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Пӗлекенсем пӗлеҫҫё:
Владимир Кузьмина
култарма ҫӑмӑл мар. Хӑй тесен вара ай-ай
ахӑрттарать ҫынсене калавсем вулаттарса.
А хӑрттарать-ахӑрттарать те... шухӑшлаттарать:
ӑҫтан тупӑнаҫҫӗ-ха пирён хушӑра вӑл ҫырса
кӑтартнӑ ӑҫтнҫуксем, усалсем, харам пыреем,
бюрократсем? Мӗн тумалла вӗсене тёпрен кӑклас тесен?
Вӑрнарсем каланӑ тӑрӑх (хӑй вӑл ҫав районта, Хурӑнсур Ҫармӑс ялёнче ҫуралса ӳснё),
ҫынна култарас пултарулӑх Улатимёрён пёчёкренех палӑрнӑ. Ҫавӑнпа, тем тёрлӗ хаҫатсенче те ӗҫленёскере, пурнӑҫ ҫулӗ ӑна юлашкинчен «Капкӑнах» илсе ҫитернё. Халё вӑл
ҫак журналӑн тёп редакторён заместителё.

ЙӖКЕХӲРЕ

Пӗр пысӑк канашлура йӗкехӳре капкӑнӗ туса кӑларакан завод
ҫинчен пит хивре калаҫрӗҫ. Тепӗр куннех завод директорӗ Осип
Осипович Ретов планерка пухрӗ.
— Юлташсем! Сире калатӑп, юлташсем,— пуҫларӗ вӑл, хальхаль ҫӗр айӗнчен вулкан тухасси ҫинчен пӗлтерес пек сехӗр сасӑпа. — Ёнер паллӑ ҫӗрте анлӑ канашлу пулса иртрӗ. Унта... Мӗн
терӗҫ унта? «Иӗкехӳре капкӑнӗ туса кӑларакан завод квартал
планне тултараймас хӑрушлӑх умӗнче. Завода ертсе пыракансем
лӑпкӑлӑх тыткӑнне кӗрсе ӳкнӗ. Ы йхӑран вӑранма вӑхӑт мар-ши
вёсен?» Акӑ мӗн терӗҫ.
Осип Осипович аран-аран сывлӑш ҫавӑрса янӑ хыҫҫӑн чей сыпрӗ, унтан, темле вӑй хӗтӗртнӗ пек, хӑлаҫлана-хӑлаҫлана сӑмахне
ҫапла вӗҫлерӗ:
— План вӑл — саккун! Вилсен те, чӗрӗлсен те ӑна тултармаллах! Рбтов ятне яма никамӑн та права ҫук! Плана ҫунма памастех Ретов! Ретов ҫывӑрмасть! Ретоа вӑл...
Вӑрӑм ҫивӗтлӗ секретарь Ретова валидол хыптарма васкарӗ.
Таблеткӑпа пӗрлех директор сӑмахне те ҫӑтса ячӗ.
Завод специалисчӗсем, пай пуҫлӑхӗсем, цех начальникӗсем
Ретова лӑплантараҫҫӗ:
«Хисеплӗ Осип Осипович, хамӑр пурнӑҫа пама хатёр...» «Эпир
тытӑнсан...», «Сирӗн кӑтартӑвӑрсене шута илсе...», «Ан пӑшӑрханӑр, плана ирттерсе те тултарма пулать».
Кӑкӑртан тухса тараЪла тапакан чӗрине хыпашла-хыпашла, ди
ректор тӑчӗ, васкамасӑр кӑна ӑслӑ кӑтартусем пама тытӑнчӗ:
— Сӳтсе явмалла! Халех. Пур ҫӗрте те. Канашлура критикленине кашни инженер, мастер, рабочи, техничка, дворник патне
ҫитермелле. Ҫитменлӗхсене пӗтермелли мероприятисем хатӗрлемелле. Пурне те хӗрӳ кӗрешӗве мобилизацилемелле! Халех...
Алӑкран вӑрӑм ҫивӗтлӗ секретарь тем систернипе директор
чарӑнчӗ, сехечӗ ҫине пӑхса илчӗ, уявлӑн пӗлтерчӗ:
— Планерка апатра тесе шутлатӑп, хдклӑ юлташсем. Яшка си^вёнме пултарать. Режим. Дисциплина.
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Кӑнтӑр апачӗ хыҫҫӑн планерка малалла пычӗ. Пиллӗк ҫитеспе Ретов ура ҫине тӑчӗ те хурлӑхлӑн вӗҫлерӗ:
— Ш ел, шел, юлташсем. Вӑхӑт, вӑхӑт сахалли касать. Мӗп
чухлӗ усӑллӑ япала ҫинчен калаҫаттӑмӑр. Халӗ — ӗҫе, массӑсем
патне. Ман сӑмаха кашни ҫын чӗри патне ҫитерӗр. Планшӑн, планшӑн кӗрешӗр!
...Директор сӗннӗ анлӑ мероприятисем чӑнах та пурнӑҫа кеме
пуҫларӗҫ.
— Хулари чи тӑн-пуҫлӑ специалистсене чӗнсе илтӗмӗр,— савӑнтарать директора унӑн пӗрремӗш заместителӗ.
— Ёҫ тухӑҫлӑхне хӑвӑртрах хӑпартмалли меслетсем шыратпӑр,— пӗлтерет тепӗр заместителӗ.
Акӑ паян та аслӑ залра лекци пырать. Халӑхран юлас мар те
се, Ретов хӑй те ҫӑвара карса итлет. Уйрӑмах ӑна мулкач туталлӑ доцент лекцийӗ кӑмӑла кайрӗ. Васкамасӑр, ҫав тери тёплён ӑнлантарать вӑл:
— Иӗкехӳре вӑл ,— шӗвӗр сухалне шӑла-шӑла калать лектор,—
харампыр, этеме чӗррӗн кӑшлакан чӗрчун. Ёлӗк-авалтанах йёкехӳре кил-ҫурта иленнӗ, этем тӑшманӗ пулса тӑнӑ. йӗкехӳре.^.
ахаль сӑмахпа ӑнлантарса пама май ҫук йышлӑ хунать. Иӗкехӳре... Аминех илер, сӑмахран. Ҫулталӑкра вӑл темиҫе хут ҫӑвӑрлама пултарать. Ҫурисем калама ҫук хӑвӑрт ӳсеҫҫӗ, виҫӗ уйӑхран
хӑйсем ҫӑвӑрлама тытӑнаҫҫё... йӗкехӳре шывра та путмасть, вутра та ҫунмасть. Эпир ӑҫта — вӑл та ҫавӑнтах...
Чӑтса лараймарӗ Ретов, лектора пӳле-пӳлех хӑлаҫлана пуҫларӗ:
— Илтрӗр-и? Анлантӑр-и? Туйрӑр-и чӗрепе? Эпир плана тултарайманни мӗн тери пысӑк хӑрушлӑх патне илсе пырать халӑха?
Пӗр капкӑн сахалтарах кӑлартӑмӑр — пӗр йӗкёхӳре ирӗкре юлать.
Ҫулталӑкра икӗ хутчен ҫӑвӑрласан та вӑл хӗрӗх ҫурана ҫитерет.
Хӗрӗхӗшӗ тепрер ҫӑвӑрласан? — ҫаврӑнчӗ вӑл лектор еннелле.
Лешӗ кӗттермерӗ, самантрах каласа хучӗ:
— Сакӑрҫӗр йӗкехӳрене ҫитет! М алалла ҫавсен ҫурисен дурисем, ҫурисен мӑнукӗсем, мӑнукӗсен пин-пин мӑнукӗсем ҫӑвӑрласан...
— Во! Илтрӗр-и пурте?— каллех сиксе тӑчӗ Ретов. — Ёҫлӗр,
пӗр капкӑн мӗн хака ларнине пуҫпа шутласа, хӑвӑр мӗнле чыслӑ
та хисеплё ӗҫ тунине ӑнланса ӗҫлӗр, ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳстерӗр, юл
ташсем. План вӑл — саккун!
Кун хыҫҫӑн кун иртет. Акӑ, квартал та вӗҫленсе пырать Калас пулать, ӗҫ тени те пӗр вырӑнта тӑмасть. Директор патне унӑн
помощникӗсем пӗрин хыҫҫӑн тепри кӗреҫҫӗ: главнӑй специалистсем, пай пуҫлӑхӗсем, цех начальникӗсем...
— Канашлу, инструктаж, пуху, лекци, калаҫу ирттернӗ,— тет
пӗри.
— Иӗкехӳре сиенӗ ҫинчен курӑнакан агитацие ҫӗнетнӗ,— тет
тепри.
— Малта пыракан опыта вӗренме Крысовӑна, Мышкинӑна,
Кошкинӑна кайса килнӗ...
— Капкӑн пружинине лайӑхлатас енёпе рационализаторсен
конкурсне ирттернӗ...
— «Иӗкехӳре хӳри» ятлӑ сатира хаҫачӗ кӑларма пуҫланӑ...
— «Завод территорийӗнче йӗкехӳре таврашӗ ан пултӑр!» девизпа тасалӑх эрни...
Унтан каллех тепӗр канашлу ирттерес терӗҫ. Пухура профком
председателӗ сӑмах илчӗ:
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— Критикӑран ҫийӗнчех тйвёҫлё вывод тӑвас, ӗ.ҫе лайӑхрӑх
йӗркелесе ярас тесе, ҫав тери тӑрӑшса ӗҫлерӗмӗр, хисеплӗ Осип
Осипович. Паян та аллӑн пилӗк сехет лартӑмӑр. Икҫӗр аллӑ сехет ӗҫлерӗмӗр, эппин. Главнӑй специалистсемпе цех начальникӗсен*планеркисенче — пилӗкҫӗр сехет, йӗкехӳре сиенӗ ҫинчен ирттернӗ лекцисенче—шӑпах пин сехет. Пӗтӗмпе виҫӗ пине яхӑн сехет.
Пӗррехинче тӗрӗс каларӑр эсир: «Этем сӑтӑрҫи — йӗкехӳре». Эпӗ
те ҫапла каласшӑн: пирӗн ӗҫри сӑтӑрҫӑ т а —йӗкехӳре.
Приемнӑйӗнчен вӑрӑм ҫивӗтлӗ секретарь чупса кӗчӗ.
— Осип Осипович,— пӑшӑлтатрӗ вӑл директора хӑлхаран,—
трестран отчет ыйтаҫҫӗ.
— Мӗн? Мӗскер?! — ҫӑварне кап! карса пӑрахрӗ Ретов. —
Эппин... квартал вӗҫленчӗ те-и? Пӗтрӗ пуҫ!
Директор валли каҫхи апат йӑтса хӑпаракан шур халатлӑ хӗрарӑм курӑнса кайрӗ. Тутлӑ апат шӑршине туйса-ши, уҫӑ юлнӑ
алӑкран пӗр кётӳ йӗкехӳре ушкӑнӗ кӗрсе тулчӗ. Хӗрарӑм шари
ҫухӑрса ячӗ те тулли подноса урайне ӳкерчӗ. Хайхи йёкехӳресем
пӗрне-пёри ҫырта-ҫыртах чӑх тукмаккине сӗтӗреҫҫӗ, теприсем
ӑшаланӑ ҫӗрулмие чаплаттараҫҫӗ, тата теприсём урайне сарӑлса
кайнӑ яшкана ӗмеҫҫӗ.
Осип Осипович аллисемпе хӑлаҫланчӗ, урисемпе тапкаланчӗ,
йӗкехӳресем еннелле тем-тем кӑшкӑрасшӑнччӗ те пулас — сасси
тухмарӗ. Аллипе чӗрине ярса илчӗ те Ретов ҫемҫе пукан ҫине тӗшӗрёлсе анчӗ.

ТАРАСА ТАРАСӖ

Ялхуҫалӑх институчӗ умӗпе иртсе пынӑ чух такам мана хулпуҫҫинчен шап! тутарчӗ. Ш артах сикрӗм, ҫаврӑнса пӑхрӑм та пушшех тёлӗнтӗм: хамӑр ял ҫынни Тарас тӑра парать.
— Ентешӗме хула саламӗ! — пуҫне пӗксе, кӗске аллине тӑсрӗ вӑл ман еннелле, унтан ыталаса чӑмӑртама пикенчӗ. — Хӑҫантанпа курман сире, хаклӑран та хаклӑ ҫыннӑм. Ахаль ирттерсе ярас марччӗ ку тӗлпулӑва, паллӑ тӑвасахчӗ, ҫак тарасапа виҫC G X ..

Тарас мана хӑй ҫумӗнчи тараса сакки ҫине ирӗксӗрлесех хӑпартса тӑратрӗ.
— Пулчӗ те ,— терӗ вӑл тараса чӗммине пӳрнипе тӗллесе. —
Утмӑл тӑхӑр кило та тӑхӑрҫӗр аллӑ грамм. Аван, аван, вӑхӑтлӑ
виҫе. Ентешрен укҫине те илмӗп. Ахаль те вилетӗп ӗнтӗ кулянса
сирӗншӗн, ялшӑн. Пырса курас тетӗп — вӑхӑт тупӑнмасть. Пӗлессӗмех килет, мёнле кӗрлеттеретӗр-ши эсир унта?
Эпӗ ӑна хыпар хыҫҫӑн хыпар пӗлтеретӗп. Пуҫне пӑркаласа
итлет-итлет те вӑл:
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— Тэк-тэк-тэк, гектартан икҫёр пӑт тырӑ илнӗ апла. Тэк-тэктэк, шӑпах эп шутланӑ пек к у ,— тет.
Фермӑсен ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштарнӑ хыҫҫӑн хайхи ман ывӑҫ тупанне сивӗ аллипе шаплаттарчӗ:
— Ш ӑп та шай Тарас шухӑшӗпе ҫӗмӗрттеретёр иккен. Кашни
ӗнерен пилӗк пин литр сӗт суса тӗп-тӗрӗс тӑватӑр. Маттур, ентешӗм!
— Эсир итлӗр-ха м алалла,— калатӑп унӑн вылянчӑк куҫӗнчен тинкерсе,— колхозра цех системи йӗркелерӗмӗр, диспетчер
служби уҫрӑмӑр, комплекссем турӑмӑр, шыв пӑрӑхӗ кӗртрӗмӗр,
урамсене асфальт сартӑмӑр, магазинсем, мастерскойсем, йӑла...
Каласа пӗтерме памарӗ мана Тарас, кӗске аллисемпе пилӗкрен
ҫулса илсех чӑмӑртарӗ:
— Чисти май ӗмӗтпе ӗҫлетӗр! Савӑнатӑп! Мухтанатӑп! Эпӗ те
хулара пурӑнсах ӑслӑ шухӑшӑмпа яла ҫӗклетӗп вӗт, э? Ҫавӑнпа
тахҫанах сирӗнтен... Тӑхтӑр-ха? Ҫав ушкӑна... Тупӑша ҫухатас
марччӗ. Эсир...
Тараса умӗнче кӗпӗрлеясе тӑракӑн туристсене Тарас хӑвӑртхӑвӑрт виҫе пуҫларӗ. Эпӗ анаталла уттартӑм.
Атӑл хӗрринче уҫӑлса ҫӳренӗ вӑхӑтра та пуҫран туха пӗлмерӗ
Тарас. Ш кул хыҫҫӑн пирӗнпе ялхуҫалӑх институтне пымарӗ вӑл,
зооветтехникума кайса кӗчӗ, унтан кӗҫех пӑрахрӗ. Эпир диплом илнӗ тӗле Тарас фермӑра осеменаторта ӗҫлетчӗ, мӑкӑрӑлса тӑракан
тарӑн кӗсйисене ҫапсах мухтанатчӗ. Ёне чуптарма пыракан ҫынсен укҫипе пуйнӑ иккен ҫавскер.
Пурнӑҫ тараси ӑҫталла тайӑлнине сиснӗ Тарас, хӑйне тӑрӑ шыв
ҫине кӑлариччен районти хатӗрлев кантурне сӗкӗнчӗ. Ял халӑхӗ
Тарас патне аш-пӑш, сӗт-ҫу, ҫӑмарта, тир, ҫӗтӗк-ҫатӑк, ӑпӑр-тапӑр
пайтах йӑтатчӗ. Ҫынсене куҫкӗретех улталакан тӑрпанккан кӗсйисем каллех вӗрсе хӑпартнӑ пек тулчӗҫ.
Меллӗ самантра ултавҫӑ кунтан та вӑшт ҫеҫ тухса шурӗ, ялхуҫалӑх управленийӗн алӑкӗнчен такӑнмасӑрах кӗрсе кайрӗ, кадрсен пайне вырнаҫса ларчӗ. Мӗн тунӑ унта вӑл — йаллӑ мар. Анчах та Тарас чӗлхи такама тӗлӗнтерме. такамӑн сыхлӑхне те сӗвӗртсе яма пултарни вара палӑрчӗ. Район центрӗнче ҫӗвӗ фабри
ки лартма йышӑнсан, Тараса ун хуҫи пулма сӗнчӗҫ.. Директорстроитель уншӑн ҫунмарӗ, ӗҫри материалпа чаплӑ кил-ҫурт ҫавӑрчӗ. Ҫил-тӑвӑл ҫывхарнине туйса, вӑл ӑна туса пӗтеричченех хуланалла вӗҫрӗ. Пӗр пысӑк стройкӑра чиперех йӑла ыйтӑвӗсемпе ӗҫлетчӗ-ха, акӑ, халӗ йӑла комбинатӗнче...
Атӑл хӗрринчен хӑпарнӑ чухне мана Тарас тепӗр хут песплат
турттарса пӑхрӗ: ни хушӑнман, ни чакман эп.
— Хаклӑ ентешӗм! — каллех алла чӑмӑртарӗ вӑл манне. —
Иксӗмӗр ӗнтӗ эпир пӗрне-пӗри ачаранпах пӗлетпӗр. Эсӗ те ҫын
пултӑн, эпӗ те. Эсӗ яла ҫӗклерӗн, эпӗ те ун ятне ямарӑм. Куратӑн-и, ҫакӑ мӗн вӑл?
Епле асӑрхайман-ши эпӗ малтанах? Тарасӑн ансӑр кӑкӑрӗ ҫинче ӑмӑрту ҫӗнтерӳҫин палли ҫакӑнса тӑрать-мӗн.
— Хэ-хэ, ентешӗм,— сарлака тутине сарса ҫутӑ шӑлӗсене ҫутӑлтарчӗ вӑл. — Вилме ҫуралман-ха Тарас. Месерле выртса ҫӑлтӑр шутламан нихҫан та, чеснӑй ӗҫпе тивёҫнӗ наградӑна. Пӗлесех
килсен, осеменаторта ударник ятне, хатӗрлев кантурӗнче преми
ҫине преми, ялхуҫалӑх управленийӗнче Хисеп грамоти илнӗччӗ.
Стройкӑра ҫеҫ-... тӑватӑ пӳлӗмлӗ хваттерпе дача майлаштарнӑшӑн... Юрать кунта ҫаклантӑм. Пилӗк ҫул хушши хулара хваттер
чӳречи ҫыпӑҫтарса, алӑк ҫапса, ҫӑра лартса, сӗтел-пукан юсаса пу-

рӑнтӑм — тарасапа ӗҫлеме тивӗҫ пултӑм. Хастарлӑхпа паттӑрлӑх
катартмасарах лекмен мана ку паллӑ. Анлантӑр-и халӗ эп пурнӑҫ
аталанӑвӗшӗн мӗн тери пысӑк ӗҫ тунине?
Тепӗр ушкӑн ҫамрӑка виҫрӗ те Тарас, вак укҫана ывӑҫ тупанӗ
ҫинче сиктере-сиктере хэхэхлетнӗ хыҫҫӑн, тутине чаплаттаркаласа
илчӗ.
Цех системи... паллах, вӑл питӗ чаплӑ ҫӗнӗлӗх,— терӗ вара
чеен. —^ Ш утларӑм-шутларӑм та хамӑн ухмах пуҫпа, сирӗн унта
шӑпах пӗр замӗ ҫитмен пек туйӑнчӗ, йӑла ыйтӑвӗсем енӗпе хӑвӑра
пулашаканни^ эппин. Ҫыннине аякра шырама кирлӗ мар пуль,
тетӗп. Акӑ вӑл, хӑвӑр умрах. Ял пуянлӑхӗшӗн, халӑх малашлӑхӗшӗн уҫӑ сывлӑшра паттӑррӑн кӗрешес килет! Уншӑн мана нумай
та кирлӗ мар: колхоз шучӗпе ҫӗнӗ ҫурт-йӗр лартасчӗ те, сад ӳстерсе, пыл хурчӗ ӗрчетесчӗ те... Эх... тэк-тэк...
Унӑн та, манӑн та урӑх пустуй паврама вӑхӑт юлмарӗ. Сывпуллашнӑ май эпӗ ӑна ҫапла шантарса хӑвартӑм:
— Пырӑр, курӑр пирӗн тулӑх пурнӑҫа. Ял хапхи ентешшӗн
хупа мар. Ун чухне халӑха пухӑпӑр та, ҫав пурнӑҫа тунӑ чухне
эсир ӑҫта пулни ҫинчен куҫа-куҫӑн калаҫӑпӑр, вара колхоза йышӑнасси пирки те татса парӑпӑр. Тараси хӑш еннелле тайӗ...
Тарас урамра тараса ҫине таянса тӑрса юлчӗ.

ЮПА

Пысӑк цех тунӑ ҫӗрте пысӑк ыйту тухса тӑнӑ. Юпа ыйтӑвӗ.
Кам лартнӑ-ши ӑна, мунча пӗрени пысӑкӑш чӑрӑш татӑккине? Мӗн
тума? Хӑҫан? Никам та пӗлмест. Цех вара ун ҫумнеллех сарӑлса
пырать. Юпа ним пулман пекех тӑлӑххӑн ларать: строительсене те,
монтажниксене те малалла ӗҫлеме чӑрмантарать.
Чӑрӑш юпа тавра хӗрӳ калаҫу пуҫланчӗ.
Юпана хӑвартрах кӑларса пӑрахар, пире ёҫлеме ҫул парӑр! — хушать хушма подряд организацийӗн начальнике стройтрест хуҫисене.
Тёп подрядчикре ӗҫлекенсем вара шӑрчёсене хир сысни пек
тӑратаҫҫӗ:
— Ха, ҫӑмарти чӑххине вӗрентет. Заказчик пире проектпа
лаҫҫӗ вӗсем3 ХуШМаН- КиРл^ тёк> хӑвӑрах кӑларса п е р ё р ,- а л ӑ суТавлашӑва заказчик хутшӑнать:
— Эпир юпа хуҫи-им, эсир хушни пирӗншӗн нимӗн те мар.
Юпа пирки пирён план ҫунать! — чышкӑ ҫапсах кӑшкӑраҫҫӗ цех тавакансем.

Эрнене пынӑ тӑвлашу, виҫё оргӑнизаци картишёнчен тухсй,
хулана ҫитет. Кусем те татса пама васкамаҫҫӗ юпа ыйтӑвне. Ҫакна пула хушма подряд организацийӗн начальникӗ министерствӑна
телеграмма ярать: «Тёп подряд тресчӗ юпа куҫарманнипе ӗҫ чарӑнса ларчӗ тчк васкавлӑ мера йышӑнӑр тчк Столбов».
Анчах та ҫак ыйтӑва никам та татса пама ӗлкӗреймест. Пӗрпӗрне ҫыру, телеграмма ҫӳретнӗ вӑхӑтра ҫурри ытла ҫӗрнӗ чӑрӑш
юпа вӑйлӑ ҫилпе тӳннӗ те кайнӑ. Ирхине вара шӑпӑрт выртакан
юпана асӑрханӑ та подрядчиксемпе заказчик хуҫисем, пӗр-пӗрин
куҫӗнчен пӑхса, юпа пек хытса тӑнӑ.

ЫРӐ КӐМӐЛ ИНКЕКӖ
И ы плӑ пирӗн кантурта ҫын. Коллективра эпир, арҫынсем, сахалӑн чулӗк. Ёҫлетпӗр, вӑхӑта ирттеретпӗр. Мӗн кӑна шухӑшласа
кӑлармаҫҫӗ пулӗ мӑнтарӑн хӗрарӑмӗсем. Вӑхӑтне таҫтан тупаҫҫӗ.
Еҫе наукӑлла йӗркелекен пайри Сима Семеновнӑна ку енӗпе ҫитекенни никам та ҫук.
Тунтикун. Кӑнтӑр апачӗ ҫывхарать. Ш ӑп вуниккӗре пӳлӗме
уява хатӗрленнӗ пике пек тумланнӑ Сима Семеновна пашлатса
пырса кӗчӗ.
— Ну, ӑмӑрткайӑкӑмсем,— кулкалать хӑй чеен,— пӗрер тенкӗ кӑларса хурӑр. Кӳрӗр-ха арӑмӑрсем апата панӑ укҫӑрсене кунта? Ия, директорӑн арӑмӗ ача ҫуратнӑ. Этемлӗх йышӗ хутшӑннӑшӑн пӗр тенкӗ шалккӑ-и?
Эпир тимӗр укҫасене Сима Семеновна умне кӑлара-кӑлара хутӑмӑр. Апатланаймарӑмӑр, пӳлӗме юлнӑ хаклӑ йышши духи шӑршипех тӑранса лартӑмӑр.
Ытларикун вӑл урӑх тумпа, пушшех те капӑртараххипе, вашлаттарса ҫитрӗ. Тути хӗррисене, куҫ хупанкисене, пит ҫӑмартисене сӑрлама писевне пӗртте шеллемен хӑй. Чӑшӑл-л! тӑтӑмӑр ӑна
курсан.
— Амӑрткайӑкӑмсем, хуйхӑ пирӗн коллективра,— халь-халь
йӗрсе ярас пек пӗлтерчӗ вӑл кӗнӗ-кёмен,— чӑтма ҫук пысӑк хуйхӑ. Директорӑн хунямӑшӗ вилсе кайнӑ. Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр та
мӗн тӑвӑн, пулӑшмаллах...
Юнкун кӑнтӑр апачёсӗр ёҫлени ырра илсе ҫитерес ҫуккине
туйса, икӗ тенкӗ чиясе тухрӑм. Хӑра-хӑрах кӗтсе илтӗмӗр Сима
Семеновнӑна. Ана алӑкра асӑрханӑ-асӑрхаманах, хӑнӑхнӑ йӑлапа
сылтӑм алӑ шӑлавар кӗсйине пашт! чӑмса анса кайрӗ.
— Паян пирӗн пурин те савӑнмалла,— аллинчи хаҫачӗпе сулкалашрӗ вӑл. —• Вуларӑр-и? Директора Хисеп грамотипе наградӑланӑ. Пирӗн те парне хатӗрлемелле. Пӗрер тенкӗ мар, икшер тенкӗ пухар-ха. Ан хытӑр, ют ҫынах мар, хамӑр пуҫлӑх.

Каллех шӑнчё КЙнтӑр апатне каясеи.
Кӗҫнерникун виҫӗ тенкӗ чикрӗм. Портфеле кӑлпасси, ҫӑкӑр
чӗркесе хутӑм. Хӑнахнӑскерсем, Сима Семеновнӑна кӗтме пуҫларӑмӑр. Алӑкра кӑтралатнӑ пуҫ курӑнсанах, салтакла яшт! сиксе
тӑтӑмӑр. Сима Семеновна хальхинче пукан ҫине васкамасӑр пырса ларчӗ, сӑмаха хуллен сӗтӗрттерсе калаҫрӗ:
— Эккей, пурнӑҫра тем те пулать ҫав. Директор вилет кулянса. Кинӗн инкӗшӗн куккӑшӗн шӑллӗн арӑмё магазинта растрата
тунӑ, тет. Директорӑн кӑмӑлне апла хӑварас мар, уҫа;. Виҫшер
тенкӗ пуҫтарӑпӑр та — ҫитӗ.
Сима Семеновнӑна укҫа тыттарса янӑ хыҫҫӑн, портфельсенчен
апат-ҫимӗҫ кӑлартӑмӑр та, такам туртса илесрен хӑранӑн, ӑмӑртмалла тӗшӗрме тытӑнтӑмӑр.
Эрнекун пилӗк тенкӗ илнине курсан, арӑм мана алӑран шап!
тӳнлеттерчӗ:
— Ҫитет! Ёнер виҫ тенкӗ, паян пиллӗк, ыран вуннӑ... Апатне
ҫёклемӗ-ҫӗклемӗпех тултатӑн. Кала, мӗн пулчӗ сана, Ҫитӑр?
Хирӗле-хирӗлех пӗтӗрсе чикрӗм пилӗк тенке, апата та манса
хӑвармарӑм.
Кӗтетпӗр Сима Семеновнӑна хайхи. Кӑнтӑрла та ҫитрӗ. Ҫук та
ҫук пирӗн чиперкке. Унсӑрӑнах апат ларса ҫирӗмӗр. Каҫ та ҫывхарса килет — курӑнмасть вӑр-вар этем. Ёненменрен, кӗсъерен
укҫа кӑларса пӑхрӑм: вырӑнтах.
Тепӗр тунтикун, ӗҫе каяс умён, яланхи вырӑнта укҫа таврашӗ
курӑнмарӗ. А рӑм пӗҫернӗ ҫӑмартапа кукӑль чӗркесе пачӗ те, сиввӗн ҫапла каласа ӑсатрӗ: «Кӑнтӑр апачӗпех уйӑхне ҫӗр тенкӗ пӗтерсен, капла мӗнле пурӑнас тетӗн-ха?» Нимӗн те чӗнмерӗм, тухрӑм та утрӑм ӗҫелле.
— Эх, ӑмӑрткайӑкӑмсем! — ҫитнӗ-ҫитмен ӗшелентерме тапратрӗ Сима Семеновна. — Директорӑн пӗрремӗш заместителӗ, А л
лочка, паян аллӑ тултарать. Тата тепӗр чаплӑ хыпар пур: директорӑн секретарӗ йӗкӗреш ача ҫуратнӑ. Мӗн тери савӑнӑҫ!
— Укҫа парса ямарӗ-ҫке арӑм ,— калаҫса татӑлнӑ пек пурте
пӗр харӑс персе ятӑмӑр.
Тытӑнчӗ Сима Семеновна пирӗнтен кулма:
— Эх, эсир те ҫав, шереметсем, арҫын ятне йӑтса ҫӳретӗр та
та. Арӑмӑрсене алла илейменскерсем! Мӗскӗнсем! Ёҫсе-кӳпсе
ямастӑр вӗт. Хамӑр йыша усӑ тӑватӑр, коллектива пулӑшатӑр.
Кун ҫинчен директор илтес пулсан-и? Сире-и? Хӑвӑр ӑҫта ӗҫленине манса ан кайӑр!
Килӑшрӗмёр вара Сима Семеновнӑпа: малашне вӑл пире чӑрмантармасть, кассӑран илет те укҫине, кайран мён илнине пирӗнтен тытайса ҫеҫ юлаҫҫӗ.
Уйӑх вӗҫӗнче яланхи пекех хавас кӑмӑлпа касса умне карталанса татамӑр. Алӑ пусрӑм та, укҫа парасса кӗтетӗп. Кассир ма
на укҫа вырӑнне Сима Семеновна списокне тыттарчӗ
Вулатӑп
мӗншӗн укҫа тытса юлнине: директор амӑшӗн ӗни кӳпӗнсе вилнӗ
иккен, пуҫанин пӳрчё ҫунса кайнӑ, пултӑрӗ авланнӑ, иккӗмӗш за
местителе курортра укҫа ҫухатнӑ, секретарӗн йӗкӗрешӗсене ят хунӑ, ҫавсем-ҫавсем менелник тунӑ...
— Пирён мӗн тумалла капла?
Пӗр-пӗрин ҫине мӗскӗнле пӑхса илтӗмӗр те, профсоюз комитечӗн пулӑшу кассинчен вӑхӑтлӑх укҫа илтӗмӗр. Киле пурпӗрех
пуш алӑпа таврӑнмарӑмӑр.
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АПЕЛЬСИН ХУППИ
Мускава каятпӑр, Халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен выставкине.
Кашни районтанах. Ш упашкар пуйӑсӗ ҫине, вӑхӑчӗ ҫителӗклех пулин те, пӗр-пӗрин пушмакӗсене тапта-таптах кӗрсе каятпӑр. Про
водница пире «сурӑхсем» тесе тӗрӗсех каласа хучӗ пулмалла. Ара,
купеллӗ вагонра кам йышӑнать сан вырӑнна?
Яланах ҫивӗч чӗлхепе палӑрнӑ Уҫӑп Остроумов кӳршине, юнашар районти Хӗритун Кукарова, ӑшалать те ӑшалать:
— Таҫта ҫӑвана васкать? Черете-мӗне пӑхмасӑр ӗрӗхсе хӑпарса кайрӗ, ухмах. Институтрах тӑна илнӗ эс пирӗнне. Столовӑйёнче — Кукаров ура айӗнчеччӗ, гардеробра — Хӗритун тумӗпе лӑшканатчӗ, каникулта — каллех автобус патӗнче тӗрткелешеттӗн. Ун
чух студент пулнӑ темелле, халӗ... Аллӑсене хӑвалатпӑр. Ҫапах
ачалла хӑтланатӑн, пире намӑс кӑтартатӑн.
Хӗритун Кукаров симӗс шлепкине хывать те Уҫӑп Остроумов
сӑмахӗнчен пытанса питне хуплать, мӑкӑр-мӑкӑр тӑвать:
— Те вакката тытнӑ кӑна, лӑпӑртатать. Ни пиччӳ мар эп сан,
ни кукку мар. Хамӑнне эп хам пӗлеп.
— Пӗлен ҫав эс хӑвӑнне,— чарӑнмасть Остроумов. — Пӗлсех
пушмаксем ҫийӗн чупан. Кур, мӗн тӗслӗ вӗсем?
— Мускавра атӑ тасатакан нумай, кӗтсех лараҫҫӗ пуль-ха пи
р е,— кулать Кукаров.
Ёҫ ш алалла кӗрсе кайиччен вӗсене чаратпӑр та, япаласене вырнаҫтарса хуратпӑр.
Асатма тухнӑ арӑмсене алӑ сула-сула хул вӑйӗ пӗтрӗ ӗнтӗ
Пуйӑс тинех тапранчӗ. Пурте лӑштах сывласа ятӑмӑр. Кайсан-кайсан, Вӑрнара ҫитрӗмӗр, унтан Ҫӗмӗрлерен те иртрӗмӗр. Вагона
хамӑр ҫынсем тэтах та килчӗҫ. Шӳт, кулӑ, сӑмах-юмах. Сисмерӗмӗр те, сӗтел ҫине такӑшин сумккинчен кӑкӑрне хӗрӗхлетсе ҫыхнӑ ҫут кӗленче тухса ларчӗ. Ҫӗмёрле ачин пулас. Ҫавскер пӑкӑ
хӑлхи тупаймарӗ те, эрех завочӗн рационализаторӗсене ятлама тытӑнчӗ.
— Ҫакӑнта тимӗр перекетлесе пуяҫҫӗ пуль ёнтё, шереметсем,
халӑха нуша кӑтартаҫҫӗ. Вӑн, алла кастартӑм чакаланса. Кайса
парап-ха та заводне списать тунӑ пёр трактор Мускавран таврӑнсан,— нӑч-нӑч ӗмет вӑталӑх пӳрнине.
Ахӑра-ахӑра сӗтел ҫине хамӑр туяннӑ хӑлхасӑр кӗленчесем,
арӑмсем парса янӑ кукӑль-мукӑльсене кӑлара-кӑлара хуратпӑр. Ёҫе
каймастпӑр-ҫке, канма. Ма савӑнас мар пёреххут... Хӗритун Ку
каров ҫеҫ, «Тӑван ҫӗр» журналпа витӗннӗ те, курмӑш-илтмӗш
пулса вуланҫи туса пырать. Остроумов — валеҫекенни. Эрех тултарнӑ стаканпа чавсаран кӑт тӗкрӗ те вӑл ӑна, каларӗ:
— Тыт та Хӗритун, ӗҫ те ан тун...
Кукаров пушатнӑ стакана Остроумова тавӑрса пачӗ, ӗхлетсе
тутине ш ӑлкаларӗ, унтан такамӑн автан тукмаккине ҫатӑрласа ярса илчӗ. Туххӑмра чӑмласа ячӗ ӑна, тепӗр черете каллех ӗхлетсе
ирттерчӗ, ҫӑмартине те, ҫуне те, шӑрттанне те — пурне те каптӑртаттарчё.
— Ай, ку тутлӑ апатпа, хырӑм та ыратакан пулчӗ. Паян сирӗннипе хӑналантӑм ӗнтӗ, ыран... Апачӗ сумка туллиех-ха ман,
ытлашши пулать пуль тетӗп-ҫке, ҫавӑнпа кӑларас темерӗм. Ҫав

кӑркка ашне илсе парӑр-ха? Ана мар, пысӑкрах татӑкне,— сӑмах
ҫаптарать Кукаров.
Выҫҫӑн ҫӳнакан куҫне лӑплантарас тесе хам умри кӑркка тукмаккине часрах тыттаратӑп Хӗритуна. Апата тутипе чаплахтарса,
шӑлӗпе шатӑртаттарса пӗтӗрекен Кукаров ҫине пӑхатӑп та шухӑшлатӑп: «Ялхуҫалӑх институтӗнче чухне мӗнле пулнӑ — ҫаплах юлнӑ. Кӗлетки ҫеҫ сарӑлнӑ, куҫӗ пысӑкланнӑ тата. Ёлӗкех пирӗн апа
та юрататчё, хӑй вара тултармӑш тирне' те, кушака ҫитерме тесе,
яла илсе каятчӗ. Вӑт сана Кукаров. Хушаматранах пёлме пулать,
теҫҫӗ ҫынна. Халӑхра ахальтен тухман пуль ҫав Кукаров хушамат,
хыткукартанах ёнтё».
Хӑлхасӑр кӗленчесем пушанчӗҫ пирӗн. Такӑшӗ те юриех, те
кирлёрен, персе ячӗ: «Темскер, ҫитмен пек туйӑнать. Урӑх никамӑн та ҫуккӑ-и? Ҫук пулсан, чупам-ха ресторана».
«Тӑван ҫӗр» журналпа хупланнӑ Хӗритун илтмӗше печӗ, эпир
пӗрер тенкӗ тыттарса янине те «сисмерӗ».
Ҫитменнйне ҫитерес текенни часах таврӑнчӗ. Сӑра туяннӑ.
— Вӑт мур, ӑша хыптарать ку эрех,— илтӗнчӗ журнал хыҫӗнчен. — Эппин, сирӗн' сывлӑхшӑн! Икӗ стакан сӑра тултарса
ӗҫрӗ те хайхискер, хулӑнрах лимон татӑккине пикенсех ӗмме тытӑнчӗ.
Каярах куперен тухрӑмӑр, Хӗритун ҫеҫ, хӑрах аллине журнал
тытнӑскер, тепринпе ҫӑварне лимон чиксе, выҫлӑх кӗвви чаплаттарса юлчӗ.
Мускава ҫитсенех Кукаров ман ҫумма ҫыпҫӑнчӗ, ^ вакки ҫук
тесе метрона ман укҫапа чӑмрӗ. «Ы лтӑн пучах» ятлӑ хӑна ҫуртне вырнаҫнӑ чухне каллех уншӑн тӳлеме тиврӗ.
Ҫӳретпӗр выставкӑра, ҫӗршывӑн халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсемпе
каҫса кайсах паллашатпӑр. Курмалли вара! Вӑхӑтна анчах ан
шелле. Вӑхӑчӗ пирӗн пур-ха. Эрне. Утатпӑр павильонран павиль
она. Хӗвел пуҫ тӳпи тӑрне хӑпарсан, апатланатпӑр. «Ҫӗр тенке
вакласси, ил-ха мана валли те, кайран унта...»,— тет те Кукаров
сӗтел хушшине ларать. Мороженӑй та ӗмес килет унӑн, сӑра ӗҫес
кӑмӑл та пысӑк, киоскран хаҫат та илсе вуламалла, панорамӑллӑ
кино та курмалла, катаччи те чупмалла. А лӑкра чуптунӑ вӑхӑтра
арӑм ҫул ҫине тесе кӗсъене чиксе янӑ хӗрлӗ укҫасем те вакланса
пӗте пуҫларӗҫ, Хӗритун ҫаплах анратать: «Ҫав зефира илсе кефирпа ҫиер-ха?»
Пирӗн ачасем, каҫ енне сулӑнсан, гастронома «тӗрӗслес» терӗҫ. Эрех сутакан пай умӗнче майрасем ӳкернӗ, иҫӗм ҫырли шереписем ҫыпӑҫтарнӑ, нумай-нумай медаллӗ кӗленчесене куҫпа
суйлатпӑр. «Кун пек ӑпӑр-тапӑрпа аппаланмастӑп»,— терӗ те Ку
каров, манран вунӑ пус илсе, помидор сӗткенӗ ӗҫме черете тӑчӗ.
Эпир тутанса пӑхасах терӗмӗр шерпетсене. Пӗри тепринчен
тутлӑ. Кукаров та эхлете-эхлете ӳпӗнтерет стакана. «Кӑна-и,—
тет,— киле кайнӑ чухне пурпӗр туянатӑп».
Уҫӑп Остроумов печӗ ячӗ:
— Тыт та Хӗритун, яр та ан тун. Кӑлар шуррине, ӗҫтер пуррине!
Кӑлпасси хыпнӑ Кукаров сӑмахсӑрах чӑматанне уҫрӗ, хутпа
чӗркенӗ япала туртса кӑларчӗ. Пирӗн ума пуҫ пӳрне пысӑкӑш эрех
кӗленчи тухса выртрӗ. Кукаров ӑна мӑнкӑмӑллӑн сӗтел варрине
шаклаттарса лартрӗ. «Ҫитет сирӗнне ӗҫсе, манне, хаяррине, ту
танса пӑхӑр,—терӗ. Закуски те п у р ,. ӗҫӗр, ҫийӗр, ан вӑтанӑр».
Сумккинчен шӑршланнӑ, пӑнтӑхнӑ кукӑльсем, аш-пӑш тухса вырт13

рӗ. Кула-кулах Кукарова эрехне хӑйнех ӗҫтерсе ятӑмӑр, закускине те тӗкӗнсе пӑхмарӑмӑр. Апат Юдашкине вӑл, «сыснасем валли
кирлӗ пулать-ха» тесе, каялла чӑматана чӗркесе 'хучӗ. Ун хыҫҫӑн
ман апельсина тапӑнчӗ.
Апат ҫинӗ чух тӗлӗннё эпӗ унран. Умри чаш ӑка, такам туртса
илесрен сехӗрленнӗн, икӗ аллиле те ҫатӑрласа илет, кашӑк тытсан та сулахай аллине чашӑкран вӗҫертмест. Ахаль те шапанни
евӗр куҫӗ вара ҫамка ҫине тухса ларнӑ пек вӗлтӗр-вёлтӗр ҫаврӑнать. Апельсина та Кукаров ҫавӑн майлах выҫҫӑн ҫиет, ҫынсем
сӗтел хуппнинчен тухсан та ӗмет; ӗмет тутлӑ, янтӑ ҫимӗҫе.
Киле каяс умӗнхи кун Хӗритун пирӗнпе выставкӑна пымарӗ,
хула тӑрӑх ҫӳреме юлчӗ. Эпир таврӑннӑ ҫӗре пӳлӗмре япала...
«Аҫта хурса пӗтерӗ-ши кусене?» — тесе тӗлӗнетпӗр. Хуҫи таҫта
кайнӑ, час килмерӗ. Эпир ҫутӑ сӳнтернӗччӗ ӗнтӗ, ҫывӑрса ҫеҫ каяйманччӗ. Кукаров тин ҫитрӗ, тем кӑштӑртатрӗ-кӑштӑртатрӗ те
выртрӗ вырӑнӗ ҫине. Кӑшт вӑхӑт иртсен, пӳлӗме апельсин шӑрши
сарӑлчӗ. Утиял айӗнчен нӑчлаттарса ӗмнӗ, ват лаша кавленӗ пек
сасӑ илтӗнет. Ыйхӑ вӗҫрӗ, чӑтаймарӑм, ӳсёртӗм. Ш ӑп пулчӗ. Чӳречерен ӳкекен ҫутӑпа лайӑхах куратӑп: Кукаров пуҫ ҫинченех
витӗннӗ. Кӑшт тӑхтасан, юриех харлаттарнӑ пек турӑм. Утиял
айӗнче каллех тем чӗрӗлчӗ, нӑч-нӑч, кӑптӑрт-кӑптӑрт тӑвать. Ирхине тӑтӑмӑр та, ниҫта пёр апельсин хуппи курмарӑмӑр.
Мускав мыскарисем вӗҫленчӗҫ. Урӑх пире кунта усрамаҫҫӗ.
Килелле — Чӑвашстана ҫул тытрӑмӑр. Эртелпех. Ахлатмалли,
охлатмалли, ухлатмалли кашниннех ҫӑвар тулли. Калаҫкаласа
пьшӑ вӑхӑтра пирӗн сӗтел ҫине хӑлхаллӑ кёленчесем тухса ларчӗҫ. Нумай мар ӗнтӗ, кӑшт кӑмӑл уҫмалӑх ҫеҫ. «Тӑван ҫӗр» жур
нал вырӑнне халӗ Кукаров эп илсе панӑ кӗнекене вулать, килӗнче нутри ӗрчетме вӗренет. Ҫав вӑхӑтрах стаканне ӳпӗнтерет те
кӑлпасси хыпать, каҫару ыйтать: «Мӗн тӑвӑн мана, ухмаха, япала
туянсах укҫана пӗтертӗм. Эсӗр ӑслӑ та, эрех валли те хӑварнӑ.
Ҫӗр тенке темшӗн вакламарӑм. Ю рӗ ӗнтӗ, тепре тӗл пулсан, манран та тухӗ. Сирӗн сывлӑхшӑн!»
Пӗрне-пӗри каҫарса-калаҫтарса ҫӗр турӑмӑр, хамӑрӑн тӑван
ҫӗре ҫитнине те сисмерӗмӗр. Канаш пире яланхи пекех тӗркӗш
кӗтсе илчӗ. Хёритун тамбурта чи мала кайса тӑнӑ, ик аллинче
икӗ чӑматан, хулпуҫҫисем урлӑ тӑватӑ ҫыхӑ ҫакса янӑ. Хӑйшӗн
кирек ӑҫта та пуринчен малтан чупса ҫитме хӑнӑхнӑскер, кунта
та кёптёр-кептӗр шуса анчӗ вагон картлашки тӑрӑх, йывӑр япалисемпе унталла-кунталла сулӑнчӗ, такам ӑнсӑртран тӗртнипе лак
ларчӗ. Пӗр ҫыххи саланчӗ те, перрон ҫине шапӑрр! юхса тухрӗ
апельсин хуппи. Ун ҫине пуснипе тёмиҫе ҫын харӑс кӑпӑр-капӑр
персе анчӗ. Тӑлпан арҫын ӳкеймесӗр силленсе витрине ҫӳлелле
ҫӗклерӗ, чалӑш тарса ячӗ те Кукарова цемент ӑшне турӗ. Ҫуйхашу,
тӗрткелешӳ пуҫланчӗ.
Цементпа витӗннӗ Хӗритун Кукаров мӑкӑртата-мӑкӑртата упаленет. «Ах, пӗтерчӗҫ, пӗтерчӗҫ, типӗтсен чей ӗҫме лайӑхчӗ» текелесе, апельсин хуппи пуҫтарать.

ПУКАНӖ ҪЕМҪЕ ТЕ...
Строительсен институтне вӗренсе пӗтертӗм: тертленсех, тар
юхтарсах, бетонщикре ёҫлесех. Килӗшетчӗ мана хамӑн ӗҫ. Бетонран никӗс хываттӑмӑр, урай сараттӑмӑр. Пысӑк цехсем, корпуссем пӗлӗтелле кармашнине пӑхса тӗлӗнеттӗмӗр. Савӑнаттӑмччӗ
коллективна пӗрле. Мухтанаттӑмччӗ строитель пулнӑшӑн. Шухӑшӗмӗтӗмпе тем тӗрлӗ мӑн ӗҫ тума хатӗрччӗ.
Институтран тӳрех управлени начальникӗ патне вӗҫтертӗм,
ӑна ҫӗнӗ диплома тыттартӑм, пӳрне вӗҫӗпе ромбике тӗллесе кӑтартрӑм. Инженер вырӑнӗ парасса кӗтетӗп. Начальник хӗпӗртенипе мана ыталаса илчӗ, йӑл кулчӗ, ҫемҫе пуканӗ ҫине лартрӗ.
«Сана кӗтни,— терӗ саркаланса,— саншӑн турра пуҫҫапни... т ё 
пах пилӗк ҫул. Эс мана тамӑкран ҫӑлтӑн, эс маншӑн... Эп сана
уншӑн хам вырӑна парнелетӗп. Туса пыр ман ӗҫсене».
Туса пыратӑп ҫакӑн хыҫҫӑн начальник ӗҫӗсене. Вӑл трестри
планеркӑра кӑнтӑрлаччен ларнӑ вӑхӑтра эпӗ управлени планеркине ирттеретӗп. Вӑл канашлура кун каҫнӑ чухне управленире канашлу пухатӑп. Ана хулари аслӑ организацисем чӗнеҫҫӗ, мана та
трестри пысӑк чинсем вырӑнта лартмаҫҫӗ. Васкавлӑ ыйту татса
пама такама та шутсӑр хӑвӑрт кирлӗ эп: управляющине те, главнӑй инженера та, главнӑй технолога, главнӑй механика та, главнӑй
энергетика та, пай, группа, лаборатори начёсене те, профсоюз комитетне те...
Эрнере пӗрре стройкӑна, завод тунине тухса куратӑп. Маншӑн
вӑл экскурси кунё шутланать. Унта та начальник ӗҫӗсенех тума
тивет. Пирӗн стройкӑра канашлу-планерка, семинар-экскурси ирттерессипе эксперимент тӑваҫҫӗ те... Хулари, районти ответлё кашни пысӑк-пӗчӗк организаци ку енӗпе хӑйӗн планне ҫирӗп пурнӑҫлать. Управлени начальникӗ кунне ик-виҫ мероприятие лекетех.
Паян та вӑл, главнӑй инженерпа пӗрле, стройкӑна ҫитнӗ-ҫитменех,
каҫчен пыракан анлё канашлёва кайрё. Начальник заместителён
хёй енёпе пуху. Пахалӑх инженерӗн — облаҫри семинар. Хёрушсёрлёх техникин инженерён — профсоюз смотрё. Пай начальникӗсен, прорабсен, мастерсен, бригадирсен—хуҫалӑх меслетне вёренмелли шкул... Мана та районтан килнисем, начальник вырённе
калама ҫук пысӑк пӗлтерӗшлӗ калаҫӑва хутшёнмалла тесе, бытовкӑна тытса кӗчӗҫ.
Строительсен ӗҫ вӑхӑтне перёкетлесси ҫинчен виҫӗ сехет ҫуйӑхнӑ хыҫҫӑн аран-аран чӗлӗм туртса ячӗҫ. Ҫав вӑхӑтпа усӑ кур
са, эпӗ канашлуран тухса тартӑм та хамӑн бригадӑна хаваспах
шыраса тупрӑм. «Салам, начальник!» — алла юри хытӑ пӑчӑртаҫҫӗ юлташсем. «Начальник мар эпӗ, начальник ӗҫӗсене туса пыраканӗ ҫеҫ-ҫке»,—■тетӗп нимлемарланса. «Пирӗн вӗт управленийёпех, тресчӗпех канашлаҫҫӗ, вӑл вӑхӑтра бригадир ӗҫне звенье
вой, мастерӑнне — бригадир, прорабӑнне — мастер, главнӑй инженерӑнне — прораб пурнӑҫлать, начальникӗнне — эсӗ. Сан ӗҫне кам тӑвать кунта! Кам саншӑн план тултарать1 Ме!»— сив куҫпа пӑхсах тыттарчӗҫ вибратор.

Самосвалсем шӑпах бетон пушататчӗҫ. Бригада хӗрӳ ӗҫреччё,
бригада умӗнче эпӗ пысӑк тивӗҫреччӗ. Вӑрттӑн пӑхса илтӗм те юлташсем ҫине, вибратора савӑнсах мӗнпур вӑйран улаттарма тытӑнтӑм. Ҫирӗп шухӑш тытрӑм: «Канашлу начальникӗн ӗҫӗсене туса
пыриччен, ҫемҫе пукан ҫинче лариччен — вибраторпах ӗҫлес, бе
тон никӗс ҫинчех тӑрас, усӑ тӑвас».

ӐШАЛАНӐ ЧӐХ УРИ
Ялта пурӑнакан амӑшӗ патне Ҫимун арӑмӗпе курма персе ҫитрӗ. Укахви инке ывӑлӗпе кинӗшӗн мӗн тери хӗпӗртенине сӑмахпа
та каласа параяс ҫук. Ара, виҫӗ ҫул ытла пулман-ҫке Ҫимун ялта.
Салтакран тӳрех хулари стройкӑна юлнӑскер, вӑл ку таранччен
ниепле те вӗҫерӗнсе тухаймарӗ. Халӗ вара пӗччен те мар, тӳрех
Кавказ майрипе килчӗ вӗт. Акӑ мӗнле савӑнӑҫ йӑтӑнса анчӗ Уках
ви инке пуҫӗ ҫине, савӑнӑҫӗпе пӗрлех — хуйхи те.
Еҫе тухмасӑрах хӑна пӑхать вӑл: ывӑлне те, кинне те нимӗн
тутармасть. Вӗсем тӑнӑ ҫӗре урайне сӗрсе каять, лаҫҫа тухса апат
пӗҫерет, сӗтел хатӗрлет, пуҫтарать, кашӑк-чашӑк ҫӑвать. Сисет-ха
Укахви инке, кинне апат килёшсех каймасть пулмалла: яшкине
те ҫиелтен сыпать, шаркку-пӑттине те сире-сире хӑварать. Сурӑх
пустарса шӑрттан тунӑччӗ, эрнерен пӗтрӗ. Аптрарӗ Укахви. Урӑх
мӗнле тутлӑ апат пӗҫерӗ. Мӗнпе юрӗ кинне!
Ы вӑлӗпе кинӗ калаҫнӑ чух Укахви инке хӑлхине «чахохбили»
сӑмах ӑнсӑртран кӗрсе кайрӗ. «А ха,— тавҫӑрса илнӗ пек пулчӗ
вӑл ,—■ӑнлантӑм,— «чӑхӑпёли», шур чӑх ӗнтӗ. Ара, пусса ҫитерес».
Укахви инке лаҫ умёнче ӑшталанать, чӑх тӗкӗ татма вӗри шыв
хатӗрлет. Кӳршӗри Маюҫ Куҫки тем сӑлтавпа каҫрӗ.
— Ма пит васкатӑн ҫак? — тӗлёнсе ыйтрӗ Куҫкӑ.
— Кин чӑхӑпӗли те чӑхӑпӗли тет, пӗҫерсе парас уяв ячӗпе,—
пуҫне ҫӗклемесӗрех хуравларӗ ӑна Укахви инке,— шур чӑх ашё
ҫиес килнӗ тесе ӑнлантӑм та хама май, пёлместӗп-ха, те яшкалла
тумалла, те ш арккулла. Куҫкӑ, хула майрисене мӗнле ытларах кӑмӑла каять-ши? Пувӑрта ӗҫленёскер, эс лайӑхрах пӗлен.
Ялан ҫынран кулма юратакан Маюҫ Куҫки «вӗрентрӗ» кӳршине майра валли апат пӗҫерме.
— Тин ӑнлантӑм ,— лӑштах пулчӗ Укахви инке, — ялти хӗрарӑм нимӗн те пӗлмест тесе ан шухӑшлатӑр кин, ӑнкаратпӑр чӑхӑпӗли мӗнне.
Куҫкӑ тухса кайсанах вӑл кил хушшинче кӑтиклесе ҫӳрекен
шур чахсене сарайне йыхӑрса кӗртрё, иккӗшне тытса пусрӗ. По
вар вӗрентнё пек, урисене пакӑлчакё таран татса илчӗ, ҫатма

ҫинче услам ҫупа сап-сарӑ пуличчен ӑшаларӗ, унта пеҫернӗ ҫӗрулми, хӗрлӗ помидор, симӗс сухан хушрӗ. Вӑрӑмрах чӑх тӗкӗеене
кӑшт ӗнтрӗ, ҫиеле урлӑ-пирлӗ 'хучӗ.
, Витнӗ ҫатма хӗрринчен пӑс мӑкӑрлантарса кӗрсе кайрӗ Уках
ви инке пӳртелле. Савӑннипе хӑй ӑшӗнче юрӑ ӗнӗрлет. Сӗтел хушшинче пёр-пӗрин куҫӗнчен пӑхса ларакан ывӑлӗпе кинӗ умнв лартрӗ ҫатмана.
— Ҫийӗр, ачасем, чӑхӑпӗли, тутлӑ пултӑр апачӗ,— терӗ те вӑл,
чӳлмек йӑтса, нӳхрепе сӑра ӑсма тухрӗ.
Кинӗ ҫатмине часрах уҫрӗ, аллине пӗҫертнипе хуппине еӗтел
ҫине ӳкерчӗ.
— Ҫимкка, пӑх-ха! Мӗне пёлтерет ку? — тутина пӑрчӗ ҫавӑнтах.
— Чӑн та ,— тӗлӗнчӗ упӑшки. — Ашне хӗрхен®т-ши? "Е ч«@ленме шутларӗ? Хӑв пулӑшмастӑн та пӗртте.
Арӑмӗ упӑшкине ӑнлантарать:
— Тем пулчӗ, пӗртте апат анмасть. Хунеме ахаль те чӑваш
апатне'тиркет, тет пуль. Пулӑшасси пирки... Хӑвах каларӑн-ҫке,
«эпир канма килнӗ, ӗҫлеме мар», терӗн. Эс ҫи-ха, эп хатӗрленем.
Пасара кая юлатпӑр.
Ҫимуна арӑмӗ сӗтел хушшинчен ҫинӗ-ҫимен хӑваласа тухрӗ.
Амӑшӗнчен кӑкшӑм илсе сӑра ӗҫрӗҫ те, чупрӗҫ тӑвалла. Укахви
инке ним калама аптраса тӑрса юлчӗ, унтан пӳрте кӗчӗ. Сӗтел
ҫинче ҫатма туллиех апачӗ. Улмине кӑштах синё те, ыттине тёкёнмен. Ашаланӑ урасемпе ӗнтнӗ тӗксем ирхи хӗвел шевлипе ылтӑн
тӗслӗн ялтӑртатса выртаҫҫё. Лаках ларчӗ Укахви инке сак ҫине.
«Мӗн кирлӗ ку кине? Ш ӑрттан ыйтрӗҫ — туса патӑм. Чӑхӑпӗли терӗҫ — пӗҫерсе лартрӑм. Мунйа чулӗ кирлӗ-им тата? Хӑйсем тытса пёҫерес темеҫҫӗ...» Сасӑпах калаҫкаласа вӑл сӗтел
хушшине кӗрсе ларчӗ, чӑх урине кӑшлама пуҫларӗ. Ашаланӑ сапсарӑ тир те шӑмӑ ҫеҫ, урӑх ним те ҫук ӗнтӗ. Аптранӑ енне сӑра
ӗҫрӗ, шухӑша кайрӗ.
«Ненай, ку чӑхӑпӗлй япали хырӑма тӑрантарма та, тӑраннӑ
хырӑма саплама та каяс ҫук. Ашсӑр-пӑшсӑр апат пулать-и? Маюҫ
Куҫки хыҫҫӑн кайсах намӑс куртӑм пӗртен-пӗр кин умӗнче».
Тарӑхнӑ Укахви инке каллех пахчана, лаҫ-умне, тухрӗ. Карта
леш енче Маюҫ Куҫки шӑл йӗрсе тӑрать:
— Мӗнле унта чӑхӑпӗли? Майра кинне юрарӑн-и?
Укахви инке ятлаҫать. Маюҫ Куҫки ӑна-кӑна пӑхмасӑрах кар
та урлӑ сикрӗ те, лаҫ умне пырса тӑчӗ, кӳршине лӑплантарма
пикенчӗ:
— Тупнӑ хирӗлмелли, кулянмалли. Кинӳ пуҫу ҫине вӗри ҫатма тӑхӑнтартса лартмарӗ пуль-ха! Тӑхта эс, тӑхта! Вӗсем пасартан таврӑннӑ ҫӗре иксӗмӗр чӑн-чӑн чахохбили, грузинсен чи
юратнӑ апатне пӗҫерсе хурӑпӑр. Пар-ха кунта чӑх ашне?
Укахви инке хӑлтӑклансах кайрӗ:
— Каллех чӑхӑпӗли! Сана, эсреле, ват ҫынран култарам! Ху
ҫи, ху кӑшла чӑх урине. Круҫинсен юратнӑ апачӗ тесе епрен тата.
Чӑх урипех пурӑнаҫҫӗ пуль ӗнтӗ вӗсем...
Авӑк шӑрчӗ иртсе кайнӑ Укахви инке майӗпен кӑмӑлне ҫемҫетрӗ, Маюҫ Куҫкине сӑра ӗҫтерчӗ. Тытӑнчӗҫ вара ӗҫе.
Повар темерӗн, пит ҫаврӑнӑҫулЛӑ Маюҫ Куҫкин аллисем. Пулӑшма ӗлкӗреймест Укахви инке. Ш ӑтӑр-шатӑр вакларӗ те чӑхсене, хурана ярса ҫупа ӑшаларӗ. Унтан икӗ стакан пӗҫернё аш
шӳрпи, симӗс сухан, томат, пӑрӑа~^Кбӳе^тӑШ р" яч&, хӑйнё ёҫме
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панӑ шур эрехне кӑшт унта силлерӗ, сехет ҫурӑ хуллен вёретрӗ,
тӑрсан-тӑрсан, хӗрлӗ помидор хушрӗ.
— Пулчӗ, Укахви инке,— терӗ Маюҫ Куҫки. — Ыттинв хӑв
пӗл.
Кӗҫех Ҫимунпа арӑмӗ пасартан таврӑнчӗҫ. Вӗсем пӳрте кӗнӗ
ҫӗре сӗтел ҫинче виҫӗ чашӑк пӑсланса ларать. Укахви инке ывӑлӗпе кинне апата чӗнет:
— Ларӑр, ҫийӗр, ачасем, ӑшӑланӑ чӑх ури мар халь, чӑн-чӑн
шур ашах, чӑхӑпӗли мар, чӑн-чӑн ча-хох-би-ли.
Ирпе Укахви инке тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ. Вӑл тӑнӑ ҫӗре ҫӑка хӑмаран сарнӑ урай та шап-шуррӑн йӑлтӑртатса выртать, лаҫри хуранра та шӳрпе лӑкӑртатсах вӗрет... Ҫимунпа арӑмӗ пахчара пуҫ ҫӗклемесӗр ҫӗрулми купалаҫҫё.
Ы тла та сиплӗ пулчӗ-ҫке ку чӑхӑпӗли тени. Кине тинех юрама вӗрентӗм», — хӗпӗртӳллӗн пӑхса тӑчӗ Укахви вӗсем ӗҫленине.
Аслӑк тӑрринчен вӗҫсе аннӑ шурӑ чӑх, хуҫи тавра кускаласа,
чарӑнма пёлмесӗр юрларӗ: кӑ-кӑ-кӑ... ӑхӑ-хӑ.

ШӐЛАВАР
Яка Якку ачаранпах самӑр пурнӑҫа хӑнӑхрӗ. Пӗр ывӑл пулнӑран-ши, ашшӗпе амӑшё ӑна вӗҫёмсӗр шукӑллентерчӗҫ. Ура тупанӗ
лапщака пулнӑран вӑл салтакран тӑрса юлчӗ, ефрейторсемпе
старшинасен урокӗсене вӗренеймерӗ. Авлансан тин амашӗн чӗрҫийӗ ҫинчен анчё. Арӑмё те турӑ ҫырнӑ евёрех тупӑннӑ тата, «ман
Якку та cap Якку» тесе ҫеҫ ташласа тӑрать. Вӗренме ӑс-хакӑлӗ
ҫнтнӗ ӗнтӗ Яккун, кӑкӑрё ҫинче хи-итре ромбик ҫакса ҫӳрет. Еҫне те ҫавна майлах тупрӗ.
Й л вӑраннӑ ҫӗре пурте хатӗр: арӑмӗ апат пёҫернё, шӑлаварне, кӗпине якатса ҫакнӑ, сӑран пушмакне сӑн курӑнмалла ҫутатнӑ, пиншак-пальто тӳмисемпе ҫаккисене тёрӗслесе хытарса тухнӑ,
чӑлхине у р а 'в ӗ ҫ н е хурса панӑ, ҫӑвӑннӑ ҫёрте гштшӑлли тытса
тӑрать. Сухал хырнӑ хыҫҫӑн та ӑна одеколонпа арӑмех пёрёхтерет.
Еҫрен Якку каярах юлса таврӑнкалать, час-часах командировкӑсене ш укалать. Таврӑнсан, диван ҫинче хаҫат вӳласа выр
тать. А рӑмӗ вара чёп амӑшӗ пек ун тавралла кукалет.
Ыйтма питӗ маҫтӑр вӑл. Ирхине куҫне уҫсанах сӳрӗк сасӑпа
мӑйлашать: «Хатӗр-и унта?» «Хатӗр, хатӗр, апачё те, пурте хатёр
ман Яккуҫӑм, cap Я ккуҫӑм»,— хыпӑнса ӳкет арӑмӗ.
Пӗррехинче, ирхи автансен сассипе килне аран-аран ҫитсе ӳкнӗскер, ҫутӑ ҫутмасӑрах хывӑнса выртрӗ. Ёҫе каймаллипе. мухмӑр тарне шӑлса вӑранса кайрё. Куҫне сӑтӑркаласа уҫрӗ те к5шкӑрса ячӗ: «Хатёр-и унта?!»
I?

Анчах никам та еас-хура кӑлармарӗ. Пӳлӗмре п й чен ех ийкен. Унтан каллех ҫухӑрчӗ: «Хатӗр-и? Ш ӑлавара якатнӑ-и?»
Кӗҫ алӑк уҫӑлчӗ те, арӑмӗн куҫҫуллӗ пичё курӑнчӗ. «Ме, тӑхӑн! Ҫакӑнпах ӗҫе кай. Ан та кил, ун патӗнчех пурӑн!» тесе вӑрнн!
печӗ вӑл Яккӑва лапсӑркка шӑлаварпа питӗнчен. Минренӗ сурӑх
пек пулса кайрӗ Якку. Тытса пӑхрӗ ш ӑлавара — хӑйӗн мар, еркӗн майрин. Ҫӗрле йӑнӑшпа тӑхӑнса килнине туйса илчӗ те, шифоньертан тепӗр костюмне кӑларчӗ.
Ёсӗклерӗ-ӗсӗклерӗ арӑмӗ, уйӑхран лӑпланчӗ. Ҫемье каллех
пурнӑҫ картине ларчӗ. Пурнӑҫӗ вара йӑлтах улшӑнчӗ. Яка Якку
халӗ ӗҫрен вӑхӑтра таврӑнать, шӑлаварне те хӑех якатать, пушмакне те тасатать, татӑлнӑ тӳмине те ҫӗлет, арӑмӗн тумтирне те
типте^лет, ун тавра йӑкӑштатсах ҫӳрет.
Хӑвакла ҫапла упӑшка тарҫинчен хӑтӑлчӗ.

КӐВАКАЛ КӲЛЛИ
Сальнов Упре хулинче ырӑ курса пурӑнатчӗ. Хӑйёнчен ҫӳлерех пуҫлӑ юлташӗсем Ахванеҫ Аверьяновича пӗррехинче куҫкӗретӗнех йёппе чикнӗ пек тӗксе илчӗҫ.
— Чӗннӗ хӑни те, чӗнмеййи те килсех тӑраҫҫӗ,—терӗ хулӑн
саслӑ Аслатин,— ҫынла пӑхма вӗренсе ҫитеймерӗмӗр ёнтӗ вӗсене.
Кӑмӑлӗсем тулаймаҫҫӗ пулас, хытӑрах та хытӑрах хёстереҫҫӗ.
Ш ухӑшласа пӑх-ха эп мӗн калас тенине, ӑслӑ-пуҫлӑ шухӑшла.
— Ш ухӑшласа пӑх, Ахванеҫ,— лӑхлатрӗ хулӑн сасли хыҫҫӑн
чи малтан сӑмах илекен Самсон Силантьевич Чинов,— хисеплӗ
Андрей Ванифатьевич ӑс панӑ пек ҫӗмӗрттер пуҫна, картлантар
ҫамкуна...
Вӗсенчен яланах ик-виҫ утӑм каярах пыракан Павел Ивано
вич Спинов пӑшӑл-пӑшӑл турӗ Сальнова хӑлхаран:
— Пурӑна киле тем те пулса тухма пултарать, така мӑйраки
те ҫамкана ан шӑйӑрттартӑр, ҫӑвӑр автан та пуҫ тӑрне ларса ку
кареку ан тутӑр тесен, сана эпё те вӑрттӑн ӑс парас тетёп. Урӑхларах майлаштармалла апатсене. Шаннӑ сана эпир, ҫӗмӗрттер,
ҫук япаларан пур т у .. Камран хӑран хамӑр чёрё чухне? Г1ӑх-ха,
епле мӑцаҫлӑн утаҫҫӗ вёсем — Аслатиппа Чинов...
Ҫапла Сальнов аслӑраххисен сӗнӗвӗсене тӗп-тӗрӗс ӑнланса,
вёсене пурнӑҫа кӗртме тытӑнчӗ. Ҫӗр чавакан, купалакан, турттаракан хӑватлӑ машинӑсен хуҫисене тата строительсене алла илчӗ
вӑл малтан. Хӑйсем те, така-автан яшки пӗҫернӗ чухне кӑвайтӑ
хума юратаканскерсем, Сальнов хушни-ыйтнине хапӑлласах йышӑнчӗҫ. Мӑч! хупать те Ахванеҫ Аверьянович куҫне, вӑрман витӗр авкаланса юхакан Явкаланчӑк шывӗ пӗвеленет. Тепре мӑчлаттарать те куҫне, пӗве ҫумне икӗ хутлӑ чаплӑ ҫурт эрнерех ӳс2*
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се лӑрӑть. Ҫуртне илемлетме аякрй хуларап ятарласа художник
тытрӗҫ. Упа, тилӗ, пакша, хур-кӑвакал ӳкерсе тултарчӗҫ стенасем
ҫине. Тул енне, ҫӳле, пӑлан мӑйраки вырнаҫтарчӗҫ, ун айне йӑлтӑркка сӑрӑпа «Сунарҫӑ керменӗ» тесе ҫырса ҫапрӗҫ.
Ҫӗн пӳрт ӗҫкине Аслатин хӑйӗн хӑнисемпе кёрлеттерсе ҫитрӗ.
— Пирӗн пурнӑҫра,— мухтанчӗ Андрей Ванифатьевич,— ӗҫлеме кӑна-и,^ канма та ӑс-пуҫ кирлӗ. Ҫак вӑрман уҫланкинче, тӑптӑрӑ пӗве хӗрринче кайӑксен юррипе киленнӗ хыҫҫӑн камӑн ҫӗкленмӗ вӑй-хал ҫӗнтерӳ тума! Ҫак ырлӑха пире Сальнов туса пачӗ.
Ахванеҫ Аверьянович пултарулӑхёшӗн!..
Чӑн-чан, чӑн-чан! саланать вӑрман тӑрӑх чиркӳ чанӗ пек янӑравлӑ сасӑ.
Аслатин ^ шухӑшне виҫ ҫухрӑмран туйма вӗренсе ҫитнӗ Саль
нов мухтанчӑк ӗмӗтпе тата чаплӑрах тӗлӗнтермёш планӗ турӗ. Сунарҫӑсен ушкӑнӗн пуҫлӑхне Мирун Йӑлялова хӑйӗн иккӗмӗш ма
шинные шанса пачӗ. йӑлялов кӑвакал чӗппи, ылтӑн тӗслӗ карп,
комбикорм турттарать кӳлӗ хӗррине. Сунарҫӑсен ушкӑнӗ те хӑвӑрт ӳссе кайрӗ. Ҫӗр чавакан, купалакан, турттаракан хӑватлӑ
машинӑсен, строительсен пуҫлӑхӗсем, кӑвакал-пулӑ ӗрчетекенсем,
комбикорм авӑртакансен хуҫисем умлӑ-хыҫлӑ заявлени пырса пачӗҫ. «Ни каялла, ни малалла» пӗрлешӗве ертсе пыракан Варриев
та, тем сиснён, Мирун ҫумне ҫыпӑҫрӗ, ӑца ялан «пёр курка сӑрапа>> хӑнала пуҫларӗ.
Утӑ ҫулма тухиччен Аслатин ухутана персе ҫитрӗ. Пӑшалне
Чинов ҫакнӑ.
•— Мӗнле-ха унта? — ыйтать Аслатин хӑйне хирӗҫ чупса тухнӑ Сальновпа Йӑляловран. — Усрӗҫ-и кӑвакалсем?
Ахаль те ^макӑрса калаҫакан Сальнов пушшех йӳҫсе кайрё:
— Андрей Ванифатьевич, пӗчӗкрех-ха халь вӗсем, тути-маси
пулас ҫук. Акӑ, сумкӑра тӑп-тулли кӑвакал-чӑх...
— Ухутана килнӗ ҫын сумкӑри кӑвакала ҫиет пуль,— айӑкран
кӑлт тӗкрӗ ӑна Чинов. — Авӑ епле ишсе ҫӳреҫҫӗ вӗсем, картикартипе.
Лап выртрӗ ҫав самантрах Аслатин. Ун хыҫҫӑн пурте ҫыран
херрине тӑсӑлса ӳкрӗҫ. Аслатин ҫумӗнче Чинов йӑшӑлтатать vh
пӑшалне авӑрлать.
J
— Андрей Ванифатьевич,— пӳрнипе кӑвакалсем еннелле кӑтартать Чинов,— вӑн, ҫав варринче ишекеннине тӗллӗр, пусӗпе
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тӑвӑр та, аялти ҫаклашкаран турКӑрст! янӑраса кайрӗ вӑрманта. Кӑвакалсем чӑл-пар саланчӗҫ. Кӑрст! Кӑрст! тутарчёҫ Сальновпа Иӑлялов. Ш ыв тӗкӗрӗ си
не виҫӗ кӑвакал пуҫӗ усӑнчӗ.
— Кусене сирён ятпа персе антартӑмӑр,— йӗпе кайӑксене АскӑтартӑрИ ПУҪе УМН6 ПЫрса хучӗ МиРУн - ~ Упрене илсе кайса
— Чӑнах та,— савӑнса ӳкрӗ Аслатин.
— Пӗр кӑвакал та пулин ҫухалсан сана! — юнаса хӑварчӗҫ
Мируна Чиновсем. — Аякри хӑнасем валли куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек сыхла.
Ҫӗр купалакан техника пуҫлӑхӗсем килме пуҫласан, пӑшал
сассипе стена ҫинчи упасем те чӗрӗлсе ташларӗҫ. Мирун Йӑлялова та килӗшрӗ ку пурнӑҫ, пёр кун та урӑлса кураймарӗ. Лешсем
ҫук чух, мухмӑрпа аптӑраса, ҫывӑхри яла ермешрӗ.
Явкаланчӑк тӑрӑхӗ кӗҫех ҫава-лапатка сассипе тулчӗ, таврана
тӗтӗм сарӑлчӗ. «Ни каялла, ни малалла» пӗрлешӳ хуҫи Варриев

та, хула хӗрринче пурӑнаканскер, ятарласа отпуск йлсех хӑйӗн
ӗни валли эртелпе утӑ хатӗрлеме килчӗ. Утӑ ҫулса ывӑнаҫҫӗ те
вӗсем, кӑвакал, пулӑ тытаҫҫӗ. Вӗсене кура ытти ушкӑнсем те кӑвакалсене ҫавапах ҫулма пуҫларӗҫ. Пӗвере нарт-нарт туни хуллентереххӗн те хуллентереххӗн илтӗнет.
Мирун ялти еркӗнӗ патӗнчен таврӑннӑ ҫӗре шыв ҫийӗ тап-тасахчӗ, ҫаран та Самсон Силантьевич пуҫӗ пекех шаклаччӗ. Сунарҫӑ керменне Варриев пырса кӗчӗ. Утӑ тиеме килнӗ иккен вӑл.
— Мӗн пуҫна усрӑн, Мирун? — шахвӑртса ыйтрӗ хӑна. —
Ташла эрех пур чух. Ҫыртмалли хатӗрле.
— Мён ҫыртмалли-ҫимелли пур ҫак манӑн,— лайӑхмарланчӗ
Мирун,— кӑвакалсене такам мурӗ пӗҫертсе кайнӑ. Аслатинсем
пӗтереҫҫӗ ӗнтӗ мана халь... Аҫта кайса кӗрес?
Керменте юмахласа ларнӑ вӑхӑтра Варриев Мируна ӑс парса
хӑварчӗ:
— Енчен те хытах хӗссен, кӑвакалсем кайӑк кӑвакалӗсемпе
иленсе вӗҫсе кайрӗҫ, те. Ятлӑх ялтан 'икӗ-виҫӗ пуҫ йӑкӑртса кил
те вӗсем валли, ҫитет. Еҫрен кӑларассинчен ан шиклен, хам кунтинчен те лайӑх вырӑн тупса паратӑп.
Ҫапла турӗ те Иӑлялов. Сунарҫӑсем килнӗ тӗле унӑн пӗвере
кӑвакал аҫипе икӗ ами кӑмӑллӑн нартлатса ишетчӗҫ.
— Ҫаксем ҫеҫ юлнӑ-и вара? — вӗсене ӑмӑртмалла персе антарнӑ хыҫҫӑн умлӑ-хыҫлӑ ыйту пачӗҫ ӑна.
— Ҫуккӑ та пуль ҫав у рӑх,— куляннӑ пек пулса ҫыраналла
пӑхрӗ Мирун. — Кӑвакал сыхласах чӗре ыратакан пулчӗ. Вӗҫсе
килеҫҫё ҫапла ик енчен кайӑк кӑвакалсем, ишеҫҫӗ-ишеҫҫӗ те хамӑрӑннисемпе, хӑйсемпе пӗрлех илсе кая...
Сӑмахне каласа пӗтереймерӗ Мирун, кӑвайт патнелле ҫывхаракан хӗрарӑмран хӑраса Чинов хыҫне пытанчӗ, унтан Спинов
хыҫне тӗршӗнчӗ. Урнӑ хӗрарӑм кӑшкӑрса-ҫухӑрса, хӗмленсе ӑна
ҫыраналлах сирпёнтерсе антарса ячӗ. Ш ампӑрт!— илтӗнчӗ аялта.
— Вил! Кӑлармас сана кунтан,— аллинчи туйипе печӗ Миру
на хӗрарӑм. — Ман патра суйса пурӑнтӑн та, халь кӑвакалсене
вӑрласа кӳптеретӗн-и ҫак мӑн хырӑмсёне? Ҫунтарап та ярап, ак
кӗрт ҫуртне. Суеҫӗ. Милицие пӗлтереп.
И ӑлялов сулахай ҫырана ишсе тухрӗ те, тунката ҫине ларса,
хӗрарӑма чӗлхе кӑларса кӑтартрӗ. Хӗрарӑм пушшех асса кайрӗ.
Чиновсем аран-аран лӑплантарчӗҫ Йна. Кӑвакалсемшӗн Сальнов
у к ҫа'тӳ л е р ӗ . Пӳрт юсама йывӑҫ тупса парсан, ыттисене укҫасӑрах илме пултаратӑр, терӗ инке. Килӗшрӗҫ.
Хӑйне пӳрт ҫӗнетсе паратпӑр тенине ӗненнӗ хӗрарӑм Упрене
хаваслансах ҫитрӗ, тӳрех Аслатин патне кӗчӗ. Андрей Ванифать
евич ӑна йышӑнчӗ, анчах та пӳрт пирки инкене Чинов патне ячӗ.
Чинов — Спинов патне. Спинов уйӑрса панӑ йывӑҫ пӗтнӗ, кӑшт
кӗтмелле-ха, тесе суйрӗ. Инке йывӑҫ пулсанах килме пулчӗ. Килчӗ. Хальхинче Спинов, ку ыйтӑва хам татса параймастӑп тесе,
хӗрарӑма Чинов патне ӑсатса ячӗ, Самсон Силантьевич инкене
каллех каялла ҫул кӑтартрӗ. Аптӑрарӗ ҫын, утрӗ-утрӗ хула урамӗсемпе, ункӑ вӗҫне тухаймарӗ. Инке Спинова юлашкинчен ҫапла
каласа хӑварчӗ:
— Тытатӑп та суда паратӑп сире, кӑвакал вӑррисене. Суйса
улталарӑр тӑлӑх хӗрарӑма. Сирӗн Явкаланчӑкра кермен тума та,
тем тума та тем те пур. Ман валли кӑна ҫук. Пёлетпёр эпир сире.
Сучё-качки хӗрарӑм чӗлхи ҫинчех пулса иртрё, анчах та ҫӑхав
текенни кирлӗ ҫӗре вӗҫсе ҫитрӗ-ҫитрех. Хӑйне хӑртни-вӑрҫнишӗн
Аслатинсемпе Чиновсене тавӑрас шутпа кӳтсе ҫӳрекен Варриев
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тинех майлӑ самант тупрӗ. Инкепе Иӑлялова вӑл ҫӑхав ҫырма
питӗ тӑрӑшса пулӑшрӗ.
Чиновсем те, ӗҫ ш алалла кӗрсе кайиччен, часрах татӑклӑ мерӑсем йышӑнчӗҫ. Сальнова тӑваткал сӗтел умне пырса тӑратрӗҫ.
— Ш ухӑшласа пӑх, Ахванеҫ Аверьянович,— хуллен сӗререх
пуҫларӗ Самсон Силантьевич, — Кӑвакал кӳллипе Сунарҫӑ ҫуртне «ам хушнипе, мӗнле приказпа, ӑҫтк укҫа-тенкӗпе тутарнине
аса ил-ха? Ан пытар, тӗпӗ-йӗрӗпе каласа пар.
Ахванеҫ Аверьянович кулса ячӗ:
— Ан мӑшкӑллӑр-ха манран. Ара, эсир хӑвӑрах така аяк пӗрчипе автан тукмакки кӑшласа ывӑнтӑмӑр тесе пӑшӑрханаттӑрччӗ-ҫке?.. Халӗ тата мӗн пулчӗ?
— Вӑт мӗн,— куҫран чӑрр пӑхрӗ Спинов,— шухӑшласа пӑхма ҫеҫ каланӑ сана, ӑс-пуҫпа шухӑшлама сӗннӗ. Анлантӑн-и?
Кӑвакал сӑмси пек хӗрелсе-хӗрелсе пычӗ Сальнов, унтан пукан ҫине лак ларчӗ.
— Начар, начар, Ахванеҫ Аверьянович,— пӳрнипе сӗтеле шакӑртаттарса ларчӗ Чинов. — Ёҫ начар пырать сан. Кӑвакал кӳллипе ытларах айкашатӑн. Пуҫ тӑрринче пуртӑ ҫакӑнса тӑни аван
мар та... Шухӑшлас пулать, ‘урӑх ӗҫ пирки шухӑшлама тивет, ӑспуҫпах...
Сальнов ҫамкине ку таранччен така мӑйраки лексе те шӑиарманччӗ, ҫӑвӑр автан та пуҫӗ тӑрне ларса авӑтманччӗ. ^ Явкаланчӑк шывӗнче ҫеҫ урине шӑнӑр туртрӗ. Ҫапла вӗҫленчӗ Кӑвакал
кӳллин историйӗ Упре хулинче.

ЧЕЙ—ЛАЙӐХ ПУРИНЧЕН
Уҫӑп Васильевич чейпе питӗ туслӑ. Унсӑр вӑл пурӑнма та
пултараймасть. Арӑмне те кашни ирех: «Марье, Марьюшка, чей
вёретме лартатӑнах пуль»,— тет. Киленсе, майӗпен ӗҫсе ларать
вара. Яланах — ик-виҫ стакан. Ҫакӑн хыҫҫӑн ӗҫе те кӑмӑллӑн
тухса утать.
Вӑл кун Марье килте пулмарӗ. Ҫавӑнпа та Уҫӑп Васильевич
каҫхи апата ресторанта тума шутларӗ. Меню ҫине вӑл чылайччен
пӑхса ларчӗ, официантка пырсан, заказ пачӗ. «Астӑвӑр, чейӗ вӗ~
рирех пултӑр»,— чиперкке хӗре часрах тепӗр хут асӑрхаттарчӗ
вӑл.
Апат килсе те ҫитрӗ. Уҫӑп Васильевич тути хӗррине шӑлкаласа илчӗ те ҫиме пуҫларӗ. Сылтӑм аллинчи ҫӗҫӗпе аш татӑккине
пӗчӗккӗн касать те, сулахай аллинчи вилкипе ӑна меллӗн хыпать.
Чей стаканӗ ҫине темиҫе хутчен те кӑмӑллӑи пӑха-пӑха илчӗ вӑл,
сыпма тесе аллине тӑснӑччӗ ҫеҫ...
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— Кама куратӑп эпӗ. Уҫӑп! — тесе кӑлт пырса тӗкрӗ ҫак
самантра ӑна пӗр ҫын.
Ш култа пӗрле вӗреннӗ тусӗ иккен. Вӑл тӳрех официанткӑна
чӗнчӗ.
— Сире мӗн? — ыйтрӗ хӗр.
— Ҫӗршер «московски», икшер курка сӑра...
Уҫӑп Васильевич хирӗҫлеме пӑхрӗ, юлашкинчен ирӗксӗрех
килӗшрӗ. Ҫын умӗнче аван мар тесе вӑл чейне тутанса та пӑхмарӗ, пысӑк куркари сӑрана пӗчӗккӗн сыпа пуҫларӗ.
— Эрехӗ сивӗрех, чей хутӑш тарас,— терӗ юлташӗ.
— Ан ухмахлан-ха,— алӑ сулчӗ Уҫӑп Васильевич.
Тепӗр заказ пачӗҫ, унтан — татах... Пӑлан пек хӗрелсе кайрӗҫ, чӗлхисем те картран вӗҫерӗнчӗҫ. Уҫӑп Васильевич хӑй чей
ытларах юратни ҫинчен юлташне ҫине тӑрса тӑнлантарчӗ. Ресто
рана хупма вӑхӑт ҫитсен тин туссем тайкаланса тухса кайрӗҫ.
Чей ҫеҫ арӑш-пирӗш сӗтел ҫинче пушӑ куркасемпе черккесем
хушшинче тӑлӑххӑн ларса юлчӗ. Официантка стакана чашӑк-тирӗк
ҫӑвакан пӳлӗме кайса пачӗ. Чашт! сапрӗҫ чее таса мар шыва.
Тепӗр кунне Уҫӑп Васильевич каллех ресторана апатланма
ҫитрӗ. М ухмӑрла пулсан та эрех ӗҫме шутламарӗ, каллех чей
илчӗ.
— Чейне вӗрирех парӑр! — темиҫе х у г асӑрхаттарчӗ вӑл хӗре.
Кӗтсе ларнӑ май Уҫӑп Васильевич ӗнерхине аса илме тӑрӑшрӗ. Алӑк патне ҫитнине лайӑхах астӑвать. М алалла вара... Ирхине милицире вӑранса кайнӑ. Килте арӑмӗ ҫиет, чей вӗретсе пама
ыйтсан, ҫатма аври кӑтартрӗ. Ёҫлекен вырӑна пӗлтереҫҫӗ ӗнтӗ...
Тем тумалла халӗ унӑн?
— Тархасшӑн, акӑ,— виҫӗ стакан вӗри чей лартса пачӗ офи
циантка. .
Питӗ тутлӑн, тарласах-ӗҫрӗ Уҫӑп Васильевич.
— А х ,— терӗ вар а,— ҫын эрехне
ытараймасӑрах
пӗтрӗм,
чейрен ырри нимӗн те ҫук ҫав.

ПИҪМЕН ПАШАЛУ
Пурнан пурнӑҫра ҫын ӑҫта кӑна ҫитмест, мӗнле-мӗнле ӗҫ тумасть пулӗ. Эпӗ те ҫапла, ҫамрӑк чухне, радиона лекнӗччӗ. Унта
алӑра ручка-кӑранташ вылятни ҫеҫ ҫителӗксӗр, тап-таса чӗлхепе
хӑюллӑн та уҫҫӑн калама, пёр-пӗр ҫын сассине магнитофон ленти
ҫине ҫырма ӑста пӗлмелле. Ёҫе илес умён мана шӑпах ку енӗпе
тӗплӗн тӗрӗслерӗҫ. Редакци пуҫлӑхӗ колхоз председателӗ вырӑнне пулчӗ, аллинчи шлепкине ҫавӑрттаркаласа, пӳлӗм тӑрӑх каллӗ-маллё утма тытӑнчӗ. Эпё унран, ыйтусем паргмгара, интервью
илетӗп. Калаҫу пӗтсен, вӑл мана, ҫурӑмран лӑпкаса;
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— Ш ӑллӑм, чӑвашра ҫёнӗ репортёр ҫурӑлна ятпа саламлатап. Хӑюллӑ, вӑр-вар пул, пӗлнӗ ҫулпа хастар чуп,— терӗ.
Хӗрӗхсене ҫитме пуҫланӑ, лапчӑкрах питлӗ, пуклак сӑмсаллӑ,
хӗрлӗ ҫӳҫлӗ, клеще ураллӑ Кадров, редакци корреспонденчӗ, пуҫлӑхӗ мана мухтанӑшӑн кёвӗҫрӗ-ши, кавӑн пек пуҫне пӑрса, симӗс
куҫӗпе кӑнн! пӑхрӗ те ман еннелле, ҫапла каласа хучӗ:
* — Тӑхтӑр-ха, ҫуралман тиха ҫине утланар мар, хӑй тӗллён
ӗҫлеме пуҫличчен халь пайтах тар тӑкмалла, паркра хурӑн шывӗ
юхтарма вӗренмесӗрех темле-ха...
Хурӑн шывӗ тенӗрен, эпӗ ӑна-кӑна тавҫӑрса илеймесӗрех урама тухса чупрӑм. Ҫывӑхри парк тӑрӑх ҫӳремерӗм, лавккарах туянтӑм вӑрман шерпетне. Сумкӑран сӗтел ҫине кӑларса лартнӑ виҫӗ
литр кӗрекен кӗленче савӑта курнипе редакци пуҫлӑхӗн куҫлӑхӗ
ҫамки ҫинех хӑпарса ларчӗ, корреспондентне лӑкӑртӑк ерчӗ...
Хамӑн йӑнӑша эпӗ каярахпа тӳрлетрӗм, вӗсене урӑх йышши
«хурӑн шывӗ» юхтарса патӑм. Ҫапах мана магнитофонпа ёҫлеме
шанмарӗҫ-ха, хӑнӑхтараҫҫӗ те хӑнӑхтараҫҫӗ. Вӗҫӗмсӗр ҫӳретпӗр
Кадровпа ял-ял тӑрӑх. Вӑл малта, аллисене ҫурӑм хыҫне тытса,
хуҫалла саркаланса пырать. Эпӗ ун магнитофонне, самай йывӑрскерне, йӑтнӑ, Сысна пӑхакансен, ӗне сӑвакансен, тырпул ӳстерекенсен паттӑрлӑхне эфира сапалатпӑр.
— Кадров! — терӗ пӗррехинче редакци пуҫлӑхӗ. — Праҫник
ҫывхарнине туятӑн-и? Репортаж кирлӗ. Тулӑх пурӑнакан ҫемьене
калаҫтарас пулать...
Мана та унпа пӗрле ячӗ хайхи. Ҫитрӗмӗр Ҫӑлкуҫне. Ш ыраса
тупрӑмӑр хӑтлӑ ҫемьене. Ял Советӗнче каланӑ тӑрӑх, вёсен килҫурчӗ те, пурнӑҫ пуянлӑхӗ те, ватти те, вӗтти те пирӗн ыйтусене»
тивӗҫтермелле пек ӗнтӗ.
Ултӑ кӗтеслӗ ҫурт умёнче чарӑнтӑмӑр та вырӑсла хапхаран
кӗтӗмӗр.
— Акӑ мӗн,— симӗс куҫне мӑч хупрӗ Кадров. — Репортаж
картишӗнчен пуҫланать. Уҫ-ха магнитофонна, кӑлар микрофонна.
Пуҫла ҫырма!
Эпӗ вӑл хушнине тӑрӑшсах тӑватӑп. Сурӑх макӑрчӗ — ӑна
ҫыртӑм. Витерен тухнӑ ула ӗне пуҫне силлес» му-улатрӗ. Сасӑ —
лента ҫинче. Аслӑк тӑрринчен кӑтиклесе вӗҫсе аннӑ чӑх та ҫырӑнчӗ унта. Чӗвӗлти ҫерҫисем те юлмарӗҫ.
— Иытӑ хамлатни ҫитмест-ха,— картишне
пӑхса
ҫаврӑнчӗ
Кадров. — Усрамаҫҫӗ-шим вӗсем нимле Улайкка та? Темех марха ку, кӳршӗре те ҫырса илме пулӗ анчӑка е хамӑр фонотекӑрах
сасӑ шыраса тупӑпӑр. Кӗрер пӳрте.
Пит тарават кӗтсе илчӗҫ пире кил хуҫисем, тӗпелелле иртме
чӗнчӗҫ, сӗтел хушшинех кӗртсе лартрӗҫ.
— Ёҫ вӑл шапа мар-ха, шыва сикес ҫук, тутӑ хырӑмпа тулӑх
пурнӑҫ ҫинчен пуплеме те кӑм ӑллӑ,— терӗ те Кадров, апата пикенчӗ.
Ял ҫынни Ш упашкар хӑнисемшӗн нӳхрепре мён пуррине йӑлтах кӑларса лартрӗ тейӗн. Сётел ури авӑнать пуль. Кадров, пыл
кӑрчами тутана-тутана, самай хӗрчӗ курӑнать, хӑлаҫлансах калаҫа пуҫларӗ:
— Эсир, ырӑ тӑвансем, пирӗн кӑмӑла пула, эфирта янӑрӑр
ак. Кӗҫех пӗтӗм тӗнче илтӗ сире. Кил-ха кунта, шӗвӗркке? Мён
ятлӑ эс?
t
— Рам ан,— терӗ сӗтел ҫӳллёш ача, сӑмсине нӑшлаттарса.
— Ннкамран та хӑраман апла? Ҫырас, сначӑт.
— Паллах, хӑрама ҫуралман.

— Пурнӑҫа юрататӑн-и эс?
— Юратап. Ҫупа ҫӑкӑр та юратап. Аннепе аттене те, асаттене те, Миркӑна та...
— Во, епле ӑслӑ ача ӳстеретёр эсир! Мухтанас пулать унпа.
Кадров кӗҫех Раман ашшӗне тӗпчеме тытӑнчӗ:
— Йӗркипе хушаматна, ятна, аҫу ятне асӑнса тух-ха? Арӑмна та ан хӑвар. Ҫырма ҫӑмӑлрах пултӑр.
— Аврорин Тельман Иванович,— шкул ачи пекех ответлерӗ
леш ӗ,— арӑма Октябрина Васильевна тесе чӗнеҫҫӗ.
Кадров савӑннипе ҫунатсӑрах пӗлӗте вӗҫме хатӗр ӗнтӗ, вӗсене
ыталаса чуптуманни ҫеҫ юлчӗ.
— Вӑт телей-тӗк телей! — ҫатӑлтатать хӑй. — Пӗр ҫак ятсене асӑнни репортажа ҫӗклентерсе ярать. Ҫырар малалла. Сначӑт,
эсир ҫуралнӑранпах Ҫӑлкуҫӗнче пурӑнатӑр. Лайӑх. Авланнӑранпах ача-пӑча ӳстеретӗр. Маттур. Пӗри трактористра, тепри фермӑра вӑй хуратӑр. Аван. Уява ӗҫри ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илетӗр...
Юрӗ, юрӗ, миҫе гектар суха туни, миҫе литр сӗт суни кирлех мар.
Цифра радио чӗлхине пӑсать. Ахаль те паллӑ эсир ӗҫченни. Ҫитӗ сире чӑрмантарса. Аслӑ ӑру ҫыннине итлес. Ватти пуҫӗнче
ылтӑн, чӗлхинче кӗмӗл пулакан.
Аслӑ кил хуҫи, шур сухаллӑ, шакла пуҫлӑ, курпунланнӑ мучи, Кадров ҫине куҫ айӗн пӑхса йӑлл! кулчӗ те, ӑна курка тыттарчӗ. Корреспондент, кӑрчама ӗҫнӗ май, старике ыйту хыҫҫӑн
ыйту пама тытӑнчӗ:
— Хӑҫан ҫуралнӑ эс, мучи?
— Иртнӗ ӗмӗртех ҫав. Пурнап-ха пурпӗрех айланкаласа.
— Чӑнах-и? — сиксе тӑчӗ Кадров. — Тӗлӗнмелле ҫын-ҫке
пирӗн умра!
— Ара, ма суяс ман. Ак хӗрес хурса калап. Ҫӗн ӗмӗр пуҫланнине те, тӗнчери ҫӗн самана хӗвелӗ тухнине те хам куҫпа хам
курнӑ.
Сапаланнӑ хӗрлӗ ҫӳҫне каялла шӑлчӗ те Кадров, кушак куҫӗпе мучн еннелле пӑхса:
— Сначӑт, так,—терӗ,—пуҫларӑмӑр ҫырма. Ман хыҫҫӑн ка
ласа пыр, атту такӑнма пултӑратӑн. Эпӗ, те.
— Эп.
— Иван Александрович Аврорин, те.
— Эп, Иӑван Сантӑрч Аврурин...
— Юрё, кун пек те кайё ват ҫынна, иртнӗ ӗмӗрте ҫуралнӑскерне, ун чухне ликбез пулман. Малалла ҫапла кала: пин те сакӑрҫӗр тӑхӑрвун пиллӗкмӗш ҫулта Ҫӑлкуҫӗнче ҫуралнӑ.
— Ҫӑлкуҫ хыҫӗнчи сӗлӗ ани пуҫӗнче ҫулла ҫуралнӑ, — тӳрлетсе каларӗ мучи.
— Та-ак, ҫуралнӑ, тейӗпӗр,— кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ
ӗнсине
репортер. — Унтан мӗн тунӑ?
Мучи аптӑранипе шакла пуҫне сӑтӑрса илчӗ, сиввӗнрех хуравларӗ:
— Мӗн тӑвать ӗнтӗ ҫуралнӑ ача. Пыр каниччен ҫухӑрнӑ, чӗчӗ ёмнӗ те паппа тунӑ. Уснӗ май суха тунӑ, авӑн ҫапнӑ, пашалу
ҫинӗ. Салтак ячӗ тухнӑ та алла пӑшал тытнӑ, кайран революцие
хутшӑннӑ, кӑлхуса кӗнӗ, авланнӑ та ача тунӑ. Ватӑлнӑ та кӑмака
ҫине улӑхнӑ. Туршӑн та, хӗвелшӗн те калатӑп — урӑх нимён те
туман. Тархасшӑн ан нушалантарӑр мана урӑх.
Мучи ҫумне ҫилӗмле ҫыпҫӑннӑ репортер пурпӗрех уйрӑлмасть, вӗҫӗмсӗр ыйтать:
— Питӗ чаплӑ пурнӑҫ ҫулӗ сан, мучи. Халӗ, Иван Алексан
дрович, ҫав ҫулпа иксёмёр пӗрле магнитофон ленти тӑрӑх ытак-

ланса утса тухар-ха? Так, сначӑт, ҫуралнӑ, тейӗпӗр. Мёнле сасӑпа кӑшкӑрнӑ-ха эсе вӑл вӑхӑтра, мучи? Асту-ха? Так, шӑпӑрт
ыттисем! Ҫыратпӑр.
Мучи ҫӑварне уҫма ӗлкӗрнӗччӗ ҫеҫ, чатӑр хыҫӗнче ыйхӑран
вӑраннӑ ача сасси илтӗнчӗ: у-аа! у-аа!
— Прекраснӑ! — аллисене саркаларӗ Кадров. — Мӗнле ҫухӑрни паллӑ. Так, сначӑт, чӗчӗ ӗмни те паллӑ. Мучи, итле-ха, мӗнле пашалу ҫинӗ эс ун чухне? Ҫакӑ та пит кӑсӑклантарать пире.
— Мӗн?.. Мӗнле пашалу, терӗн-и ҫак? — лӑх-лӑх кулчӗ му
чи. — Сӗлӗ пашалӑвӗ, ара...
— Ю рё,— аллинчи тулли куркана пушатрӗ Кадров.—Хамӑртан ҫапла ҫырса хурӑпӑр. «Сначӑт, сӗлӗ пашалӑвне пиҫнӗ-пиҫмен
ҫӑвара персе хыпнӑ та, хулпуҫҫи ҫине ҫурла хурса, уя тырӑ вырма тухса чупнӑ».
Ывӑлӗпе кинӗ хӑналаҫҫӗ те хӑналаҫҫӗ ман вёрентекенӗме.
Хушӑран вӑл кӑрчамине хӑех ярса ӗҫет. Чӗлхи те сӳтӗле пуҫларӗ,
пуҫӗ те усӑнма тытӑнчӗ ӗнтӗ, хӑй пур, ҫаплах ыйтать-ха:
— Тем те тунӑ... терӗн эс, мучи: революци те... колхоз та...
ача та... Пӗлесчӗ, ммиҫе ачана... ҫҫитертӗн?
— Эп мар, карчӑк тунӑ ачиеене, улттӑ тан. Киле кӗҫӗнни ҫеҫ
юлнӑ. Акӑ вӑл — кур,— ӑнлантарчӗ старик Кадрова. — Пурӑнатпӑр ҫапла, халӑхпа тан тенӗ пек...
— Пур-нат-пӑр, пур... сначӑт. Аввррор... Ок-тяб-рина, Тель...
репор... таж, кӑрч... — пушшех уҫӑмсӑррӑн мӑкӑртатрӗ ман вӗрентекенӗм, унтан сӗтел ҫине пуҫне лӑнк! ӳкерчӗ.
Мучи тинех хашлатса сывласа ячӗ. Пуҫне пӑркаларӗ те:
— Вӑт,, пиҫмен пашалу!.. — тесе хучӗ.

ВИҪ СӐМАХ
Дария Даниловнӑна пысӑк заводра пурте пӗлекен пулса ҫитрӗҫ. Пӗлмесӗр, хуть мёнле пухура та сӑмах тухса калать-ҫке вӑл;
Унӑн кашнинчех пёр ыйту:
— Мана та виҫӗ сӑмах калама ирӗк парсамӑр?
Ана никам тӑ хирӗҫлемест, трибуна умне кӑмӑлпа кӑлараҫҫӗ.
«Докладчик те, тухса калакансем те кунта питӗ лайӑх палӑртрӗҫ. Ҫапах та тепӗр хут тарӑннӑн чарӑнса тӑрасшӑн эпӗ...»
Ялан ҫапла пуҫласа ярать Дария Даниловна. Хӑй вара док
ладчик каланине йӑлтах тепёр хут асӑнать. Унта тухса каланисен сӑмахнех айӑн-ҫийӗн ҫавӑрттарать.
Ы тла нумай пакӑлтатнӑран президиумра ларакансем графина
уш е-ҫинех шаккаса илеҫҫӗ. Вӑл, ниме пӑхмасӑр, шав малалла калать.

— Ҫитет, кусене паҫӑрах каларӗҫ ӗнтӗ,— асӑрхаттараҫҫӗ
залра ларакансем.
— Эпӗ тӗрӗссине калатӑп, мана ан чарӑр,— пушшех хӗрет
Дария Даниловна.
Доклачӗ ҫур сехете пулсан, вӑл вара пӗр сехет тӑрать трибу
на умӗнче.
Кашни пухура хывӑх авӑртни хӑшӗсене йӑлӑхтарсах ҫитернӗ.
Шухӑшласан-шухӑшласан, май тупаҫҫӗ хайхи. Кашни пухурах
ӑна протокол ҫырма хушакан пулчӗҫ. Вӗҫӗмсӗр ҫырать вара.
Хӑшӗсем юриех шӳтлесе:
— Тен, Дария Даниловна виҫ сӑмах тухса каласш ӑн?—теҫҫӗ.
— Калаймастӑп, пушӑ мар-ха эпӗ,— тет вӑл пуҫне ҫӗклемесӗр.

КАНӐҪ ПУРНӐҪ АНӐҪӖ
Иккӗшӗ те вӗсем — тантӑшсем, пӗр ялта ҫуралса, вӑтам шкултан пӗрле вӗренсе тухнӑскерсем. Валя-Валентина колхозрах сысна пӑхма юлчӗ, Аля-Альбина хуланалла тапрӗ. Унтанпа самай
вӑхӑт иртрӗ ӗнтӗ. Иккӗшӗ те пурпӗрех куҫа-куҫӑн тӑрса калаҫаймаҫҫӗ-ха. Пӗтӗм шухӑш-туйӑмне вӗсем ҫырупа пӗлтереҫҫӗ. ВаляВалентина тантӑшне ял пурнӑҫёпе, хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсемпе тӑтӑшах
паллаштарать. Вӑл хӑйсен кӳршинчи хӑва хулли пек яштака Вася-Василека качча тухнӑ, икӗ ывӑл ҫуратнӑ, тава тивӗҫлӗ ялхуҫалӑх ӗҫченӗ ятне илме тивӗҫлӗ пулнӑ, хӑй тӗллӗн зоотехника вӗренет, ҫӗн пӳртре ҫемйипе савӑнса ҫеҫ пурӑнать.
Валя-Валентина ӗҫлеме ҫеҫ мар, ҫыру ҫырма та юратать пулсан, Аля-Альбина ачаранпах наян чирӗпе чирлет. Пурӗ те виҫӗ
ҫыру ҫеҫ ячӗ вӑл ун патне.
П ЁРРЕМ ЁШ ҪЫ РАВЁ: «Хаклӑран та хаклӑ тусӑм! Пӗлес
пулсанччӗ хулана лекнӗшӗн эпӗ епле савӑннине! Вӑрттӑнлӑха са
на ҫеҫ уҫса паратӑп. Астӑватӑн-и яла театр килнине? Мана юратса пӑрахнӑ Палля Палтунова та манман пуль-ха? Хулана ҫитсен,
тӳрех ҫав артист тӗл пулчӗ. Ы таласа илчӗ те мана вӑл пилӗкрен,
никамран вӑтанмасӑрах чуптурӗ. Тута хӗррисем халӗ те пӗҫерсе
тӑраҫҫӗ.
Артистпа ҫӳресе хам та чутах артистка пулса каяттӑм. Массӑллӑ сценӑсенче выляса та куртӑм. Палля тусӗ, ҫӑмламас пуҫлӑ режиссер, тёп ролех парасшӑнччӗ те, хам килӗшмерӗм.
Ҫапах та Палля Палтунова пӗлсе ҫитрӗм-ҫитрӗмех. Куккук иккен вӑл! Виҫӗ ҫӗрте виҫӗ арӑм ун. Ку мана самай пӑшӑрхантаратчӗ. Ҫапах пуҫа усмастӑп-ха. Нумай пулмасть пёр шурсухал ха
ма куҫ хыва пуҫланине сисрӗм... Ун пирки каярахпа хыпарлӑп».
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ИККЁМ ЕШ ҪЫ РАВЁ: «Ҫёр хут салам сана, хаклӑран та
хаклӑ тантӑшӑм! Ялта лайӑх, тетӗн-ха эсӗ. Эпӗ вара; хуларах, тетӗп. Ёҫлеме ӑда, паллах, такам та пёлет. Тар кӑлармасӑр ыр курма ҫеҫ... Эх, пурнӑҫ та ҫав ман! Тӗлӗкре те курас ҫук эсӗ унашкаллине. Леш, хам хыҫҫӑн юртакан шурӑ сухаллӑ художник, Ари
старх Апполонович, мана Палляран туртса илчӗ, хӑйӗн мастерскойне вырнаҫтарчӗ. Ман кӗлетке, сӑн-пит мӗнлине хӑвах пӗлетён.
Тухса тӑратӑп та ҫапла ун умне... Вӑл пур, умран та, аякран та
ӳкерет мана, тӗрлӗрен портретсем тӑвать. Выставкӑна тӑрататӑп,
тет. Ак хайхи, чапа тухасси те инҫе мар... Укҫа вара хайӗн тем
чухлех! Пӗр ҫитменлӗх ҫеҫ пур — ватӑ вӑл. Анчах художник
ӳкерсе илмелли кӗлетке ҫеҫ мар-ҫке-ха эпӗ? Кӑтра пуҫла Кампа
Ҫитӑрӗ кӑмӑла каять-ха, Ёҫре тӑрпапа выляканскер, килӗнче му
зыка ҫыраканскер...»
х . _
ВИҪҪЁМ ЁШ ҪЫ РА ВЁ: «Пин хут салам сана ентешӗм! dx,
мёнле ырӑччӗ Аристарх Апполоновичӑн кӑмӑлӗ. Тӑрпач тимёр
пӑрҫа пулсан, вӑл — услам ҫуччё. Пӗтӗм пурлӑхне•. х в с т ер н е
дачине мӗнпур картинне мана халаллатӑп, легче. Мал ёметпе
йӑпанса пурӑнтӑм унпала. Анчах, тӑрпач пек кӑтра ҫуҫлӗ ача ҫуралсан, ман художник, пурнӑҫ шанчӑкӗ, тытамак тытнӑ пек хутланса ӳкрӗ. Эрнеренех леш тӗнчене ӑсанчӗ.
Аристарх Апполоновича питӗ чаплӑн, музыкӑпах пытарчӗҫ.
Саван чухне эпӗ оркестр ушкӑнӗнче мӗскённӗн утса пыракан Кампа Ҫитӑрне курах кайрӑм Нимле композитор та пулман иккен
вӑл, тӑйлӑк-тайлӑк оркестрта ҫеҫ ӗҫленӗ... тӑрпачра.
Художник мӑнукӗ мана килне те, мастерской та кӗртмерё,
алиментран хӑраса, урӑх хулана тухса тарчӗ. Тем, юлашки вӑхйтра ӑнмарӗ-ха ман пурнӑҫ. Ёненессӗм те килмест. Тин кана
ҫӑтмахри пекчӗ. Халӗ ак... пурнӑҫ анӑҫӗ... Ну, юрӗ, ун пирки
кайран...»
Валя-Валентина урӑх шутласа тӑмарӗ, тантӑшӗн ҫырӑвӗсене
чӑр-чар ҫурчӗ те ҫунакан кӑмакана пӑрахрӗ — хут татӑкӗсем самантрах кёл пулчӗҫ.

КАРТЛАШКА
Мӗнле картлаш ка ҫук пулӗ тёнчере: чулран, йывӑҫран, тимёрбетонран, ҫӗртен-тӑмран туни... сарлаки те, ансӑрри те, ҫӳлли те,
лутри те.. Пурне те вӗсене ҫын хӑйӗн ӗҫчен аллипе ӑсталанӑ: ҫӳлеллв улӑхмаллине те, аялалла анмаллине те. Картлашка ҫине
пусса курман ҫынна ҫӗр ҫинче тупма та ҫук пуль. Ахальтен танлаштарнӑ-и ҫын хӑйӗн пурнӑҫне картлашкапа?
Чӑн та, пурнӑҫ картлашки пусма картлашки мар. Акӑ, пирён
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йлти Вӗҫкӗн Ваҫҫапа Михвать Микулайӗ пӗр вӑхатрах ҫуралса
ӳсрӗҫ. Пурнӑҫӗ ҫеҫ пёр килмерӗ вёсен. Пӗчӗк чухне пусма картлашкипе паллашса хӑшӗ пирвай сӑмсине ватнӑ — аса илме йывӑр. Анчах пурнӑҫ картлашкинчен Вӗҫкӗн Ваҫҫа маларах такӑнчӗ.
Нишлӗ Ваҫҫа мӑйлама, ҫухӑрашма, кутӑнлашма юрататчӗ.
Амӑшне ҫаврака ҫӑкӑра тавралла кастарса тухтаратчӗ. «Ку чӗлли хулӑн, ку ҫӳхе, кунта кӗл леннӗ, варрине пар, ҫунӑк, тепӗр
енчине кас» ,— тесе вӑрӑмтуна пек мӑйлатчӗ сӗтел хушшинче.
Амӑшӗ аптранипе Ваҫҫана ҫӑкӑра пӗтӗмпех тыттаратчӗ Пӗрене
пуҫне татса тунӑ кустӑрмапа вылянӑ пек ҫавӑркаласа ларатчӗ ва
ра ача ҫӑкӑра, куҫҫульсӗр куҫӗпе чалӑшшӑн пӑхса, ӑна киленсе
кӑшлатчӗ.
Пӗртен-пӗр ывӑла амӑшӗ ытла та чарусӑрлантарса ячӗ пулмалла ҫав. Хӗрӗсене юнаса, хӑтӑрса ҫеҫ тӑратчӗ: «Ах, Ваҫҫана
ан тӑратӑрах, ыйхи пӑсӑлать; ҫитӗ-ха сире уйранпа улма та, Ваҫҫана тутлӑрах туса парас; Ваҫҫана макӑртнӑ пултӑр тулӗк сире...»
Пӗр ывӑл тени ҫапла ачашлӑх чаршавӗ хӳттинче чӑркӑш та каппайчӑк кӑмӑлпа ҫитӗнчӗ.
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тата ун хыҫҫӑнхи ҫулсенче те пулин Ваҫҫа
нимле йывӑрлӑх та туймарӗ. Тути хӗрринчен ҫу татӑлмарӗ ун.
Ҫийӗнче те пирӗнни пек сӑрра чикнӗ пир кӗпе-йӗм марччӗ^ Ҫӑпата тума та, ура сырма та вӗренеймерӗ вӑл, атӑ-пушмакпа йӑлтӑртаттарса ҫӳрерӗ.
Пӗррехинче, амӑшӗ пасара чӑкӑт сутма кайсассӑн, аппӑшӗсем
Ваҫҫана ҫум ҫумламашкӑн уя илсе тухма шутланӑ. Вӑратаҫҫӗ,
вӑратаҫҫӗ кӑна, ниепле те вырӑн ҫинчен тӑратаймаҫҫӗ. Тарӑхнипе Улюн текенни тытать те шӑллӗне кил хушшине илее тухать.
М алтанах мӑйласа выртаканскер, лӑкӑртӑкӗпе чыхӑна-чыхӑна тытӑнать лешё: «Уль... уль... вёл... лерет... ан... не... кал... ласа...»
Хӑй патне ҫывӑха та ямасть, урисене ҫил арманӗ пек ҫавӑрттарать. Амӑшӗ ҫуккипе усӑ курса, Улюнӗ те парӑнмасть. Ярса тытрӗ
те вӑл Ваҫҫана аллисенчен, вӑшт ҫеҫ ҫӗклесе тӑратрӗ. Ш ӑллӗ
пурпӗр каллех лӗнчӗр кукленсе анчӗ. Ҫав вӑхӑтра амӑшӗ ҫитсе
кӗчё. Ваҫҫа, ҫӑлӑнӑҫ туйса, пушшех ӳлесе ячӗ: «Уль... Уль... ҫыв...
рнӑ ҫӗртен... йӑт... тух... пӑрах... рӗ те ух... маха кӑл... ларчӗ
пул... Уль...»
Амӑшӗ кутамккинчен сахӑрланӑ конфет кӑларнине курсан лӑшах пулчӗ Ваҫҫа, аппӑшне уринчен тапрӗ те, йӑраланса тӑчӗ.
— Пӑх-халӗ вӗсене! — юнарӗ хӗрӗсене амӑшӗ. —- Тупнӑ йӑпанмалли, ӗҫсӗр аптӑранӑскерсем. Кайӑр вӑн, уя!
Хӗрӗсем сӑмах чӗнмесёр пуҫӗсене усса алӑк патнелле утрӗҫ.
— Ай-уй, ман ывӑлӑма мӗн тунӑ вӗсем? Макӑрнӑран " куҫӗ
шыҫса кайнӑ. Me, ҫи, акӑ, конфет. А-ах вӗсене^ лектереп ак пушӑпа ывӑлӑма манне хӗн кӑтартнӑшӑн,— пуҫӗнчен ачаш ларӗ Ваҫҫана амӑшӗ.
Эпир Микулайпа иксӗмӗр, хӳме шӑтӑкӗнчен пӑхса тӑраканскерсем, Ваҫҫана тӑпра катӑккипе петӗмёр те аннесем хыҫҫӑн
уялла чупрӑмӑр. Хӗвел ҫунтарнине те, пилӗк ыратнине те пӑхмастӑмӑрччӗ, ҫум та ҫумлатпӑр, тырӑ та выратпӑр. Ун чухне уйӗпех
халӑхчӗ. Пыратпӑр аннепе ҫапла, хамӑр бригадӑн ыраш пуссине
шыратпӑр, тупаймасӑр хӑшкӑлтӑмӑр вёт. Унтан кӗҫ нӗрр! туни
илтёнчё. «Тупрӑмӑр!» — терӗ анне савӑнса,— вӑн Ваҫҫа йӗрет,
атя ҫырма урлӑ».
Кӗлтесенчен тунӑ хӳтлӗх айӗнче хӗвелтен пытаннӑ Ваҫҫа
ӗсӗклесе ларать, амӑшне киле чӗнсе анратать.
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— Вӑт камит,— кулса ячӗ анне,— ма мӑшкӑллаттаран эс ачуна. Тӗмӗ айӗнчех аллине ҫурлапа шӑйӑрттарса выртакан мӑнттая
ҫап та ҫутӑлтар! Уссен кам пулӗ унран? Пӗр ывӑл тесех пӑсса
ятӑн ӗнтӗ Ваҫҫуна. Кай, санпала, ача пӑхма пӗлместӗн.
Ёсӗклеме чарӑннӑ Ваҫҫа ҫурӑмпа ҫаврӑнса ларчӗ. Амӑшӗ ан
не енне алӑ ҫеҫ сулчӗ. Эпир ана тытса ыраш вырма пуҫӑнтӑмӑр.
Ваҫҫа ҫаплах тӗм айёнче пучахсемпе вылярӗ...
Михвать Микулайӗн ашшӗ вӑрҫӑра вилчӗ, чирлӗрех амӑшӗ те
ун хыҫҫӑн нумаях пурӑнаймарӗ, ҫӗре кӗчӗ. Аппӑшӗпех ӳсрӗ ача.
Микулайӑн урока хатӗрленме те вӑхӑт сахалччӗ ӗнтӗ, ҫапах ҫиччӗмӗш класран Мухтав грамотипе вӗренсе тухрӗ. Ваҫҫа ним тумасӑр килӗнче кӗнекепе ҫеҫ ларатчӗ пулин те, ӑна ҫитейместчӗ.
Аппӑшӗ Микулая малалла вӗрентеймерӗ, вара вӑл ҫиччӗмӗш
класс хыҫҫӑн колхозра ӗҫлерӗ, унтан Донбаса кайрӗ, пурнӑҫне
шахтӑпа ҫыхӑнтарчӗ. Салтак ҫулӗ ҫитсен Микулай Ҫурҫӗр флотне лекрӗ, служба хыҫҫӑн каҫхи вӑтам шкул, университет пӗтерчӗ.
Ваҫҫа шкулта чухнех хӑйне ытти ачасенчен мӑнӑрах тытма тӑрӑшатчӗ. Пурте шкул пахчине улмуҫҫи лартма тухаҫҫӗ, вӑл мӗнле
те пулин сӑлтав тупса пӑрӑнатчӗ. Таҫтан сӑвӑ ҫырма ӑнкартрӗ та
та, пӗрмаях хӗрсене юрату йӗркисем парнелетчӗ. Район хаҫатӗнче
икӗ-виҫӗ сӑвӑ пичетленсе тухнӑ хыҫҫӑн Ваҫҫа вӗҫкӗнленсех кайрӗ.
«Эпӗ сӑвӑҫ, мана районта пӗлеҫҫӗ, ялта ку таранччен поэт пулманх а» ,— тесе мухтанатчӗ те мухтанатчӗ.
Амӑшӗ унран та хытӑрах савӑнса ӳкнӗ, «ман Ваҫҫа пекки я л 
та ҫук, Микулайсем пек шахтӑра кӑмрӑк тусанӗ ҫӑтса пурӑнмасть,
вӗренет, пысӑк ҫын пулать», тесе мухтанса ҫӳрерӗ. Такамран та
чаплӑ вӗ.ҫкӗн Ваҫҫа чӑнах та Ш упашкарти пединститута ҫыпӑҫрӗ.
Икӗ ҫул хула тӑрӑх «эп кам» тесе мухтанса ҫӳренӗ хыҫҫӑн, вӗренсе пӗтереймесӗрех каялла таврӑнчӗ, районти культура пайне
ӗҫе кӗчӗ.
Халӗ ӗнтӗ Василий Васильевич тесе чӗне пуҫларӗҫ. Вӑл сӑвӑсем, пӗчӗк пьеса ҫырчӗ, вӗсене райхаҫатра пичетлеттерчӗ, ялсем
тӑрӑх вуласа-кӑтартса ҫӳрерӗ. Малтан сӑввисем айне хӑйӗн хушаматнех ҫыратчӗ, каярахпа, чапа туха пуҫласан, «кун пек пулмасть, эпӗ халӑхпа хутӑшса каятӑп» терӗ те, псевдоним шыра
пуҫларӗ. Поэтсем-писательсем, тин ҫеҫ сӑвӑ-калав ҫырма пуҫланисем те, ватӑлса йӳтенисем те ҫырма-ҫатра, юханшыв, ял-хула ячӗсене псевдоним илсе пӗтернӗ ӗнтӗ, хӑватлӑ янӑракан вырӑс сӑмахёсем ҫине куҫнӑ иккен. «Ман мӗншӗн пуҫа усӑсӑр ҫӗмӗрес?
«Чап» псевдоним питӗ чаплӑ пулать вӗт! А ҫта пур Чап ятлӑ по
эт? Хальтерех йышӑнмасан, сехетсерен ҫуралакан ҫыравҫӑсем кӑна та хӑвармӗҫ. Пур енӗпе те мана килӗшӳллӗ — Ваҫлей Чап.
Чӑвашла та, вырӑсла та хытӑ янӑрать. Янӑра Ваҫҫа!» — хӑйне
хӑй пӗлӗтелле вӗҫтерчӗ вӑл.
Амӑшӗ ӑна пӗчӗклех тӑн паратчӗ: «Эсӗ, ывлӑм, хура ӗҫпе нихҫан та ҫын пулаймастӑн, хут ҫинех пуҫна чик, авланма та пӗлсе
авлан, лӑпӑр-лапӑр ҫемьерен ан ил арӑмна, чаплӑраххине туп»,—
тетчӗ. Пуҫа хывнӑ ҫакна Ваҫҫа. Авланма вӑхӑт ҫитерехпе вӑл паллӑрах ҫынсен хӗрӗсене куҫ хывма пуҫларӗ. «Поссовет председателён хӗрӗ хитре ӗнтӗ, анчах мана мӗн парать-ха ашшӗ? Милици
начальникӗн тин ҫеҫ вӑтам шкул пӗтернӗ, малалла вӗренме каясш ӑн»,— пӳрне хуҫлатсах шутларӗ вӑл. Завод директорӗн хӗрӗпе
ҫӳрерӗ, лешӗ каппайчӑк качча хӑй пӑрахрӗ. Тепёр пысӑк хуҫан
хӗрӗ ӑна нумай ӗҫнӗшён сивлерӗ. Авланмалли ҫул Ваҫҫана райӗҫтӑвкомри пӗр пысӑк пуҫлӑх хӗрӗ патне илсе ҫитерчӗ. Ун енне
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вӑл, лешӗ курпунтарӑх та шатра питле пирКи, малтан ҫаврӑнса та
пахмастче. Халӗ, амӑшӗ хушнӑ тӑрӑх, сыпҫӑнчӗ ҫак хӗр ҫумне
т ? РД ТнааТнаио Та юРататӑп» тесе тӑнран ячӗ. Лешӗн ашшӗпе амӑшӗ
те савӑнчеҫ, «хӗр валли чипер каччах тупӑнчӗ» тесе урлӑ-пирлӗ
чупкалама^ пуҫлареҫ, кӗҫ туй кӗрлеттерсе хучӗҫ. Пы-ы-сӑк парн е 77 ҫене хваттеР УҪҪИ пачӗҫ ҫамрӑк мӑшӑра.
Институтне заочно аран-аран пӗтеркеленӗ Василий Васильевич
авланна хыҫҫан аи хӑпарчӗ ҫӳлелле, ай, хӑпарчӗ: методистран КульУРа ҪУРчен директорне, унтан культура пайӗн зӑведующине ситре. Нӗр картлашка ҫине лайӑххӑн пусаймасть, ури сисмесӗрех тепер картлашка еннелле туртӑнать.
„ Алӑ Ҫ,инче Ҫӗклесе ҫӳренӗ пек пӑхаҫҫӗ Василий Васильевича.
Хаи те вӗҫкӗнленчӗ, ^каппайланчӗ, чӗлхи ҫинче те «эпир пулсан —
пурнаҫ пулать, хуньӑма калап — пулӑшап» сӑмахсем ҫеҫчӗ. Ёҫкӗ
ушкане тумалла
хуньӑшӗ ячӗпе ӑҫта кирлӗ унта шӑнкӑравлать
те — пурте хатер. Пёр кун та урӑлса кураймасть Вас лей Чап. Ача
чухнехи кутанё ҫӗнелчӗ. Амӑшне ҫӑкӑр сӑмси кастарса тӑнран кӑларна пек, хӑине хӑналакан ҫынсен тинкине илчӗ. «Ш урри анчах-и, ҫак эрех-и вӑл?»— пуҫне пӑркаласа ларать сӗтел хушшинче.
«Коньяк? Мӗнли-ха? «Армянски» пулсанччӗ»,—алӑк енне пӳрнипе
тел лет. «Шампански? Пылакки мар, ҫурма типпи кирлӗ»,—ура
ҫине сиксе тӑрать. Чупаҫҫӗ вара мӗскӗнсем Ваҫлей Чап валли эрех
шыраса. «Кунти ресторан ресторан-и вӑл? Давай Шупашкара,
хавала машинна»,—кӑшкӑрать лешӗ тепӗртакран.
Василий Васильевич ӗҫкӗрен хӑпаймарӗ. Арӑмӗ унӑн пит-куҫён'
че ирхи хёвел пек уҫӑ кулӑ кураймарӗ. Курпунтарах арӑмпа вӑл
ханана та халӑх ҫине те тухми пулчӗ, Культура ҫурчӗ ҫумӗнчи
агиткультбригадӑпа ҫеҫ чунне кантарса ҫӳрерӗ. Унта унӑн шӑпчӑк
сассиллӗ савнийӗ пурччӗ.
Чылай вӑхӑт асрӗ ҫапла Ваҫлей Чап. Хуньӑшӗ, ӗҫре ҫунса
каина хыҫҫан, районтан урӑх ҫӗре, таҫта ҫӗпӗреллех тухса тарчӗ,
Василий Васильевичӑн «авторитетне» те пӗрлех илсе кайрӗ. й ӑпӑлти ҫынсен ҫуллӑ аллисем ҫинче ярӑнса ҫӳрекен Ваҫлей Чап
йӑкӑш шуса анчӗ картлашка тӑрӑх ҫӗрелле, кӗлеткин хыҫалти тач
ка паине самаях ыраттарчӗ. Чаплӑ пукансемпе сӗтелсем унпа ӗмӗрлӗхех сывпуллашрӗҫ. Аптӑранӑ енне «район чапне» каллех Куль
тура ҫуртне тӗкрӗҫ.^ Кунта та малалла мар, каялла утма пуҫларӗ вӑл. Халӗ ӗнтӗ тиркешсе «армянски» коньяксемпе «типӗ» е
«ҫурма типӗ» шампанскисем суйласа ларма май ҫук. Нимле йӑпӑлти те ун патне хура сумкӑпа ӗҫмелли-ҫимелли йӑтмасть, ресто
рана ӑна хӑналама чӗнмест. Малтанхи юлташсен ушкӑнӗ те чаксачакса пычӗ. Ш урри мар, чи йӳнӗ хӗрли те йӑпӑр-япӑрах лекмест
Ялсенче концертпа пулнӑ чухне ӑнсӑртран тӗп сакайӗнчен сиксе
тухнӑ ҫунӑк аншарли те темрен пахарах туйӑнать.
Арӑмӗ Ваҫҫан мӑшкӑлне чӑтаймарӗ, ашшӗ патне тухса кайр?.
Кӗҫех Ваҫлей Чапӑн ӑшӑх кӗсйине '«алимент» текенскер тавӑрса
пӑхма пуҫларӗ.
Ваҫлей Чап кил тӑрӑх ӗҫсе ҫӳреме тытӑнчӗ. Кам ёҫкӗ ӗҫет ҫавӑнта пичке пушаниччен пурӑнать. Чайнӑйсемпе столовӑйсенчи буфетчицӑсене «сире хаҫатра ырласа кӑларатӑп» тесе улталаса пӗр
вӑхӑт укҫасӑр ӗҫсе-ҫисе пурӑнчӗ-ха. Анчах вӗсем те ӑнланчӗҫ пакӑлтие, буфет ҫывӑхне те ями пулчӗҫ. Унтан вӑл буфет умӗнче черетре паллакан, тахҫан курнӑ-илтнӗ ҫынсене шыракан пулчӗ. Усӗртен хӑпас тесех пулмалла, сӑра е эрех илсе параҫҫех лешсем. Ҫынсене йӑлӑхтарнӑшӑн, ӗҫлеме чӑрмантарнӑшӑн буфетчицӑсем Ваҫҫана хӑваласа кӑларса яраҫҫӗ, лешӗ тухасшӑн мар, пукан ҫине тӑрса
сӑвӑ вулать. Каллех ун умне кӑпӑклӑ сӑра курки пырса ларать.

Ваҫлей % п чееленчё. Ҫапла вЙл ҫывӑхрах юлташёсене тустарсӑ
тухрӗ. Киле пырать те, макӑрас пек ыйтать: «Тархасшӑн пилӗк тенкӗ парӑр, ыранччен ҫеҫ, ҫула май кӗпе илмелле». Пӗлмен-илтмен
ҫын мар, хӗрхенсе тыттарса яраҫҫё укҫа. Ы ран та, виҫмине те
Василий Васильевич ҫук та ҫук хайхи, тепрер уйӑхран тин аранаран персе ҫитет. «Эсир мана унччен те хӑналанӑ, хальхинче те
ахаль кӑларса ярас ҫук. Хӑвӑра лавккана чуптарса чӑрмантариччен сирӗн укҫӑрпах туянса килтӗм»,—тесе кӑштӑрт кӑларса лартать сётел ҫине тулли эрех кёленчи. Аптранӑ ҫынсем ӗнсе хыҫахыҫах ҫыртмалли-ҫимелли хатӗрлеҫҫӗ.
Поселок тавра ҫапла пӗр ҫаврӑм турӗ вӑл, иккӗмӗш хутӗнче кунашкал май тухас ҫуккине туйрӗ те тактикӑна улӑштарчӗ: ыттисенчен виҫшер тенкӗ иле-иле ӗҫсе ячӗ. Виҫӗ тенкӗ ҫаврӑмӗ вӗҫленсен,
пӗр тенкӗ ҫине куҫрӗ. Камран мӗн чухлӗ укҫа илнин шутне те ҫухатрӗ ӗнтӗ, ӗҫрен кӑларнӑ хыҫҫӑн ваккине пуҫтарма тытӑнчё: аллӑ,
ҫирӗм, вунӑ пус... Ҫынсем патне пырать те, «вилетӗп, тархасшӑн
пулӑшӑр, ӗмӗр манмӑп!» тесе ача пек макӑрать. Хӗрхенеҫҫӗ «район
чапне», е ҫӗпре тӑрри, е «арӑхнӑ сӑмакун ярса параҫҫӗ. Чӗрӗлет
ҫын, унтан каллех поселок тӑрӑх укҫа шыраса чупать.
Аптранӑ енне Ваҫлей Чап каллех столовӑйсене ермешрӗ. Тахҫан район хаҫатӗнче пичетленнӗ сӑввисене каса-каса илет те, сётел
хушшине кӗрсе ларать. Кам унта пырать, тӳрех «сирӗн ятпа ҫыр-.
нӑччӗ» тесе алӑ пусать те парнелет. Выҫӑ анчӑк ҫури пек ҫӑвартан пӑхса лараканскере сӑра ярса параҫҫех вара.
Тимӗр укҫа та пӑхӑрланса юлчӗ Ваҫлей Чапшӑн. Анланса
ҫитрӗҫ ӑна, пилӗк-виҫӗ пусран ытла пами пулчӗҫ. Халӗ ӗнтӗ сӑралах е хёрлё эрехлёх пуҫтармашкӑн та самаях чупма тивет. Ҫавӑн чухне ӗнтӗ «Василий Васильевич ГТО нормине ылтӑн значоклӑх панӑ» тесе кулма тытӑннӑччӗ халӑхра.
Этем нӗрне ҫухатрӗ Ваҫлей Чап, сӑввисене парнелесе пӗтерчӗ, ҫӗнӗрен ҫырма вӑхӑт та, вӑй-хал та ҫук. Пукан ҫине тӑрса вуласан та итлеми пулчёҫ. Халё ӗнтӗ ҫынсем лартса хӑварнӑ курка
тӗпӗнчи сӑрана пуҫтара-пуҫтара ёҫрӗ вӑл.
Аптранӑ енне ӑна сыватма ӑсатрӗҫ. Унтан тухнӑ хыҫҫӑн ҫын
сӑнӗ кёнӗччӗ мӗскӗне. Хӑй ыйтнӑ пысӑк ӗҫе вырнаҫаймарӗ вӑл,
ытла та шанми пулнӑ-ҫке мухтанчӑк ӗҫкӗҫе, Культура ҫурчне
ячӗҫ, анчах унчченхи пек асса-сиксе сӑвӑ каласа ҫӳреме те, телефонпа хушса ларма та мар — котельнӑйне, кочегара.
Амӑшё хура ӗҫрен хӑтарма тӑрӑш рӗ пулин те, пурнӑҫ картлаш 
ки Вӗҫкӗн Ваҫҫана хӑй вырӑннех ҫитерсе лартрӗ. Вхлете-ёхлетех
печӗ вӑл кӑмакана хура кӑмрӑк, уйӑхёпех тарлӑ ҫамкине тусанлӑ
алса тулӗпе шӑлчӗ. Ш алу илес вӑхӑта аран-аран кӗтсе илчӗ. Ваҫлей Чап ӗҫ укҫине чӗтрекен аллипе вӗҫсе тарасран хӑранӑ пек пӑчӑртаса тытрё, унтан каялла ҫаврӑнса пӑхмасӑр тухса утрӗ урамалла, ҫывӑхри чайнӑя кӗрсе ҫухалчӗ...
Микулай курма килнӗччӗ. Вӑл сӑрт-ту институтӗнче кафедра
пуҫлӑхӗ, профессор. Нумай налаҫса лартӑмӑр, Василий Василье
вича та аса йлтӗмӗр.
— Ытлашши ачашласа ӳстерчӗ ҫав ӑна амӑшӗ, хура ӗҫрен
пӑрӑнма вӗрентрӗ. Эпир т е пӗр ывӑлччӗ те аннесен...— терӗ Ми
кулай хаш сывласа.
— Каярах та ӑна алӑ ҫинче ҫӗклесе ҫӳресе никампа улӑштарма май ҫук «чаплӑ талант» туса хучёҫ, пуҫ тавра пурнӑҫ ункине ҫавӑрттарма вӗренеймерӗ, укҫа ункине — ахаль укҫа унки-

не ҫавӑрттарса минрвре, никама та итлемерё, пурнӑҫне суяпах
ирттерчӗ,— хушса хутӑм эпӗ.
Михвать Микулайӗ тӑлӑх ӳссех пысӑк ҫын, халӑха, ҫёршыва
усӑллӑ ҫын пулнӑшӑн савӑнтӑмӑр, вӑл хӑй ҫинчен, хӑйӗн ёҫӗ ҫинчен мухтанмасӑр каласа панӑшӑн пушшех хӗпӗртерӗмӗр. Микулай
пурнӑҫ картлашки тӑрӑх, Вӗҫкӗн Ваҫҫа пек, ҫын пулӑшнипе ҫеҫ
вӗҫтерсе хӑпарса кайман ҫав, йывӑррӑн пулин те ҫирӗппӗн, ҫивӗч
куҫпа сӑнаса, пысӑк ӑстӑнпа улӑхнӑ. Ҫавӑнпа унӑн умра татах
картлашка нумай.

КАМ ВӐЙЛӐРАХ
Пушӑ пӳлӗмри хӗрлӗ пустав витнӗ тӑваткал сӗтел ҫинче телефонпа шурӑ хут вӑй виҫеҫҫӗ.
— Эпӗ вӑйлӑрах! — шӑнкӑр-шӑнкӑр сасӑпа мухтанать телефон.
— Эпӗ! — ҫӳлелле ҫӗкленет хут листи. — Манран вӑйли, витӗмли никам та ҫук.
— Эс-и? — каллех шӑнкӑртатать телефон. — Эс вара этемрен те, хуҫаран та вӑйлӑрах-и? Сӳпӗлтн.
— Вӑйлӑрах! — чӑштӑртатать хут листи. — Авӑс вулли ячӗпе калатӑп: вӑйлӑрах.
Телефон трубки, ҫӳлтен пӑхса, хут листи мухтаннинчен кулать:
— Лӗпӗрти. Ҫын туман пулсан, эс те, эп те кунта пурнас ҫук.
— Вара мӗн? — парӑнмасть лешӗ. — Хӑйсене кирлёрен тунӑ. Пурпӗрех эп унран вӑйлӑрах. Ана ӗненмеҫҫӗ — мана ёненеҫҫӗ, ӑна шанмаҫҫӗ — мана шанаҫҫӗ.
Хуҫа мӑшлатса килсе кӗннпе вӗсем шӑпланчӗҫ. Пуканӗ ҫине
ларичченех хуҫа телефон трубкинчен кӑшкӑрчӗ:
— Эй, Иван Иванч! Илтетӗн-и эс? Хӑлхасӑр-им? Итле! Сирӗн
пата ҫынсем ярса патӑм. Ҫитрёҫ-и?
— Килчӗҫ, — аран-аран илтёнет сасӑ.
— Апла ӗҫлеттер. Эрнерен ытла ан тыт тулӗк.
Трубкӑра ҫурӑк сасӑ хӑйӑлтатать:
— Иёркене пӑсатӑн. Хут кирлӗ. Унсӑрӑн йышӑнма пултараймастӑп вӗсене.
— Мӗн хучӗ?
— Аҫтан, миҫе ҫын, мӗнле-мӗнле специальноҫпа, хӑш разрядпа, арҫын е хӗрарӑм, ҫемьеллӗ-и ача-пӑчаллӑ-и... формӑллӑ хут.
— Ан мӑшкӑлла. Ярса панӑ сана вунпилӗк ҫын. Ёненмесен,
пӗр йӗркене тӑрат та шутла. Ыйтса пёлме чӗлхӳ пур.
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— Куҫ та, чӗлхе те пур. Анчӑх ӑна та, кӑна та ёненместёп,
официаллӑ хута' ҫеҫ.
— Апла эс мана та ёненместён?
— Ҫук, сана та. Хут кирлё.
Трубкӑна тарӑхса хучё те хуҫа техсекретарьне чӗнсе илчӗ,
лар та ҫыр ҫапла, терӗ: «Ҫиччӗмӗш стройуправлени начальникне
Неверов юлташа». «Тӑхта, «юлташ» сӑмаха турт. Юлташ мар вӑл
паян маншӑн, тӑнилтермӗш, чунилли. Так, малалла ҫыр: «трест
управляющийӗн 150-мӗш номерлӗ приказне пурнӑҫласа, саккӑрмӗш управлени Сире...» Тӑхта, сире тенине пёчӗкрен ҫыр. Пӑх-халӗ ӑна, телефонпа каланине те ӗненмест, чӗр ҫынсене те курмасть.
Так, малалла кайӑпӑр: «сире ҫичӗ каменщик, пилӗк штукатур,
виҫӗ плиточник эрнелёх ярса парать». Хушамачӗсене, ячӗсене,
ашшӗ ячӗсене тата ыттисене те ҫыр. Пулчӗ. Алӑ пусам. Ярса пар
почтӑпа. Илтӗр, ӗнентӗр, папкӑна ҫӗлесе хутӑр. Бюрократ».
Хуҫа хут листине аяккарах сирее хучё те каллех трубкӑна
тытрӗ:— Алло, алло! Бетон завочӗ-и ку? Саккӑрмӗш управленирен.
Бетон ҫук. Ёҫ чарӑнса ларчӗ. Заявка паман тетӗр-и? Телефонпа
пӗлтернӗччӗ-ҫке. Ёненместӗр апла? Официаллӑ хут кирлӗ? Ҫыратӑп хутне, халех, туххӑм ҫитерсе паратӑп.
Хуҫа ҫумӗнче ташласа тӑракан секретарь алла ручка тытрё,
«Бетон завочӗн директорне...» тесе ҫырма пуҫларӗ. Хут листи,
перо шӑйӑрнипе канлӗн авӑнса, телефонран лӗхлетсе кулать.
Телефон трубки ташланипе хуҫа шартах сикрӗ, ӑна хӑлхи ҫумне пӑчӑртарӗ:
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— Прокуратурӑран тетӗр-и? Салам, салам! Мӗн ыйтупаччӗ?
Дача пирки апла. Юрать. Тунӑ-лартнӑ. Патшалӑх шучӗпе, рабочисен ӗҫ вӑхӑчӗпе усӑ курса тетӗр-и? Ҫавӑн ҫинчен ҫырҫа памалла-и?...
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Хуҫа тарланӑ ҫамкине шӑлса пӳлӗмрен тухнӑ хыҫҫӑнах тавлашу малалла тӑсӑлчӗ:
.
— Куртӑн-и халь тӗнчере кам вӑйлине? — чаш алтатрӗ хут
листи.
— Ан каппайлан,— ш ӑнкӑртатрӗ телефон. — Унашкал шутласан, эпех чи вӑйли. Сан ҫине пӑхмасӑр ман урлӑ мӗн тӗрлӗ ёҫ
тӑвать хуҫа. Университета ачине вӗренме кӗртнӗ чухне эсӗ кирлӗ
пулмарӑн — пулмарӑн. Хваттер гарнитури туяннӑ вӑхӑтра сана
алла тытмарӗ — тытмарӗ. Пӗр-пӗр пикене машина памалла — эсӗ
кирлё мар. Дача мёнле тунине те сиссе юлман хӑв... Кам вӑйлӑ
унта, кала?
Хут листи хырӑмне тытнӑ пек авӑнса кулать:
— Университет, гарнитур, дача, пике тетӗн... Хуҫана усӑ тунй та, савӑннӑ, ухмах. Хуҫа хӳрешки. Пурпёрех мана ёненнё пек
ёненекен сахал сана. Телефон трубкинчи сасӑ вӑл официаллӑ мар.
— Курӑпӑр-ха, курӑпӑр,— ним каласа витерме аптранипе чӑнкӑлтатать телефон.
— Хут вӑл,— чӳречерен вӗрекен ҫилпе ҫӳлелле ҫӗкленет леш ӗ,— чӑтать. М ана пурте ӗненеҫҫӗ. Хӑюллӑнах калас хуҫана: «Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере вӑйли ҫуккӑ та хутран!»
•Хуҫа кӗчӗ те, сулахай аллипе телефон трубкине янах ҫумне
хёстерчё, сылтӑммипе хут листине умарах куҫарса прокуратурӑна ӑнлантару ҫырма тытӑнчӗ.
Телефонпа хут хуҫа илтмелле мар тавлашрӗҫ: кам вӑйлӑрах?

МАЛТАН ШУХӐШЛА!
Пирӗн урамра тахҫантанпах ҫутӑ ҫукчӗ. Юлашкинчен аранаран юпасем ҫине лампочкӑсем ҫакса тухрӗҫ. Эпир ӗҫлекен ҫурта
пӗррехинче монтер пырса кӗчӗ, стена ҫине рубильникпа счет
чик вырнаҫтарчӗ.
— Урамри ҫутӑпа эсир хуҫа пулатӑр. Анлантӑр-и?—терӗ вӑл
лапчӑк сӑмсине пӳрне вӗҫӗпе тӗртсе.
— А нлантӑмӑр,—тетпӗр,—капла пире пит .лайӑх пулать: хӑҫан ҫутас килет— ҫутатпӑр, сӳнтерес килет— сӳнтеретпӗр.
Ҫакна илтнипе монтер аллинчи отвертка урайне шӑкӑрт тухса
ӳкрӗ, унтан хӑй те, тачка кӗлеткине тулли тултармасӑр ҫыхнӑ
михё пек хуҫкаласа, таплаттарса анчӗ.
— Кулма ан шутлӑр, юлташсем. Ку в ӑ л —патпгалӑх ёҫӗ. Унсӑрӑн сирӗн ҫинчен урӑхла шухӑшлама пултараҫҫӗ. Унашкал ан
шухӑшлаччӑр тесен, сирӗн усалли ҫинчен шухӑшламалла мар,
урамри ҫынсене ҫутӑ ҫулпа уттарасси пирки шухӑшламалла...
— Юрӗ эппин, эпир те эсир шухӑшланӑ пекех шухӑш лӑпӑр,—
кулкаласа илчӗ пирӗн техничка Наҫтуҫ.
Монтер Наҫтуҫа пушмакёнчен
пуҫласа пуҫ тӳпи таранах шӑтарасла пӑхса илчӗ те:
— Миҫе сантиметр?—тесе ыйтрӗ.
— Мӗн сантиметр? Метр ҫурӑ,—лӑпкӑн хуравларӗ лешӗ.
— Лутра, ҫутӑ ҫутнӑ-сӳнтернӗ
ҫӗрте ӗҫлеме юрамасть, — темле инструкцие уҫкаларӗ монтер. — Ёненмесен, ак, хӑвӑр вулӑр:
170 сантиметртан кая мар кирлӗ, тенӗ.
Монтер каланине итлесе тӑракан техничкӑн, хӑйне тивӗҫсёр
ҫын вырӑнне хунӑран пулас, пит-куҫӗ йӑмӑхса кайрӗ, вара вӑл
аяккалла пӑрӑнчӗ те:
— Макӑрап пуль сирӗн ӗҫӳшӗн, кирлех-тӗк, кётӗр-ха ӳсиччен,
—терӗ.
— Э-э, ҫук, ҫук, тӑхтӑр,—чарса тӑратрӗ ӑна монтер.— Сирӗнсӗр кунта ӗҫлекен урӑх ҫук. Тӑхтӑр. Вулар-ха малалла инструк
цие. Акӑ, «Асӑрхаттарни» ҫинче мӗн каланӑ? Енчен те кӗлетки
лутра пулсан, пукан е тенкел ҫине хӑпарса ҫутма юрать, тенё.
Ҫакӑнпа килӗшер те, ҫураҫар, инструкци вёренме тытӑнар, ҫак
хута ухфурмить тӑвар. Так, так... хушамату, яту, аҫу ячӗ?
— Таранова Анастасия Тарасовна,—ыйтнине тивӗҫтерчӗ тех
ничка.
— Миҫемӗш ҫулта ҫуралнӑ?
— Хӗрёх пӗрремӗшёнче.
— Пин те сакӑрҫёр е пин те тӑхӑрҫӗр?
— Эй, санпала, кирлё мар мана нимӗнле инструктаж та, —
вӗриленчё Наҫтуҫ.
— Тӑхта,—аллине сулкаласа ура ҫине тӑчӗ мӑнтӑркка мон
тер.— Ку вӑл патшалӑх ӗҫӗ пулни ҫинчен шухӑшлама ан манӑр.
Так, так... малалла кайӑпӑр ҫырса.
Инструктаж паракан «пӗлӳ илни» текен йӗрке патне ҫитрӗ.
— Иккӗмӗш курс,— кёскен каласа хучӗ Наҫтуҫ.
— Мӗнле курӑе?— ӑнланмарӗ монтер.
— Эс ху курӑс лӑнчашки,—кулса ячӗ Н аҫтуҫ,—нимле курӑс
та мар, курс. Техникумра иккӗмӗш курсра заочно вӗренетӗп.
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— Авланман-и? Качча кайман-и?
— Вӑл сан ӗҫ мар.
— Юрӗ, юрӗ, хуллентерех калаҫ патшалӑх ӗҫӗ тунӑ чухне...
Тен, сирён кам та пулин ют патшалӑхра пурӑнать?
— Ара, пурӑнмасӑр, тахҫантанпах пурӑнаҫҫӗ: асаттен ашш ӗ—
Ш ипкӑра, асатте—Альпра, атте— Карпатра...
Монтер Наҫтуҫ куҫӗнчен кӑнн пӑхрӗ те аллинчи хутне хупласа хучӗ, ёнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ.
— Ку вара хытах ш ухӑш латтарать,—лапчӑк сӑмсине пӳрнипе
тӗртсе илчӗ вӑл каллех, — Шипка, Альпӑ, Карпат патшалӑхӗсенче
пурӑнаҫҫё апла аҫу-аслаҫусем. Мӗншён унта пурӑнни ҫинчен уйрӑммӑн тӗплӗнрех ҫырса памалла пулать. Унсӑрӑн...
— Эх, ырӑ ҫыннӑм,— терӗмӗр монтера,—тӗнчене ан култарӑр-ха, Наҫтуҫа ан хурлантарӑр-ха, ашшӗпе аслашшӗсем мӗншӗн
унта пурӑннине ӑнланӑр-ха...
Монтер алӑ ҫеҫ сулчӗ:
— Мана ӑнланма «ирлех те мар. Ҫырса патӑр. Начальник тӗрӗслет унта. Ман инструкци пур. М алалла луччӗ, ак, пукан ҫине
мӗнле хӑпармаллине вӗренӗпӗр. Таранова юлташ, лайӑхрах тӑнлӑр. Ҫапла, куҫа аяккалла вылятмасӑр тӳп-тӳрӗ пӑхса пыратӑр та,
урӑх япала ҫинчен шухӑшламасӑр хӑрах урапа хуллен хӑпарса
тӑратӑр, унтан теприне асӑрханса ҫӗклесе пусатӑр. Кунта чи мал
тан ӳкесси ҫинчен шухӑшлама юрамасть. Акӑ, хам туса кӑтартатӑп.
Монтер пукан ҫине хӑй каланӑ пек ҫёкленчӗ, унтан Наҫтуҫа
хӑпарма хушрӗ. Наҫтуҫӑн ирӗксёрех пукан
ҫине улӑхса анма
тиврӗ.
— Так, так... халӗ матчаҫ ҫине куҫӑпӑр.
Авӑ,
куратӑр-и,
счетчик айӗнче мӗн? Ана рубильник, теҫҫӗ. Вӑл корпусран тата
рычагран тӑрать. Ш алта—контактсем.
— Ҫыпҫӑнаҫҫӗ-и вӗсем? — Надтуҫ кулкаласа йӑпӑртах мон
тер ҫумне пырса тӑчӗ.
— Эй, ҫук, ҫук, унашкал ҫыпҫӑнасси ҫинчен шухӑшласан...
Рубильник ҫинчен ҫеҫ шухӑшлама ыйтатӑп.
Монтер каллех пукан ҫине хӑпарса тӑчӗ те тӑрӑшсах ӑнлантарчӗ:
— Тепӗр хут асӑрхаттаратӑп: пукан патне пынӑ чухне нимӗн
ҫинчен те ан шухӑшла. Халӗ ҫак хут ҫине ним шухӑшламасӑр алӑ
пус. Инструктаж вӗҫленчӗ.
Кун каҫа пакӑлтатнипе каҫ пулнине те сисмен. Монтер тухса
кайсанах Наҫтуҫ чалт! сикрӗ те рубильнике
ҫӳлелле куҫарчӗ.
Урамра ҫутӑ ҫутӑлса кайрӗ.

ТАМӐКРАН ТАВРӐНСАН
Хӗлёх Хӗлипӗ—хӗрӗхелле хӑвалакан мӗштӗркке. Хӗрӗх ӗҫр
ҫитрӗ пуль, ниҫта та йӗркеллӗ вырнаҫса пӗтеймест. Юлашкинчен
стройкӑна килсе ҫыпҫӑнчё. Тахҫан кирпӗч купалакалама вӗреннӗскер, еккине ярсан, пӗр кана мӑшӑлтатать. Хушӑран тем пулать
вара, ытларах мастерокпа пилӗкне шӑлма тытӑнать.
Бригада ӑшӑ трасси хывнӑ ҫёрте ӗҫлет. Вӗсем кунта ҫӗр айӗнчи пӑрӑхсене анса тӗрӗслемелли шӑтӑксем тӑваҫҫӗ: тавралла кирпӗч яраҫҫӗ, ҫиелтен тӑм ҫапаҫҫӗ. Хӗлӗх Хёлипӗ юлашки шӑтӑка
чи кайран вӗҫлерӗ. «Пырать», тесе алӑ сулчӗ те уттарчӗ.
Бригадӑна тепӗр кунне ҫӗнӗ ҫурт тума куҫарчӗҫ. Унта тӳрӗрен
ҫитме ӑшӑ трасси урлӑ каймалла. Хӗлӗх Хӗлипӗ чиперех пыратчӗ-ха лӑпӑстатса, унччен те пулмарӗ—шӑтӑка янк! ярӑнса анчӗ. Ун
тёпӗнчи кирпӗч катӑкӗ аяк пӗрчине хӑйӑрса илнипе куҫне чариех
уҫрӗ вӑл. Ҫӳлелле сиксе пӑхрӗ, кёске пӳрнипе шӑтӑк хӗррине ҫаклатса та илчӗ, анчах ҫӗкленме хул вӑйӗ ҫитмерӗ, каялла тачлатрӗ.
«Кам уҫӑ хӑварнӑ ку ш ӑтӑка?»—тарӑхса шухӑшларӗ вӑл.
Шӑп ҫак вӑхӑтра алса кӗрсе кайрӗ ун аллине. Хӑйӗн алси-мӗн!
Вӑл кӑштах лӑпланчӗ: ӗнер майлаштарнӑ шӑтӑк иккен. Кахалскер,
ун чухне тӗпӗнчи ҫӳп-ҫапа та тасатмарӗ, ӳкнӗ алсине те анса илмерӗ, шӑтӑка тимӗр ывӑспа та витмерӗ. Анра-сухра уҫса лар халӗ
унта. Каллех сиксе пӑхрӗ в ӑл —кӑлӑхах,. Чылайччен тӗрмешрӗ
ҫапла. Ку таранччен пурӑнса та ҫакӑн чухлӗ тар кӑларса курман
пуль. Халтан кайнӑ Хӗлӗх Хӗлипӗ аптранӑ енне кӑшкӑрма пикенчӗ, хӑйсӗр пуҫне ӑна пурпӗрех никам та илтмерӗ. Ним тӑвайманнипе шӑтӑк тӗпне хутланса выртрӗ, майӗпен тӗлӗк тӗнчине кӗчё.
Вӑрӑм ҫӳҫлӗ яштака хӗрсем Хӗлипе чечеклӗ алшӑлли ҫинче
утьӑкка сиктереҫҫӗ пек, суллаҫҫӗ те вӑшт вӗҫтерсе яраҫҫӗ. Вӗҫет,
вӗҫет Хӗлӗх Хӗлипӗ кӑтра пӗлӗтсем хушшипе, пӑхать аялалла—
рай пахчи. Савӑннипе чалт! сикет. Каллех тепӗр алшӑлли ҫине
лекет. Алшӑллине кунта темшӗн хӗрсем мар, вӑрӑм хӳреллӗ шуйттансем тытса тӑраҫҫӗ. Рай пахчи алӑкӗ умӗнче сӑмала хуранӗсем
вӗреҫҫӗ. Хуранӗсем ҫине пысӑк саспаллисемпе «Вӑрӑсем валли»,
«Ултавҫӑсем валли», «Кахалсемпе брак тӑвакансем валли» тесе
ҫырнӑ. «Эп вӑрӑ мар-ха, ултавҫӑ та, кахал та м ар...»—текелесе
чунне лӑплантарма пуҫланӑччӗ ҫеҫ вӑл, хурансем патӗнчен хаяррӑн кӑшкӑрни илтӗнчӗ: «Филипп Струинова — кунта, кахалсемпе
брак тӑвакансен хуранне!»
Шуйттан ҫурисем алшӑллине ахӑлтатсах карӑнтарчӗҫ, Хӗлӗх
Хёлипне ҫӳлелле вӗҫтерчӗҫ. Ай вӗҫет вӑл рай пахчи ҫийён, анчах
тамӑк хуранӗ патнеллех ҫывхарать. Хуранӗ айне пёр енчен арӑмӗ
тепӗр енчен бригадир вут хурса тӑраҫҫӗ пек. Тамӑк хуранӗ сиксех
вӗрет, сӑмала сирпӗтет.
Хӗлӗх Хёлипӗ
вӗтеленсе
ҫухӑрать:
а-а-а!
Ҫав тери хӑраса вӑранса кайрӗ Хӗлип. Иӗри-тавра — пӑч тӗттӗм. Тӑчӗ те чалт! сикрӗ ҫӳлелле—лӗпкине ҫавӑнтах мӑкӑль сик
се тухрӗ. Тинех тавҫӑрса илчӗ вӑл. Ара, ҫывӑрнӑ вӑхӑтра шӑтӑка
такам витсе хӑварнӑ вӗт! Сехри хӑпнипе унӑн снвӗ тар тапса тухрӗ. Вӑт сана тамӑк, вӑт сана леш тӗнче!
Сивӗ стенана ҫурӑмӗпе тёкёлесе, куҫҫуль тӑкса тӑрать Хблӗх
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Хӗлипӗ. Ҫав вӑхӑтра йӑкӑрр юхса анчӗ ӗнсе тӑрӑх шыв. Хӑранипе
унталла ҫапӑнчӗ, кунталла, ниҫта кайса кёрейменнипе лак! ларчӗ
шӑтӑк тӗпне. Ш ӑлаварӗ йӗпеннипе ҫийӗнчех каялла сиксе тӑчӗ,
ёнтӗ хырӑм выҫҫи асра та ҫук. Акӑ, вилӗм хайхи— куҫ умӗнчех.
Кӑвапине шыв илсен, Хӗлӗх Хӗлипӗ хӑрушшӑн ҫухӑрса ячӗ, аллисене лӑстӑрах усрӗ: «Хама валли хамах тупӑк турӑм»,—шутларӗ
вӑл хурлӑхлӑн. Ҫапла шутларӗ ҫеҫ, сылтӑм аллине ӑнсӑртран ҫур
кирпӗч кӗрех кайрӗ, вара пуҫне ҫӳлелле ҫёклерӗ те, шыв юхакан
ҫӗрте ҫӑлтӑр пек ҫутӑ асӑрхарӗ, унтан пӗтӗм вӑйран ҫав вырӑна
кирпӗчпе тӳплеттерме пуҫларӗ. Пёр кирпёч катӑлса ӳкрӗ, тепри,
хӑлтӑр-халтӑр турӗ те, стена йӑтӑнчӗ те анчӗ...
Икӗ талӑк ҫут тӗнче курман Хӗлӗх Хӗлипӗ шӑтӑкран аранаран тапаҫланса тухрӗ, ирхи хӗвеле курсан, йӗпӗлл кулса ячӗ.
«Енчен те,—шухӑшларӗ вӑл ,— ҫ^шсем пек тӑрӑшнӑ пулсан-и,
хам хатӗрленё шӑтӑкрах шывра
хутланса
выртма
тиветчӗ.
Юрать-ха хамӑн ӗҫ хамах пулӑшрӗ, шӗкёр турра».
«Леш тӗнчерен» таврӑннӑ Хӗлӗх Хӗлипйе бригада урӑх йышӑнмарӗ. Ы тла та нумай тарӑхтарнӑ-ҫке вӑл коллектива. Ҫухалнӑ упӑшкана арӑмӗ те алӑк еннелле ҫеҫ тӗллесе кӑтартрӗ.
Ку вара чӑн-чӑн \тамӑках пулчё—пурнӑҫ тамӑкӗ.

ПӐТА
Мӗшӗл Мӗтрисен пуян Тӑванкасӗ. Ял ҫыннисем ӑмӑртмалла
тенӗ пек чул ҫуртсем лартаҫҫӗ. Мӗтрисем те пӳрт кӑшкарне шур
кирпӗчренех ҫавӑрчӗҫ. Тӑрӑ тӑрласа ҫӗнӗ пӳрт ӗҫки янраттармалла ҫеҫ... Анчах пӑта ҫитменни пётерет.
Ялти лавккана пӑта кӳрсе килессе кӗтсе выртать ак тенкел
ҫинче Мӗшӗл Мӗтри. Сасартӑк арӑмӗн сасси илтӗнсе каять:
— Ҫак ыйхӑ чӑптипех пӗтрӗм!—ятлаҫать Тарье. — Тӑр! Лариван Ш упашкара каять, вӑн. Ак укҫа. Илсе кил пӑта!
Мӗшӗл Мӗтри ирӗксӗрех кӳрше мӗшӗлтетсе каҫрӗ. Иӑлттам
Лариван хирӗҫсе тӑмарӗ, лартса кайма килӗшрӗ.
Тухса шӑхӑрчӗҫ ҫапла вёсем хуланалла. «Лариванӑн, шофӗрте
ёҫлекенскерён, хурҫӑ учӗ аллинчех те, маттур пулмасӑр вӑл. Ман
килте пёчёк урапасӑр пуҫне ним те ҫук та... Ула качакана кӳлсе
тухас-им? Пушали вӑрҫ», — ятлаҫрӗ арӑмне Мӗтри хӑй ӑшӗнче
Ш упашкартан Лариван пӗрле таврӑнасса шантармарӗ. Мӗшӗл
Мӗтри лавккасем шыраса хула тӑрӑх утрӗ. Майӗпен пӑта та тупрӗ, ытти япаласем те туянчӗ. Кутамкки самай йывӑрланчӗ. Вокзалта хуплу ҫисе хырӑмне кӑшт лӑплантарнӑ пекки тунӑ хыҫҫӑн
кассӑна черете тӑчӗ Мӗтри. Кассирӗ чӑн-чӑн усалах пулчӗ пулмалла, билетне Нурӑса ҫитиччен ҫеҫ сутать. «Аллӑ пус аллӑ
ҫухрӑм танккасси мар-ха»,—текелесе хаклӑ билетах туянчё Мётри.

Эх, пырать вӑл автобуспа ярӑнса. Пуҫӗнче ун пӳрт ӑшчикки
майласа арӑмне савӑнтарас шухӑш ҫеҫ. Акӑ, аслӑ ҫул хӗрринчи
Тӑванкас та куҫ умне тухрӗ.
— Тӑванӑм, вӑн ҫавӑнта, униче тӗлӗнче, тӑрат-ха,—асӑрхаттарчӗ Мётрн шофера.
— В ула,— сӗнчӗ лешё тӳрех, хыҫалалла пуҫне сӗлтсе.
— Мӗн вуламалла?
— Ҫырнине. Хут пӗлместӗн-им?
Мӗшёл Мӗтри вара шофер ҫурӑмӗ хыҫӗнчи авӑк кантӑк ҫинелле тинкерчӗ. Унта чӑнах та: «Пассажирсене вокзала ҫитсен тин
антармалла»,— тесе ҫырнӑ иккен.
— Вуларӑн-и?— ыйтрё шофер.
— Вуларӑм.
— Апла пулсан, Нурӑса ҫитиччен шӑпӑрт лар.
— Нурӑса мар эп, Тӑванкаса каятӑп. Акӑ, пирӗн я л ...— хыпӑнчӗ Мӗтри.
Ш офер, хӑлхасӑр хуҫа пекех, итлемерӗ ӑна, тӑратмарӗ автобусне.
Нурӑсра та билетне Ш упашкара ҫитиччен ҫеҫ сутаҫҫӗ. Хӑрахӑрах билет илчӗ Мӗтри. Тӑванкас курӑннӑ-курӑнман вӑл шофе
ра пусахлама пуҫларё:
— Анса юласчӗ ҫакӑнта. ТархасЛӑн тӑрат!
Ш офер. хӑнк та тумарё.
— Вокзал пур-и сирӗн ялта?— ыйтрё вӑл, йӑл-йӑл кулкаласа.
Ҫук. Хӑҫан тӑваҫҫӗ, ҫавӑн чухне антарӑп... Халь вара, хам тӑван
ларса пырать пулсан та, инструкцие пӑсмастӑп.
Куҫҫуль тухманни ҫеҫ Мӗтрин.
— Вӑн, арӑм алӑкра тӑрать, мана кётет!—йӑлӑнчӗ вӑл ҫаплах.
— Кӗтет сана арӑму, тӑрпалтая,— пӳлчӗ ӑна ш офер,—хирӗҫ
чупса пырсах мӑйран уртӑнать. Пӳрт тӑрринче пӑта ҫапса лараканни кам тата?
— Вӑл-и? Ара, вӑл кӳршё, Лариван пулас, сан пекех шофер.
Эп ҫук та, каҫнӑ ӗнтӗ пулӑшма.,.
— Пулӑшать сана, — лӑх-лӑх кулчӗ шофер. — Пӗлетпёр эпир
кӳршӗсем мёнле пулӑшнине...
Мӗтри татах тем каласшӑнччӗ, анчах «Ш офера калаҫтарса ан
чӑрмантарӑр» тенине вуларӗ те вырӑна ларчё. Тӑванкас часах
курӑнми пулчё.
Ш упашкара автобус тӗттём пуласпа тин ҫитрӗ. Автовокзал хупӑ. Мӗтри ҫул ҫинче паллашнӑ пӗр ҫын патне кӗрсе ҫывӑрчӗ. Ирпе вӑл сӑра ӗҫрӗ, хуплу ҫирӗ те билет туянчӗ. Нурӑса ҫитсен тин
аса илчӗ: кутамккине Ш упашкарти хваттертех манса хӑварнӑ-мӗн!
Нимӗн те тӑваймӑн, каяллах таврӑнма тиврӗ унӑн. Ку хутӗнче та
та, мӑшкӑл пекех, автобус Тӑванкас тӗлёнчех ҫӗмӗрӗлсе кайрӗ.
Кил те ҫывӑхрах ӗнтӗ, пурпӗрех Мӗтри автобусран тухмарӗ, арӑмӗ патне пӑтасӑр таврӑнма шикленчӗ вӑл. Мотор юсаса пӗтернӗ
шофер автобуса малалла чуптарчӗ.
Мётрин хулара каллех хайхи ыр кӑмӑллӑ ҫын патӗнче ҫӗр
выртма тиврӗ. Ирпе сӑра ёҫрӗ, хуплу ҫирӗ, билет туянма тесе, черете тӑчӗ, касса патне ҫитсен, хыпӑнса ӳкрё: укҫа ҫук! Вара вӑл
Ш упашкартан ҫуранах тухса утрӗ. КутамкКи йывӑррине пула икӗ
талӑк ытла иртрӗ ун ҫул ҫинче. Пӗр яла кӗрсе ҫӗр выртма тиврӗ.
Аран-аран ҫитрӗ тӑван Тӑванкасне, мӑръерен хура тӗтём палканине курнӑскер, юлашки вӑйне пухса килне хашӑлтатса кӗчӗ.
Мӗтри йӑлтӑртатакан пӳрт ӑшчиккине пӑхҫа ҫаврӑнчё те арӑмё
патнелле утӑм турӗ;
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— Тарье! Чунӑм!
Урай ҫӑвакан Тарье хӑранипе шартах сикрӗ.
— Аи-уй! Кам ку?— тавӑрнӑ кёпи аркине пилӗкӗнчен вёҫертсе ячӗ вӑл. — Мён кирлё сана? Лариван, тух-ха часрах! Темле
ҫапкаланчӑк килсе кёчё. Лариван?!
Ш алти пӳлӗмрен Лариван тухрӗ, хуралса пӗтнӗ ш ӑрт сухаллӑ
ламсӑркка арҫын ҫине тӗлӗнсе пӑхрӗ.
— Сассинчен Мӗшӗл Мӗтри пек те,—тем аса илнӗн пуҫне
пӑркаларӗ Л ариван,—ҫипуҫне, сӑн-питне пӑхсан...
— Эп.„ эп-ҫке ку, Тарье, чунӑм, пӑта илме кайнӑччӗ-ҫке. Илсе
килтӗм, акӑ, кутамкка туллиех,—типнӗ чӗлхине аран-аран ҫавӑрттарчӗ лешӗ.
— Суеҫӗ эс, ҫапкаланчӑк!—кӑшкӑрса
пӑрахрӗ
сасартӑк
Тарье.— Ман упӑшка тахҫанах пес вӗсти пропал!
— Тарье... Чунӑм, упӑшку...
— Кай-кай, ан сӳпӗлтет! Пӳртне ӗнтӗ туса пӗтертӗмӗр эпир
Лариванпа. Мӑшкӑллатарам сана чӗр упӑшка умӗнчех! Ак, йёпе
ҫӗтӗк илем те... Марш пирӗн килтен1
Мёшӗл Мӗтри урӑх нимӗн те калаймарӗ, халтан кайса ҫитнӗскер, пӑта кутамкки ҫине тӗшӗрӗлсе анчӗ.

ШАРАШКИН ҪУРЧӖ
— Арҫын пулатӑн-и эс, Павӑл! Санпала ӗмӗрне те ыр курас ҫук.
Ҫынсен упӑшкисем таҫта кӗрсе тухаҫҫӗ, эсӗ пур—пурӑнатӑн тӗмсӗлсе, —ятлаҫать Нинук пӳлӗмре кӑртти-кӑртти утса ҫӳренӗ май.
Павӑл, мамӑк утиялне пуҫ ҫийӗн витсе хунӑскер, арӑмӗ ӗрлешнине паҫӑртанпах итлесе выртать. «Тем тӑвасшӑн ёнтӗ мана,
янрашать те янрашать. Хваттер паманшӑн та эп айӑплӑ», — хӑй
ӑшӗнче шухӑшласа илет аптӑранӑ енне.
— Тӑр тата, намӑссӑр!—карт! туртса антарать ун утиялне
Нинук. —Тепӗр йӗркеллӗ арҫынна качча тухнӑ пулсан, эпӗ тахҫанах ҫап-ҫутӑ хваттерте пурӑнмалла. Ҫаврӑнкалама вырӑн ҫук
халь. Шифоньер илес тетӗн тата. Аҫта лартӑн ӑна? Хуҫисем Алтайран таврӑнсан, таҫта кайса кӗрӗпёр-ха. Ш ухӑшлать-и сан пуҫу
ун ҫинчен? Пурӑнмастӑп тек эп санпа, ыранах тухса каятӑп!
— Нинук, чунӑм, чарӑн тархасш ӑн,—йӗрес пек пӑркаласа илет
тутине Павӑл. ,— Ачасене вӑратан.
Картран вӗҫерӗннӗскер, чарӑнма пӗлет-и-ха, касать те касать
хӗрарӑм чӗлхи:
— Иӑлӑнма лайӑх пӗлетӗн-ха эсӗ, ҫемьешӗн ҫеҫ чӗрне хури
чухлӗ тӑрӑшмастӑн. Сакӑр хваттерлӗ ҫурт тумалла, тет, поселокра. Ҫыр заявлени. Хамах леҫсе паратӑп поссовета. Сана шансан...
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Мтлемех тиврё Павалӑн, вара сётёл хушшипе керсе ларчё.
Тутӑхнӑ перо сассине илтсен тин Нинук кӑмӑлӗ майӗпен лӑпланса пычё.
Заявлени ҫав кунах кирлё ҫӗре ҫитсе выртрё. Нинук тинех
упӑшкипе ятлаҫма-вӑрҫма пӑрахрӗ, ун вырӑнне Павӑла кашни кун
Ҫ У Р т тунӑ ҫӗре сӗтӗре пуҫларӗ. Ы тла та хуллен ҫӗкленет-ҫке ҫурчӗ, ҫур ҫулта ҫӗрпе танлашрӗ, тепӗр ҫулне пӗрремӗш хучӗ купаланчӗ, виҫҫӗмӗш ҫулне... Ун умне тепӗр ҫурт ӳссе ларчӗ. Ун па
тенте те, Нинукпа Павӑл кускаласа ҫӳренӗ пекех, пӗр мӑнтӑркка,
лапчӑк питлӗ ҫын вӑшталанчӗ. Ана поселокра палламанни ҫук,
пурте пӗлеҫҫӗ. В ӑл—сакӑр хваттерлӗ ҫурта тӑвакан строительство
организацийӗн пуҫлӑхӗ. Ятне-хушаматне асӑннӑ чух чӗлхе хуҫӑлма пултарасран ӑна пурте Ш арашкин теҫҫё, кантурӗн ятне те,
пӗтӗмпех каласа тухмашкӑн ҫур кун кирлӗрен, кӗскен Ш арашкин
кантурӗ текелеҫҫӗ.
Ш арашкин кантурӗ вара ҫӗрӗн-кунӗн ёҫлет. JIapca канма пӗлмеҫҫӗ стройтельсем. Ш арашкин хӑй, поезд ҫинчен ӑнсӑртран вӑрман поселокне тӑрса юлнӑскер, ачарах чухне м аляр та пулнӑ-мӗн.
Каярахпа ку поселока вӑхӑтлӑх килсе ӗҫлекен пуҫлӑхсем Шарашкина ҫемҫе пукан ҫине хӑпартса лартнӑ. Ларать халӗ унта вӑл .
шӑл йӗрсе, кантур ӑшшине хӗвне чиксе.
Кантур бухгалтерӗ, унччен райпора учетчикра ларнӑскер, Ш а
рашкин патне куҫсан, унпа пӗр чӗлхе тупнӑ та хуҫа умӗнче «авторитетне» самаях ӳстернӗ. Ара, вӑл коммуналлӑ ҫуртпа юнашар
ӑмӑртмалла хӑпарнӑ Ш арашкин пӳрчӗ вали ӑнӑҫлӑ операци сахал тунӑ-и? Ҫӗн пӳрт ӗҫкинче те Ш арашкин хӑйӗн бухгалтерӗпех
кӗрекере ыталанса ларчӗ.
Нинукпа Павӑл тахҫанах ҫурт тунӑ ҫӗре ҫӳреме пӑрахнӑ ӗнтӗ,
пӗр-пӗринпе ӗрлешсе те ывӑннӑ. Пӗррехинче, командировкӑран
таврӑнсан, Павӑл алӑк урати урлӑ сулахай урине пуснӑччӗ кӑна,
арӑмӗ ӑна мӑйран ыталаса илчӗ те, хыттӑн пӑчӑртаса чуптурӗ.
Павӑлӑн куҫ-пуҫ чарӑлса кайрӗ.
— Ан ухмахлан-ха,— ытамран хӑтӑлма пӑхрӗ вӑл. г— Ҫамрӑклӑх аса килчӗ-им?
— Ҫамрӑклӑх та аса килчӗ, виҫӗ ҫул кӗтни те пурнӑҫа кёчӗ,—
хыттӑн-хыттӑн ыталарӗ Павӑла арӑмё. — Хваттер пур халӗ пирӗн, хваттер! Акӑ, кур, ордер.
Ҫын патӗнчен ҫёнӗ хваттере куҫсан чуп-чуп .уйӑхӗнчи пекех
пурӑнчӗҫ Нинукпа Павӑл. Анчах ытла та кӗске-ҫке ҫав вӑхӑт, хӑвӑрт вӗҫленет. Вӗсемшӗн те вӑл пуртӑпа касса янӑ пекех пат татӑлчӗ. Ш ӑкӑл-ш ӑкӑл пурнӑҫ пӗтрӗ. Нинук Павӑла каллех кӑшла
пуҫларӗ:
— Эп ыр курма ҫуралнӑ-и? Аҫтан пултӑн эс ман тӗле. Аҫтан
качча тухсах сана! Ш арашкинсем епле телейлӗ пурӑнаҫҫӗ. Арӑмӗ
мён тери ырӑ курать пуль. Уйрӑм ҫурт. Никам та кансӗрлемест.
Каччӑ чух лӗпӗртететтӗнччӗ «эп начальник пулап» тесе. Мухтанчӑк. Ш арашкин вунӑ класпах ҫӑтмахра. Эсӗ пур, техникум та пӗтертӗн, институтра та вӗрентён, мӗн усси. Килсе хупрӑн ҫак вӗллене... Сана качча тухман пулсан-и...
Павӑл хаҫат тытнӑ та, диван ҫинче саркаланса ларать, арӑмне хирӗҫ пӗр сӑмах та чӗнмест. Ун пек чухне Нинук пушшех тарӑхса кайть. Хаҫатне ҫапса ӳкернипе шартах сикрӗ Павӑл, тӑчӗ
те тепӗр пӳлӗме тарчӗ. Арӑмӗ унран юлмасть, хыҫҫӑн ҫитсе тӑрлаттарать те тӑрлаттарать:
— Чӗлхӳне ҫӑтрӑн-им? Ай тарса хӑтӑлатӑп тетӗн манран? Ниҫта та пытанаймёстӑн! Итле. Тӑнла. Пурӑнмастӑп ку -ҫуртра урӑх.
Каятӑп, паянах тухса каятӑп!
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Йавӑл нимрен те Map, ҫӑк сӑмахсенчен темрен хӑранӑ йек хӑрать. Арӑмӗ ҫине йӑлӑнса пӑхса илет те вара, ҫепӗҫҫӗн сӑмахлама пуҫлать:
— Юрӗ-ҫке ёнтӗ, Нинук, хӑвах ӗмӗтленеттӗнччӗ-ҫке ҫап-ҫутӑ
уйрӑм хваттерте пурӑнма? Пӑх-ха, пӳлӗмсене хӗвел тулнӑ. Тавралла хырлӑх. Курорта кайма та кирлё мар...
— Кунашкал вёлле пек ҫуртра пурӑнаймастӑп, хал ҫитмест,
Ир те, каҫ та шӑв-шав, пуҫ ыратакан пулчё ёнтё.
— Ара, эпӗ мӗн тӑвӑп-ха? Ҫынсем ҫаплах пурӑнаҫҫӗ-ҫке...
Эрнере темиҫе хут та пулса иртет ҫемьере кунашкал калаҫу.
Нинук упӑшкине темле- вӑрҫсан та, Павӑл та, никам та ҫак сакӑр
хваттерлӗ ҫуртри шава чараймасть. Аялти хваттерти пӗр вӗтӗрнӗк, авӑ, пианинопа пӗчӗк акӑшсене вӗҫӗмсӗр ташлаттарать. Аптранӑ Павӑл хӑй те чӗрне вӗҫҫӗн ҫаврӑнкаласа илкелет, ҫав сасӑран хӑтӑлас тесе ҫывӑрмалли пӳлӗме тарать. Кунта та пианино
кёрлет. Культура ҫуртӗнче ӗҫлекен хӗрарӑм эрне ӗнтӗ упӑшкине
лӑпкӑ каҫ серенади юрлама вӗрентет. Урайӗнчи шӑтӑксенчен джаз
сасси сирпӗнсе тухать тата. Кӳршӗре такӑшӗ «Ну, погоди!» курать. Пӗри арӑмӗпе хирлешет. Таҫтан ӳсӗр ҫын сасси кӗрсе каять.
Пӗр сӑмахпа, типӗ штукатурка ҫапса тунӑ стена витӗр ҫӗр тӗрлӗ
сасӑ илтӗнет. Чӑтаймасть Павӑл, мулаххайне тӑхӑнать те, унӑн
хӑлхисене шартлама сивӗ чухнехи пек усса, диван ҫине тӑсӑлса
выртать. Арӑмӗ вара шӑв-шав кӑларакан кӳршӗсемпе ятлаҫма
тухса каять. Ҫавнашкал харкашу хыҫҫӑн пӗррехинче юлташла су
да та лекрӗ. Унтанпа вӗсем ҫӑвара шыв сыпнӑ пек шӑпланчӗҫ, ачисене те урайӗнче чупма, ҫуйхашма чарчёҫ. Чён пиҫиххи тытсдх
ҫӳрет халӗ ашшӗ. Хӑйсем те хӗрпе каччӑлла пӑшӑлтатса шӑппӑншӑппӑн ҫеҫ уткаласа ҫӳреҫҫӗ. Пӗр эрне иртрӗ пӑшӑлтатса Павӑлсен, тепёр эрне... Чӑтаймарӗ юлашкинчен Нинук, чӗлхинё салтсах
ячӗ.
Павӑлсем ҫеҫ мар иккен, тарӑхса пурте пӑшӑлти пӑтти пӗҫерсе
пӑхнӑ, анчах никам та нумаях тӳсеймен. Сакӑр хваттерти ҫынсем
хайхи пӗр-пӗрне сывлӑх сунми пулчӗҫ вӗт.
Инкеке уйӑхлӑ пӗр каҫ татса пачӗ. Ҫӗрле пурте ҫурт чӗтренипе вӑранса кайрӗҫ. Тухса пӑхаҫҫӗ—чул ҫурт варринчен ҫурӑлнӑ.
Ара, Ш арашкин пӳрчӗ вал ли тесе кирпӗч перепет лерӗҫ те, стени
ҫӳхерех пулнӑ ҫав коммуналлӑ ҫуртӑн. Никам та кулянакан пулмарӗ арӑш-пирёш вӗллешӗн. Савӑнчӗҫ ҫеҫ. Кёҫех пурте ҫӗнӗ хваттерсене куҫрӗҫ. Ҫакӑнпа вӗҫленчӗ Нинукпа Павӑлӑн хӑр-хар пурнӑҫӗ. Ҫёнӗ ҫуртра халӗ вӗсем шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса пурӑнаҫҫӗ.
Кёҫех Ш арашкин кантурне те ҫил-тӑвӑл силлерӗ. Пуҫлӑх ҫемҫе пукан ҫинчен ҫӗре лаплатсах ӳкрӗ. Аҫтиҫуксем купаланӑ ҫурт
ишёлчӗкӗ ҫине куҫ хӗррипе пӑхса илчӗ те Шарашкин, пысӑк чӑматанне йӑтса станци еннелле васкарӗ.

* «СӐРӐ ХУРТ» ПӖРЛЕШӖВӖ
Пӗр вӑхӑтра эпӗ Вӑрманъенче ӗҫленӗччӗ. Пурӑна-киле ха
ма май тус-юлташ та тупкаланӑ ӗнтӗ. Пӗри тепринчен лайӑхчӗ,
ытармалла марччӗ вӗсем. Ҫапах та маншӑн ытларах Уҫӑп кӑмӑллӑччӗ. Амӑшӗ ӑна утӑ ҫулнӑ чух уҫланкӑ варринчех сарӑмсӑр ҫуратса пӑрахнӑ, тет-и? Ҫавӑнпа шӑлйӗренсем Уҫланкӑ хушамата
ун ҫумне ачаллах сухӑр пек ҫыпӑҫтарса хунӑ.
Уҫланкӑ Уҫӑпӗпе эпир вӑрман хуҫалӑхӗнче туман ӗҫ те юлман
пулӗ. Химиксем вал ли юман хуйӑрӗ пуҫтарнӑ, хыр сухӑрӗ юхтарнӑ. Турат иртсе, иҫём йывӑҫҫи тӗкӗлемелли тӗрек, кӗреҫе-кӗрепле
аври тунӑ. Ҫулла ҫӑка хуппи ш ыва хутса ислететтӗмӗр те курӑс
сӗветтёмӗр. Курӑсӗ чӑпта ҫапма, пӑяв-вӗрен явма, мунчала тума
аван каятчӗ. Хӑва хуллинчен мӗн чухлӗ, мӗн тӗрлӗ карҫинкка
ҫыхман тата. Ҫан-ҫурӑма мунчара ҫапӑнса кантарма хурӑн милӗкӗ
хатӗрлесе параттӑмӑр. Юман, хыр-чӑрӑш йӗкелӗ пухма епле кӑмӑллӑччӗ. Хурӑн шывӗ юхтарнине, ҫырла-пилеш татнине, кӑмпа
типӗтнине е тӑварланине аса илсен...
Вӑрман ырлӑхне ҫӗршыв валли ӑсатма тӳр килнӗшӗн хӗпӗртеттёмӗр. Сухӑр юхтарса мала тухнӑшӑн Уҫланкӑ Уҫӑпӗн хушаматне хыр вулли ҫинех ҫырса хунӑччӗ. Тепринче ӑна ҫемҫе мунчалапа мӑшӑр милӗк парнеленӗччӗ. Ҫырма пуҫӗнчи мунчара вӑл пи
ре ҫав мунчалапа ҫурӑм сӑтӑрса янӑччӗ, милӗкӗпе шӑмшак каниччен ҫапнӑччё. Мунчаран тухсан, какӑриччен пилеш кукӑлӗ ҫисе,
хурӑн ҫырли чейӗ ӗҫнӗччӗ. Аванччӗ пирён пурӑнӑҫ!.. Вӑрманъенчи савӑк пурнӑҫа ӑҫтан манӑн? Тӗнче хӗрне куҫса
килтӗм пулсан та, вӑрман ырлӑхӗ куҫ умӗнчех. Уҫланкӑ Уҫӑпӗ те
ҫырупа савӑнтарсах тӑрать тата. Вилет мансӑр тунсӑхласа, пӗрмай
каялла таврӑнма чӗнет. Хальхинче те, тинӗсрен пулӑ тытса таврӑнсан, хыр йӗкелӗ шӗкӗлчесе ларакан пакша ӳкернӗ конверта
курнипе пит хӗпӗртерӗм. Мана ырӑ хыпар пӗлтерет иккен тусӑм.
«Урра! Эпир те аталану ҫулӗ ҫинче! —ҫырнӑ вӑл унта,—
Прогресс тени пирӗн пата та ҫитрё. Эх, курасчё сан Вӑрманъенчи
улшӑнӑва! Хамӑрӑн «Вӑрман парни» ятлӑ бригадӑран «Хуйӑр»,
«Сухӑр», «Турат», «Пушӑт», «Хӑва», «Милӗк», «Юман йӗкелӗ»,
«Хыр йӗкелӗ», «Чӑрӑш йӗкелӗ», «Хурӑн шывӗ», «Ҫырла» тата
«Пилеш» эртелсем туса хучӗҫ. Специализаци! Унчченхи пек ҫӗр
тӗрлӗ ӗҫ мар, кашни пӗр ӗҫ тӑвать. Эпир Мархва куммапа, Хӗрлӗ
Хӗлиппе, Ҫинук Ҫинахванӗпе тата унӑн Улюн Улюнёпе сухӑр юхтаратп£р. Виҫсӑмах Вихтӑрне «Пушӑт» пуҫне лартрӗҫ. Пуҫлӑх темерӗн, самантрах пушӑтран пуртвӗль тутарчё. Ю махри автан пек
каҫӑрӑлса ӳкрӗ, палласшӑн та мар пире. Ытти эртелсен пуҫлӑхӗсене таҫтан муртан илсе килчӗҫ, пӗрне те палламастӑп. «Турат»
эртелӗн пуҫлӑхӗ ҫеҫ ҫук. Кил хӑвӑртрах, сана лартма пултараҫҫӗ
унта. Вара эп те кӗреҫе аври тума куҫатӑп. Бригадӑра эпир мал
тан миҫен ӗҫленӗ— ҫавсемех. Специализаци пуртвӗльне йӑтса ҫӳрекенсем ҫеҫ йышланчӗҫ. Унччен пирӗн пёр пуҫлӑх пулнӑ пулсан—халё вӗсем вуниккӗн. Прогресс!..»
Тинӗсре те аталану тӑвӑлӗ вӑйланса пырать те, Вӑрманъенче
специализаци пуҫлаинишён эпӗ ытлах тӗлӗнмерӗм. Уҫланкӑ Уҫӑпӗпе иксӗмӗр шухӑшласа кӑларнӑ япала-им?
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Уйӑх ҫуртан, пулӑран килсен, ҫӗнӗ ҫыру вуларӑм:
«Прогресс» тени вырӑнта тӑмасть иккен: тымар ярать, ӳсет,
сарӑлать, уҫланкӑра ман ятпа лартнӑ юман пекех. Пирён эртелсене ертсе пыма ҫӑмӑлрах пултӑр тесе, трестсем йёркелерёҫ. «Хуйӑр», «Сухӑр», «Турат» эртелсем халӗ «Хуйӑр» треста пӑхӑнаҫҫӗ.
Виҫсӑмах Вихтӑрне, ӳссе ҫитмен тесе, ун пуҫлӑхӗ тумарӗҫ. Хӑй
тӗллӗнех хирӗлсе-кутӑнланса ҫӳрет уншӑн. Тен, килетӗн? Эс унта
пултармаллах. «Пушӑт», «Хӑва», «Милӗк» эртелсенчен «Мунчала» тресчӗ, «Хурӑн шывӗ», «Ҫырла»,
«Пилеш» эртелсенчен
«Ш ерпет» тресчӗ турӗҫ. Унсӑр пуҫне «Иӗкел» тата «Кӑрӑҫ»
трестсем пур. Эпир халё те ҫавсемех: виҫ эртелти вунпилӗк ҫын
сухӑр юхтаратпӑр, хуйӑр сӗветпӗр, турат-тӗретрен кӗреҫе аври
тӑватпӑр. Пуртвӗль йӑтса ҫӳрекенсем кӑткӑ пек хунарёҫ. Кашни
трестрах вуншар ҫын тет-и? Кантурӗсем мёнле тата? Икшер хутлӑ вӑ-ӑрӑм ҫуртсем. Хам ӑҫта ӗҫлени ҫинчен ӗнентерекен хут ҫыртарма кайрӑм та кантура, пӳлӗмрен пӳлӗме ҫӳресех кун иртрӗ.
Уншӑн мана Виҫсӑмах Вихтӑрё прогул лартса хунӑ. В^т сана
прогресс, специализаци!»
Уйӑх ытла тинӗсре тӑварлӑ шывпа исленсе ҫӳрерӗм. Пирӗн
«Сельдь-Иваси» карап каллех тӑван ҫырана ҫитрӗ. Уҫланкӑ Уҫӑпӗ
умлӑ-хыҫлах икӗ ҫыру янӑ. Малтанхинче вӑл пилӗк трестран ҫав
тери пысӑк пӗрлешӳ туни, унӑн ятне тупмашкӑн конкурс ирттерме палӑртни, чи лайӑх ят тупакана пёр лав мунчала парнелеме пулни ҫинчен пӗлтерет. Тепринче «Кӑрӑҫ» треста тата нумайрах енлӗ специализацилени ҫинчен ҫырать. Ана тӑхӑр пая пайлаҫҫӗ-мӗн. Малашне шурӑ кӑмпа, кӑрӑҫ, уплюнкка татакан, типӗтекен, тӑварлакан уйрӑм трестсем пулаҫҫё. Трест пуҫлӑхӗсем ҫитмеҫҫӗ. Вӑл мана каллех «пуртвёль ҫаклатса» юлтарасшӑн.
Вӑрманъен те туртать, тинӗс шавӗ те хӑлхаран каймасть.
Специализаци тени кунта та аванах аталанса пырать те... Хамӑрӑн та «Сельдь-Иваси» эртелтен «Сельдь» тата «Иваси»^ трестсем
туса хума йышӑннӑ-ха. Пушӑ портфель шывра самса умёнчех ишсе ҫӳрет, ав. Пӗшкӗнсе ҫӗклемелле ҫеҫ.
Конкурсне, чӑн та, хутшӑнмаллах ӗнтӗ. Шухӑшларӑм-шухӑшларӑм та, пуҫа ытла ҫӗмӗрмесёрех тупрӑм Вӑрманъенчи пёрлешӳ
валли ырӑ ят: «Сӑрӑ хурт». Тен, конкурс ирттерекенсене кӑмӑлах
кайё. Иышӑнӗҫ те, ак, парнине те парёҫ.
Пёр лав
мунчала
«Сельдь-Иваси» карап ҫинчи пулӑҫсене пӗрре мунча кӗме шӑпах
ҫитё. Пёлтерес терӗм вара тусӑма, «Сӑрӑ хурт» пёрлешӗвӗнчи
«Хуйӑр» тресчӗн «Сухӑр» эртел ёҫченне, Уҫланкӑ Уҫӑпне, ҫакӑн
ҫннчен.

АЙВАН АЙАВАН
Сергей Васильевич—сӑмах ваклама юратман, йёркене хисеплекен, аллӑсенчен йр'тнё типшӗм ҫын. Алӑ панӑ чух вӑл шӑши
юсӗнни пек «уҫӗпе аҫӑрхануллӑн пӑхать, шӗвӗр сӑмсине ҫӑвара
кӗртсе ярасла ҫывхӑртать. «Пурнатпӑр, ай, аван»,— тет те йӑпӑр-йӑпӑр уттипе малалла иртсе каять. Кантурта ӗҫлекенсем ӑна,
ялан ҫапла каланӑран, Айаван тесе чӗнеҫҫӗ.
Мана профсоюз комитетне суйланӑччӗ. Ҫав сӑлтавпа пурте
саламлаҫҫӗ хайхи. Сергей Васильевич та куктӗрриллӗ ҫӑмлӑ аллине тӑсса пачӗ, «пурнатпӑр, ай, аван», терӗ те пӳлӗмрен йӑпшӑнса тухса кайрӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл май пата кунсерен кӗре
пуҫларӗ. Анчах пёринче те хӑй мӗншӗн кӗнине паяӑртмарӗ.
Пӗррехинче, ӗҫ пӗтес умён, пӳлӗме ватах мар, пит-куҫне сӑрланӑ, тути хӗррисене хӗретнӗ кӑтра ҫӳҫлӗ хӗрарӑм пырса кӗчӗ.
Сывлӑх сунчӗ те вӑл, кӗске мӑйне тӑсса:
— Эсир, паллах, мана пӗлме тивӗҫ ӗнтӗ,..— терӗ.
— Каҫарӑр та, ырӑ ҫыннӑм,— пуҫа пӑркаларӑм эпӗ,—аетумастӑп ӑҫта курнине.
Палламан хӗрарӑм сётел умне пычё, куҫ айӗн пӑхса, шӗвӗр
пӳрниие пысӑк пӗлтерӗшлӗн юнаса илчӗ:
— Мана пёлместӗр-и ҫак? Мана? Сергей Васильевич арӑмне?—тӗлӗнчӗ вӑл. —' Хӑ, виҫӗмҫул эпир пасарта анчӑк ҫури туяннӑ чух пире пуҫ*сӗлтсе хӑвартӑр-ҫке? Нйвушлӗ маннӑ? Эп пӗрре
курнипех паллаҫа юлтӑм. Эсир профком прёдседателё вӗт? Упӑшка пирки эп. Турӑ пулӑр, пулӑшӑр мӑна?
— Сергей Васильевича темӗн пулман пуль?—хыпӑнса ӳкрӗм
эпӗ.
— Ҫук, нимӗнех те пулман,— ответлерӗ хӗрарӑм. — Ы лтӑн
ҫын вӑл ман Ҫерук. Вӑрҫма-ятлаҫма мар, урлӑ сӑмах чӗнеймест.
Авлантарма та эп ӑна хам авлантартӑм. Вӑтансах вилет. Ҫынран
хӑйӑр пӗрчи ыйтса илеймест хӑйшён. Эп ӑна сывлӑхнё ҫирӗплетме сӑнаторие кайма ӳкӗтлетӗп. Вӑл пур, путевка ыйтма аван мар,
тет.
Сергей Васильевич пӳлӗме кашни кун мӗншӗн кӗрсе тухнин
сӑлтавне те, арӑмӗ ман пата мӗн ҫӑмӑлпа килнине те тин ӑнланса
илтӗм.
Хӗрарӑм крокодил тирӗнчен ҫӗленё сумкинчен хут татки туртса кӑларчӗ те мана хуллен тыттарчё:
— Акӑ, заявленийё те пур, хам каласа ҫыртартӑм, хамах илсе
килтём. Тархасшӑн ярӑр ӑҫта та пулин. Ёҫре типсех ларать вӑл.
Кайтӑр, ӳт хуштӑр.
Ҫывӑх вӑхӑтра мёнле путевка пур, ҫавна пама ыйтааъ-мӗн
Сергей Васильевич.
Иӗркеллӗ ҫынна кёҫех тӳлевсӗр путевка патӑмӑр. Анчах тепӗр
куннех арӑмӗ хашӑлтатса та ҫитрӗ.
— Мӗн туса хутӑр эсир ман Ҫерука?— куҫҫульпех йӗпенчӗ
хӗрарӑм. — Канни пулать-и кустӑрма ҫинче уйӑх халтӑртатса
ҫӳрени? Пушшех пӗтсе килет вӑл унтан, пушшех типсе ларать. Эй,
турӑ, кам шутласа кӑларнӑ ӑна, турпуйӑса! Ямастӑп! Санаторисӗр
пуҫне нимён те кирлӗ мар, ҫийӗнчен укҫа тӳлесен те. Килтех лартӑр. Акӑ путевки.
Ним тума та ҫу к—ҫунчӗ путевка. Туцдстсен ушкӑнӗ ҫӗршывӑн кӑнтӑр енне унҫӑрах савӑнса кайса килчӗ,

Ёҫлетпӗр, пурӑнатпӑр. Кун иртет те ҫӗр иртет. Сергей Ва
сильевич пуҫне ҫӗклемесӗр мӑшӑлтатса ларать сӗтел хушшинче
Кетмен-туман ҫӗртен пӳлӗм алӑкёнчен каллех Айаван арӑмӗ
курӑнса каирӗ. Кӑштӑрт хучӗ сӗтел ҫине заявлени. Хирӗҫлемерӗмӗр, хальхинче те савӑнтарма шутларӑмӑр Сергей Васильевича.
Чан-чӑн курортах яма йышӑнтӑмӑр. Анчах икӗ кун иртрӗ-и виҫҫӗ*и, арӑмӗ персе те ҫитрӗ.
— Эй, тур-тур,— нӗшӗклетрӗ вӑл ,—пӗтрӗ пуҫ. Ман Ҫерука
курорта ярсах тӗп тӑвасшӑн-и эсир? Пӗлеп эп курорт мӗнне. Кӳршӗри Хӗлип те курорт хыҫҫӑнах
арӑмӗнчен уйрӑлчӗ. Ҫерука
яраппи ҫанта, тӗнче хӗррине? Пӗччен шанса яраппи арҫынна? Хӗвеле, Уйӑха асӑнса калатӑп: Ҫерук Хура тинӗс хӗрне каймасть!
Лартӑр килтех, хыткан кӗлеткипех. Эй, ҫырлах, кам шутласа кӑларнӑ-ши ҫав курорта?..
Сергей Васильевич вунӑ хут та, ҫӗр хут
та каҫару ыйтрӗ
пуль. Эпир шарламастпӑр, ятламастпӑр коллективри хисеплӗ ҫынна. Арӑмӗ ҫеҫ пирӗнтен хӑпмасть-ха, тата тепӗр заявлени парса
хӑварчӗ. Аҫта ямалла халь Айавана? Чӗнтӗмӗр ларӑва. «Вӑт, ҫапла-капла, эсир чирлеттӗрччӗ, вар-хырӑм тӳрлетмелли санаторие
кайма май пур»,— тетпӗр. Ку ухутах пулчӗ. Анчах эрне вӗҫӗнче
Сергей Васильевич арӑмӗ путевкӑна каллех сӗтел сине килсе
хучё.
— М ӑшкӑллатӑр ман Ҫерукран,—терӗ. Ана сыхласа, сыватса
халӑхшӑн, ҫӗршывшӑн ӗҫлеттерме пӗлместӗр. Ман Ҫерук...
— Мӗн пулчӗ тата?—ыйтатӑп ҫакӑнтан. — Профсоюз комитечӗ сирӗн упӑшкӑр сывлӑхӗшӗн тӑрӑшмасть-и? Ы рӑ тӑвасшӑн
мар-и? Санаторие пирӗн виҫӗ ҫулта та пӗр ҫын каяймасть. Анланмастӑп.
Хӗрарӑм ниепле те лӑпланаймасть, куҫҫуль таксах хӗремесленет:
— Кулни пулмасӑр тата... —тарӑхать вӑл. — Ҫынсем санато
рие песплат кайса килеҫҫӗ. Ман Ҫерука... Канни пулать-и, сывални пулать-и? Укҫа ҫинчен шухӑшласа вӑл ӳт хушма мар, пушшех
хӑрӑнса килӗ. Песплат путевкӑлӑх тар тӑкман-и ман Ҫерук патшалӑх ёҫӗнче? Ёмӗрне ҫак архивра ирттерчӗ.
... Ёҫлетпӗр, пурӑнатпӑр. Ҫутҫанталӑк ҫурхи тум тӑхӑннӑ вӑхӑтра пӳлӗме Айаван арӑмё ҫуталса ҫитсе кӗчӗ. Мана курсан,
йӑлл! кулса сарлака тутине ик еннелле сарса пӑрахрӗ, пуҫне тайса, сӗтел ҫине каллех заявлени кӑларса хучё. Унта ҫапла ҫырнӑ:
«Сире ҫуркунне ячӗпе саламлатӑп, сывлӑха ҫирӗпетмешкӗн ҫывӑхри кану ҫурчӗсенчен пӗрне путевка уйӑрса пама ыйтатӑп. Арӑм
хирӗҫлемест».
Ш упашкарти кану ҫуртне кайма хисегшӗ ӗҫчене путевка уху
тах тупса патӑмӑр. «Пурнатпӑр, ай, аван» тесе пуҫне пӗке-пӗкех
уйрӑлчӗ пирӗнтен Сергей Васильевич.
Ҫурхи уявсем иртсе кайнӑ хыҫҫӑн ҫанталӑк пӑсӑлчӗ. Ҫил вӑйланчӗ, ҫумӑр лӳшкеме тытӑнчӗ. Таврана ҫӗмӗрт сивви сарӑлчӗ.
Айаван Атӑл леш енчен вӑхӑтсӑрах таврӑннӑ-мӗн. Хутса ӑшӑтман
павильонра шӑнса чире кайнӑ. Упке шыҫҫипе в и ҫ ӗ•уйӑх пульницара выртрӗ, ун хыҫҫӑн песплат санаторие те кайса килчё. Унтан
килсен, кӑшт вӑхӑтран ӗҫе пычӗ те, пурне те васкамасӑр, йӗркеллӗн, асӑрхануллӑн алӑ тытса тухрӗ, хӑюсӑррӑн пӑхкаласа,
«пурнатпӑр, ай, аван» терӗ те, хӑйсен пӳлӗмне кӗрсе ҫухалчӗ.
«Эх, Айван А йаван,—терӗ вара хут ҫӗлекен пӗр хӗрарӑм,—
Арҫын ятне илтсе пурнать ҫав ҫӗр ҫинче...»
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ПЫСӐКРАХХИ
Паллова чылайранпа пӗлетӗп. Паллашасси-мӗнӗ акӑ ӑстан пуҫланчӗ.
Эпё ун чухне ял Советӗнче ӗҫлеттём, в ӑ л —финанс пайён инспекторёччӗ. Райцентра-мӗне кайсан, хуш ӑран ун патне кӗркелесе
те ҫывӑрнӑ. Паллов валли те ман килте ӑшӑ вырӑн яланах пурччӗ. Вӗри шӳрпе е ш аркку антарма сӗтел ҫинче тӑм чашӑк, ҫиме
йывӑҫ кашӑк, кӑпӑклӑ урпа сӑри ӗҫме савӑт ҫителӗклехчӗ.
Иксӗмёр пӗрле чухне пирӗн умран ҫӗрӗпе те шахмат каймастчӗ. Вӗсем патне райпо пуҫлӑхӗ Сумов пырсан ҫеҫ Паллов авалхи
ӑслӑ вӑййа ш акӑрт кӑна пӑрахатчӗ. Арӑмӗ те, Антонина Иванов
на, ялан ал ӗҫӗ тӑваканскер, кӑмака умне йӑпӑшт кӗрсе ҫухалатчӗ.
Паллов хӑй арӑмӗпе мухтаннине эпӗ ялтах, хамӑр сӗтел хушшинчех, илтсе йӑлӑхнӑччӗ. Хӑна пӑхса чап илнӗ хӗрарӑм, ун шучёпе, урӑх ниҫта та ҫук-мӗн.
М алтанах эпӗ унӑн ӑсталӑхне ытлашши асӑрхаманччӗ. Мӗн
лартса панӑ—ҫиетӗп, мӗн ӗҫтереҫҫӗ— ӗҫетӗп. Тав тӑватӑп. Каярахпа Антонина Ивановна хӑй пултарулӑхӗпе паллаштарма тытӑнчӗ.
Енчен те, Сумов килсен, вӑл ун умне, чӗвӗл-чӗвӗл калаҫса, кӗмӗл
тӗслӗ тӑрӑхла турилкке лартса парать, ман ума — тӑмран тунӑ
йӳнӗ чашӑк. Ун савӑтӗнче пуҫламан кӑвакал месерле пӑсланса
выртать, ман турилккере—ҫунаттипе мӑйӗ. Кашӑкӗ те, вилки те
унӑн кӗмёл, манӑн в ар а—ахаль йышши. Черккисем те урӑхларах-ҫке. М ан—хулӑн кӗленчеллӗскер, унӑн—кӗмӗл шывӗпе тавралла йӗрлесе тухнӑскер.
Сумов тухса кайсан, Антонина Ивановна хӑлхаоан пӑшӑлтатрӗ:
\
— Ана ҫапла хӑналанӑшӑн эсир ан пӑшӑрханӑр. Пысӑкраххиҫке вӑл, хӑвӑрах ӑнланма тивӗҫ,— терӗ пӗр хӗрелмесӗр.
Каккуй пӑшӑрханма-ҫилленме унта. Хваттере янӑшӑн, тутлӑ
апатпа сӑйланӑшӑн тем пекех пысӑк тав.
Самаях вӑхӑт иртсен, пирӗн райфо пуҫлӑхне тата пысӑкрах
ӗҫе куҫарчёҫ. Ун вырӑнне вара Паллов йышӑнчӗ.
Сумов хӑйне нумай кёттермерӗ, района килсе, шут шӑрҫи шутаракансемпе канашлу ирттерчӗ. Ун хыҫҫӑн Паллов, ёлёкхи пекех,
хӑй патне чӗнчӗ ӑна. ,
Антонина Ивановна «Ма хитре-ши Ш упашкар урамё» юрӑ кӗввипе кухньӑран сӗтел патне, сӗтел патӗнчен кухньӑна йӑкӑртатать.
Ларатпӑр эпир пӗҫ хуҫса, сӑмах-юмах ҫаптарса. Сӗтел пӑсланать,
йӑсӑрланать, сӗтел ури те авӑнать тейӗн, кил хуҫи хӗрарӑмӗ ҫаплах пирӗн пата темтейӗр йӑтать. Палловпа арӑмӗ Сумов килнишён
хаваслӑ. Х аклӑ хӑна умне ылтӑнланӑ чашӑкпа чӑп-чӑмӑркка сысна ҫури хунӑ. Сап-сарӑ пуличчен ӑшаланӑ нӑришка ылтӑн тирпе
витённӗ пек йӑлкӑшса выртать. Сумов ӑна ылтӑн вилкӑпа хӑлхинчен аяларах пусса ылтӑн ҫӗҫӗпе кӑчӑрт-кӑчӑрт касать те, ылтӑнланӑ черккене ҫёклесе, йӑл кулам пекки тӑвать. Эпир те Паллов
па кӗмӗл чаш ӑк ҫинчи ҫурмаран касса хунӑ сысна ҫурине кӗмӗл
вилкӑпа тирсе, кӗмӗлленӗ черккесене ылтӑн черкке ҫумне сӗртёнтеретпӗр. Ы лтӑн-кӗмӗл сасси, Антонина Ивановна юррипе хутшӑнса, пушшех янравлӑн янӑрать.
✓
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«Пысӑкраххине пӑхмалла, сире ку та, вӑл та ю рӗ»,—пӑшӑлтатать Паллов арӑмӗ. Хӑй ҫав вӑхӑтрах Сумова пилӗк ҫӑлтӑрлӑ
коньяк тултарса парать, пире—пилӗкҫӗр аллӑ пилӗк ҫӑлтӑрлине. Ана Антонина Ивановна ялти тӑванӗсем патӗнчен тупса килнӗ,
тет...
Миҫе хӗлпе ҫу вёлтлетсе иртрӗҫ-ши ҫав каҫранпа—шутламан.
Ҫакна каламаллах: Сумов ҫӳлелле урӑх улӑхаймарӗ, «пусма картлашкипе» аялӑлла анса-анса пычӗ те, тӗп хулари пӗр райфо пуҫлӑхне пулӑшма тытӑнчӗ. Мана та ун умён Ш упашкара ӗҫлеме илнӗччӗ. Ҫулла хамӑр районах акатуй ирттерме представитель туса
ячёҫ. Кунта каллех виҫсӗмӗр тӗл пултӑмӑр т а —тӳрех Паллов
патне.
Антонина Ивановна яланхи пекех сётел хатёрлет. Паллов мана
пусахласах унччен Сумов ларакан вырӑна тёртсе кёртсе лартрё.
Арӑмӗ ман ума ылтӑнланӑ чашӑк, черкке-вилка, ҫӗҫӗ кӑларса
хучё, пилӗк ҫӑлтӑрлӑ коньяк уҫса лартрӗ, ылтӑн тирлӗ автан йӑтса килчё. Упӑшкипе Сумова тӑмран тунӑ турилккесем ҫине автан
ҫунаттисемпе аяк пӗрчисене хурса пачӗ, ахаль черккисене пилӗкҫӗр аллӑ пилӗк ҫӑлтӑрлине тултарчӗ.
Эпӗ именнипе ӗҫме-ҫиме аптрарӑм. Сӗтел хушшинче мӗн-мӗн
пулнине вёҫёмсӗр сӑнакан Антонина Ивановна ман пата пырса
та тӑчӗ.
— Мӗн вӑтанса ларатӑр ҫак,—ирӗлет вӑл ҫуллӑ чӗлхипе. —
Ёҫёр-ҫийӗр, кусем ҫине ан пӑхӑр. Вӗсене юрать. Эсир вара—пысӑкраххи.
— Вара мӗн,— кӑнн пӑхрӑм Паллов арӑмне. — Эпир туссем вӗт.
Сётел хушшинче те пысӑкки-пӗчӗкки пур-им?
Хам ума лартнӑ илемлӗ чашӑк-кашӑка эпӗ Сумова патӑм.
... Антонина Ивановна пире хӑна тума сӗтел ҫине апат-ҫимӗҫ
каллех лартать. Халь вӑл пач чӗвӗл-чӗвӗл калаҫмасть, тунсӑхлӑ
юрӑ ӗнерет. Кӗҫех сӗтел ҫийӗн тӑватӑ черкке пӗр сасӑпа янӑрар ё —уҫӑ кӑмӑллӑ сасӑпа.

САМСАМСОН
Пирӗн пуҫлӑхӑн пӗр заместителӗ вӗҫёмсӗр улшӑнатчӗ. Кам кӑна ларса курмарӗ пуль вӑл пукан ҫине. Коллективра пурпӗрех
кадрсемпе ӗҫлесси тата йӑла ыйтӑвӗсене йӗркелесси начар пулса
пыратчӗ. Такам сӗннипе-тёртнипе треста Якиев хушаматлӑ вӑтам
ҫулсенчи, йӑрӑс кёлеткеллӗ, япшар чӗлхеллӗ арҫын килсе ҫакланчӗ. Екӗм Ехӗмч тупата малтанхи замсенчен пуринчен те ирттерчӗ, паллах, ёҫёпе м ар,—урӑх енӗпе.
Якиев чи малтанах хӑйне пулӑшакан шанчӑклӑ, итлекен ҫын
шыраса тупрӗ. Унччен нимпех те палӑрса кайман, ӳссех ҫитеймен
Самуил Самсоновича инспектора тытрӗ те лартрё. Лешӗ ку ӗҫе

ухутах пулчӗ. Техника библиотекинче кёнекесемпе, чертежсемпе
аппаланса йӑлӑхнӑскер, хӑйне унтан туртса кӑларнӑшӑн кӑвапа
таран пуҫ тайсах тав турё... Самуил Самсоновича эп астӑвассах
Самсамсон тесе чӗнеҫҫӗ. Ячӗпе ашшё ятне кӗскен каланӑшӑн вӑл
кӳренмест.
Управляющи кашни ир ирттерекен радиоҫухрашу хыҫҫӑн ӑна
Якиев хӑй пӳлӗмне чӗнсе илет те кун каҫа.тум алли ӗҫсен планӗпе
паллаштарать. Унтан, «эпӗ ҫав-ҫав ӗҫпе ҫав-ҫав ҫӗрте пулатӑп,
ман вырӑнта хускалмасӑр лар» тет те, кантуртан тухса шӑвӑнать.
Чӑнах та, Ёкӗм Ехӗмч кӗҫех йӗп пек ҫухалать. Ана трестра ҫеҫ
мар, хулара та никам ниҫта шыраса тупаймасть. Хӑшӗсем каланӑ
тӑрӑх, вӑл юратнӑ арӑмне ал ӗҫӗ тума пулӑшать иккен. Ҫӑмран
кофта ҫыхса йӑлӑхать те сехечӗ-сехечӗпе аквариумри ылтӑн тӗслӗ
пулӑсене сӑнаса выртать, унтан маркӑсемпе значоксем майласа
йӑпанать.
Уншӑн Самуил Самсонович тар юхтарса ӗҫлет. Хуҫа шанса
панӑ анкарти пек анлӑ пӳлӗмри вӑрӑм сӗтел хушшине саркаланса
кӗрсе ларать те, икӗ хӑлхи ҫумне те телефон трубкисем хӗстерсе,
харӑсах темиҫе ҫынпа калаҫать. Мӗнле кӑна ыйту татса памастьши Самсамсон кун каҫиччен!
Акӑ, пай пуҫлӑхӗсене пухса, общежитисенче йӗрке тума кӑларса ярать. Унччен хӑйӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ техника пайӗн начальникӗ те халӗ ун патне шаккаса кӗрет, унран чертежсем упрамалли шкап тутармашкӑн тархасласа ыйтать. Аякран килнӗ тӗрлӗрен
пуҫлӑхсене мӑнаҫлӑн йышӑнать инспектор. Ҫамрӑк рабочисем
умӗнче ҫулӑмлӑ сӑмах сирпӗтет. Хваттер, ясли вырӑнӗ ҫуккисене
малашлӑх ӗмӗчӗпе хавхалантарать. Сётел хушшинчен тухайми
пуличчен тӑрмашать ҫапла Самсамсон, пуҫлӑхшӑн тертленсех
шанкӑ пек типсе пырать.
— Екӗм Ехӗмч,—йӑлӑнать вӑл пӗррехинче,— спектакльти пек
пулса тухать-ҫке. Сирӗн роле выляса ывӑнтӑм эп. ЧТӗри тарлаканни, тепри кулаканни майлӑ мар-и капла?
Инспектор сӑмахне Якиев хӑлхана та чикмест, ӑна пуҫӗнчен
лӑпкаса йӑпатать:
— Эх, Самсамсон юлташ, ытла ан хӑмпӑлан, атту ҫурӑлса
кайма пултаратӑн. Мӗн хушнине ту, ху умӑнта кам ларнине асту...
Лешӗ вара каллех ун пӳлӗмне ларса юлать, малалла ҫӗмӗрттерет. Якиев ҫаплах-ха ҫӑм чӑлха ҫыхать, пулӑ ӗрчетет...
Вӑхӑт иртнӗҫем сисеҫҫӗ трестра Якиев мӗн туса пурӑннине.
Пёр ирпе управляющи иккёшне те хӑй патне чӗнтерет, хирӗҫ лар
са ыйту парать:
— Калӑр-ха, тархасшӑн, сирӗнтен хӑшӗ ман заместитель?
— Эпӗ,—ура ҫине яшт тӑрать Якиев.
Управляющи кӑшт кулса илет те пуҫне пӑркалать:
— Самуил Самсонович тата кам-ши?
— Вӑл камне пӗлетӗр вӗт—кадрсем енӗпе ӗҫлекен инспек
тор,— ӑнлантарма хӑтланать заместитель.
— Апла-тӑк,— тет управляю щ и,—кадрсен ыйтӑвне татса парар, ларӑр та юнашар, ҫырӑр иксӗр те заявлени: пӗри—ӗҫрен хӑтарма, тепри— ӗҫе кӗме.
Самуил (Ммсонович чӑн та зам пулса тӑрать, унчченхинчен те
ытларах чунне парса ёҫлеме пуҫлать. Якиев вара трестран тухса
шӑвӑнать.
... Ҫёнӗ вырӑнта пӗрремӗш хут ӗҫ укҫи илнӗ май Самуил Сам
сонович юлташӗсемпе пӗрле ресторана апатланма каять. Вёсен сӗтелӗ умне пырса тӑнӑ официант куҫӗнчен чеен пӑхса илет те:
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— Халӗ эпё приказ паратӑп. Мӗн хушнине ту, ху умӑнта кам
ларнине асту,—тет лӑпкӑн.
Поднос йӑтнӑ Якиев йӑпӑртатса буфета кӗрсе ҫухалать.

ЙӲҪЁ КУКӐЛЬ
Маньӑпа Таня ӗҫре паллашрӗҫ:
— Таня,—пуҫне сӗлтрӗ ун чух пӗри.
— М аня,—ура ҫине тӑрса сывлӑх сунчӗ тепри.
Ҫавӑнтанпа вӗсем ӑмӑртмалла тенӗ пек шут шӑрҫисене шак та
шак шаклаттарма тапратрӗҫ, кӑнтӑрлапа икӗ хутлӑ столовӑя пӗрле
ҫӳреме тытӑнчӗҫ. Питӗ тутлӑ хуран кукли пӗҫереҫҫӗ унта. Ҫавӑншӑнах-и, тен, ӗҫри халӑх апат вӑхӑтӗнче ресторанта та, ытти столовӑйсенче те мар, ҫакӑнта ытларах хӗвӗшет.
Маньӑпа Таня малтанхи кунран пуҫласах пӗр сӗтел хушшине
ларма хӑнӑхрӗҫ. Пӗр-пӗрин куҫӗсенчен пӑха-пӑха кашӑксене вӗлт
те вӗлт вылянтараҫҫӗ кӑна вӗсем...
Питӗ туслашса кайнӑччӗ хайхисем, кӗпе-тумтирне те пёр пеккине туянса тӑхӑннӑччӗ. Каччӑсем ӳпре кӗтӗвӗ пек сырӑнчӗҫ чиперккесене... Ҫамрӑк вӑхӑта ҫамрӑкла ирттернӗ самантрах Таня
райпо председателӗн арӑмӗ пулчӗ тӑчӗ.
Тантӑшсем ӗҫре пурпӗрех пӗрлеччё, апата та унчченхи столовӑях ҫӳретчӗҫ, хире-хирӗҫ пӑхса хуран кукли ҫиетчӗҫ. Малтанах
ӑна-кӑна асӑрхайманччӗ-ха Маня. ТуриЛккине пушататчӗ те вӑл
тепӗр турилккери апата ҫиме тытӑнатчӗ. Пӑхать пӗррехинче Маня
ҫапла,—Таньӑн турилккинче тӑп-тулли хуран кукли иккен, кашӑкӗ ҫаврӑнаймасть, иҫмасса, ун вара яланхи пекех улттӑ-ҫиччӗ ҫеҫ
ярӑнса ҫӳрет. Маня нимӗн те шарламарӗ, ӗҫе тухса уттарчӗ. Ан
чах кӑмӑлӗ пӑсӑлчё унӑн, хӑйпе юнашар пыракан Таньӑна та,
официанткӑпа повара та тарӑхрё вӑл. «Укҫине пёр пекех тӳлерӗмӗр, ҫиме вара уйрӑмрах ҫирӗмӗр. А« тамаша», —вӗчӗхрӗ хӗр
хӑй ӑшӗнче. Каярахпа Таньӑран укҫа та илми пулчӗҫ, лешӗ шӑпӑрт та шарламарӗ, тав тума мансах йӑкӑртатса туха-туха кайрӗ.
Маня ҫакӑн хыҫҫӑн апата Таньӑпа ҫӳреме пӑрахрӗ. Юлташӗн
турилккинчи хаксӑр хуран кукли ытла та йӳҫӗ пек туйӑнчӗ ӑна.

МУЛКАЧ МӐШКАЛӖ
Ёҫрен ӗшенсе таврӑннӑ хыҫҫӑн диван ҫинче пӗҫ явса выртакан
Кашкӑра чакӑлти Чакак ҫыру парса хӑварчӗ. Кашкӑр конверта
чӗрнипе чӗрсе уҫрӗ те савӑннипе чалтах сиксе тӑчӗ.
— Хӑ-ӑ! Мулкач! Пилӗк ҫул нурманччӗ. Тинех тупӑнчӗ. Мӗн
сӑрмакланӑ-ха татӑк хӳре?
«Чунтан-вартан юратнӑ Кашкӑр-кашаманӑм!—юр пек шурӑ
хута хуратнӑ Мулкач. — Эпӗ Ш упашкара килсе ӗҫе вырнаҫрӑм,
ӑшӑ йӑва ҫавӑртӑм. Во! мӗнле пурӑнатӑп халӗ. Ы рӑ курмашкӑн,
савӑнса канмашкӑн тем те пур. Витнӗ пасарта кашни кун чёрӗ
кишӗрпе купӑста туянатӑп. Парикмахерскине кӗрсе ҫӳҫ кӑтралаттаратӑп. Ательере хитре кӗпе ҫӗлеттеретӗп, тумтир тасаттаратӑпҫутаратӑп. Сан пата яма фотографинче сӑн ӳкерттеретӗп. Ш ывра
чӑма-чӑма мунча кӗретёп. Пуҫ ы ратсан—пульница ҫывӑх... Пурте
пур пирӗн— эсӗ ҫеҫ ҫук. Сана хӑнана чёнетӗп. Килсен, хӑвах кур
са савӑнӑн, каялла та каяс темӗн. Пурӑн. хваттер пирӗн нумай.
Карта кӑмпи пекех ӳсеҫҫӗ ҫурчӗсем. Тӗл пуличчен».
Кашкӑр тин ҫеҫ туяннӑ йӑрӑмлӑ кӗпе, хура костюм, шлепке,
лакпа витнӗ пушмак тӑхӑнчӗ, хӗрлӗ галстук ҫыхрӗ, укҫа чиксе ду
ла тухрӗ. Автобуспа вӑл Мулкач каланӑ бульвара ҫитрӗ. Гастро
ном тӗлӗнче анмаллаччӗ. Хыҫалтан хытӑ тӗртнипе хӑна шыв кӳлленчӗкне шампӑрт! сикрё. Пушмакне хывса силленӗ хыҫҫӑн тин
асӑрхарӗ: ҫынсем пурте резина атӑпа иккен. Кашкӑр та атӑ ш ы
раса урамсем тӑрӑх чупса ҫаврӑнчӗ—ниҫта та тупаймарӗ. Ара,
промышленность таварёсем ниҫта та сутмаҫҫӗ-мӗн.
Ш ухӑша кайнипе Кашкӑр сисмесӗрех проспекта ҫитсе тухрӗ.
Строительсене курсан, чунӗ лӑштах пулчӗ унӑн, ара, хӑй те хула
урамӗсене чавса ҫӳрет-ҫке.
— Салам, Каш кӑр!— алӑ тытрӗ ӑна сарӑ каска тӑхӑннӑ каччӑ. — Мӗн ҫӑмӑлпа ҫӳретӗн? М улкачна ҫухатнӑ пуль-ха?
— Ҫапла ҫав,— йӗпе пушмакӗ ҫине шеллесе пӑхса каларӗ
К аш кӑр,— чунӑмах шыратӑп. Тулӗк ун патне резина атӑеӑр ҫитеес
ҫук пуль. Кунта универмаг пур терӗҫ те...
— Э-эх, тӑванӑм. Суйнӑ сана. Универмагӗ пулмаллаччё те
дав, иртнӗ пилӗкҫуллӑхрах... Авӑ, халё тин никӗс сӑвайӗсене майлаштаратпӑр. Пилӗк ҫул кӗтнине тепӗр пиллӗк кӗтме пулӗ.
Каш кӑр хаш! сывларӗ, кулянса сӑмахларӗ:
— Ман паянах хӑнана ҫитмелле дав. Мулкач ун чухлех кётмӗ. Эс луччӗ мана кишӗр ӑҫта туянмаллине кала. Пуш алӑпа кай
ма аван мар.
— А птрамалла санпа, тӑванӑм... Кунтан инҫе мар, авӑ, витнӗ
пасар пулмаллаччё, халлӗхе проекчӗ те ҫук. Ҫавӑнпа кишӗре халӗ
сан унта мар, авӑ, бульварпа проспект кӗтессинчи гастроном патӗнче ш ырамалла.
Каланӑ ҫӗрте Кашкӑр урамра ларакан хёрарӑмсенчен кишӗр
туянчӗ те магазина хӗсӗнсе кӗчӗ. Ш алта халӑх пичкери пулӑ
пек. Черетре тӑрса ывӑннӑ Кашкӑр чӑтаймарӗ:
— Хӑ-ӑ!— терӗ. — Мулкач валли ман кучченеҫ часрах туянмалла. А ҫта завмаг?
— Эпӗ кунтах-ха,— ҫийӗнчех тухса тӑчӗ ун умне тулли кёлеткеллӗ хӗрарӑм. — Хамӑнне те чутах аяк пӗрчине хуҫатчӗҫ. Халӑхӗ
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пур—вырӑнӗ ҫитмест. Ҫавӑнпа черечӗ те вӑрӑм. Кунӗпе миҫе пик
ҫын тапӑртатмасть-ши?
— Урӑх магазин ҫук-им тата?—ыйтрӗ тӗлӗнсе Кашкӑр.
— Ҫук ҫав.,.
Магазинран салху кӑмӑлпа тухнӑ Кашкӑр кишӗр хутаҫҫине
хулпуҫҫи урлӑ уртса ячӗ те Мулкач пурӑнакан ҫурта шырама
пуҫларӗ. Ҫумӑр лӳшкет, таврара пӑч-тӗттӗм. Миҫе урамра кӑна
пулмарӗ пуль в ӑл —кирлӗ ҫурта тупаймарӗ. Икӗ ҫырма хушшинчи
ҫурутраври ҫак урамсене ку таранччен те электролини карман
иккен. Пӗр урамӗ вӗҫӗнче темиҫе шӑтӑка чӑмса тухрӗ, вӗри шыв
пӑрӑхӗ улӑштарнӑ хыҫҫӑн витмен канавра ишрӗ, вӗҫленме пӗлмен
ӑшӑ трасси тӑрӑх упаленсе тухса, тепӗр тарӑн шӑтӑка сикрӗ.
Юрать-ха мӗскӗне ирпе шкул ачисем туртса кӑларса ҫӑлчӗҫ.
Акӑ, ҫурӑлса пӗтнӗ, вараланнӑ тумпа, шлепкесӗр, хӑрах пушмакпа, кӑн-кӑвак пит-куҫпа уксахласа пырать Кашкӑр. Хӑнана ҫитиччен тасаласшӑн, ҫӑвӑнасшӑн, унтан пульницана кӗрсе сываласшӑн. Ҫук, ӑнмасть шереметӗн. й ӑ л а комбинатне халӗ те туса
пӗтереймен. Мунчан кӑшкарӗ ҫеҫ. Пульнидана вуннӑмӗш ҫул тӑваҫҫӗ, тет. Кашкӑр, аптранӑ енне, кино курса чуна лӑплантарасшӑнччӗ. Нимӗнле кинотеатр та ҫук иккен ку таврара.
Улталанӑ ӑна Мулкач, чип-чиперех мӑшкӑл кӑтартнӑ. Хӑй вӑл
хулан тепӗр енче пурӑнать-мӗн. Ҫырури йӑла ҫурчӗсемпе керменсем йӑлтах Мулкачсен районӗнче. Кашкӑр пулнӑ района хула хуҫисем темшӗн пӗр енлӗ кӑна аталантараҫҫӗ-ҫке.
Каҫ енне тин ӑнсӑртран тӗл пулчё тукмак хӳре вӑрӑм хӑлхана.
— Эй, Кашкӑр-кашаман, Мулкач ҫуртне тупайман... — тӳрех
йӗкӗлтеме тытӑнчӗ лешӗ.
— Ну, Мулкач, лекӗн-ха!—тесе хӑвалама ҫеҫ пуҫланӑччӗ ӑна
Кашкӑр, таҫтан тупӑннӑ тепӗр шӑтӑка ярӑна пачӗ, унтан аранаран тухрӗ те, ним тӑвайман енне, уласа ячӗ.

ТӐРНАККАЙ
Юрук Юркипе пӗр ҫулта ҫуралнӑ эпир, шкула та пёрлех ҫӳрерӗмӗр.
Юрки усала ашшӗнчен хӑнӑхрӗ пулмалла...
Юрук пичче тесе чӗнеттӗмӗр ашшӗне. Тӑнран яратчӗ вӑл вёреннӗрех ҫынсене: «Хӑш патша миҫе ҫул пурӑннӑ? Тӗнчере миҫе
вӑрҫӑ пулнӑ? Арӑслана ташлама вӗрентеҫҫӗ-и? Кушакпа йытӑ ма
вӑрҫаҫҫӗ?» —таҫтан тупать ҫакнашкал ыйтусем.
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Пёррехинче атте ҫӑпата тӳса ларать. Ю рук пячче ҫитрӗ. Пакӑлтатрӗ-пакӑлтатрӗ, тӗпчерӗ-тӗпчерӗ аттене, хӑйне ӑслӑ ҫын пек
кӑтартасшӑн тем пек тӑрӑшрӗ.
Еҫлекен ҫын пуш параппан ҫапакана хӑҫан юратни пулнӑ? Ат
те те, ун сӑмахӗсемпе йӳҫӗхсе ҫитнӗ май, чӗлӗм туртса ячӗ.
__ — Ну, кусене пӗлетӗн, тейӗпӗр. А мӗн сӑмах вӑл фельдфебель?
Хӑвӑрт ӑнлантарса пар-ха мана?—каллех ыйтрӗ Ю рук пичче.
— Ф ельдфебель?—куҫне чеен хӗсрӗ атте. — Фельдфебель акӑ
мӗн...— танн тутарчӗ Ю рук пиччене калӑплӑ ҫӑпатипе...
Вӗҫкӗн тӗпчевҫӗ чӳрече умӗнчен вӗлтлетсе иртни ҫеҫ курӑнчӗ.
— Итле эс, ы вӑлӑм ,—терӗ кайран атте мана, — пӗли-пӗлми
сӑмахпа нихҫан та ҫынна тӑнран ан ил, нумай пӗлетӗн пулсан,
пурнӑҫра усӑ кур унпа, ҫынсене усӑ кӳр. Ю рук пиччӳ, ав, пакӑлтатсах ӗмӗрне ирттерет. Чӑннипе пуҫӗнче унӑн ӑсӗ арпа миххинчи
виҫ пӗрчӗ тырӑ чухлӗ ҫеҫ.
Атте вӗрентсе каланисем пурнӑҫ сукмакӗпе утнӑ чухне самаях пулӑшрӗҫ мана.
Ш кул вальсне ташласа тухса кайнӑранпа вӑхӑт чылай иртрӗ.
Тӗрлӗ ҫул суйласа илчӗҫ ачасем. Юрук Юрки ун чухне, пирӗнпе
эндиклопеди терминӗсемпе ҫеҫ калаҫатчӗ пулин те, вырӑспа чӑваш сӑмахёсене пӑтраштаратчӗ.
Нумаях пулмасть эпӗ Ҫӗпӗрти хуларан яла таврӑнтӑм. Тӗлпулу ячӗпе тӑвансемпе ларатпӑр. Кӗтмен ҫёртен куккасем патне
Ю рук Юрки ҫитсе кӗчӗ. Ёҫкеленӗ
май чӗлхи сӳтӗлсех кайрӗ
ачан. Перкелешет те перкелешет. «Интеграл, интермеди, инте
рес, интервал, интервью, Интеркосмос тата ытти интерсем ӑҫтан
тухса кайнӑ, мӗне пӗлтереҫҫё»,— тесе йёкёлтесе ларать.
Чӑтаймарӗ ман кукка, ура ҫине сиксе тӑнӑскерне хулпуҫҫинчен
пуссах лартрё,
— Эх, Ю рки,—терӗ лӑпкӑн,—аслӑ шкул та пӗтертӗн, ҫапах
аҫу юрринчен лайӑхрах юрӑ вӗренеймерӗн. Эс пире кунта тёрлёрен ыйтусем парса тӗрӗсленӗ пекки турӑн. Парам-ха эп те сана
пёр ыйту: «Мӗне пӗлтерекен сӑмах вӑл «тӑрнаккай?»
Юрки куҫӗсене кукка енчен пӑрчё те тутине чалӑш таркаласа
илчё:
— Пёлместёп ку сӑмаха, илтме илтнё те, ӑҫтан тухнӑ—калама
пултараймастӑп. Пӗр-пӗр ҫын тӑрнаккай пулнӑ пулӗ. Ҫавӑнпа халӑх хушшинче сарӑлнӑ. Тен, эсир те мана тӑрнаккай тетёр пуль?
Вӗреннӗ ҫын эп, диплом пур ман..,.
— Диплому хӑвӑнтах пултӑр сан,— чарчӗ Юркине кукка, —
«тӑрнаккай» сӑмаха та ӑнлантарса парайманскер, чӑнахах тӑрнаккай пуль эсӗ?
' — Эпӗ-и?—сиксе ?ӑчё Юрки. — Ак сире, киле кайса словарь
илсе килетёп те тӗп-тӗрӗс ӑнлантарса паратӑп. Тупнӑ «тӑрнаккай»
темелли ҫын.
— Тӑрнаккаях ӗнтӗ, кӳренмесӗрех йышӑн: вӗреннӗ тӑрнаккай!— ахӑлтатса кулса ятӑмӑр эпир пурте.

ПУРНӐҪ ЮХХИНЧЕ

УНИВЕРСИТЕТРА
Лариванпа Мирун ӗлӗкренпех пӗр ҫулпа утаҫҫӗ. Тӗн уявӗсенче
пӗринче те чиркӳрен юлман. Чиркӗве кайнӑ чухне Мирун яланах
Лариван патне кӗретчӗ. Анчах юлашки вӑхӑтра Мирун ҫак ҫул
ҫинче курӑнмарӗ. Ларивана ку тӗлӗнтерчӗ. Пӗр каҫхине старик
Мирунсем патне анчё.
— Аслаҫу пур-и?—ыйтрӗ вӑл кӗнеке вуласа ларакан пӗчӗк
Павӑлран.
— Университетра,—лӑпкӑн хуравларӗ ача.
— Мёнле университетра?—тӑруках ӑнланмарӗ Лариван.
— Культура университетӗнче,—тепӗр хут каларӗ Павӑл, - •
асанне те, аттепе анне те унтах. Эсир тата мӗншӗн вӗренӳре мар,
Лариван мучи?
Лариван Мирунсен килӗнчен шухӑша кайса тухрӗ, пёр вӑхӑт
хапха умёнче иккӗленсе тӑчӗ. Унтан вал, тем пулнӑ пек, Мирун
кайнӑ ҫӗнӗ ҫулпа—ялти клуб еннелле уттарчё.

ХУРА П Ӗ Р К Е Н Ч Ӗ К С И Р Ё Л Е Т
Ку ӗҫ пёр ҫирӗм ҫул каяллах пулса иртнёччё.
Пёррехинче яла халиччен курман тракторсем килчӗҫ, урамсене ҫӳллё юпасем ларта пуҫларӗҫ. Сӑнчӑрлӑ пиҫиххи ҫыхнӑ каччӑсем юпасем ҫине пралук карса тухрёҫ. Вӗсем Ҫурта Матӗрни патне те ҫитрӗҫ.
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— Кинемей,—терёҫ каччӑсем ,— ҫутӑ кӗртсе паратпӑр
Матёрне кӗтесри турӑшсем енне пӑхса сӑхсӑхса илчӗ:
~ Ҫук, ҫук, ачамсем, лектричествӑ кӗрттерместӗп эпӗ ҫылӑх
пулать.
Тепӗр темиҫе кунтан яла уяв ҫитрӗ,
урамсемпе пӳртсенче
Ильич лампӑчкисем ялкӑш рӗҫ. Матӗрнесен умӗнчи юпа тӑрринче
те ҫӗнё хӗвел ҫуталчӗ. Унӑн куҫа ш артаракан пайӑркисем кантӑк
витӗр Матӗрне пӳртне кӗчӗҫ. Матӗрне ҫавӑнтах чӳречене кивӗ
утиялпа карса хучӗ. Пӳртре халӗ .кӗтесри лампада ҫути ҫеҫ тӗксӗммӗн мӗлтлетрӗ.
Анчах та, пурӑнсан-пурӑнсан, пёррехинче Ҫурта Матӗрни ҫывӑрма выртнӑокер сиксе тӑчӗ те чӳрече ҫинчен утияла сирсе пӑрахрӗ. Ҫӗрлехи хӗвел пӳрт ӑшчиккине ҫап-ҫутӑ турӗ.
Халӑх ҫутинчен пытанса йӑлӑхнӑскер, Матӗрне, ҫылӑха-мӗн!
мансах, ирпе монтер патне тухса утрё.

ПРОПИСКАСАР

ТУРАШ

Кӗркури — ҫитмӗлелле ҫывхарнӑ ватӑ, машина паркӗнче хуралта тӑрать. Карчӑкӗпе иккӗшех пурӑнаҫҫӗ. Сывлӑх енчен аптрамаҫҫӗ-ха. Пурнӑҫӗ те чиперех темелле. Кӑҫал вӗсем, колхоз пулӑшнипе, ҫӗнӗ пӳрт лартрӗҫ.
Киввине пӑсас умён Кӗркури хӑй хӗрӗх ҫул ытла пурӑннӑ пӳрте кӗчӗ те кӗтесри турӑша алла илчӗ. Нумайччен шухӑша кайса
тӑчӗ вӑл Христос сӑнне ӳкернӗ картина умӗнче.
Ҫук,— тсрӗ вара «ӑм ӑлсӑррӑн,—сана эпӗ ҫӗнӗ пӳрте хампа
пӗрле илсе каймастӑп. Пайтах кӗл турӑмӑр карчӑкпа иксӗмӗр, ан
чах пурпӗрех йывӑр вӑхӑтсенче пулӑшу таврашӗ ямарӑн: ывӑла
та вӑрҫӑран илсе килеймерӗн, пӳрт те лартса памарӑн. Ватлӑхра
вара эсӗ мар, колхоз пулӑшрӗ. Тӗрӗсех каларӗҫ пуль ҫав клубра:
тӗн-тӗшмӗш вӑл — ултав. Эй, санпа, чунсӑр хӑма татӑкӗпе!..
Вӑннь! туса вёҫрӗ Кӗркури ывӑтса янӑ турӑш алӑк патнелле.

« А Т Т Е ХАЙ К А Л А Р Ё »
Ҫтаппан ҫиччӗ тултарчӗ. Кунёпех вӑл букварьне уҫа-уҫа хупать. Саспаллисене пурне те паллать ӗнтӗ, вулама та кӑшт пултарать Ҫтаппан, ҫырасса вара чӑх чӗрни пек сӑрмаклать.
Пёррехинче амӑшӗ Ҫтаппана иртерех вӑратрӗ.
58

— Ы вӑлӑм, паян йкеёмӗр пасара «айӑпӑр, куккусем патне те
кӗрсе тухӑпӑр,—терӗ.
Ҫтаппан хӗпӗртесе ӳкрӗ. Пасарлӑ яла ҫитиччен вӗсене лашапа
тухнӑ Минула мучи лартса кайрӗ.
— Ай-яй пысӑк ҫурт, пӑх-ха, анне, тӑрри ҫап-ҫутӑ йӑлтӑртатать, шалта мӗнле-ши. Кӗрсе курар-и?—кӗпе ҫаннинчен карткарт туртса илчӗ Ҫтаппан.
Кун пек пулса тухасса кӗтмен Марье инкен чӗри лӑшах пулчӗ. Кутӑнрах ывӑлне чиркӗве епле илсе кӗртесси ҫинчен паҫӑртанпах шухӑшласа пыратчӗ-ха вӑл. «Ашшӗ хӑех шкула кайма пуҫличчен ачана шыва кӗртес, ӑна пачӑшкӑ умӗнче хӗрес чуптутармасан
хамӑра та ҫылӑх пулӗ, терӗ те» ,—картишне кӗнӗ чух шухӑшларӗ
Марье инке, пичӗ умне ҫине-ҫинех хӗрес хунӑ май.
Ҫтаппаншӑн кунта пурте кӑсӑклӑ: «Мӗншӗн хӗрес нумай лартса
тухнӑ? Ма ҫынсем хура халатсемпе? Ку хуранӗ мӗн тума кирлӗ?»
—анратса пӗтерчӗ вӑл амӑшне.
— Ҫакна ӗҫ-ха,—хӗрлӗ шӗвек сӗнчӗ ӑна хулӑн сасӑпа мӑкӑртатакан пачӑшкӑ.
— Эрех вӗт к у ,—хӑюсӑррӑн хирӗҫлерӗ Ҫтаппан. — Ачасене
ӗҫме юрамасть вӗт...
— Эрех мар, турӑ юнӗ вӑл. Ёҫ те, ҫак хӗресе чупту, вара
шкулта пуринчен лайӑх вӗренекен пулӑн,—суйма пӑхрӗҫ пӗчӗкскерне.
' Ҫтаппан пуҫне ҫеҫ пӑркаларӗ.
— Турӑ чури, ҫӳлти аттемӗре хисепле! — янӑраса кайрӗ пачӑшкӑ сасси.
— -Чура мар эпӗ. Суятӑр, мучи, нимле турӑ та ҫуккӑ. Атте
клубра лекци вуланӑ чухне хӑй каларӗ! — алӑк хыҫӗнче илтӗнсе
юлчӗ Ҫтаппанӑн ҫинҫе, анчах ҫирӗп сасси.

ЧЕРЕТ КАНТУРӖ
йӗркеллех ӗҫлеттӗмӗрччӗ, ш ӑкӑл-шӑкӑл калаҫсах пурӑнаттӑмӑрччӗ. Ирхине саккӑрта кантура ҫитнӗ те, пиллӗкре унтан тухса
кайнӑ. Ним хуйхи-суйхи те пулман. Тиркеева кантур пуҫлӑхне
лартнӑ хыҫҫӑн пуҫланчӗ камит. Х алӑха пухрӗ те вӑл хыттӑн асӑрхаттарчӗ: «М алтанхи ирӗклӗхе манӑр. Ы рантан пуҫласа ӗҫе килнине, ӗҫрен кайнине, апата тухнине, апатран таврӑннине журнал
ҫине паллӑ тӑвӑпӑр, унта алӑ пусатӑр».
Тепӗр ирпе, алӑ пусас тесе, коридор вӗҫне черете тӑтӑм. Умра
сахалтан та ҫӗр ҫын ытла. Кам хаҫат вулать, кам кукӑль чӑмлать, кам юмах ҫаптарать. Кантурӗнче, арҫын пуҫне виҫ хӗрарӑм
ӗҫлекенскерӗнче, чанкӑлтатакан, пӑшӑл пӑтти пӗҫерекен ытлашшипех. Амӑрту инженерӗ Сарра Сарафанова сасси янках каять:
«Хӗрсем! Паян универмагра атӑ сутаҫҫӗ— ҫӳллӗ кӗлеллӗ, ӑшӑ
сӑранлӑ, хура тӗслӗ, ют патшалӑхран кӳрсе килнӗскер».
Такӑшӗ ӑна шӑпланма ыйтрӗ. Управляющи килет иккен. Тиркеев ҫынсем ҫине мӑвкӑмӑллӑн пӑхса иртсе кайрӗ. Вӑл курӑнми
пулсанах, Сарра Сарафанова тепӗр хыпар сарчё: «Суту-илӳ ҫуртӗнче ӑшӑ халат, мамӑк кӗпе-йӗм пулать. Кӑнтӑрла иртсен кӗрӗкпальто сутма тытӑнмалла».
Самай хӑвӑрт шӑвакан черет чарӑнчӗ ларчӗ. Хӗрарӑмсем Сар
ра Сарафановӑна сырса илчӗҫ те, тӗпчеҫҫӗ те тӗпчеҫҫӗ: «Мӗн
тӗсли? Мӗнле виҫевли?..» Саккӑр ҫурӑра тин алӑ пусма черет ҫитрӗ. Ёҫре пай пуҫлӑхӗ мана куҫран сиввӗн пӑхрӗ те:
— Малтанлӑха каҫарӑпӑр. Ҫухатнӑ вӑхӑта хӑть юлса, хӑть
апатра ӗҫлесе тат,—терӗ.
Чӳречерен лайӑхах курӑнать: Сарра Сарафанова ертсе пыракан ушкӑн, автобус ҫине ларса, лавккана вӗҫтерчӗ. Эпир ӗҫлетпӗр. Вунпӗрте гимнастика туса хул-ҫурӑма ҫемӗҫтертёмёр. Унтан
буфетра сив яшкапа шӑртлӑ пулӑшӑн черет тӑтймӑр. Апат ҫинӗ
хы ҫҫӑн—алӑ пусма. Пиллӗкре... Хӗрарӑмсем коридорта каллех
суту-илӳ ҫӑмхи сӳтеҫҫӗ. Атӑ илни мухтанать, илейменни— кулянать.
Ҫапла, пурӑна-киле, хамӑр чӑн-чӑнах ӗҫре пулнине ӗнентерес
тесе алӑ пусассишӗн черетре тӑра-тӑра халран кайрӑмӑр. Ҫуртйӗр проекчӗн чертежне ӳкерме мансах халап-юмах итлетпӗр.
Сарра Сарафановасем... Управляющи заместителӗ Чупкин ӗҫре
мӗншӗн хура куҫлӑх тӑхӑнса ҫӳренине те пӗлеҫҫӗ. Сухов инженер,
аллӑри хусах, Сарра тантӑшне йӳнетнӗ тутӑр парнеленӗ пулать.
Марине Маринова чертежница упӑшки ача чӑпӑл тума, кӗпе-йӗм
ҫума, шӳрпе пӗҫерме пит маҫтӑр-мӗн. Кадрсен пайӗн пуҫлӑхӗ Ревнин хӑна ҫуртӗнче ӗҫлекен арӑмӗ патне кашни ҫур сехетре шӑнкӑравласа тӑрать имӗш. Маша машинистка ресторана ташлама ҫӳрет, урай ҫӑвакан Укахвин сутлӑх пилӗк йыт ҫури пур, Глинова
геодезист попугайне ҫӑмламас кушакӗ тьггса ҫинӗ, тет. Хыпар ҫине хыпар...
Черетре ҫухатнӑ вӑхӑта эпӗ, тем пек тӑрӑшсан та, ӗҫлесе татййми пултӑм. Аптранӑ енне чертеж сӗтелне механизацилерӗм те
хутӑм: тӑватӑ ури вӗҫне шариклӗ подшипнвксем ҫапрӑм. Кӑлтӑр60
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таттарса тухрӑм та сётеле, коридорта хамӑн вырӑна йышӑнтӑм.
Алӑ пусма черет ҫитиччен шӑпах пӗр чертеж ӳкерсе пӗтертӗм.
Ман пата ВОИР пуҫлӑхӗ чупса пычӗ те, хыттӑн-хыттӑн ыталаса
виҫҫӗ чуптурӗ. «М аттур,— терӗ,— малтанлӑха ку ҫӗнӗлёхшӗн преми, кайран...» Кайрантарахпа тава тивӗҫлӗ рационализатор ятне
те илтӗм, пуху-канашлура хамӑн малта пыракан опытпа паллаштарса та ывӑнтӑм. Ҫапах та савӑнтӑм. Коридора май хыҫҫӑн мехсӗтел тӗксе тухакансем татах тупӑнчӗҫ.
Профсоюзӑн вырӑнти комитечӗ «Черетри вӑхӑтпа туллин усӑ
курар!» ятпа конкурс ирттересси ҫинчен пӗлтерчӗ. Хӗрарӑмсем
ҫав кунах алӗҫ кружокӗ йӗркелерӗҫ. Сарра Сарафанова тӗрӗ тӗрлекенсем, ҫӑм чӑлха, чӗнтӗр ҫыхакансем хушшинче ӑм ӑрту пуҫарса ячӗ. Арҫынсем вӗрсе каламалли инструментсем сӗтӗрсе килчӗҫ
те репетици пуҫларӗҫ.
Коридор шавлать, кӗрлет. Черет кантурӗ хӗрсех ӗҫленӗшӗн
Тиркеев пӗсехе тулли савӑнать пулӗ. Эпир вара ш ӑла ҫыртатпӑр
ҫеҫ.
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