Памасан — вӑрлап!
Кӑштах сӑн кӗчӗ хӗре, куҫран хӑюллӑн пӑхать.
— Эп килӗшмесен — вӑрлаймастӑн!
Килӗшмесен, ҫук ӗнтӗ, мана вӑйпа юраттарни кирлӗ мар, мана хӑй юратни кирлӗ. Тепӗр кунне хӑтана
ятӑм, ман евче кӑларса сирпӗтнӗ.
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Юрӗ. Хӗл ҫитсен, Саттюка Вӑрӑм Якрава параҫҫӗ
текен сӑмах сарӑлчӗ. Ҫуннӑ, вут пек ҫуннӑ эп, пуҫ тӳпинчен тӗтӗм тухманни ҫеҫ. Кӗтеттӗм, шанаттӑм, тарӑхаттӑм! Халь, ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫӗкленнӗ чух, пӗтӗм халӑх ҫӗмилленнӗ чух, йӑваш путек пулса, Вӑрӑм Якрава каймалла-и? Черчен пулин те, куҫран хӑюллӑнах
пӑхатчӗ-ҫке Саттюк. Эп кирлӗ мар пулӗ ҫав ӑна! Аплатӑк сана памаҫҫӗ пулӗ ҫав мана тенӗ чух мӗн-ма вилнӗ
ҫын пек шуралса кайрё-ха вӑл? Раштав ҫитес умён
систерчӗ вара. «Ыран Аслӑ Арапуҫ пасарне каяп»,—
терё. Тавҫӑрса илтӗм ёнтё, эп хирёҫ мар, вӑрласа кай
тени пулчё ку! Юрӗ. Тепӗр кун хамӑр касри Эверккепе хыҫлӑ ҫуна кӳлтёмёр те пасар саланнӑ тёлелле ҫула
тухрӑмӑр. Ак хайхи, ман Саттюк икӗ хӗр-тусӗпе пасартан килет. Ҫӑл Атӑк хирне ҫитнӗ. Хӑй пӗрмеллӗ
сарӑ кёрёкпе ҫёнё кӑҫатӑ тӑхӑннӑ, ҫӳҫеллӗ шакмак
тутӑр ҫыхнӑ, пӗчӗк ҫыхӑ йӑтнӑ. Ах ёнтё, алӑ ҫинче
йӑтӑттӑм та тӗнче тавра ҫаврӑнӑттӑм! Сиксе антӑмӑр
та Эверккепе иксӗмӗр хёре ҫуна ҫине ҫавӑрса хутӑмӑр! Мӑнтарӑн, пёчёк хӗрача пек «ай!» теме ҫеҫ ёлкӗрейрё. Леш хёрӗсем шӑри-шари ҫухӑраҫҫӗ. Эпир Каншел енне кайнӑ пек турӑмӑр (ман унта хурӑнташсем
пур), хамӑр вара, таҫтан ҫаврӑнса, Пашьелне вёҫтертёмёр. Пирён ӗнтӗ кӗҫён туй кӑна пулчё. Ҫапла пӗрлешрёмёр эпир. Каҫарчёҫ-и? Йӗркипелен каласа парап ак.
Ашшёсем патне кайрӑмӑр кайран. Пӳртне кёртрёҫ
те «салтӑнӑр» темерёҫ.
— Апла, хӗрӗм, ҫара ҫерҫи арӑмё пултӑн-ха? Ман
самаха итлемерён? Каснӑ турпас каялла ҫыпӑҫас ҫук.
Ёнтӗ хӑвӑр пӗлнӗ пек пурӑнӑр, кунта тек ура ярса ан
пусӑр! — терӗ пире хуньӑм.
Юрӗ. Тухса килтӗмӗр. Ҫук пурнӑҫпа пурӑнсан та.
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Саттюкпа иксӗмӗрӗн пӗр-пӗрне каламалли ӑшӑ-ӑшӑ,
тутлӑ-тутлӑ сӑмахсем чӗлхе вӗҫӗнчен каймастчӗҫ. Анчах чи ҫывӑх ҫынсем пирӗнпе хутшӑнманни чӗрене
ыраттаратчӗ ҫав. Саттюк епле пахчана тухатчё, ҫапла
хурланса кӗретчӗ. Пӗр кунӗнче тата куҫҫуль юхтарсах
макӑрчӗ. Мӗн пулнӑ-ши теп. Тухса, пахча тавра утса
ҫаврӑнтӑм та, пётём ӑш тулса килчё: вёсен енчен пирён енне чикӗ тӑршшӗпех вӑрӑллӑ мӑян пӑрахса пынӑ,
пирён кил-ҫурта мӑян пустӑр тенё-ши?
Юрё. Ҫитет тӳссе! Тӑвас мён те пулсан. Шутласа
кӑларас ялта пулман япала, хуньӑмпа ани карчӑк
лачӑрах кайччӑр! Эверкке тусӑм патне уттартӑм. Шутласа хутӑмӑр. Киле килтӗм те: «Саттюк, сан вӑрҫмахаркашма вёренес пулать, пирӗн малашнехи пурнӑҫ
эс мана епле хӑртнинчен килет»,— тетёп. Ман арӑм
хӗрача пек хёрелсе кайрӗ:
— Уй, пире ма кирлӗ вӑл? Вӗлерсен те, эп сана
сив сӑмах калаймастӑп.
Аран ӳкёте кёртрём. Икё кун срук патӑм.
— Вёрен! Шкулё — ҫумрах, ав, юмӑҫ Паҫуксем
кашни кун хирёлеҫҫё.
Хам та пулӑшап, вёрентеп, канаш парап.
— Асту, Саттюк, харкашакан ҫын акӑш пек ярӑнса утмасть вӑл, тӑнкки-танкки пускалать. Пичё-куҫӗ
те чалӑш-чёлёш, ним иленки те ҫук.
Ак икӗ кунран, каҫхине, Эверкке пирён пахча урлӑ хуньӑмсем патне вирхӗнет. Такӑна-такӑна чупать—
Саттюкпа иксӗмӗр хыҫалти хапха хушӑкёнчен пӑхса
тӑратпӑр.
Эпир те хатӗрленсе тӑтӑмӑр: эп картишне «тёшёрёлсе» антӑм. Саттюк хӑйне кӑрт-карт турткаласа илчӗ те — ак сана латсӑр арӑм: тутӑрне чалӑш ҫыхнӑ„
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саппун кӑкӑрӗ тухса кайнӑ, чӑлхи анса ларнӑ, тӑы-тан
иӑхкалать, тӑнкки-танкки пускалать.
— Пуҫла, Саттюк, атту хӗрсе ҫитейместӗн, чупса
килеҫ ак!
Тытӑнчӗ майӗпе. Мана ҫатма аврипе аякран чы«
шать.
— Саттюк, таклаттарнипе мар, лайӑхрах чыш, хӗрхенсе ан тӑр. Вирлӗрех, вирлӗрех вӑрҫ!
Пуҫларӗ хайхи! Ак ашшӗпе амӑшӗ хашӑлтатса ҪИЧУ
рӗҫ. Пире вӗсем килни те чараймасть, пирӗн вӑрҫӑ
пырать.
— Сӑттана! Антихрис! Ма сана ие чӑмласа каймасть-ши? 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 вил ли тӑвап!
Хӗрсе кайрӗ ман арӑм — пӗтерет! Каснӑ-лартнӑ
Паҫук юмӑҫ! Эх, ку арттис пулмалли ҫын вӗт, туль»
ккӑш 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, вӗлерет!» — тесе кӑшкӑрса ятӑм тет. Лешсем ӗнтӗ эп Саттюка вӗлерет тесе
шутланӑ. Ыткӑнчӗҫ, тет, пирӗн пата. «Вӗлереп, вӗлерен ку Юман Пӑрккине!» — тесе пырать, тет, старинки. Ак хайхи, чупса ҫитрӗҫ, тет те, шанк! хытса кайрӗҫ, тет! Саттюка мар, Саттюкӗ хӑй ҫынна вӗлерет ик«
кен! Эп те асӑрхарӑм. Карчӑкпа старик ним чёнеймесӗр тӑраҫҫӗ, куҫне-пуҫне чарса пӑрахнӑ. Эп ёнтё ах15

латса йынӑшатӑп. Саттюк та урнӑ йытӑ пек тулашать.
Тӑрсан-тӑрсан, хуньӑм: «Ара, ҫвер вӗт ку!» — тесе хучӗ. Хӗрӗ пирки ӗнтӗ. Ани: «Айтуру! Пирӗн Саттюк мар
пуль ку! Пӗртте пирӗн хӗр пек мар! Пирӗн Саттюка
пӑснӑ пуль!»—тесе, куҫҫульпе йӗрсе ячӗ. Пирӗн —
хамӑр ӗҫ.
— Каттӑршнӑй пуҫӗ! Пӗрех вӗлереп паян! Ак, шертешник туртса кӑларап та лачлаттарап лӗпкӳнтен!
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.
— Араҫвӗ пурнӑҫ ку? Эс арҫын вӗт, ма хӑвна мӑшкӑллаттаран, ма арӑмна ҫӑварлӑхламастӑн, э?
— Ачи усал пулни ашшӗ-амӑшне тивет, эсир —
ятлӑ-шывлӑ ҫынсем, хӗрӗр ҫапла тесе, сирӗн ята ярас
темерӗм. Хам тӳссен, йӗркене кӗрӗ-ха терӗм.
Хуньӑм мӑк-мак турӗ те каска ҫине кайса ларчӗ.
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Ларать, пуҫне сехет калакӗ пек суллать пёрехмай,
— Апла-и-ха?.. — терӗ вӑл, ларсан-ларсан.— Хёрӗм, 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?
— Хуньӑм, ку тарана тӳсрӗм, урӑх пулмасть, терпени пӗтрӗ! Илсе кайӑр хӗрӗре!
— Чим-ха, кӗрӳ, чим-ха,— тет хуньӑм (пӗрремӗш
хут хама кӗрӳ тенине илтеп — чӗрем ҫунатланса тапать!).— Арӑм 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. Саркайӑк пек юрласа ярӑттӑм ҫав! —
Кӗрӳ, ху сӗре ман хӗре илесшӗн ӑвӑнтӑн-ҫке?
— Юсрӑм, хуньӑм, юсрӑ-ӑ-ӑм! Хитре тенӗ. Ун хитрипе мӗн тӑван? Хитре — 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!
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— Кай, кӗрӳ, ара, эс саҫҫим вӗҫне тухнӑ! — хӗрхенет мана хуньӑм.
— Вӗҫне тухрӑм ҫав, вӗҫне тухрӑм!
— Ара, Уртемей арӑмӗ сирӗы Саттюксем пӗр турат
ҫинчи ҫулҫӑпа чечен 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. Ана пӑхас, упрас пулать. Ана 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 пӗтӗм чун-чӗре ҫӗкленсе каять
(тен, хуньӑмсемпе пӗрле пурӑнма пуҫлӑпӑр? «Кӗрӳ»
тенине илтрӗм вӗт-ха паян!).
— Шутласа пӑх-ха, хуньӑм, арҫын ҫине кам алӑ
ҫӗклет? Сире айӑп тумастӑп, эсир ӑслӑ-тӑнлӑ," йӗркеллӗ, хӗрӗр ҫеҫ темӗскерле-масарла ҫын пулчӗ.
Хуньӑм, ӑшӗ хыпнӑ пек, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна кая-кая ларать.
— Кӗрӳ, хӑвна ҫапла туласан та, эс ӑна тивмен-и
пӗртте?
— Хӗвел пур, хуньӑм, сив сӑмах каламан, пӳрне18

пе тӗкӗнмен! Пирӗн йӑхра чулпа перекене ӑвӑпа пенӗ,
— Кӗрӳ-ӳ-ӳ, эс ҫапла ҫын пултӑна? — кӑшкӑрса
ячӗ хуньӑм.
Тӑрать, мӗскӗн, картиш варринче, пуҫне каллех сехет калакӗ пек суллать.
— Ара, мӗн пулнӑ пире? — терӗ вӑл пӑртакран
хурлӑхлӑ сасӑпа.— Ашӑ питлӗ, тутлӑ чӗлхеллӗ, тертлӗ-хастарлӑ 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 илем-ши тесе сикетӗн, танккав! Вӑл сӑмаха урӑх
илтем мар! Тӗшмӗшӳпе анраса ан лар, «куҫӑхтарчӗҫ
пуль», «сивӗтрӗҫ пуль» — мӗн анрашан? Ача-пӑча вӑл
ашшӗ-амӑшӗнчен вӗренет! Хамӑр куштанланнӑ пулсан, ачасенчен мӗн кӗтмелли пур? Чи йӑвашши ҫапла
пулса кайнӑ та,— Саттюк енне пуҫӗпе сулса илчӗ 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 тӗнче вӑрҫине илсе кайрӗҫ, креначер пулнӑ вӑл унта, кӑтьӑр-катьӑр ҫын креначер пулаять-и?
Аманса килчӗ унтан, пӗрех тепре илсе кайрӗҫ. Амӑшӗ
симӗс ҫул ҫӗре кӗчӗ. Ача сӗм-тӑлӑх 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. Учитӗл, Петр Прохорччӑ, ун ҫинчен каланине хам хӑлхапах илтнӗччӗ,
ӑсӗ-вӑйӗ питӗ пысӑк, вӗренсен, первӑй министӑр пулмалли ача терӗ. Итле-ха, кӗрӳ, ӑҫтан муртан сиксе
2*
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тухрӗ пирӗн хушӑмӑрти хирӗҫӳ? 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, тыллатчӗҫ-ха хӗре. Вёсен
йӑхӗнче пурте йывӑр алӑллӑ. Чечек пек хӗре вӑхӑтсӑр
сарӑхтаратчӗҫ. Эй, пӳлӗхҫӗ, пирӗн тӗлтен ҫакӑн пек
инкеке сирнӗшӗн тав тӑватӑп сана! Пӗрле пурӑнар,
юратнӑ кӗрӗвӗм! Ёрете кӗртӗпӗр-ха Саттюка, аванах
пурӑнма пуҫлӑр.
— Юрӗ, тепӗр эрне чӑтса пӑхӑп.
— Кӗрӳ, чӑтнӑ-чӑтнӑ, чӑт тата виҫ эрне!
Килӗшрӗм. Хуньӑм кӑмӑлӗ ҫемҫелчӗ вара. Кӗтесре
тӑракан Саттюк ҫине хӗрхенсе-хӗрхенсе пӑхса илчӗ.
— Хӗрӗм, телейӳ пысӑк. Кӗрӳ пек ҫын ӗмӗрте пӗрре пулать, пурӑнма ҫеҫ пӗл.
Ҫав каҫах ани карчӑк пуҫламан ҫӑкӑр илсе килчӗ.
Пирӗн пурнӑҫ ҫав пуҫламан ҫӑкӑртан пуҫланса кайрӗ.
Тепӗр кунне тына пӑру ҫавӑтса килчӗҫ, кӑвак чаппан
тата вуникӗ тунӑ тир пачӗҫ. Виҫӗ кунран сӑра ӗҫме
чӗнчӗҫ, хуньӑм пӗтӗм хурӑнташ-тӑван умӗнче пиртен
каҫару ыйтрӗ. Ҫав анин йӑли ҫапла пулнӑ пулӗ, ӗҫкӗре
сиксе илмеллех пулнӑ пулӗ, пӗр сӑмахне пӑрахрӗ те
тепӗр йышшине туртса кӑларчӗ, ман пӗр кӗрӳ виҫӗ кӗрӗве тӑрать тесе сикрӗ. Хуньӑм чармарӗ ҫапла калама. Ҫавӑнтанпа эпир пӗр ҫӑвартан пурӑннӑ. Хурӑнташ-ӑру таврашлине пурӑнма та ҫӑмӑлрах — пырса
кӗччӗр-ха хуньӑмпа ултӑ хунчӑкам! Хуньӑм — таврари первӑй платник, хунчӑкамсем те меслетсӗр ӑста!
Тепӗр ҫул пире ҫурт ҫавӑрма пулӑшрӗҫ, чусах витеймерӗмӗр те, улӑм та витмен, курпӑль витрёмӗр. Часах
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аслӑ ывӑл Кришша ҫуралчӗ, Эверккене кум турӑмӑр.
Хуньӑм: «Халь чиперех пурӑнатра-ха?» — тесе ыйткаласах тӑратчӗ. Эп: «Мухтанмастӑп, хуньӑм, халӑх
пирӗн ҫинчен мӗн калать, ҫапла пурӑнатпӑр»,— теттӗм. «Халӑхӗ аван-ха вӑл»,— тетчӗ хуньӑм, сухалне
шӑлкаласа. Вилес умён пиллесе хӑварчӗ, пытарнӑ чух
хӗресне мана йӑтса пыма хушрӗ.
Атя-ха, пахчана тухар! Ак пирӗн пахча чиккипе
кӑштӑртатса килетчӗ, вӑл кӑххӑм-кӑххӑм! тенине илтсенех, хирӗҫ чупса тухаттӑмӑр! Ытарайми хуньӑм!
КУ ХУРТШАН ЧИКӖ УРЛӐ
КАҪАТТАМ

— Мӗн-ма шуранка эс? Сана ӑшӑ пыл ӗҫтермелле.
Атя-ха пӳрте! Пӗлтӗр ҫапла пыл юхтаратпӑр. Саттюка
калап: «Чӗнсе кил-ха ҫав Эверкке кума, кӑхх! та
кӑхх! туса ҫӳрет, вилсе ан кайтӑр, чӗртес!» Персе ҫитрӗ леш! Паян пёр курка пыл ӗҫтереп, ыран — тепӗр
курка, кӑххӑмлатма мар, этем яшланса, тасалсах кайрӗ! Пуҫне ялт! ярать, куҫӗ-пуҫӗ йӑл-ял ҫиҫет, ара, ку
ҫын хӗрсене тустарма тытӑнать вӗт теп. «Тата ӗҫтерха?!» — тет. Урӑх памарӑм.
Пирӗн хурчӗ те ахаль хурт мар. Пылӗ те имлӗ-симлӗ. Эс ҫи-ха, ҫи! Салма кашӑкӗпех ӑс!
Ара, виҫӗмҫул колхоз утине пуҫтарма кайнӑччӗ.
Пенсире тесе, ялан килте ларман ӗнтӗ, халӑха пулӑшма ҫӳренӗ. Ҫӑка пусси тӑкӑна пуҫланӑ ҫав кун. Хӗрсе
утӑ пуҫтаратпӑр. Капан хываттӑмӑр, эп аялтан парса
тӑраттӑм. Ак хайхи! Такам ҫари! ҫухӑрса ячӗ. Пӗтӗм
халӑх ҫӗре лап! ӳкрӗ. Бригадир, Вири арӑмӗн Хвечи,
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капан ҫинченех сикрӗ. Эп мӗн пулнине пӗлмеп те, ҫавӑнпа ура ҫинчех тӑрап-ха. Сенӗк тытнӑ хам. Эверкке
кум ман енне хырӑмпа шӑвать, шуса ҫитрӗ те ураран
чышать.
— Кум, кум, вырт часрах!
— Ара, мӗн пулнӑ?
— Мён пулнине пӗлмеп, халӑх выртрё те — эп те
выртрӑм!
— Эп мённе пёлмесёр выртмап!
Ак унччен те пулмарӗ — темле хура чӑмӑр (тем
пысӑкӑш хӑй!) ман паталла вӗҫет. Бомба мар-ши? Эпё
те пӗшкӗнетӗп. Ӑ-ӑ-ӑ-ӑ!.. чӗтрет сывлӑш. Ҫӑвӑр хурт
иккен! Уйрӑлса тухнӑ. Хӑй валли ҫурт шырать. А-ӑ-ӑӑ!.. Ман тавра ҫаврӑнать! Ҫынсем пуҫӗсене хупласа
выртаҫҫӗ, эй, аминкке, ман Эверкке кум кутӑн шӑвать! Юрӗ. Эп хускалмастӑп-ха, тӑм юпа пекех тӑратӑп. А-ӑ-ӑ!.. Хурт те сенӗк вӗҫне, те ман пуҫ тӑррине
ларасшӑн. Сенӗк вӗҫне ларсан аванччӗ-ха, силлӗттӗм,
ав, ҫавӑ витрене, карчӑкпа иксӗмӗр вара хуртлӑ-хӑмӑрлӑ пулӑттӑмӑр. Эверкке кумӑн ахалех пуш вӗлле
халтӑртатса ларать, тасатӑттӑм, кӑвакпа сӑрлӑттӑм
та ӑна хамӑр садри ват ҫӑка айне лартса парӑттӑм.
Ак япала, хурт, чӑнах та, сенӗк тӑрне сӑрса илчӗ, ман
сенӗк ҫурри таран ҫӗре пашт! кӗрсе ларчӗ! Сенӗк аври
нӑтӑр-нӑтӑр, шӑтӑр-шӑтӑр тӑвать, унтан шатӑрт! турӗ
те икӗ пая хуҫӑлчӗ, аялти пайӗ танн! янраса кайрӗ,
ҫӳлти, ун ҫинче ларакан хуртпа пӗрле, ҫӗре сирпӗнчӗ.
Урса кайрӗ ҫӑвӑр хурт! Ҫӗрте выртакансене 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. Пыл хурчӗ ӑслӑ
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вӗт вӑл, ку халӑха шуйхатса мӗн усси, каҫ пулать,
пирӗн ҫӗр каҫмалли кил те ҫук терӗ пуль — ҫӗкленчӗ
сывлӑша, аслӑ прачак енне ҫул тытрӗ. Эпӗ те чупап.
Витре йӑтсах чупап. Уйрӑлаймаетӑп ку йышран. Вӗсене вӗҫме лайӑх — ҫӳлте унта сывлӑш кӑна, вӗҫ те вӗҫ
тикӗссӗн! Ман вара кунта, аялта, саҫҫим урӑхла пурнӑҫ! Эп вӗтлӗхсемпе чӑтлӑхсем витӗр ҫӗмӗрсе тухатӑп,
мунча чулӗ кӑларакан ҫырмасенче чӗркуҫҫине амантатӑп, хӑмӑшлӑ ҫырмасенче пит-куҫа кастаратӑп. Тем
тӳсем те, пӗрех тытап ку хурта! Ма ват ҫынна хӗрхенме пӗлмеҫҫӗ-ши? 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, йӗплӗ тӗмсем хушшинчен ҫӗмрен
пек шӑтарса тухатӑп. Ванюк ӗшнине ҫитрӗмӗр, Кӑшкати урлӑ каҫрӑмӑр. Ёшентӗм — тӑрӑнса анас пек. Чӑнах, тӑрӑнса антӑм: сӑсӑллӑ йывӑҫ ҫине пуснӑ та, ура
лашш! анса кайрӗ, темле хӑвӑла кӗтӗм выртрӑм. Юман
пулнӑ пуль, сӑсӑлӗ шап-шурӑ, ҫемҫе, тутлӑ шӑршлӑ —
выртӑттӑм канса! Канма-и-ха? Тухрӑм сиксе! Ак тамаша, ҫӑри-ҫари кӑшкӑраҫҫӗ. Папрух Ельккисем кунта утӑ ҫулаҫҫӗ иккен. Чӑнах ӗнтӗ, ҫӗрте выртакан йывӑҫ ӑшӗнчен сан умна сиксе тухтӑр-ха темле шурӑ чӑмаккасем ҫакса тултарнӑ элес-мелес зтем! Елькка панкӑлт! кайса ӳкнине хам та куртӑм — чарӑнса тӑма
юрамасть, малаллах чупап! Юрӗ. Хӑра пуҫларӑм, ами,
ма чарӑнмасть вӑл, ют ҫӗршывах вӗҫме шут тытман-и
ку, шеремет? Поль-шӑ-на? Чикӗ урлӑ каҫӑсӑн, пӗрех
тытап, пӗрех алӑран вӗҫертмеп! Хайхискер, Хураматӑварта чарӑнчӗ. Чипер ҫырма хӗрринче. Унта тем пысӑкӑш хыр ларать. Ҫавӑн тӑррине сӑрса илчӗ. Анланса илтӗм вара ку хурт амине, вӑл мӗн шыранине. Чи
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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 кӑшт, вара ун патне, килелле, уттарӑпӑр. Эп сана хамран хӑвармастӑп!
Пӗр кана лартӑм вара хыр айӗнче, сывлӑш ҫавӑртӑм ӗҫе пикениччен.
Юрӗ. Тытӑнас. Витрене хам пиҫиххирен ҫыхса лартатӑп. Хырӗнчен ӗлӗкрех сухӑр юхтарнӑ, вуллине чӗрнӗ вырӑнсем темӗн чул. Ҫав вырӑнсенчен тӑрмаланса
улӑхатӑп. Шӑтӑк пуҫ! Ман пуш витре, хыр вуллине
ҫапӑнса, хӑлтӑр-халтӑр тӑвать. Хуртсем пӑлханса ӳкрӗҫ! Эх, сӗрлеҫҫӗ, эх, сӗрлеҫҫӗ! Пуҫ тӳпине сӑра пуҫларӗҫ! Пӗрех сикрӗм хыр 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, каялла йывӑҫ тӑррине пуҫтарӑнчӗҫ. Иккӗмӗш наступление хатӗрленеп. Тактикӑпа стратегие улӑштарас. Ак
тата! Укнӗ чух витре, ман ая пулса, пашалу пек лапчӑннӑ. Халь ӗнтӗ ӑна юсас пулать. Чипер ҫырма хӗрринче тахҫан пӗр тутар тикӗт юхтарса пурӑнатчӗ. Ун
хуранӗ хӑш тӗлте ларнине халӗ те астӑватӑп. Пулӗ-ха
унта кирпӗч е тимӗр-тӑмӑр таврашӗ. Юсарӑм витрене!
Ҫӗтӗк татӑкӗ тупӑнчӗ тата. Ку та юрӑхлӑ — витре анине ҫыхма меллӗ. Савӑннипе чӗлӗм туртса ятӑм. Чимха. Ара, утарҫӑсем хурта тӗтӗмпе тӗтӗреҫҫӗ вӗт! Апла,
хыр тӑррине хӑпарнӑ чух чӗлӗме ҫӑвартан ярас марха, паклаттарас вӑйлӑрах! Витрене пуҫа тӑхӑнас! Юрӗ.
Пуҫланчӗ иккӗмӗш наступлени! Ку та ӑнӑҫлӑ пулмарӗ.
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Витре ӑшӗнче чӗлӗм тӗтӗмӗпе чыхӑнса вилеттӗмччӗ.
Тата витре ӑшӗнчен сасӑ та темле уласа тухать—хуртсем урсах кайрӗҫ! Витре тӗпӗ тан-тан-тан! чанк-чанкчанк! туса ҫеҫ тӑрать. Пуҫ йӑнласа кайнипе персе
антӑм. Юрӗ. Ман чӑтӑмлӑх ҫитет — ахальтен тӑлӑх
ача пулеа ӳсмен. 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! Ёнтӗ 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 те 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,
ҫанҫурӑма 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. Кӗсъерен пекӗ
кӑларап та лӑсса кассах илеп. Пулчӗ! Паҫӑрах ҫапла
тумаллаччӗ, ахалех ӳксе 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 аран-аран хывса илтӗм, ура — сӑлан ури пек.
Юрӗ. Атта ҫурӑм хыҫне ҫакса ярап та ҫарран утап.
Айтурах, хул тӗпӗсем ҫӑтӑр-ҫатӑр ҫурӑлаҫҫӗ, тӳмесем
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татӑла-татӑла ывтӑнаҫҫӗ. Саттюк мана утӑ ҫине ялан
хӳхӗм кӗпепе ҫӳретет. Ак, чарр! 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 кӑшкӑрать.
«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, капла Хытана урлӑ мӗнле каҫан? Юрать-ха Вӑрманкассинче пурӑнатпӑр, Ҫӳлкасра пулсан... Киле пахча хыҫӗпе пырса кӗтӗм, карчӑкӑм мана курчӗ те: «Ах, кам ку?» —тесе, лӗнчӗрех
кайрӗ. «Сулуттайӑм»,— тесе ҫеҫ калайнӑ эп ҫавӑн чух,
вара ӑнран кайса ӳкнӗ. Карчӑк мана ҫав сӑмахран
палласа илнӗ, мансӑр пуҫне вӑл сӑмаха пирӗн енче
никам та каламасть. Эп икӗ кун вилес пек выртнӑ.
Куҫа уҫап — Саттюк ларать, куҫа уҫап — Саттюк ларать. Ак пӗррехинче Эверкке кума курах кайрӑм. Ҫурла шӑлӗ пек вӗтӗ-вӗтӗ шӑлӗ 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, пыл
пухать, ҫӑвӑр уйӑрать. Наччасра вуник вӗллене ҫитрӗмӗр. Ак ӗнтӗ пыл юхтаратпӑр! Эверкке кум хуйха
ӳкнӗ: «Эх, ма хам чупмарӑм-ши?» Чуп! Сана кам чарнӑ? Уру — пӑланӑнни пек. Шӑпах ҫӑвӑр хурт хыҫҫӑн
чупмалли этем. Ырӑ хурт вӑл хӑй ирӗкӗпе сан пуш
вӗллӳне пырса лармасть. Юрӗ. Ҫулталӑк иртрӗ пуль.
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Ак Эверкке кум такӑна-такӑна урампа чупать. Пирӗн
пата хашӑлтатса чупса кӗчӗ.
— Кум, эс радикулитпа юлашки хут хӑҫан чирленё?
Эп тӗлӗнсех кайрӑм: ара, ман ырататчё-им-ха мён
те пулин?
— Эверкке кум, ман радикулитчё-им-ха?
Кум каялла тухса сирпёнчё. Калап-ҫке, ури пӑланӑнни пек тесе. Ҫав кун вӑл райцентрах, клавнӑй тухтӑр патнех, ҫитнё: «Юманов Прокопий ма радикулитпа
чирлемест?» Лешё: «Эпир ӑна пульницанах вырттарасшӑнччё, килмест темшён». Эверкке кум каласа
парать хӑй шухӑшне: ҫапла, ҫапла, Юманов Прокопие
пёлтёр вёлле хурчё тапӑннӑччё, шыҫӑнсах кайнӑччё,
ҫавӑнтанпа унран «шӑмӑ сурать» тенине илтмен, мӗн
япала ку, ӑнлантарса парӑр. Тухтӑр: «Апла ӑна пыл
наркӑмӑшӗ мая килнӗ». Эверкке кум каялла вашлаттарса та ҫитрё:
— Манӑн та ура ыратать!
— Ак, вёлле умне хуҫланакан кравать лартса
парап сана, тӑсӑлса вырт ҫавӑн ҫине, хуньӑм панӑ кӑвак чаппанпа витён те уруна вёллене чик. Пулчё те!
Ман кум мӑртӑхрӗ кайрӗ:
— Сан пата урӑх ура ярса пусмасп!
Алӑка шатлаттарсах тухса кайрӗ. Эп хуйха ӳкрём — Эверкке кумсӑр мёнле пурӑнас? Ун патне мирлешме каяс тесе тӑраттӑм, хӑй таплаттарса ҫитрё:
— Кум, чӑнах, эс каланӑ пек тусан мёнле-ши?
Пуҫласшӑнччё кума эмеллеме, пёр пӑтӑрмах чӑрмантарчё. Кӑҫал пирӗн енне темле усал хурт ҫитнӗ,
хӑрушӑ сӑтӑр тӑвать: пыл хурчӗсене ҫурмаран татать.
Таврари пётём хурта пётерчё. Ман хурт — ниппучом!
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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 иккен кунта,
ӑҫта пӑхнӑ унта никутнӑй хурт пуҫӗ выртать, аран
хыт шӑпӑрпа шӑлса пуҫтартӑм, вуникӗ витре пулчӗ —
ҫунтарсах ятӑм. Чим, хамӑрӑнне шутласа пӑхас-ха,
пурте пур-ши теп. Шутлама тытӑнтӑм. Мӗнле ӑслӑ-ха
вӗсем! Мана ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, хӑйсемех ушкӑнӑн-ушкӑнӑн уйрӑлса тӑраҫҫӗ, кашни ушкӑнӗнче —
пин пуҫ. Капла ӗнтӗ шутлама та ансат. Вара ҫакӑ палла пулчӗ — 273 хурт ҫитмест. Хыпӑнса ӳкрӗмӗр карчӑкпа иксӗмӗр. Шыратпӑр, йӗп шыранӑ пекех шыратпӑр. Виллисем те ҫук.
— Тыткӑна илсе кайнӑ пуль,— тет Эверкке кум.
Пӗрин ҫине вӑтӑрӑн-хӗрӗхӗн тапӑнсан, тыткӑна та
лекрӗҫ пулӗ ҫав. Ҫук, ҫак мирлӗ 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. Ӑҫта-ши эсир, хастар чунсем, ӗҫченсем? Чӑтаймасӑр, картлашка ҫине
тухса лартӑм. Ак тамаша, 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,
карчӑкпа иксӗмӗре вӗлле ҫумӗнче ӳкерсе илчӗҫ, статья
та тухрӗ — тем пысӑкӑш! Эверкке кум ҫав статья хыҫҫӑн веҫ имшерленсе юлчӗ. Шупашкартан ученӑйсем
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килсе ҫитрӗҫ, хуртсен урисене те шутлаҫҫӗ (пыл хурчӑ
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 очерёт мана
памалла,— тет,— эп сан аслӑ ывӑлна тытнӑ,— тет.—
Ху Хураматӑвартан килтӗн те тӳнтӗн, эп сан хуртна
икӗ кун пӑхрӑм, хамӑн пуш вӗллене те хӗрхенсе тӑмарӑм»,— тет. Памалла ӗнтӗ ӑна та. Тутлӑ-и? Тутлӑ пулмасӑр! Шупашкартан килнисем те: «Пылӗ — высшӑй
сорт!» — терӗҫ. Эс салма кашӑкӗпех ӑс!
МУСКАВ КУШАКНЕ ПӖТМЕ
ПАМАРӐМ

— Эс ман Эверкке кума курман-и? Ҫта-ши? Куҫне
уҫнӑ-уҫманах пирӗн пата каҫаканччӗ. Вӑл кӗрсе тухмасан, ман пӗр ӗҫ те ӑнмасть. Ывӑлӗ патне Чӗмпӗре
каясшӑнччӗ, ҫавӑнта тухса каймарӗ-ши? Пӗрех пирӗн
пата кӗрсе тухмасӑр каймалла мар вӑл.
Ара, ачасем саланса пӗтрӗҫ. Ман хамӑн та пӗри
Мускавра, иккӗшӗ Шупашкарта, тепри Чӗмпӗрте.
Алюш та Чӗмпӗртеччӗ, каялла килчӗ, эп хулара пурӑнаймастӑп тет. Эверкке кумӑн пӗр ывӑлӗ те яла килес
пек калаҫать-ха, ҫӗр парсан таврӑнатӑп тесе ҫырать.
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Таврӑнтӑрччӗ. Хамӑр пахчасене лайӑх пӑхатпӑр вӗт
эпир, «хамӑр хир» пулсан? Хӑй хирне нихӑш хресчен
те шӑйрӑк-шайрӑк сухаласа, кӑйттӑ-кайттӑ пӑхас ҫук.
Ырӑ ашшӗ-амӑшӗ тӑван ачи-пӑчине ҫӑвартине парса,
пуҫран шӑлса ӳстернӗ евӗр, хресчен те хӑй хирӗнчи
тырра калчинчен-пучахӗнчен-шерепинчен лӑпка-лӑпка
ӳстерӗ. Ана вӗрентме те кирлӗ мар, ҫӗр пулсан, ӗҫлеме
ирӗк пулсан, мӗн тумаллине хӑех пӗлет вӑл.
Асли, Мускавра пурӑнакан Кришша, яла таврӑнас
ҫук ӗнтӗ. Заводра ӗҫлет. Питӗ ӑста инженер, теҫҫӗ. Кукашшӗне хунӑ ҫав ача: пуҫӗ ҫирӗп, алли ылтӑн. Яла
килкелесех тӑрать. Мускавӗ инҫерех, ҫавах хам та
тек-текех ҫӳреттӗм-ха. Хальхаҫҫӑн пулман-ха. Каймалла ӗнтӗ, Аттус мёнле пурӑннине кайса курас. Аттус кам вӑл тетне? Ун пек ята илтмен-и? Ара5 хранцуссен ҫав ятлӑ чаплӑ салтак пулнӑ, тет, мушкет йӑтса ҫӳрекенскер, ҫавӑнпа ӑна «мушкетер» тенӗ. Калапҫке пӗлен тесе! Ҫапла, ҫапла, мушкетерӗ маттур та
чӑрсӑр пулнӑ, тет. Вӑл телейне те тутанса пӑхнӑ пулӗха. Ун ячӗпе чӗнекен кушак 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 кушак. 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, вунултӑ хутлӑ ҫурт тӑрри, пёр пек чӳречесен речӗ — ҫакӑ ҫеҫ ун умӗнче. Ара, ку кушакӑн
куҫ ту л ли куҫҫуль пуль тетӗп, э-э, унтан та хӑрушӑрах
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иккен: куҫӗ — пуш-пушӑ, унта савӑнӑҫ та, хуйхӑ та
ҫук! Чӗре шарах ҫурӑлса кайрӗ — ара, пӗтет вӗт чӗрӗ
чун! Мӗн тӑвас?
Тепӗр кунне, пурте ӗҫе — института салансан, Ат«
туса урама йӑтса тухрӑм. Лифтпа чиперех анса кайрӑмӑр, ман кушак техника-мӗнрен хӑрамасть, килте
телевизорӗ те, приемникӗ те пур. Мӗнле урама тухрӑм — ҫапла ҫухӑрса ячӗ, ҫӗре ятӑм — йӑпӑр-япӑр
ман тӑрӑх хӑпарса кайрӗ, каялла 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. Каялла хӑпартӑмӑр. Тӳрех диван айне ыткӑнчӗ,
унтан мӑнукӑм институтран киличчен те тухмарӗ.
Тепӗр кунне, иксӗмӗр голсан, хайхискерне каллех
урама илсе тухас терӗм. Тарать манран. Тытрӑм. Кӑшкӑрать. Ҫапӑҫать — ман пит-куҫа чавса кӑларасшӑн.
Пӗрех илсе тухап — ҫамрӑклах пӗтме памап ӗнтӗ чӗрё
чуна, пӗрех сыватап! Тухрӑмӑр урама. Ман ҫума
сухӑр пек ҫыпҫӑнчӗ, чӗрнисем, пиншакпа кӗпе витӗр
тухса, ӳте тӑрӑнаҫ — тӳсеп! Хамӑр ҫурт тавра утса
ҫаврӑнап, кунта сад пек, йывӑҫ лартса тултарнӑ. Ак,
ик кӑвакарчӑна курчӗ те Аттус тӑр-тӑр чӗтре пуҫларӗ.
— Айван, эс мар, вёсен санран сехӗрленсе тӑмалла, ара, эс арӑслансемпе тикӑрсен ратнинчен вӗт! —*
ӑшшӑн калап ӗнтӗ, ахаль те мӗскӗн, мӗн вӑрҫас?
Кӑшт лӑпланчӗ, пӑхать, пӑхать кӑвакарчӑнсем ҫине — тен, сунарҫӑ чунӗ вӑранчӗ пулӗ? Пӑхма пӑхать,
хӑй ҫавах аяла анма хӑрать. Вара, чееленсе, хам ҫӗре
лартӑм — ҫӗрӗ пӗтӗмпех ӑшӑнса ҫитнӗ! — ларап хурӑн
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айӗнче, темле чӗлтӗрти сар чечек хушшинче, кӑвакарчӑнсем кӑвӑлтатаҫҫӗ, ҫулҫӑсем шӗпӗлтетеҫҫӗ. Аттус
хӑлхи выляса ҫеҫ тӑрать! Ак, мансах кайрӗ ман чӗрҫи
ҫинче ларнине, хӑех ҫӗре сикрӗ! Хавхалантарап:
— Маттур, Аттус, маттур!
Кӑштах хӑюланчӗ. Пӗр хурӑнӗ айне серте тапса
тухнӑ — ем-ешӗл, тап-таса. Кушак ӑна шӑршласа пӑхать, унтан пӗр ҫулҫине тӗксе илет. Ҫулҫӑ силленет —
Аттус каялла 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 иккен — 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. Кӑмӑлне кайрӗ ҫӗр ҫинчи пурнӑҫ! Аран
пӳрте илсе кӗтӗм. Тӳрех чӳрече ҫине сиксе хӑпарчӗ,
каллӗ-маллӗ чупкалать. Куҫӗнче темле хавал выляса
тӑрать. Тухасшӑн макӑрать.
— Аттус, паянлӑха ҫитет!
Пӳртре тӑма май ҫук, манран ҫакӑнать. Умлӑ-хмҫлӑ тата иккӗ тухса кӗтӗмӗр. Унччен ҫини те ҫукчё,
халь мӗн паран, ҫавна сӑптӑрать.
Ҫав каҫ ҫӗрӗпе ҫывраймарӑм — шухӑшлап. Эп кушак няньки пулаймастӑп. Ман киле каймалла, карчӑк
та кӗтсе ывӑнчӗ пуль. Аттус мӗнле вара? Унчченхилле, тӗрмери пек, пурӑнтӑр-и? Юрамасть! Мӗн тумаллаши? Шухӑшласа тупрӑм!
Тепӗр кунне ир-ирех тухса кӗтӗмӗр Аттуспа. Тухрӑмӑр та — ак сана! Лапсӑркка кӑна пӗчӗк вӗрене
айӗнче пёр кушак лара парать! Ман Аттус тӑн! хытса
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кайрӗ, куҫ илмесӗр пӑхать, сӑмсипе нӑш-нӑш туртать.
Лешӗ кунталла ҫывхарсанах, курпунне кӑларса, ҫӑмне вирелле тӑратса, ӑррр! ӑррр! 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. Аллӑ 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 ҫапла 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
3. Ева Лисина.
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часрах! Аттус ҫитрӗ те! Вара пӗрремӗш хутра пурӑнакансем те савӑнса кайрӗҫ, Аттус хӑй те ниҫта кайса
кӗреймест. Татах ҫапла хӑпарасшӑн!
— 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 тёлёнче, иккёмёш хутра, пурӑнакансем патне улӑхатӑп.
— Страствӑйте! Эп — Юманов Прокопий Степанччӑ, Ҫёньялтан килнё. Мана пёр сӑнав тума расрешени парсамӑр!
— Пашалстӑ!
Пёр ӑнсан, ӑнсах пырать! Тепёр кунне виҫҫӗмӗш
хута хӑпаратӑп. Чиперех! Анать Аттус, чупкаласа
ҫӳрет (эп хам алӑри вёрен вёҫне кухня чӳречи айёнчи
батарейӑран ҫыхса хурап та ҫав хушӑра кӳршёсемпе
чей-кофе ӗҫсе ларап!), кайран вёрентен пырса туртать
те — эп ӑна каялла хӑпартап. Ёнтё пётём ҫурт Аттус
та Аттус тесе ҫеҫ тӑрать. Хӑйне юратнине, мухтанине сисет тата, мур! Ура ҫумне пырса сёртёнет, лайӑх моторлӑ трактор пек мӑрӑлтатать. Кашни кун пёр
этташ йышӑнатпӑр, ҫӳлерен ҫӳле хӑпарса пыратпӑр.
Ҫнтрёмёр улттӑмёш этташа! Майӑн вунтӑваттӑмӗшӗнче. Ёнтё ҫурчёпе пуҫтарӑнчӗҫ. Ватти те, вётти те. Вӗрене тёрӗслеп: ҫирёп-и, татӑлса ан кайтӑр. Ҫакланмаллине лайӑх ҫыхнӑ-и?
— Аттус, хатёрлен!
Ҫакланчё. Вӗрене аялалла тикёссён шутаратӑп.
Ҫитрё Аттус! Анчё. Ха, тӳрех ҫӳлелле хӑпарасшӑн!
— Кӑшт ҫӳрекеле-ха, уруна ҫемҫет! — тетёп.
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Ҫук, халех улӑхасшӑн! Хӗрсе кайнӑ! Юрӗ. Ҫакланчӗ. Ҫӳлелле туртап. Акӑ вӑл, пирӗн Аттус, телейлӗскер, вӑйлӑскер, ӑслӑ та хӑюллӑскер! Улттӑмӗш этташа вӗрен вӗҫӗнчен ҫакланса хӑпарма мӗн чул вӑй, мӗн
чул хастарлӑх кирлӗ — ҫав кун вӑл апат ҫинӗ чух тирӗкӗ ҫумӗнчех ҫывӑрса кайрӗ.
Юрӗ. Пурнӑҫ кайрӗ Аттусӑн! Ир-ирех тухса каять
те кӑнтӑр апатне ҫеҫ килет, ҫиет, ҫывӑрать, каллех
каять, тӗттӗм пуличчен ҫӳрет ҫурт таврашӗнче — ытти кушаксемпе ҫапӑҫать, кӑвакарчӑнеене шуйхатать,
йывӑҫеем тӑррине хӑпара-хӑпара каять (уншӑн темле
йывӑҫ та ҫӳллӗ мар!), сунарла вылять: йӑпшӑнса-йӑпшӑнса пырать те ҫерҫисем ҫине чалт! сикет. Шӑрӑх
сехетсене серте айӗнче выртса ирттерет. Ун чухне ӑшӑ
ҫумӑр ҫукалатчӗ, Аттус пытанмасть, ҫумӑр айнех тухса тӑрать, кайран лӑстӑр-лӑстӑр силленет, ҫӗрте йӑваланать.
Ҫавӑн чухнех чапа тухрӗ. Вёсен килӗ умӗнче автобус чарӑнать, хайхине асӑрханӑ ҫынсем, улттӑмӗш
хутран кушак аннине пӗтӗм халӑх пӑхса тӑрать. Аттуса вара хытарсах каларӑм:
— Асту, Аттус, ӗҫе чапшӑн мар, ӗҫӗшӗн ту! Анланатна? — куҫӗнчен пӑхап — ӑнланнӑ пек туйӑнать,
Кунта ӗнтӗ «пек» тени сахал, вӑл япалана ҫамка ҫинех картса хумалла, ҫавӑнпа ҫине тӑрсах вӗрентеп.—
Анлантӑн пулсан, малашне эп каланӑ пек тӑватӑн
пулсан, пуҫна сулса ил!
Апӑрша темерӗн, пуҫӗпе сулать! Ҫакланса ҫӳреме
хӑрушӑ, Аттус ӳкме пултарать тесе, Кришша пӗр-ик
кунтанах ещӗк туса килчӗ. Ещӗкӗ—тӑпӑл-тӑпӑл, пласмасран тунӑ, чӳречеллӗ (аннӑ-хӑпарнӑ чух ҫут тӗнчене курса пыма!). пӗр кӗтессинчен кӑшт пусатӑн та —
з*
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алӑкӗ уҫӑлать, тепре пусатӑн — шӑкӑлт каялла хупӑнать. Кришша шӑлтӑрма та майлаштарса пачӗ. Хӑть
те ӗнтӗ ҫӗр хут анса хӑпар! Ёреххет! Ҫук, Аттус килӗштермерӗ ҫак меллӗ япалана (капла ытла ҫӑмӑл пулать терӗ-ши?), эп вӗрентнӗ пекех ҫӳрерӗ.
Эрнеренех мыскара кӑтартрӗ тата. Ларатпӑр каҫпа
пӗтӗм ҫемйипе кукӑльпе чей ӗҫсе (эп килнӗ ятпа кин
кашни кун кукӑль пӗҫерет), Аттус пӗрре йӑкӑртаттарса килчӗ-ха, каллех каясшӑн, ку хутӗнче ещӗк тавра
кускалать, мӑюклатать. Юрӗ. Анса кайрӗ. Ак, шӑпӑрлан, тӳрех вӗренрен туртать — халех киле килесшӗн.
Хӑпартатпӑр. Ещӗк алӑкӗ уҫӑлчӗ те — ах, мушшелник! — Аттус мар, чип-чипер сар кушак тухрӗ! Тухрӗ
те ларчӗ чӳрече янаххи ҫине. Сӑпай хӗр пек, пуҫне те
ҫӗклемес. Каллех шӑнкӑрав чӑнкӑртатать. Хальхинче
тутӑр анса кайрӗ. Аттус хӑпарчӗ. Сар кушак тинех
пуҫне ҫӗклерӗ.
— Аттус, хӗрсемпе кулеть тума иртерех мар-и сана? — хӑтӑрса илчӗ Кришша.
Лешӗ хӑнк та тумасть, куҫне хӗссе, Сашша ҫине кӑтартать. «Эс ывӑлна пӑх — кашни каҫ пӗр хӗрпе кинона каять»,— теешӗн пулмалла.
Эп те Аттус хутне кӗтӗм:
— Эс кушаккине пӑх-ха! Кун пек чиперккене час
ҫаклатса каяҫ!
Чӑнах ӗнтӗ, лешӗ ӑҫтан пулма пӗлнӗ: хӑй сарӑ,
куҫӗ симӗс, хӑлхи, сӑмси, хӳри вӗҫӗ, ури лапписем
хура. Аттусӗ хӑй хура, ури тунисем ҫеҫ шурӑ, иккӗш
юнашар ларнӑ чух сӗре уҫӑмлӑ курӑнаҫҫӗ. Ҫав каҫ
вӗсем пӗр тирӗкренех апат ҫирӗҫ.
Юрӗ. Каймалла вӗт ман, карчӑкӑм кӗтсе халтан
кайрӗ пуль. Сисет ырӑ чун: эп каяс кун Аттус килтен
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тухмарӗ, ман тавра кӑна ҫаврӑнать, пуҫӗпе ман ал
ҫумне пырса сӗртӗнет. Пӗр шутласан, эп чӗртрӗм-ҫке
ӑна, эп пулман пулсан... кай, аса илме те хӑрушӑ!
Ҫур ҫултан каллех Мускава каяп. Телеграм ҫаптармарӑм: юратмастӑп ҫынсене чӑрмантарма! Хам
ҫитеймесп-им, миҫе пулнӑ Мускавра! Икӗ хур тушки,
пӗр сысна пӗҫҫи, пӗр пысӑк питтон пыл (высшӑй сорт!),
виҫӗ панккӑ сар ҫу, пӗр шӑрттан, темиҫе мӑя сухан
йӑтнӑ. Ҫитрӗм Мускава. Тӳрех такси тытрӑм.
— Ыльӑм, Черемушки пасарӗ енне тыт!
Пасар патне ҫитрӗмӗр, таксист малалла мӗнле каймаллине ыйтать. Адресне кӗсъене чикнӗччӗ-ха. Аҫта
ку адрес? Каҫчум кӗсйисене ухтара пуҫларӑм — ах,
ҫав карчӑка! Ма чаплӑ каҫчум тӑхӑнтартса ярать-ши?
Шалта та — кӗсъе, тулта та — кӗсъе, умра та — кӗсъе,
хыҫра та — кӗсъе! Пӗрне ухтарап, теприне тустарап—
ҫук ман адрес!
— Ыльӑм, вӑл ҫурта тупма йывӑр мар,— тетӗп,—
хирӗҫех тумтир лавкки ларать!
^ — Пирӗн кашни утӑмра тумтир лавкки!
— Унпа юнашарах ҫӳҫ-сухал касакан ҫурт ларать!
— Парикмахерски-и?
— Ара, ара, ҫавӑ!
— Пирӗн кашни утӑмра парикмахерски!
— Ма ҫапла нумай кирлӗ вара вӑл?
тӗлӗнетӗп
эп.— Хӑвӑр ҫӳҫӗре хӑвӑр касма пӗлместре? Эпир нихӑҫан та нимӗнле парикмахерскине те ҫӳреместпӗр,
хамӑрах тирпейленсе пурӑнатпӑр. Ман ҫӳҫе Эверкке
кум касать, эп ун ҫӳҫне касап, иксӗмӗр те вӑр-ҫавра,
«чӑвашла» кастарса ҫӳретпӗр.
Шофер урсах кайрӗ :
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— Ман кунта шутить туса ларма вӑхӑт ҫук, смена
вӗҫленет! Атя, ан, дедушка!
— Ыльӑм, апла эс кӗренной москвич мар пуль,
мӗнле пӗлместӗн-ха, вӗсене чалӑшах...
Шофер машини алӑкне уҫрӗ:
— Атя, ан, тасал!
Шутла-ха ӗнтӗ: каҫ пулса килет, тӑн саланса кайрӗ, адресне вӗлерсен те аса илейместӗп, хам икӗ хур
тушки, пёр сысна пӗҫҫи, пӗр пысӑк питтон пыл (высшӑй сорт!), виҫӗ панккӑ сар ҫу, пӗр шӑрттан, темиҫе
мӑя сухан йӑтнӑ. Пӗтрӗм вӗт! Ак, пуҫа пӗр тӗлӗнмелле шухӑш пырса кӗчӗ?
— Итле-ха, ыльӑм, ҫав ҫуртра тӗлӗнмелле кушак
аҫи пурӑнать: улттӑмӗш этташран вӗрентен ҫакланса
анать, кайран ҫакланса хӑпарать.
— Дедушка-а-а! — кӑшкӑрсах ячӗ шофер.— Ма паҫӑрах ҫапла каламарӑн? Халь вӑл ҫурта Мускаври
чи чаплӑ вырӑнсен шутне кӗртнӗ! Унта пӗтӗм турист
ҫӳрет. Паттӑр кушакне Аттус тесе чӗнеҫҫӗ. Эс ӑна
курма килтӗне? Тӗрӗс тунӑ!
Рульне ҫавӑркаласа-кулкаласа кӑна пырать ман
шофер. Халь кулкаласа пыран-ха та ху манпа, ватӑ
ҫынпа, сӗре хивре калаҫрӑн-ха!
— Ара, вӑл Аттуса эп вӗрентнӗччӗ-ха! — терӗм.
Машинине чарӑнма юраман тӗлех чарса тӑратрӗ
вӗт, ами!
— Апла эсир пӗтӗм Мускав хисеплекен Прокопий
Ст.епанччӑ пултӑр-и?
— Ҫавӑ пулатӑп ҫав.
— Хисеплӗрен те хисеплӗ Прокопий Степанччӑ,
сирӗнпе паллашма ирӗк парсамӑр!
Юрӗ терӗм. Ал тытсах паллашрӑмӑр. Ӑна Илья
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Андрейччӑ тесе чӗнеҫҫӗ иккен. Вӗҫтертӗмӗр малалла!
Туххӑмрах ҫитрӗмӗр! Илья Андрейччӑ ҫыхӑсене те,
чӑматана та йӑтма памарӗ, лифтах кӗртсе лартрӗ, унтан та хӑех йӑтса тухрӗ.
— Атя, кӗр, хӑна пулса кай! — тетӗп.
— Смена пӗтет,— тет, васкать.
Ҫитес ҫӗре ҫитрӗм вара.
Аттуса цирка та чӗнеҫҫӗ иккен. Эрнере икӗ хутчен
ҫавӑнта выляса кӑтартать. Кайса куртӑм: хӑрах урипе темле ункӑран ҫакланать те ярр! хӑпарса каять.
Ёнтӗ вӑл урамӗ те чапа тухнӑ. Унта кашни чӳречерен тенӗ пекех кушак анса хӑпарать! Ыр ӗҫӗн никӗсне хывасси ҫеҫ, кайран ӑна малалла аталантараҫҫӗ,
мӗн теҫҫӗ-ха ӑна... рацци... раццина... тьху! кам чӗлхи
шутласа кӑларнӑ ку сӑмаха!.. раццилиза... тьху!.. пӗрех калап!.. ра-ци-о-на-ли-за-торсем тем те шутласа
кӑларнӑ. Карҫииккасем, ещӗксем, тетте керменсем
(хӗрлӗ, симӗс, сарӑ, кӑвак, кӗрен — мӗн тӗсли кӑна
ҫук унта!) кӑрр! аялалла анаҫҫӗ, тӑрр! ҫӳлелле хӑпараҫҫӗ. Ман Аттус вара, мӑнтарӑн, паян кун та эп вӗрентнӗ пек ҫӳрет. Хӑй ҫапла ҫӳрет, сар кушакне упрать: сенкер керменте ҫеҫ ҫӳретет. Унта автобус хыҫҫӑн автобус пыра-пыра чарӑнать — первӑй очерӗт пурте Аттуса курасшӑн.
Кришша ҫырса ячӗ-ха, Аттус циркпа пӗрле Яппуние каять тесе. Ӑсатас пулать паттӑр кушака. Илья
Андрейччӑ та тахҫантанпах хӑнана чӗнет. Кайса килмелле пуль.
Атя-ха, Эверкке кума шырама каяр. Аш вӑркать—
чирлесе ӳкмен-ши кум? Турра шӗкӗр, ав, хӑй килет!
Эверкке кум, ҫта кайса ҫухалнӑ эс паян? Кёте-кёте
халтан кайрӑмӑр!
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Пурӑнатпӑр. Пурнӑҫ ҫинчен шутласах та каймастпӑр. Шутласан та — хамӑр пурнӑҫ ҫинчен ҫеҫ. Пурнӑҫне вара этеме кӑна мар, йыт-качкине те, йывӑҫкурӑкне 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 чун-кӑмӑлне вӗҫтерме-хавхалантарма.
Ш]
Эп Мускавра юлтӑм, пӗр килнӗ япала эрнипех пурӑнса каям-ха терӗм шӗкӗр хулара. Ай, шӑрӑх тӑчӗ
ҫавӑн чух! Ялта, уй-хирлӗ, улӑхлӑ-ҫаранлӑ, вӑрманлӑ
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 — пушмак путать. Хӑратӑп — ара,
ку ҫулсем ирӗлме пуҫласан, машин кустӑрмисем вӗри
сӑмала ӑшне кӗрсе ларнӑ пек ҫыпҫӑнса лараҫҫӗ вӗт!
Ун пек тума памаҫҫӗ — кӗрешеҫҫӗ шӑрӑхпа: кунне
икӗ хутчен урамсене машинпа гаыв пӗрӗхтереҫҫӗ. Вара
вӗри кӑмакари пек сывлӑш уҫӑлать пӗр кана. Кайран
каллех ӗнтме пуҫлать. Ёнтӗ пӗтӗм йывӑҫ-курӑк ҫулҫисене лӗпсӗр уснӑ.
Кришшана калатӑп:
— Эс заводра ӑста инженер та, килте начар хресчен иккен! Эс — хресчен ачи! — ҫурту таврашӗнчи йывӑҫ-курӑк шывшӑн антӑхса-асапланса ларнине курмастӑн-им? Эп сана ҫӑвартине парса вӗрентнӗ. Атя,
шутла вӗреннӗ пуҫупа каллӗ-маллӗ, сана заводра тем40

тепӗр ӑсласа кӑларать, теҫҫӗ, шыраса туп йывӑҫ-курӑка шӑвармалли меслет!
Лайӑх пӑсӑрлантартӑм. Тӗтӗм сӳнмен-ха ман, йӑх
пуҫӗ — эпӗ, тирӗк пуҫӗ те — эпӗ, ачам, ҫитӗнсе ҫитнӗ
ҫын тесе хӑраса-туса тӑмастӑп.
Мӑнукӑма та лектертӗм. Вилес пек юратап ҫав
Сашшана, сив сӑмах калама та халӑм ҫитмест, анчах
мӗн тӑвас тетӗн, ялан пуҫран шӑлнипе мар, хӑртса
илни те кирлӗ — кукӑрӑҫ ан кайтӑр ача.
— Эс камччӗ-ха? Хресчен мӑнукӗ-и? Кам пуласшӑн-ха? Э-э, мусыккан! Лайӑх япала! Анчах сӗрме
купӑсна нӑй-нӑй тутарнипех мусыккан пулаймастӑн
пулӗ ҫав! Ыттисен тертне асӑрхамасӑр калакан кӗвӗ
теприн чунне тивмест пуль вӑл! Эс ҫурту таврашӗнчи
йывӑҫ-курӑк асапланнине курнӑ-и? Эппин, мӑнукӑм,
сӗрме купӑсна айккинелле хур-ха.
Наччасра насус пырши тупӑнчӗ. Ывӑлӑмпа мӑнукӑм, ҫуртри путвала анса, пыршӑн пӗр вӗҫне темӗнле
кранпа сыпӑнтарчӗҫ. Кайран крайне уҫрӗҫ те — тепӗр
вӗҫӗнчен шыв тапса-пӗрхӗнсе тухрӗ. Эх, хамӑн шӑварас килетчӗ те ҫав! Ун пек тумарӑм.
— Шӑвар, мӑнукӑм! — терӗм. Юри ҫапла турӑм.
Хресчен шӑрши пур-ши ку ачан — ҫавна пӗлес килет.
Шӗкӗр турра, насус пыршине мана та, ашшӗне те парасшӑн мар, куҫӗнче хресчен хавасӗ вылять, унччен
вӗҫӗмсӗр кӗвӗ калакан алли халь вирхӗнекен шыва
йывӑҫ тӑррисем патнех ҫитерет. Каш-каш, шапӑр-шапӑр туса ҫеҫ тӑрать! Ҫулҫӑсем: «Ёрехмет, ӗрехмет!»—
тесе шӑпӑлтатнӑн туйӑнать.
Ирхине Кришша шӑварать, каҫпа мӑнукӑм лӳшкентерет. Эп парад йышӑнакан генерал пек пӑхса тӑратӑп.
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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! Усет 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 ӑшӑмра — пулӑшас ку йывӑҫа, часрах пахчана куҫарса лартас.
Ҫакӑн пек шатӑр 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. Чӑнах, ҫитрӗ
ҫил-тӑвӑл кӗрлесе, кун ҫутине хупӑрласа, уларӗ, ахӑрчӗ, тылларӗ. Юлашкинчен, пӑр ҫапеа хӑварчӗ. Кӑшт
уҫӑлсанах, урама чупса тухрӑм: пӗчӗк йывӑҫ мӗнлеши, чӗрӗ-ши? Кӳршӗ кил патне ҫитрӗм те, чӗрем шарах ҫурӑлайрӗ: ҫук, ҫук паттӑр йывӑҫ! Эх, эпӗ те ҫав!
Ватӑ ҫын, ҫавах пуҫра ӑс ҫитмест, кама та пулин пулӑшма шут тытрӑн пулсан, вӑраха ан яр вӑл ӗҫе, тӳрех
пикен! Эверкке кум тӗрӗсех калать ҫав! «Ялта сана
чи ӑсли тесе шутлаҫҫӗ, нинай, ун пекех мар пуль»,—
тет. Чи ӑсли мар, чи ухмаххи, чи тӑмсаййи эп Ҫӗньялта! Юрӗ-ха, курманнисем курмасӑр иртеҫҫӗ, кураканнисенчен мён усси тата?
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Ҫанталӑкӑн ырри те, усалли те пур. Ёнер ахӑрчӗ,
тулашрӗ, тепӗр кунне, ак, хӗвелӗ лӑпкӑн сарӑлса тухрӗ—ҫунтармасӑр, хӗртмесӗр.Каҫ енне ҫумӑрӗ ҫума пуҫларӗ: пёр тумлам та сая ан кайтӑрччӗ тесе, чӑш-чӑш,
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-куреамӑр: 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 кайрӑмха, унтан килсен, шӑпах Илья Андрейччӑ шӑнкӑравларӗ, хӑнана чӗнетӗп, халех таксипе илме пыратӑп
тет. 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 вӑй43

сӑр вӑл пурнӑҫ тени — ӑна пӗр этем аллиех пӗтерм^
пултарать! Кил умӗнчи сак ҫинче ларакан карчӑксенчен ыйтатӑп: «Ку ҫурт тӑррине хӑҫан сӑрланӑ, ара?»
Виҫӗмкун теҫҫӗ. Виҫӗмкун! Эп хӑнана йӑкӑртаттарнӑ.
кун! Йывӑҫ ӑҫта-ши? Ҫунса тухатӑп вӗт, ами! Ҫурчё
тавра шыраса ҫаврӑнатӑп, кашни тӗм айне ухтаратӑп.
Ҫук! Ҫӳп-ҫап купи ҫине лекрӗ-шим? Ҫӳп-ҫапне кашни
ир машинпа турттарса тӑраҫҫӗ, илсе каяҫҫӗ ҫунтарма.
Аптӑранӑ енне ҫапла та шутлатӑп: ултӑ хутлӑ ҫурт
тӑрринчен ывӑтӑннӑскер, тата айккинерех кайса ӳкмен-ши? Шӑп ҫавӑн пек пулнӑ. Пӗр пилеш тӑрринчен
тымарлӑ туна ҫакӑнса тӑрать. Ҫумкурӑк тесен, вӑл
йывӑҫ тӑррине лекмелле мар. Шалча тупса килтӗм.
Тунана ҫавӑнпа ҫаклатса антартӑм.
Эп шыраниех-мӗн. 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, ҫав кинӗн кӑмӑлӗ!
Витрери шыва сахӑр катӑкӗ те ярса пӑхрӗ. Усси курӑнмарӗ ҫав.
Пӗррехинче, пурте тухса кайсан, хурӑнпа иксӗмӗр
ҫеҫ тӑрса юлсан, хам ача чухне питӗ йывӑр выртнине
аса илтӗм. Ун чухне самани ҫавӑн пекчӗ. Кашни кун
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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 пуль
ҫав. Тӗлӗнмелле — эп ҫавӑн чухне лӑштӑр ҫывӑрса
кайнӑ та аннене тӗлӗкре курнӑ. Хальхи пекех астӑватӑп ҫав тӗлӗке. Аннемҫӗм 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 пулӑшаймарӗ).— Ачам, аса ил-ха эс
мӗнешкел паттӑрччӗ: ҫӳллӗ ҫурт тӑррине шӑтса тухрӑн, шартлама сивӗрен те, тулашакан ҫил-тӑманран
та, вӗтелекен шӑрӑхран та хӑрамастӑнччӗ. Ачам, чӗрӗл, сана вилме мар, пурӑнма ҫуратнӑ. Эс вилсен, тӗнче илемӗ каять. Чӗрӗл, ачам, чӗрӗл!
Мӗн пулнине пӗлместӗп, анчах тепӗр кунне турат
палли юлнӑ вырӑнта йӗп вӗҫӗ пысӑкӑш папак чӑмӑртанчӗ. Сарӑлчӗ. Пурнӑҫ саламӗ 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 мӑнукпа иксӗмӗр ҫурт ҫумӗнчи пахчана антӑмӑр та йӑл илнӗ хурӑна икӗ лапсӑркка ҫӑка
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хушшине лартрӑмӑр. Ҫӑка — ырӑ кӳршӗ вӗт вӑл! Ун
хӳттинче пирӗн хурӑна та шеп пулӗ!
Халь ӗнтӗ Кришша хӑй ҫырӑвӗн малтанхи йӗркинче пире, ашшӗ-амӑшне, салам калать, иккӗмӗш йӗркинче хурӑн миҫемӗш ҫулҫӑ кӑларнине пӗлтерет. Ҫичӗ ҫулҫӑ сарчӗ тет. У стёр, ӳстӗр, Мускава илем кӳрекен лӑс
ҫулҫӑллӑ кервен хурӑн пултӑр! Чим-ха, мӗншӗн пӗр
Мускава ҫеҫ? Тӗнче илемӗ пултӑр!
МӐРИККАН ТУСАМ
МАНРАН ТАРАС ҪУК!

Ара, хамӑр ялта Аттус ҫинчен тӑтӑшах кала-кала
паратӑп. Калас мар тесен те калаттараҫҫӗ, пӗтӗм ватти-вӗтти пз^ҫтарӑнать те тилмӗрсе чуна илет.
Ёнтӗ сатур кушака пурте юратса пӑрахрӗҫ. Сухӑр
Микулайӗ кӑҫал шутсӑр вӑйлӑ тырӑ туса илчӗ. Мӗншӗнне пӗлетре? Ҫӗнӗлле ӗҫленипе-и? Тӗрӗс! Лайӑх япалана начар теейместӗн: хӑй хирӗнче ӗҫлет этем. Пӗтӗм
ҫемйипе тӗрмешет. Вӑл ӗҫлекен ҫӗр лӑштах сывласа
ячӗ пулӗ-ха, этем мана манман иккен-ха терӗ пулӗ.
Микулай вӑйлӑ тырпул туса илнин тепӗр сӑлтав пур.
Вӑл хӑй тракторне Аттус ят хучӗ вӗт! Ӑна ҫавӑ та
хавхалантарать!
Аттус паттӑрлӑхӗ ҫинчен каласа панӑ чух пёр Эверкке кум ҫеҫ «нинай» та «нинай» тесе тӑрать. Мӗн «нинай» темелли пур? Мускавра тухса тӑракан сумлӑ
хаҫатсенче те ман кушак ҫинчен мӗн чул ҫырса кӑларчӗҫ! Эверкке кум ҫавах пуҫне пӑркалать. Хӑй шуранка, пичӗ-куҫӗ пушанса кайнӑ. Пурне те курса-ӑнкарса
тӑракан карчӑкӑм пӗррехинче ҫапла калать:
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— Тархасшӑн, кум умӗнче Аттус ятне ан асӑн-ха.
Курмастӑн-им: ятне илтсенех сӑнран улшӑнать. Халь
мӗншӗн вырӑнпа выртнине пӗлетне? Аттус Яппуние
кайнине пӗлсен, этем шалтӑрах кайрӗ вӗт. Асту, кумсӑр юлатпӑр ак.
Ҫук, эп кумсӑр пурӑнаймастӑп! Ха, малашне ун
умӗнче Аттус ҫинчен пӗр сӑмах та шарламастӑп!
Аттус ҫинчен калаҫма чарӑнтӑм кӑна, Эверкке кум
сывалса та тӑчӗ! Самайлансанах пирӗн пата йӑкӑртаттарса каҫрӗ. Куҫӗсем хӑйӗн хӗпӗртевлӗн ҫиҫеҫҫӗ.
— Кум, эс Аттус ҫинчен нимӗн те шарламастӑнҫке, вилчӗ-им ҫавӑ?
Хӗ! Мӗн калаҫать, э?
— Каккуй вилме! — тетӗп.— Унашкал чӗрчун ҫӗр
ҫул, икҫӗр ҫул пурӑнать вӑл! Ав, Яппунирен телеграм
ҫитрё: Аттус меслетсӗр чаплӑ вылянӑ, тет, ҫав ятпа
мана тав тӑваҫҫӗ. Тата Мускаври цирк директорӗ ҫырса янӑ, цирк артисчӗсем манпа тӗл пулма ӗмӗтленеҫҫӗ
имӗш. Директор тархаслать, туршӑн та килсе кай тет,
ҫул укҫине каллӗ-маллӗ те тӳлетиӗр тет. Мӗн тумаллаши тесе лараттӑм-ха. Кум, эс мӗн шутлан? Кайса килес-шим, ара?
Эверкке кум темскер каласшӑн: тутине вылянтарать хӑй, анчах иырӗнче хӑйӑк-хӑйӑк туса ҫеҫ тӑрать.
Ыйтассине аран-аран ыйтрё.
— Аттусӗ ӑҫта вара халь?
— Мускавра. Яппунирен таврӑннӑ.
Эверкке кум урӑх калаҫса-туса тӑмарӗ, килне уттарчё. Ман карчӑк хыпӑнсах ӳкрӗ.
— Ах тур-тур, кума шалкӑм ҫапса ан пӑрахтӑрччӗ — ытла мухтарӑн-ҫке Аттуса!
— Нимён те мухтаман, тӗрӗссине кӑна каларӑм,—
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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,— ҫӗрулми кӑларма пуҫличчен ачасем патне Ульяновскине кайса
килес тетӗп. Эсир кумапа иксӗр ман выльӑх-чӗрлӗхе,
кил-ҫурта пӑхкаласа тӑрӑр-ха.
— Каҫа хирӗҫех каймастӑн пуль-ха? Тӗттӗмленет ав.
Васкать кум: халех ҫула тухасшӑн. Ёппӗл-теппӗл
пуҫтарӑнчӗ те — тухрӗ те утрӗ. Эп хыҫалтан пӑхса
юлтӑм. Кум шӑши тӗслӗ каҫчум, кӗҫҫе шлепке тӑхӑннӑ. Ятуллӑ питӗ. Шлепкине эп парнеленӗччӗ-ха ӑна,
8 тенкӗ те 47 пус парса илнӗччӗ, ҫавна тӑхӑнсан, кума
сӑн кӗрсех каять. Эх, куҫлӑхне чикме манмарӗ-ши?
Ёнер 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 утрӗ. Хулана апат йӑта-йӑта
ывӑнчӗ-ши? Пулӗ те.
Эверкке кум тухса кайрё те, ял пушансах юлчё.
Пӗрех 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 вырӑнӗнчех ларатчӗ. Кӑнтӑрла кӗрлет,
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ҫӗрле мӗльюн ҫутӑпа ялкӑшать. Эп ырлӑхра пурӑнатӑп: ачамсем шӑкӑл-шӑкӑл, Аттусӗ мӑр-мӑр, хурӑнӗ
шелттӗм-шелттӗм.
Пирӗн кил патне туристсем унчченхинчен те нумайрах килеҫҫӗ иккен. Ак, пӗррехинче, каҫпулттипе,
Сашша калать, Америка ҫыннисем, мӑриккансем, ҫитрӗҫ тет. Кантӑкран пӑхрӑм та — урамра пӗр ушкӑн
ҫын тӑрать. Ваттисем чылайрах: пенсие тухнӑ пуль
те халь тӗнче курса ҫӳреҫҫӗ. Пирӗн те ҫапла тумалла,
атту Кришша килӗнче пурӑнакан стариксем картишӗнчи сӗтел тавра пуҫтарӑнаҫҫӗ те кунӗпе доминолла
шалтлаттараҫҫӗ, шалт! та шалт! — йӑлӑхтарсах ҫитерчӗҫ. Вӑхӑта ун пек ирттериччен кай та кур пӗр-пӗр
ҫӗршыва! Ҫул ҫӳреме пенсийӗсем ҫитеймеҫҫӗ-ши, ара?
Юрӗ. Мӗн терӗм-ха? Ара, пирӗн кил умӗнче пӗр ушкӑн
кӗпӗрленсе тӑрать. Мӑриккансем шултра халӑх, ача!
Чи малта тӑраканни пушшех вӑрӑм. Куҫлӑх тӑхӑннӑскер, шалчалла каҫӑрӑлса тӑнӑ. Чӑн-чӑн министр!
Чим! Ку ҫынна таҫта курнӑ эп! Тупата туршӑн, курнӑ! Апла кӑна мар-ха, вӑл хаклӑран та хаклӑ, тӑванран та тӑван ҫын пекех туйӑнать! Мӑриккансем хушшинче ман пӗртен-пӗр тус ҫеҫ — Джон! Чун-чӗрем
вӗҫсе-хӑпарса кайрӗ — Джон килчӗ-шим? Эх, тӑванӑм!
— Кин,— тетӗп,— часрах сӗтел ҫине хатӗрле! Хаклӑ хӑна ҫитрӗ!
Сиксе тухрӑм у рама.
— Джон! Тӑванӑм! — тесе чупатӑп.
Калама та аван мар — ҫав ҫын ик аллине сарса
ман пата ыткӑнас вырӑнне, сехре хӑпартакан тискер
япала курнӑн, айккинелле тапса сикрё.
— Джон, тӑхта! Джон, эп сана хӑнана чӗнесшӗн!
Иртен-ҫӳренсем чарӑна-чарӑна тӑраҫҫӗ. Тӗлёнмел4. Ева Ляояяя.

ле пуль ҫав — малта пёр чанккамас ёрёхтерсе пырать,
ӑна шур сухаллӑ лутра старик хӑвалать. Ман тарӑхнипе-хурланнипе чёрем хёсе-хёсе 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
умӗнчех хупрӗ те вырӑнтан тапранчӗ.
Паллах, такси тытса хӑвалама пулатчӗ-ха ку автобуса, шутларӑм та — мӗн усси? Салтак туслӑхне
манчӗ пулсан, пӗтнӗ ҫын ӗнтӗ вӑл! Эх, Джон! Джон!
Элле, палламарӗ-пш мана? Палламасан—тарас та ҫук.
Шӑпах палларӗ ӗнтӗ, палласа илчӗ, анчах манпа калаҫасшӑн пулмарӗ, ҫавӑнпа талпӑнса ыткӑнчӗ те вӑл.
Пӗтӗм кӑмӑлӑма хуҫса хӑварчӗ ку ҫын...
Киле те кӗрес килмест. Кайса лартӑм пахчари сак
ҫине, аса илтӗм тахҫан-тахҫан пулса иртнине...
Вӑрҫӑ вӗҫленесси темиҫе эрне ҫеҫ юлнӑччӗ. Эльба
шывӗ хӗрринче Америка салтакӗсемпе тӗл пултӑмӑр.
Фашистсене хирӗҫ вӗсемпе пӗрле ҫапӑҫнӑ-ҫке-ха эпир.
Тӗл пултӑмӑр та эпир, икӗ ҫӗршыв салтакӗсем, ыталанса илтӗмӗр. Пӗр вӑрӑм салтакӗ мана пуринчен
ытла кӑмӑла кайрӗ: аманнӑ хӑй, пилотки айӗнчен юнланнӑ 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 каласа параҫҫӗ! Эп ӑна виҫӗ
пӳрне ҫӗклесе кӑтартатӑп, унтан виҫӗ ачам ҫӳллӗшне
кӑтартатӑп, вёсен ячӗсене калатӑп. Пулать вёт ҫавӑн
пек! Джонӑн та виҫӗ ача — вӑл та виҫӗ пӳрне ҫӗклесе
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кӑтартать! Ай-уй! Кӗҫӗнни, ашшӗ пекех Джон ятли,
ман Алюшран та пӗчӗкрех! Ак Америка салтакӗ хутпа кӑранташ туртса кӑларать, ҫинҫе кӑна 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 арӑмӑрсем ячӗпе, вӗсене асӑнеа, вӗсемшӗн ҫунса-тунсӑхласа. Иксӗмӗрӗн те куҫҫуль тухрӗ.
Епле те пулин лӑпланас тесе туртса ятӑмӑр. Малтан
мӑрикканӑн пирусне. Пирусӗ хӑватлӑ мар, эп хам хӑватлине хӑнӑхнӑ. Килтен ярса панӑ табака туртса кӑлартӑм, икӗ чикарккӑ ҫавӑртӑм. Йошкарман, Ҫӗньял
табакӗ ҫапла ҫав вӑл! Джон чыхӑна-чыхӑна каять, куҫӗнчен куҫҫуль шапӑртатать, ҫавах кулать, ҫавах мӑкӑрлантарать хӑй! Эпӗ те кулатӑп, эпӗ те мӑкӑрлантаратӑп! Эльба енчен ӑшӑ варкӑш пыра-пыра ҫапӑнать.
Ҫӗнтерӳ кунӗ ҫывӑхарать. Телейлӗ самант! Джонпа
пӗртӑвансем пек ыталашса уйрӑлтӑмӑр. Нивушлӗ ҫавна манса кайма пулать? Апла салтак чӗри вырӑнӗиче
чул татки выртмалла...
...Ларатӑп сак ҫинче хурланса-ӳпкелешсе-тарӑхса.
Эх, Джон, салтак ятне ятӑн! Е пирӗн ҫӗршыв ҫинчен
начар шут лакан пултӑн-ши? Такамсем каланине итличчен эс малтан Пӑркка ту супа калаҫса пӑх!
Хӑй ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнать пулмалла. Ав, пирӗн ҫӗршыва килсе каймалӑх укҫи-тенки те тупӑннӑ. Тумланасса та ыттисенчен шукӑль тумланнӑ. Ыттисем темле джинсӑсем, сӑранран ҫӗленӗ кӗске йӗмсем тӑхӑннӑ, ку — шӑши тӗслӗ каҫчумпа, кӗҫҫе шлепкепе. Шлепки питӗ шеп! Вӑл шлепкене эпӗ парнеленӗччӗ, 8 тенкӗ
те 47 пус парса туяннӑччӗ. Чим-ха! Эп Джона нимӗн4»
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ле шлепке те парнелемен! Уйрӑлас умён пёр ывӑҫ 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, Пӑркка? 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 цирк директорне: «Яппуние кайса
килтӗр, халь Америкӑна ҫул тытас!» Эпӗ те пӗрле кайӑп, шыраса тупӑп тусӑма!
Мана Кришша чӗнсе кӗртрӗ. «Хаклӑ хӑна ӑҫта, уяв
сӗтелӗ хатӗр»,— тет. Хӑни кунта мар пулин те, кӗрсе
ларас ун ячӗпе хатӗрленӗ сӗтел хушшине, чыслас пирӗнпе пӗрле ҫапӑҫнӑ маттур салтака!
ЮЛТАШУ ХАВАНТАН ЛАЙӐХРАХ
ПУЛТӐР

Эп телевизор таврашне кӑмӑлласах каймастӑп. Ун
умӗнче супса лариччен картишне шӑлса каяп, выльӑхсене шӑварап — ӗҫ тени вӑл куҫа чиксех тӑрать. Чӑваш
старикки валли Мускавӗнче те ӗҫ тупӑнать, хула хваттерӗ пулсан та, унта каскаламалли те, якатмалли те
пур. Ку ӗҫре Аттус пулӑшать — кирлӗ хатӗр-хӗтӗре
мана алӑранах тыттарать. Тата ҫурт таврашӗнчи пах52

чара кӑштӑртататӑп. Ах ӗнтӗ! Эп лартнӑ хурӑн нервен йывӑҫ пулчӗ вӗт — вулли ҫурта пек, ҫулҫи пурҫӑн
пек! Сӗм-ҫӗрле тухса пӑхасшӑн-ха пӗрре, тӗттӗмре те
ҫуталса лармасть-ши вӑл тетӗп. Ытараймасӑр, ӑна Кӗмӗлпи ят патӑм. Халь ыттисем те ҫапла чӗнеҫҫӗ. Ҫав
Аттуспа Кӗмӗлпие пула ман пуҫа пӗр тӗлӗнмелле шухӑш пырса кӗчӗ: хӑйне ырӑ тунине манакан ҫынсем
пулаҫҫӗ, ун пеккисем выльӑх-чӗрлӗх, кайӑк-кӗшӗк, йывӑҫ-курӑк хушшинче ҫуккӑ пулё, ара, икӗ таса чун —
кушакпа хурӑн — ытла та тарават-ҫке мана, ӗнтӗ чӗрисене кӑларса парӗччӗҫ! Тем каласшӑн, тем каласшӑн вара хӑйсем — пӗри мӑ-ӑрк! та мӑ-ӑрк! тет, тепри
шӗпӗл-шӗпӗл те ҫӑтӑл-ҫӑтӑл тӑвать.
Тепӗр ӗҫ хушӑнчӗ-ха — цирк директорӗ: «Прокопий Степанччӑ, кӑшт та пулин ӑс пар-ха»,— тесе йӑлӑнать. Пултӑм-ха унта, читлӗхре ларакан кайӑксене
пӑхса ҫаврӑнтӑм. Куҫёсем ытла салхуллӑ вёсен. Куҫӗ
салхуллӑ пулсан, чунё хурлӑхлӑ пуль. Чун хурлӑхлӑ
пулсан, мӗнле выляятӑн, ыттисене мёнле савӑнтараятӑн? Килее кур-ха эс ман Аттуса! Куҫё — йӑл-йӑл, утти — тӑн-тӑн, хуҫа утти пек, хӳри — тӑратнӑ пӑшал
пек. Ҫавӑнпах ӗнтӗ вӑл вылянӑ чухне ҫиҫӗм пек вӗҫсе
хӑпарса каять.
Ара. Халь ӗнтӗ ҫӗр варринчех вӑранса каятӑп —
циркри кайӑксене мёнле савӑнтармалла-ши? Эсё те
пӗлместӗн пулё ҫав?
Ватӑ пуҫ темерӗн, 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
умне пырса лартӑм.
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Паян пулни-иртни ҫинчен калаҫатчӗҫ. Ара, пурнӑҫра ырри те, усалли те пулать. Ак сана! Пӗр ҫын ҫинчен каласа пама пуҫларӗҫ. Шутла-ха эс, ҫав ҫын ватӑ
пуҫпа вокзалта ҫаратса ҫӳрет, тет. Эй, намӑссӑр! Эй,
кӗҫҫе пит! Аҫтан пулаҫҫӗ ҫавӑн йышшисем? Эпир,
ҫӗньялсем, тытӑнса тӑратпӑр-ха, пирӗн ун пек хурахла
ҫаратса ҫӳрекенсем ҫук.
«Тӗсесе пӑхӑр-ха ҫак ҫынна, кам та пулии курман-и
ӑна? Курнӑ пулсан, тӳрех пире пӗлтерме ыйтатпӑр»,—
тет диктор салхуллӑ сасӑпа (лайӑххине асӑнас вырӑнне йӑх-ях ҫинчен калаҫма ҫӑмӑл тетӗн-им ӑна?).
Пӑхас-ха, пӑхас, мӗнлерех этем вӑл, ялта ҫуралнӑ
пулсан — пӗтӗм ялйыша, хулара ҫуралнӑ пулсан —
пин-пин ҫын пурӑнакан хулана намӑс кӑтартаканскер?
Эп телевизор умнерех куҫса лартӑм.
Ак, экран ҫине пӗр сӑн шуса тухрӗ те, ман куҫпуҫ
хуралса килчӗ, ал-ура лачӑрах кайрӗ.
— Хреснатте вӗт ку! — кӑшкӑрса ячӗ ман Кришша.
«Ан кӑшкӑр-ха, 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 курка сивӗ шыв 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 Кришша та.
Ман вара сасартӑк чун ҫемҫелсе кайрӗ те, куҫҫуль
йӑрӑлтатса анчӗ — чи ырӑ, чи хисеплӗ сӑмаха тивӗҫлӗ
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ҫын ҫинчен, ют япалана тӗкӗнме мар, хӑйӗн юлашки
тӗпренчӗкне, юлашки пусне кӑларса паракан ҫын ҫинчен ҫапла калаҫҫӗ пулать!
Анчах йӗрсе мӗн усси? Тӑвас пулать мӗн те пулин!
— Паллах, пӑтраштараҫҫӗ. Хреснатте вӑл ялтан
тухмасӑр пурӑнать, Мускава килес-тӗк тӳрех ман пата кӗмелле,— тет Кришша.
— Мускавӗнче пулнӑ-ха вӑл, эс ан тӗлӗн, ун ҫинчен кайран калаҫӑпӑр,— тетӗп,— халь ӑна ҫӑлса хӑварасси пирки шутламалла.
Каллӗ-маллӗ шухӑшлатпӑр — чӑн малтан мӗн тумалла? Чи кирли ҫакӑ халь: шыраттарма чарасчӗ,
тыттарма парас марччӗ.
Кришша телефонпа шӑнкӑравлама пуҫларӗ. Эп пысӑк калаҫӑва хатӗрленсе тӑратӑп. Ак Кришша мана
телефон трубкине тыттарать. Леш енчен калаҫаканни — арҫын, ҫирӗп саслӑскер. Тӳрех ман ята-хушамата
ыйтрӗ. Каларӑм ҫеҫ — этем ахлатсах ячӗ: «Эсир хайхи чаплӑ дрессировщик, Аттуса вӗрентекенни мар-и?»
Чап тени лайӑх мар иккен вӑл: пӗрне-пӗрне суйласа илет те ун ҫумне ҫыпҫӑнсах ларать! Вӗлерсен те
хӑпмасть — умран пырать, хыҫран хӑвалать! Вӗсене
каллех эпӗ кирлӗ, вӗсем мансӑр пурӑнаймаҫҫӗ! Ман
ӗҫ тумалла — кума ҫӑлмалла, ку этемми Юманов тенине илтсенех ирӗлсе кайрӗ, сасси те ҫемҫелчӗ, вӑрӑсене, шӑпанасене шырас вырӑнне дрессировщикпа калаҫма хапӑлрах курӑнать.
— Ҫук, эп — пачах урӑх ҫын, пирӗн хушаматсем
ҫеҫ пӗрешкел,— терӗм те эп тӳрех ӗҫе тытӑнтӑм.—Халь
ҫеҫ телевизорпа кӑтартнӑ ҫынна тытнӑ-и, тытман-и?
— Тытнӑ пулсан кӑтартмастӑмӑр та, лекеймерӗха, мур илесшӗ! Ничего, вӗҫертместпӗр! — тет хайхи55

скер, хӑй вӑйне шанса калаҫать, ача, тепри мӗн каласса та малтанах ӑнкарать.— Эсир пире мӗн 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, кашни 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 — ахӑртнех, 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, эппин, вӑл ман кум пулать.
— Тӳрех палларӑр пулсан, апла вӑл ҫынна кураканни ӑна питӗ тӗрӗс сӑнласа панӑ. Хушамачӗ мӗнлеха унӑн?
Э-э, ӑсли тупӑннӑ! Халь кӑнаҫ 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 каякан пуйӑссем Канаш витӗр тухаҫҫӗ, ырӑ кумӑм унашкал пуйӑс ҫине лекме пултарнӑ, ҫавӑнпа тӗплӗрех «ӑнлантарса» паратӑп.
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— 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.
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. Мӗншён-и? Мӗншӗн тесен эпир пурне те
пӗрле тӳснӗ, кашни чӗлле ҫурмаран уйӑрнӑ. Юлташу
хӑвӑнтан лайӑхрах пултӑр, теҫҫӗ. Эверкке кум манран
пин хут лайӑхрах. Пирӗн унпа пӗр тӗлӗшпе ҫеҫ килӗшӳ ҫук. Хӑвах пӗлетӗн: ман сӑмаха вӗҫтерес-пӑркалас
йӑла пур (ҫав Пӑркка ятах ҫапла турӗ пулӗ тетӗп,
Миккуль е Ахванеҫ тесе чӗннӗ пулсан, ун пек пулмастӑмччӗ). Кум ун пеккине юратмасть, уншӑн пулсан, кашни сӑмах тӗп-тӗрӗс пултӑр (ҫавӑнпах сумлӑ
счетовод ӗнтӗ вӑл, пирӗн енче ун пек чаплӑ шут ӑсти
ҫуккӑ та!), вӑл вӑлтнине те, кукӑртнине те йышӑнмасть. Кумран тӑрӑхлатӑп-и? Халапланӑ чух шӳтсӗр
ниепле те май килмест, ют ҫынна тӗрткеличчен (ак сана тӑрӑхлам-ха — эс те тёрт! тӑватӑн-ха, те шарт та
март тӑватӑн?) луччӗ тусӑма асӑнап. Ман Эверкке
кум пек ҫывӑх ҫын ҫук та.
Ара, шутлатӑп ӗнтӗ — ҫак усал хыпара кум тӗлӗнчен епле сирес, ӑна хупӑрлакансене епле кӑна тытса
чарас? Ана аса илсен, ун ҫинчен каласа парас тесен...
Хальхинче мана хӗрӗх пилӗк ҫул каялла пулни
аса килчӗ.
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Эверкке кумпа иксӗмӗр вӑрҫа пёр кунта тухса кайрӑмӑр. Райуна ҫуран утрӑмӑр. Каҫкӳлӗм. Айлӑмпа
пыратпӑр. Инҫе те мар утӑ ҫулаҫҫӗ. Теме пула кумпа
икеӗмӗр тӑпах чарӑнса тӑтӑмӑр — ҫынсем утӑ ҫулнине пӑхатпӑр. Амсанса пӑхатпӑр. Ах, мӗнле илемлӗ,
мӗнле ырӑ иккен хресчен ӗҫӗ! Эп ҫапла шутласа илтӗм: «Таврӑнайӑп-ши, тата утӑ ҫулса савӑнайӑп-ши?»
Кум вара урӑх шухӑшпа асапланнӑ курӑнать. Пӗр-ик
утӑм турӑмӑр ҫеҫ, вӑл каллех чарӑнса тӑчӗ. «Кум,—
терӗ,— атя ҫапла тупа тӑватпӑр: эп вӑрҫӑран таврӑнмасан, эс ман ачасене ан пӑрах, пулӑш ура ҫине тӑма,
эс таврӑнмасан, эп сан ачусене хам ачасем вырӑннех
хурӑп». Тупа турӑмӑр — тӑван хирте, аслӑ хӗвел
умӗнче.
Вӑрҫӑ ахӑрать. Ҫӗршыв ахлатать, тӳсет пӗрех, талпӑнать, талпӑнать ҫӗнтерӳ енне.
Килтисем аса килеҫҫӗ те, чӗре чиксе каять. Саттюкӑм, 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, килйышӑм 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 халлӗхе ҫыраймасть-ха, ҫак пӗчӗк 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:
58

«Пирӗншӗн ан пӑшӑрхан, эпир чӗрӗ, сывӑ, эс ху ӗҫне
ту — вирлӗ ҫапӑҫ». Аш пӗрех лӑпкӑ мар, хушӑран хушӑ мӗн те пулин сиксе тухман-ши тесе шутласа илеттӗм те вилнӗ пекех пулса каяттӑм. Ҫавӑнпа пӗррехинче кум патне: «Эс хӑраса-туса ан тӑр, эп салтак, темле
хыпара та тӳсӗп, тӳрех кала — Саттюка мӗн пулнӑ?»—
тесе ҫырса ятӑм. Хирӗҫ килнӗ ҫырура кум пӑсӑрлантарать кӑна: «Суйма-улталама эп вӑйҫах Пӑркка мар
вӗт, ан ман, мана Сулахай Эверкки теҫҫӗ. Эс ҫав ҫын
суйнине илтнӗ-и?» Ҫук, илтмен, ӗмӗрне те илтмен. Тата Кришша та ҫыру яма 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 вӗт!
Эпир ӗнтӗ Берлин енне талпӑнатпӑр.
Ҫӗнтерӳ те ҫитрӗ. 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 шаккап, 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 сас та ҫук.
Тӑватӑ ҫул тӗлӗкре курнӑ алӑк хӑлӑпне хыпашлатӑп. Пёр кӗтмен япала — алла ҫӑра лекет. Тимӗр сивви пёр самантрах ӳтпе чун ӑшшине туртса илчӗ тейӗн
ҫав — ӗнтӗ сиксе чӗтретӗп.
Хирӗҫҫи киле, кумсем патне, чупсах кайрӑм. Кӑшт
ҫеҫ шаккарӑм пӗр чӳречинчен, юнашарри уҫӑлчӗ те.
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Эверкке кум сасси: «Кам унта?» — «Кум! — тетӗп.—
Кум!» Вӑл хирӗҫ чупса тухрӗ. Ыталанса илтёмёр.
«Кум,— тетёп,— ман ҫемье ӑҫта?» — «Ман патӑмра,—
тет кум,— атя пӳрте кёрер».
Пӳрте кӗтӗмӗр. Кум чӗпкуҫ ҫутрӗ. Урайӗнче, юнашар сарнӑ икӗ тӳшек ҫинче, ҫнчӗ ача ҫывӑрать. Виҫҫӗшӗ манӑн, тӑваттӑшӗ кумсен пулмалла. Эп хӗрринче
выртакан ача умне чӗркуҫленсе антӑм.
Ылтӑн чӑмӑркки, телей чӑмӑркки, чун тӗпренчӗкӗ,
хӑшӗ-ши ку? Питне аллӑмпа сӗртӗнсенех пӗр вӗриленсе, пӗр витӗр ирӗлсе кайрӑм — ман аслӑ ача вӗт ку!
Кӗтӳ кӗтнӗ-ши паян, утӑ пуҫтарнӑ-ши — ачаран улӑх
шӑрши кӗрет. Ура ҫине тӑмасӑрах, ҫапла чӗркуҫленнипех, кӑшт куҫатӑп та теприн патне ҫитетӗп. Ку хӑшӗши тата? Пуҫӗ тулли сар кӑтра хӑйӗн. Кумсен ачи ку,
амӑшё — чёвёлти Чёкеҫ кума — ҫапла кӑтра вёт пирён. Пӗлетне, тӑватӑ ҫул курман пулин те, пурне те
палларӑм — ҫӳҫӗнчен, сӑмсинчен, аллинчен-тяппинчен — кашнине йёркерен чуптуса тухрӑм. Чи кӗҫӗннисем — манӑн тӑваттӑри Алюшпа кумсен тӑваттӑри
Элекҫейӗ — тепӗр хёрринче юнашар ҫывӑраҫҫё. Вёсен
ҫумӗнчи пушӑ вырӑн сивёнсе те ҫитеймен. Апла Эверкке кум ҫакӑнта ҫывӑрнӑ пуль. Пӗчӗккисем мӗншӗн
амӑшё ҫумёнче мар вара? Ҫапла шутласа илтём те
пётём хал пӗтсе ларчё, ниепле те ура ҫине тӑраймастӑп.
— Кум, пирӗн арӑмсем ӑҫта тата? Саттюкпа Чёкеҫ
кума ӑҫта?
— Вӗсем час таврӑнаҫҫё. Ачасем ан вӑранччӑр-ха.
Атя тухса ларатпӑр,— терӗ те кум, эп сулӑнсах кайрӑм, ура ҫине аран-аран тӑтӑм.
Эпир алкум картлашки ҫине тухса лартӑмӑр. Кум,
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туртмалли шыранӑ пек туса, кӗсйине хыпашлать. Вӑхӑта тӑсать пулмалла. Эп урӑх ҫур самант та тӳсейместӗп.
— Кум, Саттюкпа Чӗкеҫ ӑҫта кайнӑ вара?
— Эс ан пӑшӑрхан. Килмелле вӗсем. Саттюк кума
иртерех те килмелле, кӗтмелли нумай та юлмарӗ,—
кум пырӗнче-и, ӳпкинче-и хӑйӑк-хӑйӑк туса тӑчӗ, унтан тискер сӑмахсем илтӗнсе кайрӗҫ: — Тӗрмере
вӗсем.
— Аҫта?!
Калаймасӑр-калаймасӑр тӑнӑ сӑмахне тепӗр хут
каласан, кумӑн пӗтӗм тӗрекӗ пӗтсе ларчӗ-ши — вӑл
темле, пӗчӗк ача пек, йынӑшса илчӗ те ӗсӗклесе йӗрС6 Я Ч 6 . . «

Ҫу каҫӗ ӑшӑ та пулнӑ пулӗ, ҫемҫе ҫулҫӑ шӑрши те
сарӑлнӑ пулӗ тӗнчене, маншӑн вара пулчӗ тӗпсӗр хура,
юна шӑнтакан каҫ. Сивӗ тытнӑ евӗр халтӑртатса ларатӑп. Эп, хатар вӑрҫӑ витӗр тухнӑ салтак, уйӑхӗ-уйӑхӗпе 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 Чӗкеҫ кума ҫӗмел айне тӑккаланнӑ пучаха пуҫтарнӑ иккен: шӗкӗлчесе-типӗтсе-авӑртса, ачисене кӗрпе яшки пӗҫерсе парасшӑн пулнӑ ӗнтӗ вӗсем.
Саппун кӗсйи туллиех пуҫтарнӑ, тет. Чӗкеҫ кума ман
Саттюкран темиҫе пучах ытларах илнӗ: пӗрне — пӗр
ҫула, теприне икӗ ҫула лартмалла тунӑ.
Апла иккен. Ятлӑ-сумлӑ хресчен хӗрӗсем, хамӑр
каса кӑна мар, пӗтӗм Ҫӗньяла илем кӳрекенсем, салтак арӑмӗсем, икӗ хевтеллӗ выльӑх вырӑнӗнче ӗҫле61

кенсем, ачисем валли пӗр кӗсъе пучах пуҫтарнӑшӑн
тӗрмене лекрӗҫ иккен. Ҫук, кӑна вӑрҫӑ тамӑкӗ витӗр
тухнӑ салтак чунӗ те чӑтаймасть — эпӗ те куҫҫульпех
макӑратӑп.
— Юрать-ха, ик эрнерен эп ҫитрӗм, атту ачасене
приюта илсе каятчӗҫ,— тет Эверкке кум.— Сирӗн ачасене хам пата илсе каҫрӑм. Ҫулталӑка яхӑн ҫапла пурӑнатпӑр.
Тулта шурӑмпуҫ киличчен лартӑмӑр. Ҫутӑлма та
темле салхуллӑн — ыйӑхӗнче те хурлӑхне манса каяйман тӑлӑх ача пек — ҫутӑлчӗ.
Саттюк виҫӗ уйӑхран таврӑнчӗ. Юрать-ха, юратнӑ
упӑшкипе юратнӑ ачисем пур, пирӗн юратупа ҫеҫ майӗпен-майӗпен йӑл илсе, тепӗр хут чӗрӗлчӗ ман сулуттайӑм.
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 телестуди текен вырӑна куҫҫулленнӗ куҫпа
лырса кӗтӗм...

ХРЕСЧЕН АЛЛИНЕ ТЕ ЁНЕНМЕСЕН,
МЕНЕ ЁНЕНЕС?

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.
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. Аслӑ 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
тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫекен карап ӑшне лекнӗ пекех туйӑнса кайрӗ. Паллах, кунти ҫыннисем — икӗ арҫын —
сывлӑшра ярӑнса вӗҫсе ҫӳремеҫҫӗ, таянмалли пукан
ҫинче лараҫҫӗ. Пӗри — майор, вӑл паҫӑр манпа калаҫаканниех пулчӗ. Кусар сӑмсаллӑ хӑй, шӑтарасла пӑхать, ӗренкесӗр хӑтлансан, ку ҫын умӗнче чӗре яштах
тумалла. Ман хӑрамалли ҫук, ҫавӑнпа чӗрем те пӗр
тикӗссӗн таиать.
Калаҫу пуҫланчӗ. Майор телевизорпа хурланӑ ҫын
сӑнӳкерчӗкне кӑтартать, паллатӑр-и тесе ыйтать.
— Палламасӑр,— тетӗп,—вӑл ҫак ывӑлӑмӑн хреснашшӗ. Ман кум. Ятлӑ-сумлӑ ҫын.
Тепӗр ҫынни пуклак кӑна та, халаппи шултӑра
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вара: касать те татать, касать те татать. Анланса
ӗлкӗр.
— Хальхи ятлӑ-сумлӑ ҫынран тем те кётме пулать, ав, тӑр-кӑнтӑрлах ҫаратса ҫӳрет.
— Хурах тӑвать пулсан, вӑл апла нихӑҫан та ятлӑсумлӑ ҫын пулман,— тетёп. Кум ҫинчен тӗплӗ калассӑм килет.— Чыс-хисеп вӑл тӑрук шӑтса, тӑрук шанакан япала мар, ун кӑкран кӑка пыракан тымарӗ пур—
та-а-рӑн тымар! Пӗлетре, Эверкке кум аслашшӗ виҫҫӗри ача чухнех яла ҫӑлса хӑварнӑ: хамӑр кӳлӗ 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 кирлӗ, 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. Вал ман
кум вӑрӑ мар терӗ-тӗк, сирӗн васкасах шӑнкӑравламалла мар-и тӗрлӗ тӗле, леш ҫынна шырама пӑрахӑр
темелле мар-и? Пёри, ав, каллех сехечӗ ҫине пӑхать.
Калаҫӑва вӗҫлесен те юрать терӗ-и-ха вӑл? Ҫук, тӑванӑм, пирӗн калаҫу пуҫланман та-ха, хатӗрлен мана
итлеме.
— Юрӗ, ыльӑм,— терӗм редактор юлташа.— Кала64

ҫӑва вӗҫлер. Ман кум вӑрӑ мар тесе, эп ик аллӑма
кастарма хатӗр. Ҫак алӑсене касса ил те чуптар эппин,— эпӗ икӗ аллӑма сӗтел ҫине тӑсса хутӑм.
Этем шанк! хытса кайрӗ. Хӑй ӑҫта хыпаланнине
те пач манчӗ пулмалла — куҫне чарса пӑрахса, ман
алла тинкерет.
Эпӗ ун ҫине пӑхатӑп. Тамаша, этем сӑнӗ куҫ умӗнчех улшӑнса пырать. Малтан вӑл сехӗрленсе ӳкнӗ
евӗрлӗччӗ, кайран сӑн-пичӗ ҫемҫелчӗ, куҫӗсем те ыррӑн, ҫав хушӑрах хурлӑхлӑн-хурлӑхлӑн пӑхма пуҫларӗҫ. 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 хӑшпӗр самантсем куҫӑм
умне йӗркепӗрӗн тухса тӑчӗҫ: эп аннерен виҫҫӗре юлнӑ. Вӑл мана алӑра йӑтса ҫӳренӗ чух эп ӑна мӑйӗнчен
ыталанӑ пулё, ҫак сылтӑм ал туни ман халӗ те анне
ӑшшине 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
>. Ева Л веяна.
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нихӑҫанхинчен те ачашрах пулать — кӑна эп питӗ
лайӑх астӑватӑп;
вӑрҫӑра эп. Темиҫе талӑк куҫ хупмасӑр ҫапӑҫнӑ
хыҫҫӑн канма лартӑмӑр, эп уйӑх салтман урана салтасшӑн, анчах халь ҫеҫ пӑшал тытнӑ алӑ лӑштах кайнӑ, пуртенккене 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 сирён кашни сӑмахӑра ӗненетӗп.
Майорӗ шарламасть-ха, сӑнӗ-пичӗпе вара иккӗленме пуҫланӑ ҫынна аса илтерет.
Кришша та тёк ларать. Ун ҫакӑн пек йӑла пур:
малтанласа вӑл нимён те чӗнмест, тӑнлать-тӑнлать те
кайран шӑп та лӑп тёлех лектерет.
— Ман хреснаттене ҫапла тёплё сӑнласа параканни мёнле этем вара вӑл?
— Ана пёри вокзалта курнӑ, ҫав каласа панӑ.
— Мускава килнёскер, хреснатте вокзалта пулнӑ
ёнтё вӑл,— тет ман ывӑлӑм.— Анчах мана ҫакӑ тёлёнтерет: пёр палламан ҫынна кӑшт курса юлнипех мёнле ҫапла — хӑш тёлте мёнле турпалли ларни таранчченех — сӑнласа пама пулать?
Майор тӑнн! пӑхса илчё.
— Ун пирки эп те шутларӑм-ха.
Кришша канашлать те:
— Каласа параканнине хӑйне тёпчемелле мар-и?
— Эп те ҫапла шутлатӑп,— тет майор. Вӑл ҫавӑн66

тах ӗҫе пикенчӗ: тепӗр кӗтесри сӗтел хушшине, телефон умне, куҫса ларчӗ. Ак Кришшана чӗнет — ӑслӑ
помощникӗ юнашарах пултӑр тет пулмалла.
Эпир редактор юлташпа ларса юлтӑмӑр. Вӑл манпа
калаҫу тапратасшӑн пулмалла, кӑх! кӑх! тукаласа илчӗ. Калаҫӑвне пуҫласчӗ ҫав, ман ку ҫынна часрах телевизорпа тепре тухса калаҫтармалла.
— Кумӑр Мускава мӗн ҫӑмӑлпа килнӗ вара? —
ыйтать хайхискер.
— Аттуса курма килнӗ. Ятарласа.
Редактор юлташ пӗрремӗш хут йӑл кулса илчӗ.
— Аттусне пӗлетпӗр-ха. Ман шутпа, ятарласа Аттуса курма килнӗ ҫын ача пек таса чунлӑ пулмалла,
еирӗн кумӑр ырӑ та йӗркеллӗ пулни ҫакӑнтанах курӑнать.— Этем мана вӗрентме те пуҫларӗ.— Пӗлетӗр-и,
унта тӗлӗнмелли Аттус кӑна мар, унта тата асамлӑ
йывӑҫ ӳсет — Кӗмӗлпи 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, шар сивӗрен те, ҫил-тӑвӑлтан та хӑрамасть, нимӗнле йывӑҫ шӑтман вырӑнта та ӳсме пултарать. Ӑнкаратӑр пулӗ — халӗ, «экологи» те «экологи» тенӗ вӑхӑтра, ҫутҫанталӑка сыватас, ҫаралса юлнӑ вырӑнсене
ешертес тенӗ чух, Кӗмӗлпи пысӑк пулӑшу пама пултарать. Пирӗн пата, телевидение, темӗн чул ҫыру килет: Кӗмӗлпи ҫинчен каласа пама ыйтаҫҫӗ, ун вӑрришӗн ӑвӑнаҫҫӗ. Ют ҫӗршывсенчен те ҫыраҫҫӗ — вӗсем
ӗнтӗ Кӗмӗлпи вӑрришӗн валюта тӳлеме хатӗр.
Пусарах кӑна ҫапла каласа хуратӑп:
— Хуҫинчен ыйтнӑ-и-ха? Хуҫи, хурӑнне лартса
ӳстерекенни, мӗн тет?
5*
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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 пулӗ сире,— тетӗп.
Редактор юлташ хӑй ӗҫӗшӗн ӑшталаиаканскер 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?
Хайхискер, хӑйне хӳтӗлеме тытӑнчӗ:
— Эпир сирӗн кумӑра 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 пулӗ? Атя, ыльӑм, ҫылӑхна
каҫарттар!
Куҫне мӑч-мӑч тутарать этем. Унтан иккӗленерех
ҫапла калать:
— Сирӗн кумӑр йӗркеллӗ ҫын пулнине ӗненетӗп,
ҫапла пулса тухнӑшӑн каҫарӑр, тархасшӑн.
Ҫапла каласа, пулчӗ-ҫитрӗ терӗ пулас. Хурлассине,
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намӑс кӑтартассине мӗльюн ҫын умӗнче тӑваҫҫӗ, каҫару ыйтнӑ чух пӗр ҫын та ҫитет-и? Эх, шалккӑ ачана — тем тери ӑслӑ ҫын, анчах ӑнкараймасть чи кирлине! Ас 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.
Ак, телефонпа вӗҫӗмсӗр 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 кашни саманчӗ теме тӑрать. Тытӑнчӗ ман редактор юлташ шӑнкӑравлама, такама ӳкӗтлет, темиҫе минут вӑхӑт ыйтать. Чи хакли — таса ят
вӗт, ҫавӑ ҫӗнтерчӗ. Редактор юлташ ҫырать, кирлӗ сӑмахсем хайлать, мана та: «Хатӗрленӗр, кумӑр ҫинчен
каласа пама сире вунӑ минут паратпӑр»,— терӗ. Ҫамкана тар тапса тухрӗ. Кум ҫинчен каласа пама вунӑ
минут сахал ӗнтӗ, пукранимӗр вунӑ сехет кирлӗ, юрӗ,
турткаланса тӑмарӑм — кашни сӑмаха виҫсе калаҫсан, вунӑ минутра та ҫӗнтерме пулать.
Малтан редактор калаҫрӗ, йӑнӑш пулса тухнӑшӑн
каҫару ыйтрӗ. Вӑлах мана сӑмах пачӗ. Эпӗ питӗ кӗске
каларӑм (ан ман — мана вунӑ минут панӑ!), анчах
вирлӗ пулчӗ пулас, кайран редактор юлташ кум хушаматне-ятне, адресне ҫырса илчӗ, «Чӑваша Юманова
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ӳкерме кайнӑ чух ун патне те кӗрсе тухатпӑр, куратпӑрах вӑл чыслӑ этеме»,— терӗ.
— Тата лайӑхрах тума пулать,— канаш паратӑп
эпӗ,— малтан кума ӳкерсе илӗр, кайран Юманов патне кайӑр — вара чӑваш ялне чӑн хисеп туни пулать
сирӗн!
— Тавах! Ҫапла тӑватпӑр! — хавассӑн кулеа ячӗ
те редактор юлташ ман алла икӗ аллипе чӑмӑртарӗ.
Студирен тухас умён леш хайхи, милиционер, тӑрать. Мана кӗтсех тӑнӑ пулӗ ҫав — пӑшӑрхансах ыйтать: «Мӗнле, ӗҫ тухрӗ-и?»
— Чиперех! — тетӗп. — Эсӗ ырӑ сунса кӗртни те
пулӑшрӗ пулмалла, кума тӳрре кӑлартӑмӑр.
— Апла пурӑнатпӑр-ха! — хӗпӗртерӗ милиционер»
Ара, пурӑнатпӑр-ха!
ХАМӐРАН ПУРНӐҪ КАНА МАР,
ЫТТИСЕН ПУРНАҪӖ ТЕ
ПИРЁНТЕН КИЛЕТ

Тепӗр куннех яла тухса кайрӑм. Ҫул тӑршшӗпе
кумшӑн пӑшӑрханса пытӑм: ӑҫта-ши, ярса тытмарӗҫши? Эп телевиденипе тухса калаҫни кӑшт та пулин
усӑ пачӗ-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, пгчут шӑрҫине шӑлт! та шӑлт! шутарать.
Эх, ма вӑтанатпӑр-ши эпир ӑшӑ-ӑшӑ, ырӑ-ырӑ сӑмахсем калама? Каласчӗ: «Тусӑм! Ылтӑн чунлӑ, хӗр70

лӗ чӗреллӗ тӑванӑм! Эс пулман пулсан, пурнӑҫра ҫиччӗ вырӑнне вунҫиччӗ хуҫӑлаттӑм!»
Эп ҫапла калаканни:
— Кум, эс ҫаврӑнса та килтӗне?
— Килтӗм,— тет кум кӗскен кӑнаҫ.
— 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, 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 пӑхаҫҫӗ — мана тыттарса яма
шут тытнӑ тейӗн ҫав! Кӑмӑлӗсем вылянса ҫеҫ 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 пекех кӑмӑллӑ та маттур пулнӑшӑн
чунтан савӑнатӑп». Чӗкеҫ хӗрӗх пилӗк ҫул каяллах
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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, ачасене 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, пӗр 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-пгӑпӑр куҫҫуль юхса анчӗ... Черетӗнче
чылайчченех тӑмаллаччӗ-ха, ак сана! мана малах
чӗнсе илчӗҫ, билет сутакан хӗрарӑмӗ, халь кӑнаҫ пӗтӗм тӗнчене курайми пулнӑ евӗр сивлек лараканскер,
ӑшшӑн саламлать, кӑмӑллӑн калаҫать: «Эсир хӑш
пуйӑс ҫине ларасшӑнччӗ?» Эп: «Мана кирек хӑшӗ те
юрӗ, мӗнле те пулин Канаша ҫитсе ӳкесчӗ».— «Кирек
хӑшӗ ан пултӑрччӗ-ха,— тет билет сутакан,— сирӗн
кайран яла ҫитмелле, апла Канаша ирхине ансан лайӑхрах пулмалла». Пуйӑсне кӑна 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.
— Ҫавах та тӗлӗнмелле,— тет кум,— ман ҫинчен
ӑҫтан пӗлеҫҫӗ-ха вӗсем?
— Ман шутпа, ним тӗлӗнмелли те ҫук,— тетӗп.—
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Эпир улшӑнса тӑракан президентсен ячӗсене те пӗлетпӗр, ачаранпах ҫӗр-аннене пӑхакан хресченсене, пӗтӗм
тӗнчене тӑрантаракан хресченсене, мён-ма ятран пӗлмелле мар? Ав, санӑнни пек пахча ялӗпе те тупаймастӑн. Кум, сана ҫутҫанталӑкӗ 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 тӗлӗнес ҫук. Кум, сана ӳкерсе илеҫҫех пуль,
эп кун пирки пӗртте иккӗленместӗп.
— Вӗҫтерме пуҫларӗ ӗнтӗ,— мӑкӑртатса илчӗ
кумӑм.
Аҫтан кӑна 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, кӗтсех тӑр, тапӑнать мана, пуҫлать пӑсӑрлантарма.
— Кум,— терё вӑл,— эп санран тёлёнетёп: темӗн
те пёр шутласа кӑларатӑн, ху ҫавӑнпа усӑ курма пӗлместён. Сан чаплӑ ӑсупа ҫынсем пайта кураҫҫё. Ҫав
Мускаври цирк директорӗ мана тарӑхтарсах ячё: хӑйсен ёҫ тухмасть те, тӳрех сана чӗнеҫҫӗ. Эсё — тухса
чупаканни. Малтан пуҫупа шутласа пӑхасчё: Ҫёньял73

та цирк пур-и пирӗн? Ҫук! Эп ыйткаласа пӗлтӗм —
Шупашкарта та ҫук, тет. Тӑвас пулать. Саншӑн вал
ним те мар, эс пӗтӗм ҫӗрӗн кусанпа, ҫӳлӗн вӗҫенпе
туслӑ. Тӗплӗрех шутласа пӑхрӑм та,— кум пуҫӗпе
шчут енне сулса илчӗ,— цирк вӑл — меслетсӗр пысӑк
тупӑш паракан япала. Эс чӗрчунӗсене выляттараканни пулатӑн, эп кассир пулӑп. Хамӑр ялсене ҫеҫ укҫасӑр кӑтартатпӑр, ыттисем тӳлеччӗр. Эп укҫине ӑҫта
ямаллине те шутласа хутӑм.
— Чӑнах, 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. Чи малтан пёччен пурӑнакан карчӑксем валли хӗл каҫмалӑх вутӑ туянсатурттарса килсе паратпӑр. Кил-ҫурчӗсене сиплеттеретпӗр. Пӗтӗм ҫула асфальт сартаратпӑр.
— Кум, ман цирк валли вӑхӑт пулать-и-ха? — тетёп.— Ҫуркунне иксёмёр Хытанана тара илме калаҫса татӑлтӑмӑр мар-и? Мён тери хӑйма ҫёр кӑрачланса кайрӗ. Пирён Хытана ачисене пётём вӑй-халне
парса ҫитёнтернё, кайран ҫав ачисем пӑхманнипех
выҫӑ ларакан амӑшне аса илтерет. Пулӑшасчё, чёртесчё ӑна.
— Хытана пирки калаҫса татӑлнӑ,— тет Эверкке
кум.— Хёлле пушӑ вӑхӑт нумай, выльӑх-чӗрлӗхе ҫавӑн чухне вӗрент, вёсен те ялан витере тӑрас килмест — ҫӳреччёр сан «шкулна». Пирён цирк хӑйне
евёрлё пулать: унта вылякан чёрчунсем хуҫисем патёнчех пурӑнаҫҫё, кётёве ҫӳреҫҫӗ, вылянӑ чухне ҫеҫ
пёрле пуҫтарӑнаҫҫӗ.
74

Юрӗ, кум каланӑ пек пултӑр. Цирк тени вӑл ытларах ачасене кирлӗ-ха. Чим, пиртен инҫе те мар, юнашар районтах, тӑлӑх ачасен ҫурчӗ пур. Ан тив, пирён
цирк темле пысӑк тупӑш параканниех ан пултӑр, ҫав
ачасене йӑл! култараканни ҫеҫ пултӑр — вӑл та мӗне
тӑрать!
— Тахҫанах тумалла пулнӑ та ҫав цирка,— ӳпкелешет Эверкке кум,— эп те сана канаш пама ӑс ҫитереймерём, ҫав ӑслӑ шухӑш Аттуса тата ӑна курма кёпёрленнё халӑха курсан ҫеҫ пуҫа пырса кёчё. Хамӑр
цирк валли Аттусне хӑйне илсе килсен те юрать-ха
та (ӑна никам та мар, эсё вёрентнё вёт!), юрё ёнтё, туристсем валли юлтӑр. Пирён чёрчунсем те ухмах мар,
ялта пурӑнакан выльӑх пушшех ӑнкаруллӑ.
Эп Мускав циркёнче читлёхре ларакан салхуллӑ
тискер кайӑксене аса илтём.
— Кум, кашни чёрчунах циркра выляймасть.
— Апла мёнле суйласа илён-ха? — пӑшӑрханса
ӳкрё 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 пирён кашни сӑмаха ӑнланнӑн туйӑнать.
Кайран Пӗчӗк Кётерне патне каҫрӑмӑр. Пулаҫҫё
вёт ҫавӑн пек ҫынсем: пӑхма — черченкӗ ҫеҫ, пурнӑҫё
те вӗсене хёрхенмест (упӑшки вӑрҫӑран таврӑнмарӗ,
икё ачи вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи выҫлӑх вӑхӑтӗнче вилчӗ), ҫавах чун-чӗрине чулланма памаҫҫё ҫавсем — яланах
йӑваш, яланах тӳсёмлё вёсем.
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Кӗтерни хӑй килте ҫук. Пӗрех хӑйпе калаҫнӑ пекех
пулчӗ — выльӑхӗ хуҫи пекех кӑмӑллӑ: хур-кӑвакалё
кӑкӑл-кӑкӑл 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, кӗмерӗмӗр
те. Картишӗнче хаплаттарни, хаяррӑн «эсрел!» тесе
кӑшкӑрни урамах илтӗнсе тӑрать. Ёнине хӗнесе, юпа
ҫумне кӑкарса сӑваҫҫӗ вӗт вӗсем. Патак ҫиекен выльӑхӑн куҫӗ мӗнлерех-ши? Ана хӑваланине-хупӑрланине
сехӗрленсе пӑхса тӑракан ытти выльӑхӗ мӗнлерех тата? Хӑрама вӗрентнӗ чӗрчунпа циркра выляма май
ҫук пулӗ.
Тепӗр кил умӗнче Аттус ларать. Ҫук, тӗнчипе чапа
тухнӑ кушак мар, ун ятне панӑ трактор — ара, ку килте Сухӑр Микулайӗ пурӑнать. Уҫӑ та хавас кӑмӑллӑ
ҫын вӑл. Ёҫе 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, Кӗркури! Хӑй сӑмсине те шӑлма
пӗлмест, хӑй 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 ҫынсен у мне тух-ха! — хӑтӑрнӑ пек тӑвать Микулай.
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Эх, кӑмака 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 пӑхса 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 илчӗ.
— Микулай, сысна ҫурине кӑтарт-ха тата, мӗнле
йышшискер вӑл? — ыйтатӑп эпӗ.
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 ха77

васлӑ,— тет Микулай.— Те ачасемпе туслӑ пулнӑран
ҫапла вӑл. Вӗсене чараймастӑн — пӗрех выляҫҫӗ. ЬСартара тӗрӗлтеттерсе ҫӳриччен циркра выляччӑр.
Апла ку килтен пысӑк ӗҫ, тӗрӗссипе каласан, цирк
никӗсне тусах тухрӑмӑр.
Ёҫке ернӗ ҫын килӗнче латти ҫук ӗнтӗ вӑл: унта
ҫутӑ та сӳнет, ӑшӑ та иксӗлет. Усӗр Кавӗрле патне
пӳрте кӗриччен малтан витине кӗрсе пӑхрӑмӑр. Кунта ах! темелли ҫеҫ юлнӑ. Сурӑхӗсене паян кӗтӗве те
хӑваламан пулӗ, выҫӑпа кавсӑлнӑскерсем, тархасланӑ
евӗр макӑраҫҫӗ. Кӗтесре пӗчӗкҫеҫ 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 хыҫран пырать. Хӑвӑнтан пулӑшу ыйтакана епле хӑваласа яратӑн-ха? Эп ун пек тӑваймастӑп.
Пӳрте кӗтӗмӗр. Усӗр Кавӗрле сак ҫинче ӗнӗрлекелесе ларать.
— Кавӗрле, унта сурӑхусем макӑраҫҫӗ,— тет Эверкке кум.
— Э, макӑрччӑрах! — аллипе сулать Кавӗрле.
* Пӗчӗк хӑлхаллӑ путеке ҫапла чӗнеҫҫӗ.
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— Кавӗрле, ҫак путеке мана сут-ха! — тетӗп.
— Ил, ил! — тет хуҫа.— Унтан пӗрех 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
тӗлӗнмеллипех тӗлӗнтӗм. Пӗтӗм пурнӑҫ этемрен килет
иккен: эпир йӗркеллӗ пулсан, выльӑх-чӗрлӗх те ырӑ,
хаваслӑ, хуҫисем хыт чӗреллӗ пулсан, выльӑх та мӗскӗне тухать, эпир ирсӗр пурӑнсан, 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,
ТЁНЧЕ ХЁРРИ ТЕ ИНҪЕ МАР

— Килях, килях! Тӗпелелле ирт. Пирӗн килте шавлӑ пуль? Ак ҫакӑ тӗпӗртетет! Кур-ха, пуҫхӗрлӗ чупать
вёт! Ку кам-и? Ара, Шӑшиккай ку. Сан вӑл ташӑ ҫаптарнине курасчӗ! Пӗчӗк Кӗтерне ӗни купӑс калать,
К
У ура хуҫса ташлать! Уншӑн Кавӗрлепе иксӗмӗр хушӑмӑрта вӑрҫӑ пырать-ха. Эп ӑна Кавӗрлерен туяннӑччӗ — хаклӑ хак парсах. Халь Кавӗрле калла тӑвасшӑн: «Ман нихӑҫан та ун пек чаплӑ путек пулман,
каялла тавай!» — тет. Эп хам та кун евӗрлӗ 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, выляни79

пе кӑна мар, ӗҫне те тӑвать: урай та шӑлать, вут-шанкӑ та йӑтса кӗрсе парать.
Пурӑнатпӑр-ха. Хӗл ҫитрӗ те, пӗлтӗрхи раштава
вӗҫӗмсӗр аса илетӗп. Ҫавӑн чухне эрменсем патӗнче
ҫӗр чӗтреннине астӑватӑн пулӗ? Ҫапла ыйтнӑшӑн каҫар-ха, паллах, астӑватӑн, ӑна этем епле манайтӑр?
Вӑл халӑхшӑн 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-хӗрӗсӗр,
мӑнукӗсемсӗр тӑрса юлнӑ старик те, ӗнер кӑнаҫ ашшӗамӑшӗ чӗрҫи ҫинче вылянӑ, паян сӗм-тӑлӑха тӑрса юлнӑ ача та... Ах, йывӑр-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-виҫ 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 те — Кришша курӑнса кайрӗ. Тепӗр алӑкӗ уҫӑлчӗ те — ҫӳллӗ кӑна ҫын тухрӗ. Ҫӗлӗкне тӳрлетме аллине ҫӗклерӗ те ҫав ҫын, эп
кӑшкӑрсах ятӑм: «Джон!» Ара, мӑриккан салтакӗ пи80

лоткине тӳрлетнӗ чух аллине ялан 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 вӑйпитпи ҫын пек пулмалла мар, ӑнланатӑп-ха ҫакна, апла-и-капла-и, пӗрех ку ҫын — Джон! Кӗрӗк-мӗн тӑхӑнмасӑрах урама чупса тухрӑм.
— Джон!
Ҫак хӑнана 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, ӑна ашшӗ ятне панӑ.
Э-э-э! Эсӗ-и ку, ачам? Ара, аҫу эс мӗнле тайкаланса
утнине аллипе туса кӑтартнӑччӗ! Аҫу пекех яштака,
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.
илемлӗ питӗ! 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.
6. Ева Лисина.
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Кӗрекене ларсан, эп чи малтан Джонран ун ашшёамӑшӗ ҫинчен ыйтрӑм. Хурлӑхлӑ хыпар пӗлмелле 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:4
эпир унпа паллашнӑ ҫеҫ вӗт, калаҫнӑ пулӗ пӗр сехет,
ҫавна манман вӑл, ку кӑна мар-ха, ачисене каласа-ӑнлантареа хӑварнӑ, лешсем) те ашшӗ сӑмахне манӑҫа
хӑварман, май сиксе тухсанах шыранӑ аякри чӑваш
ҫыннине. Вӑл ман Кришшапа мӗнле тӗл пулнӑ-и?
Малтан Кришшапа мар, Сашшапа тӗл пулнӑ. Джон —
тухтӑр, вӑл ҫӗр чӗтреннӗ ҫӗршыва аманнӑ-суранланнӑ ҫынсене пулӑшма тепӗр куннех вӗҫсе ҫитнӗ. Эрмен
ҫӗрне тем тӗрлӗ халӑх пухӑннине куреан, Джон:
«Кунта ман атте каласа панӑ чӑвашсем те пур ӗнтӗ.
Тен, атте юлташӗн тӑванӗсем те пулӗ»,— тесе шутласа илет. Анчах ҫынна ҫӑлнӑ чух кашни 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 тата тепӗр ҫынна чавса кӑларнӑ, ӑна та Джон патне илсе килнӗ. Ҫавӑн чухне пӗр ачи (шӑп пирӗн Сашша пулнӑ ҫавӑ) Джонран: «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 тухтӑ82

рӗ, пӑлханса ӳкнӗскер: «Эс хӑш халӑх ачи пулатӑн?» — тесе ыйтать. «Чӑваш!» — хуравлать лешӗ.
«Апла 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 каснӑлартнӑ ашшӗ сӑнлӑ ача, ман ҫине ашшӗ куҫӗсемпе
пӑхать, 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 кунӗпе 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, мӗн 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 пушарсем 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
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йывӑҫ юмахри пек хӑвӑрт ҫитӗнет тет, илемлине 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 дыру та ҫырса ячӗ, анчах хирӗҫ хыпар пулмарӗ-ха». Эп
кӑххӑм! туса илтӗм. Унтан ҫенӗкри чӑлантан шурӑ
хутаҫ илсе кӗтӗм.
— Кӗмӗлпи вӑрри ку,— тетӗп,— Майкл валли парне хатӗр пирӗн.
Ачамсем Кӗмӗлпи ҫинчен пӗлеҫҫӗ те халь кулкаласа ҫеҫ тӑчӗҫ. Икӗ ҫынни вара — Джонпа Эверкке
кум — шанк хытнӑ. Джон вӑл тӗреклӗ-ха, ӑна ним те
хавшатас ҫук, Эверкке кума тем ан пултӑрччӗ, ав,
куҫне-пуҫне чарсах пӑрахнӑ. Ҫӑлса хӑварасчӗ этеме!
— Кум, ман сан валли те пӗр ывӑҫ пур-ха, ҫуркунне парас тесе пурӑнаттӑм.
Кум тӳрех тӑна кӗчӗ, пёр кана шухӑшласа тӑчӗ те
ҫапла канаш пачё:
— Мана пама ёлкёрён-ха. Ман пая Майкла парса
яр — хирёсене хӳтӗлетӗр часрах, хӑр ҫил вӑл ҫунтарать тата лайӑх тӑпрана вӗҫтерсе каять.
Юрё, ҫапла пултӑр. Кӗмӗлпи вӑррине вара ҫурмаран уйӑртӑм: эп пӗр пысӑк ӗҫ шутласа хунӑччӗ, ман
ӑна тӑвасах пулать, ҫавӑнпа пёр пайё Америкӑна кайтӑр, тепри кунта юлтӑр.
Ҫав Джон пирӗн пурсӑмӑрӑн кӑмӑлне те ҫавӑрса
хӑварчё. Кришшапа килнёскер, пурне те унран вёренет, тата ман ывӑлӑм кама мӗнле чӗнет, ку та — ҫапла, ара, мана — «атте», карчӑкӑма — «анне», Эверкке
кума «хреснатте» теме пуҫларӗ. Ман хамӑн куҫҫуль
час тухать (ватӑлнӑҫемён ҫапла пулса кайрӑм-ши?),
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Эверкке кум ман пек мар, вӑл ҫиелтен пӑхма ҫеҫ имшер, шалта — хурҫӑ пек, анчах хӑйне мӑриккан та
«хреснатте» теме пуҫласан, унӑн та куҫӗ ҫемҫелчӗ пулмалла, «ӗнтӗ савӑнтартӑн, савӑнтартӑн» тесе, Джона
темиҫе хутчен алӑ пырса тытрӗ.
Хӑнасем ир-ирех тухса кайрӗҫ. Васкатчӗҫ питӗ.
Джонӑн тепӗр куннех Америкӑна вӗҫмеллеччӗ: вӑл
аманнӑ-сусӑрланнӑ темиҫе эрмен ачине хӑйпе пӗрле
пӗр чаплӑ больницӑна илсе каять иккен. Мӗн каласси
пур — чӑн-чӑн тухтӑр! Халӑхра ун пек ывӑлсем пур
чухне (чӑваш ачи-и вӑл, мӑриккан-и, тутар-и — кирек
хӑш халӑх пултӑр!) тӗнчере пулӑшакан та, йӑпатакан
та пулӗ.
Джона пиллесех ятӑмӑр.
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 тпнӗс 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 т а тар типӗре те кӳлӗ енчен ҫумӑр пӗлӗчӗ килет. Килет
те — пуринчен ытла ӑҫта ҫӑвать тетӗн? Эверкке пахчине шӳтерет! Кум тӗпре, аслашшӗ килӗнче, пурӑнать.
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Астӑватӑн пуль, асамлӑ пулла ҫӑлса хӑвараканни
камччӗ-ха? Ҫапла ҫав, тӑванӑм, ӑна хӑтараканни Эверкке кум аслашшӗ пулнӑ, айӑпсӑр чука 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 кашни ҫулах кайса килетӗп. Сӑваплӑ вырӑн вӑл маншӑн. Пӗлтӗр хурланса таврӑнтӑм: кӳллӗн пӗр ҫыранӗ ишӗлет те ишӗлет. Вӑл енчи
вӑрмана ытлашши касса пӗтернӗ, витӗр курӑнакан
тунӑ, ҫавӑ сӑтӑр кӑтартать-ши, ара? Мӗн тумалла-ши?
Кӑҫал ҫуркунне кайма шутласа хутӑм.
Ак, палӑртса хунӑ вӑхӑт та ҫитрӗ. Ҫав кун эп ирирех тӑтӑм, ҫӗнӗ кӗпе-йӗм тӑхӑнтӑм.
— Сулуттайӑм,— терӗм карчӑкӑма,— зп хамӑр кӳлӗ патне кайса килесшӗн.
— Апла кӗпине те тӗрӗллине тӑхӑн,— тет вӑл.
Тӗрленӗ шурӑ кӗпе тӑхӑнатӑп.
— Сулуттайӑм, эп машин-мӗнпе каясшӑн мар, ҫуран кайса, ҫуран таврӑнасшӑн. Ҫавӑнпа эс ан пӑшӑрхан, эп виҫӗ кунран ҫеҫ ҫаврӑнса килетӗп.
— Асаттесен йӑлипе пултӑр ҫав — вӗсем сӑваплӑ
вырӑна яланах ҫуран ҫӳренӗ,— тет карчӑкӑм.
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, акчах та ку хутёнче
калаҫасах та килмерӗ, пӗтӗм ҫӑвар тутине, кашни сӑмах вӑйне, мёнпур шухӑш ыррине пёр чётретмесёриксёлтермесёр кӳлё патне илсе ҫитересчӗ.
Ара, ман капла ҫул тӑршшёпех шоферсемпе кёрешмелле пулать, пёрех хут пӑрӑнас аслӑ ҫултан, каяс
ҫинҫе сукмаксемпе, улах вырӑнсемпе — пуҫри шухӑшсене, чёлхе вёҫёнчи ӑшӑ сӑмахсене салатмасӑр.
Утрӑм вара. Ҫавӑн чухне эп ҫӗр сывланине те илтрём, тӑпрана мӑкӑртса, кёрпе сӑмси пысӑкӑш папка
тухиине те куртӑм.
Кайсан-кайсан канма ларатӑп, ҫӑкӑрпа чӑкӑт ҫиетёп. Юнашарах тем тёрлё хурт-кӑпшанкӑ кёшёлтетет.
Вёсене нумай та кирлӗ мар, тӗпренчӗкпех тутӑ пулаҫҫӗ.
— Хӑналанӑр, кӑна Саттюк аппӑр парса ячё,—
тетӗп.
Тӳпе янкӑр, тӗсесе пӑхсан, виҫё хучӗ те курӑнмалла*, Кайӑк сасси илтёнет те, ӑшӑ ҫил варкӑшса иртет.
Ҫавӑн чухне эп пӗтӗм сасса ӑнкарма пуҫларӑм. Ман
тавра хӗвӗшекен пёчёк-пӗчёк чунсем (унта вӗтӗр-вӗтӗр
чупаканни те, йӑпӑр-йӑпӑр утаканни те пур) ҫапла калаҫҫё пек:
— Эсӗ Ҫуткӳл патне кайма тухнӑ. Илмеллине илтёне?
— Илтӗм,— тетёп,— ак курӑр! — Шалти кӗсъерен
шурӑ хутаҫ туртса кӑларатӑп.— Эсир эп ӑҫта кайнине
ӑҫтан пӗлетӗр?
— Эпир пурне те пӗлетпӗр,— теҫҫё пӗчёк чунсем.
* Авалхи чӑвашсем тӗнче ҫичӗ хутлӑ тесе шутланӑ: виҫӗ
хучӗ — тӳпере, тӑваттӑмӗшӗ — ҫӗр пичӗ, ытти виҫӗ хучӗ — ҫӗр
тӗпӗнче.
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Вӗттисенчен те вӗтӗреххиеем ман ывӑҫ тупанӗ ҫинех хӑпарса ларчӗҫ. Тӗпчеҫҫӗ: Шӑшиккай мӗнле пурӑнать? Ҫӗньял циркӗ хӑҫан уҫӑлать?
Тӗплӗн хуравлатӑп:
— Шӑшиккайӑн 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 пымаеть. Цирк
хӑҫан уҫӑлать-и? Ака вӗҫленсен, пысӑк уяв пулать,
пирӗн выльӑх-чӗрлӗх ҫавӑн чухне выляса кӑтартать.
Шӑшиккай 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 пӗлсе 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.
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...Ун чухне ҫу кунӗ пулнӑ. Вӑрманта ӗшни-ӗшнипе
улма-ҫырла тӗлкӗшнӗ, ӑшӑ ҫилпе ҫаран хумханнӑ.
Ҫак вӑрмана ҫӑхан эшкерӗ ертнӗ аҫтаха пырса кӗрет. 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 сасӑсене мухтав юрри хуплать: шухӑшлайми пулнӑ чӗрчунсене ҫӑхан эшкерӗ аҫтахана мухтама вӗрентнӗ. Аҫтаха пӗр асамлӑ самантран ҫеҫ хӑрать: амӑшёсем ачисене пӗрех ӑшӑ-ӑшӑ сӑмахсем калаҫҫӗ, ҫав
сӑмахсене асран ямасӑр, вёсен йӗрӗпе кайсан, шухӑш
тёвёленет, шухӑшлама пуҫласан вара... Ҫавӑнпа аҫтаха
ачасене амӑшёсенчен май килнё таран часрах уйӑрттарнӑ.
Пёррехинче асат хуҫнӑ йывӑҫ айӗнче кайӑк чёппи
ларнӑ. Ана халь ҫеҫ амӑшӗнчен вӑйпа уйӑрнӑ пулнӑ.
Асамлӑ самантра амӑшӗ каланӑ сӑмахсене манман-ха
чёпё, ҫавна аса илсе йӑпаннӑ:
— Мана анне: «Эс чи илемли, чи маттурри»,— терӗ. Вӑл тата: «Мансӑр юлсан та ан хӑра, эп сана яланах, яланах юрататӑп»,— терӗ.
— Эй, тёссёр! — хӑтӑрса тӑкнӑ ӑна ҫӑхан.— Мӗн
сӗнксе ларатӑн?!
— Эп тӗссӗр мар,— хуравланӑ кайӑк чӗппи.
Ҫапла каласанах, тёлённипе ун куҫӗсем чарӑлса
кайнӑ — ытла та хӑрушӑ-ҫке вёсен тӗнчи: хура ҫул89

ҫӑллӑ йывӑҫсем, аҫтахана мухтакан тӗссӗр кайӑкеем.
«Пире мӗн пулнӑ — мӗншӗн эпир хамӑра мӑшкӑ л лакан аҫтахапа ҫӑхансене мухтатпӑр?» — шухӑшласа
илнӗ кайӑк чӗппи.
Хӑй шухӑшне вӑл йывӑҫсене пӗлтернӗ. Лешсем хура тураттисемпе еулкалашнӑ:
— Тӗссӗр! Аташеа ан лар!
Кайӑксем те хар! кӑшкӑрса пӑрахнӑ:
— Мӗн сӳпӗлтететӗн? Пирӗн ӗмӗрех пӗр юрӑ пулнӑ!
Кайӑка аҫтахапа ҫӑхансем хупӑрласа илнӗ.
— Шухӑшлама-и?! Яту та сан — тӗссӗр! Тӗссӗрскер, мӗн шухӑшлама пӗлетӗн-ши? — ахӑрнӑ аҫтаха.—
Калӑр ман хыҫран: тӗнче хуҫи — хура тӗс, хура тӗспе
сивӗсӗр пуҫне нимӗн те ҫук!
Вӑрман чылайччен кӗрлесе тӑнӑ:
— Ҫу-у-ук! Хура тӗспе сивӗсӗр пуҫне нимён те
ҪУк! Ҫу-у-ук!
Пурте пӗр харӑс кӑшкӑрни кайӑка та хӑратса пӑрахнӑ, вӑл иккӗлене пуҫланӑ: «Анран тайӑлтӑм пуль,
ав, пурте пӗр евӗрлӗ калаҫҫӗ, вӗсем каланӑ пекех
пуль».
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 амӑшӗ
асамлӑ самантсенче каласа Панине аса илтернё.
— Пӗлетӗр-и: тӗнчере янкӑр таса тӳпе пур, сарӑ
хӗвел пур!
— Тӳпе тени мӗн вӑл? Хӗвел тени мӗн вӑл? — пӗрпӗрне пӳлсе ыйтнӑ йывӑҫсемпе кайӑксем.
Урса кайнӑ аҫтаха чӗппе, ҫунаттине пӑрса лартса,
ҫӗр хӑвӑлӗ енне сӗтӗрсе кайнӑ.
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— Халь пирӗн тӗле тачка та хураскер каркаланнӑ
та чарӑнми 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
хӑйӗн юрри, хӑйӗн кӗвви пулнӑ!
— Эпир те урӑхлаччӗ-ши? — ыйтнӑ йывӑҫсем пӑшӑрхануллӑн.
— Йывӑҫсем! Эсир пӗр ҫутӑ тӗсе тепӗр ҫутӑ тӗспе
ылмаштареа тӑнӑ: ем-ешӗл, кӗрен, шап-шурӑ, сенкер,
сап-сарӑ тум тӑхӑнса савӑнтарнӑ!
Талӑрса кайнӑ аҫтаха тӗссӗр кайӑка ҫӗр хӑвӑлне
ывӑтнӑ.
Вӑрман шӑп пулнӑ, тем аса илнӗн шухӑша путнӑ.
Тепӗр ирхине ҫӑхан тӗссӗр кайӑка, ҫӗр хӑвӑлӗнчен
сӗтӗрсе тухса, аҫтаха патне илсе кайнӑ. Ҫӗр каҫиччен
тӗссӗр кайӑкӑн ҫунаттине икӗ шурӑ тёк хушӑннӑ. Ҫав
тӗксем, чалл-чалл! ҫиҫсе, вӑрмана ҫутатса пынӑ.
Вӑрманта пӑлхану тапраннӑ: пӑшӑлтатнӑ, кӑшкӑрнӑ.
— Аҫта пирӗн шӑпӑл-шӑпӑл та вӗлтӗрти-вӗлтӗрти
тӑвакан ҫулҫӑсем? Аҫта шап-шурӑ ҫеҫкесем?
— Аса илтӗмёр хамӑр ята! Пире эреветлӗ-теветлӗ,
чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхеллӗ тесе чӗнетчӗҫ!
Аҫтаха, ниҫта кайса кӗреймесӗр, чашкӑра-чашкӑра авкаланнӑ, анчах халь ӑна никам та пӑхӑнасшӑн
пулман, пурте хӗвелпе тӳпене асӑннӑ, тӗссӗр кайӑкӑн
йӑлтӑртатакан ҫуначӗ вӗсене ҫутта аса илтернӗ.
Ҫӑхан тӗссӗр кайӑка аҫтаха умне пырса тӑратнӑ.
Лешӗ хура тавралӑха ҫутатнӑ тӗксене тӑпӑлтарма тӑнӑ, анчах вӗсене тӗкӗнсенех, йӑлтӑр-ялтӑр ҫиҫӗм ҫиҫнӗ,
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аслати кӗрӗслетсе янӑ. Тискер тавралӑха яр-уҫҫӑн 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!
Ёнер эпир телейсӗр пулнӑ.
К а м 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, хреечене, ҫакӑн пек канаш пачӗ:
— Эсир, этемсем, ҫӗре ан хӗнӗр, вара пурте йӗркеллӗ пулӗ.
«Ҫӗре ан хӗнӗр» — ҫак сӑмахсем мана тӗлӗнтерсех
ячӗҫ. Мӗне пӗлтереҫҫӗ вӗсем? Эпир ҫӗре упраманнине
таса чунлӑ кайӑк-кӗшӗк ӑна хӗненӗ пекех куратъ-ши,
ара?
Шухӑшлатӑп, пуҫ тавра шухӑшлатӑп.
Такӑр ҫулсенчен пӑрӑнса тавра кайнӑран эп аслӑ
кӳлӗ хӗррине виҫҫӗмӗш кунне ҫеҫ ҫитрӗм. Хӗвел каҫ
еннелле сулӑннӑччӗ.
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Кӳлӗ тавра утса ҫаврӑнтӑм. Ун ишӗлекен ҫыранё
хальхинче чӗрӗ суран пекех курӑнчӗ.
Эп ӗнтӗ кунта тайма пуҫпа, тутлӑ чӗлхепе, ӑшӑ
-питӗмпе килнӗ — пулӑштӑрччӗ ҫакӑ ырӑ ӗҫ тума!
Шалти кӗсъерен шурӑ хутаҫ кӑларатӑп. Туп-тулли вӑл.
Эп унта Мускава илем курсе ларакан Кӗмӗлпи вӑррине тултарнӑ.
Ӗнтӗ аллӑм сухапуҫ вырӑнне те, сӳре вырӑнне те
пултӑр — мӑн асаттесен ҫӗрне асамлӑ хурӑн вӑрри
акатӑп: «Ҫӗр-анне! Сипетлӗ сӗткение парсам ҫак пӗчӗкҫӗ вӑрӑсене, вӗсем, ак, шӑтса тухӗҫ те кайран хӑвна хӳтӗлеме пуҫлӗҫ!»
Ёҫлесе пӗтернӗ тӗле каҫ та пулса ҫитрӗ. Тахҫантанпах пуҫ ҫинче тӑракан ӗҫе туса 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 мӑнукӑмсен пӳрнисем сӗртӗннӗ пекех.
Эп, канлӗ лараканскер, шартах сикрӗм тата. Ара,
кӳлӗ варринче темскер сӑрт тӳпи пек тухса тӑрать!
Утрав мар пулӗ-ҫке ку? Тинӗс пек кӳлӗ те ӑшӑхланма
пуҫларӗ-ши? Ак тӗнче! Ҫав «у трав» ша-а-ав! туса ҫӗкленчӗ-ҫӗкленчӗ те, ҫиҫсе-ялтӑртатса, каялла шыва чӑмрӗ. Кӳллӗн пӗр вӗҫӗнче — ҫавра куҫлӑ, сухине кӑнт
тӑратнӑ пулӑ Яуҫӗ, тепӗр вӗҫӗнче икӗ вӗҫлӗ хӳре курӑнса кайрӗ. Асамлӑ пулӑ! Чӗрех, сывах иккен! Ёмӗр
пурӑнтӑр!
Асӑрхаман та — таҫтан ҫпчӗ кӑвакал ишсе тухрӗ.
Васкамасӑр, вӗҫе-вӗҫӗн ярӑлтатса ишсе пыраҫҫӗ. Малта пыраканни тӗпеклӗскер иккен, тӗпекинчи виҫӗ пӗрчи те ылтӑн вара — йӑлтӑртатать, ҫпҫе-ҫиҫе илет.
Тавралӑхӗ те лӑпкӑ, чунӑм та канлӗ, ҫавӑнпах пуль
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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 Эверкке кум пахчине ҫеҫ шӳтерӗ-и
вӑл?
Сывлӑш темле хумлӑн-хумлӑн чӗтренсе илчӗ те,
хулӑнрах сасӑ илтӗнсе кайрӗ: «Ҫук, пӗтӗм Ҫӗньял тӗлӗнче ҫуса тӑрӗ!»
Ёнтӗ кунтан ырӑрах хыпар пулма та пултараймасть!
Пурте лайӑх, пурте йӗркеллӗ, пӗр япала ҫеҫ пӑшӑрхантарать: килтен тухса кайнӑ чух эп карчӑкӑма виҫӗ кунран килте пулатӑп тесе хӑварнӑччӗ. Эп пӗр вӗҫне виҫӗ кунран ҫитрӗм-ха, калла кайма тата виҫӗ кун
кирлӗ, унччен хавшак чӗреллӗ карчӑкӑм ҫунса тухать
вӗт! «Мӗн тумалла-ши?» — тесе шутласа илтӗм ҫеҫ, ак
тамаша! — ман тавра ваш-ваш-ваш! турӗ те, эп мӗнле
ларнӑ, ҫавӑн пекех ҫӳлелле хӑпарса кайрӑм. Ача чухне ыйхӑра вӗҫсе курнӑ пуль? Ҫӳлелле-ҫӳлелле улӑхнӑ
чух ҫавӑн пек: кӑшт 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, кӑпӑшка
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.
Ак, эп аялалла ярӑнса антӑм. Тата тӗплӗрех ӑн'94

лантарсан, ун пек мар пуль, мана ярӑнтарса антарса
хӑварчӗҫ пулмалла.
Курӑсӑн — эп хамӑр хапха умӗнчех тӑратӑп! Карчӑкӑм чӳречерен пӑхса ларать, мана кӗтет.
Эп пӳрте те кӗрсе ӗлкӗрейменччӗ — ҫумӑр пуҫланчӗ. Пӗтӗм таврана карса илнӗ ӑшӑ та сипетлӗ ҫумӑр.
Ҫав ҫумӑр талӑк хушши ҫурӗ. Ҫӗре ӳкни тумлам
юлмиччен сӑрхӑнтӑр-ха тенӗ пек кӑштах чарӑнса, йӑсйӑс-йӑс туса тӑрать, унтан каллех лӑс-лӑс-лӑс та чӑшчӑш-чӑш пуҫланать. Шур тӗлӗнче вара кӑн-кӑвак тӑрать, ахӑр, кӗрлесех ҫӑвать пулӗ.
Пӗтӗм йывӑҫ-курӑк ҫулҫӑ сарать, кайӑк-кӗшӗкӗ ҫуначӗсене лӑпӑстаттарса ҫӑвӑнать, кӑрач ҫӗрсем ҫинете ем-ешӗл кӑтра курӑк тапса тухрӗ.
Шӑпӑр-шӑпӑр-шӑпӑртик туса сирӗлчӗ ятарласа пирён пата килнӗ ырӑ ҫумӑр. Ашӑтеа ячӗ. Хӗвелӗ авалхиех-ха вӑл, анчах паян ҫеҫ ҫуралнӑ евӗр, вӗр-ҫӗнӗ курӑнать.
Мӗн пулнӑ-ши тата — Шур енчен темле хаваслӑ
ҫуй илтӗнет. Пирӗн Шур — хӑяхлӑ-мӗнлӗ вырӑн ӗнтӗ
вӑл, ун тӗлӗнчен хаваслӑ сасӑ нлтменччӗ-ха халиччен:
ара, мӗн савӑнмалли пур — ӗлӗк тинӗс пек выртнӑ
кӳлӗ вырӑнӗ халь этеме те, выльӑха та юрӑхлӑ мар«
Тем унта уяври пекех шавлаҫҫӗ-ҫке паян! Кайса
пӑхас-ха.
Ак 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. Ёнтӗ 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, тӗпекинчи 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
ёмӗрлӗхе 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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