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Патшалӑх комиссийӗ лайӑх паллӑ лартса панӑ хыҫҫӑн строительсем хӑйсен ӗҫне тата лайӑхрах паллӑ турӗҫ. Калуш завочӗн
культура керменӗ хула илемне капӑр сӑнпа ҫутатса ячӗ. Тахҫантанпах вӑрманта вӑрттӑнланса пы танса ӗҫлекен завод калуш па
мечӗк те кӑларать-ҫке. Ҫавӑнпа халӑхра “калуш завочӗ” ят сарӑлнӑ.
Виҫӗ ҫул тӗрм еш рӗ М алы ш кин у п равлени йӗ Ш упаш карӑн
кӑнтӑр-анӑҫ енче. Тӗрӗссипе - Карсаков прораб участокӗ.
Ҫырӑ хулӑн ҫӳҫлӗ, сенкер куҫлӑ, кӗске мӑйӑхлӑ, ҫаврака тулли
питлӗ, юман кӗрешӗ пек Вася-Василек, Ваҫлей; пуҫне сарӑ каска,
кӗлеткине шыв яман курткӑпа ш алпар ш ӑлавар, урине кирзӑ атӑ
тӑхӑннӑ Карсак; канмалли кунсемпе уявсенче мӑнаҫлӑн утакан сарлака шлепкеллӗ, йӑрӑмлӑ костю мпа ҫап-ҫутӑ пуш маклӑ, зонтиклӑ
Василий Н иколаевич ӗнтӗ вӑл - Карсаков.
Тухӑҫ енчен ӳкнӗ хӗвел пайӑрки ӑна ӑш ӑтса вӑратрӗ. Сарлака
ывӑҫ тупанӗпе питне ҫине-ҫине сӑтӑрсан та хӑйне ачаш лакан ӑшӑ
вӑйран хӑтӑлаймарӗ, тӗлӗкӗнчен йывӑррӑн уйрӑлса куҫне уҫрӗ те
сасӑсӑр кулса ячӗ. Тӗлӗкре хӗвел ҫутисем, хӗр пек ясарланса, перекки ярӑнаҫҫӗ пек, юман тӑррине вӗҫсе анаҫҫӗ те, уҫӑ чӳречерен
унӑн пичӗ ҫинех юхса кӗреҫҫӗ, ташӑ картине ҫаврӑнса тӑраҫҫӗ.
Хӗрсен таш ш ипе питҫӑмарти кӗҫтет, кӑтӑкланать. Ҫамкаран тута
хӗррине ҫити ункӑланӑ хӗр хӗлхемӗ пӗҫертет те пӗҫертет, вёсен
варрине хупӑннӑ сӑмса хытса каҫӑрӑлать. Таш ӑҫӑсен ертӳҫи, сӑмса
тавра тӑпӑртатса ҫаврӑннӑ хыҫҫӑн, тута хӗррине чечек пылӗ сӗрсе
тухать, хӑйӗн уш кӑнӗпе тепӗр вӑр саьрӑм тӑвать те. . ,-гуҫ умӗнчен
ҫухалать.
Ваҫлейӗн тути ҫаплах кулать-ха, тӗлӗкри таш ӑҫӑсен ертӳҫи алтӑрпа ӑсла пырса ӗҫтерессе кӗтнӗ пек пылакланать, анчах темле
кӗтсен те тӗрленӗ кӗпеллӗ хӗрупраҫ куҫ тӗлне пулмасть, хӑпнӑ ӑша
никам та кантармасть, хӑлхана ҫеҫ ш ӑпчӑксем тьӑвлатни кӗвӗлентерсе ярать. Хӑй те ш ит-ш тит, ӳ -ӳ-ӳ-и-и-и ть, чи-чи -чи, чью -ю -ю ш ь-ш ь тутарса юрласа ярать те, ҫывӑхри ш ӑпчӑксене ҫӗнӗ хӑватпа
3

астарса пёр ҫаврӑма пуҫтарать. Ун аллине кӗрсе ӳкнӗ вӗҫенкайӑксем ҫутта тухнӑ тавралӑха, унта пурӑнакан ҫы нсене ҫӗнӗ кун ҫитнине палӑртса, кӗвӗллӗ хум сапаҫҫӗ, ҫутҫанталӑк ҫыхӑнӑвӗнче
кӑмӑллӑ туйӑм ҫуратаҫҫӗ.
Упӑшка тупайман М анька-крановщ ица юрату пылакне сӑмсаран сӗрсе хӑварм арӗ-ш и тесе те шухӑшласа пӑхрӗ Ваҫлей, анчах
туйӑм кӗлеткере урӑхларах йӑш ӑлтатрӗ. Каска пуканӗ пек М анька
сӗмӗ мар ку. Тутари ш ӑрш ӑ та ун ш ӑрш и мар. Чун-хавал хӗрӳлӗхне
ш ӑнӑҫтарайм асӑр, кран кабинине силлентерекен М анькӑна ӑшри
туйӑма палламан ш ӑрш ӑ сарса ӳсӗртекен ирхи ш ӑпчӑкпа танлаш тарса пӑхрӗ. Тӗлӗкри пике, юманлӑхри ш ӑпчӑк кӗлеткене кӗрсе
чуна, юна хутш ӑннӑ пекех, пике енчен вӑрттӑн кӗрсе кайнӑ вӑйлӑ
хум утияла ҫӗклерӗ, М анькӑна таҫта ҫити курӑнми хӳтерсе ячӗ. Ку
туйӑм мӗне пӗлтернине ытлаш ш и шута илмесӗрех Ваҫлей хӑйне
ирхи йӗркене кӗртрӗ. П аҫӑртанпах сӑмсана кӑтӑклакан суханпа аш
ш ӑрш ине тэтах та тутлӑлантарса, кухньӑна кӗчӗ. Арӑмӗ ҫӗрулми
ӑшаланӑ. Сӗтел ҫине ҫур литр лартнӑ. Ваҫлей пӗр черкке ярса мухмӑр
чӗртрӗ те арӑмӗ ҫине куҫ айӗн пӑхса тутине култарчӗ, пысӑк преми пулать, терӗ. Укҫа та, япала та самаях перекетленӗ вӗсем стройкара, укҫалла та, сыпмалла та, тусла-тӑванла та сахал мар ярӑнтарнӑ, виҫ уйӑх маларах туса пӗтернӗ кермене. Уйӑрнӑ укҫа-тенкӗрен хавхалантармалӑх пурне те ҫитет - хуралҫӑ таранах.
А патланнӑ хыҫҫӑн Ваҫлей балкон ҫине тухса карӑнчӗ, ӗнерхи
шалу укҫине вы рнаҫтарма каякан арӑмне алӑ сулса ӑсатса ячӗ те
юманлӑха чылайччен сӑнарӗ, пирус туртса ячӗ. Хӗвел куҫа шартарать, ш ӑпчӑк сасси тамалнӑ, вӑрман енчен вӗри сывлӑш капланса
килет.
Ҫӗнӗ кермен йывӑҫсем витӗр курӑнмасть. Тӳрӗрен вара вӑл кунтан икӗ ҫухрӑмран ытла мар. Утас пулсан, кукӑр-макӑр ҫул-сукмакпа - виҫҫе те ҫывхарать. Строительсем пек каласан, нуль ш айӗнчен - никӗсрен - пуҫларӗҫ кӑткӑс ҫурта тумаш кӑн. М алыш кин
ӑнах ш анса пачӗ хӗрӗхӗмӗш позицие. Ун умён хулан пӗр райадминистраци ҫуртне кӑлтӑксӑр ш ӑрантарса лартнӑ хыҫҫӑн, трестра ырӑ
ят сарӑлчех пулмалла ҫав унӑн. Унччен тунӑ ҫурт-йӗр пирки те япӑххине илтмен. Хула тӑрӑх ҫӳренӗ чухне хӑй тунӑ каш ни ҫурт умӗнчен чарӑнса сӑнам асӑр ниепле те иртсе каяймасть, нумай-нумай
асаилӳ ы тамне кӗрсе ӳкет. Лайӑххи те, япӑххи те, тем те пулнӑ.
Ялтан хулана ҫӗтӗк тумпала килсе ура сырнӑ. Училище, техникум,
стройф ак. С тройкӑра ӑна-кӑн а тӑвакан, “тур ш ы вӗ” патне чупакан, кам енщ ик, бригадир, мастер, прораб - ӗҫ тӑвакан. Тӗп ӗҫе
тӑвак ан , ӗҫе й ӗр к елек ен , ҫӗрш ер ҫул маларах пӑхса типтерлӗ,
илемлӗ, ҫирӗп ӗҫ пурнӑҫлакан. Н икӗсӗ те ан антӑр, стени те ан
ҫурӑлтӑр, кирпӗче тыттармалли ирӗлчӗкӗ те хытсах, ҫирӗпленсех
пытӑр, кӗтес тӳрӗ, ҫӑтӑ, тӑрӗ яка, тикӗс пултӑр - ҫакӑ унӑн тӗп
хакӗ.
Каҫпа п аян кун пи р ки мухтав ш авӗ янӑрарӗ. Калуш завочӗ
керм ен тӑвак ан сен е чыслать. У наш кал савӑк каҫсенче Ваҫлей
К а р с а к о в м и ҫ е п у л н ӑ -ш и - ш у т л а м а н , а н ч а х п а я н х и уяв
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мӗскерш ӗн ун чунне канӑҫсӑрлантарать-ха, чӗрене йӑш каттарать. Хӑма урай тӑрӑх кум ланӑ май хӑйне хӑй лӑплантарайм асть.
Еҫне туса пӗтернӗ, керм ен хатӗр, кайса лар та мухтав сӑмахне
итле, п р ем и -п ар н и н е ил, ю лташ усем пе куҫ курми пуличчен
савӑн, киле йӗркеллӗ ҫит. Урӑх никам та ним те ы йтм асть санран, урӑх эсӗ, арӑм усӑр пуҫне, паян никам а та пит кирлех мар.
Ҫук вӗт, никотин та пусараймасть тапраннӑ пӑлхава. Пуҫри усӑсӑр
шухӑша сирее ярас тесе вара вӑл А ртемьевӑн “ С ал ам п и н е” вулам а пуҫларӗ. Ун пек чухне ялан кӗнеке пулӑш ать ӑна. П ӗчӗклех
амӑш ӗсӗр тӑрса юлнӑ Ваҫлей чӑваш ҫы ннин хуйхи-суйхине ӗненмелле уҫса панӑ хайлавсене куҫҫуль кӑларсах чӗри витӗр сӑрхӑнтарать.
Арӑмӗ чаплӑ кӗпе, пальто туянса килчӗ. Упӑшкине пушмак лартса
пачӗ. Шӑпах юрӑхлӑ. Хӗсмест.
- Тӑхӑнса пӑхмасӑр мӗнле илме пӗлнӗ эсӗ? - кӗнекине пуҫ вӗҫне хурса тӗлӗнчӗ Ваҫлей.
- Виҫ ҫул пурӑнса та упӑш ка размерне пӗлмесен вара ман араму тесе мӗнле курӑнас сан умӑнта? - савӑнӑҫне пытараймасӑр ҫӗнӗ
тумпа тӗкӗр умӗнче явкаланчӗ арӑмӗ.
М ӑшӑрне юратать-ха Ваҫлей. Хӑй каланӑ тӑрӑх, ҫӳпҫи май хупӑлчиех тупӑннӑ. Ывӑл ӳсет вёсен. Кӑмӑл-туйӑмӗ иккӗш ӗн пӗрпекрех. Ҫапӑҫса, япала ҫӗмӗрсе кӳрш ӗ-арш а тӗлӗнтермен, аш ш ӗ-ам ӑшне (амаҫури амӑшне) ӑш хыптарман. Килти каш ӑк-чаш ӑка ш акӑртаттарса куркаланӑ ӗнтӗ, унсӑр епле-ха пурӑнан. Кӑмӑл-туйӑм
сикки мар-и-ха вӑл?
Арӑмӗпе калаҫнӑ чухне те пуҫра такам хуҫаланать унӑн. Вӑл арӑмӗпе мар - такампа калаҫать. А птранипе арӑмӗ эс ӗҫнӗ пулас-ха
тесе шӑршласа, кӗленчене тытса пӑхрӗ.Лешӗ ю рӗ-ҫке, хӑнӑхнӑ эп
сана пӗрмай хӑвӑн кирпӗчӳсемпе тимӗр-бетону ҫинчен шухӑшласа
пуҫна ватнине, эп кирлӗ мар сана тесе мӑртлатса илсен тин арӑмне ы таласа илчӗ, яч ӗш ӗн ч у п ту кал ар ӗ, а ч а ш л а н са ун тавра
йӑпшӑнчӗ, каҫпа кермене пӗрле кайма чӗнчӗ. Арӑмӗ килӗш мерӗ,
вӑл каҫпа амӑшӗ патне каять иккен. Ачи унта-ҫке вёсен. Кун пирки
мирлех калаҫса татӑлчӗҫ.
Вӑхӑт ҫитерехпе Ваҫлей Карсаков хваттерӗнчен васкаса тухса
утрӗ. Кермен патне троллейбус-автобуспа ҫаврӑнса каймалла. Ҫурран, ҫырма урлӑ, тӳрӗрех. Такам хыҫран хӑваланӑ пек, умра ылтӑнахах купи кӗтнӗ пек авӑстарса пырать вӑл вӑрӑм урисене. Ч ӑнкӑ
ҫыранран чупса анчӗ, тӑвалла пӗр утас вырӑнне иккӗ туса ӑнтӑлчӗ.
Кермен умӗнче кукалесе тӑракан юлташӗ, Й ӑван Павлов, кулкаласа ун чӗрине тытса итлерӗ:
- Сиксе тухать вӗт, мӗн, арӑму хыҫҫӑн чупать-им? - тесе ҫурӑмӗнчен хытах шаплаттарчӗ.
Бригадира Карсаков хӑй арӑмне пёрле чӗнни, анчах вал ерҫейменни ҫинчен каласа ӑнлантарчӗ те, шӳте туйса йыш ӑнмасӑрах
мрамор картлашка ҫине ярса пусрӗ. Чӗре кӑлт-кӑлт тӑвать. Ю лташӗсемпе сӑра ӗҫнӗ хыҫҫӑн пуҫ пушшех пӑтранса кайрӗ, тем шухӑшӗ
явӑнать.
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Пуян чысларӗ вӗсене калуш завочӗ. Паха керменш ӗн тав турӗҫ.
Ваҫлей Карсакова яппунсен телевизорне парнелерӗҫ. Савӑнма кон 
церт, вӑйӑ-таш ӑ хатӗрленӗ. Кермен тул енчен те, шалтан та капӑр
пулсан, уяври халӑх кӑмӑл-туйӑмӗ те савӑк пултӑр тенӗнех хатӗрленнӗ ӑстаҫӑсем.
Кӑштах хӗрнӗ Й ӑван Павлов анчах ӑна пӗҫ ҫӗклесе таш лакан
хӗрупраҫсен ҫара ура илемӗ пирки ахлата-ахлата тӑнлантарма
тытӑннӑччӗ, анлӑ сцена ҫине ҫӳхе кӗпине вӗлкӗш терсе шур акӑш
иш се тухрӗ. Сылтӑм аллинчи чечеклӗ тутӑрне сулласа, чакӑр куҫӗпе зала ялкӑш тарса ячӗ те пирӗш ти Ваҫлее сывлайми туса лартрӗ.
Хӑй сисмесӗрех вӑл чӗрине ярса тытрӗ, кӑштах ҫӗкленсе малалла
ӳпӗнчӗ, юрӑҫ сӑмахӗсене виҫ кун ҫимесӗр пурӑннӑ хыҫҫӑнхи пек
ҫӑтма нуҫларӗ:
Эпӗ санш ӑн, эсӗ манш ӑн,
Ҫ уралм ан-ш и тӗнчене?
Эсӗ м анш ӑн, эпӗ санш ӑн
Ҫ унтарм ан-ш и чӗрене?
Уҫӑмлӑ сасӑ кӗвӗленсе юхать, ҫепӗҫ хумлӑн ҫапӑнса пит-куҫа
кӑтӑклантарса ярать, курӑнми туртӑм ҫиппине карса лартать юрӑҫпа Ваҫлей хуш шине. Баянист выляса кӗвӗ ҫаврӑмӗ тунӑ хушӑра
кӑкӑрне каҫӑртса сы власа илет те ӑрӑмҫӑ пике каччӑ чунне асам
ҫиппи тӑрӑх хӑй ӑш нелле туртать:
Вӑрансам-ха, асамлан-ха,
Ҫывхарсам ман патӑма.
Вӑтанмасӑр ытала-ха,
Ӑшӑтса яш чунӑма.
- П ӑх-ха эс тути ҫӑварне, - кӑлт тӗртет Й ӑван Павлов. - Сан
М анька-крановщ иц унни нчен виҫ хут пӗчӗкрех. Т итьки-питьки те
ывӑҫа кӗмелӗх ҫеҫ, М анька-ӗненни мар. П ӗчӗк туталлин ун тутлӑ
тути те пӗчӗк тет. Тӑвӑр, тет.
Ваҫлей юлташӗн аллине ыраттармаллах чӑмӑртаса лартрӗ, дам
ки ҫине ш ӑпӑртатса тухнӑ тарне ш ӑла-ш ӑла малалла итлерӗ:
Вут чӗремӗр сыввӑн таптӑр
Х ӗрнӗ ӳт ытамӗнче.
Юн вӗретӗр, канлёх сиктӗр
Ю рату хуранӗнче.
- Санах чӗнет ку йӑкӑлти. Ваҫлей, хӑюллан, чуп часрах, на чечек,- хӗтӗртет Й ӑван. - Ҫав М анька-ӗнепе намӑс куран.
Тепӗр енче ларакан кам енщ ик та хулпуҫҫинчен сисӗмлех ҫатлаттарса илчӗ ӑна, ыттисем кулса ячӗҫ. П ӑлханнипе ахаль те юн
тулнӑ пичӗ анис улма пек курӑнакан пулчӗ Карсаковӑн, вара вӑл
чӑтаймарӗ, сӗннӗ чечек ҫыххине силлесе сцена патнелле таплаттарчӗ. Ш ӑпах ӗлкӗрчӗ. Баянистпа юрӑҫӑ пуҫӗсене пӗке-пӗке каялла
утма пуҫланӑччӗ. П ӑлханса та вӑтанса, урисене урлӑ-пирлӗ пуска6

ласа ҫывхарчӗ Ваҫлей вӗсем патне, баянистне алӑ пачӗ, куҫран
пӑхма им енсе чечек ҫы ххине п и кен е ты ттарчӗ, хӑю лланарах
кӑххӑмлатрӗ те, саламларӗ:
- Чиперккеҫӗм, хамӑр строительсем ячӗпе чӗререн тухакан ак
ҫак ӑшӑ салам сире. Мӗнле чаплӑ юрларӑр...
Алӑ ҫупни вӑйланса пычӗ, чарӑнм асӑр чы лайччен кӗрлерӗ,
шӑхӑракан та, кӑш кӑракан та илтӗнчӗ. К онцерта ертсе пыраканӗ
юрӑҫпа баяниста вёсен ыйтӑвне тивӗҫтерме сӗнчӗ.
Пике алли пӗҫертнипе вӗриленсе кайнӑ Карсаковӑн кӗлетки
тӑр-тӑр чӗтренсе илчӗ, часрах вара вӑл картлаш капа анса малти
рете ларчӗ. Кунтан питӗ уҫӑмлӑн курӑнать. Ҫӳхе кӗпе айӗнче хускалакан пӗҫсен паллипе ҫинҫе пилӗкӗ, мечёк пек чӗччисем, ҫаврака
питҫӑмартийӗсем, хӑмӑртарах хура куҫ, кӑтралатнӑ ҫӑра кӗске ҫӳҫ,
хайхи Йӑван Павлов мухтаса пӗтернӗ тӑпӑлкка тута. Ш апа ҫӑварӗ
пек карӑнакан хӑшпӗр юрӑҫсен ҫӑварӗ мар ӗнтӗ, чуптума меллӗ
ҫӳхерех тута, кӑшт каҫӑртарах хитре сӑмса. Хӑй ҫине кӑна пӑхса,
хӑйне ҫеҫ юрласа панӑн туйса ларчӗ Ваҫлей ҫемҫе пукан ӑш ш инче.
Ытти юрӑҫсен юррисем хӑлхана та путлӗн кӗмерӗҫ, концерт вӗҫленессе ҫеҫ кӗтрӗ вӑл.
Ташш а тухсан Карсаков ю рӑҫ-пикене асӑрхарӗ. Вӑл хӑйӗн пуҫлӑхӗпе М алы ш кинпа ҫаврӑнать. Ҫӳхе кӗпе варкӑш ӑвӗ ҫӗкленӗ
сывлӑш хумӗ сӑмсана кӑтӑклантарса хӑварчӗ, чӗре хыттӑнрах тапма пуҫларӗ, чун вӗриленчӗ. Хӑй патнелле ҫывхаракан М анька-крановщ ицӑран хӑпас шутпа вӑл хыҫалалла чакса-чакса уҫҫа тухрӗ те
чупсах тепӗр еннелле васкарӗ. Акӑ вальс ҫемми вӗҫленчӗ. Таш лакансем ушкӑнсене пуҫтарӑнчӗҫ. Ваҫлей хӗсӗнсе мала тухса тӑчӗ. Ун
умӗнчех хайхи пике ҫамрӑксемпе кулкаласа калаҫать. Мӗн пулать
те мӗн килет тесе ӑшра сӑхсӑхрӗ те Карсаков кӗвӗ пуҫланнӑ-пуҫланман хӗр умне ҫитсе ӑна таш ш а чӗнчӗ. “A-а, эсир-ҫке ку, хавасах” , - тесе хӗр килӗшрӗ. Ваҫлей пике аллине ывӑҫласа тытрӗ, сылтӑммипе пилӗкне хупласа хучӗ. Ток ҫапнӑ пек кӑрт тунине туйрӗ
кавалер. Паҫӑрхи курӑнман ҫип халӗ вӗсене, ҫаврӑннӑ май, явакларӗ те явакларӗ, ӑнсӑртран сӗртӗннӗ чӗчӗ витӗр ҫиҫӗм ялтлатса
кӑкӑра ҫунтарса илчӗ. Ташӑҫсем ӑш ра вӑрттӑн ш ухӑш ласа-калаҫса
пӗр хушӑ куҫран пӑхаймасӑр нушаланчӗҫ, хӗрӗ чӑтаймарӗ, ачаш ш ӑн
ыйтрӗ:
- Эсир тунӑ-и ҫак ҫурта?
- Эпир.
- Мӗн тери пысӑк усӑ кӳретӗр эсир халӑха.
- Эсир те.
- Ю рланипех пурӑнаймӑн. Пурӑнма пӳрт, юрлама-таш лама кер
мен кирлӗ.
- Ю рлакан-таш лакан пулмасан, пӳртпе керменӗ те кирлӗ мар.
- Ҫапах та эсир маттурсемех, паттӑрсемех. Ёмӗр-ӗмӗре юлать
сирӗн ӗҫ. Ҫавӑнпа сирӗн умра чуна уҫса юрлас килчӗ. Э пир - ҫы рма леш енчен.
- Ӑҫтан? Хӑш театртан?
- Музыка училищ инчен. Ыран экзамен-ха. У-у-ух, хӑратать.

- Эсир паян экзамен тытрӑр. Ҫавӑн пек йышлӑ эртелпе “пиллӗк”
лартса патӑмӑр. Ҫ иччас алӑ пусатпӑр. Урӑх мӗн кирлӗ?
Хӗр ҫемҫен кулса калаҫрӗ:
- Эсир алӑ ҫупса алӑ пусни ҫитмест ҫав. Нумай тертленмелле.
- М ан пӗр пакӑлти юлташӑм Йӑван Павлов пур. Ҫавӑ хӑлха ҫумёнче чӑш алтатнипех эп сирӗн ята илтсе юлаймарӑм. Паллашмаллах
пуль...
- М арина Л арина эпӗ. Эсир?
- Ваҫлей Карсаков.
- Вася-В асилек пулатӑр апла эсир манш ӑн ҫак самантран пудласа. Ю рать пуль ҫапла чӗнме?
- Эп хирӗҫ мар. М ана ҫавах. Ӑҫта пурӑнатӑр? Общежитире-и?
- Ялта та, хулара та.
- Ак тата?
- Ҫур ял-ҫур хула урамӗнче.
- Э -э-э, пӗлтӗм, пӗлтӗм. М ир урамӗнче мар-и?
- Ҫавӑнта. Чукун ҫул хыҫӗнче. Хамӑр килтех.
- Ай вай-вай, кӗҫех ҫӑтса ярать вӗт сирӗн килсене аслӑ урам.
М отор завочӗ валли мӑн ҫуртсем лартма тытӑнатпӑр. Ӗҫне тума
треста укҫине те куҫарса панӑ.
- А ннесем те кулянаҫҫӗ. Ш алккӑ. Ачалӑх килӗ, сад пахчи пӗтет.
Улмуҫҫисем...
- М ӗн тӑвӑн, хула варрине илемлетме тунӑ аслӑ урам ӗмӗрӗпех
хулапа ялран тӑраймӗ ӗнтӗ. Атгу халь пӗр енче чул ҫурт, тепӗр енче
йывӑҫ пӳрт. Хула хӑюллӑнах таптать яла.
Ҫапла калаҫкаласа вӗсем пӗр-пӗрне хӑнӑхса пычӗҫ. М анькакрановщ ица ҫулса илчё-илчех Ваҫлее, алӑран ямасӑр, ирӗксӗрлесе
тенӗ пек пурпӗрех ташлаттарчӗ икӗ ташӑ, кӗҫӗр улаха чӗнчӗ. Карсаковӑн халӗ пуклак лапа ват хӗрпе кайма мар, унпа юнашар та тӑрас
килми пулчӗ, мана кӗҫӗр арӑм кӗтет-ха, саняттӑй тесе суйрӗ те
вӑл ӑна М аринӑсен уш кӑнне кӗрсе кайрӗ. М аринӑн та тин ҫеҫ паллаш нӑ мӑнттайран уйрӑлас килм ерӗ-ш и, куҫне-пуҫне чалкӑш тарса ун еннелле ш икленӳллӗреххӗн те, хӑюлланса та пӑха-пӑха илчӗ,
унпа тэтах та таш ларӗ, ташӑ хыҫҫӑн хӑналанса пуян строителӗн
коньякне те тутанса пӑхрӗ, ш околадне те астиврӗ, хӑйне ВасяВ асилек ӑсатса ям а ы йтсан... хӑвӑрт тем ш ухӑш ларӗ те, тӑрук
килӗш рӗ, ачалла сиккелесе илчӗ.
Телевизор леҫме Карсакова стройтрест хуҫи хӑйӗн “Атӑлне” ирӗк
пачӗ. “ Ч иперккӳпе ирччен чупма пултаратӑн, М алыш кин парни
ҫумне хушнӑ парне пултӑр”, - тесе маш ина алӑкне уҫса М арина
Л аринана ларм а сӗнчё, мӗнпур ырлӑх сунчӗ.
Акӑ вӗсем Ч апай поселокӗнчен тухса О ктябрь кӗперӗ ҫине
йӑрлаттарса кӗчӗҫ. Ҫурхи садсемпе вӑрман ш ӑрш и, хӑвӑртлӑха ҫӗнтерсе, уҫӑ кантӑкран сӑрхӑнса кӗрет, хӑй вӑхӑтӗнче имлӗ сывлӑш па сывласа ю лӑр, ҫур ш ӑрш и ҫуркуннечченех ш ӑмш ака ҫапать,
мӗн виличченех ӑш ра юлать тенӗнех чуна уҫать.
Калаҫу ҫыхӑнмарӗ. М арина Л арина кӗлте пек чечек ҫыххине
пӗҫҫисем ҫине тӑратнӑ, икӗ аллипе те ҫавӑрса тытнӑ. Ваҫлей шо •

фер ҫумӗнчи телевизорне асӑрхаса пырать. Павлов мичман урамне
ҫи тни не сиссе те ю лайм арӗҫ. К ар сако вп а ш оф ер телеви зора
пиллӗкмӗш хутри хваттере кӗртсе лартнӑ вӑхӑтра М арина шухӑша
кайрӗ:
“М ӗн пулчӗ-ха мана паян? Иртенпех канӑҫсӑрланатӑп. Пӗртте
хам шутланӑ пек пулса пымасть. Ыранхи экзам ен умён концерта
хутшӑнас мар тенӗччӗ - сӑмахсӑрах килӗш рӗм. Урӑх юрӑ юрлас
тенӗччӗ - хам ҫырнӑ сӑвӑ-кӗвёпе сиксе тухрӑм, якатса ҫитереймесӗрех. Валерккӑна киле пыма каларӑм - хам темле прорабпа ярӑнса
ҫӳретӗп. Вунпӗрмӗш троллейбус патне утса тухаймасттӑмччӗ-ши?
Вунӑ минутра вокзала илсе ҫитерет. Унтан ансан чукун ҫул айӗпе
тух та - анкарти, сад, улмуҫҫи, кӗтнӗ тӗлпулу вырӑнӗ. М ӗнле вӑй
урӑх ҫул-йӗрпе илсе пырать мана? Хама хам итлейместӗп, хама
хам итлеттерейместӗп. М ӗн, арҫын ҫуккӑ-им урӑх? Кунсӑр та, Валерккӑсӑр та ӑсатас, калаҫас, ыталас текенӗ лӑк тулли. Ҫапах ҫав
Ш уркасси ачинех юрататӑп. Х имкомбинат айне пулнӑ телейсӗр ял
каччинех кӗтетӗп - каш ни каҫ. Кӗҫӗр вара... Вуннӑра пыма хушрӑм,
халӗ ҫурҫӗр ҫитет. Пӑрахса та кайрӗ пуль. Ҫ иллине ш ӑнараймасӑр
тепӗр чух ҫурранах утакан. Ик хула хушшинчи автобус ҫӳреме пӑрахсан вӑл ахаль чухне те ялне тухса чупатчӗ. Халӗ ӗнтӗ комбинат панӑ
ҫӗнӗ хваттерне ҫитрӗ пуль. М ӗскершӗн вӗриленсе канӑҫсӑрланатӑпш и?”
Арҫынсем подьездран тухрӗҫ, аллисемпе хӑлаҫланса тем ҫинчен калаҫса ҫывхараҫҫӗ.
- М арина, кӗттернӗшӗн каҫарӑр. Халӗ сире киле ӑсататпӑр. Хирӗҫ мар-и? - ҫума кӗрсе ларчӗ Карсаков.
- Тавтапуҫ. Хӑвӑртрах ҫитесчӗ, - пуҫне пӗксе килӗш рӗ Ларина.
Вӗсем ӗнтӗ пушӑ урампа ӳхӗрггерсе ҫеҫ пыраҫҫӗ. Вася-Василек
чечек кӗлтине ыйтса илчӗ, каллех М арина аллине сӗртӗнсе хӗмленчӗ.
Мир урамне ҫитсе чарӑнсан, вырӑнтан та хускалма хӑрарӗ, ҫаплах
юнашар ярӑнас, ярӑнас килчӗ унӑн, анчах тухмалла, хӗре калитке
умне ҫитиччен ӑсатса ямалла.
Ш оферӗ М аринӑна алӑк уҫса тухма пулӑшрӗ. Ачи вӑл кунашкаллине хӑнӑхнӑ-ха пуҫлӑхпа ҫӳресе, хӑйне хӑй тытма вӗреннӗ,
ҫул ҫинче те, ахаль чух та ҫы н калаҫӑвне хутшӑнмасть, кам мӗн
пупленине-мухтаннине тӑнласа ҫеҫ пырать, хушнине итлет, вӑхӑтра
тӑвать, маш инӑна типтер тытать.
М аринӑш ӑн ш офер алли ним пек те туйӑнмарӗ, ҫак упан алли
вара, сцена ҫинче пуҫласа сӗртӗнсенех темле хӑрушла туйӑм кӗртсе
ячӗ кӗлеткене. Ҫав туйӑм хуҫаланть халӗ ӑшра. Ю нашар ларса пынӑ
чухне, тӗлӗнмелле, намӑссӑрлӑх шухӑшӗпе пӗҫ хушши нӳрелчӗ,
канӑҫсӑрлӑха кӗрсе ӳкнине пула куҫа хупса, темле нихҫан курман
ырӑлӑха ӗмӗтленсе ярӑнчӗ ларкӑчра. Туйми тунӑ асап саманчӗ иртсе кайнӑ хыҫҫӑн, хӑйӗнчен хӑй вӑтанса, темиҫе сехет каярах паллаш нӑ капӑр арҫын ҫине пӑхма та хӑяймарӗ. Хӑйпе мӗн пулса иртнине вӑл ӑнланчӗ пуль тесе ҫӑварне те уҫмарӗ, типсе пы ракан тути
хӗррисене чӗлхепе ҫуллакаларӗ. К ӗл еткер и ҫакӑн п ек алхасу
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вӑхӑтӗнче унӑн ҫӑварӗ типет, чӗлхи ҫӗтет.
С ӑмсана пырса ҫапнӑ юрату ш ӑрш и вара В ася-Василека эрехрен те хӑватлӑрах ӳсӗртсе ячё. Туйӑм туртӑмӗ курӑнман ҫип тӑрӑх
йӑкӑртатса иккӗш не те пӗреш кел канӑҫсӑрлӑха куҫарчӗ. Ҫӗкленекен ш ӑлаварне чечек кучӗпе пусса лартрӗ те вара вӑл хӗрпе хӑйӗн
хушшинче пулма пултарас ӳкерчӗкпе ӑсра киленсе, шухӑш-ӗмӗтне
пике ан пӗлтӗрччӗрех тесе вӑтанса хӗрелчӗ. Ш ухӑшпах арӑмӗ те,
М анька-крановщ ица та вӑратман ш ӑллӗн туйӑмне. Йӗпеннӗ сулахай ш ӑлавар пӗҫҫине аллипе хупласа вӑл хӗрпе юнашар утрӗ, ка
литке умӗнче хӑйне чараймарӗ, алӑкран кӗчӗ, тепӗр алӑк витӗр сад
пахчине тухрӗ, улм уҫҫи патнелле ҫы вхарчӗ. Х ы ҫалтан ш офер
кӑш кӑрнине илтсе ҫаврӑнчӗ те, ӑна кӗтме ыйтса, аллине сулчӗ.
Улмуҫҫи айӗнчи пӗчӗк чуччу ларкӑчӗнче темпе ҫын ларать. Вӗсене
курнипе чалтах сиксе тӑчӗ те вӑл хӗре аллисенчен ярса тытрӗ.
- И рчченех кӗттеретӗн-им эс мана?! Ку тата мӗнле камит? Кам
ку?
- Валерка, эс тӳрех вӗри ҫатма ҫинчи пӑрҫа пек ан сиккеле-ха,
этемле пул, йӗркипех капаса паратӑп, паллаштаратӑп та, - тесе
майӗпен каччӑ аллинчен вӗҫерӗнчӗ. - Э пир паян “Салю тра” к о н 
церт патӑм ӑр-ҫке, сана систереймерӗм, каҫар, ытла васкавлӑ пул
са тухрӗ те. Ҫав керм ене тунӑ Василий Н иколаевич Карсаков прорабпа паллаш рӑмӑр унта. Вӑл мана м аш инӑпа сан патна ҫитерсе
ячӗ. Акӑ вӑл. Тав ту ӑна.
Чалӑш ш ӑн тӑракан йӗкӗтӗн шур куҫне Ваҫлей тулли уйӑх ҫутинче
витӗрех курать. Валерка текенскер, тарӑхнипе, ш ӑлӗсене ш атӑртаттарса илчӗ. Вӑрҫас-мӗн пулсан К арсаков унран, йӑпш акскертен, хӑраса тӑрас ҫук. Сахал ю санӑ-и вӑл хӑй вӑхӑтӗнче чӑркӑш пуҫтаха. Ку таранччен ӑна ураран ӳкерекенни пулман-ха.
- Салют хыҫҫӑн салют, патӑр пуль-ха, ахальтен ҫав таранччен
ҫӳрес ҫук, - чакаланчӗ каччӑ. - Калуш завочӗ кӑларакан ракетӑсӑрах тупнӑ эс авӑрланӑ ракета, Суйпике.
- Ухмах эс, хӑвна ху йӗркеллӗ тытма пӗлмен лапш а, - тесе Л а
рина ларкӑча кӗрсе ларчӗ, урипе тапса ячӗ. - Э-эх! Ярӑнтарӑр мана!
Ларкӑч пӑявне маларах Ваҫлей ярса тытрӗ, хыттӑн сулса ячӗ,
чечек кӗлтине хӗр чӗрҫи ҫине хучӗ. Тӗлпулӑва килнӗ йӗкӗт те вара
чуччӑва тепӗр енчен ярса илчӗ. П ӗр-пӗрин ҫине пӑха-пӑха иккӗш ӗ
те чуччу пӑявне унталла-кунталла силлерӗҫ. Ахӑлтатакан М арина
канлӗн ярӑнчӗ. Й ы вӑрӑш па авӑнакан турат, пӑяв йӑлли куҫнӑ
майӑн, те савӑннипе, те хурланнипе хӑй-йӑк, хӑй-йӑк туса ҫӗрлехи шӑплӑха вӑратрӗ. Чечекри сад имлӗхӗнче иш екен виҫӗ чӗре виҫӗ
тӗрлӗ тапрӗ.
- Ҫ итӗ, - илтӗнчӗ М арина сасси. - Я рӑнса тӑрантӑм. Тавах иксӗре те.
Валерка хӗре ҫанӑран туртса аяккалла пӑрасш ӑн пулчӗ, М ари
на ӑна тем каларӗ. Каччи вара, мӑкӑртатса, лӑпланчӗ. Ыр кӑмӑллӑ
Вася-Василек та лӑпланнӑччӗ ӗнтӗ, паян Турӑ панӑ пике куҫӗнчен
тепре пӑхса илетӗп те килелле вӗҫтеретӗп тесе шутланӑччӗ ҫеҫ,
пӳрт алӑкӗ ҫинче ҫакӑнса тӑракан пысӑк ҫӑрана асӑрхарӗ. “ Пӳртӗнче
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никам та ҫук пулас, пӗчченех пурӑнать-ш и?” К арсаков алӑк ҫине
пӑхнине асӑрханӑ М арина:
- Аннесем хӑйматлӑхӗн менелникне кайнӑччӗ, таврӑнайман,
уҫҫине те хӑварман, хамӑн та ҫук, халь тин ӗнтӗ... - терӗ ыйтуллӑн,
ассӑн сывласа.
- Урхамах пур вӗт санӑн, ун йӗнерӗ ҫинче сиксе те ҫӗр каҫма
пулать, - каллех чӑрсӑрланса йӗплерӗ каччӑ. - Эп ҫурранах...
М арина унӑн ҫӑварне пӗчӗк ывӑҫӗпе хупларӗ. Ана пӳрнипе
юнарӗ:
-А х ытла тулӑксӑр-ҫке эс. Пуҫпа ҫавӑртгарса калаҫма пӗлместӗн.
Культурӑллӑ ҫын тетӗн тата хӑвна, эп инженер, тетӗн. Пёр хим и
чить тума кӑна пӗлетӗн шӑршлӑ комбинатунта. Ҫ ы нна вӗлермел...
- Шӑпӑрт! Ун пирки ҫӑварна уҫ тулӗк. М ана...
- М ӗн, сана... Эс ӗҫлен, хими чури, комбинату пур, тӗнчеш ӗн
- ҫук. Калуш завочӗ пекех вӑрттӑнлӑх купи. Ҫ ы нҫиен нуши.
Ӑ на-кӑна илткеленӗ Карсаков ҫатӑлтатса тӑракан хыткан йӗкӗт
ӑҫта мӗн кӑларнӑ ҫӗрте химичить тунине тӳрех ӑнланчӗ, хӑйӗн
вӑрттӑнлӑхне сыхласа хӑварассишӗн ҫине тӑнине те туйрӗ. Анчах
темле вӑрттӑнлӑх та майӗпен ҫиеле тухать-ҫке, упӑш ки арӑмне,
арӑмӗ тантӑш не, тантӑш ӗ ҫывӑх ҫы ннине “ш ӑпӑрт пул, сана ҫеҫ
хӑлхаран пӗлтереп” тесе чунне уҫса парать. Чӗрӗ чунӑн чӗлхи кӗҫӗтсех тӑрать ҫав, пуҫӗ пӑтранать те ыратать. Ҫӳл тӳперен сӑнаканш ыракан та пур. Хальхи саманара нимӗн те пы тараймӑн, санран
лайӑхрах пӗлсе тӑраҫҫӗ эс мӗнпе аппаланса сывлӑхна пӗтернине
укиян леш енче.
Аптӑраса ӳкмерӗ Карсаков, хӑйӗн шухӑшне пӗлтерчӗ:
- Итлӗр мана, М арина, каччуна Ҫӗн Ш упаш кара леҫсе хӑваратпӑр та сире аннӳсен хӑйматлӑхӗсем патне ҫитерсе яратпӑр. Килӗш мелле-и?
Ҫапла турӗҫ те. Ҫӑмӑл маш ина Сӗнтӗрвӑрри ҫулӗпе мӗкӗрсе
ӳхӗрет. Ҫул уҫӑ, яка. И кӗ арҫын хушшинче хӗсӗнсе ларса пыракан
М арина Л арина шухӑшӗпе пӑтранать:
“М ӗнш ӗн маларах тӗл пулмалла пулнӑ-ха манӑн ҫак Валерккӑна? Университетра питӗ лайӑх вӗреннӗш ӗн-ш и, комбинатри вӑрттӑн
ӗҫре укҫа нумай йӑтӑнтарнӑш ӑн-ш и, икӗ пӳлӗмлӗ хваттерш ӗн-ш и,
юмахри пек телейлӗ пурнӑҫ пулать тесе хавхалантарнӑш ӑн-ш и, чиперкке сӑнӗш ӗн-ш и? М ӗнш ӗн юратнӑ ӑна, Ш упаш карта, Атӑл хысакӗнче ӑнсӑртран тӗл пулнӑскерне?
Мӗншӗн сиксе тухрӗ-ха ш ӑпа ҫулӗ ҫине ҫак упа? Пӑхаттирле
кӗлеткиш ӗн-ш и, калаҫнӑ чухне ӑшӑ кулӑ парнеленӗш ӗн-ш и, че
чек ҫыххиш ӗн-ш и, ташӑра меллӗн ҫаврӑннӑш ӑн-ш и, катаччи чуптарнӑш ӑн-ш и?
Мӗншӗн кӗлеткине силлесе пӑрахрӗ-ха унӑнне сцена ҫинче ӑна
пуҫласа курнӑскер? Акӑ халӗ те сылтӑм айӑкка кӑвар пек ҫунтарать, каллех паҫӑрхи туйӑма вӑратать, чӑтӑмлӑха ҫапса хуҫса хӑй
еннерех тайӑлтарать. М ӗнле туйӑм ку, ирпе ирех пуҫлан-нӑскер?”
Сулахайран туйӑмсӑр лӗп ӑшӑ ҫеҫ тивет кӗлеткене. Чӗрӗ этем
ӑшши ӗнтӗ. Нимӗн те шухӑшлаттармасть, ӗмӗтлентермест, нимӗн
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те асаплантармасть. Урам кукӑрёнче маш ина ҫавӑрттарса илсен те
сулӑнас килмерӗ унталла М аринӑн, Вася-Василек хулёнчен ярса
тытрё. Торм оз ш ӑхӑртса ярсан вӑл тӗлӗкри асамлӑх асапӗнчен
вӑранса карӑнчё, икё аллине те икӗ еннелле сарса хучё: “М ейёр,
тытӑр, хӑшё вӑйлӑрах, ҫавӑ йӑтса кӑларать” . Валерка та, Вася-Василек та пике аллине тытса ачаш лама пуҫларёҫ. Кёлетке канлёхё
тамалнӑ май М арина аллисене туртса илчё, пурне те тухма ыйтрё,
алӑкра ш офера ҫеҫ алӑ пачё.
- Тавтапуҫ сире, Василий Н иколаевич, сире те, маттур ямш ӑка, ӳркенм енш ӗн, - ҫаврӑннӑ кӑмӑлне кӑтартса подъезд еннелле
ҫавӑтсах хӳтерчӗ ш упаш карсене Валерка Янташ ов. - Кёрёр-ха ман
пата. Хӑна пулӑр.
Ахаль чухне палланӑ-паллам ан ҫы н патне кӗрес те ҫукчӗ-ха
Карсаков, М арина та чӗнчӗ те, шоферё те хирӗҫлеменскер, килёшрё
сӗнӳпе.
Карсаков строитель куҫёпе картлаш каран пуҫласа мачча тара
нах витёр куҫпа сӑнаса ӑш ёнче хак парса пычӗ ҫурт тӑвакансене.
Тул енче те, шалта та кӑлтӑкӗ тем чухлех. “ Ытла та мӑшкӑллатпӑр
ҫав ҫы нсенчен, хамӑр вара апатне те пит тутлӑ ҫиесш ён, пит паха
тумтир тата ы тгине те туянасш ӑн, ҫав хушӑрах ҫавсене хатёрлекен-тӑвакана куҫ хупмасӑрах улталатпӑр, пӗртте совёҫ ҫук” , - калаҫрё вӑл ӑшра.
Пӗччен пурӑнакан хусахӑн хваттерё епле таса, типтерлё, каш ни япала хӑй вы рӑнёнче. Ч ӑкраш ма юратсан та, йӗркеллё ҫынах
пулас. Хусахла пурӑнакан строительсенни пек лӑпӑр-лапӑр ҫук.
Кухньӑра М арина та ӑна пулӑшма пуҫларӗ. Темтепёр ӑшӑтса-ӑшаласа сӗтеле тултарса та лартрӗҫ. Ал-ура ҫаврӑнать хёрён. Ахӑртнех кунта вӑл пуҫласа мар, ытла хӑйне хӑнӑхуллӑ, хӑюллӑ тытать.
Ш ам пань эрехӗ уҫрёҫ, ура ҫине тӑрса телейш ён ёҫрёҫ. Камӑн
телейӗш ён-ш и, калакан пулмарё, каш ниех ӑш ӗнче темле вӑрттӑн
пулӑм пирки шухӑшларё пулас. Кайма тӑрсан... Кил хуҫи М аринӑна ҫавӑрса ты трё те:
- Хам юратупа эп хам хуҫа, ниҫта та парса ямастӑп ӑна, никама
та, - тесе хёре ҫемҫе креслӑна лак лартрӗ.
Хёр, килёш се, алӑ сулчё:
- Ч ипер ҫитмелле пултӑр. Ырӑ кӑмӑлуш ӑн тав, Вася-Василек.
Тепре тёл пуличчен.
Ҫапах та хӑй, тӑрса, ш оферпа Ваҫлей Карсакова вёри аллине
пачӗ, тӑпӑлкка тутине кулӑллӑн йӑлкӑш тарса, куҫӗпе пӑталарӗ.
Тинкернё май Ваҫлей хӗрён куҫ шӑрҫисем сарӑлса, пысӑкланса
пы нине курчё. П ике куҫне вӑрттӑн хёлхем сапса хӑварчё те К арса
ков алӑкран тухрё. Я нташ ов ш офера хутпа чёркенӗ эрех кёленчи
тыттарчё. “Э пир ӗҫнӗ-савӑннӑ вӑхӑтра чӑтас пулать, шереметсен,
маш ина лартиччен” .
Ваҫлей ҫӳлелле пӑхрӗ. П ёртен-пёр ҫутӑ чӳречере хура пуҫ курӑнать. Карсаков ҫавӑрттарса аллине сулчӗ. Урхамах малалла ыткӑнчё.
Кӑш тах ш ӳтлекелесе илнё хыҫҫӑн та ш оферпа иккӗш ин хушшинче
калаҫу малалла хёрмерё. Хыҫалти ларкӑчра сарӑлса пыракан Васи
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лий Николаевич кӳтнӗ чунне лӑплантарма тӑрӑшрӗ.
“ Мӗнех вара, ҫы нна усал туман. Н икам ӑнне те нимӗн те вӑрламан. Вӑрламан... вӑрламан... Вӑрламан-ш и? Тата мӗнш ӗн М арина
пуҫран тухмасть? Хӗрӗн юн таппийӗ чӗрене ҫӗнӗлле таптарать.
Ш ӑнкӑрав сассийӗ хӑлхара янӑрать. Акӑш юххийӗ умран тасалмасть.
Чун хавалӗ ют кӗлеткере ӑшӑ кӗтес шырать. Туйӑмлӑ куҫӗ ман куҫра мӗлтлетет. Арӑм та кирлӗ мар халь. М анька-крановщ ица та таҫта ҫӑва патнех анса кайтӑр-и. Хӑвармалла марччӗ М аринӑна, ҫинех
тӑмаллаччӗ. Енчен те вӑл ман ӑшӑма кӗрсе хӳтлӗх тупрӗ пулсан,
манрах, Валерккӑра мар. Чун икӗ ҫы нра пулма пулта^ать-и-ха харӑсах? Паллах, ҫук. А пла-тӑк, эпӗ вӑрӑ - юрату вӑрри. Вӑрларӑм
пулас Ш уркасси ачин пӗртен-пӗр юратӑвне... Ах, каяллах тавӑрса
парасчӗ, арӑмран та вӑтанасчӗ... Алчах... мӗнле, мӗнле майпа, мӗнле
вӑйпа хӳтерсе кӑларас-ха манӑн ҫав туйӑма, ирпе тӗнче хӑвӑртлӑхӗпе
вӗҫсе килнӗ курӑнман туйӑма ӑш ран?”
Ш упашкара ҫитсе Етӗрне ҫулӗ ҫине тухнине те сисмен. У ни
верситет патне ҫывхарнӑ май вӑл ш офера чаркӑҫлама ыйтрӗ.
- Ну катаччи чупрӑмӑр та чупрӑмӑр вара иксӗмӗр кӗҫӗр. Ҫӗнӗ
Ш упашкара ҫитсе салют та патӑмӑр. Пит аван. Тавах сана. Эпӗ халь
ҫурранах утатӑп, - тесе ҫулташне алӑ тытрё Карсаков.
Тул ҫутӑлса килет. Уйӑх Йӑлӑм енне тайӑлнӑ. Юманлӑх шӑпчӑксен
ытамӗнче. Вёсен янравлӑхӗнче вӑл “Салю тра” каҫса кайса итленӗ
шӑпчӑк сассине уйӑрса илчӗ, ӑна хирӗҫ хӑй те ш ӑпчӑкла юрласа
ячӗ. Ҫурхи ире ытамласа ҫывӑхри ҫурчӗ еннелле хуллен утрӗ. Хваттерте ӑна никам та кӗтекен ҫук. Аҫта кӗтекен пур-ши? Арӑмӗ тӗлёкре
курать-ши? М анька-крановщ ица тепӗр айӑкӗ ҫине ҫаврӑнса выртнӑ
май пуш вырӑна ыталаса илет-ши? Е Мир урамӗнчи юлаш ки сывлӑшӗпе сывлакан ял хӗрӗ, улмуҫҫи айӗнче ярӑнакан, Ҫӗнӗ Ш у
паш кара ҫывӑрма юлнӑ юрӑҫӑ-ӑрӑмҫӑ?
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М аш ина кӗтесре курӑнми пуличченех чӳречерен уйрӑлмарӗ
Марина. Хӑнасене ӑсатнӑ Валерка кӗриччен сӗтел ҫинчи каш ӑкчашӑка кухньӑна йӑтма пуҫларӗ.
- Ҫапах та темскер пур сирӗн хушӑра, - йӑрӑ куҫне чуптарчӗ
Валерка. - Тахҫанхи мар-и?
- Тахҫанхи, тахҫанхи, сана тӗл пуличченхи. Э пир унпа ҫӳренӗ,
кӗҫӗр те аснӑ... - чӗри хӗссе лартнипе М арина алӑри ывӑса вӗҫертрӗ, урайне черккесемпе турилккесем тӑкӑнса вакланчӗҫ.
- Калап вӗт ахальтен мар тесе, тӳрех хумханса ӳкрӗн, - шӑлне
йӗрчӗ Валерка. - Хӗрсем вӗсем... Чармасан... Ничево! Ҫ ап ахта, телей манра. Парса ямарӑм сана. Хӑвартӑм. Хам патрах. Урӑх ниҫта та
кӑлармастӑп. Ман арӑм пулатӑн. Кӗҫӗрех. Халех, - пуҫне чиксе тӑракан ҫураҫнӑ хӗрне Валерка пырса ыталарӗ, пичӗ-куҫӗнчен чуптуса
пӗтерчӗ, М арина хирӗҫлеменнине кура хӑюллансах пычӗ, ӑна ҫывӑрмалли пӳлӗме ҫавӑтса кӗчӗ.
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У чилищ ӗре эк зам ен сем пӗтсенех вӗсем пӗрлеш ме калаҫса
татӑлнӑччӗ-ха. А ш ш ӗ-амӑш ӗсем те хирӗҫ мар. Валерка халех унран
арӑм тӑватӑп тени ҫеҫ малтанлӑха хӑратса пӑрахрӗ. “ М ӗнш ӗн васкать-ха вӑл? И кӗ ҫул кӗтнине темиҫе эрне кӗтме ҫук-ш и? Е урӑххи
пуҫса ҫиесрен хӑрать-ш и юрату ҫуне? Ҫак прорабах сехӗрлентерсе
пӑрахрӗ пулас ӑна. Унран чӗтресе ӳкрӗ. Унччен усал шухӑш кӗмен
пуль пуҫне. Сӑлтавне нихӑш енчен те кӑтартман. Ы таклашса чуптусах ирггернӗ савӑк вӑхӑта. Чӗчёпе выланисӗр пуҫне аллине аялалла
ярса курман. Пӑх-ха ӑна халӗ, епле хӑюлланса пырать. Мӗн тумалла-ш и ? Туйчченех хӗрарӑм пулас килмест-ҫке. Хӗр чысӗпех Турӑ
умӗнче пуҫҫапас килет. Ах, ма ӗҫрӗм ку кӑпӑклӑ эрехе? Керменти
коньяк ҫумне хутшӑнса, пӑтранса кайрӗ. Ах... Вася-Василекпа юна
шар ларса пы нӑ чухнехи асап туйӑмӗ килмест-ҫке. Мӗнле капл а?..”
Чӳречерен сӑрхӑнакан шурӑмпуҫ ҫутинче Валерка васкаса ӑшталанать. К равать ҫивиттине хуҫлатса ҫакрӗ, утиялне сирсе пӑрахрӗ,
ш ӑлаварне сиккелесе хыврё, малалла карӑннӑ труссийӗпе унӑн уҫӑ
пеҫҫийе ҫумне ҫитсе ҫапӑнчс, савнине чуптӑва-чуптӑва хывӑнтарчӗ:
ҫӳхе кӗпине, аялти йӑпӑрка кӗпине... чӗчӗ ҫыххине салтаймасӑр
ҫаклаш кине татсах пӑрахрӗ. Вырӑн ҫине ӑна вӑшт ҫӗклесе хучӗ те
юнаш ар выртрӗ, тутаран, чӗчӗ пуҫӗсенчен чуптурӗ, хӑйӗн трусийӗнчен хӑтӑлнӑ хыҫҫӑн унӑн чӗнтӗрлӗ йӗмӗ ҫумне сивӗ аллине тӑсрӗ,
аялалла туртса антарчӗ, мӑшӑлтатса ҫӳлех хӑпарса выртрӗ...
Ҫ ак самантра М аринӑн куҫӗ ялл! ҫуталса кайрӗ те, лапах хупӑнчӗ.
Хӑй ҫинче Валерка мар, куҫ пӑвса хӑварнӑ Вася-Василек выртнӑн,
ӑна ӗме-ӗме чуптунӑн, ҫанҫурӑмне астарса ачашланӑн туйӑнса кайрӗ.
С арӑлнӑ пӗҫсем хуш шинче мӗн пулса иртнине сиссе юлаймасӑрах
айй! айй! тесе нӑйкӑш са ячӗ те вӑл, вӑрӑммӑн сывласа, пӗтӗм кӗлеткипе кӑрт туртӑнчӗ, ҫӳлте хӑшӑлтатакан арҫы нна ытакласа илчӗ.
Чӗркуҫҫи ҫине м айӗпен ҫӗкленсе тӑма пуҫланӑ арҫын хӑйне чечек
парнелекен Вася-В асилек маррине, кӗвӗҫсе чӑкраш акан Валерка
Янташ ов пулнине тавҫӑрса илсе куҫне хупрӗ, ю нланнӑ йӗпе пӗҫ
хушшине просты нь кӗтессипе хупларӗ, вара хускалмасӑр чылайччен выртрӗ, ачалӑхне, хӗрлӗхне, Валерккӑпа чуптума вӗреннине,
амӑш ӗ арҫы н айне кӗрсе выртма, хӗрӗм, ан васка тесе тӑн панине
аса илчӗ. “Хӗртен хӗрарӑма куҫасси наччасах иккен, темиҫе минут
каялла ҫеҫ кӑра чунлӑ, хӑюллӑ хӗрччӗ, вырӑн ҫинчен тӑрать те,
акӑ, хӑрав чунлӑ хёрарӑм пулса утса каять. Уҫнӑ ҫеремрен ҫутҫанталӑк парка хунав, тутӑ тӗшӗ кӗтет. П ултарайӗ-ш и вӑл ҫемьене савӑнтарма, хӑйӗн халӑхне йыш лантарма? Хуйхӑру, асап, чир-чӗр,
ин кек-си н кек пуҫланать тинех. Тивӗҫтерӗ-ш и вӑл, упӑш ка тени,
ӑна пурнӑҫра арҫы н хӑвачӗпе, лӑплантарса кантарӗ-ш и хӗрарӑм
туйӑмне, ҫёклентерсе чечеклентерӗ-ш и ӳт-пӳ ы йтнине пӗрле ш айлаштарса. Савӑклӑх, сывлӑх парайӗ-ш и хӑйне ҫак самантра хӗр чысӗ
хамах лекрӗ тесе арӑсланла вӑйлӑ туякан арҫы н?” Шухӑш таҫта та
пырса ҫапӑнать. Ӑ на-кӑна нимех те ӑнланса юлаймарӗ-ха ҫамрӑк
хӗрарӑм, ы ратнине ҫеҫ туйрӗ.
- П ӗл тӗн -и халь паҫӑрхи строительп е ман хуш ӑра мӗн пурри14

не, эпӗ унпа асса пурӑннине? - куҫ айӗн пӑхса сисӗмлех тӑрӑнтарса илчӗ М арина. - Вырӑн ҫине хума пултартӑн пулсан ҫураҫнӑ
хӗрна, йӑтса тӑратм а та ан ман ҫуралнӑ арӑм на, ю ратнӑ упӑш камҫӑм.
Валерка йӑпӑртатса чупса пычӗ те чуптуса, арӑмне алӑ ҫине
ҫӗклеме пуҫларӗ:
- Каҫар эс мана. Чӑннипех ухмах эп. Чӑнах лапша. Пустуй кӳрентертӗм эп сана кӗвёҫсе. Тинех пирӗн савӑк пурнӑҫ пуҫланчӗ. Ҫемье
пурнӑҫӗ. Ю лашки экзам ен хыҫҫӑнах ҫы рӑнатпӑр, урӑх пёр кун та
иртгерместпӗр.
- А мӗнш ӗн тата паянах, пӗрремӗш экзамен хыҫҫӑнах мар? Каҫхи те, ирхи те пӗрремӗш пултӑр.
- Эп хирӗҫ мар, паянтанах пӗрле пурӑнма тытӑнмаш кӑн та хатӗр.
Хусах пурнӑҫӗ во! йӑлӑхтарчӗ.
Валерий Н иколаевич Янташ ов хваттерне те Ҫуркунне этемлӗх
аташӑвӗн ачашлӑхне хуса кӗртрӗ, икӗ юратӑва пӗр хушша хупрӗ,
арлӑ-арӑмлӑ савӑклӑхпа явакларӗ. Упӑшки ӗҫе тухса кайрӗ, арӑмӗ экзамена.
Музыка училищинчен М арина Ларина питӗ лайӑх вӗренсе тухрӗ.
Савӑнӑҫ каҫне вӑл Вася-Василека чӗнесш ӗнччӗ, ӗҫне телефонпа
ш ӑнкӑравларӗ, чӑтаймарӗ, Лакрей вӑрманӗ ҫумӗнчи пӗр пысӑк
ҫуртра кантурне шыраса тупрӗ, унтан хурланса таврӑнчӗ. Ч ерно
быль инкекӗ хыҫҫӑн Карсаковсем Украинӑра ҫӗнӗ хула тӑваҫҫӗмӗн. Василий Н иколаевич Славутичран сайра-хутра кӑна килсе
каять-имӗш . Ҫыру ҫырма адресне илме те манчӗ.
Хӑйне ҫеҫ манаймарӗ. Пӗрле вӗреннӗ тантӑш ӗ, “Ҫ ӑлтӑр” ансамбльте юрлама пуҫланӑскер, виҫҫӗмӗш кавалер тупса янӑ хыҫҫӑн, ун патне, музыка шкулне пычӗ. Ирӗклӗ вӑхӑтпа усӑ курса вӗсем
хӗрарӑм юмахне ячӗҫ.
- Эх М арина, М арина, пӗлетӗн-и эп мён тупрӑм?
- Ы лтӑн-и? Ахах-и?
Тутине чӑпӑрт тутарса пуҫ пӳрнипе тантӑш ӗн сӑмси тӑрӑх
сӑтӑрса тухрӗ те:
- Во телей тупрӑм! Ч ӑн-чӑн арҫын!
- Мӗнле ҫы н-ш и вӑл, чӑн-чӑн арҫын? - ӑнланайм асӑр хӑшкӑлчӗ
Марина.
Тантӑшӗ ӑна сывлӑш тухми пуличчен пӑчӑртаса лартрӗ.
- Ак ҫакӑн пекки. Ӑ нланмалла-и? “Салю тра” эс Ваҫлей-упапа
паллаш нӑччӗ-ҫке, вӑт ҫавнаш калли.
- Курсаччӗ те...
- Ӑҫта вӑл халь сан?
- Вася-Василек-и? С ана чуна уҫса калатӑп: ман пулман вӑл
нихҫан та, пулаймарӗ... Йӗркеллӗ калаҫса та кураймарӑм. Ҫухатрӑм.
Те каччӑ пулнӑ вӑл, те виҫҫӗ авланнӑскер...
- Эх, тӑнсӑр. Ма хам ҫавӑрса илмерӗм таш ланӑ чухне. Ман алран вӑл вӗҫерӗнейместчӗ. Ҫавӑрӑттӑм, тӗрӗслесе пӑхӑттӑм. Тен,
шӑпах юрӑхлӑ калибрччӗ.
- Эс ун пирки мар, хӑвӑн чӑн-чӑн арҫы нну ҫинчен кала-ха
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хӑвӑртрах: негр-и, араб-и, К авказран-и?
Чӑваш ленӑк. Х амӑрӑннах пур пирён рысаксем. Чуваш скисем вӑш -ваш лисем. Ш ырамалла ҫеҫ вӗсене. Эх, туяс пулсанччӗ эс унӑн
пёр сеансне - тепре ҫуралса яш ланмалла. Я ш латтарса лартать те
нателӑ... Унччен, унччен тата... Чуптунипех ухмаха кӑларать. Эп хам
та унпа тӗл пуличчен чуптума пӗлмен, пӗр арҫын та кӑтӑклантарса
ҫулламан мана. Ку кӗреш ӳҫӗ, самбист, во! мускулӗсем, тута хёррисене хӗртнӗ майӑн чӗлхе айне кӗрсе кайрё те ... авӑнтӑм та ӳкрӗм эп.
П ирн, хёрарӑмӑн, чӗлхе айёнче курӑнман икё ҫӑлкуҫ тапса тӑрать
иккен. Арҫын чӗлхи ҫулласа уҫсан, вӗсем сиплӗ ш ёвек пӗрхӗнтерме пуҫлаҫҫӗ. Арҫын лӑнкӑртаттарса ярать те ҫавна, ҫав тери хастарланса каять. Ман кӗрешӳҫӗ вара ҫапла ирччен чуптуса йӑпанма хатӗр.
Малтанхи меммесемпе тутана тӑк тӗксе йёпетсе илнё те шӑл тунине ыраттарнӑ пулсан эпӗ халӗ ҫӑварпа, чӗлхепе, ш ӑлпа усӑ куратӑп.
Ҫӑвӑнса тасалнӑ хыҫҫӑн чуптуман вырӑн та хӑвармасть кӗлеткере,
мана та тута канлёхӗ тупса парать. Таҫта, тӗнче уҫлӑхёнче авӑнаавӑна, явӑна-явӑна иш нӗ пек, ӳт-пӗве астарса ярса канлбх кӑпӑкёнче
ҫӑвӑннӑ пек, сы влайми пулса ларса тӑна ҫухатнӑ пек самант тул
ҫутӑличчен тӑсӑлать. Упӑшка пекки ман, иккӗ-виҫҫӗ хашлатса сапса ярать те ю'нтӑ:сри вӑрлӑхпс... Ҫётёличченех ҫётсе вырт вара купарчапа тӳшеке, круҫҫуль пек ҫаврӑнса. Арӑмӗ те пур ҫав чупкӑнӑн.
Арӑмӗн ӑна юрӑхлӑ мар, тет. Ш айлаш ӑнмасть вёсен. Тивӗҫтерӳ ҫук.
Манах лутӑркать. “ Российӑра” номер туяннӑ. М ан валли. Хӑна ҫуртёнче хӑналанса пурӑнатӑп. Укҫа ун... миллиарда та ҫывхарать пуль.
Арӑмёнчен уйрӑлмасть, мана качча илмест. Намӑс иккӗ авланма,
тет. Асма намӑс мар. Ӑна та. М ана хама та. Н амӑс-симёс, ҫылӑх тесе
ҫёр ҫинчех ар тамӑкёнче кёл пулмалла-и? Ҫук, хӑвармастӑп эп ҫав
типӗтнӗ пулӑ пек арӑмӗ валли нимле ясар туйӑмне те унӑнне, йӑлтах
ӗмсе, ҫӑтса яратӑп, апат вы рӑнне тӑранса пурӑнатӑп. Эх, тӗнче!..
Ҫуралнӑш ӑн савӑнатӑп! Ой, пакӑлтатса кайрӑм. Сан хӑвӑн мӗнлеха тата арҫын йӑпатмӑш ӗ. Упӑшку юрлаттарать-и каҫхи концертра?
М арина тантӑш не итленё хушӑрах упӑш ки ҫинчен аса илсе ӑна
унӑн ҫав чӑн-чӑн арҫы ннипе танлаш тарса ларчӗ-ха, кӑш кӑрса ярсах ӳлес килчӗ, тути хӗррисене чётретсе те пӑхрӗ, чарӑнчӗ, ыйту
ҫине мӗнле хуравласси пирки шухӑшларё.
- П урнас пулать ёнтё, пёрре ӑша кёртнӗскер, пӗрре ҫы рӑннӑскер... Хырӑм юлчё. Пӑрахас пультеп. Химикрен ҫуралнӑ сусӑр пушшех авса хурё те кун-ҫула... П ёлместӗп. Те сан ҫулупа каймалла.
Ҫулсем иртеҫҫб, хёрарӑм та пулса пӑхас килет, чӑн-чӑн хӗрарӑм
та пулас килет ш ӑпам арҫын патаккинче телей карчӗ тупсан.
- Итле эс мана, ш ы ра ҫав хӑвӑн упа-утаманна - Вася-Василекна. Ш упаш кар М ускав мар - тупатӑн.
Ахаль те ҫунакан кӑвар ҫине тантӑш ё бензин сапса ялкӑш тарнӑ
пекех пулчӗ ку. Тантӑш ӗ хёрарӑм канлӗхён тӳпине ҫитнипе мухтанчё, ун?н чунё каҫ пуласса кЗтсе хурланчӗ. Каллех упӑш ки ун
ҫумне кӗрсе выртать, каллех вӑл арӑмён йӑпанӑвне илесш ӗн нуш аланать, ӑна астарса ярать те, асаплантара-асаплантара йёртет.
Валеркки ӳт-пӗвёпе кӑна мар, кут-пуҫ хӑвачёпе те хытса-хӑрса пы16

нине сисет. М ёнш ённе те пӗлет. Ӑна урӑх ӗҫе куҫма та сӗнсе пӑхрӗ
ӗнтӗ. Кӑлӑхах. Акӑ паян та вӑл ӗшенсе таврӑнчӗ. Куҫӗ айӗнче - хура
йӗрсем. Хӑйӗнчен яланхилле ш ӑрш ӑ перет. Хулана вӗҫсе килекен
шӑршӑ мар вӑл - урӑхларах, ҫивӗчрех.
- Мӗн нуш аланан-ш и, Валерка, - пуҫӗнчен ачаш лать упӑш кине Марина. - П урӑнмалла-ҫке пирӗн, тата нумай ӗҫлемелле. Хӑв
мана суннӑ телей пурнӑҫне курмалла.
- Хырӑм ма пӑрахрӑн? - куҫне тарӑхуллӑн йӑлкӑш тарать упӑш ки. - Ҫынсен арӑмӗсем ҫуратаҫҫӗ-ҫке.
- Ҫаплах ҫуратаҫҫӗ, анчах ... камсене? Иртнӗ эрнере каллех пилӗк
сусӑр ҫут тӗнчене сиксе тухнӑ. Кама савӑнтарма? А ш ш ӗ-амӑш неи? Кама усӑ пама? Ҫӗрш ыва-и? Кама малалла аталантарма? Чӑваш
халӑхне-и, этемлӗхе-и? Ҫав сусӑрсенчен малашне кам тата мӗнле
инкек пуласси те паллӑ мар-ха.
- Ҫук, урӑх эп санпа килӗш местӗп, сана ирӗк памастӑп аборта
кайма. Ҫурататӑн. Пур-ҫке сывӑ ача та. Йӗркелли те.
- Куҫ курё-ха унта, эсӗ йӗркеллӗ ҫӗре куҫсан, сывалсан...
Ё
лкӗрӗпӗр пӗр-ик ачана тумаш кӑн. Ватӑ мар. Валерка, тархасш ӑн
итле арӑмна. Сан вӑрӑм укҫу та кирлӗ мар, сывлӑху, вӑю кирлӗ.
Хӗвел ҫиҫтерсе ташлаттарас килет ман сан сӑнунта. Анне Ш упаш карта ӗҫ те тупнӑ сан валли. И нж енер вырӑнех. Ш алӑвё те кунтинчен нумай пӗчӗк мар. Ҫӳреме пулать. Ш упаш кара ҫитсе килесси
мӗн вӑл. К илӗш етӗн-и манпа?
Душа кӗрсе ҫӑвӑннӑ Валерка апата ларчӗ. Хӗрхенсе пӑхать ун
ҫине арӑмӗ, сисмесӗрех сывлӑшӗ кӑкӑртан хашлатса тухать. Ӑшаланӑ чӑх тукмаккине ирӗксӗррӗн кӑш ласа ячӗ те упӑш ки, лимон
янӑ чее лӗрӗплеттерсе ӗҫрӗ, тарланӑ ҫам кине пукан пуҫӗнчи алш ӑллипе шӑлса типӗтрӗ.
“Апат ҫиме те вӑй юлмарӗ иккен, сӗтел хушшинчех тарлать,
нумаях каяс ҫук”. Арӑмӗн шухӑшне сиснӗнех, Валерка Янташ ов
каласа хучӗ:
- Анчах... эпир пулнӑ, пур, пулатпӑрах-ши? Ах... пурӑннӑ май,
ҫулсем иртнӗ май пуҫӑмра пёр ыйту ытларах та ытларах вӑйланса,
ҫиеле тухса пынине туя пуҫларӑм, М арина, чунӑмҫӑм, эсӗ - ман
юратуҫӑм.
- Мӗнле ыйту, Валерка, кала. Урӑх ҫиместӗн-и?
- Тӑрантӑм, - вилкине ӑш аланӑ ҫӗрулми ҫине хучӗ упӑш ки. акӑ мӗн. Этемлӗхшӗн усӑллӑ ӗҫех турӑм-ш и эпӗ ҫак ҫутӑ тёнчере?
Каҫ та, кӑнтӑрла та канӑҫ памасть вӑл мана.
Калаҫӑва М арина та хутшӑнчӗ.
Хамӑн пуҫӑм, ӑсӑм ҫитнӗ таран хуравне тупса парас-и?
- Тавай, эс ялан ӑслӑ сӑмах калакан.
- Пурӑнмаш кӑн ҫуралнӑ пулсан, - терӗ арӑмӗ, - ҫы ннӑн ӗнтӗ
хырӑм тӑрантармалӑх, кӗлеткене хупламалӑх, хӳтлӗх тупмалӑх ӑҫта
та пулин ӗҫлемеллех. Анчах ӑҫта ӗҫлемеллине те пӑхмалла.
- Эс каллех хӑвӑн юрруна юрлаттарасш ӑн-ха мана, ҫавӑнталлах
пӑратӑн, ҫав нота ҫинех.
- Паллах.
2. Заказ № К-3069
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Валерка тӑрса чӳрече умне пычӗ, урамри йывӑҫсене сӑнарӗ,
я н а х н е ч а в с и п е тӗкӗлесе шухӑша кайрӗ, унтан калаҫӑва малалла
тӑсрё. Ӑшра тулнине тасатас терё пулас.
- Эпё те, этем тёнчин уйрӑлм и пёр пёчёк пайё, ҫутҫанталӑкӑн
ҫак й ё р к и п е х п ы м а тӑр ӑш р ӑм . Ч ӑваш у н и верси теч б хы ҫҫӑн
“хӑруш ӑ” ком бината лекрём . Эпё унта хамӑн тахҫанхи ёмёте пурнӑҫлам аш кӑн ҫеҫ чунтан ӑнтӑлнӑ. М ёнш ён тесессён эпё химие
ачаранах хытӑ юратнӑ. О лимпиадӑсенче ҫёнтернё чухнехи хёпёртӳ
палли халё те чёре ҫумёнчех. М ён ш ухӑш ланине тунӑ. Ӗҫ-ш ён
пёртте ӳкён м естёп. П атш алӑх аслӑ ш кулё панӑ пёлёве харама
ям арӑм . Ю ратнӑ сп ец и альн ӑҫ кӑм ӑла уҫнӑ м анӑнне. Кайрё вара
пблӳ урапин кустӑрми малалла кусса. Университетра вёреннё чух
не пуҫласа “Х им п ром а” лекрём . А стӑватӑн-и иксӗмӗр мӗнле палл аш н и н е?
- Атте патне пы рсан-и?
- Аха. Аҫу пире машинӑпа ӑсатнӑччӗ. Эсӗ те пӗрлех ларса ҫӳрерӗн.
Сан ҫивётӳ, купарчу ҫинче таш лакан ҫивӗтӳ, пит кӑмӑла кайнӑччӗ,
каярахпа - хӑв та. “Х им пром ра” органикӑллӑ ҫурма продуктсемпе
тата сӑрӑ пӗветмелли имҫампа ӗҫлекен лаборатори пулса. Вӗреннӗ
чухнех м анӑн пӗветӳ енӗпе хатӗрленӗ наука ӗҫне лайӑх хак пачӗҫ.
Каларӑм-ҫке, специальнӑҫне те, ӗҫне те юратнӑ эпӗ ҫамрӑклах. Ҫын
вӑл тата ытларах пӗлесш ӗн, ҫав пӗлӳпе хавасланса, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ
тёпчевсем, сӑнавсем тӑвать, ш ырать, тупать те савӑнать. Пирӗн
ш утсӑр вӑйлӑччӗ ҫам рӑклӑх хавхаланӑвӗ, пурнӑҫ илемӗ йӑлтах
юратнӑ ӗҫреччӗ.
- Ҫ авӑнпа эс авланасси ҫинчен те манса кайнӑ, ҫӳретгӗнччӗ
анраса М ир урамӗнче, - ҫума пырса тӑнӑ М арина упӑш кине ыталаса илчӗ.
- Э пир ю лташ семпе авланиччен хими наукисен кандидачӗ пул асш ӑнччӗ-ҫке, ҫавӑнпа авланма васкам ан, - арӑмӗн сапаланса
кайнӑ ҫӑра ҫӳҫне ш ӗвӗр пӳрнисемпе турарӗ Валерка.
“Халӗ хими кандидачӗ - вилӗм кандидачӗ пулса юлтӑр” , - таҫтан муртан вӗҫсе килчӗ М арина пагне усал сӑмах.
Упӑшки хавасланчӗ, унччен арӑмне йӑлтах пӗлтерменнине чунне
уҫса каларӗ:
- Эсӗ ачарах пулнӑ, эпӗ лайӑхах астӑватӑп. Халӑх ҫӳлтен мӗн
хуш нине Турӑ сӑмахне итленӗ пек итлетчӗ. Пирӗн тӗнчере мала
тухмалла-ҫке, пирӗн этемлӗхе сыхласа хӑвармалла. Ҫ авӑнпа та чи
вӑйлӑ, чи витӗмлӗ хӳтлӗх хӗҫпӑш алӗ тумалла. “ Х импром” та ҫак
кирлӗрен те кирлӗ, вӑрттӑнран та вӑрттӑн ӗҫе тытӑнчӗ.
- Эсё мана ун пирки каламанччӗ...
- Эх, М арина, ытла айван эс. Каккуй сана калама... Пуҫ яраҫҫӗ
вӗт унш ӑн, тӗп тӑваҫҫӗ. М ана халь пурпӗрех... Эс ҫырт шӑлна.
- А пла-тӑк, ан кала, - кӳренчӗ арӑмӗ.
М алалла чӑнах та калас-и, калас мар-и тесе анлӑ пӳлӗмелле
тухрӗ те Валерка, арӑмне чӗнсе илчӗ.
- Н икам ран та, ним рен те хӑрамастӑп халӗ эпӗ, хамӑн ҫывӑх
ҫы нна хамӑн вӑрттӑн ӗҫпе паллаш тармасӑр чун чӑтмасть паян. Чун
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кӳтрӗ. Кӑнтӑр апачӗ хыҫҫӑн сӗтел хушшинчех пуҫа хурса кӑтӑш пулнӑ
та... тӗлӗкре аттесемпе асаттесене, аннесемпе асаннесене, тӑванпӗтене, хамӑр ялсене масар ҫинче куртӑм. Й ӗркипе тӑрса тухнӑ та
вӗсем, эпӗ варрипе утатӑп, каш нине алӑ паратӑп...
Арӑмӗ ой-ой! тесе пуҫне пӑркаласа илчӗ:
- Ытла аван мар тӗлӗк.
- Ан кулян. Хамӑр ялта пулнӑран вӑл. Комбината эп ӗҫлеме кӑна
мар, тӑван яла - ачалӑх килне пурӑнма каятӑп-ҫке. Хваттертинчен
нумайрах пулатӑп эпӗ унта - эрнере пилӗк кун. Ш ӑпах пирӗн Шуркасси тӑрринче сарӑлса ларать вӗт “Х им пром ” . М асара наркӑмӑш ласа. Несӗлсене пӗтерсе. Хамӑра кӑшласа. Ҫавӑнпа эпӗ м акра-м акрах ӗҫлетӗп. Виҫҫӗмӗш площ адка текен ҫӗрте хӑрушӑран та хӑрушӑ
япала тӑватпӑр.
- Тахҫан аттесем пирӗнтен вӑрттӑн калаҫса ларнӑ чухне хӑлхана
кӗнӗччӗ, анчах ӑнлансах пӗтмен, - ассӑн сывласа ячӗ арӑмӗ. - Уй
куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ тени тӗрӗсех пуль ҫав.
- М анаш кал пакӑлтатакан тупӑнм а пултарнӑ. Этем нервине
аркатса, ш алкӑм ҫаптарса ҫы нна тӑрук пӗтерсе хумалли им - ҫам
хатӗрлетпӗр. Курнӑ пуль тинӗсри пулӑҫсем аҫам евӗрлӗ тум
тӑхӑннине. Ҫ авӑн пек тум па, противогазпа ӗҫлеҫҫӗ. Э пир, л абораторире, унаш калах мар. Унта ӗҫлекен арҫы н сен е вунӑ ҫултан,
хӗрарӑмсене ҫиччӗрен ҫӑм ӑллӑх параҫҫӗ. М ан та виҫӗ ҫул ҫеҫ
юлать. Пенсие тухсан вара тӗнче тӑрӑх курса ҫӳреме тытӑнатпӑр.
Марина аллинчи хаҫата уҫкаласа хупрӗ, анчах куҫ курни пуҫа
кӗмерӗ, упӑш кин сӑмахӗсем хӑлхана ҫурса ячӗҫ.
- Ҫын вӑл малашнехи кун-ҫулӗ, ачисен, йӑх кун-ҫулӗ ҫинчен
шухӑшлать-и пӗрре ӗҫе кӳлӗнсен, - терӗ вара вӑл, кулянса. - Вӑхӑтлӑх
ҫӑмӑллӑхсемпе хӑйне хӑй лӑплантарса, “ Эй, мӗн, ик ӗмӗр пурӑнмалла-им ” текен йӑнӑш , ултав туйӑмпа ҫав вӑхӑта ӗҫлесе ирттермех тӑрӑшса тапаҫланать. Кайран чӗрӗ скелет пулса юлать. Этемлӗх
тӑш манӗн тамӑк хуранӗнче ҫын хӑй ирӗкӗпех, савӑнсах вӗрет иккен.
Валерка пуҫне, хытанка питне сӑтӑра-сӑтӑра калаҫрӗ:
- Эх, ҫылӑх. Эпир те, хамӑра хамӑр хӗрхенме пӗлмесӗр, хамӑр
кама хирӗҫле ӗҫ тунине пуҫ тавра тӑнпа ҫавӑрттарса пӑхма васкамасӑр этемлӗх умӗнчи ҫылӑха ӳстерсе те ӳстерсе пыратпӑр. Американецсем унаш кал хӗҫпӑш ала кӑларма пӑрахнӑ, ӑна пӗтермелли
майсем шыраҫҫӗ. Эпир вилӗм наркӑмӑш не снаряд е бомба пуҫӗсене ӑмӑртса тултаратпӑр. “ Пире хӑратаймӑр, эпир те вӑйлӑ” тетпӗр
пулас.
- Ёҫӗ пит йывӑр-и? Ы вӑнатӑн та. Сывлӑшӗ ҫитм ест-и? Хӑшкаса
сывлатӑн та, - хӗрхенсе ларчӗ арӑмӗ.
Упӑшки ӑна куҫран пӑхмарӗ, пуҫне чиксе каларӗ:
- Ҫӑтмахри пекех. Йӗрки те ҫирӗп. Ӑҫта йӗрке - унта ӑнӑҫу. Тех
нологи дисциплинине ҫирӗп пӑхӑнатпӑр. Пӗр уш кӑн хӗҫ-пӑш ал хатӗрленӗ хыҫҫӑн вырӑнне ҫуса тасататпӑр. С ы влӑш не те озонпа пуянлатса сиплентерсех тӑратпӑр. Чечексем ӳсеҫҫӗ. Кайӑксем юрлаҫҫӗ.
Вӑт ҫапла вӑл “ Х импром” райӗ. Ялӗ те, ӗҫӗ те чуна туртать. Анчах
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ӑш вӑркать. Темле хӑрушлӑх туйӑмӗ вӑйланать. Ш утла-ха, М арина,
эпир вӗт хамӑра хӳтӗлемелли, тӑван ҫӗрш ыва сыхламалли хӗҫпӑшал мар, хамӑра пӗтермелли хӑрушлӑх хатӗрлетпӗр-ҫке. Ҫынна
йӳнӗрех хакпа йы ш лӑрах та хӑвӑртрах ҫулса тӑкм алли “ эм ел ”
тӑватпӑр. М ӗн чухлӗ купаланса, ш арш анланса выртать вӑл! Усӑ курмасан та... хӑйне пӗтермелле пулсан... Ӑна сиенсӗрлетме вара ӑҫта
ҫуратнӑ - ҫавӑнтах вӗлермелле. А пла-тӑк - хамӑр патрах. Пӗтересси,
тунинчен те кӑткӑсрах, хаклӑрах. Хӑрушӑрах. Американецсемпе
япунсем ӑслӑ, сывлӑхшӑн сиенлӗ вырӑнта роботсемпе усӑ кураҫҫӗ,
пирӗн “Х им пром ” , ҫӑмӑллӑхпа илӗртсе, чӗрӗ ҫы нна вилӗмпе улӑштарать. О й, хӑрушӑ. Ҫылӑх вӗт, М арина?
- М ӗн каламаллине те пӗлместӗп ӗнтӗ, пуҫӑм ҫаврӑнать.
- Ҫылӑх. Нихҫан никам каҫарми ҫылӑх, - сӑхсӑхса илчӗ Валерка.
- Кама айӑпламалла уншӑн? Камран ыйтмалла? Кам умӗнче сӑхсӑхса
пуҫҫапмалла? Паллах, халӗ ӗнтӗ айӑпне никам та йыш ӑнасш ӑн
пулмӗ. Пурте “ М ӗн хуш нине ҫеҫ пурнӑҫданӑ” теме пӑхӗҫ. Эпӗ те
ҫаплах ш ухӑш латӑп, - цех, лаборатори пуҫлӑхӗ, директор таранах.
Уншӑн чи хуравлисем леш тӗнчере ӗнтӗ. Вӗсем хӑйсем хурав тытӗҫ.
Турӑ умӗнче. Анчах та пирӗн, чӗррисен, ҫав хӑрушлӑха хамӑр алӑпа хатӗрлекенсен, ман шутпа, хамӑрӑн совӗҫ умӗнче каҫару ыйтса
чуна лӑплантарасси ҫеҫ юлать. Э пир м ӗнш ӗн тесессӗн ни Турӑ умӗнче, ни Этемлӗх умӗнче айӑплӑ мар. Ҫылӑхлӑ мар...
Арӑмӗ ҫы вӑрмалли пӳлӗме кӗрсе вырӑн хатӗрленине те сисмерӗ
Валерка, “ кил, выртса к а н ” тенине илтсен тин калаҫӑвне татрӗ.
Ытла та кӳтсе ҫитнӗ вӑл. сывлӑхӗ йӑш нипе, арӑмӗ умӗнче юрату
йӑпанӑвӗн айӑпне кӗнипе, ачи-пӑчине кӗтсе илейменнипе сасӑсӑр
макӑрать чунӗ. Арӑмӗ, вӑл хастарлантармалли эмел хыпнине курнипе, чӗтреме ерет, хывӑнса упӑш ки ҫумне ирӗксӗр кӗрсе выртать.
Качча кайнӑранпа та савӑк сӑпкинче сиктермен ҫак вырӑн уншӑн
- “Х импром” имҫамӗ пекех. Кунран-кун, ҫултан-ҫул хавшатса, чире
ярса, уртарса кӗллентерет ҫам рӑк ут-пӗве. Пуҫласа арҫы н тутине
астивсе курнӑ каҫ аякран вӗҫсе килнӗ канлӗх туйӑмӗ ҫеҫ кӗлеткере
пытанса пурӑнать, ӑна хӗрарӑм шутӗнчех тытса тӑрать. Юмахри
пек лӑпкӑ канӑҫлӑх ҫеҫ ҫав вӑл. Тантӑш ӗ хӑпартланса каласа панӑ
чӑн-чӑн арҫы нна курӗ-ш и вӑл хӑҫан та пулин е тӗл пулаймасӑрах
вилсе кайӗ? Ш ӑпа ҫулӗ тата ӑҫта илсе ҫитерӗ-ш и? Эмел те, ним те
пулӑш айми пулса пы рать ӗнтӗ упӑш кине. Куҫ умӗнчех сӳнет.
Ирччен нуш аланса асапланнӑ хыҫҫӑн пуҫ кунтӑк пек. Пӗтӗм
ш ӑмш ак сурать. Хал ҫук. Ёҫе те ирӗксӗртен тенӗ пек ҫеҫ тухса утрӗ
М арина. Сӑвӑ ҫы рм а та, юрӑ кӗвӗлеме те, юрлама та тахҫанах
пӑрахнӑ ӗнтӗ. Пултарулӑхӗ сӳнсе пы нине туять, курать вӑл, пурпӗрех ҫулӑмланмалли хӗм куҫ умӗнче йӑлкӑш масть.
Ах, мӗн тума кирлӗ пулчӗ-ш и ӑна юрату? Хӑвӑртрах тӗл пулса
Ш уркасси Валерккин йӑпӑр-йӑпӑр чупакан куҫӗнчен пӑхсаулмуҫҫи
айӗнче ирччен ярӑнм аш кӑн-и? Ҫӗнӗ хулари вӗр-ҫӗнӗ хваттере кон
церт тумӗпе арӑм пулса пырса кӗм еш кӗн-и? Упӑш кана ӗҫе чуптуса
ӑсатса ярса ӗҫрен чуптуса кӗтсе илмеш кӗн-ш и? Вырӑн ҫинче вӑтанмасӑр упӑш капа ытакланса вы ртмаш кӑн-ш и? Виличчен пӗрне-пӗри
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пӑрахмасӑр пулӑшатпӑр, улталамастпӑр тесе тупа тунӑш ӑн-ш и?
Качча кайичченхи хавхалануллӑ шухӑш, ҫунатлӑ сӑмах чӑн юрату
мар иккен. Ҫумри каччӑн вӑйне, хӑватне, пултарулӑхне ӳт-пӳпе,
пӗтӗм кӗлеткепе тутанса тӗрӗслесе пӑхмасӑр чӑн-чӑн юрату ҫавӑрса илеймест чун-чӗрене. Ҫапах туять М арина Л арина (хушаматне
пӗрлешсен те улӑштармарӗ вӑл) юрату хӑй таврах явӑннине, ӗненет вӑл пуррине, кӗлеткере вӑйланса чуна ӑшӑтасса, чӗрене вӑратасса, канлӗхре савӑнтарасса. Ҫӗр ҫывӑрмасӑр, кунӗн-ҫӗрӗн кӗтет.
Ӑнланмасӑр тунӑ утӑм Ш упаш кар хӗрне куҫҫуль кӳллине кӗртсе
ячӗ. Упӑшки пурнӑҫ кӗсменне вӑйпах авӑсрӗ, анчах кимми, хӑрушӑ
юхха лексе, куҫпа курсах умри авӑралла иш рӗ, халран кайса, кайса пычӗ, арӑмӗ кимме вӑйлӑ юхӑмран кӑлараймарӗ. Чарӑнма пӗлмен
ҫавраҫил ҫавӑрттарса тӑвӑл кӑларчӗ. Хӑрушӑ вӑй туртӑмӗ кимме
хӑй патнеллех ҫыхартрӗ. Ш ывсикки юхтарса авӑра сиктерчӗ. Упӑшкине ҫӗр ҫӑтрӗ. Темле чӗрӗ вӑй тапса кӑларнипе М арина шыв ҫийне тухса выртрӗ. М есерле сарӑлса выртакан ҫам рӑк хӗрарӑма Хӗвел
ӑшӑ пайӑркипе сиплесе чӗртрӗ. Вӑл вара чӑнкӑ ҫыраналла пӗтӗм
вӑйран ишме пуҫларӗ. Кӳлӗ чакмарӗ-ха. Ҫы ранӗ те аякра...
Упӑш кине пытарнӑ хыҫҫӑн М аринӑн пуш хваттере кӗрес те
килми пулчӗ. Валерка чӗрӗ чухне хӑть унпа калаҫма, тавлаш ма,
хирӗҫм е, ҫу р аҫм а, ӗм ӗтл ен м е пулатчӗ. П ӗчч ен т ӑр са ю лсан
пӳлӗмсенче мӗлке куҫа курӑнакан пулчӗ, хӑлхана Валерка сасси
хӑйӑлтатарах кӗрсе каять:
“Анчах... эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр. П урнӑҫ нумай шухӑшлаттарать. Этемӗн хырӑм тӑрантарассиш ӗн, кӗлеткене хуплассиш ӗн
тата пуҫа хӳтлӗх тӑвассиш ӗн ҫеҫ ӗҫлемелле мар иккен, вӗсемпе
пӗрлех хӑвӑн тата ыттисен сывлӑхӗш ӗн те, хӑвӑн тата ыттисен
ырлӑхӗшӗн те, хӑвӑн тата ыттисен пурнӑҫ илем ӗш ӗн те, тӗнче
илемӗшӗн те ӗҫлемелле. Ҫавӑн чухне ҫеҫ эпир телейлӗ. Ҫавӑн чухне
ҫеҫ эпир этемлӗх умӗнче ҫылӑхсӑр пулӑпӑр” .
Пӳлӗмрен пӳлӗме пӗчӗк ачасем чупнӑ пек. Малтанхине вӑл амӑш
ячӗпе Лариса теме пуҫланӑччӗ, иккӗм ӗш не ашшӗ ячӗпе - Хветӗр.
“Чунӗсем ӑҫта вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ-ш и? Кун ҫути кӑтартнӑ пулсан вӗсене? Сывах ҫуралман пулсан та, тен, сусӑрах пулмастчӗҫ. С ы ваткаласа ӳстереттӗмӗрччӗ. “Х им промра” ӗҫлекен ытти ҫы нсем пекех.
Ашшӗ те выляса савӑнса куратчӗ пепкисемпе. Йӑхӗ те малалла
тӑсӑлайм арӗ унӑн. Тӳнчӗ, тӗп пулчӗ янташ сен несӗл йывӑҫҫи.
Хамӑрӑн та темле. П ӗртен-пӗр ача-ҫке эпӗ. Пичче Венгрире такам
ирӗклӗхӗшӗн ҫапӑҫса пуҫне хучӗ. Авланса та кураймарӗ. Лейтенант
тумӗпех пурӑнать килте, анчах йӑха малалла тӑсаймасть. Эп айӑплӑши Валерккӑсен йӑхне малалла тӑсм анш ӑн?” Ҫ ак шухӑша вӑл
хӑйӗнчен хӑвалать. Тӗп айӑпне “Х импромра” ш ырать, тупать, йӗрейӗре вӑрҫать такампа хӑйсен ҫемйине телейсӗр ҫунтарнӑш ӑн, ӑна
ача-пӑчасӑр, упӑш касӑр тӑратса хӑварнӑш ӑн. Ун пек нуш аланакан,
хур куракан ҫӗрш ер хӗрарӑм ҫак вилӗм вучахне Чӑваш ҫӗрш ы вӗнче чӗртме палӑртнӑ, Ш уркасси тавраш ӗнчи ялсене ҫунтарса вёсен
масарӗсем ҫине ҫав вучаха чӗртме ирӗк панӑ пуҫлӑхсене Турӑ умӗнче ылханать пуль. Атӑл ҫумӗнчи инкеклӗ ҫӑпан парӗ чӑваш халӑхӗн
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ӳтне миҫе ӗмӗр хушши нуш алантарӗ-ш и? Ю хакан суран, ӗт-пӗве
кӑш лакан мур хуҫаланать Ҫӗнӗ Ш упашкарта.
Ансамбльте ю рлакан тантӑш ӗ пы ра-пы ра каять, хушӑран ун
патӗнче юлса ҫывӑрать. Усламӑҫ-кӗреш ӳҫӗпех пурӑнать вӑл. Хитреленсе, ҫуталса кайнӑ. Чӑнах та юрату пур тӗнчере тесе мухтанса та
илет. Упӑшку вилни ҫулталӑк ҫитсенех ш ырама пуҫлатпӑр ак сан
валли те, тупатпӑр, чӗрӗлетпӗр тесе ӑна хавхалантарма та манмасть.
Хӑраххӑн тӑрса юлнӑ хитре арӑм ҫине куҫ хывакансемпе ҫумма
ҫы пҫӑнакансем те курӑнма пуҫларӗҫ. М арина васкамарӗ-ха, никама та чӗри патне ҫывхартма шутламарӗ, каллех йӑнӑш асран хӑрарӗ.
Т антӑш ӗ “ Эп турӑ калаш ле виҫҫӗм ӗш ӗнче тин чӑн -чӑн арҫын
тупрӑм, ытларах сав, тӗрӗсле”, - тенипе килӗш есш ӗн пулмарӗ. “С а
л ю т” керм енти туйӑм ытамӗнчен тухаймарӗ. “Ҫ авӑ-ш и ман чӑнчӑн юрату, чӑн-чӑн арҫын тени?”
Амӑшӗсем патӗнче те М арина канлӗх тупаймасть. Сада тухсан,
улмуҫҫи чӗрене ыраттарать. Пӑявӗ ҫӗрнӗ хыҫҫӑн ларкӑчне сарайне
кӗртсе хунӑччӗ. Амӑшӗсем те хуйхӑраҫҫӗ хӗрӗшӗн. Уншӑн ҫеҫ мар. Кунти
килсене пӗтереҫҫӗ иккен. Кӗҫех ҫуртсем лартма тытӑнмалла, тет. Вёсен
ватӑ ялӗн юлашки урамӗ - Янка Купала ячӗллӗ урам - ҫине те чул
купи пӗтӗмпех хӑпарса выртать. Вӑл ҫуралнӑ пӳрт арканать, вӑл выляса, улма ҫисе ӳснӗ сад ҫухалать, йӑх йӑви пӑчланать. Хӑмпӑ пек
сарӑлса пыракан хула миҫе ял ҫыннине йӗртермерӗ-ши, миҫе пин
хресчен ҫемйишӗн хура элчел пулса тӑмарӗ-ши?
М узыкӑра, позире, шкулта вӑл кӳтнӗ чунне кантарать. Хӑй мӗн
пӗлнине, пултарнине ачасене парать. А саплана-асаплана ҫӗнӗ кӗвӗ
й ӗрри ҫи н е ӳкет. Ю хса п ы р ак ан ҫем ӗ, куҫҫульсӗр м акӑртса,
туйӑмлӑн аталанать, вӑй илет:
Анне мана, асапланса, ма ҫуратрӑн-ш и?
Атте мана, хавхаланса, ма ю ратрӑн-ш и?
Качча парса, анне м ана ма ҫухатрӑн-ш и?
Арҫын пулса, атте мана ма ҫӑлм арӑн-ш и?
М ӑш ӑр пулса, савни сана упраймарӑм -ҫке,
М ӑйӑр татса, cap тӗш ш ине параймарӑм-ҫке.
С арӑм пирки, чунӑм санран уйрӑлмарӗ-ҫке,
Арӑм пулсах, сан ятупа пурӑнатӑп-ҫке.
Ш ӑпчӑк пулса, сад пахчине вӗҫсе килӗн-ш и?
Ш анчӑк парса, пуҫ тӑрринче юр ю рлайӑн-ш и?
Чуччу ҫинче, пӗрле ларса ярӑнайӑн-ш и?
Чӑп чуптуса, ытакласа ӑш ӑтайӑн-ш и?
3
М ир урамӗ Ш упаш карӑн тухӑҫ енчен пуҫланать те Иван Я ков
лев урамне тухать. Аслӑ урамӑн илемӗ ҫукрах. Заводсемпе базӑсем,
складсем темиҫе ҫухрӑма тӑсӑлаҫҫӗ. Эгер бульварӗнчен иртсен тин
сулахай енче пилӗк хутлӑ ҫуртсем курӑнаҫҫӗ. Сылтӑмра - ялтан юлнӑ
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юлашки пӳртсем: хӑтлӑраххи те, тӑйлӑк-тайлӑкки те пур. Ҫ ак вырӑна тасатса Карсаковсен нумай хутлӑ ҫуртсем лартмалла. Ҫӗнё ав
товокзал ҫывӑхӗнче тӑрхала хӗрлӗ курупкасем ӳсе-ӳсе ларнӑччё-ха.
Унтан ҫул урлӑ, тепӗр енче, прораб “хули” куҫса килчӗ хула варринчен. Д зерж инскипе Л енинград урамӗсем кӗтесленнӗ ҫӗрте,
ӗлӗкхи сӑра завочё вырӑнӗнче, капӑр ҫурт парнелесе хӑварчӗҫ вёсем
хула ҫыннисене.
Стройка штабӗ - прораб пӳрчӗ - Л аринсен пахчи ҫумӗнчех. Ва
силий Николаевич ӑна ятарласах ҫавӑнта ларттарчӗ. Ытти вакунпӳртсем, урамланса, икӗ ретён вырнаҫнӑ. Электролини, телефон
кабелё карса килчёҫ. Акӑ пӗрремёш ш ӑнкӑрав янраса кайрӗ. Карса
ков телефон авӑрне хӑлха ҫумне хӗстерчӗ:
- Смольнӑй итлет!
Калаҫаканни, управлени пуҫлӑхӗ М алы ш кин, кулса ячӗ те хастар прораба ҫёнӗ позицире ӑнӑҫу сунса уйрӑм кӑтартусем пачӗ,
ҫынсен пӳрчӗсем пирки ыйтса пӗлчё.
- П ӑсаҫҫӗ, турттараҫҫӗ, ы ран-виҫм и не бульдозерсем кӗртсе
яратпӑр, - терӗ прораб салтакри пек тикӗссӗн те ҫирӗппӗн.
Ӗҫ вӑхӑтӗнче прораб пӳрчӗ чӑнах та революци штабӗ пекех.
Мастерё, бригадирё, ш оферӗ, электрикӗ, заказчикё, тӗрӗслекенё,
хушу параканӗ хӗвӗшет, телефон ш ӑнкӑртатать, такӑш ӗ тавлашать,
кӑш кӑрать, ҫыпӑҫуллӑ намӑс сӑмахӗ хӑлхана кӗрет, чӗлӗм тётӗмё
сывлӑша пӳлет. Кёрлет штаб-хваттер. Тахҫан кутш ӑтӑк хӗрсен пер
се янӑччӗ те Карсаков ҫапла, кайрӗ вара вӑл, халё каш нинчех
“Смольнӑй итлет”. Ю лашки ҫулсенче ун пирки пӗтӗм Ш упашкар
пӗлет ӗнтӗ. Сасса илтсенех кампа калаҫнине ӑнланаҫҫӗ.
Ш таб-хваттерте “революци пуҫличчен” ирӗклӗн сывламаш кӑн
тесе Василий Н иколаевич тулалла тухрё, картлаш ка ҫинче мӑнаҫлӑн сарӑлса тӑрать. Славутичра ӗҫленӗ чухне Киевра туяннӑ капӑр
куртка, якатнӑ ш ӑлавар, И ндире ҫӗленӗ ҫутӑ пуш мак тӑхӑннӑ,
ҫӑварне вӑрӑм сигарет хыпнӑ, ирпе кӑна кастарнӑ тӑпӑлкка ҫӳҫё
ҫилпе якалать. Хӑнӑхнӑ йӑлапа пуҫне ш ӑла-ш ӑла тавралӑха сӑнать.
Уйӑх ҫуттинче тахҫан тӗл пулнӑ улмуҫҫи ӑна ҫурӑлнӑ чечекӗсене
юлашки хут татса юлмаш кӑн чӗннӗнех туйӑнать. Тӑварахра хуҫасӑр
тӑрса юлнӑ улма-ҫырла йы вӑҫҫисене, хурӑнсемпе тирексене, пилешсене йӑвантарни аванах курӑнать. Унӑн юлташё, тепӗр прораб,
кран вырнаҫтарма та ӗлкӗрнё. Уҫӑрах вырӑн лекнё ҫав ӑна. Карсаковӑн ӗҫ лаптӑкӗ тасалман-ха. Улмуҫҫи ҫинчен вӗҫсе килнӗ пыл
хурчӗ тапӑнчӗ ӑна. Сӗмсӗре хӑваласа ярасшӑн аллисемпе ҫатӑлтатрӗхӑлаҫланчӗ вӑл, ҫапах унран ниепле те хӑтӑлаймарё. Хурт ярханах
кӑкӑр ҫумне ҫыпҫӑнчӗ те чӗчёрен аяларах сисӗмлех сӑхса илчё. Тарӑхма та пёлмерӗ вӑл ҫурхи пыл хуҫине, м акӑракан улмуҫҫин
сахӑрлӑ сӗткенне астивсе пӑхтарнӑ чӑрсӑра. Хӑй пётрӗ, ӑна, сӑрӑлтаттарса^ шухӑша ячё:
“А ҫта-ш и эсё халь, “ С алю т” керм енӗн чи акӑш ӑм , юмахри
пикеҫӗм? М ёнш ӗн кайса ятӑм -ха сана эпӗ Ҫ ӗнё Ш упаш кара?
Хам тупнӑскерне ҫы нна патӑм. Пӑрахса хӑвармаллаччӗ те каччине ҫакӑнта, кайтӑр паччё вӑл ҫурранах, хӗре-ю рӑҫа ирччен ка23

тач ч и я р ӑ н т а р м а л л а ч ч ӗ . Х ваттер те пуш ахчё. М ӗнехчё, хӑй
килӗш нӗ пулсан. Арӑм умӗнче совёҫе тахҫанах ҫухатнӑскер, теприн пе йӑп ан м а ю рам астчё-и-ха. Ултав шухӑшё м ана м алтан, арӑм п а пурӑнм а ты тӑн сан , пуҫа пы рса та кӗм енччӗ те... Арӑм ача
ҫуратм а хатӗрленн ё, хӑй патне ҫы вхарм а ю рам ан вӑхӑтра, кран
ҫи н е ч акалан са х ӑпаракан М аньккӑна тем ш ӗн куҫ курми пуличч ен ех пӑх са т ӑ т ӑ м -ҫ к е , ӗҫ хы ҫҫӑн к ӗп и н е уҫса пӑхм а тиврӗ.
Чӑтӑмлӑха чарайм анш ӑнах. Халӗ те, арӑм уйӑхра пӗрре канса илнӗ
хуш ӑра е ёҫсе л ар тсан , унпах вирӑм айн ӑлан ас килет. “ Ҫемьене
те пӑсм астӑп , вӑрттӑн ҫы хӑнӑва та татайм астӑп. Эх, пёри ёнер,
тепри паян пы лакрах пек. Н умайрах пурӑнсан, пы лакки те йӳҫӗхет иккен. Эп анчах ҫапла пурӑн атӑп-и м ? Т ӗнче ҫавӑн ҫинче тытӑнса тӑрать. М анӑҫм асть М арина. К илӗнче кам пур-ш и? Кёрсе
ы йтса пӑхсан? Э сир пире тёп тӑватӑр тесе турчкапа хуса кӑларса
ярсан? Ку тустару м анран килм ест-ха та, ҫы н вӑл ӑн а-к ӑн а ӑнлан ать-и , халӑх кӑм ӑлсӑрри палӑрать, ятл аҫакан н и те, бульдозерсене ватса пӑрахаканни те тупӑнать. М анран килмест те ҫав, мансӑрах й ы ш ӑн н ӑ Ш упаш кар ҫум ёнчи ялсен е пӗтерсе хума, хулана сарм а. Хули вара ытти ҫӗрти пуш анса ю лнӑ ялсенчи яш кёрӗм пе тулать. Ҫ ы рм а-ҫатра тавра йы вӑҫ ӳстерес вы рӑнне хӑмаран ҫапса тунӑ “ ш ан х ай сем ” ӳстереҫҫӗ. Е ҫлекене хула ҫӑтать,
хӑй ы там не илет. Чул купи сарӑлать, пӗлӗтелле карм аш ать, тырӑ
пӗрчине асф ал ьтп а хуплать, п и н -п и н ҫем ьене пӑтратса ҫӗр пин
ҫы нна йӗртет. Ку таранччен эпӗ кунаш кал усал ӗҫ туса курманччӗха. Я лан уҫӑ л ап тӑкр а е хула варринче уйӑрса панӑ ҫӗр ҫинче
керм ен, ш кул, пульн ица, пурӑнм алли ҫурт тунӑ. Акӑ хальхинче
чӑваш ялне тӗп п и п е пӗтерсе, ҫёрпе танлаш тарса, ун вы рӑнне
никӗс хы вса, тем пы сӑкӑш ҫуртсем каплантарм алла. М ирлё вӑрҫӑ
м ар-и -х а ҫакӑ? М арин а аш ш ӗ-ам ӑш ё, аслаш ш ӗ-аслам ӑш ӗ тата
авалхи несӗлӗсем мӗн калёҫ пире? А нлӑ урама капӑрлатса ял
хал ӑхён т ы м а р н е к ӑ к л а н ӑ ш ӑ н ҫы л ӑх м а р -ш и ? Эй Т у р ӑҫӑм ,
кӗлтӑватӑп сан а - эп ё айӑп л ӑ мар. М арин а, каҫар. Эх, туйӑмлӑ
пикеҫём . А лӑкку та уҫӑ. Ура ҫеҫ утмасть.Тем сӑнчӑрларё. Улмуҫҫи
айёнче яр ӑн ак ан чунҫунтарм ӑш . Курасчё сана. К алаҫасчӗ санпа.
Ҫ ак ҫулсенче хам мёнле тунсӑхлан ине пёлтер есч ӗ...”
Ш ухӑшлав ытамёнче хула ш авне илтми пулнӑ Карсаков хӑлхине темле кӗвӗ кӗме пуҫларӗ. М алтанах вӑл радио сасси пек илтёнчӗ,
майёпен вара вӑйланса, илемленсе тӑлӑх пӳрт енчен вӗҫсе килни
паллӑ пула пуҫларӗ. Кӗвӗпе хутӑш ҫинҫе уҫӑ сасӑ, ҫурхи куна уҫӑлтарнӑн, сад пахчине сарӑлать. Юрӑ вы лянчӑклӑн Василий Н икола
евича ытамласа илчё. Вӑл вара, хёвӗнчи пыл хуртне хыпашласа
тупса ы вӑҫне хучб, улмуҫҫи сёткенӗ ӳт-пӳре вӑй хушнипе хастарланса картлаш капа ҫёре анчё, Л аринсен карти урлӑ сиксе каҫрӗ,
улмуҫҫине ҫитсе ыталарё. Пӳртрен ёнтӗ уйӑрса илмелли сӑмахсемех кёвве пуянлатса ун патнелле вёҫеҫҫӗ:
С ана курсан, чуна пытартӑм
Куҫпа пӑхсан - куҫа тартса.
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Телей сунсах ӑшра ӑсатрӑм
М алашлӑх ҫулӗ кӑтартса.
Кӑвар чӗрем ҫӑмхи саланчӗ,
Ҫ иппийӗ вӗҫрӗ сан енне,
Чӗрӳ кӑкне явса вӑл илчӗ,
Хывайрӗ туслӑх кӗперне.
Ӑша кӗрсе мана вӑратрӑн
Лексе ӑш туйӑм читлӗхне.
Савни ытамӗнчен вӑрларӑн,
Пытартӑн канӑҫ хӳтлӗхне.
Чавман, ним акса-лартман пахча сукмакӗпе Василий Н икола
евич пӳрт патнелле чупсах кайрӗ, картлаш ка умӗнче хаш каса
чарӑнчӗ. Пӳртре пианино пӑнлатать. Ун умӗнче ларакан М арина
Ларина пуҫне пӑркаласа тунсӑхлӑн юрлать:
Чечекленсе ҫеҫке эп ҫуртӑм,
Улма пулса пы лак тутлантӑм.
Кӗпер ҫинчи хӑватлӑ туртӑм
Чӗре вӑййи тесе шутларӑм.
П ӑнтӑр-пантӑр, пӑн тӑр -п ӑн тӑр , п ӑ н -п и н -и н н тутарса пӳрнисене клавиш сем ҫийӗн вы лятса илнӗ хы ҫҫӑн М арин а ура ҫине
тӑчӗ, ӳпӗннипе ы вӑннӑ пи лӗкне тӳрлетсе пуҫне ухрӗ, сапаланчӑк
ҫӳҫне м айларӗ, сы лтӑм ал л и п е кӑк ӑр н е ш ӑлса ал ӑк ен н ел л е
ҫаврӑнчӗ. Х ура-хӑмӑр куҫ ш ӑрҫисем ыйтуллӑн сарӑлса кайрӗҫ,
В ася-В асилек куҫӗпе тӗл пулса ҫиҫӗм кӑларчӗҫ, вут-хӗм и ккӗш не те ҫы вхартса, ҫы вхартса пычӗ те... алӑк сакк и урлӑ пуҫласа
ы талаттарчӗ. Тута хӗрри хӗриччен, пи тҫӑм артисем й ӗп ен иччен,
чӗлхисем кӑтӑкланса типи ччен, кӗлетке я в кал ан са кӑртлатиччен сӑмахсӑр, ш ухӑш лӑн, ӗм ӗтлён тӗрёслерӗҫ юрату паллисене.
Х ӗрнӗ туйӑм лаҫҫи хӗм сирпӗтсе хӑй ӑш ш ин е туртрӗ. М аринӑн
сылтӑм алли алӑк ш аш улккине тем вӑхӑтра урлӑ ям а ӗлкӗрчӗ.
У йрӑлмасӑр, чуптусах ш алалла кӗрсе пы чӗҫ вӗсем, пуҫтарм ан
кравать ҫумне сӗвенчӗҫ. М арина хӑйне “у па” аяла мӗнле пӗтӗрсе
ч икн ине те сиссе ю лайм арӗ, ирӗклёх киленӳ ал ӑкн е яри уҫса
ячӗ, тӑвӑлпа уласа ы вӑннӑ вӑрман чӑтлӑхне аҫа ҫапнӑ пек хӑватлӑ
вӑй кӗрсе кай сан , таҫтан тухнӑ вӑйпа ҫӗкл ен е-ҫӗкл ен е ярӑнтарчё
те ю рату вӑй й и н е хутш ӑннӑ пр о р аб ӑн с ар л ак а ҫурӑм ӗ ҫин че
пӳрнисем пе хӗрес хурса тухрӗ, таҫтан ҫӳлтен тӑкӑн ак ан ясарлӑх
ш ы вне ҫ ӑ т а -ҫ ӑ т а , ӳт-п ӳ р и к ан ӑҫл ӑх а в ӗ р е те -в ӗ р е т е , ҫухатнӑ
тӑнӗпе таҫта ҫити вӗҫсе, вӑйлӑ кӗлеткене пӑчӑртаса виличчен
вӗҫертмелле маррӑн хӑй ҫумне ҫы пӑҫтарчё, кӗлетки не вёрилентерсе чӑтайм и канлӗхе куҫса пы ракан йӑрӑлтату “ах турӑҫӑм , ах
анне!” тесе кӑш кӑрттарса ячӗ, ҫанҫурӑм а им лӗн ҫем ёҫтерчӗ. Ҫав
сам антрах “ у п а ” та к ан ӑҫл ӑн м ӗкӗрсе илчӗ. А ллисене сарса
пӑрахнӑ М арина куҫне уҫма та хӑрать. А ллисемпе тӗкёленсе выртакан “чӑн -чӑн а р ҫ ы н ” каллех хӑй ӑш не кӗрсе кай нин е туйса.
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ӑна ы такласа илчӗ, канлӗх кустӑрм ине м алалла кусма пулӑш рӗ.
Вырӑн ҫине тӑрса ларсан тин сӑмах хушрӗҫ вӗсем.
- Эпӗ сире, Вася-Василек, “Салют” уявӗнченех кӗтрӗм.
Ӗ
мӗтленнине-ш ухӑш ланине каласа та пӗтереес ҫук, - куҫран пӑхаймасӑр вӑтанчӗ М арина Ларина.
- Кунӗ чӑннипех пирӗн кун пулчӗ пулмалла ун чухне. Эпӗ те
кӗлеткери асаплӑха ҫак таранччен чӑтса пурӑнтӑм. Тем, Турриех
ҫырнӑ пуль пире тӗл пулмаш кӑн, - тесе тӑхӑнма пуҫларӗ Карсаков.
- Килӳ-ҫурту пи т-п ит ш алккӑ.
М арина просты ньпе витӗнсе выртрӗ.
- М ӗн тӑвӑн ӗнтӗ. Э пир ҫӗнтереес ҫук. Халӑх - вӑйсӑр. Аннесем
кӗҫех ҫӗнӗ хватгере куҫӗҫ. М анӑн хамӑн хваттер пур.
- Упӑш кун, ачусен...
Т арӑннӑн сы власа ячӗ те М арина, хӑяккӑн ҫӗкленсе, чӗтревлӗ
сасӑпа каларӗ:
- Упӑшка та, ачасем те ҫук. Пӗчченех эпӗ. Тӑр-пӗччен.
- М ӗнле-ха капла?
- У пӑш кана, сан пек Н иколаевича, “Х им пром ” кӑш ласа ячӗ.
Хӑраса унран ача тумарӑм. сусӑр ача нуш ине куриччен...
- Ш ел, шел, юрату ӑнмарӗ апла сирӗн, М арина, - тесе ВасяВасилек усӑнса тӑракан чӗчӗ пуҫне чуптуса илчӗ. Хӗрарӑм кӑрт сиксе
ӑна шутсӑр туйӑмлӑн чуптурӗ, ачаш ларӗ, хывӑнтарчӗ.
- Турӑ калаш ле виҫҫӗ пултӑр-и?
- Виҫҫӗ ҫеҫ мар, виҫҫӗр вӑтӑр виҫҫӗ те, виҫҫӗр пин ...
Куҫа хупнӑ М арина йӑпату сӑпкинче ярӑннӑ пек, хурӑн айӗнче
ӑна юратнӑ каччипе тин ҫеҫ паллаш нӑ пӗлмен арҫын сиктернӗ пек,
Валерккӑн алли ш ӑнтса ярас пек, Вася-Василек алли пӗҫертсе ярас
пектуйӑнать. Чӑннипех пӗҫертет-ҫке Вася-Василек, антӑхтарса ярса
вӗҫтерет те вӗҫтерет хӗрарӑма юрату уҫлӑхне.
- Кӳр-ха, тепре чуптӑвам сире, Вася-В асилек, - йывӑррӑн сыв
ласа илсе туртӑнчӗ Марина. - Эсир мана вӑратрӑр, чӑннипех хӗрарӑм
чунне вӑратрӑр манра. Эпӗ те халӗ хам чӑн-чӑн хӗрарӑм пулнине
тантӑш ӑма кӑна мар, такам а та вӑтанмасӑрах каласа пама хатӗр.
Тин ӗҫрӗм эпӗ юрату пылне, юрату имне, юрату шерпетне. Ӳсӗртсех
ятӑр. Хырӑм вы ҫмасть-и? П ӗҫерни пур ман. Анне те кӗҫех килмелле-ха. Атте вӑл университетрах апатланать.
Карсаков васкарӗ. Унӑн ӗҫ нумай. Вӑл тутӑ.
- Ҫӗн Ш упаш кара пыратӑр-и?
- Хӑҫан?
- Хӑҫан ирӗкленетӗр - ҫавӑн чухне. Алӑк уҫӑ.
- Юрӗ, “ С алю т” юратӑвӗ.
Виҫӗ салю т парса тухнӑ Карсаков ш таб-хваттерне ирхи хӗвел
пек йӑлкӑш са ҫитрӗ. Ӑна Хайлов кӗтсе ларать. Управлении тӗп инженерне курсанах унӑн савӑк кӑмӑлӗ хӑрӑк турат пек хуҫӑлчё. Чун
туртмасть ҫак чӑкӑлташ а. Ялан вӑл тем усалли ш ырать, вӗҫӗмсӗр
хӑлтӑкланать.
- Аҫта ҫапкаланса ҫӳретӗр ӗҫ вӑхӑтӗнче? - сывлӑх сунма мансах
тӗпчеме пуҫларӗ Хайлов.
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- Мана хӑҫан куртӑр ҫапкаланса ҫӳренине? Хамӑн обьектра,
хамӑн ӗҫ вырӑнӗнчех эпӗ, - алӑ панӑ май хуравларӗ Карсаков.
Кӗлеще ураллӑ Хайлов тапӑртаткаласа ҫаврӑнчӗ те, прораба
кӑчӑк туртрӗ:
- Килӗр-ха, хӑлхаран пӗр сӑмах калам?
- Мӗн вӑрттӑнлӑхӗ пур иксӗмӗр хушӑра, пурин куҫӗ умӗнчех
калӑр, - терӗ тӗп инженерӑн чеелӗхне сиссе К арсаков, мӗнш ӗн
тесен пӗлет вӑл “хӑлхаран пӗр сӑмах калап” тесе прорабсемпе мастерсене сы пнипе-сы пм аннине ш ӑрш ласа ҫӳренине. Ҫ авӑнпа ун
ран Хайлов-хӑлха тесе мӑшкӑллаҫҫӗ.
Прораб хӑйне итлеменнине кура сассине хӑпартрӗ:
- Апла-тӑк, управленире калаҫӑпӑр. Н ачальник умӗнче. Куртӑм
эсир мӗнле обьектран тухнине. Кил хуҫисемпе тем каварӗ тунӑ-ха.
Сӑмакун ӗҫтерчӗҫ пуль-ха, ҫавӑнпа манран хӑратӑр.
Василий Николаевич тарӑхсах кайрӗ:
- Тунӑ, тунӑ пултӑр! Эп вӑл пӳртре мӗн тунипе сирӗн мӗн ӗҫ
пур?! Калӑр тӳрех, мӗн кирлӗ сире? Пӑтратса ҫӳретӗр. Еҫлеме памастӑр.
Тёп инженер сӗтел пуҫне пырса ларчӗ, хӑй ҫине куларах пӑхакан бригадирсене ҫухӑрчӗ:
- Тухса кайӑр! Ш ӑлйёренсем. Апат тахҫанах вӗҫленнӗ. Йӗрке ҫук
сирӗн, Василий Николаевич. Пулӑ пуҫӗнчен ҫӗрет.
- Хӑлха вара кутӗнчен ҫӗрет, - тесе йӗкӗлтесе хӑварчӗ Йӑван
Павлов.
Иккӗшӗ юлсан, Хайлов ыйтрӗ:
- Ҫурт проектне парӑр-ха?
- Акӑ, тархасш ӑн, - сунтӑхран хулӑн кӗнеке туртса кӑларчӗ про
раб.
- И ксӗмӗр тепӗр хут пӑхса тухар-ха, мӗнтен пуҫламалла...
- Никӗсрен ӗнтӗ, урӑх мӗнтен пултӑр. П роекта эпӗ мастерсемпе
тата бригадирсемпе букварь пекех вӗреннӗ.
- Апла пулсан, ҫиччас тӗрӗслетпӗр. Ҫапах та эсир хӑвӑр кам
умӗнче ларнине ан манса кайӑр, ӗҫ тӑвакан.
- Л инейнӑй инженер, прораб кӗнцеляри йӗкехӳри умӗнче ларать, - тесе алӑк патнелле таплаттарчӗ К арсаков.- Хӑвӑрах паллашӑр. Ман вӑхӑт ҫук ача вӑййи выляма. Сирӗн те лайӑх пӗлмелле.
Эсир - тёп инженер.
- Василий Николаевич! М алыш кин умӗнче хурав тытмалла пулать куншӑн.
- Тытатпӑр: хуравне те, экзам енне те. Ҫуртне те тӑватпӑр - сирӗнсӗрех, - хыттӑнах каласа хӑварчӗ вӑл.
Каш нинчех ҫапла ҫӗтӗлтерсе ҫӳрет ҫы нсене. Кантура ҫитсен
управлени пуҫлӑхне элеклесе парать. Акӑ халӗ те ш ӑнкӑравланӑ вӑл
ун патне, алӑк уҫса кӑшкӑрчӗ:
- Василий Н иколаевич, телефон! М алы ш кин чӗнет.
Пуҫлӑх прораба тёп инженера итлеменш ӗн чиперех пӑсӑрлантарать. М ӗнш ӗнне ӑнлантарса парсан тин лӑпланчӗ. Хайлов-хӑлха
та хӑйӗннех тӑвасшӑн.
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- А ну-ка, чӗнӗр-ха кунта мастерсемпе бригадирсене, ҫурт чертежӗсемпе тӗплӗнрех паллаш атпӑр, хутлав таблицине пёлнё пек
пӗлмелле ӑна вёсен те, - мӑнкӑм ӑллӑн хушу пачӗ вӑл.
- М ӗн, п и р те н м ӑ ш к ӑ л л а м а к и л т ё р -и эс и р кун та? У правл е н и н а ч а л ь н и к ӗ н куҫӗ у м ӗнч е пурте тӗп л ӗн ш ӗк ӗл чесе тухнӑ
эп и р ӑна. К аш ниех ак ҫак алӑри пилӗк пӳрнене пӗлнӗ пек пӗлет...
- Ҫапах та ман тӗрӗслес килет. Эп - тёп инженер.
- Эп - прораб. Эп хуравлӑ ку ҫуртшӑн!
- С убординацие пӑхӑнмастӑр!
- П арап ак субординаци, ҫиччас чи аялти карта анса ларатӑр, тесе К арсаков Х айлов-хӑлхана пуканӗ-мӗнӗпех ҫавӑрса тытрё те,
алӑк уҫса, ҫӗре лачлаттарчӗ.
Пукан лачӑрр арканчӗ, тӗрӗслевҫӗ кучӗпе лачакана анса ларчӗ.
Хайлов-хӑлха хӑвӑрт сиксе тӑчӗ те, вар тытса кулакан строительсене чы ш кипе ю наса, К арсаковпа ятлаҫса, кутне аллипе шӑлашӑла танкӑшрӗ.
Кун пи р ки кай ран М алы ш кин та ш арламарӗ, ҫакӑн хыҫҫӑн
Хайлов-хӑлха хӑй те чылайччен килсе курӑнмарӗ. Унсӑрӑн йӗркипе
пёр тикӗс пулса пы рать ӗҫ. Карсаковӑн хӑйпе виҫӗ инженер, бригадирӗсем пурте техникум пӗтернӗскерсем. Чертежне хӑйсем ҫӗнетме, унти йӑнӑш сене тупма пултараҫҫӗ. Сахал ҫурт купаланӑ-и вӑл
вӗсемпе? Й ӑван Павлов Хайлова хӑртнине лайӑх астӑвать.Тӗп инженертан хӑрамасть вӑл. “Эс, Хайлов-хӑлха, кутаранччен ху аллупа сарай туса курман. Й ӑпӑлтатса, ҫы нна сутса, кантуртах тёп ин
ж енера ҫитрӗн. Э пир ҫак алӑпа ш ӑратнӑ укҫана сӑптӑрса пурӑнатӑн,
намӑссӑр сӗлӗх” , - тесе тӗртсех хӳтерсе янӑччӗ. М аннӑ пулас ун
ҫинчен, каллех сӗтӗрӗнсе ҫитнӗ. Ҫамрӑксене вӗрентесчӗ, вӗсемпе
ю наш ар тӑрса ӗҫлесе пӑхасчӗ пӗрре.
П ианино урӑх пӑнпанлагм арӗ, кӗвӗ те, юрӑ сасси те тухмарӗ
Л аринсен пӳртӗнчен сад пахчине. Тепӗр куннех вӗсем япалисене
тиесе таҫта илсе кайрӗҫ, пӳрт-ҫуртне пӑсса турттарчӗҫ. Карсаков
пулӑшма хӑйӗн ачисене ячӗ. Кӳршисен те пӳрчӗсем юлмарӗҫ. Ҫаралнӑ
пахчасемпе садсем ҫеҫ, хӑйсен усал ш ӑпине кӗтсе, ҫынсене ҫур
ш ӑрш и сапаларӗҫ-ха. Ш упӑр тӑхӑннӑ чиесемпе улмуҫҫисене касакансем ҫине пӑхса тӑнӑ май Карсакова вӗсем шурӑ шупӑр тӑхӑннӑ
чӑваш пикисене ураран ӳкерсе пынӑнах туйӑнчӗ. Ваттисем сӑхсӑхса,
пилӗк таран пуҫ тайса, хӗвел ҫине пӑхса уйрӑлаҫҫӗ кил вырӑнӗсенчен. Вӗсене курнипе куҫҫуль пӑчӑртанса тухать. Карсакова ҫирӗплетсе панӑ бульдозерсем, хӑватлӑ ҫӗҫҫисене лак! антарса лартрӗҫ те, хура ҫӑра тӗтӗм кӑларса, ҫӗр тӗкме пуҫларӗҫ. Темиҫе кун
каялла кӑна пурӑнмалли капӑр пӳрт вырӑнӗнче яка лаптӑк выртса
юлчӗ. М аринӑпа асамлӑх ташш и ташланӑ юрату вырӑнӗ шӑпах никӗс
тӗлне лекет. Кӗҫех вӗсем ҫӗр чавса унта тим ӗр-бетон никӗс ярӗҫ,
ун ҫине ҫурт купаланса ларӗ. К арсаков хывнӑ никӗс ҫинче вёсен
Юрату керм енӗ хӑпарӗ-ш и? Акӑ, йывӑҫ касакансем ҫывхарсах килеҫҫӗ. Вӑл вӗсене хирӗҫ утрӗ, палланӑ улмуҫҫи тураттинчен сулахай аллипе ҫакӑнса тӑчӗ.
- Кӑна хӑварӑр, ачасем, - терӗ лӑпкӑн.
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- Пире пурне те касма хушнӑ.
- Уншӑн эпӗ личнӑ хурав тытатӑп. Авӑ епле ҫурӑлнй. Ҫулҫи курӑнмасть. Кбркунне улмине ҫиме килбр.
Лешсем итлербҫ, ытти йывӑҫсене ҫаратса тухрбҫ.
Ытла та пӑтӑрмахлӑ пулчб М арина Л арина улмуҫҫийб. Каллех
Хайлов-хӑлха пирки. Асӑрханӑ вӑл юлнӑ йывӑҫа. Ш ӑнкӑравлать:
- Василий Н иколаевич, эсир хӑрушсӑрлӑх техникине хӑрушла
пӑсатӑр.
- Пулма пултараймасть. Хӑш енбпе? Ӑҫта? Путлбн бҫлеме те
тытӑнман-ҫке? - тблбнчб прораб.
- Улмуҫҫине мбншбн кастармарӑр? Ш ӑпах вӑл кран ҫаврӑнмалли лаптӑка лекет. Тасатӑр!
Карсаков шухӑша путрб. Мбнле-ха капла, улмуҫҫи ҫын мар, ун
ҫине мбн те пулин ӳкес-тӑвас пулсан та нимех те мар. Лартӑр-и.
Атгу вбреннб эпир стройка таврашбнчи мбнпур симбс ӳсекене касса
тӑкма. Пирбн тбрбссипе хулари каш ни йывӑҫа сыхласа хӑварассишбн ҫине тӑмалла. Ҫбнбрен лартни хӑҫан ӳсет вӑл? Ҫавӑн пирки
тавлашса кайрб Карсаков.
- Касӑр! И нструкци, - илтбнет авӑртан.
Ҫакӑн хыҫҫӑн килнб сбмсбр моториста кутран тапнӑ пекех хӳтерсе ячб прораб, Хайлов управлени пуҫлӑхбпе ҫитрб, хӑрушсӑрлӑх
техникин инженерне те хӑварман. Тӑсланкӑ инж енерпа пуклак
инженер утасласа виҫеҫҫб. М алы ш кин вбсем ҫине кулкаласа пӑхса
тӑрать. Кран ҫаврӑнмалли диаметр чиккинчен улмуҫҫи пбрин пилёк
утас, теприн вунӑ утас шаларах ларать.
- Касмалла! - алӑ сулчб моториста Хайлов.
- Кастармастӑп! - улмуҫҫине ытакласа илчб Карсаков. - Пбрле
хама та касӑр!
М алышкин алӑ сулчб те икб инженерне те ҫӑмӑл м аш инине
лартса кайрб. Пӑтӑрмах кунпах вбҫленмерб-ха. Хайлов треста
пблтернб, унтан тбп инженерб те, управляющ ийб те М алыш кина
хбсеҫҫб: “ Мбншбн хӑрушсӑрлӑх техникине пӑхӑнмастӑр. Ш траф
кбтетбр-им?” Карсаков каллех ҫирбп тӑчё. Хайлов Чӑвашстроя ҫӑхав
ҫырнӑ. Унтан комисси ҫитрб. Пбрле вбреннб ача Хайлов ҫатӑлтатнине итлесе ывӑнчё пулас:
- Ш ӑпланӑр-ха, - терб. - С тройка технологине йбркипе тытса
пырас чухне эсир миҫе ҫы нна чӑрмантарса тбп бҫбнчен пӑрса ятӑрха? Пблетбр-и мбн чухлб хур турӑр, тӑкак кӑтартрӑр? Сире эп хам
М алыш кин вырӑнбнче пулсан-и, тахҫанах лин ей н ӑй инж енера
ямалла, малтанлӑха мастерта тбрбслесе пӑхмалла.
- Пулса курнӑ вӑл мастер институт хыҫҫӑн, пӑтӑ пиҫмен ун, кулса ячбҫ пухӑннисем.
- Улмуҫҫи бҫлеме никама та кансбрлемест. Ҫуртне туса пбтерсен, ун айбнче бҫкб тӑвӑпӑр, - ҫӑхав ҫы рнӑ хут таткине Хайлова
персе пачб хӑрушсӑрлӑх бҫбн пуҫлӑхб. - Кут ш ӑлма кирлб пулб.
Тбрбслеме вара сирбнне, ытти обьекчбсене, урлӑ-пирлб ҫавӑрса
пӑхсах тбрбслетпбр. Хӑвӑрах чбнсе илнб. Ӑнӑҫу сунатӑп, Ваҫлей. Улми
тутлӑ пултӑр.
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Ҫӗнӗ ӗҫ пуҫласа янӑ хӗрӳ тапхӑрта К арсак (строительсем хушш инче ӑна ҫапла чӗнеҫҫӗ) ыйхӑ ҫухатрӗ. Кӑнтӑрла телефонпа ҫухӑрса та такам па-такам па “ты тӑҫса” , кирпӗч хатӗрлесе (май килнӗ
чух запас туса хурать вӑл) халран кайрӗ. Килӗнче ерҫӳ пулмарӗ.
Х унькассине тата ҫуралнӑ ялне хӑнана чӗнчӗҫ. Арӑм та ҫумрах тытасш ӑн. П уҫран М арина сӑнарӗ тухма пӗлмерӗ пулин те, ҫитеймерӗ вӑл кӗтнӗ ӑш вырӑна. Участока икӗ см енӑна куҫарчӗҫ. Хӑлхара - сӑвай ҫапакансен сасси, сам освал-автокран ямш ӑкӗсен ҫухӑрашӑвӗ, урам ш авӗ, телефон ш ӑнкӑравӗ... Ш таб-хваттерте анчахрах М алы ш кин пулчӗ. Ы тлаш ш и сасӑ хӑпартмасть вӑл, йӗркипе
итлет, ун хыҫҫӑн тин хӑйӗн шухӑшне уҫать, мӗн те пулин сӗнет,
кирлӗ чух хӗстерсе те илет. Ҫ ӑркаҫ Карсаков пёр мастера хӑй вырӑнне хӑварнӑччӗ. Управлени пуҫлӑхӗн ҫурҫӗр тӗлнелле мӗн сӑлтавпа ҫитмелле пулнӑ унта, пӗлме ҫук, вӑл улмуҫҫи айӗнчи тенкел
ҫинче эрех ӗҫсе ларакан строительсене тытнӑ. “Хайлов пӗлтернине
малтанах ӗненм енччӗ, халӗ урӑхларах шухӑшлаттарать. Тилхепене
хавшататӑн мар-и. Ёҫмен строитель тупма йывӑр, ҫап ахта ачусене
асӑрхаттар. Ҫирӗпрех ыйтма пуҫлатӑп” , - тесе пуҫ пӳрнипе сӑмсаран ш акканӑ пекех, пуҫлӑхлах каларӗ.
Кӑмӑл хуҫӑлнӑ ҫак самантра алӑк ерипен уҫӑлчӗ те, аллине чечеклӗ сумка ты тнӑ, ҫӳхе плащ тӑхӑннӑ кӑтралатнӑ хура-хӑмӑр ҫӳҫлӗ
М арина ш ӑппӑн кӗрсе тӑчӗ. Ҫ амрӑк хӗрарӑм куҫӗ сапнӑ ш ӗл-кӑвар
пысӑках мар тӑрӑхла пӳлӗме ҫутатса ячӗ. Ш упка пуш мак шаклатнипе Ваҫлейӗн чӗри кӑрт турӗ те ӑна ура ҫине чалтах сиктерсе
тӑратрӗ. Пӳлӗм хуҫи хӑнана хирӗҫ чупнӑ пек хыпӑнса тухрӗ те...
урай варринче юпа пек хытса тӑчӗ. П ӑлханнипе унӑн чӗлхи ҫӗтрӗ,
чӗркуҫҫийӗсем лӑш тӑрах кайрӗҫ.
- М ӗнле килме пӗлтӗр, М арина? - упа ытамне ҫавӑрса тытрӗ
вӑл ҫинҫеш ке хёрарӑма. - Каҫар мана, ниепле те май пулмарӗ ҫитме...
Кӗтмен хӑна прорабӑн табак ш ӑрш и кӗрекен тути хӗррисене
чуптӑва-чуптӑва, ҫулла-ҫулла сисӗмлех ҫыртса илчӗ аял енчен.
- Асӑнмаллӑх паллӑ хӑваратӑп, Вася-Василек - сумккинчен шурӑ
тутӑр кӑларса юна шӑлса илчӗ хӗрарӑм. - Тӳрлениччен мана ан манӑр.
Ах, чӗрем ҫунать. Ҫ акӑнта, тӑван килте иксӗмӗр тӗл пулнӑ хыҫҫӑн,
путлӗн ҫвы ӑрса курман. Ҫ ӗрӗпе кӗтет сире ман чунӑм. Чӗре алӑк
патӗнче хураллать. Туйӑм кӗлеткере йӑшӑлтатать. Ытла та йывӑрҫке, кансӗр-ҫке мана. С ирӗн сӑнарупа, сирӗн хӑватупа пурӑнма
пуҫларӑм. Тин хӗвел кӗчӗ м анӑн вӑрттӑнлӑх чатӑрне. Тантӑш ӑм та
сана кулнине миҫе ҫул курманччӗ-ха, халӗ ай-яй, йӑлкӑш са кӑна
ҫӳрет, теме пуҫларӗ. Ана эп каламан-ха хамӑр хушӑри вӑрттӑнлӑх
ҫинчен.
- Ан ш арлӑр, - хӗрарӑма ҫурӑмӗнчен, купарчинчен ачашласа
хы-ытӑ чуптурӗ В ася-Василек. - Чӗлхе вӑл... Вӑрӑм.
- Т акам килсе кӗрӗ, - вӑтаннӑ пек пулса вӑрт уйрӑлчӗ М арина.
- Телефон чӗнет ав сире.
К арсаков алӑ сулчӗ те М аринӑна чӳрече умне ҫавӑтса пычӗ:
- Куратӑр-и, пӳрт вы рӑнӗнче, сарай хыҫӗнче ҫӗре мӗнле тарӑн
чавнӑ.
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- Аха, пире иксӗмӗре Турӑ пӳрнӗ вырӑн.
- Авӑ ҫав тимӗр-бетон кӳлеписем кӗрсе выртаҫҫӗ кӗҫех унта.
Ҫирӗплетсе якататпӑр та...
- Кирпӗч купалама тытӑнатпӑр. Ҫапла-и?
- Пӳрт пулать. П ы -ы -ы сӑк, вунӑ хутлӑ пӳрт.
Ассӑн сывласа илчӗ те Марина:
- Ҫуралса ӳснӗ вырӑн туртать. Пӗрмаях, виличченех пуль, - терӗ.
- Киле кӗрсе тухас, сире курас тесех килтӗм. Ятарласа. Улмуҫҫи
мӗнле сыхланса юлнӑ-ха тата? Ниҫта пӗр йывӑҫ ҫук. Калӑр-ха ВасяВасилек? Эсир пӗлетӗрех ӗнтӗ.
Карсаков вара ӑна улмуҫҫи историйӗ пирки каласа пачӗ.
- Ой мӗнле ырӑ ҫын эсир, Вася-Василек! - сум ккине сӗтел ҫине
хурса мӑйран ҫатӑрласа тытрё те чӑп чуптурӗ, урисене хуҫлатса
силленчӗ.
Ҫавра купарчаран ҫавӑрса тытнӑ Вася-В асилек хӑрарӑмпа пӗрле
ҫаврӑнма пуҫларӗ. Агтӑкран кӗрекен М анька-крановщ ицӑна та асӑрхаймарӗҫ вӗсем, лешӗ алӑка шалт! тутарнипе шартах сикрӗҫ, “ Ой,
такам!” тесе М арина аллисене ячӗ, урайне анса тӑчӗ, сӗтел патне
ҫывхарса, сумккине ҫавӑрса тытрӗ.
- Такам курчӗ пире, - вӑтанчӑклӑн пуҫне пӗкрӗ хёрарӑм. - Халь
лекет сире арӑмунтан. Сас тухать. Ҫитереҫҫӗ ун патне. Эп те ҫав,
юрату вӑрри, ӑна сирӗн арӑмунтан туртса илтӗм вӗт. И ксӗмӗр пӗрле
аташ нӑранпах шутлатӑп ҫав хӗрарӑм ҫинчен. Ун умӗнче айӑплӑ пек
туятӑп.
- П уринш ӗн те кулянсан , - тесе аллине ласт сулчӗ те прораб
телеф онпа калаҫм а пуҫларӗ: - Ы ран валлиех! Т олько ыран вал
ли! Аллӑ тонна. Н имле вуннӑ та мар. М ӗн, хӑлхуна цем ент тулчӗим? Только мана анчах паратӑн! Раствор пи рки эп , леш и н п и р 
ки мар. Эп сана кӑтартӑп, пан им аеш ь, ы ттисене те кирлине!..
Тӑнла, итле мана. Сан валли эп вунӑ плитка ш околад илсе хунӑ.
Ан кулян, ко н ьякё те пур. А рм янски. П ёррем ёш рейс хыҫҫӑнах
парса яратӑп , леш , чёчё ты такан щ оф ерёнчен. Пулать? Ҫырса
хутӑн? Ю рать. Точка. Сы в пул. _ - Ывӑҫ тупанӗсене сӑтӑрса сётеле
шап! тутарчё те ура ҫине тӑчӗ. - Май ҫук апла ӗҫлем есен. РБУ та,
кирпёч завочёсем те хам алӑра. РБУ вӑл - растворпа бетон узелё.
С тройка ш околачӗ кӑларать. Д испетчерӗсем пулӑш аҫҫӗ-ха пока.
Килӗшӳ ҫирӗп. Бартер. Унсӑрӑн план та, укҫа та ҫук. М ён панипе
ҫырлахса меммеленсе ларсан стройкӑра выҫса вилен, ҫӗтӗк йӗмпе
ҫӳрен. Авӑ, электриксем ҫитрӗҫ. К рана ток кирлӗ. Ҫ ы хӑнтармалла. Вӗсемпе калаҫм алла. Ӑҫта ҫӑвана кайса кӗч ӗ-ш и ку к р а н о в 
щица? Килме каланӑччӗ.
Хӑй кунта чӑрмантарине сиснӗ М арина кайма хатӗрленчӗ. Мӗн
туса ларать-ха вӑл ҫак вакун-пӳртре ҫынсене пӑхтарса.
- Эпӗ каятӑп халӗ, - терӗ вара прораба куҫран ыйтуллӑн пӑхса. Культура министерствинче пулмалла, хамӑр училищ ӗне кӗрсе ту
хас, музыка театрӗнче калаҫмалли пур...
- Мӗн тӑвӑн, ӗҫех пӗтерет. Тӑваттӑра пирӗн сменӑсем улшӑнаҫҫё,
ун хыҫҫӑн ирӗкленетӗп. Аҫта тӗл пулӑпӑр?
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- Тёп универмаг умӗнче. П иллӗкре, - теме ӗлкӗрчӗ ҫеҫ М арина,
алӑкра электриксем текен арҫын уш кӑнӗ курӑнчӗ.
- О -о, салам, Карсак! Каллех сан кранусене чун кӗртмелле.
Хатӗр-и сирӗн? - аллине тӑсрӗ дипломат тытнӑ арҫын.
- М ан яланах хатӗр, - пӗчӗк пӳлӗм еннелле пуҫне пӑрса кӑтартрӗ
прораб. Халех яратӑр-и е ӗҫ вӗҫленӗ хыҫҫӑн?
- С ан хатӗррине пӗлсех килтӗмӗр-ха. М алтан ӗҫне тӑвар. Унтан
тин ҫӑвӑпӑр.
К арсаков вёсемпе тулалла васкарӗ. М арина урам еннелле асӑрханса утать, килӗ вы рӑнӗнче чарӑнса тӑчӗ, канав урлӑ хывнӑ хӑма
кӗпер урлӑ аран-аран каҫрӗ.
- Мань-кка?! - таврари пӗтӗм шава хупласа янӑрарӗ Карсак сасси.
Ш оферсемпе тӗрткелеш се тӑракан крановщ ица васкамасӑр ҫывхарчӗ, унтан, тутине камитле чалӑш тарса, аяккалла кайса пы ра
кан М арина Л арина еннелле пуҫӗпе сӗлтсе, йӑкӑр-йӑкӑр утса аллисем пе вӗҫнӗ пек туса кӑтартрӗ.
- Ӑҫта явкаланса ҫӳрен эс? - ятлаҫма хӑтланчӗ прораб.
- Эс ху тата ш таб-хваттерӳнта мӗн якӑлти кӗруҫҫелӗ ҫавӑран...
П рорабпа крановщ ицӑн хӗрӳ калаҫӑвӗ ҫакӑнпа вӗҫленчӗ. Паҫӑр
алӑк уҫса пӑхаканӗ М анька пулнине Василий Н иколаевич ӑнланчӗ.
Вӑхӑт иртни сисӗнм ерӗ те. С м ена пӗтсен ӑна М анька ҫынсем
умӗнчех кӑтӑкласа хӑвараканччӗ. Вӑл тимӗр картлаш ка тӑрӑх аннине пӑхсах тӑчӗ Карсаков. М анька крайне алсипе ҫатлаттарчӗ те
( “ Ы ранччен!” терӗ пулас), чӳрече енне сиввӗн пӑхса, хӗрарӑмсен
йӑла вакункки патнелле таплаттарчӗ, ура тӗлне пулнӑ консервӑ
банкине мечӗк пек тапса сирпӗтрӗ. Банка электрика пырса ҫапӑнчӗ.
Леш ӗ М аньккӑна хӑваласа кайрӗ. Карсаков телефонпа ӗҫе арӑмне
пӗлтерчӗ: кёҫӗр вӗсем ҫӗрӗпех ӗҫлеҫҫӗ, план хӑваламалла.
М арина ӑна универмаг патӗнче кӗтсе тӑрать. Карсаков чечек
ҫыххипе пырать. Чечекне вӑл хӑйсен стройкипе хирӗҫ магазин умне
чӑмӑртаннӑ пасарта туянчӗ. “Салют” юратӑвне асӑнмалӑх парне илсе
парас шухӑш ҫуралчё. Ш ала кӗчӗҫ, япаласем пӑхса ҫӳрерӗҫ. М ари
на кӗрӗк тӑхӑнса юрӑхлипе юрӑхлӑ маррине виҫрӗ. Кӑшт вӑрӑмрах
пек.
- Хамӑр патра химисен ытларах пулакан-ха, суйлӑпӑр, туянӑпӑр,
- терӗ чаплӑ кӗрӗке уйрӑлаймасӑр ӑмсанса.
Ы лтӑн-кӗмӗл, ахах-мерчен сутакан ҫӗре ҫитсен, Карсаков чӑтаймарӗ:
- Суйлӑр мӗн кирлине, - терӗ.
- Укҫу ҫитмесен? Й ӗмсӗр тӑратса хӑваратӑп вӗт... - шӳтленӗ май
куҫне мӑч хупрӗ М арина.
К арсаков хӑлхаран пӑшӑлтарӗ:
- С ирӗн умӑрта йӗмсӗр тӑрса юлсан мана килӗшет.
Хӗрарӑм ӑна хулпуҫҫийёпе тӗртрӗ те кӗленче айӗнчи йӑлтӑркка
таварсене ӑмсануллӑн выҫӑ куҫпа пӑхса тухрӗ.
- Ак ҫак кевер чуллӑ мӑй ҫыххи, икӗ куҫлӑ ҫӗрӗ, ҫитет, - тӗллесе кӑтартрӗ вӑл ҫинҫе пӳрнипе.
Карсаков таварсен хакне тата миҫе тенкӗ укҫа пуррине ӑсра
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шутласа тухрӗ те, “аха-аха, бриллиант, аха-аха, ы лтӑн” сӑмахсемпе мӑкӑртатса кӗсьерен укҫа ывӑҫласа кӑларчӗ. Укҫасӑр нихҫан та
ҫӳремест вӑл. Арӑмне ӗҫ укҫине тата премии пёр пайне парать те
ыттине тимӗр ещӗке пӑрахать. Сулахаялла янӑ стройматериал (ытлашш и яланах юлать, ӑна нихӑҫан та никам та стройплощ адкӑран
каялла леҫсе пани пулман, е сутса ӗҫсе янӑ, е укҫа тунӑ) пулӑшать
тата.
- Юрӗ, - терӗ ҫунатланнӑ кавалер. - Тӳлетпӗр те...
С ӑм са ш ывӗ те типсе ҫитейм ен вӑхӑтра хӑй ҫум не ҫы п ҫӑн н ӑ
аслӑрах хӗрӗн м ӑй н е утм ӑлтурат ҫы ххи ҫ а к с а я н ӑ чухнехи п ек
алли ч ӗтрерӗ унӑн куҫа й ӑм ӑх тар ак ан я к а т н ӑ ал м аз к атӑ к н е
вӗри ӳт ҫум не п ер ӗн тер н ӗ м ай. С улахай ал л и н ч и вӑтам пӳрн ене ы лтӑн ҫӗрӗ т ӑх ӑн тар тн ӑ вӑхӑтра М ар и н а кӗл етки ч ӗтр ен се
илчӗ. Ҫ ӗрӗри хаклӑ чул куҫсем и к к ӗ ш ӗ н ҫи н е те ӑш ш ӑн пӑхса
кулчӗҫ. М ари н а ҫ ы н с е н ч е н и м ен м есӗр ех ч ӑп тутарчӗ В асяВ асилека.
- М ӗнле ырӑ тӑвас тулӗк сире парнеш ӗн, В ася-Василек, сӑ-паси-пӑ.
- Пуян еркӗн тупнӑ ку майра. Ҫу-ук, мӑйран кассан та ку упӑшки мар. Тепри вӑл еркӗнне юлаш ки йӗмне хывса пама хатӗр.
Асту, пире упӑшкасем ҫапла ҫавӑтса ҫӳреҫҫё пуль лавккасем тӑрӑх.
Ха, куш ак аҫилле пӑхать. Леш ӗ мӗнле явкаланать...”
Хӗрарӑмсен калаҫӑвне иккӗш ӗ те илтрӗҫ, анчах пӗри те ун пи р
ки сӑмах чӗнмерӗ. М арина парнеш ӗн хӗпӗртерӗ. Вася-Василек парнеленӗш ӗн савӑнчӗ. Ресторана кӗрсе апат ҫирӗҫ, кӑштах коньяк
тутанса пӑхрӗҫ. М арина театра каясш ӑн, сирӗн вӑхӑт пур-и, тет.
Ирччен хӑйпе кӑна пулма палӑртнине пӗлнӗ хӗрарӑмӑн чунӗ усламҫу пекех ирӗлсе кайрӗ, пуҫра кӗтнӗ тӗлпулу ытамӗ, юрату вылявӗ
явӑнма пуҫларӗ.
- О перӑ-и, балет-и унта паян? Эп балет ытларах кӑмӑллатӑп.
- Ҫук, “ Песняры” ансамбль. Хӑҫантанпа ӗмӗтленетӗп. Куҫпа курас килет вӗсене, паллашас килет вӗсемпе. Ытла аван юрлаҫҫӗ.
Карсаков, тем аса илнӗн, кӗсйинчен блокнот кӑларчӗ.
- “ П есняры ” терӗр-и-ха, акӑ вӑл, визитка, ансамбль хуҫи пан
аскер, - хулӑн ҫут хут татӑкне сӗнчӗ Василий Н иколаевич. - Паллашатпӑр.
- Ӑҫтан ку сирӗн? Хӑҫан панӑскер? Килессе паян ҫеҫ килнӗ-ха
вӗсем. Сире концерт кӑтартма ӗлкёреймен...
- Ёлкӗрнӗ ҫав, ӗлкӗрнӗ, Славутичра. Атом электростанцине
ӗҫлеттерекенсен хулине турӑмӑр-ҫке эпир. И нкек хыҫҫӑн ҫӗнӗ хула
лартрӑмӑр. Пӗтӗм ҫӗршывӗпе. “Славутич” кинотеатра патшалӑх комиссийӗн аллине панӑ хыҫҫӑн У краинӑна пы нӑ кӳрш ӗсем, шурӑ
вырӑссем, строительсене чысларӗҫ, “ Салю тра” хӑвӑр пире кӗвӗюрӑ парнеленӗ пек кӗрлетгерчӗҫ вӗсем те. Вӑт ҫавӑн чухне алӑ тытма тӳр килчӗ шур вырӑссене. Кӗҫӗр, кёҫӗр вара... Атя васкавлӑрах.
Троллейбусра М арина кантӑкран пӑхса пычӗ, пуҫра тем явӑнчӗ.
Валерка шыв сикки авӑрӗнчен аллине тӑсса парать пек... Авӑрлӑ
кӳлӗри чӑнкӑ ҫыранран Вася-Василек алла ҫавӑрса тытнӑ пек те
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ҫӳлелле мекӗрленсех туртать пек, туртса кӑларчӗ пек те, иккӗш ё
алӑран-алӑ ты тӑнса чечеклё улӑх тӑрӑх чупса кайрёҫ пек...
- Ҫ итрӗмӗр, тухмалла, - тесе Вася-Василек ӑна сулахай аллинчен туртать.
Ыйхӑри пек тёлӗкри туйӑмран хӑтӑлнӑ М арина Ларина театра
хаваспах пырса кӗчӗ. Хӑюллӑ прораб ӑна хыҫалти алӑкран сцена патнелле талкӑштарчё. Хӑйсен ёҫёпе ӑшталанакансем хушшинче вӑл
мӑйӑхлӑ, капӑр тумланнӑ сарӑрах чипер арҫынпа калаҫма пуҫларӗ.
Кӗҫ иккӗш ӗ те пӗр-пӗрне ыталаса илчёҫ, хулпуҫҫийӗсенчен шапшап тутарчӗҫ. Ансамбль пуҫлӑхне Карсаков хӑйӗн “хёрёпе” паллаштарчё. К онцерт пуҫлама вӑхӑт ҫитсе пырать, хӑна сехет ҫине пӑхать.
Вёсем, кайран калаҫӑпӑр тесе, зала васкарӗҫ, вырӑн тупса ларчӗҫ.
Ш ур вырӑссен кӗвви-ю рри Анлӑ Атӑл ҫыранёнче, Чӑваш ҫёрш ывёнче янӑрать. М арина кӗвёри уйрӑмлӑхпа пӗрпеклӗх саманчӗсен е, инструм ентсен янравлӑхне, ю рӑҫсен ҫёкленӳлӗхне хӑйне
майлӑ тӑнласа хак парать. Василий Н иколаевич каш ни номер хыҫҫӑн лапш ака ывӑҫ тупанёсем хёриччен ҫатлаттарать, хушӑран ура
ҫине сиксе тӑрса “браво!” тесе кӑш кӑрать.
“Туслӑх кӑш ӑлӗ” юрӑ... Ӑна Чернобыль инкекӗ хыҫҫӑн хахулсене ҫёнё хула лартм а пулӑш нӑ строительсене, вёсен шутёнче Васи
лий Н иколаевич К арсаков прораба, вӑл хӑй те кунта, хисеплесе
халаллатпӑр” - тесе пёлтерчё те ертсе пы раканё, зал ура ҫине тӑрса
алӑ ҫупрӗ.
К онцерт вёҫленнё хыҫҫӑн чӑваш семпе шурӑ вырӑссен туслӑхне
тӗлпулура паллӑтурёҫ. Калаҫу, ыталашу, шантару... Ансамбль хуҫи
строительсене ятарлӑ концерт пама пулчӗ. Карсаков такси чӗнсе
илчӗ те вёсем М ир урамне ҫитрёҫ. Аслӑ урам ҫывӑрать. Карсаков
“хули” те ш ӑплӑхра. И ккӗмёш смена килте ыйха туртать ёнтё. Хуралҫа ҫур литрлӑх укҫа тыттарчӗ те прораб (эрехне таксистсенчен
вокзалта тупаҫҫӗ) хӗрарӑма хӑйён штаб-хваттерне илсе кёчё, чӳречене ҫӑтӑ карчӗ.
Алӑ ҫумалли, ҫӑвӑнмалли, ӑшӑтмалли, шӑлмалли, инкекрен сыхланмалли - пурте пур унӑн. “Ресторанё” пёчёк пӳлёмре. Ёҫмелли-ҫимелли хатёрлеме Йӑван Павлова хушса хӑварнӑччӗ. Туйӑмлӑ ӑслӑ ҫын вӑл.
Ёҫре те вӑйлӑ маҫтӑр, йӑлара та. Тӳрё кӑмӑллӑ. Сутмасть. Пулӑшма
яланах хатёр. Ш ампански, эрмен коньякӗ, “столичнӑй”, “мадера”,
минерал шывӗ, пылак шыв, сервелат, балык, краб консерви, “чӑх
сёчё” текен канфет, сигарет, спички... Пурне те шута илме пӗлнё-ҫке.
Урайё тап-таса, хӑть ҫарранах ут.
Хӑйсене каҫхи тирпей-тасалӑха кёртнӗ хыҫҫӑн вӗсем сисмесӗрех ы такланса тӑчёҫ. Ш ӑплӑхра пёр-пёрин чёре таппине итлеҫҫё.
М арина чӑнкӑ ҫы ранран хӑпарнӑ улӑх чечекӗ ӑшёнче. Чунё унӑн
В ася-Василекӑн ҫӑмлӑ кӑкӑрё айбнче пытанмалла вылять. Карсак
ҫулӑмлӑ ҫыхха майра мӑйёнчен хывать, вӑта пӳрнери мӑшӑр куҫлӑ
ылтӑн кӑш ӑла кӑларать, ҫурӑм тӑрӑх хы паш ласа ҫакӑ вёҫертет,
чёнтӗрлё ҫӳхе кёпене ҫӑра хулӑн кӑтра ҫӳҫ ҫийён тавӑрса хурать,
хускалнӑ туйӑм пӑркалантаракан купарчана икӗ енчен хыпашласа
пас пӳрнисемпе резинкӑна аялалла пусать, чун кёнё йӑпӑрка, пёҫҫе
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кӑтӑклантарса, ура тупанне вӗҫсе анать. Тирне сӳсе пӑрахнӑ упа,
кӑтра чӑтлӑха сирсе, канлӗх йӑвине чӑмать. Т ипекен тутине-чӗлхине упа ҫӑварне чиксе имленнӗ май хӗрарӑм, кӑнт хытнӑ чӗчӗ пуҫӗсемпе ҫӑмлӑ кӑкӑра сӗт пӗрӗхтерсе, хулӑн мӑйран ахлата-ахлата
уртӑнать, курӑнман картлашкапа киленӳ тӑвӗ ҫине рехетленсе хӑпарать, Вася-Василек мӗнпур вӑйран тӗртнипе грексен авалхи Д и о
нис турри пуҫласа янӑ савӑк уявах вӗҫсе ҫитет. Симпыл ӑшне кӗрсе
ӳкнӗ кӗлетке ӳсӗрӗлсе, ҫемҫелсе ачашланать. Чӗркуҫҫи айӗнчен тыт
са ҫӗклет те ӑна В ася-Василек алӑ ҫума илсе каять, хӑй те тасалса,
хӑнана “ресторана” чӗнет.
- Тархасшӑн, хӑна пулӑр?
Вася-Василекӑн тути ҫӑварӗнчи симпы лне те, ар вӑрлӑхне те
тӑраниччен ӗҫес те ӳт-пӗве вӑхӑтра варӑнтарас килчӗ М аринӑн. Чӑнчӑн арҫын тӗлне пулса чӑн-чӑн хӗрарӑм туйӑмне ҫеҫ курчӗ-ха вӑл,
чӑн-чӑн хӗрарӑмах пулса ҫитеймен. Сывӑ ача ӑш ра ҫитӗнтерсе аш шӗне алран тыттарсассӑнччӗ - ҫавӑн чухне кӑна вӑл хӑйне тӗнчери
чӑн-чӑн хӗрарӑм, этемлӗхе малалла тӑсма пулӑш акан чӑн-чӑн ама
пулса ниҫта кайса кӗрейми савӑнӗччӗ. Ю лашки тапхӑрӗ мӗнле вӗҫленӗ-ш и тесе стаканра йӑрӑлтатакан пы лак эрех хӑмписене сӑнарӗ
Ларина. Валерккӑна кӑтартман, хӑй те курман ы вӑ-лӗпе хӗрӗ ялан
тӗлӗкре ун ҫумӗнче йӑш ӑлтатаҫҫӗ,чӗчӗ ш ыраҫҫӗ, сассӑр йӗреҫҫӗ.
Пӗри хӑйне хывнӑ, тепри - упӑш кине. Ч ӗпписене ачаш ланипех
вӑранса каять те вӑл урӑх куҫ хупаймасть. Ҫутҫанталӑк кӗлеткене
авӑрласа хунӑ вӑй арҫын патнех туртать, унран вӑрлӑх йыш ӑнса
тӗнчене ӑслӑ пуҫ шӑтарасах килет, ҫулҫӑ кӑларса усӑллӑ ҫимӗҫ ӳстерес килет.
- Ытла шухӑша кайрӑр, тем... Ш ӑнмастӑр-и? - тесе К арсак ҫара
ӳт ҫине ӑшӑ куртка уртса ячӗ, хӗстернӗ пӗҫ хуш шинчен уҫҫа тӑрса
юлнӑ кӑтрийӗпе выляма пуҫларӗ, чӗччинчен, тутинчен чуптурӗ.
- Канлӗхре, савӑкра ярӑнатӑп эпӗ сирӗнпе, В ася-Василек, ӑшран тухакан сасӑ илтӗнет. - Анчах... вӑхӑтлӑх ҫеҫ. Ирпе уйрӑлса
каятпӑр та, акӑ...
- Унччен вӑхӑт пур-ха, - ачаш ш ӑн чӗркуҫҫийӗ ҫине хӑпартса
лартать вӗри кӑмакана Карсак. - Ирччен ырлӑх курар-ха...
Вася-Василек хӑйӗн чӗри патнех уха-уха ҫывхарнине туйса ӑна
сике-сикех пулӑшас килсе кайрӗ М аринӑн. Кӑтралӑх уҫланкинчи
ҫӑлкуҫа пуҫ пӳрне пӑтратса янине чӑтаймасӑр асап йӑлмаклӑхне
пӗрхӗнтерсе ячӗ те вӑл, хӗртнӗ тимӗр ҫинчи пек авкаланса, сарлака кӑкӑр ҫине каҫӑрлса выртрӗ. Ачаш ла-ачаш ла, ёнсинчен, ҫӳҫӗнчен чуптӑва-чуптӑва канлӗх юххине малалла тӑсрӗ Вася-Василек,
тута патне коньяк черкки ҫывхартрӗ, “чӑх сӗчӗ” ҫӑвара хыптарчӗ.
- Ёш енмерӗр-и? - хуллен ыйтрӗ М арина.
- М ана сирӗнпе вӑй кӗрсе пырать, - кӑкӑртан пуҫласа пӗҫ кӑкӗ
таран ачаш ласа тухрӗ кавалер.
- Эпӗ те хама хам ҫунатлӑ туякан пултӑм. С ирӗнпе вӗҫес килет.
Ан тартӑр-ха чунӑра чӗре кутӗнчен. Ак ҫапла, ҫапла... Кӑларса ярас
килмест ӑша кӗнӗ вутта. Пӗҫертсех яратӑр вӗт. Ҫунтаратӑр. Ах...
Алӑри чӗрӗ пулӑ пек явкаланакан вутри кӗлетке пӗҫ кӑкӗпе
3'
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ҫыпҫӑнса авӑнать, тарӑннӑн сывласа нӑйкӑш сасӑ кӑларать, чӑтаймасӑр, ҫаврӑнса, ут ҫине утланса ларать, ҫӑра ҫилхерен ҫавӑрса
тытса сиктерет те сиктерет таҫталли куҫ курман улӑхалла урхамаха.
Х ӗрарӑм ӑн тарлан ӑ п ӗвӗ-си й н е К арсаков ш ам п ань эрехӗпе
ҫӑвать...
- Ҫ ы врас килмест, айтӑр сада, улмуҫҫи айне, - чӗнет Марина. Чуччу пулсанччӗ халь. Я рӑнмалла хӗвел тухиччен.
- Чуччу-и? Ҫиччас майлаштаратпӑр ӑна. Пире вӑл, тӑвасси, мӗн...
М арина чӳречене уҫса ячӗ, диван пуҫӗ ҫине ӳпӗнсе улмуҫҫие
сӑнама пуҫларӗ. Ч ӑп-чӑмӑр ҫара хыҫа тата сарӑларах кайнӑ пӗҫ хушш ине асӑрханӑ К арсак чӑтӑмсӑррӑн ҫурӑма хупласа хучӗ, усӑннӑ
чӗчӗсене чӑмӑртаса, янахӗпе ҫӑра ҫӳҫе турама пуҫларӗ. Хӗрарӑм ӑна
каялла тӗксе-тӗксе, кукӑрӑла-кукӑрӑла пӗкӗ пек авӑнса киленчӗ
чечек ҫурнӑ улмуҫҫипе. Ҫурӑм тӑрӑх ш ампань эрехне ҫулласа тухнӑ
В ася-В асилек ӳсӗрӗлсех кайрӗ, лап выртрӗ хӗрарӑм кӗлетки ҫине,
арӑмӗпе те, М анька-крановщ ицӑпа та курман ырлӑхран нихҫан
уйрӑлмасӑр юрату кӳллинче куҫа хупсах иш ес килчӗ.
- Ухмаха тухатпӑр капла. Ах, ҫутҫанталӑк вӑйӗ кӗртрӗр мана.
- М ана та. Ш ӑм ш ак уҫӑлса кайрӗ. Кӑмӑл ҫӗкленчё. Уф! Вӑт
пурнӑҫ та пурнӑҫ. - К арсаков тум ланчӗ. К ивӗ креслӑна тытса
пӑхрё, ещ ӗкрен пӑяв туртса кӑларчӗ, вӗсене йӑтса улмуҫҫи патнелле васкарӗ.
М арина кӗпи-йӗм не тӑхӑнса м айлаш ӑннӑ ҫӗре чуччу хатӗр те.
Вася-Василек ӑна алӑ сулса чӗнет. Ҫемҫе креслӑна кӗрсе ларнӑ Маринӑна К арсак майӗпен ярӑнтарма пуҫларӗ. Хӗрарӑм ҫара урисене
тапса ян ӑ пек каялла-м алалла суллать, ҫӑра ҫӳҫӗ сывлӑшра ҫӗклене-ҫӗклене варкӑшать.
- М ӗн-ш и ку пирӗн, Вася-Василек?
- Юрату.
- Вӑхӑтлӑх канӑҫ ҫеҫ мар-ш и? Пӗрле, пӗр ҫемьере мар-ҫке эпир.
Вӑрттӑн ҫеҫ савйнатпӑр...
- Ҫутҫанталӑк, тӗнче панӑ телей вӑл пирӗн.
- Чӑнах та, ҫапла пуль, Вася-В асилек, - пуҫне каҫӑртрӗ М ари
на. - Ҫӑмӑл ача пулса...
- Мӗн?
- Ӑш хыпать.
К арсаков чуччу пӑявне хытӑрах сулласа хӑварчӗ те штаб-хваттерне кӗчӗ, унтан часах тулли сумккӑпа тухрӗ, тенкел ҫине ӗҫмелли-ҫим елли лартса тултарчӗ, М аринӑна черкке тыттарчӗ, хӑйӗнне
ҫӗклерӗ те:
- С ирӗн киле, сирӗн йӑх ты марне асӑнса ӗҫер. Пире, ҫурт тӑвакансене, каҫарччӗр, яла тӗп тунӑшӑн айӑплисене хуҫлатса лартччӗр.
Атьӑр, ш ӑварар улмуҫҫие.
Улмуҫҫи кутне эрех тумлатрӗҫ те тӗппипе ӗҫрӗҫ. М аринӑна вӑл
тин пы лак ш ыв ярса пачӗ.
- Ш ӑпа ҫулӗ пӗрлеш рӗ пуль иксёмӗрӗн Мир урамӗнче. Ҫутҫанталӑк чӗрӗлнӗ вӑхӑтра туйӑмсем пӗр-пӗринпе ҫитсе ҫапӑнчӗҫ. Ах,
ҫав “С алю та” кайм ан пулсанах...
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- Турри ҫитернӗ пуль ҫав унта сире те, мана та ... кам ш утланӑха ӑна, ҫав тӗлпулӑва, пирӗнш ӗн историллӗ тӗлпулу пуласса, каллех ярӑнтарма пуҫларӗ кӑштах ӳсӗрӗлнӗ хӗрарӑма Карсак, хӑйсем
ӑна ҫав паллӑ каҫ иккӗн ярӑнтарнине аса илчӗ, Валерка текен каччӑ
сӑнарне куҫӗ умӗнчен хӑваларӗ, анчах леш ӗ пӑява алӑран ярасш ӑн
мар. Хӑй ҫине М арина ҫаврӑнса пӑхсанах йӗрӗнчӗк сӑнар йӑлтӑрт
туса сӳнчӗ. Чӗлхи уҫӑлса кайнӑ хӗрарӑм лирика туйӑмӗпе, юрланӑ
пек калаҫрӗ.
- Пирӗн ку чӑн-чӑн юратӑвах пулсан, - хӑлаҫланса илчӗ вӑл, тавах сана, Турӑҫӑм, тавах сана, Уйӑхӑм, тавах сана, Хӗвелӗм,
тавах сире, Вася-Василекӑм. Вӗҫӗмсӗр Уҫлӑх тытӑмӗ вӗт эпир, пӗрле
ҫыхӑннӑскерсем. Пире халь иксӗмӗре никам та, нимле вӑй та уйӑраймӗ. Ӗненетӗп эпӗ ӑш ӑма Юрату йӑва ҫавӑрнине, туятӑп вӑл
пӗвӗм-сийӗме хӑварнӑ ӑш ӑ сийӗпе - хӳтлӗх сийӗпе витнине. Ч ӑнчӑн юрату вӑл тӗнче чӗрӗлӗвӗпе пӗреш кел. М ӗнпур чӗрчун, ӳсентӑран вӑраннӑ вӑхӑтра пирӗн чӗресем те вӑранчӗҫ. лӑпкӑ ыйхӑран
хӑтӑлчӗҫ. Тымартан вулӑ тӑрӑх чӗрӗ сӗткен йӑрлатгарса хӑпарнӑ пекех
пирӗн ӳт-пӳ те аталану сӗткенӗпе тулчӗ, ар вӑрлӑхне ытама ярса
пӗрлеш терчӗ, пит-куҫа ҫак улмуҫҫи пек чечеклентерчӗ. Ҫуллен
килекен ҫу уйӑхӗ чӗртсе, ҫеҫке ҫуртарса, аталантарсах тӑтӑрччӗ
пире. Ҫапла м ар-и, Вася-Василек?
Ҫемҫе ларкӑчри хӗрарӑм калаҫнине итленӗ вӑхӑтра ун патне
арӑмӗ ҫитсе тӑчӗ пек те, ӑна вӑл та вилӗмсӗр юрату ҫинчен хӗмленсех каласа пама пуҫларӗ пек, хӑйсен ҫимӗкри туй кучченеҫӗпе Юрату кукӑлӗпе - сӑйласш ӑн пек. Тӗнчери чӑн -чӑн юрату пирӗн,
куратӑн-и пӗтӗм ҫутҫанталӑк, мӗнпур тӗнче еш ӗрекен симӗс йывӑҫ-курӑкпа ытамлать, сад-улӑхра ҫурӑлнӑ чечек кӑш ӑлӗ тӑхӑнтартать, пит-куҫа имлӗ сӗткенпе ҫӑвать, тесе хӑй ҫумнелле туртать
пек
Куҫӗсене мӑчлаттарса илчӗ те К арсак шухӑш сӗмне ҫухатрӗ,
пӑява суллама чарӑнмасӑр, малалла итлерӗ.
- Ҫапла мар-и, Вася-Василек? - тепӗр хут ыйтать М арина. Эсир, мӗн, тӗлӗрсе кайм ан пуль те?
- Ҫук-ха, ним калама аптрарӑм-ҫке сире. Ҫу уйӑхӗ, май, ҫулталӑкӑн чи чӗрӗ, чи имлӗ уйӑхӗ те ҫав... Нумаях тӑсӑлмасть-ҫке вӑл.
Ыттисен хыҫне тӑрса юлать. М анӑҫать... Тепӗр май ҫитсен те вӑл
урӑх майлӑ, - терӗ вӑл анасласа.
Ярӑнма пӑрахнӑ М арина, ҫакна илтсен, пӳрнине ҫыртса тем
шухӑшларӗ те:
- Ман тӑсас килет ҫу уйӑхне, манӑҫтарас килм ест иксӗмӗрӗн
савӑклӑхне, ватӑлтарас килмест ӑна. Ҫухатас марах нихӑҫан та.
Карсаков каллех тӗлӗре пуҫларӗ. Каллех арӑмӗ чупса ҫитрӗ пек,
мӗн туса тӑран эс кунта ҫак хӗрарӑмпа, а ну марш часрах киле, ачу
кӗтет, эп кӗтеп, мӗн, ҫурхи кун сана ҫеҫ астарать-им, эп те чӗрӗ
чун, авланиччен юрланӑ юрату юррисене м антӑн-им , тесе ҫанӑран туртать пек. Куҫ уҫӑлса кайрӗ те, хӑйне М арина алӑран силлет
иккен.
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- Ан ҫывӑрӑр, итлӗр, - йӑл кулать хӑй. - Темле сив ҫанталӑк та
пулӗ пурнӑҫра. Ш ӑнтар мар юратӑва, парар мар никама та, вӑрлаттарар мар...
- А рӑма та парар м ар-и?
- Арӑму пирки калаҫу пымасть кунта. Унӑн юратӑвӗ - хӑйӗн,
манӑн хамӑн. Сисетӗп эп , ҫуккӑ сирӗн юрату. Хӑнӑху ҫеҫ. Юратсан
эсир арӑм на, савмастӑр та мана, суймастӑр та ӑна. Ултав сирӗн
хушӑра. Ачапа ҫыхӑнтарнӑ та Турӑ иксӗре...
- И ксӗм ӗре тата кам, мӗн ҫы хӑнтарчӗ-ш и?
- И ксӗм ӗре-и? “С алю т” керменӗнчи куҫ вӑйӗ татӑлми ҫиппе
явакларӗ, иксӗмӗр хушӑра ҫирӗп кӗпер хыврӗ. Улмуҫҫи хӑйӗн сӗткенӗпе яш лантарчӗ, чечекӗнчен ҫӗленӗ кӗпе тӑхӑнтартрӗ. Ҫавӑнпа
пурнӑҫ ачаш лӑхне, канлӗхне чӑннипех туйса илтӗмӗр. Унсӑрӑн мӗн
тумалла ҫӗр ҫинче? Упӑш капа тертленнӗ ҫулсем манш ӑн вилӗм ҫулӗсем пулнӑ. С ирӗнпе ҫы вӑхланнӑ самантсем манш ӑн сӳнми чаплӑ
ӗмӗрлӗх. Ӑ нланм ан, вӑхӑтлӑх юратӑва ҫил-тӑвӑл вӗҫтерсе яратех,
ӗм ӗлкине ҫеҫ хӑварать. Чыслӑх, тивӗҫ, намӑс - ним те тытса усраймасть ӑна ҫынра. Чӗрене кӗрсе вырнаҫаймасть вӑл. Ирӗклӗ чӗре
вара хӑйӗн чӑн-чӑн юратӑвӗшӗн макӑрать, вӑл хӑҫан та пулин ун
алӑкӗнчен кӗрсе каясса кӗтет. Кӗрсенех, читлӗхне шалт хупса хурать те виличчен те кӑлармасть, вилсен те чунӗпе пӗрлех ҫӳрет.
М анӑн та Валерка юратӑвӗ чӗрене кӗреймен, ман юрату валли унӑн
хӗрӗвӗ те, сывлӑхӗ те, хастарлӑхӗ те ҫитмен. М ана сирӗн чӗрӳ шыранӑ, ш ӑпах ҫав ҫурхи ир ш ыраса тупнӑ. Сирӗн те чӗрӳ пушӑ пулнӑ,
арӑмун чӗрийӗ унта кӗме пултарайман. Ҫавӑнпа эпӗ унта ҫӑмӑллӑнах, хаваслансах кӗрсе йӑва ҫавӑртӑм. Качча кайсан та упӑш капа
пурӑнман эпӗ. Сирӗнпе. Хӗрлӗхе те эсир ӑсатнӑ каҫ ӑна мар, шухӑш
туйӑмӗнче сире тытгартӑм. Вӑл арҫын ӗҫне тунӑ чухне каш нинчех
эпӗ хам ҫинче ӑна мар, сире кураттӑм, ӑна туймастӑм, сире савӑнтараттӑм. Ю ратман арҫы нпа ача та тӑвас килмест, юратнипе вуннӑ
та тӑвас килет. Ҫу пек ҫуллӑ юрату ҫеҫ хӗл сиввине те ирӗлтерет.
М ан ӑш чикри пӑра та ирӗлтерчё. Эпӗ Турӑран ыйтса, ун сывлӑшӗпе кӗтӗм сирӗн чӗрене. Турӑ мана авланнӑ арҫынпа ҫывӑхланма
чармарӗ, хӑй умӗнче сирӗн арӑмунтан каҫару ыйтма хушрӗ. Кӗлтуса пурнӑҫларӑм эпӗ Турӑ хуш нине. Ҫавӑнпа сирӗн ҫума ҫилӗм пек
ҫыпӑҫрӑм. Эсир те мансӑр пурӑнаймастӑр. Эсир - ман чӗрере. Эпӗ сирӗннинче. П ӗр-пӗрне туйса, пӗр-пӗрин шухӑшне ӑнланса, пӗрпӗрне юратса пӗр ҫул ҫинче пыратпӑр. Ой, нумай калаҫрӑм. Ярӑнтарӑр-ха тепре. Ш урӑмпуҫ та саралса пырать, авӑ. Хӗвел хӑпарать.
Улма йывӑҫ авӑна-авӑна хӑйӑкпатать. Ҫур чаршавӗ айӗнчи савӑк
хӗрарӑм чун-чӗрийӗ ю рла-ю рла ярӑнать.
4
М узыка хавалӗпе хӑпартланса М арина Л арина пушӑ вӑхӑта ҫӗнӗ
кӗвӗ ш ыраса иртгерчӗ. Ӑнӑҫлисене ҫырса пычӗ, вӗсемпе хӑйне ҫвыӑх
музыкантсене, композиторсене паллаштарчӗ. Каласа, юрласа пӑхрӗҫ.
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Сӑввине те, кӗввине те, юррине те хӑех шӑрантарчӗ. Хулари ҫурхи
фестивале хутшӑнчӗ. Чӑвашрадиора музыка передачисене йӗркелесе пыракан кӑмӑллӑ чӑваш М аринӑн виҫӗ ю ррине Ш упаш кара
чӗнсех студире ҫырса илчӗ. Кайрӗ вара Ларина сасси саланса эфира.
Ир те, каҫ та параҫҫӗ пӗр-пӗр юррине. Упӑш кине халалланӑ “ Сан
ятупах пурӑнатӑп” халӑхра пурӑнсах кайрӗ. Салам передачисенче
час-часах янӑрать вӑл. Вёсен шӑпи пек ш ӑпа ахӑртнех ҫут тӗнчере
нумай пулас. “ Вӑрланӑ ю ратӑвне” акӑ паян, строительсен уявӗнче,
Василий Николаевич Карсаков прораб ячӗпе янраттарчӗҫ.
Иртенпех хӑлхара ҫав кӗвӗ, сӑмахӗсем чӗлхерен уйрӑлмаҫҫӗ:
“Ӑша кӗрсе мана вӑратрӑн...” Баян тытса та, пианино умне ларса
та юрла-юрла илет: “ Чечекленсе ҫеҫке эп ҫуртӑм, Улма пулса п ы 
лак тутлантӑм...”
Кӗтет вӑл В ася-В асилека, алӑкӑн-тӗпелӗн утать, пулас к о н 
церт репетицине те каймарӗ, кухньӑра ӑш таланчӗ, мӗн кӑна хатӗрлемерӗ пуль. Мӗнле кӗтсе илесси пирки шухӑшларӗ. Эрне курманҫке, Чӗрери савнийӗ кӗҫех хӑй ҫумӗнче пуласса шанать. Ш упаш картан “Атӑлпа” леҫсе хӑварнӑранпа та килсе курмарӗ вӑл темш ӗн.
Чӗнсен те, тем пек кӗтсен те. Пит ҫирӗп кӑмӑллӑскер тем е урӑхларах шухӑшлать-ши, иккӗленет-ши... “П аян вӑл пурпӗрех ман ытамра
савӑнать, туятӑп килессе, килет, ҫитет ак хаш каса, ҫуллахи чечек
ҫыххи йӑтса...”
Алӑк тӑрринче кӗвӗ таш ш а ярсанах М арина унталла чупрӗ,
ыйтмасӑрах уҫса ячӗ те... йӑрӑмлӑ ҫутӑ костюм тӑхӑннӑ В ася-В аси
лек кӑпӑрка хутпа чӗркенӗ чечек ҫыххи тытса тӑрать, сылтӑм аллинче - дипломат. Хитре мӑйӑхӗ айӗнчи тути кӑш т чалӑшраххӑн
кулать.
- А ван-и? Кӗме юрать-и?
Хыпӑнса ӳкнӗ М арина ӑна часрах ш алалла туртрӗ, сӗннӗ ҫыхха
тумбочка ҫине хучӗ те дипломатне илсе лартрӗ, вара мӑйӗнчен
ҫакӑнса тӑранаймасӑр чуптурӗ. В ася-Василек мӑйӑхӗпе кӑтӑклантарса, ыталаса хӗрарӑма пӗлми турӗ.
- Мӗнле килме пӗлтӗр... Туйрӑм ҫав чуну ман паталлах туртать
тесе. Уяв ячӗпе сире, чунӑмҫӑм. Ой, мӗн алӑк патӗнчех тытатӑп эп
хӑнана. Иртӗр, акӑ пуш макӗсене хывса ҫакӑнта лартӑпӑр та, пинш акне ман костюмпа юнашар ҫакатпӑр та, ваннӑйне кӗрсе ҫӑвӑнатпӑр та... тӳрех аслӑ пӳлӗме - уяв сӗтелӗ хушшине.
Чӗвӗл чӗкеҫ пек чӗвӗлтетекен кил хуҫи ытамӗнче Карсаков савӑк
тӗнчене кӗрсе ӳкрӗ. “ Ман унта сирӗн валли кучченеҫ, парне пурччӗ”
тесе вӑл дипломатӗнчен ш ампань эрехӗ, конфетсем кӑларчӗ, ахаль
те пуян сӗтеле тата пуянлатрӗ. М арина чечексене майлаш тарса вазӑна ячӗ, ӑна валли вырӑн тупса, сӗтел варрине лартрӗ.
- Килӗр-ха кунтарах, хам патарах? - чӗнчӗ хӑна.
- Кил хуҫи ун умне йӑпӑрт ҫитсе тӑчӗ.
- Куҫусене хупӑр, сулахай аллуна тӑсӑр.
М арина итлерӗ, чуптӑвасса кӗтсе тутине чӗтретсе илчӗ. Карса39

ков дипломатӗнчен кӑларнӑ ылтӑн сулла хӗрарӑм аллине тӑхӑнтартрӗ.
Алӑ сулли ҫине пӑхса илчӗ те М арина пӗчӗк ача пек сиккелесе
таш ласа ячӗ, каллех мӑйран ҫакӑнчӗ, урисемпе ар- ҫынна явакласа илчӗ. Кӗпе айӗнчен ҫирӗп алӑсемпе ҫатӑрласа тытнӑ Вася-Васи
лек вӗри ҫӑлкуҫ таппинче пӳрне пуҫӗсене пӗҫертсе ячӗ. Хӗрарӑм
карӑннӑ чӗчё пуҫӗпе савнийӗн чӗре картине уҫса ячӗ те...
Хӑна кӗтсе ы вӑннӑ сӗтел дивана кӗвӗҫсе салхулланчӗ, арҫын
ури перӗннипе черккесене чан ҫапнӑ пек чӑнкӑлтаттарчӗ. Тинех
ҫаврӑнса пӑхрӗҫ юрату пы лакӗпе тӑранайманскерсем, унталла туртӑнчӗҫ. Сӗтел тин лаштах сывласа ячӗ, вӑрттӑн мӑшӑра хӑй хушшине кӗртсе лартрӗ.
Эрех тутанса ҫы рткаланӑ хыҫҫӑн М арина кӗлетки ҫине ҫӳхе,
витӗр курӑнакан халат уртса ячӗ.
- М ан пиж ама пур. П арас-и?
Т утине вы л яткаласа тӑр ак ан В ася-В аси лек пуҫӗнче шухӑш
вӗлтлетсе илчӗ: “У пӑш кин пуль-ха. Фу, вилнӗ ҫын япалине ҫума
ям ас” .
- Э сир Валерккӑн терӗр-им ? Ан хӑрӑр, ун мар. Унӑн юрамасть
те сире. Ятарласа хӑвӑра валли туяннӑскер. Индире ҫӗленӗскер, акӑ,
- ш иф оньертан ҫыхӑ илсе пырса пачӗ М арина. - Ман кунта сирӗн
валли м айка та, труси те, кёпе те, зонт та пур. Пурте кирлё пулаҫҫӗ хӑвӑр кунта чухне тетӗп-ҫке. Вӑт мӗнле сирӗн несакуннӑй
хуҫайкку. Матур-и?
- П ултаратӑр, М арина, манш ӑн тӑрӑш атӑр, - мухтаса ҫурӗмӗнчен лӑпкарӗ вӑл ӑна пиж амӑна тӑхӑннӑ май, ҫав хушӑрах шухӑшларӗ: “Арӑмсем ҫапла пӑхсан пире, никам та ютта юртас ҫук” .
Ҫӗр каҫмах хӑварасш ӑн ӑна М арина, пӗрре читлӗхе хупнӑ упана ниепле те кӑларасш ӑн мар. Карсакова вара килӗнче кӗтеҫҫӗ:
арӑмӗ, тӑванӗсем. С троитель уявне ҫуллен пӗрле пухӑнса палӑртаҫҫӗ-ҫке вӗсем. Ҫ ирӗп тӑчӗ вӑл хӑйӗн шухӑшӗшӗн, читлӗхе ҫӗмӗрсе тухрӗ, ҫула тумланчӗ.
- Вася-Василек, итлӗр-ха мана?
- Калӑр, мӗн калатӑр? Тӑрӑш сах итлетӗп.
М арина пӑлханса кайрӗ, ун пек чух унӑн пичӗ пёҫерме пуҫлать, куҫ хӑрпӑкӗ сиккелет, пуҫӗ ҫаврӑнать. Тӗкӗр ҫинче хӑйне
тӗрӗслесе якатрӗ те вӑл, халат аркисемпе ҫара пӗҫҫисене хупларӗ,
В ася-В асилек хывса хунӑ пиж ам ӑна майласа хуҫлатрӗ, чӗтрекен
сасӑпа йӗре-йӗре калаҫрӗ:
- Таҫта ҫити тухса тарӑттӑмччӗ ҫак хваттертен. Тупасчӗ Ш упашкарта улӑш таракан. Пӗр пӳлӗмлипе те килӗш мелле. Хуйхӑ, тунсӑх,
куҫҫуль йӑвн вӑл. Эсир ман пата килсе пурӑнас ҫук.
Е
мӗтӗмре, шухӑш вӗҫевӗнче кӑна-ш и эсир ман ҫумра, манпа пӗрле?
Ытла та кӗске пирӗн хутшӑну, ҫыхӑну, йӑпану вӑхӑчӗ. Пӗлетёр-и,
эпӗ сирӗнсӗрех, пӗчченех пӗр м ӑ-ӑнӑ ӗҫ тума шухӑш тытнӑ.
- М ӗнле ӗҫ вӑл? М узы кӑра-и?
- Ӑхӑ, музы кӑра - иксӗмӗрӗн юрату музыкинче.
- Ҫ ӗнӗ ю рӑ-и? Ой, мансах кайнӑ, паянхи юрӑ саламӗш ӗн сире
40

те тав туса чуптӑватӑп. Хавасланса, мухтанса, ӗмӗтленсе итлерӗм.
Ҫав юрӑ хӑвачӗ туртса килчӗ. Тата ҫӗннине ҫы рнӑ-и?
- Ҫырнӑ ҫав, эсир пулӑш нипе, тӑрӑш нипе тарласа ҫырнӑ. Ҫӗнӗ
ҫулта премьера пулать.
- Вӑт савӑнӑҫ. М ана чӗнетӗр пуль?
- Юра аш ш ӗне те чӗнмесӗр вара?
- Ан култарӑр-ха, юррӑн аш ш ӗпе амӑшӗ те пулать-им вара?
Музыка теорине пӗлмесен те, тем, ӑнланмастӑп.
- Пур ҫав Ю рӑн, пур пирӗн Ю рӑн ашш ӗ те, амӑшӗ те. Хам
патарах, ҫывӑхарах килӗр-ха, - М арина аркӑсене уҫрӗ те ВасяВасилекӑн пуҫне пӗшкӗртсе хырӑмӗ ҫумне хӗстерчӗ. - Итлӗр.
Карсаков хӗрарӑм хырӑмӗнче юрланӑ пек сасӑ илтрӗ - унашкал
хӑйӗн те чӑрлатать-ха хушӑран. Итленӗ май шалта кӑлт, кӑлт тапнӑн
туйӑнчӗ.
- Илтрӗр-и мӗн те пулин?
- Пур унта темле музыка. Ура тапсах юрлаҫҫӗ пек, тӑпӑртатсах.
Пур юрӑ.
- Вӑт мёнле Юра пур унта ман, аш ш ёне тапса систерекенни.
- Юра? Ача-и? - хумханса ӳкрӗ Вася-Василек. - Ай хырӑм юлнӑ
сирӗн?
- Ах, ҫапла вылясан та юлмасан, арҫы нпа хӗрарӑм та мар эпир..
Акӑ мёнле м ӑ-ӑнӑ ӗҫ тума шутланӑ эпӗ - ача тума. Ывӑл пуль тетёп.
Юра ятлӑ хурасшӑн.
Вася-Василекӑн сӑнӗ малтанхинчен сисӗнмеллех улшӑнчӗ, кӑтра
вӑрманти ҫӑлкуҫ имне сӑмсапа ӑша туртса илчӗ те вӑл тӳрленсе
тӑчӗ, сассине хуҫарах каларӗ:
- Ш утланине пурнӑҫламаллах. Пултӑр-и ача. Юра пултӑр. Эп
хирӗҫ мар. Арӑмсӑр пуҫне тепӗр хӗрарӑм манран мӗнле ача ҫуратнине те курас.
- Курни ҫеҫ мар-ха ӑна, ӳстерес те пулать.
- Пулӑшатӑп. Укҫа ҫук-им?
- Пулӑшни те ҫителӗксӗр.
- Тата мӗн ҫитмест?
- Ашшӗ ҫитмест. Ачана ашшӗ юнашар кирлӗ.
- Авӑ епле. Тӗрӗсех, - ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса илчӗ К арса
ков. - ку вара ытла кӑткӑс ыйту.
- Хӑратса пӑрахрӗ-и? Эх, Вася-Василекӑм, Упаҫӑм, Ю ратуҫӑм,
хӑвӑр чӑннипех упа пек вӑйлӑ, чӗрӳ мулкачӑнни пек хавшак. Эх,
Карсак.
- Упа мар кунта арӑслан та чӗтресе ӳкмелле кӗтмен ҫӗртен ҫамкаран ҫапнипе.
- Туятӑп, ӗненетӗп сирӗн ш ухӑш -кӑм ӑлна та. Еркӗн ача ҫуратни, паллах, арҫы нш ӑн телей мар, ы тлаш ш и хумханупа пӑтӑрмах
ҫеҫ. Пире юрату парнеленӗ Ҫ уркунне те асӑм ра кӑна ю лать пуль
ҫав. Ҫурхи кун тӗнчене вӑратса, чӗрене ҫӗнетсе ю рлаттарать,
паллах. К иввине, иртни не хыҫала хӑварса ҫӗнӗ сӗткен ӗм м е ты тӑнать мӗнпур чӗрӗлӗх. Ҫ ы н та, курӑнм ан вӑй тап тарн и п е, мал-
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танхи ю ратӑвне м ансах ҫӗнӗ юрату ш ы рать пулас. Ҫ утҫанталӑкӑн
ҫав ҫаврӑм не лексе ҫы вӑх ҫы н н и н е те улталать, урӑххи ҫумне
ҫы пҫӑнать. Ю ттине курас, тутлӑраххипе пы лакланас тесе шухӑш лам ан-.ӗм ӗтленм ен арҫы нпа хӗрарӑм ҫукрах пуль тӗнчере. Э пир
те арӑм , упӑш ка пур ҫинчех п ӗр -п ӗр и н ш ухӑш ӗпе пурӑнма пуҫл арӑм ӑр, юрату вӑйӗ туртн ипе хамӑра пӗрлеш тертӗм ӗр. Ҫ ак телей хӑш п ӗр и сен н и пек вы ляв ҫеҫ ан пултӑрччӗ тесе кӗлтӑватӑп.
Х ӑвӑрт хӗртӗм ӗр те, хӑвӑрт сивӗнер мар. Ю рату пирӗн яланах
Ҫ уркунне аш к ӑн тӑр , ҫуллара ӑш ӑн тӑр, кӗркуннере куҫҫуль ан
ю хтартӑр, хӗллере ш ӑнса ан лартӑр. Халь кайӑр. Урӑх тытмастӑп.
Тавах парнӳш ӗн, мана куҫҫуль кӳллинчен туртса кӑларнӑшӑн, чӑнчӑн арҫы н пулса чӑн-чӑн хӗрарӑм сӑпкинче ярӑнтарнӑш ӑн.
5
Ҫаврака мӑн пуҫӗ К арсакӑн тип-тикӗс ӗҫлет-ха. Ҫӗнӗ стройка
ӑна самаях лӑскать. Ш таб хваттерӗ хурт вӗлли пек сӗрлет. Пуш вырӑнта кирпӗч стена хӑпарать. М алы ш кин ӑна кӳрш ине пулӑшма
хушрӗ. Стройтехникум пӗтернӗ пёр шеплешкене мастера лартса шар
курчӗҫ. Трест управляю щ ийӗ Х айловпа иккӗш не те выговор ш аплаттарнӑ. Ҫав хусах хӗрарӑм ҫурт никӗсне йӑнӑш хывнӑ. Иртсе ҫӳренӗ
чухнех асӑрханӑччӗ-ха К арсак ш ӑйрӑка, каларӗ мастера, лешӗ “ҫын
хуранне сӑмсуна ан ч и к ” тесе хӑлтӑкланчӗ те, Василий Н иколае
вич алӑ сулчӗ. М ӗне кирлӗ, унӑн - хӑйӗн ҫурчӗ, хӑйӗн позицийӗ.
Халӗ унӑннах тӳрлетмелле тута хӗретсе пӑркаланса ҫӳрекен майран
кӑлтӑкне. Н икӗс вӗт вӑл. Ун ҫинче миҫе пин тонна чул, кирпӗч,
тимӗр тата ытти япала выртать. Миҫе ҫул тӗрӗс-тӗкел лармалла.
Ҫурӑлчӗ-тӗк стена... Ҫавӑ чи хӑрушши. Ҫавӑнпа Карсак никӗс янӑ
чухнехи пек нихӑш вӑхӑтра та пит тӗплӗ, витӗмлӗ шухӑшламасть.
Нивелирӗпе палӑртать, виҫет, шутлать, чертежра кӑтартнине хӑй
ӑсӗпе танлаш тарса ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ вариант туса пӑхать. Кам мӗнле
ӗҫленине, виҫеллӗ-виҫесёр материал хунине тёрӗслесе тӑрать. Никӗс
патӗнче чухне ун патне ан та пыр: калаҫмасть, алӑ ҫеҫ сулать.
Ю рать-ха хӑй тӑвакан ҫуртӑн никӗсне хывса пӗтернӗччӗ. Кӳршӗре
эрне чакаланчӗ. Хайлов ун патне пыма хӑрать.
- Кантуртан нумай кӑтарту паратӑр эсир. Куҫпа курмасӑр вӗрентетӗр. П роизводство пайӗн пуҫлӑхне хуса кӑларӑр-ха пӗрре стройплощ адкӑна. Атту эпӗ ӑна хам патра курманни виҫӗ ҫул, - ятлаҫмах
пуҫларӗ прораб.
- Л ин ейнӑй инж енертан куҫнӑранпа, тем, хам та хӑш не-пӗрне
мана пуҫланӑ, - килӗш рӗ М алы ш кин унпа. - Ҫ акӑнта, линире, ӗҫ
вучахӗнче чи кӑткӑсси, йьш ӑрри, хуравли. Вӗренмелли нумай сирӗнтен.
- Генподрячик специалисчӗсене, пире, улталама йывӑр, пурне
те витӗр куратпӑр, м ӗнш ӗн тесен пур ӗҫе те хушма подрядчиксемпе пӗрле тӑватпӑр. Н икам ҫине те ш анмастпӑр.
Трестӑн тӗп инж енерӗ хӑй килсе тӗрӗслерӗ вӗт Василий Н ико
лаевич юсанӑ никӗсе.
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- Карсак алли пырса тӗкӗннӗ пулсан вара йёркеллех пулма
кирлӗ, - терӗ вӑл М алышкина.
Хӑй тем пёлнё пек, ҫакӑнта тем ыррине тунӑ пек, эпир те эпир
тесе ҫулланса ҫӳрерӗ Хайлов-хӑлха. Мухтав сӑмахӗ пурпёрех Kupcaка ҫеҫ лекрӗ.
Ҫулла техникум ачисене Карсаков патне килсе ячӗҫ. Вӗреннӗ
чухне хӑй те практикӑра пулса курнӑскер, прораб вёсен кӑмӑлтуйӑмне ӑнланать. Кӑшт та пулин укҫа ӗҫлесе илччӗр тесе вӗсене
рабочи вырӑнне йыш ӑнма шутларӗ. М алыш кин хирӗҫ мар, Хайлов
ҫеҫ тем чакаланчӗ, ҫапах та прораб сӗнӗвӗпе кантурта килӗш рӗҫ.
Кашни бригадӑна виҫш ер ача ҫирӗплетрӗ вӑл.
М алышкин отпуска кайнӑччӗ, хӑй вырӑнне вӑл тёп инженера
хӑварнӑ. Хайлов телефонпа шӑнкӑртаттарса тӑнран ячӗ. Пӗрмай канашлу та планерка ирттерет. Карсаков унта кайма пӑрахрӗ. Мӗн
пустуй хаклӑ вӑхӑта ирттерет-ха вӑл темиҫе сехет пакӑлтатнине
итлесе. Управлени пуҫлӑхӗн ӗҫӗсене туса пыракан ӑна приказ ҫырассипе хӑратать.
Йӑван Павлов пиллӗкмӗш хута хӑпарса ҫитрӗ. К арсак вӗсем патӗнчен анчахрах анса ш таб-хваттерне кӗчӗ, кӗҫ управленирен
ш ӑнкӑравларӗҫ. Хайлов иккен. Ниҫта та ан кайӑр, пыратӑп, тет.
Ҫитрӗ.
- Сирӗн иккӗмӗш смена сахал ӗҫлет, вуннӑрах пӑрахса каять.
Мӗншӗн? Наряд хупнӑ чухне ма хушса ҫыратӑр? Улталатӑр! Крановщ ицӑсем кирпӗч, раствор ҫӗклесе параҫҫӗ те, прораба хӳре
пӗтӗрсе кӑтартаҫҫӗ те, алю. Халӗ те ӗҫлемест кран. М ӗнш ӗн? П ав
лов хӑй вырӑнне ачасене ӗҫлеттерет. Кирпӗч сутса эрех ӗҫетӗр... ҫатӑлтатать те ҫатӑлтатать.
М анька-крановщ ица Ваҫлей патне калаҫма аннӑччӗ те, Хайлов
килнине курсан, Карсак ӑна “ресторана” питӗрсе илчё. Тёп инж е
нер мӗнле ҫӗмӗрӗлнине-ҫуйхаш нине, хӑйсене пустуй ятласа айӑплама хатӗрленнине тата ытгине те йӑлтах хӑлхана чикнӗ кӑра хӗрарӑм.
Тёп инженерпа прораб ятлаҫса тухса кайсан М анька, ӑшӗ хыпнипе, стаканри хӗрлӗ шӗвеке шап тутарчӗ. Пылак шыв пуль тенӗччӗ,
коньяк пулчӗ. Пӗр вӑрӑм татӑк кӑлпассие ҫавӑрса тытрё те вӑл чӑмлачӑмла Павлов патне чупрӗ, ҫитсе бригадира хӑй мӗн илтнине йӑлт
каласа пачӗ. “Ҫиччас эпир ӑна юсатпӑр” , - тесе иккӗш ӗ пӑш ӑлтатрӗҫ те, М анька кран патне васкарё. Кран чӑрнлатса-чӑнкӑртатса
сасӑ пачӗ. Кӗҫех стропальщ ик кӑш кӑрса ячӗ: вира!
Аялта ӗҫлекенсене тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн Хайлов прораба пиллӗкмӗш
хута чӗнчӗ.
- Эсир киличчен кӑна пултӑм эп унта. Ш офер кӑш кӑрать, ав.
Тем тиесе килчӗҫ. Й ыш ӑнмалла, - тесе уттарчӗ Карсак.
К ай ран И ван П авл о в кал аса пачӗ ӑн а м ӗн п у л н и н е. Х айл о в-хӑлха х ӑп ар са ҫи тн ӗ ун п атн е. Вӗсем хӗрсех ст ен а к у п алаҫҫӗ. Вӑрӑм ч ӗл х еш ӗн , куҫран тӳрӗ к а л а н ӑ ш ӑ н ҫав тер и курайм и пулса ҫи тн ӗч чӗ ӗнтӗ вӑл ч ӑрсӑр б р и гад и р а. П р а к т и к а н т
ки рпӗч хуни не, П авлов пӑхса тӑн и н е курать те тӳрех яр са илет
ӑна. П авл о в та хӗрсе к а я т ь , вӗсем си р тен л ай ӑх к у п ал аҫҫ ӗ,
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тет. Ҫ у х ӑр аш н ӑ вӑхӑтра М ан ьк а вӗсем п атне р аство р ҫи терсе
п арать. Ш ӗвек е т ӑ к а ҫ ҫ ӗ т е ... К урите ҫ ӗ к л е н м е пуҫлать. Вӑйлӑ
П авлов ты тать те перет Х айлова пуш куритене. М анька кранӑн
вӑрӑм хулне хӑвӑр тр ах ку ҫар са у ҫҫа илсе тухать, хӑпарнӑ т а 
ран хӑп ар тать, кр ан а чарать те аяла ан ать, ш таб-хваттере кӗрсе
п р о р аб а ю н ать:
- Сана та тӑватӑп Хайлов-хӑлхана тунӑ пек.
- М ӗн турӑн эс ӑна? А мантмарӑн, вӗлермерӗн пуль те... Пӗтерен эс мана, иртӗхсе кайнӑскер.
- Пӑх кантӑкран!
Карра сирсе пӑхрё те прораб куритере хӑлаҫланакан Хайлова курчӗ.
- А нтармастӑн-и?
- М ӗн, халех ан тарм алла-им сан умӑнта? Ак, ярсан ҫак мӑлатукпа пӗрре... М ӑш кӑлласа тӑрать. С ана та тӑвап-ха пӗрре, лайӑхах, кӑтартап йӗм тӗп. Ха, чиперкке тупнӑ та вӑл, кутне пӑрса
у т а к а н н и н е , - к р а н о в щ и ц а М ар и н а п екр ех п ӑр к ал ан са утса
кӑтартрӗ. - Ҫ ам па ман пата пы м а пӑрахрӑн? Эп кирлӗ мар-и халь?
Эп йӑлӑхтартӑм . Эп усал. Вӑл - кӑрсавицӑ. Кам сӗмпӗлтетсе выртать-ха “Эп сан а ҫеҫ чунтан ю рататӑп, эп сансӑр пурӑнма пултар ай м астӑп ” тесе ӳсӗрле? Халь чӗн сен те пы расш ӑн мар, тарса
ҫӳрен. К ӗҫӗр пы ратни?! М ан санах ы талас килет. Ж урналне пар,
кран ставать туни ҫинчен алӑ пусса хӑварам. Кӗтеп сана.
- Кранпа пӗрле Хайлова парса хӑваратӑн ӗнтӗ, чӑрсӑр чун. Кӗрсе
ӗҫ “ресторана” пёр стакан. Лӑплан. Унтан куҫ курӗ.
М анька-крановщ ица “ ресторантан” хӗрелсе тухрӗ, аш татӑкки
тытнӑ, пит тутлӑн чӑмлать.
- А нтарм астӑп Х айлов-хӑлхана. Н акасани ӑна пире пустуй
тапӑннӑш ӑн. Эс те хӑпараймастӑн кран ҫине. Никам та. Допуск ҫук.
Ёҫлеттерейместӗр. П ирӗн унта хамӑрӑн вӑрттӑнлӑх пур. Лартӑр ир
ччен хӑлатла хӑлаҫланса. Тулта ӑшӑ. Вилмест. К ил-ха кунтарах, пуҫа эрех пырса ҫапнипе пушшех хӑюлланчӗ М анька, - чуптӑвам.
Вӑт ҫапла, юрать халь. Me уҫҫине, хӑвах уҫса кӗрен.
М анька-крановщ ицӑна ӑсатса янӑ хыҫҫӑн Карсак М аринӑна аса
илчӗ:
“ М ӗнш ӗн ҫывӑхрах м ар-ш и? Н имле М анька та кирлӗ марччӗ
вара. Ёҫ вӑхӑтӗнче те кӗрсе йӑпанма пулатчӗ, киле те вӑхӑтра таврӑнаттӑмччӗ. Ах, юратапах пулмалла эпӗ ӑна. Унашкал хӗрӳ хӗрарӑм
тӗлне пулман ку таранччен. Астарса, вутлантарса туртса илет те
хӑй ҫумне, ӗмет те ӗмет вӑя, ар вӑрлӑхӗпе ҫӗнелсе яшланать, чӗрӗлсе
чечекленет. Ку М аньккипе... выҫ хырӑма тӑварсӑр шӗвӗ шӳрпепе
суйнӑ пек... Ӳсӗрпе каять. Эх Марина, Марина. Иывӑҫҫу чӗрех. Улми
ӳсет, тутӑ кӗрсе пырать. Хырӑму та ӳсет. Аптрамалла. Ку М анькка
тата Хайлова сы влӑш а ҫакса хӑварчӗ. Нимле те антарма ҫук халӗ
ӑна ирхи сменӑччен. Арӑм хунькассинчен таврӑнмарӗ-ш и? Ай пета,
пета...”
Тарӑхни халь те иртсе кайман П авловӑн, алӑка уҫсанах ыйтрӗ:
- Сан ю лнӑ-и унта, чуна кантармалӑх?
Бригадира пёр стакан хаяррине ярса панӑ хыҫҫӑн вӗсем штаб44

хваттере питӗрсе тухрӗҫ. Каҫхи смена вӗҫленнӗ строительсем килӗсене васкаҫҫӗ. Вёсен Хайлов шухӑшӗ мар. Хӑлат пек хӑлаҫлансан
та, хӑратса ҫухӑрашсан та пулӑшма пултараймарӗҫ ӑна, пока! тесе
алӑ сулса ҫеҫ хӑварчӗҫ.
Такӑрланӑ сукмакпа утасах килет ҫав “ Ю лашки хут, ю ч к а ” тесе
чуна темле хытарсан та урасем М анькка йӗрӗпех кайрӗҫ.
Тепӗр кунне ирхи сменӑна килекенсем ш ӗн кулӑ. Куритерен
аялалла пӑхса тӑракан мӗскӗне сывлӑх сунаҫҫӗ. М аньккӑна улӑштаракан хӗрарӑм, прораб вӗрентнипе, юри час ӗҫлеттермерӗ крана.
Ваннӑ, тесе каламалла-ҫке. Айӑплисене кӗҫех пӗсехерен ярса илме
тытӑнаҫҫӗ.
Карсак чӳречерен сӑнать. Акӑ кран чӑнкӑртатса сас пачӗ те,
вӑрӑм хул вӗҫӗнчи трос сӳтӗрӗлме пуҫларӗ, курите ҫӗр ҫине тӑрнст!
анса ларчӗ. Куритерен аран-аран тухнӑ Хайлов-хӑлха прораб пӳрчӗ
енне пӑхмасӑр аслӑ урамалла танкӑшрӗ. Ҫӳлти хутран ши-и! шӑхӑрни
илтӗнчӗ. Кран вӑрӑммӑн чӑнкӑртатрӗ.
Ахалех иртмерӗ ку пӑтӑрмах. М алыш кин ҫуккӑ пирки Хайлов
треста ҫитнӗ. Управляющи К арсакова чӗнтерчӗ. Ӑнлантарса пама
ыйтрӗ. Пырса тӗпчес пулсан та “Тёп инженер кранпа хӑвӑртрах
анас тесе куритене хӑй кӗрсе тӑчӗ” , “ М ан кран ванчӗ, ӗҫлеттереймерӗм” тесе калама килӗш нӗччӗ П авловпа тата М аньккӑпа. Ҫав
майлӑрах пӗлтерчӗ вӑл аслӑ пуҫлӑха. Лешӗ ӑна ӗненнӗ пекех итлерӗ, анчах строительсем ку камите халӑха ахальтен кӑтартманнине, Хайлова тек тёп инженерта тытма май ҫуккине ӑнланчӗ. Вӗсем
ун ҫӑхавне сӳтсе явса та ывӑннӑ ӗнтӗ.
Кӑнтӑртан канса таврӑннӑ М алыш кин отпускӗ вӗҫленичченех
ӗҫе пырса кайрӗ, ҫула май ҫеҫ кӗрсе тухрӗ пулас. Ӑна Хайлов макӑрса кӑтартма та ӗлкӗрнӗ. Управляющи те калаҫса илнё уипа Хай
лов пирки.
- Ну ш аймӑксем, пултараттӑр та - култараттӑр та ҫав, - хӑй те
кулса ларать штаб-хваттерте. - Эсир вӑл ҫы нпа мӗн те пулин тӑвасса эпӗ тахҫанах кӗтнӗ. Лайӑх пӗлеп сире. Юрӗ, вӗҫсе курни те, юлаш
ки хут стройплощ адкӑра ҫӗр каҫни те пӑсмӗ ӑна. Тек сире чӑрмантармӗ. Тёп инженер пулмасть урӑх. Кирлӗ те мар вӑл. Хамӑрах пулатпӑр вӗт?
- Пултаратпӑр, - шавласа илчӗҫ мастерсемпе бригадирсем. - Сире
итлетпӗр эпир. Сирӗнпе ӗҫлеме пулать.
- Эсир мана мар, Василий Н иколаевича ытларах итлӗр. Эпӗ вӗт
сиртен мар, унран ыйтатӑп.
- О-о! К арсакпа пурӑнма пулать.
Пурӑнмалли ҫурт пӗлӗтелле кармаш са-хӑпарса пычӗ. Хайлова
урӑх управление куҫарнӑ, мастера лартнӑ. К арсак хӑйӗн сӑмахне
тытрӗ-тытрех. М анькка-крановщ ица сукмакӗ ҫине сы сна курӑкӗ
пусрӗ. Урса-тулхӑрса ҫӳрет Ваҫлейӗн кив савнийӗ.
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Ш упаш карта каҫа юлнӑ М арина Л арина М ир урамӗпе ҫурранах
анчӗ. Стройка лаптӑкне тавраллах хӑмапа картланӑ. Ҫаврӑнса тепӗр
енне тухрӗ те вӑл вӑхӑтлӑх сарнӑ бетон тротуарпа Карсакӑн штабхваттерне ҫитрӗ. Хуҫи вырӑнтах пулас, телеф онпа ҫухӑрса калаҫни
тулах илтӗнет, такампа хытах ятлаҫать. Хӑна кӗрсен, вӑл шӑпланчӗ,
ӑна хирӗҫ сиксе тухрӗ, хӑвӑрт-хӑвӑрт ыйтса пӗлчӗ, хырӑмӗнчен
ш ӑлса пӑхрӗ, апатланма сӗнчӗ. Халь эпӗ ирӗклӗ, арӑмпа ачана хамӑр
яла, аттесем патне кӑпӑклӑ сӗт ӗҫме кайса ятӑм-ха, смена вӗҫленсенех таксипе ҫӗнш упаш каралла чаш лататпӑр тесе “ресторанне”
кӗртсе лартрӗ, каҫхи апат ҫитерчӗ. К алаҫсан-калаҫсан Вася-Васи
лек ҫемҫе креслӑ ҫинчен аса илчӗ, ӑна туххӑмрах тухса ҫакрӗ, ярӑнма М аринӑна чӗнчӗ.
Л ар к ӑ ч а в ы р н аҫн ӑ М ар и н а с а в н и й ӗ -у п ӑ ш к и й ӗ татса панӑ
йӑрӑмлӑ улмана тутанса пӑхрӗ. Я рӑннӑ май вӑл шухӑшӗпе ҫӗтрӗ,
хӑйне тӗлӗкри пекех туя пуҫларӗ.
Чуччу пӑявне В ася-В асилек мар, Валерка Янташ ов ҫавӑрса
тытнӑ пек, сулса ям ассерен ун хырӑмӗ еннелле хура аллине тӑсать
пек. М арина сивӗ алла сирсе ярать. Ҫемҫе креслӑ вырӑнне кимӗ
пулса тӑчӗ пек. Валерка кӗсмене хаш каса авӑсать. М аринӑна шавласа кӑпӑкланакан шыв сикки патнелле юхтарать. Умри хӑрушлӑха
курнипе вӑл упӑш ки аллинчи кӗсмене туртса илесшӗн. Валерка
тӑрук шӑмӑ пулса тӑрать те ... скелет ӑна ыталама пуҫлать. Хӑранипе
вӑл “ Вася-В асилек!” тесе К арсакӑн аллине ҫатӑрласа тытать, ярӑнать-ярӑнать те, питӗ хуллен юрласа ярать:
Анне мана, асапланса, ма ҫуратрӑн-ш и?
Атте мана, хавасланса, ма ю ратрӑн-ш и?
Качча парса, анне мана ма ҫухатрӑн-ши?
Арҫын пулса, атте мана ма ҫӑлмарӑн-ш и?
“С алю т” керменӗнче савӑннӑ, сад пахчинче чуччу ярӑннӑ, Ҫӗнӗ
Ш упаш карта арӑм пулнӑ каҫхи пек ҫутӑ. Уйӑхӗ улмуҫҫи айне шапӑртаттарсах тӑкать кӗмӗл пӗрчисене. Ш таб-хваттерте телефон чарӑнмасӑр ш ӑнкӑртатать. Рельссем тӑрӑх куҫакан кран чӑсмак хулӗпе
кармакланса вӑрӑммӑн чӑнкӑртатать.
Василий Н иколаевич прораб пӳртне чупса кӗчӗ. Чарӑна пуҫланӑ чуччуне урипе ҫӗре тапса ярӑнтарса ячӗ те М арина Ларина
уйӑх ҫинелле пӑхрӗ, кӗмӗл ҫӑмхана хупласа вӗҫсе анакан тӑрхала
плиткӑна курчӗ. “ Вира!” тесе улмуҫҫи патнелле стропальщ ик чупать. Кран каҫса кайса чӑнкӑртатать. К абининчен М анькка-крановщ ицӑн тӑрмаланчӑк пуҫӗ курӑнать. Карсак штаб-хваттер алӑкӗнчен тухрӗ те... Хаплатнӑ сасӑ тӗнчене кисретсе ячӗ.
1996, ҫу уйӑхӗ.
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М икулай Караваев сӗннипе, Чӑваш художникёсен канаш ё ӳнерҫӗсен уш кӑнне йёркелерӗ. Чӑваш Крамскойёпе пёрле унта: утмӑлалла ҫывхаракан Григорий Саввич Ушкин - ҫы ннӑн шалти кӑмӑлтуйӑмне, шухлӑх тёнчине чуна витермелле тарӑннӑн та ӑста сӑнласа кӑтартма пултаракан маҫтӑр, Алексей М ихайлович Н ям анов ят илнё график, живопиҫре ытларах этюд йыш ши картинӑсем
ӳкерме ю ратакан, пултаруллӑ йёркелӳҫӗ-капӑрлатуҫӑ, Лев Викто
рович Климов - портрет маҫтӑрё, ҫутҫанталӑк юрӑҫи, чӑвашӑн авалхи йӑли-йӗркине юратса паянхи пурнӑҫпа ҫыхӑнтарма пултаракан„.
Ӑслӑ та ӑшӑ кӑмӑллӑ, ҫаврака сӑн-питлӗ, ҫепёҫ чёлхе-ҫӑварлӑ
йӑрӑ Климовпа М икулай тахҫанах ҫывӑх паллашнӑччӗ. Лев К лимо
вич ун чухне ГТӗтём Сою зри выставкӑна “Ҫёр суранне сип лекен”
картина тӑратнӑччӗ.
Ҫутҫанталӑк куҫҫульне симӗс йы вӑҫ-курӑкпа ш ӑлса типётекен
шӑнӑрлӑ алӑллӑ юмарт чунлӑ чӑваш ҫы ннин сӑнарё шухӑшлаттаракан, ырриш ён, тӑван тавралӑх илемӗш ӗн кёреш ме кирли ҫинчен
аса илтерсе хистекен кёрешӳҫё вырӑнёнче пулса тӑчӗ. Художникӑн
пурнӑҫри гражданла хастарлӑхӗ вӑйлине Караваев тӳрех ӑнланчӗ.
Мускавра Лев Викторовичпа иккӗш ё темиҫе каҫ вӑрахчен калаҫса
ларнӑччӗ, пёрле ӗҫлес пирки ӗмётленсе шухӑшланӑччё. Халӗ ак ҫав
вӑхӑт ҫитрӗ. Климов хаваслансах “чӑваш передвиж никӗсем” ҫумне
хутшӑнчӗ.
Ҫуралнӑ тӑван Ҫӗрпӳлёхе таврӑнса ёҫлеме тинех май килчӗ. Ӑна
тусё, Ваҫкӑ Я нгорчин, йӗкӗлтесе те, ӳкӗтлесе те, юнаса та, Ш иш кинӑн “ Ы раш ӗнчи” пек урапа ҫулӗпе, тырӑ пусси витӗр, ял унечине ҫитме хистерё. Пуйӑсран анса пилӗк ҫухрӑм утрё те вӑл кол
хоз садне ҫитрб. “ Пучах” уш кӑнне ыран м аш инӑпа илме каяҫҫӗ.
Унччен унӑн йӗркелӳ ӗҫёсем тумалла.
Акӑ выртать халё вӑл ҫёр кавирӗ ҫинче киленсе. Куҫ ыратакан
пуличчен тӳпене тёсесе сӑнарӗ, тёнче уҫлӑхӗнче халиччен курӑнман сӑнар шырарӗ. Тӑчё те ура ҫине ... анатран улмуҫҫи тураттисене
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хуллен сире-сире хӑй патнелле хӗрсем юрласа хӑпарнине курчӗ.
Пуҫӗсене утмӑлтурат кӑш ӑлӗ тӑхӑннӑ. Ҫил ҫӳхе кӗписемпе вылать.
Ҫ ак самантрах вара художник пуҫӗнче пулас картина ҫуралчӗ, сюжетне пуянлатса, хӗрсен сӑнарне вӑйлатса-витӗмлетсе ҫитермелле
ҫеҫ. Ҫавӑн пек ӗмӗтпе хавхаланса Караваев тӑван ялӗ еннелле утса
кайрӗ. Хӗрсемпе калаҫма та, паллаш ма та хӑймарӗ. Сисмелле мар
вӑрттӑн ҫуралнӑ шухӑш -туйӑм ҫӗкленӗвӗ чун-чӗрене ҫупӑрласа илсен тин вӑл хӑй мӗнле йывӑрлӑха кӗрсе ӳкнине ӗненчӗ.
М ӗнш ӗн сулахайрине те, сылтӑм енчине те мар, варринчине
иленчӗ-ха унӑн куҫӗ? Кам хуш нипе? Кам хӗтӗртнипе? Пӗр кӗтментуман ҫӗртен куҫ ш ӑрҫине ҫаптарккӑ пек ҫы пҫӑнчӗ кӑлкан ҫӳҫлӗ,
кӑвак куҫлӑ, йӑрӑс пӳллӗ пике. Темш ӗн унӑн ҫав хӗре ыттисенчен
хитререх, асамлӑрах, ром антикӑллӑрах кӑтартса парасси килчӗ.
Ялти ш култа хӑйне ӳнер ӑсталӑхӗн сӗмлӗхне ӑша хывма пулӑшнӑ
П аш ков хӗрӗ ҫакӑ пулнине М икулай каярахпа тин пӗлчӗ.
“ Пучах” уш кӑнне сӗт-ҫу ферми ҫумӗнчи пушӑ ҫурта пачӗҫ. Ҫарти пек “ полевой м астерскойра” хӗрӳ тапхӑр пуҫланчӗ. “ Ҫӗр п и к и ”
картинӑн эреш лӗ йӗрӗсем сӑрм акланчӗҫ пир ҫине.
Венерӑпа вӑл садра улмуҫҫи лартнӑ чухне паллашрӗ. И ккӗш ӗ
ӑнсӑртран пӗр тӗле лекнӗскерсем ятран йывӑҫ та лартрӗҫ. Анчах та
вӗсене Венерӑн Хурӑнлӑхри каччи, Малаш Аркаш ӑн Илюшӗ, ура
хурса пычӗ. Хӗр, тулӑхсӑра сирсе хӑварса, чиперкке М икулайпа
пӑтранса кайрӗ. Уншӑн Караваев С ӑпайлӑх, Илем турри вырӑнӗнчех. М икулай та ҫӗнӗрен ҫуралнӑ пекех яш ланчӗ. Каш ни курнӑҫу
ӑна хавхалантарса, шухӑш -туйӑм авӑрӗнче пӑтратрӗ.
М астерской алӑкне уҫса ярсан, ӑна хӑйне хирӗҫ кӗҫ-вӗҫ Вене
ра чупса тухассӑн туйӑнчӗ. Анчах ура сасси пулмарӗ, сӑмсана ҫуллӑ
сӑрӑ ш ӑрш и ҫеҫ килсе ҫапрӗ. Ӳкерме пуҫланӑ картина умӗнчи ҫӳхе
чарш ава сирсен ҫав ш ӑрш а уйри ш ӑркана ларнӑ ҫӗнӗ тырӑ шӑрши
ҫӗнтерсе илнӗ пек туйӑнчӗ. Ун умӗнче - Чӑваш пики, Ҫӗр пики.
Ш анм ан чечек. Аха, картинӑра акӑ мӗн ҫитмест иккен-ха: ҫутӑ. Хӗр
сӑнне, йӗри-тавралӑха черченнӗн йӑлкӑш тарса ҫемҫен кӑтартакан
ҫутӑ тӗс ҫитмест. Караваев плащ не пукан хыҫне уртса ячӗ те хыпӑнсах киҫтӗк тытрӗ, кирлӗ сӑрӑсем тупса ӗҫе пикенчӗ. Пушшех те
ҫутӑрах, уҫӑмлӑрах, илемлӗрех кӑтартас килет-ҫке унӑн хӑйӗн юратӑвне.
Вӑрҫӑра пулнисен сӑнӗсене ӳкернӗ вӑхӑтра М икулай Караваев
“ Ҫӗр п и к и ” ҫумне ытлах ҫы вхараймарӗ, чӗрӗ пикипе тӗл пулса
калаҫкаланипех ӑш чикне вӗрилентерчӗ. Чунӗ пурпӗрех пуҫланӑ
ытарлӑ ӗҫ патнеллех туртӑнчӗ.
Акӑ вӑл, ф ронтовиксенчен уйрӑлса, тепӗр картина патне утса
пычӗ, ҫӳхе карра кӑш т сирчӗ те... ун умне тӑп-тӑп йӑрӑс пӳллӗ,
савӑнӑҫлӑ сӑн-питлӗ Венера тухса тӑчӗ. Хӗр сап-сарӑ тулӑ пуссинче
хӗвел тӳпенелле йӑлкӑш са хӑпарнине сӑнать. Сулахай аллинче пиҫсе ҫитнӗ шултра тулӑ пучахӗ. С ы лтӑммине пилӗкне тытнӑ. Вӑрӑм
ҫивӗтне ҫил чӳхентерсе вӑркӑш тарать. Т ӑпӑлкка чӗччисем сывлӑша
ҫурса ҫул уҫаҫҫӗ тейён. Утмӑл турат чечекӗ пек кӑвак куҫӗсем тем48

ле ытарлӑн та ӑшшӑн тинкерсе пӑхаҫҫӗ. Венерӑн тӳрӗ сӑмси пӗтӗм
пит-куҫа илӗртӳллӗ илем кӳрет. Кӑшт хулӑнрах тути ҫемҫен ейӗлнипе вӗтӗ шӑлӗсем чӑлт шуррӑн курӑнаҫҫӗ. Хӗр сӑнарӗнчи темле
сӑмахпа каласа пама та пӗлмелле мар асамлӑх М икулая авалхи
грексен халапӗнчи тинӗс кӑпӑкӗнчен пулса кайнӑ Венера-А фродитӑна та, Леонардо да Винчин “Д ж окондине” те аса илтерет. Унра
вӑл, П аш ков хӗрӗнче, вӗри туйӑмлӑ юрату ӑш ш ине те, ытарма ҫук
илӗртӳллӗ илеме те, пурнӑҫӑн черчен савӑнӑҫӗпе хӑватлӑ таппине
те — пурне те пӗрле курать.
М ӗнш ӗн-ха ӑна ҫак сӑнар ҫавнаш калах пӑлхатса ячӗ? М ӗнш ӗн
вӑл Венерӑра ҫеҫ тупрӗ-ха ҫав уйӑрайми пӗрпӗтӗм те тӗлӗнмелле
килӗшӳллӗ ырӑ енсене? Пёр хӗр те, унӑн чи малтанхи юратӑвӗ
Эмма Старикова та, ун чунӗнче ҫакӑн пек тулса тӑкӑнакан ачаш
туйӑмсем вӑратайманччӗ. Венерӑна пӗрре курсах ӑшра унччен нихҫан та пулман вӑрану туйӑмӗн вӗри ҫулӑмӗ пырса ҫапӑннӑччӗ.
Пӗлме ҫук, ыттисемш ӗн, тен, Венера та ялти ҫамрӑк хӗрсенчен нимпех те уйрӑлсах тӑмасть пулӗ. Тен, унш ӑн, М икулайш ӑн
ҫеҫ вӑл, кӑмӑлӗпе те, кӗлеткипе те, куллипе те, пичӗ-куҫӗпе те
никампа-ним пе танлаш тарма ҫук чи илемлӗ те хӳхӗм хӗр пулӗ. Караваевшӑн вӑл - чӑн-чӑн ҫӗр пики. Ахальтен мар картинине те
ӳкерме пуҫласанах “Ҫӗр п и к и ” тесе ят панӑччӗ.
Ҫапах та мӗнле шухӑш вылять-ш и хӗр пуҫӗнче? Камшӑн вӑртгӑн
та ачашшӑн кӑртлата-кӑртлата тапать-ши унӑн канӑҫсӑр чӗри? Аҫтан
пӗлен-ха, тен, ахальтен ҫеҫ ҫӳремест-ш и Венера М икулайпа? Чунӗпе ҫав-ҫавах Хурӑнлӑхри Илюш М алашова парӑнм ан-ш и вӑл?
Караваев Малаш Аркашне те, ун ывӑлне те питӗ тӑрӑш са ӳкерчӗ.
Чылай выставкӑра пулнӑ “ М еханизаторсем” картинӑра вӑл хаваслӑ
та хастар сӑнлӑ Илюша ушкӑн варринче малти вырӑнта сӑнарласа
кӑтартнӑччӗ.
“Ҫӗр п и кин е” майӗпен ҫеҫ ҫӳхе чарш авпа карса хурса, М ику
лай тӗкӗр умне пырса тӑчӗ. Тӗкӗр тӗрӗссине калать, теҫҫӗ те, эп пин мӗнлерех ҫы н-ш и М икулай, хӑйне Илюш па ю наш ар тӑратас
пулсассӑн? Малашов ҫамрӑк, вӑйлӑ, юнӗ вӗресе тӑракан йӗкӗт. М и
кулай хӑй шучӗпе те — “ мучи” . Вӑл куҫӗ айӗнчи йӗрсене, кӑшт
тӑртанчӑкрах питҫӑмартийӗсене, тӑваткал сухалне, тӑнлаври кӑвак
ҫӳҫ пайӑркисене тӗрткелесе илчӗ. Ҫамки тӑрринчен хыҫалалла тарса пыракан сайралнӑ ҫӳҫне ывӑҫӗпе якатрӗ. “Хам ҫӗр пики выррӑнне хуракан хӗр кампа танлаш тарать-ш и мана? М ӗнлерех сӑнар
вылять-ши ун куҫӗ умӗнче? Чи килӗш тернӗ, юратнӑ ҫын тесех шухӑшлать-ши вӑл? Хӑйӗн черчен ҫамрӑклӑхне, хӗрарӑм кун- ҫулӗн
пуласлӑхне ш анса пама хӑрамасть-ш и ват хусаха?”
Ҫак шухӑшпа М икулай пӳлӗмӗн тепӗр пуҫнелле утса кайрӗ,
вӑрӑм сӗтел ҫине тайӑнтарнӑ картина умӗнче чарӑнчӗ. Сухаллӑ янахне сулахай ывӑҫ тупанӗпе хупласа, чылайччен сӑнаса тӑчӗ вӑл хӑй
мӗн ӳкернине.
Умра тулӑ кашласа ларать. Пучах тинӗсӗ. Ял урамӗ курӑнать.
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Культура керм енӗн иккӗм ӗш хутӗнче уҫӑ чӳречерен Ванька
К остин сасси илтӗнсе кайрӗ:
— С алам, Микулай! Кӗрсе тухмастӑн-и?! — кӑш кӑрчӗ вӑл пуҫне
кӑларса.
Караваев та аллипе сулса саламларӗ, йӑл кулса пуҫ сӗлтрӗ те
кӗҫех алӑка уҫса малти аслӑ пӳлӗме иртрӗ, хыпалансах ҫӳлти хута
хӑпарчӗ. С ы пӑклӑ икӗ пусмара — вуникш ер картлаш ка, хушшине
те шутласан, шӑпах ҫирӗм пиллӗк пулать. Чӗлхе ҫине тӳрех ҫыпҫӑнчӗ
ҫав циф ра, утнӑ май марш кӗвви пек илтӗне-илтӗне каять: ҫирӗм
пиллӗк! ҫирӗм пиллӗк! “Тӗлӗнмелле, миҫе хутчен пулман пулӗ кун
та, анчах нихҫан та картлаш ка шутламанччӗ. Мӗне пӗлтерчӗ-ха вара
ку? A-а, тинех пуҫа килсе кӗчӗ. Лӑпах кунтаччӗ-ҫке, ҫӳлти хутра,
вӑл Н ям ановпа пӗрле илемлетнӗ “ венчете тӑмалли тата ача ячӗ
ҫыртармалли» пӳлӗм. Ялти ҫамрӑксен уявӗ хыҫҫӑн тарӑхса кайнӑ
Илюш М алаш ов ҫаплах каланӑччӗ: “ Эсир те, Каравай мучи, тен,
тепӗр ҫирӗм пилӗк ҫултан ҫак пӳлӗме мӑш ӑрланма килӗр, ҫапах та
тархасш ӑн халлӗхе Венерӑпа иксӗмӗре пӗрлешме ан кансӗрлӗр!”
Ҫакӑ пӑтранать м ар-и пуҫра? Хӑй те ҫемье тӑваймасть те, ҫапах
Илюш ӑна та чӗрӗк ӗмӗртен тин авлантарасш ӑн иккен-ха. Хӑ, урай
чӗриклетнӗ май янӑрать те янӑрать ҫав йӑлӑхтармӑш сасӑ: ҫирӗм
пиллӗк, ҫирӗм пиллӗк!..
Библиотекӑра Костин пӗчченех-мӗн. Вӑл юлташне хирӗҫ тӑрса
тухрӗ те хаваслансах ун аллине тытса чӑмӑртарӗ.
—Автобусран тухнӑ чухнех асӑрхарӑм. Нивушлӗ кунта кӗмесӗрех
киле кайӗ? - тесе ш утларӑм, - майӗпен калаҫма пуҫларё вӑл. Пӗлетӗн-и кунта эсӗ мӗн ҫырнӑ? - ҫавӑнтах хаҫата саркаласа кӑтартрӗ
Костин. - Итле, питӗ аван каланӑ: “Ҫӗр ҫимӗҫне тулӑх та техӗмлӗ
ӳстерме чуна хавхалантаракан юрӑ-ташӑ та, интереслӗ кӗнеке те,
илемлӗ ж ивопись те кирлӗ. Ҫавӑнпа художниксен хӑйсен картинисене мастерскойсенчен халӑх хушшине ытларах илсе тухмалла, анлӑрах кӑтартмалла вӗсене, ҫав картинӑсенчен галерейӑсем уҫмалла.
Этем ҫӑкӑрпа ҫеҫ тутӑ мар. Илемлӗх тӗнчипе ҫывӑххӑнрах паллашса,
унӑн татах та лайӑхран-лайӑх ӗҫлес килтӗр. Ҫак тӗллевшӗн вӑй хурса
тӑрӑш атпӑр та эпир “ Ш урӑмпуҫ” колхозра...”
— Ҫын ытлаш ш и пакӑлтатса кайсан, суйма пуҫлать, теҫҫӗ, Костин аллинчи хаҫата лутӑркаса тытрё Караваев. — Пире те ыт
лаш ш и сӑмах ҫаптарма вӗрентеҫҫӗ ку корреспондентсем. Тапӑнчӗҫ
те мана иртнӗ эрнере, хирӗҫлеме хӑяймарӑм, ҫырса патӑм вара
художниксем А пат-ҫим ӗҫ программине пурнӑҫлас ӗҫе мӗнле хутш ӑнни ҫинчен. Хутшӑнма хутшӑнатпӑр-ха та, тепӗр чухне ытлашширех шавласа каятпӑр ҫав. Ш утласан, халлӗхе эпир ҫӑкӑрпа чейлӗх
те усӑ тӑвайм ан-ха халӑха. Ой, нумай, питӗ нумай сӑрламалла пу
лать пирӗн, Ванька. Ф ронтовиксене, ӗҫ паттӑрӗсене май килнӗ та
ран ытларах пир ҫине ӳкермелле, пуҫланӑ картинӑсене те вӗҫлемелле. Мӗн кӑна ҫук пулӗ кунта! Тӗп ӗҫӗ вара — ял ҫы ннисене ҫут
тӗнчен, пурнӑҫӑн илемлӗ кӗввине чун-чӗре ӑш ш ипе туйма вӗрен50

тесси...
Костин ӑна туртсах хӑйпе юнашар лартрӗ, аллинчи хаҫачӗпе
сулкаласа калаҫрӗ:
- Ытлашши ан чухӑнлан-ха, М икулай. П урсӑмӑр та сирён пек
ӗҫлесен, колхоз тахҫанах пӗлӗте ҫити ҫӗкленсе каймалла. Сӳрӗкрехха халь эпир. Пёр кун тар кӑларатпӑр та, эрнипе ҫӑвар карса ҫӳретпӗр.
Пӗлсе тӑратӑп: эсир хӑвӑр сӑмаха тытатӑрах. Ҫ ырса пыратӑп-ха эпӗ
кунта. Ав, пӑх-ха ҫавӑнта. - Библиотека хуҫи художника сылтӑм
стена еннелле тӗллесе кӑтартрӗ.
Караваев стенд ҫывӑхнерех пычӗ. Унта пы сӑк саспаллисемпе:
“Чӑваш художникӗсен уш кӑнӗпе “ Ш урӑмпуҫ” колхоз ӗҫченӗсен
ӑмӑртӑвӗ” , тесе ҫырса хунӑ. Килӗшӳре палӑртнӑ пунктсем мӗнле
пурнӑҫланса пынине те йӗркипе паллӑ тунӑ. “ Пучах” уш кӑнӑн ҫӗнӗ
ҫулччен нумай ӳкермелле-ха, тата картинӑсен галерейи валли те
ҫывӑх вӑхӑтрах пӳлӗм илемлетсе хатӗрлемелле.
- Эс мана “Т ретьяковка” пирки аса илтересш ӗн пултӑн вӗт,
Ванька, ҫапла-и? - чеен йӑл кулчӗ Караваев.
*
*
*
Венера тӗлӗкпе аташ са тата темле йывӑр канлӗх туйӑмӗ канӑҫсӑрлантарнипе ыйхӑран вӑранса кайрӗ. Юрату утравӗнче Илюш
мазутпа вараланнӑ хура аллине хурӑнсем хыҫӗнчен ун кӗлетки
патнелле тӑсать пек. Куҫа уҫсан та хӑрани ҫийӗнчех иртмерӗ. М ику
лай аса килчӗ. Тантӑшӗ калани хӑлхара илтӗнчӗ: “ Эх, ӑнланса ҫитме ҫук асамлӑ, пытанчӑк туйӑм ытамне лекрбм. Хӑюллӑ, йӗркеллӗ
качча юратсан, чӑтаймарӑм, чарӑнаймарӑм, вӑл авланас тесе сӑмах
пуҫарсанах, - килӗшрӗм. Туй хыҫҫӑн халиччен курман-пӗлмен тӗнче
ал ӑк ӗн ч ен кӗтӗм те, ти н ех пурнӑҫ кан лӗхӗ ӑҫта п ы т а н н и н е
ӑнлантӑм ” .
Ҫав асамлӑ туйӑмах ӗнтӗ унӑн та. “Эх, ҫумра пулсанччӗ халь эс,
Микулай, сан куҫунтан тӳпери ҫӑлтӑр ҫине пӑхнӑ пек пӑхӑттӑм.
Анне мана сан валли кӑна ҫуратнӑ, санш ӑн ҫеҫ пӑхса ӳстернӗ,
тейӗттӗм”.Хӗр ҫӳхе утияла сирсе кӑштах вырткаларӗ те, урисене
пӗрлештерсе, урайне анса тӑчӗ.
Хӗвел тухнӑ. Амӑшӗ ӗне суса кӗчӗ, витрине урайне лартрӗ те,
икӗ чӳрече хушшинчи тӗкӗр умне пырса, ҫӳҫне-пуҫне майларӗ,
хӗрё еннелле ҫаврӑнса, ӑна ҫурӑмӗнчен лӑпкаса илчё:
- Кала-ха, - вырӑн майлама пуҫланӑ хӗрӗ ҫине тепре пӑхса илсе
ыйтрӗ Укҫине, - эсӗ Ҫӗрпӳлӗхри Каравай М икулайне-и е ялти
Малаш Аркаш ӗн ывӑлне ытларах юрататӑн?
М интерсене кӑпӑш латса пӗр-пӗри н ҫине м айлаш тарса хунӑ
хыҫҫӑн Венера вӗсене ҫивиттипе витрӗ те тӗкӗр ҫине пӑхса илчё.
Сахал ҫы вӑрнӑран-ш и е юлаш ки вӑхӑтра ӑш вӑркаса ҫӳренӗрен
сӑнӗ улш ӑннӑ унӑн. Тунсӑх пуснӑ ҫы н пек курӑнать. “Амӑш не мӗн
калас ӗнтӗ унӑн? Ёнер те ҫавнах ыйтнӑччӗ вӑл. Пӗлтермеллех пуль” ,
- ҫак ш ухӑш па вӑл аллисене ам ӑш ӗн хулпуҫҫийӗсем ҫин е хучӗ.
- Тем тумалла ӗнтӗ, анне. Илюш та пуҫран тухса пётмест, М и
кулай та пуҫа кӗрсе ҫитмест.
4'
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- Н умай кӗтетӗн, хӗрӗм. Т иркекене тирӗк тӗпӗ, тенӗ пек ан
пултӑрччӗ. Ку хӑть, И лю ш ӗ, ҫапах пӗлекен ача, ялтискер, пурнӑҫ
тумалли ҫынах. Аҫу та хирӗҫ пулас ҫук вӑл хӗр ыйтсан. Ку, М икулайӗ, темле ҫав?..
Венера калаҫнӑ хушӑрах ҫӑвӑнчӗ, тумланчӗ, тӗкӗр умне тӑрса
майланчӗ. М икулая амӑшӗ аса илсен ун еннелле вӑртах ҫаврӑнса,
ним пы тармасӑр каларӗ:
- Илюш па танлаштарсан, М икулай пит вашават чунлӑ ҫын. Унпа
калаҫма та, ю наш ар ларма та, ташлама та, утса ҫӳреме те ҫав тери
кӑмӑллӑ. Унпа пӗрле чухне эпӗ хама вӗҫнӗ пекех туятӑп. Ӑна тӗл
пулсан, пурин ҫинчен те манатӑп. С ан пулнӑ-и, анне ун пекки?
Укҫине каллех тӗкӗр ҫине пӑхса илчӗ, питне аллипе сӗртӗнсе
вӑрттӑн кулчӗ те:
- Пулнӑ хӗрӗм, пулнӑ, - терӗ пуҫне чиксе. - Аҫуна курсан эпӗ те
санаш калах шутсӑр хӗпӗртесе кайнӑччӗ. П ирӗн пата Нурӑс хыҫӗнчи М ачамӑш а турӑ ӑйӑр кӳлнӗ тӑрантаспа кӗрлеттерсе ҫитрӗ те...
Э х!.. Хӑй капӑр тумланнӑ, чипер. Аккордеон епле калать тата. Пӗрре
курсах юратса пӑрахрӑм пулмалла. Л арса килтӗм вара. Аттепе анне
те хирӗ
ҫ пулмарӗҫ. Хамӑн телейӗме тупрӑм эп: вунӑ ывӑлхӗрӗм халӗ эсир манӑн. Эс ытла пит нумай шутлан. Атя, кулачпа
сӗт ҫи. Аҫу паҫӑрах м аш инипе мастерскоя кайрӗ. Унӑн пӗрмай васкавлӑ ӗҫ.
Кухньӑна кӗрсе каш ӑк-чаш ӑк ш акӑртаттарнӑ хушӑра хӗрӗ амӑш не пуш ш ех пӑлхантарса пӑрахрӗ.
- М икулая та, И лю ш а та качча тухмастӑп. Килтех пурӑнатӑп,
сирӗнпех.
А патне ҫисе Венера урама тухрӗ. Хӗвел йӑмрасен ҫӑра тураттисем хуш ш ипе ӑш ш ӑн кулса пӑхать. Типсе ҫитмен ҫумӑр кӳленчӗкӗсенчен пӑрӑнса, вӑл пуш макне вараламасӑр тротуар ҫине кӗчӗ.
Хыҫалта мотоцикл кӗрлени илтӗнчӗ. Хӗр тӗлне ҫитсен Илюш виҫӗ
хутчен ҫухӑртрӗ те чарӑнса тӑчӗ.
- Кил, лартса каятӑп? - аллипе сулчӗ вӑл.
- Ой, хӑратӑп.
- М анран-и?
- “Урхамахунтан” та, санран та. Пӗлтӗр ҫавӑрса ҫапни те ҫитет.
Чӗркуҫҫиинчи ш ӑйрӑк халӗ те палӑрать.
- Чӑнах-и? - кула-кулах аллипе хӗр уринчен сӗртӗнсе илчӗ вӑл.
Венера ӑна аяккалла тӗртсе ячӗ:
- Ы тла сӗм сӗрленен, Илюш . Пӗртте чипер тытмастӑн хӑвна.
- Ю рӗ-ҫке, юрӗ, ш ӑрчӑк курӑк. Ҫ илленекен хӗрсене ҫил вӗҫтерсе кайнӑ, тет. Лар, ҫилпе ӑмӑртар.
Венера каччӑ хыҫне вы рнаҫса ларчӗ. Илюш пурпӗрех хӑйӗнне
турӗ, тапраннӑ самантра чалӑш са хӗрӗн уҫӑлнӑ пӗҫҫинчен кӑшт та
пулин сӗртӗнсе илчӗ-илчех.
Ку м отоцикла И лю ш а колхоз парнелерӗ. Унран уйрӑлмасть:
чупать, ҫӗмӗрет, юсать. Халӗ те ларкӑч тыткӑчӗн авӑрӗ татӑк. Ҫавӑнпа хӗр “ям ш ӑк а” пилӗкӗнчен ҫавӑрса тытрӗ. Х ӑҫантанпа ытала52

ман ӑна Венера. Тёл пуласшӑн та мар, тарса кӑна ҫӳрет. Караваев
яла килсенех, унпа курнӑҫма чупать. Илюш тарӑхать, вӗчӗрхенет,
иккёш не те тем туса тӑкма хатёр. Акӑ паян тинех телей пулчё, ёнтё
юратнӑ хӗрё хыҫрах, вӗри кӗлеткипе качча ҫунтарса пырать. П арка
ҫитсен хӗр ҫӗре сиксе анчё.
-Т автап у ҫ, Илюш.
Иёкёт ӑна тытса чарчё.
- М ан санпа калаҫмалли пур.
- Итлетёп.
- Мӗн тупнӑ эс ҫав Микулай де Каравай ҫумёнче? Ват хусахпа
ҫӳресе намӑс куратӑн.
- Ҫынлӑх, ӑшӑ кӑмӑл, илем.
- Илем? Сухал ӑшӗнчи рак пек хёрлӗ тута, симӗс куҫ... Ан ухмахлан. Нивушлё эпё унран япӑх?
Венера каччӑн ҫивӗч куҫёнчен пӑхса каларӗ:
- Пустуй ан хурла ҫынна. Вӑл айӑплӑ мар. Сӑпайлӑх - чи капӑр
тумтир, тенӗ халӑхра. Хӑвна эсё Караваев пек чипер, йӗркеллё ты тас пулсан, — сана темле чаплӑ хӗр те юратса качча пырӗ.
Д испетчер пунктёнчен тухсан, П аш кова пӗр кана йӗтем ҫинче
тырӑ тасатакансемпе пӗрле ёҫлерё. Хатӗрлев кантурёнчен килнӗ автомаш инӑсене тиесе ярсан, хёр ватӑ Караваевпа калаҫса пӑхрё.
Микулай аслашш ёпе пуплени хӗр чӗрине хускатрӗ. Ёҫре унӑн
пурте пур: уй-хир цехӗ, чек йёрки, бригада подрячӗ, хуҫалӑх расчечё, лайӑх пусӑ ҫаврӑнӑш ё, уйсен агропаспорчӗсем... пучах ҫӗнӗлле, палӑртнӑ тӑрӑх, тулать. Колхоз пуять... П урнӑҫра ҫеҫ нимӗнле
ҫӗнёлӗх те ҫук. Каш ни уйӑнни пек пулсанччё юрату паспорчӗ, вара
ун ҫине йёэркипе ҫырса хумалла: хӑҫан тёл пулмаллине те, кама
мӗн каламаллине те, туй тумаллине те, епле пурӑнса телей курмаллине те...
*
*
*
Караваев ертсе пы ракан художниксен “ П учах” уш кӑнӗ аслӑ
Ҫӗнтерӳ хёрӗх ҫул тултарнӑ тёле пысӑк парне хатёрлерӗ. Халӑх мӗнле
хак парӗ-ш и ӑна? Ю лашки кунсенче М икулай пёрехмай ҫакӑн ҫинчен шухӑшларӗ. Ю лташӗсем те хытӑ хумханчӗҫ.
Ирпе май хёвелӗ таврана ӑш ш ӑн ҫупӑрларё. Культура керменё
умне халӑх йыш лӑ пухӑнчӗ. Хӑнасем те ҫитрёҫ. Кӗҫех митинг пуҫланчё.
Тухса калаҫакансене итленё май Караваев вӑрҫӑ ветеранёсене
аса цлчӗ. Вӗсем ӗнтё кунтах. Сӑнӗсене ӳкернӗ вӑхӑтра вӑл хӑй те
йывӑр ҫапӑҫусен ҫулӗсемпе вӗсемпе пӗрлех утса тухнӑ пек туйрё.
Ҫӗр салтак, ҫёр пурнӑҫ, ҫёр сӑнар тухрӗ художниксен алли витӗр.
Колхоз председателӗ Андреев пурне те пӗчёк зала чӗнчӗ. Сарлака та ҫӳлӗ стена ҫинчен паттӑрсем ентешле туйӑмпа кӑмӑллӑн пӑхрӗҫ.
Тӑватӑ рете вырнаҫтарнӑ вӗсене. Пурин те кӑкӑр тулли орден -м е
даль. “ Пирӗн ӗҫ тёрӗс — эпир ҫӗнтертӗм ӗр” тесе ҫы рнин икё енче
те - Георги лентисем.
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- Эсир, Н иколай П рокопьевич, хӑвӑр та пӗтӗм ушкӑнӗпех паттӑрсем пулса тӑтӑр, - мухтамасӑр чӑтаймарӗ Я нгорчин, район пуҪлӑхӗ. - Мухтавлӑ ҫы нсен кун-ҫулне сӑнарлӑ искусство чӗлхипе
кӑтартма пултарни сирӗнш ӗн те ҫӗнтерӳ. К у залра — паттӑрлӑх! Ӑна
хамӑрӑн “ Георги залӗ” тесен те йӑнӑш пулмӗ.
*
*
*
Ю лаш ки вӑхӑтра худож ник “ Ҫӗр п и к и п е ” уйрӑмах хавхаланса ӗҫлерӗ. С ы влӑш алла ҫунатлӑн ҫӗкленн ӗ п ек курӑнакан Венера
вӑйлӑ ты рпул ӳстерекен ҫӗрпе, тулӑ пуссипе, хӗвелпе, тавралӑхпа пӗрле ч ӗрӗлекен ҫутҫанталӑкӑн уйрӑлм и пайӗ пулса тӑнӑ.
П ӗтӗм ӗш ле ҫы хӑнупа ш айлаш у кар ти н ӑн а пуш ш ех те вӑйлатать.
Ана курсан , хӑлхана текер л ӗк сасси килсе кӗрет, сӑм сана тулли
пучахлӑ ҫӗнӗ ты рӑ ш ӑрш и кӑтӑклать, п и т-ку ҫа Туҫи ращ и енчен
вӗрекен уҫӑ ҫил ҫупӑрлать, чун-чӗре хаваслӑхпа тулать, юрлас
ки лсе каять. И рӗксӗрех вара В анька К о стинӑн ҫепӗҫҫӗн те савӑнӑҫлӑн я н ӑ р а к а н кӗвви аса килет. М икулай сӑрӑсем хутӑштарса
лӑш курм асӑр киҫтӗкӗпе сӑрлать, ы вӑнни не, хырӑм вы ҫнине туйм асть. Т ем иҫе каҫ м астерскойрах ҫы вӑрчӗ. Ҫутӑпа тӗттӗм вы рӑнсен ы лм аш ӑвӗ ӗнтӗ “Д ж о н к о н д ӑ р и ” пекех ы тарайм и илемлӗ,
асам лӑн курӑнать. Л еонардо да В инчин тӗтрелӗх меслечӗпе усӑ
курса вӑл “ Ҫӗр пикине» хитрелӗх чунӗ кӗртрӗ. Хӗр ҫӑнарӗ унш ӑн
чӗрӗ пекех. Раскладуш ка ҫинче Ш траус вальсӗсене итлесе выртнӑ
хуш ӑра, вӑл ш ухӑш -ӗм ӗчӗпе Х урӑнлӑха ҫитрӗ, таш лакан ҫепӗҫ
кӗвӗ ы там ӗнче хӑйӗн п и ки н е ш ы рарӗ.
Кӗҫех Мускавра “Ҫӗр тата ҫынсем” выставка уҫӑлмалла. Ун валли
Караваев “Ҫӗр п и ки н е” суйласа илчӗ.
Выставка уҫӑлнӑ кун Караваевш ӑн пысӑк уяв вырӑннех пулчӗ.
К унта вӑл С уриков институтӗнче пӗрле вӗреннӗ юлташ ӗсемпе,
ю ратнӑ проф ессорӗпе тӗл пулса кӑмӑл туличчен калаҫрӗ. С тарико
ва пуринчен ытла “Ҫӗр п и к и ” килӗшрӗ.
- Чӑннипех хӑвӑн тӗнчӳне уҫрӑн эсӗ. Леонардо да Винчин “Джок он ди нче” эпӗ киҫтёк йӗрӗ те курманччӗ. Ку картина та ҫавӑн
пекех яп -яка питлӗ. Ӳкерчӗк мар — чӑн чӗрӗ ҫын. Тыткӑнлакан,
кӑмӑла уҫса яракан, хавхалантарса ҫӗклентерекен сӑнар. Кӑвактӗспе
калама ҫук ӑста усӑ курнӑ. Ҫутӑпа тӗттӗм вырӑнсен ылмашӑвӗ Леонардӑнни майлах. Хӗвел куллиллӗ куҫёсенчи вӑрттӑнлӑх “Д ж оконд ӑр а” та, “ Ҫӗр п и ки н ч е” те ӑсран ярать. Кулли те пӗрешкел вёсен
~ хӑйне майлӑ ытарлӑ кулӑ. Сӑнӗ те вӗҫӗмсӗр ҫӗнелсе хитреленнӗн
туйӑнать. Хумхануллӑ, ӑслӑ, тарӑн шухӑшлӑ чун пытанса тӑрать
ытарлӑ чӑваш хӗрӗнче. Ах, куҫӗсем епле чӗрӗ - ытарайми илемлӗ
куҫсем! Ч ӑнах та чун тӗкӗрех. Ҫ ы нна ӳкерме, унӑн чун ӑнлавне
палӑртма ӑста вӗреннӗ. Ку ӗҫпе эсӗ Пластовсен, Ткачевсен, Ш иловсен ретне тӑма пултартӑн, - мухтамасӑр чӑтаймарӗ Викентий
Матвеевич.
М икулай кунш ӑн кӑштах аванм арланчӗ, ҫапах та ҫак хушӑрах
хӑйӗн “Д ж о ко н д и ” ҫине те вӑрттӑн пӑха-пӑха илчӗ. “Тен, чӑнни54

нех калать вӑл. Профессор пустуй ҫӗртен ырласа калаҫнине нихҫан
та илтменччӗ. Куракансем те, авӑ, “Ҫӗр п и ки ” умӗнче вӑрах тытӑнса тӑраҫҫӗ. Темле туртакан вйй пур та пулё” .
Караваев Пётём Союзри тата Раҫҫейри художество выставкисенче сю жетлӑ-тематикӑллӑ ӳкерчӗксем темиҫе хут та кӑтартма
ӗлкӗрчӗ, анчах “Ҫӗр п и кин е” ҫитекенни пулмарӗ. Ку, паллах, унӑн
пултарулӑхӗнчи ҫӗнӗ утӑм, паллӑ ҫитӗнӳ.
Ҫитӗнӗвӗ ҫук мар ӗнтӗ, пур. Ҫ апах та пурнӑҫра унӑн хӑйне
“турӑ п ан и н е” халӑха кӑтартса ӗнентерм еш кӗн сам аях тертленме тиврӗ. Хисепе тивӗҫ пулм аш кӑн нумай вӑхӑт.кан ӑҫсӑр ӗҫ,
чӑтӑмлӑх кирлӗ иккен. Ш ухӑш пала, ах, ҫав тери чаплӑн курӑнас
килет тепӗр чухне. Ҫук ҫав, хӑв темле ҫунатланса ӗм ӗтленсен те,
халӑх куҫӗ сана хӑй вӑхӑчӗсӗр асӑрхамасть, халӑх хакӗ сан патна
хӑй вӑхӑтӗнче кӑна ҫитет. Вӑхӑт сы пӑкӗ урлӑ сиксе каҫм а та, вӗҫсе иртме те май ҫук. Ун урлӑ санӑн хӑвӑннах ҫирӗп кӗпер хывмалла. Ҫав кӗпер урлӑ каҫсан тин пӗтӗм халӑх хисепӗ хирӗҫ хӑйех
чупса ки лет-м ӗн, сана ы таласа илет, ҫӳлелле ҫӗклет, ывӑтать.
Ан ӳк ҫеҫ. Ӳксен — аялалла кӗм сӗртететӗн, м ӑнаҫлӑх тӗнчи не
лекетӗн, м ӑнкӑм ӑллӑх чури пулса ю латӑн. У наш кал кап пайчӑка
халӑх сумламасть. Авӑ епле ҫирӗп пулмалла Мухтав тӗнчин уҫлӑхӗнче худож никӑн та. Ҫ апла, хисеп патне каҫм алли ҫирӗп кӗп ере хы виччен М икулайӑн пайтах н у ш ал ан м алл а пулчӗ. Вӑхӑт
сы пӑкӗ урлӑ ҫирӗп кӗпер хывса вӑл М ӑн телей патне каҫрӗ. С авӑнӑҫлӑ туять халӗ.
*

*

*

Картина галерейи майӗпен майлашйнса ҫитет те ӗнтӗ. Пӳлӗме
кӗрсенех, сулахай енче, тӑватӑ рете вы рнаҫтарнӑ ҫӗр салтакӑн
сӑнӗсем чӗррӗн курӑнса каяҫҫӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вилнисен портречӗсем те вӗсем ҫумӗнчех. Сылтӑм енче — хисеплӗ колхозниксем.
Художниксен “ Пучах” уш кӑнӗ Ҫӗрпӳлӗхри тӗп ӗҫӗсене вӗҫлесе
пырать, ӑмӑртӑва пӗтӗмлетме те пулать. Хӗл кунӗсенчен пӗринче
колхоз председателӗ Андреев Караваева:
- Пучахпа киҫтӗк уявӗ ирттерер пуль, - терӗ. - Эсир пирӗн халӑха илемлӗх тёнчин алӑкӗпе чӳречине касса патӑр, хитрелӗх енне
пӑхма пулӑшрӑр, вӗрентрӗр. Ял пурнӑҫӗ халӗ сирӗнсӗр чухӑн пек
туйӑнать. Ҫ ак ҫулсенче сире ҫы нсем хӑнӑхрӗҫ, сирӗнпе туслаш рӗҫ,
ҫывӑхланчӗҫ. М ӗн чухлӗ картина парнелерӗҫ. Нимле хакпа виҫме
ҫук ӑна. Эсир — пирӗн чи сумлӑ ҫынсем.
Ҫӗр ӗҫченӗсемпе искусство ӑстисен пӗрлехи пухӑвне тӗплӗн
хатӗрленчӗҫ.
Пухӑва ертсе пыракан Иванов сӑмах парсан, колхоз председателӗ Андреев ура ҫине тӑрса васкамасӑр калаҫма тытӑнчӗ:
- Куратӑр ӗнтӗ, юлташсем, иртнӗ пилӗкҫуллӑхра начарах ӗҫлемерӗмӗр эпир, патшалӑх умӗнче нихӑш енӗпе те парӑмра юлмарӑмӑр.
Мускаври Халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен выставкин Хисеп хӑми ҫине
те лекме пултартӑмӑр. Художниксем те Пӗтӗм Сю зри, Раҫҫейри,
зонӑри выставкӑсене хутшӑнчӗҫ, хӑйсен паха ӗҫӗсемпе нум ай-ну55

май вӑрҫӑпа ӗҫ паттӑрне вилӗмсӗр турӗҫ. Ҫ акӑн пек туслӑ ҫыхӑну
пирӗн ял историйӗнче пулманччӗ-ха. Чӑваш сен сӑнарлӑ искусство
ӑстисем ҫак пуян та савӑк пурнӑҫш ӑн пирӗнпе пӗрлех алла-аллӑн
кӗрешрӗҫ. Пирӗн ҫитӗнӳсенче вёсен пайӗ те пӗчӗктемелле мар. Вӗсем
пире хавхалантарса пычӗҫ, эпир - вӗсене. Ҫавнаш кал пӗр туслӑ
кӑш ӑлра пирӗн пурнӑҫ илемӗ. Пӗр эртел ҫыннисем пулса тӑтӑмӑр.
Ҫ авӑнпа “ П учах” уш кӑнри художниксене “Хисеплӗ колхозник” ят
парса чыс тӑвасш ӑн. Э сир мӗнле шухӑшлатӑр кун пирки?
Залри халӑх ш авлӑн алӑ ҫулса ячӗ. С асӑлаттарнӑ хыҫҫӑн Ю рий
Ильич каш ни художнике чер^тпе хӗрлӗ хӑю ҫакса ячӗ те хушса
хучӗ:
- Колхозра тӑватӑ бригада. Пирӗн шутпа пиллӗкмӗш те пур халӗ.
Вӑл —художниксен “Пучахӗ”. >. амӑрӑн хисеплӗ колхозниксем мӗнле
ҫитӗнӳ тунине пурсӑмӑр та к>ратпӑр. Ҫак ӑмӑрту кӗнеки ҫине
пиллӗкмӗш бригадӑна “ пиллӗк» паллӑ лартса парас килет. Ҫавна
ҫирӗплетсе сирӗн ятпа алӑ пусатӑп.
Ҫ ы нсем каллех хыттӑн алӑ ҫупрӗҫ.
Караваев ял халӑхӗ умӗнче “ Пучах” отчетне туса пачӗ.
- Хисеплӗ хамӑрьялсем! — терӗ вӑл. — Эсир пире хӑвӑр пата
тӑванла ӑш ш ӑн йы ш ӑнса хӑвӑр Чӗресене уҫса патӑр, ырӑ кӑмӑлӑра
кӑтартрӑр. П ире искусство тӳпинелле вӗҫме хаваслантарса пытӑр.
Сирӗнпе пӗрле пулнипе эпир те ҫак пуян ҫӗр ҫинче ҫирӗп тӑратпӑр,
ҫав ҫӗртен, ҫӗр ҫы ннинчен сиплӗ вӑй илетпӗр. Поэтсем пек каласан, чун юрлать сирӗн хушӑра. Тӑрӑш са ӗҫлес, лайӑхран-лайӑх ӳкерес килет. П ирӗн шухӑшсем тагах та анлӑ, малашне те вӗсене сирӗнпе пӗрле килӗш ӳллӗн пурнӑҫа кӗртсе пырӑпӑр. Хастар ӗҫӗршӗн
э п и р те си р е хам ӑр е н ч е н “ п и л л ӗ к ” п а л л ӑ л а р тм а к ал аҫса
килӗш рӗмӗр. Илемлӗх тӗнчиничи телейш ӗн “Хисеплӗ колхохзник”
ята яланах ҫӳлте тытма пулатпӑр. — Ҫапла вӗҫлерӗ Микулай хӑйӗн
кӗске сӑмахне.
Пуху пӗтсен, К аравай Хӗветучӗ художниксене алӑ тыта-тыта
мухтарӗ:
- Вӗт, ачасем, паян эпир илемпе илемлӗх пирки нумай юмахларӑмӑр. Тӗрӗсех, илемлӗх те ҫы ннӑн хӑвачӗ. Ҫ ак хӑват та ҫӗр сӗткенӗпе ӳсет. Эсӗр ҫав сӗткене илме, ун вӑйӗпе чапланма пултарнӑшӑн
эпӗ темрен те хытӑ савӑнатӑп. Тарӑн тымар ятӑр эсӗр пирӗн ҫӗр
ҫине. Ҫав ты мар татах сарӑлса паркалантӑр. Э ппин, пиллӗкмӗш
бригада ҫимӗҫӗ тата тухӑҫлӑрах ҫитӗнтӗр. Ч ӑн-чӑн Илем кунӗ паян.
Вӑл хам ӑр ял халӑхӗн И лем кунӗ пултӑр. К аш ни чӑваш ялӗн
пултӑрччӗ пирӗнни пек Илем кунӗ.
*

*

*

Тантӑш ӗсем качча тухнӑ хы ҫҫӑн В енерӑн та ҫемьеллӗ, ачапӑчаллӑ пулас туйӑмӗ вӑйланчӗ. Сисет-ха, Малаш Илюшӗ те, К а
равай М икулайӗ те унш ӑн вилсе каяҫҫӗ. Унӑн вара иккӗш ӗнчен
пёрне татӑклӑ сӑмах каламалла.
И лю ш кӑн ттам л ӑх ӗш ӗн тарӑхатчӗ-ха вӑл. М икулай сӑп ай лӑхӗшён савӑнатчӗ. Халӗ акӑ ӑна М алашовах ытларах килӗш нӗ пек.
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Караваев ӑна темшӗн юмахри сӑнар майлӑрах туйӑнакан пулчӗ. Ахаль
те вӗсем сайра-хутра кӑна тӗл пулаҫҫё те... Ы тла ерҫмен, пушӑ
вӑхӑтсӑр ҫы н-ҫке вӑл. Яланах пӗрле кино кайса курма та, таш ламаюрлама та, каҫсерен уҫӑлса ҫӳреме те май килмест унпа. Илюш а
акӑ каш ни кун ӑҫта та пулин куратӑнах. Ҫ итм еннине тата вӑл,
Венера хӑйне сивленё пулин те, урӑх хёр тупмарё. Микулай мёншён
ку таранччен те пёччен-ха? Кун пирки те ыйтман. Хӑйӗнчен чылай
аслӑрах хусахпа пуплеме те, йӑпанма та темле аванах мар пек. Илюшпа вёсем хушӑран тёрткелеш се те илме пултараҫҫӗ пулсан, хёр Караваевпа пёрле чухне хӑйне хӑюсӑр тытать. Улмуҫҫи лартнӑ вӑхӑтра
ҫуралнӑ юрату уншӑн темле сывлӑшра ҫакӑнса тӑракан ёмётри юрату
евӗр туйӑнать. Халӗ те ҫывӑхланса, чёрӗлсе чечекленесш ён марҫке вӑл? Тӗрӗссипе илсен, ҫывхарас вырӑнне, чунран аяккарах та
аяккарах тарса пынӑ пек туйӑнать.
Караваев, чӑнах та, хӑйне питё виҫеллӗ тыткалама пёлет. Кӑмӑлё
те лайӑх, ытлашши сӑмах вакламасть, каланине итлет. Пур енчен
те йёркеллӗ ҫын. Ю наш ар утма те теме тӑрать. Ҫапах та, мӗнш ён
васкамасть-ха вӑл авланма? Тен, чирлӗ? Тен, юрамасть унӑн ҫемьеллӗ пулма? Тен, ҫавӑнпа сехёрленет пуль? Ҫапла ш ӗкӗлчесе ларчӗ
Венера хӑйсем хушшинчи хутшӑнусене.
Амӑшё, паллах, хёрён хуйхи-суйхине аш ш ӗнчен ытларах ӑнланать. Укҫине инкен хӗрне пур енчен те телейлё тӑвас килет, ҫавӑнпа час-часах аса илтерет те ӑна:
- Ыранхи ҫинчен те шухӑшла, ачам. Ҫавра Ҫ ӑкӑр Пракухӗн ачи
мухтавӗпех хӗрарӑм ӗмӗрне ирттереймӗн. Хӑвӑн пек ҫам рӑкки те
аса килё. Анчах пурнӑҫ урапине ун чух каялла ҫавӑрасси пулмё.
Амӑш ён сӑмахӗсем В енерӑна тарӑн шухӑш а ячёҫ. И лю ш та
куҫ умӗнчех улш ӑнса пы рать, М икулай та пуҫран тухма пӗлмест.
М ускавран вӑл ҫыру янӑччӗ, кӗҫех килмелле ӗнтӗ. Ун валли Геор
гий И льич А ндреев кбркуннех коттедж туса пётернё. К ачча тухсан, Венера унта хуҫа пулса саркаланса ҫеҫ ҫӳремелле. Анчах хӑҫан
авланать-ха М икулай? Ун пирки вӑл шӑл ш урри те кӑтартмасть.
Ӑша пусарма тесех хёр килтен тухса утрӗ. Уйсем тӑрӑх пӑхса
ҫӳрес килчё. Ҫуртрисем йӑвӑ шӑтнӑ. Кёрхи тулӑпа ыраш пуҫ кӑларма пуҫланӑ. Кӑҫал та тырӑ вӑйлӑ пулма кирлё-ха. Ҫёр пуянлӑхё ҫине
пӑхнипе агрономӑн чун уҫӑлчё, юрӑ та ӗнӗрлесе илчӗ. Хаваслӑ туйӑм
ытамӗнчи ҫӗр пики палланӑ сасса илтнипе ш артах сикрё, ҫаврӑнса
пӑхрё те — чӑнах та Илюшах иккен.
- Салам пултӑр, Венера! Л армастӑн-и?
- Ҫавӑрса ҫапасран хӑратӑп, - куҫ айӗн ӑш ш ӑн пӑхса илчё П аш 
кова.
- Ан хӑра, тек ӳкермёп, нихӑҫан та.
Хёр ларкӑч ҫине вырнаҫасш ӑнччё, анчах каччӑ ӑна хӑй умне
туртса лартрё.
- Хӑравҫӑ ҫы н пулас эс, Илюш. М ӗн, ӳксе юласран ш икленетён-и?
- Уншӑн мар, сан ҫине питё пӑхас килет паян, - хӑюлӑх ҫитерсе каларё М алашов. — Ҫурӑм хыҫӗнче мар, куҫ умёнче пултарас
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килет ман сана.
Венера чӗнмерӗ, мотоцикл малалла тапранчё.
М алаш Аркаш ӑн ачи института заочно вёренме кёчё. Инженер
пулас ёмёт И люш пуҫӗнче тахҫантанпах тӗвӗленетчӗ-ха, механизаци цехӗн пуҫлӑхӗ пенсие тухсан, ун вырӑнне ӑна лартрӗҫ.
Ҫӗнӗ вы рӑна лартнӑранпа М алаш ов пӗрремӗш ҫураки ирттерсе
курчӗ. Пуҫлӑх пуласси трактор-комбайнпа ӗҫлесси мар-мӗн. Андре
ев та ҫирӗп ыйтать, механизаторсем те хытӑ ҫыртаҫҫӗ.
Ю лашки вӑхӑтра Илюш сам аяхулш ӑннӑ пек курӑнать. Ним ҫукранах чӑркӑш ланм а пӑрахрӗ. Сивӗ сӑмах, кӑнттамла хӑтлану юратӑва аяккалла тартса пы нине те ӑнлана пуҫларӗ. Венера унӑн сӑпайлӑхне, хӑюллӑхне кӑм ӑлланине те туйрӗ. Каравай Микулайӗ ҫумне
кӗвӗҫсе вӑл кӑлӑхах ӑна ҫавнаш кал кӳрентерчӗ. Мӗнле хӗр чӑттӑрха сӗмсӗрлӗхе? Венера, кӑра кӑмӑллӑ пулин те, сулнӑка тӗртсе ямарӗ
ӑна, ҫӗре ӳкме пуҫланӑскернех кӗлеткипе тӳрленсе тӑма пулӑшрӗ.
И ккӗш ӗ пӗрле калаҫса ларнӑ вӑхӑтра вӗсем хӑйсен унчченхи юратӑвне те аса илеҫҫӗ. Ҫавӑн ячӗпе лартнӑ хурӑнсем Тӑмпуҫ пӗвинчи
утравҫа мӑш ӑррӑн патвар ҫитӗнеҫҫӗ.
- Иывӑҫа, И лю ш , лартма ҫеҫ мар, пӑхса ӳстерме те пӗлес пу
лать, — терӗ Венера.
- М ансӑрах ш ӑваракансем пур...
- Чӑнах та, кирлех пулсан, ш ӑваракансем сансӑрах та тупӑнӗҫ.
Анчах та ман хамӑр йы вӑҫсене тем ш ӗн-ҫке пӗрлех пӑхас килет. Ан
ман хӑвӑн тивӗҫне. Ан тарт телейна. Тытма пӗл. Тытсан - упрама
пӗл.
Ю рату утравӗнче хӑй ытлаш ш и маррине П арнас Илюшӗ ҫакӑн
хыҫҫӑн тинех ӑнланчӗ. Садсем ш ап-ш урӑ тум тӑхӑнчӗҫ. Илюшӑн
Венерӑна та ҫурхи ҫӗнӗ тум - туй тумӗ парнелес килет. Анчах хӗр
нимӗн те систерсе каламасть-ха. “ Ҫитет пулӗ ача вӑййи выляса.
Хӑюллӑрах пулас. Килӗш терсен - пӗрле пулӑпӑр, сивлесен - хам
ҫума кӑкарса лартаяс ҫук” , - ҫапла шухӑш турӗ вӑл юлаш кинчен.
Такӑр ҫулпа малалла ӳхӗрсе пыракан ик урапаллӑ ҫилҫунатӑн
тилхепине вӑхӑтлӑха ячӗ те Илюш хӗрӗн ҫунтаракан тӑпӑл-тӑпӑл
чӗччисене ачаш ш ӑн ҫупӑрларӗ. Венера каччӑ аллисене тӗртсе ямарӗ,
ҫилҫунат тилхепине васкасах ярса тытрӗ...
*

*

*

М икулай Караваев М ускавран таврӑнать. Вакун пёреш кел силленни пе ӑна ыйхӑ пусса ҫитерчӗ те, сисмесӗрех куҫӗсем хупӑнчӗҫ.
Тӗлӗкре вӑл Ш иш кина курчӗ. Иван И вановичпа вӗсем Тӑмпуҫ
ҫырми ҫы вӑхӗнчи ыраш пуссинче, чи ҫӳллӗ хыр тӑрринче пек.
Ҫиччӗмӗш пӗлӗт ҫинче М икеланджело, Рафаэль, Леонардо ла Вин
чи вӗсене ытарлӑн пӑхса выртаҫҫӗ.
Караваева чаплӑ вырӑс художникӗ хӑйӗн “ Ы раш ” ҫулӗ тӑрӑх
хӑюллӑн утнӑш ӑн, маҫтӑрлӑх тӳпине хастаррӑн улӑхнӑш ӑн мухтать.
Улӑхра, авӑ, П ластовӑн утӑ ҫулаканӗсем. Емӗрне ялта пурӑн-са ирттернӗ А ркадий А лександрович ҫулакансене аллинчи ҫава сассипе
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хаваслантарса ю рлаттарать. Кӗҫ ы раш хуш ш инчен В оронеж
тӑрӑхӗнчи Крамской сиксе тухрӗ. Йӑм хура сухаллӑ, мӑйӑхлӑ, вӑрӑм
яка ҫӳҫлӗ, кӑвак куҫлӑ, типш ӗм питлӗ хытканрах Иван Н иколае
вич чӑлт шурӑ кӗпе, бархат пинш ак тӑхӑннӑ, хулпуҫҫийӗ ҫине ҫава
хунӑ. Ун хыҫӗнчен чӑваш тумӗпе капӑрланнӑ М оисей Спиридоновпа Николай О вчинников тата “ Пучах” художникёсем Алексей
Няманов, Григорий Уш кин, Лев Климов васкаса утаҫҫӗ. М икулай
аслашшӗ Ҫавра ҫӑкӑр Хёветучё те вӗсемпе пӗрле. Пӗр йӗркене тӑрса
тухрӗҫ те вӗсем, ҫавасене сулса ячӗҫ...
Самантрах ӳкерчӗк улшӑнчӗ. Ыраш ани вырӑнне Ш иш кинӑн
хырлӑхӗ ирхи хӗвел ҫутипе йӑлкӑш са ҫуталчӗ. Уписем мӗкӗрсе выляма пуҫларӗҫ. Иван Иванович пӗрре тӳпенелле, тепре ҫӗр ҫинелле
пӑхса илет те, хавасланса калаҫать:
- Искусство вӑл — вилӗмсӗр. Яланах чӗрӗ. П ӗрмай улшӑнать,
аталанать, ҫӗнелет. Авӑ, ҫав Возрождени генийӗсемпе хамӑрӑн
авалхи Русь ӑстисенчен пуҫласа сирӗн ӗҫӳсем таранах хӑватлӑ, хаклӑ.
Ҫынна шухӑшлама, юрлама, пурӑнма вӗрентекен, хавхалантарса,
ҫунат хушма пулӑшакан ӳкерчӗксене халӑха кӑтарни — хӑюллӑх
утӑмӗ. Ҫавӑнпа эсир Костинпа иксӗр те — паттӑрсемех. Санӑн “Ҫӗр
пики” Леонардо да Винчин пикипе ҫывӑх. Аллӑ ҫула ҫитнӗ тӗлелле
тин тӗл пулнӑ вӑл хӑйӗн М она Л изине. Эсӗ те ҫамрӑклах тупаймарӑн хӑвӑн Венеруна. Леонардо “Д ж окондӑш ӑн” чунне панӑ, уйрӑлман унран, хӑйпе пӗрле Флоренцирен Ф ранцие ҫити илсе кайнӑ.
“Джоконда” пӗтӗм тӗнчене тӗлӗнтернӗ. Ӑна вӑрласа кайса та пӑхнӑ,
анчах Парижри Лувра каяллах тавӑрса панӑ. М иҫе ӗмӗр упранать
ӗнтӗ вӑл этемлӗх культурине пуянлатса. Сан “ Ҫӗр п и к и ” те чапа
тухрӗ, тӗнчене ҫутатрӗ. Уйӑрасш ӑн мар пулас ӑна хӑвӑнтан, Мускав выставкинче туянас текенсене те сутмарӑн. Анчах ҫухатрӑн вӗт
Илемпӳне. Вӑрларӗҫ...
Таврара хӑрушӑ сасӑ янраса кайрё: “ Кам вӑрларӗ М икулай де
Каравайӑн “ Ҫӗр пикине?!” Тӑрук ҫутҫанталӑк тӗксӗмленчӗ. Аслати
хӑлтӑртатрӗ. Вӑрман шавларӗ. Кӗреш пек юмансем хушшинчен, акӑ,
кӑвак каш кӑр сиксе тухрӗ. Ун ҫинче патша ывӑлӗ Йӑван пикепе
ларса пырать.
- Ан хӑра, Виктор Васнецовӑн вилӗмсӗр сӑнарӗсем вӗсем, лӑплантарать М икулая Ш иш кин.
Караваевӑн куҫӗ тӗтреленчӗ. Кӗҫех каш кӑр вы рӑнне мотоцикл
пулса тӑчӗ. Руль тытнӑ М алаш Аркашӗн ывӑлӗ Илюш хаяррӑн пӑхса
ларать пек. Венера йӗкӗт кӑкӑрӗ ҫине пуҫне пӗкнӗ...
- Васнецов юмахӗ мар вӗт ку, чӑн-чӑн пурнӑҫ ӳкерчӗкӗ. Ӑҫта “Ҫӗр
пики?” Ӑҫта манӑн Венера-“Джоконда?!” - темле туртӑшса илсе
кӑшкӑрсах вӑранса кайрё те вӑл чӗркенӗ япалине йӑпӑр-япӑр хыпаласа пӑхрӗ. Картина ҫумрах-ха, никам та тӗкӗнмен. Микулай ӑна ялти
халӑх галерейине - Ҫӗрпӳлӗхри “Третьяковкӑна” парнелет.
Станцире Караваев пуйӑсран анчӗ. Ӑна илме колхоз хуҫи Анд
реев ҫӑмӑл маш ина янӑ. Равӑш витӗр тухсан вӗсем кӗҫех Тӑмпуҫ
ҫырмине ҫитрӗҫ. Кунтан вӑл яла ҫурран кайма шутларӗ, ҫавӑнпа
59

ш офера картинӑна культура керменне “Третьяковка” хуҫине Ванька
К остина кёртсе пама хушса ячё.
Умра авӑ — ешӗл сад, тӑп-тӑрӑ ш ывлӑ пӗве, ҫывӑхрах — асамлӑ
Юрату утравӗ. Унта ӳсекен мӑшӑр хурӑнсен тӑррисем вӑштӑр ҫилпе
Хурӑнлӑх еннелле пуҫ тайнӑ. Унта ун чунне кӑш ӑклакан Илюш
М алаш ов пурӑнать. Венерӑн “ Ю рату вилём ё” картина сюжечё аса
килчӗ. Ч ӑннипех каларё-ш и хёр ун пирки е каччине вӑхӑтлӑха тарӑхнипе кӑна?
В енерӑпа лартнӑ садри улмуҫҫи кӑҫал тата темш ён ҫурӑлман.
Ҫыран хӗрринчен виҫӗ хӗр - “ Ш анман чечексем” юрласахӑпарнӑн
туйӑнчӗ. Ҫав ятлӑ картинӑри варринчине, янкӑр тӳпе пек кӑвак
куҫлине, пиҫӗ хӑва хулли пек кӗлеткеллине, ҫурхи хёвел пек чун у ҫ ҫ и л л и н е п у р и н ч ен и л ем л ӗр ех те ҫ ӗкл ен ӳ л л ӗ туй ӑм л ӑрах
ӳкернӗччӗ. У нтанпа ёнтӗ вӑл унш ӑн — ӗмёрӗпех “ Ш анман чечек” ,
вилӗмсӗр “Ҫӗр п и к и ” , юрату, пурнӑҫ.
Сад ҫумёнченех тырӑ уйӗ пуҫланать. Ун хушшинчи мӑнаҫлӑ ватӑ
хырсем юмахри пӑхаттирсене аса илтереҫҫӗ. Вӗсем ҫине ӑмсануллӑн
пӑхса илнё май, ӑна паҫӑрхи тӗлӗк аса килчӗ: патша ывӑлӗ Иӑван
каш кӑр ҫинче... Илюш М алашов — мотоцикл ҫинче... Йӑван аллинчи пике... И лю ш аллинчи Венера... “Тӗлёнмелле, мӗн кӑна курса
аташ мастӑн пуль тблёкре. Хӑвӑртрах, хӑвӑртрах тӗл пулса калаҫасчӗ
В енерӑпа...” Ҫ ак шухӑш хёлхемёпе хёрнӗ М икулай Караваев ыраш
пуссипе тӑван ялнелле — Ҫёрпӳлӗхе васкаса утрӗ.
1986
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УЛИНА ҪӐЛТӐР
Ҫ ы нпа ҫы н яланах ӑнсӑртран тӗл пу
лать, вӗсенчен хӑшӗсем вара пӗрнепӗри туххӑмрах манса каяҫҫӗ, е теприсене салтӑнми тӗвӗ ӗмӗрлӗхех
ҫыхӑнтарать. Эрхип Л аскин та ҫав каҫ хими завочӗн клубне кинона
кайман пулсассӑнах, тен, ӑна курмастчӗ те, тен, каярахпа асӑрхасассӑн та, паллашаймастчӗ те пуль унпала. Ш ӑпа ҫулӗ ҫавӑнталла
чённӗ пекех пулса тухрӗ-ҫке унӑн ун чухне.
Эрхип салтакран тин ҫеҫ таврӑннӑччӗ. Костюм ҫук пирки ҫар
тумӗпех ҫӳретчӗ-ха. Пӗччен айланкаласа пурӑнакан амӑш ӗн пурҫук укҫине пӗтерес темерӗ те вӑл, ӗҫе кӗрсен, костюмне хӑйех
туянма шутларӗ. Ҫав ӗмӗтпе районӑн “тӗп хулине” тухса уттарчӗ.
Эрхип ҫарта шофера вӗреннӗччӗ, хӑватлӑ маш инӑпа чупнӑччӗ. Ялта
ун валли пушӑ вырӑн тупӑнмарӗ. И рӗксӗрех вара тӑван колхозпа
сывпуллашмалла пулса тухрӗ. Вӑрнар поселокне ҫитсен, вӑл хӑйсен
ял ачине, комсомол райком ӗнче ӗҫлекен Илле Д м итриева, тӗл
пулчӗ. Ентешӗн хуйхине пӗлсенех, Илле ӑна хӑйсем патнелле чуптарсах илсе кайрӗ, пӗрремӗш секретарь пӳлӗмне ҫавӑтса кӗчӗ. Те
тӳрех килӗшрӗ вӑл секретаре, те Илле мухтани пулӑшрӗ — ӗҫ ыйтӑвне хӑвӑртах татса пачӗҫ.
- Мёнле автомаш ина сирӗн? - кӑсӑкланса ыйтрӗ ҫакӑн хыҫҫӑн
Ласкин.
Пӗрремӗш секретарь ун ҫине ытарлӑн пӑхса кулса ячё те:
- Ҫилҫунат, - терӗ. - Кӑлкан ҫилхеллӗ, вӑрӑм хӳреллӗ, тӑватӑ
ураллӑ ҫил ҫунатлӑ урхамах. Ҫапла, халлӗхе лаш а кӑна пирӗн. А н
чах эс, Эрхип, уншӑн кулянса ан ӳк. Кӗҫех, акӑ, газик килмелле.
Кукурузӑшӑн панӑскер. “ Уй-хир п и к и ” ӳстерсе эпир ҫӗрш ывӗпе
чапа тухрӑмӑр-ҫке. М алтанлӑха ӗнтӗ, каҫар та, алла тилхепех тытма тивет. Килӗш ет-и?
Ялта ҫеҫ мар, Вӑрнарта та ш офера вырнаҫма ҫӑмӑлах маррине
пӗлекен Л аскин секретарь тӑсса панӑ ш ӑнӑрлӑ ҫирӗп алла хыттӑн
тытса чӑмӑртарӗ.
Илле Дмитриев ӑна ҫакӑн хыҫҫӑнах ӗҫ вырӑнӗпе паллаш тарма
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тесе райком картиш не илсе тухрӗ, пысӑках мар вите алӑкне уҫса
пачӗ. Ш алта хайхи Ҫилҫунат текен шурӑ лаш а сӑлӑп хӑлтӑртаттарса тӑрать. П алламан ҫы нна янавар тӳрех шӑмарчӗ, сӑмсипе хӑртхарт тутаркаласа малти урисемпе урай хӑмине ҫиллессӗн кукалерӗ.
Илле кайсан Эрхип лаш ана ӑшӑ сӑмахсем каласа йӑпатма тӑрӑшрӗ,
ҫемҫен ш ӑхӑркаласа апат пӳлӗмӗнчен ҫерем ути ҫӗклемлесе куритене хурса пачӗ. Ҫилҫунат пуҫне сылтӑмалла пӑрса ҫӗнӗ хуҫана ӑшӑ
куҫ хӗлхемӗпе саламларӗ те утта капӑртаттарсах ҫиме пикенчӗ, Эрхипе темш ӗн хӳри вӗҫӗпе сисӗмлех тивертсе илчӗ. Л аскин лаш ана
кӑлкан ҫилхинчен ҫине-ҫине ачашларӗ. Ҫилҫунат тулхӑрса ҫӗнӗрен
пуҫне силлерӗ, ун еннелле малтанхинчен те ӑшшӑнрах пӑхрӗ. Этемпе
выльӑх тинех пӗр чӗлхе тупрӗҫ пулас. Л аскин ҫав хушӑрах лаш а
кӳлмелли хатӗрсене тӗрӗслесе тухрӗ. Витере тӑрантас, хуп ҫуна пур.
Кӗтесре йӗнер выртать. Хӑмӑчӗ, йӗнерчӗкӗ, пӗкки, йӗс тӑхаллӑ
йӗвенӗ, кутлӑхӗ, чӗн урхалӑхпа хырӑмайлӑхӗ тата тилхепи чипчиперех. Ун умӗнхи коню х-ш оферӑн тирпейлӗхӗпе тӑрӑшулӑхӗ пур
енчен те палӑрать.
Ёҫе тӳрех вы рнаҫм а тӳр ки лнӗш ӗн Л аски н пӗр хушӑ савӑк
ы там ӗнче ырӑ курчӗ темелле. Анчах ҫав ытам ҫумӗнчех хуйхи те
ч ӗрене йӑш ӑкл аса илчӗ: ӑҫта вы ртса тӑмалла? Унӑн поселокра
пурӑн акан тӑван тавраш ӗ ҫуккӑ. Хваттер ш ы рам а ӗлкӗрейм ерӗ
вӑл. К аҫалап а улттӑсем иртсен, Эрхип Вӑрнар урамне тухрӗ, ӗҫсӗр аптӑраса чукун ҫул вокзалӗ еннелле васкамасӑр утрӗ. Икӗ урам
кӗтессинче пӗлтерӳ хӑми ҫакӑн са тӑнин е асӑрхаса унта мӗн ҫы рса ҫап н и н е вуларӗ. Районти культура ҫуртӗнче пулмалли “ Икӗ
хуҫа тарҫи” ятлӑ фильма Эрхип салтакрах курнӑччӗ. Кӑна вара, хими
завочӗн клубӗнче к ӑтар так ан н и н е, “ П арнеллӗ туя” , унта пӑхма
ёл кӗрейм енч чӗ. К ӗсьери вак укҫасене ш ӑнкӑртаттарса тӗрӗслесе
пӑхнӑ май вӑл чукун ҫул хӗррипе ш анчӑклӑнах хими завочӗ е н 
нелле кайрӗ. Каҫхи апат тумалӑх та, ки но курмалӑх та ҫитет!
С еанс пуҫланиччен купӑста яш ки п е котлет ҫиме ӗлкӗрчӗ Л ас
кин. Клубӗ столовӑйран аллӑ-утмӑл утӑмра кӑна. Пӗр хутлӑ тӑрӑхла
йывӑҫ ҫурт тултан пӑхма пӗчӗк пек те, шалта самаях аслӑ. Хыпӑнмасӑрах вӑл кассӑра билет туянса зала кӗчӗ, ретсем хушшинче хӑй
вырӑнне ш ыраса тупрӗ. Ун умӗнче икӗ хӗр чӑвашла калаҫса лараҫҫӗ.
Хушӑран каялла йӑлт пӑхаҫҫё те ихиклетсе кулаҫҫӗ. Эрхип хӑлхине
хӑй ҫинчен пӑш ӑлтатнӑ сасӑ пы рса кӗчӗ. Вӑл ӑнланчӗ: кусем унпа
паллаш асш ӑн. Эрхип те вара хӑюллансах калаҫӑва хутшӑнчӗ. Сулахайри, ш упка тутӑр ҫы хни, ҫаврӑнчӗ те куҫран чӑрр пӑхрӗ. Каччӑ
унӑн тутӑр айӗнчен ылтӑн ункӑ пек тухса тӑракан кӑтралатнӑ сарӑ
ҫӳҫне, сарлака тӳрӗ ҫам кине, хӗм сирпӗтекен кӑвак куҫне, каҫӑртарах сӑм сине, я п -я к а питҫӑмартисене, кулӑпа туртӑннипе чалӑшарах панӑ тӑпӑлкка тутине курчӗ. Ҫӑра та вӑрӑм куҫ харшисене
сиктерсе тепӗр хут ӑш ш ӑн кулчӗ те вӑл ҫепӗҫ сасӑпа:
- Э пир сирӗнпе паллаш ма хатӗр, анчах та сӑмахпа каласа мар хут ҫине ҫырсах, атту кунта ҫы нсем илтеҫҫӗ. Ю рать-и? Акӑ хучӗ.
Мӗн сӑрм аклам а пултаратӑр, ҫавна майлаш тарса ҫырӑр, - терӗ.
Хёр тӑсса панӑ хут татӑкне алла илнӗ май Эрхип кӗсьерен авто
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ручка кӑларчб, пуҫа ҫак самантра мбн пырса кӗнине хӑвӑрт ҫырса
хучб:
Шур катанпир ҫинчи “ Парнеллб туй”
Кбҫех анас пек сирбн урама та.
Чбнсессбн пырӑп купӑс калама та,
Янраттарса хавассӑн юрлама та,
Ура хуҫса вут-хбмлбн таш лама та...
Васкать вӑл пурнӑҫри парнеллб туй.
Пӑнчӑ лартса блкбрчб кӑна, ҫутӑ пӑнч сӳнчб. Ш ур катанпир ҫинче
пурнӑҫ чбрблчб. Ҫырнӑ хута каччӑ хбре вӑртгӑн пачб. Лешб ӑна чбркуҫҫийб ҫине хучб те ним пулман пекех кино курчб, хушӑран тантӑшбпе пӑш ӑлтаткаласа илчб. Л аскин куҫне пбрре экран ҫине, тепре
хбр чбрҫийб ҫинче выртакан хут татӑкб ҫине куҫарса ларчб. Пуҫб
арпашӑнчб унӑн. Кинора мбн-мбн пулса иртнине те йбркипе ӑнланса
пыраймарб. Акӑ залра каллех ҫутӑ ялкӑшрб. Уншӑн вӑл ҫывӑхра ҫиҫбм
ҫиҫнб пекех туйӑнчб. Хбрсем харӑсах вуласа тухрбҫ сӑвва, унтан,
пуҫбсене пӑркаласа, ихиклеткелесе алӑк еннелле утрбҫ. Л аскин та
вбсенчен юлмарб.
Урамра кбрхи уҫӑ ҫанталӑк. Вӑрнар вӑрманб ҫийбн хбрлб ҫӑмха
ярӑнать. Ҫынсем тбрлб еннелле саланаҫҫб. Хбрсем чукун ҫул ҫине
тухрбҫ. Эрхипбн те ҫав ҫулпах каймалла. Мбн пулать те мбн килет
тесе, вӑл вбсене чупсах ҫитрб те хӑюлланса хулран тытма ирбк
ыйтрб. Хбрсем ӑна именчбклбн хушша хупрбҫ.
- Ку салтака туя чбнмелле пуль, Эльвира, - сӑмах пуҫарчб паҫӑр шур хут татӑкб сбнекенни, сулахайри.
- Хӑйбн сӑввинчи пекех хастар каччӑ пулсан, чбнме мар, туйне
пбрле кбрлеттерме те пулб, - терб кулкаласа тепри, сы лтӑмра пыраканни.
- Эп хирбҫ мар - вӑйлӑ аллисемпе иккбшне те хӑй ҫумне ҫывхартрб Эрхип.
- Ой, вӑйлӑ каччӑ ку. Паллашма чӑн та юрать кунпа, - кблеткипе чбтренсе туртӑнчб сылтӑмри.
- Эс, Эльвира, ялан ҫапла... Хӑв...
- Эй, ҫакна, кбвбҫекенскерне... Те салтакне туртса илесрен тӳрех
сехбрленсе ӳкрб ваҫка. Маймар. Кбвбҫбн куҫб чапрас тет. Тем тума
кирлб пуль мана ҫак куктбриллб, сарлака тута-ҫӑварлӑ, лапчӑк
сӑмсаллӑ чухӑн каччӑ. Клуба та этем бретлбрех тумланса тухайман
та... Ҫӳрбрех тата хӑвӑр ҫулупа. Сирбнпе... - вӑрт! вбҫербнчб те Э ль
вира текенни ш палсем тӑрӑх таплаттарса чупса кайрб, тбттбмре
часах курӑнми пулчб.
Хӑйне хурласа, тиркесе хӑварнӑш ӑн Эрхип ҫакӑнта ҫбр тбпне
анса каяс пекех пулчб. Ю нашар хбре сӑмах чбнме вӑтанчб. Акӑ епле
хак параҫҫб иккен хӑшб-пбрисем ӑна! Мухтанмаллиех ҫук-мбн унӑн
кунашкал сӑн-питпеле пикесем хушшинче.
- Кайтӑр-и! - тарӑхнӑн алӑ сулчб каччӑпа юлнӑ хбрб. - Тасални
паха. Епре. Ялан пуян каччӑ шырать вӑл. Ҫыннӑн пуянлӑхб ҫи-пуҫра
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мар, ӑш ӗнче, чӗринче тесе тем чул та ӑнлантарнӑ эп ӑна. Вӑл пӗрмай
чапли хыҫҫӑн хӑвалать. Т иркекене тирӗк тӗпӗ лекесрен те хӑрамасть.
Ч ипер пӗрле шӳтлесе пы ракан тантӑш сен икӗ тӗрлӗ шухӑшкӑм ӑлне ӑнланнӑ Эрхип хӑйне хӑй лӑплантарма тӑрӑш рӗ, ҫапах
йӗкӗтӗн ӑшӗ вӑркама чарӑнмарӗ-ха. Сулахай алӑпа ҫирӗппӗн ҫатӑрласа тытнӑ хӗре вара вӑл хуллен вырӑнтан хускатрӗ.
- П аллаш ар пуль, пӗр-пӗри н ятне-ш ы вне пӗлмесӗр калаҫма
йывӑр, - чӗкеҫ пек ҫепӗҫҫӗн чӗвӗлтетрӗ хӗр виҫ-тӑват утӑм тунӑ
хыҫҫӑн. - М ана Уля теҫҫӗ. Ульяна Улхашова.
- Эп Эрхипчӗ, - кӑнттамрах хуравларӗ каччӑ. - Л аскин хушаматлӑскер.
- Ну ку Э львирӑна ыран пурпӗр кӑтартап мӗн кӑтартмаллине
сана кӳрентернӗш ӗн. Ара, хушамату мӗне тӑрать: Ласкин. Ытла та
ачаш хуш амат-ҫке. Савӑк, евӗк, кӑмӑл сӑмахсенченех тухнӑ пуль
ӗнтӗ. Эпӗ малтанах, клубра чухнех, эсӗ ырӑ кӑмӑллӑ ҫынне чухласа
илтӗм. Ҫ авӑнпах паллаш ас терӗм-ш и? Халӗ, ман тантӑш а хирӗҫ
ним ӗн те тавӑрса калаймасӑр юпа пек тӑрса юлсан, эсӗ йӑвашрах
пулнине те ӑнлантӑм. Тӗрӗсех хакларӑм-ш и?
- Ӑна каламалли ман пурри пурччӗ-ха, анчах...
- М ӗнччӗ-ш и? К ала, кала, мана кала ҫав сӑмахусене, Эрхип.
Чунна уҫ.
Каччӑ уттине хулленлетнӗ май хӗре ҫумарах туртрӗ, унтан пуҫри шухӑшне ҫиеле кӑларчӗ:
- Сан Эльвира тантӑш у вӑл, тем тесен те, ҫын илемлӗхне ӑнланма пӗлмест. Ю рӗ, мана ӗнтӗ сӑнран усал, этем ӗретлӗ тумланайман
каччӑ тесе хӑварчӗ. Ю рӗ, эпӗ сӑнран хитре ҫынах пулайманнине
хам та лайӑх пӗлетӗп. Хитре марри ҫине, паллах, каш ни хӗрӗнех
пӑхас килмӗ. Анчах, тумтир пирки илсен... Ку тумтире тӑхӑнма пултарнӑш ӑн тата паян кунччен те хы вманш ӑн эпӗ вара пӗртте кулянмастӑп. Салтак гимнастерки ҫире пулнӑш ӑн мухтанатӑп ҫеҫ. Никам
умӗнче те вӑтанм астӑп. Салтак тумӗ вӑл арҫы нна яланах илем
кӗртнӗ, чапа кӑларнӑ. Атте те ман вӑрҫӑра унпах ҫӗре кӗнӗ. Уншӑн
вӑл ӗм ӗр-ӗмӗрлӗх улш ӑнми пёр тумтир пулса юлнӑ. Унпа ман атте
те пуян пулнӑ. Э пӗ те хама хам пуян тесе шутлатӑп. Ҫавӑнпа та этем
ӗретлех тумланнӑ тетёп эп хама. М ан ҫумра нимле ҫӗтӗк-ҫатӑк япала та ҫук. М ан ҫире — совет салтакӗн, паттӑр салтакӑн, ҫӗнтерӳҫӗсалтакӑн гим настерки, галифеллӗ шӑлаварӗ, атти, пилотки. Акӑ
епле чаплӑ тумпа эпӗ, Уля. Вӑхӑт ҫитсен, ӑна хывса ҫакӑп. Хура
пуставран ҫӗленӗ костюм та туянӑп, тен, хӑҫан та пулин. Кирлӗ
пулсан... салтак тумтирне хуть те хӑш вӑхӑтра та йӑпӑр-япӑрах тӑхӑнса
яма хатӗр. Кӳренессе кӑш тах кӳрентӗм те ӗнтӗ... Ҫилленме вара ҫилленм ен.
- Эй, турӑ, мана хама намӑс ҫирӗ те... Каҫарах эс ӑна, Эрхип,
пакӑлтие. Хӑй малтан чиперех сана вӑйлӑ каччӑ тесе мухтаса пычӗ,
кайран тем пулчӗ... Ш утласан, вӑйлӑ ҫы н вӑл хӑех илемлӗ пуль?
Вӑйра, хастар кӑмӑлра, ҫирӗп сывлӑхра вӗт этемӗн илемӗ? Ну-у,
кӑна, ла-айӑх ӑнлантарап-тӑнлантарап-ха вӑхӑт ҫитсен, - терӗ хӗр.
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- Этем хитрелёхё пирки пупленипе эпир малалла паллаш ма та
мантӑмӑр пать. Ӑҫта ӗҫленине те ыйтса пёлеймерём.
Райком картлашкине тин ҫеҫ ура ярса пуснӑскерӗн тата ӗҫӗ ытла
та кулӑшла пулса тухнӑскерӗн, Эрхипӗн, ку ыйтупа калаҫас та
килместчӗ, ҫапах, хёр хӑйӗнчен тӗрӗс хурав кӗтнине ӑнланса, суйма
шутламарё, вара, такам илтесрен хӑранӑ пек:
- Райкомра. Комсомолта, - терё. - Эсё ху тата мӗн ҫӗмӗрттеретён?
- О -о, эсё пит чаплӑ ҫӗрте, - хёр кӗске тӑхтав туса ирёклё алли
не ласт сулчӗ. - Эпӗ ҫӗвӗҫ кӑна ҫав. Санпа юнашар утма та, калаҫма
та, тем, тивӗҫлех-ш и? С ӑвӑ ҫы р акан ск ер , эс пи р н еш кел ҫип
чӑлханчӑкӗсемпе паллашма те килёшетён ёнтё...
- Ан кул-ха эс манран, Уля. Ҫ ы нпа паллаш асси-калаҫасси вӑл
кам ӑҫта тата мёнле пы сӑк-пӗчӗк ӗҫре ӗҫленинчен килм ест пуль?
Тен, эпё райком шоферӗ ҫеҫ? Тен...
- Сую тухсах пырать, Эрхип. М ӗнш ӗн улталатӑн мана? Эп ку
таранччен астӑвасса райкомӑн машина таврашӗ ҫуккӑччӗ-ҫке. Ӑҫтан
шофер пулма пултаратӑн-ха? Суян, суян, тем. Тем, редакцире ӗҫлеместӗн-и-ха эсё, парнеллӗ туйра купӑс каласа ю рӑ-таш ӑпа киленме ёмётленекенскер, э?
- Ҫук, ҫук, унта мар. Суясса та суймастӑп. Ч ӑн-чӑнах, ш оф ертах, анчах малтанлӑха, маш ина киличчен, лаш а пӑхтараҫҫӗ. П аян
пёрремёш кун тӗрмешсе пӑхрӑм.
- Ёненмеллех пуль сана апла. Юрё, ш офер, конюх пул. М анш ӑн
пурпӗрех. Ҫапах та вӗҫне ҫитичченех, тӗплӗнрех паллашар-ха. Ёҫлессе
эпё ҫӗвӗ ф абрикинче ӗҫлетӗп, пурӑнасса - ҫак урамра, Вӑрман
урамӗнче, ҫак ҫуртра пурӑнатӑп. Ӑсатса янӑш ӑн тавтапуҫ, ырӑ
ҫыннӑм.
Вӑрман хӗрринчи хӑрах енлӗ урамра сисмен хушӑрах тӗттӗмре
пӗччен тӑрса юлчӗ Эрхип. “Ӑнӑҫлӑ кунах, телейлӗ каҫах пулчӗ-ш и
маншӑн паян? Пурнӑҫ ҫулӗ хӑш еннелле сулӑнӗ-ш и ҫак самантран?” - тесе, Ласкин салтак аттисемпе кӗптӗртеттерсе райком урам
не тухрӗ.
2
Путлӗн ҫывӑрасси пулмарӗ. Пуҫа пӗр шухӑш савӑл ҫапрӗ, ытти
мӗнпур шухӑша ик еннелле хӗссе лартрӗ. Куҫ умӗнче ҫӗнӗ сӑнар
ҫуралчӗ, унчченхи ытти мӗнпур сӑнара хупӑрласа хучӗ. Ирпе хӗвел
те хӑйшӗн ҫеҫ тухнӑн, пӗтӗм тӗнче унш ӑн ҫеҫ юрланӑн туйӑнчӗ
качча. Чупкаласа ҫеҫ ҫӳрет. Ҫилҫуната картиш не кӑларса уҫӑлтарчӗ,
хырчӑкларӗ, шӑварчӗ. Тислӗкне тасатрӗ. Куритене сӗлӗ ярса пачӗ.
Унтан лаш ана витене хупрӗ. Ялта ӳссе ҫитӗннӗскер, лаш а пӑхма
пӗлет-ха Эрхип.
Ӑна пёрремёш “ р ей са” , “ Ҫ ӗнтерӳ” колхоза, кайм а хуш рӗҫ.
Пӗччен мар, хӗрпе.
Л аскин Ҫилҫуната турта хуш шине кӗртсе тӑратрӗ, кӳлсе пӗтерсен, ҫӑварлӑхларӗ. Х ӗр -секр етар ь тӑр ан тас кӳм и не м айлаш са
ларчӗ, Эрхип - умри ларкӑч ҫине. М алтанах ним пек те туй ӑн 5.
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мастчё. Р айком картиш ӗнчен урама тухсан тин хумханса ӳкрӗ
Эрхип. “ Епле-ха капла, эпё ш офер вӗт, баранка ҫавӑрттарас чухне
чӗн тилхепе ты тса пы ратӑп. Х амӑр ялсен чен , паллакансен чен,
уйрӑм ах... ӗнерхи хӗрсенчен нам ӑс. Ҫӗвӗ ф вбри ки умӗнченех иртсе кай м ал л а-ҫке. Хӗре тилхепене парас та, анса хамӑн тротуарпа утас м а р -ш и ? ” - ҫапла ш ухӑш ланипе пуҫӗ хӗссе килчӗ унӑн.
М ӑш кӑл пекех тата, ш ӑп та лӑп ҫӗвӗ ф абрики патне ҫитсен,
чӳлӗк патах татӑлчӗ. Л аш и , хирӗҫ пулнӑ грузовикран хӑраса,
ая к к ал л а тӑрук пӑрӑнчӗ. Ҫав сам антра хӑмӑт пӑявӗ турта пуҫӗнчен тухрӗ те кай рӗ. Л аш а тӑварӑн нӑш ӑн секретарь ям ш ӑка ӳпкелесе илчӗ:
- Тем эс, Эрхип, ҫӗркаҫ путлӗ ҫывӑрман пуль?
- Кам мӗнле ҫы вӑрнипе-ҫы вӑрм аннине ӑна малтан пӗлес пулать-ха, - кӳреннӗн тавӑрчӗ Ласкин.
Эрхип ларкӑч ҫинчен сиксе анчӗ те лаш ана часрах турта хушш ине чакарса кӗртрӗ. Васкавлӑрах кӳлме темш ӗн алли-ури ҫыхланать унӑн. Чӳречерен Уля ихӗрсе пӑхса тӑнӑн туйӑнать тата. Ак,
тамаша! Ф абрика картиш ӗнчен тухса иккӗн кунталла утрӗҫ, ун умӗнче чарӑнчӗҫ. Ульӑпа Эльвира!
- Кӗсре ям ш ӑкне хӗрӳллӗ салам! - урама янраттармалла кулса
ячё Эльвира. - Хӗрсене ытла катаччи ан чуптар ҫав.
Ура тапса, эхлете-эхлете хӑмӑт чӳлӗкне туртса ҫыхакан Эрхип
тӳрех сӑмах та хуш аймарӗ. Чӳлӗк вӗҫне ҫыхса лартнӑ хыҫҫӑн урхалӑх хытарма пикенчӗ. Ҫав вӑхӑтра Уля куҫӗпе тӗл пулчӗ. Уля ун
ҫине ҫӗркаҫхи пекех ӑш ш ӑн, темле ачаш кушак пек ыйтуллӑн пӑхать.
Тантӑш не Уля вӑрҫса тӑкрӗ:
- Ҫ ы нни ахаль ӑш ш а пиҫнӗ, сан ялан мӑшкӑллласа ҫӳресси.
Вӑтаннипе ниҫта кайса кӗме пӗлмен Л аскин вут ҫумӗнчи пек
пӗҫерекен питне ш ӑлкаласа ларкӑч ҫине сиксе ларчӗ те лашана
тилхепе вӗҫӗпе ҫатлаттарчӗ. Ҫилҫунат малалла карт! тапса сикрӗ.
Эрхип лаш ана поселокран тухиччен тем пулнӑ пек хӑваларӗ, сехёрленсе ӳкнӗ хёр ҫухӑрнине те пӑхмарӗ.
“Ҫ ӗнтерӳ” колхоза вӗсем чиперех ҫитсе килчӗҫ. Хими завочён
клубӗнче каҫпа каллех киноччӗ. “ М алиновкӑри туя” тахҫантанпах
курма ӗм ӗтленекенскер, вӑл чӑтаймарӗ, Иллерен кивҫен укҫа илсех унта васкарӗ. К алаҫса татӑлнӑ пекех, акӑ ӗнерхи хёрсем каллех
ҫитсе кӗчӗҫ. Эльвира тутине пӑркалантарнипе питне сӑнсӑррӑн чалӑш тарчӗ те “ Вӑт тӗнче!” тесе чӑхлатса илчӗ. Уля ӑна аякран тӗртсе
лӑплантарчӗ, хӑй каччӑ енне сылтӑм куҫ айӗпе вӑрттӑн хӗм сирпӗтрӗ.
Эрхип куҫӗнчи хӗм ҫумне ҫапӑнса вӑл ҫӗнӗ вӑйпа чалкӑш рӗ, качча
вӑтантарса пуҫне чиктерчӗ.
- Эрхип, кунтарах ҫывхар-ха? - пӑшӑлтатрӗ Уля.
- М ӗн? - ҫӑварне карса пӑрахрӗ каччӑ.
- Ним те мар, акӑ ме, тыт, - кӗрен хуплаш каллӑ хулӑн тетрадь
тӑсса пачӗ хӗр. - Ш ӑпах ҫӗр сӑвӑ ҫырмалӑх.
К инобудка ш ӑтӑкӗнчен проектор ҫатӑртатнӑ сасӑ илтӗннипе
сӑмах татӑлчӗ. Тӗггӗмре Эрхип Ульӑн ансӑр хулпуҫҫине асӑрхануллӑн
сӗртӗнсе хӗлхинчен хуллен каларӗ:
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- Тавтапуҫ.
Кино вӗҫленсен, Эльвира темле капӑр каччӑ ҫумне ҫы пҫӑнса
вӗсенчен уйрӑлчӗ. Уля васкамарӗ, хӑйне йӗкӗт хулран тытасса кӗтрӗ
пулас. Эрхип те ҫухалсах каймарӗ, часах унӑн сулахай аллине ярса
илчӗ. Йывӑҫ кӗпер патне ҫитичченех сӑмах чӗнмесӗр хӗрӳлӗх вучӗпе ҫунса пычӗҫ вӗсем, переездран пӑрӑнса анакан автомаш инӑна
ҫул парса, аяккалла чакса тӑчӗҫ.
- Сан вӑхӑт пур-и? - ыйтрӗ Уля.
- Ӑҫта хыпӑнмалла ман. Анне аякра. Ҫилҫунат витере. Урӑх кӗтекен ҫук. Ирччен те ҫӳреме хатёр эп санпа. Пӑх-ха, епле ҫутӑ каҫ.
Тулли уйӑх хырсем тӑррипе мёнле кусать авӑ. Атя хӑваласа тытатпӑр!
Чупар-ха унталла! - ҫапла каласа Эрхип хӗре йывӑҫ кӗпер урлӑ
тӗпӗртетерсех илсе каҫрӗ, анаталла ҫавӑрчӗ.
- Уй, хӑратӑп эп ҫӗрле вӑрманта, - туртӑнчӗ хаш какан Уля.
- М анпа та-и? - чупма чарӑнчӗ Эрхип.
- Санпа... Санпа хӑть, упапа...
Вӑрман хуҫалӑхӗн кантурӗ ҫумӗпе, ача сачӗ хыҫӗпе вӗсем хырлӑха тухрӗҫ, сукмак тӑрӑх пӗве хӗрне анчӗҫ.
- Ну халӗ тытар-и уйӑха, Эрхип? - пуҫне каҫӑртса икӗ аллипе
те хӑлаҫланчӗ Уля. - Акӑ вӗҫетёп те тытатӑп!
С икнӗ пикене Эрхип яп ҫулса илчӗ те ывӑҫ тупанӗсем ҫине
тӑратрӗ, мускулӗсене карӑнтарса пуҫран ҫӳлерех ҫӗклерӗ.
- Тыт, Уля, тыт!
Уля уҫҫӑн юрласа ячӗ:
Тӗнче уҫлӑхӗнче ишен ҫӑмхийӗ
Туртать пире ытарлӑн хӑй патне.
Каччӑн пит-куҫне хӗрӗн вӑрӑм кӗпи хупланӑ. Вӑл аркӑ витӗр
умри чанккама хырсене те, тӳпери ирӗклӗн ярӑнакан уйӑха та,
нимӗн те курмасть. Вӑл суккӑрланчӗ, хӑй умне юрату хумӗ капланса килнипе тӗттӗмлӗхри асамлӑх тӗнчине лекрӗ. Хӑлхи ҫеҫ пит лайӑх
илтет унӑн хёр юррине. Ку юрра Вӑрнар ачи, хӑй тӗллӗн вӗреннӗ
композитор, Эрхип сӑмахӗсем тӑрӑх ҫырнӑччӗ. Уля уҫҫӑн тӑсать юрра:
Ҫак самантра вӗҫсе ҫитсе, ун ҫийӗн
Ҫӗклесчӗ Ҫӗр ҫы ннийӗн ыр ятне...
Ҫыран тӑрӑх утса вӗсем йывӑҫсем хушшинче хӑйсен сукм акне
такӑрларӗҫ. Уйӑх та тахҫанах вӑрман ытамӗнчен уйрӑлса ҫӳл тӳпенелле улӑхнӑ ӗнтӗ, ҫӗрелле чеен кулса пӑхать, ҫамрӑксене тӗссӗр
ҫутипе ачашлать. Хӗрпе каччӑ ҫавра сӗтел пек сарлака тунката ҫине
ларчӗҫ. Уля Эрхипе хулӑн тетрадь пирки аса илтерчӗ:
- Енер хут татӑкки кӑна сӗннӗш ӗн кӳрентӗн пуль терӗм. Ҫ авӑнпа паян кӗнеке лавккинче хулӑн тетрадь туянтӑм. Ятарласа, сан
валли. Сӑввисене манах парнелесе ҫы рсассӑн, тен, хӑҫан та пулин
вулаттарӑн.
- Пулмасть пуль манран ӗмӗрне те ҫӗр сӑвӑ ҫырасси. Сӑвӑҫ марҫке эпӗ. Ҫук, ҫук, ш антармастӑп. Ҫӗр ҫыру ҫы рма, тен, пултарӑп.

Ҫук, сӑвӑ-ю рӑ килсех пӗтмест ман чӗлхене. Нуша кулачӗ ҫитеретӗн
капла эсё мана, - гим настерка тӳммисене вӗҫертсе хӗврен кӑларма
пуҫларӗ йӗкӗт парнене.
Хӗр унӑн аллине ҫепӗҫҫӗн тытса чарчӗ:
- Ан кӳрентер мана, Эрхип. Чӗререн панӑ япалана чӗрӳ ҫумёнчен ан уйӑр. Чӗрӳ хушсан, ҫав шур листасем сан хӑйсемех кирлӗ
йӗркесемпе тулӗҫ. Ҫыр.
Хёр парни каччӑ кӗлеткине ҫӗрӗпех ӑшӑтрӗ. Ир енне, райкома
ҫитсен, вӑл тетраде кӑларса пӑхрӗ, кӗрен тӗслӗ хуплаш кине уҫса
шал енне ҫы рнине вуларӗ: “ Ёнер ҫуралнӑ юрату ячӗпе саламласа,
чӗререн ырӑ сунатӑп. Уля Улхаш ова” .
Тетрадӗнче йёрленӗ тӑхӑрвун ултӑ страница.Х уплаш кисем ҫумӗнчи шурӑ листисене шутласан, ш ӑп ах ҫӗр пулать. Каш ни ҫине пӗр
сӑвӑ ҫы ртарасш ӑн пуль ӗнтӗ хёр, пёр страницине те усӑ курман,
хӑйӗн саламне те хуплаш кан шал енне ҫырса хунӑ.
Эрхип ҫӗленӗ хаҫат тӗркисене диван пуҫне купаласа хурса выртрӗ
те ш инелӗпе витӗнчӗ. Пуҫӗнче шухӑш пӑтранчӗ. “ М ӗнле-ха капла?
Вӑл та, эпё те юрату кӑварӗ ҫине ҫаруран тӑтӑмӑр пать. Чӑтайӑпӑрш и, тӳссе ирттерейӗпӗр-ш и асаплӑха? Ч ӑн-чӑн юратӑвах пулсан
ӗнтӗ чӑтма пулӗ. Кӑварлӑ юрату ҫулӑмӗ чӗрене хӗмлентерӗ, ӳт-пӗве
хӑватлатӗ. Анчах та ҫав ҫулӑм хӑшин чӗрийӗ патне те пулин ҫитеймесен? Ӑ нсӑртран тӗл пулнӑ самантра ҫуралнӑ юрату вӑхӑтлӑх ҫунтармӑш туйӑмӗ вы рӑнӗнче ҫеҫ пулсан? Камӑн ҫапла пулса тухма
пултарӗ-ш и? Ульӑн е унӑн? Калама хӗнтерех. П ӗлместӗп-ҫке эпӗ,
ним ӗн чухлӗ те пӗлместӗп ун ҫинчен. Кам вӑл? Тен, каччӑсемпе
ҫӳресе тахҫанах пӗтнӗскер? Т ен, качча тухса уйрӑлнӑскер? Ҫавӑнпа хӑюллӑн ман ҫума ҫы пҫӑнать? Вӑл та мана пӗлмест. Юрӗ, вӑхӑт
кӑтартса парӗ-ха. Вӑхӑт пирӗн тӳре пулӗ” .

3
Уля Улхаш ова ҫӗвӗ ф абрикин чи ҫам рӑксен ертӳҫи пулнине
Эрхип тепӗр темиҫе кунран пӗлчӗ. Райком бюровне вӑл хӗрсене
илсе килнӗччӗ. Виҫӗ ҫӗвӗҫе ком сом ола илчӗҫ. Уля хӑй те райком
членӗ иккен. Кунта вӑл питӗ курӑмлӑ ҫын. Унпа пёрремёш секре
тарь те йӑм ӑкӗпе калаҫнӑ майлах питӗ ҫывӑххӑн калаҫать. Ку тата
Эрхип ӑш ӗнче тарӑху туйӑмӗ ҫуратрӗ. “ М ӗнш ӗн кӗвӗҫетӗп-ха? Ҫав
хулӑн тетрадь ҫине ҫы рса панӑ сӑмахсене ӗненсе-ш и? Уйӑхлӑ каҫсенче хырлӑхри пӗве тавра Ульӑпа ю наш ар утса-чупса ҫӳренӗш ӗни? Ҫуралнӑ юрату ячӗпе саламласа чӗререн ырӑ сунма ӑна пулӗ-ха.
Ш урӑ хута хуратни кӑна мар-и вӑл, тёрӗссипе. Ҫуралнӑ юрату?..Хӑш
вӑхӑтра ҫуралчӗ-ха вӑл, чӑннипех юрату пулсассӑн? Эсех ҫуратрӑнши вара ӑна, Уля? Ӑҫта вӑл? С ан куҫунта-и, туту хӗрринче-и,
хӗвӳнте-и?.. Тытсах курасчӗ ӑна, ҫав юрату тенин е” .
Ҫапла ш ухӑшласа Ульӑна аякран сӑнакан Эрхипӗн чӗри станцӑналла хӑпаракан тавар тиенӗ пуйӑс сасси пекех йывӑррӑн кӑртлатать. Ҫав сасса Ульӑпа кула-кула пуплекен секретарь илтессӗнех
туйӑнать. Эрхип вара хӑйӗнчен хӑй вӑтанса, вӗсене вӑрттӑн сӑнанинчен имснсе аяккалла пӑрӑнчӗ, картиш не тухрӗ. Кёвӗҫ куҫ ҫиес
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ҫӑкӑр ҫине те кӗвёҫсе пӑхать тет те, ун та ҫапла пулса тухмастьши?
Ёҫ вӗҫленнё тёлелле райкома Уля каллех пычё, Эрхипе ш ыраса
тупрӗ. Каҫхи шкулта вӗренекен хӗр ӑна хӑйпе пӗрле пыма чёнчӗ.
- Паҫӑр эп сана аса илтерме мансах кайнӑ. Атя вёренме? Астӑватӑн-и пӗр кун калаҫнине? Ш ухӑшласа пӑхрӑн-и?
- Ш ухӑшлама шухӑшланӑ-ха та, анчах эп халь кая юлтӑм вёт.
Пёр уйӑх иртсе кайнӑ. Кам илет мана унта халь тин? Ҫитес ҫула
хӑварма тивет.
- Ҫитес ҫула?.. Ан ухмахлан! Пӗр ҫул ҫухатни санш ӑн, тен, вунӑ
ҫулпа танлаш ать пуль. Атя паянах. Д иректор патне кёретпёр, калаҫатпӑр. Чӗлхене калаҫма туса панӑ. Пирӗн директор ҫав тери лайӑх
ҫын. Сӑмах май, миҫемёш класран пӑрахнӑ-ха эсё?
Хашш! сывларӗ те Эрхип тутине вылятса илчӗ, пит-куҫне пӗркелентерчӗ. Питӗ асӑнас килмест ҫав унӑн иртнё вӑхӑта. Ытла йывӑрччӗ
вёсене, амӑшёпе иккёш не, ҫав ҫулсенче. Амӑшӗ йывӑр чирлесе ӳкрӗ,
Шупашкар пульницинче вӑрах сывалчӗ. Килти хуҫалӑха тытса тӑмаллаччё. Ш кулне ултӑ ҫухрӑма ҫӳремеллеччӗ. Вӗреннӗшӗн тӳлеме укҫа
та пулмарӗ.
- Саккӑрмёш класран, - терё вара вӑл. - Ю лашки чёрёк юлнӑччӗ
вӗренмелли... Ҫирӗпчӗ ҫав ун чухне йёрке. Укҫине вӑхӑтра тӳлемерӗн, вӗренӳре ёлкёрсе пыраймарӑн, сиссе те юлаймастӑн хӑв
шкул алӑкӗ хыҫне тӑрса юлнине. Ӳкӗтлесе ҫӳремен пирнеш келлисем хыҫҫӑн вёрентекенсем. Хамӑрӑн май, хамӑрӑн ӑс-пуҫ, хамӑрӑн
ҫёнтерӳллӗ талпӑну пулнипе ҫеҫ пёлӳ илме пултарнӑ.
- Вӑт-вӑт, - хавхаланса ӳкрӗ Уля, - халӗ те ҫав ҫӗнтерӳллӗ талпӑнупа ҫитсе кёрёпёр шкула, директор пӳлӗмне. Ҫыр заявлени. Аттестатна кайран пырса парӑн. Хам ӗнентереп директора. Пирӗн пата,
тӳрех тӑххӑрмёш класа, ҫӳреме килӗш . Саккӑрмёш класс программине эс пётёмпе тенӗ пекех вёҫленё вёт? Вӗренменнине — вӗренетён. Ҫитетӗн ыттисене хуса. Атя, атя, Эрхип! Пёрле ҫӳреме, пӗрле
вёренме мана та лайӑх пулё.
Ҫапла алӑран ҫавӑтсах илсе тухса кайрё Уля качча. Акӑ, Л енин
урамӗпе нумаях та утмарӗҫ вёсем, Культура ҫурчёпе хирӗҫ вы рнаҫнӑ вӑтам шкул картиш не ҫитсе кёчёҫ. Ҫуртне кирпӗчрен купаласа
тунӑ, ҫиелтен сарӑрах тӗспе сӑрланӑ. И ккӗмёш хутёнче — каҫхи
шкулӑн класёсем. Д иректор пӳлӗмӗ патне ҫитнӗ тёлелле коридорта
ш ӑнкӑрав янӑраса кайрӗ.
- Ёлкёреймерӗмёр, урок пуҫланать. Хими пирён малтан. Как
рас директор вёрентет. Атя хӑвӑртрах класа. Кайран калаҫатпӑр, терӗ Улхашова.
Л аскин хирӗҫлеме те, турткаланса тӑма та аптӑрарӗ, Уля хыҫҫӑн алӑкран кӗчӗ. Кларса ахаль шкулта хӑнӑхнӑ пек ш ӑв-ш ав илтёнмерё. Мӑн ҫынсем парттӑсем хушшинче питё килпетлён лараҫҫё,
пӗр-пёринпе ш ӑкӑл-ш ӑкӑл калаҫаҫҫӗ. Алӑкра ҫав вӑхӑтра ш акла
пуҫлӑ, лутрарах тӑлпан ҫын курӑнчӗ. Уҫӑмлӑ сасӑпа сывлӑх суннӑ
май вӑл куҫне йӑлтӑртаттарса тӳрех класа тӗрёслесе тухрӗ, сётел
умне пырса тӑрсан, сӑмах пуҫарчӗ:
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- Й ы ш х у тш ӑнн ӑш ӑн савӑнатӑп. В ӗренни пурне те кирлӗ.
П ӗлӳш ӗн ҫы н хӑйех тупать иккен шкул алӑкне. Саламлатӑп сире,
ырӑ юлташӑм. Халӗ урок пуҫлӑпӑр. Э сир те итлесе ларӑр. И рӗк паратӑп. Урок хыҫҫӑн паллашӑпӑр.
Хими урокӗ вӗҫленсенех Ульӑпа Эрхип директор патне пычӗҫ.
Д иректор унпа кӗскен паллаш рӗ, ӑна тӑххӑрмӗш класа йыш ӑнма
килӗш рӗ, докуменчӗсене ҫитес вӑхӑтрах шкула илсе килме хушрӗ.
Вӗҫнӗ пек сиксе тухрӗҫ вӗсем пӳлӗмрен, коридор тӑрӑх хӑйсен
класӗ еннелле пӗчӗк ачасем пек чупрӗҫ. Эрхип Л аскин та тек ӗнтӗ
вӑхӑта пустуй сая ямасть, малалла вӗренет.
Кӗҫех Уля Эрхипе хӑйсен Вӑрман урамӗнчех хваттер тупса пачӗ.
П енсие тухнӑ карчӑкпа старик ӑна кӑмӑллӑн йыш ӑнчӗҫ, пӳлӗм
уйӑрса пачӗҫ. Л аскин юлташ ӗсемпе вӑрмантан икӗ маш ина хурӑн
вутти кӑларчӗ. Ватӑсем кунш ӑн тем пекех савӑнчӗҫ.
Каҫхи шкулта эрнере тӑватӑ кун вӗренмелле. П илӗкш ер урок
пулать. Ю нкун, шӑматкун тата вырсарникун - ирӗклӗ кунсем. Пушӑ
вӑхӑт каччӑн пурӗпӗрех сахал юлать. Ҫавӑнпа вӑл каш ни сехетпе,
минутпа туллин усӑ курма шутларӗ, хӑйне валли кун йӗрки туса
хатӗрлерӗ. Акӑ, ҫиччӗре тӑрать те вӑл ҫур сехет хушшинче гимнас
тика тӑвать, краватьне тирпейлет, ҫӑвӑнать, саккӑрччен дневник
е сӑвӑ ҫырать, ӗнерхи хаҫатсенчи кирлӗ материалсене вулать, ун
тан апатлан ать. Т ӑххӑрччен ш ӑк ӑр -м акӑр ӗҫсемпе аппаланать.
Тӑххӑртан пуҫласа кӑнтӑрла иртни пӗр сехетчен райкомра ӗҫлет.
Хӗрӗх минут - апата кайса килме. Унтан ҫӗнӗ хаҫат-журнал пӑхса
тухать. И ккӗрен ултӑ сехетчен каллех ӗҫ. Тепӗр ҫур сехет учебниксемпе тата тетрадьсемпе ирттерет. Ҫирӗм минутра апат ҫиме ӗлкӗрет.
Столовӑйӗнчен ш кула ҫитме сакӑр минут кирлӗ. Ҫичӗ сехетре вӑл
парттӑ хуш ш инче ларать. Вунпӗр сехет те вунӑ минутра вӗренсе
пӗтерет. Тепӗр вунӑ м инут киле ҫитме кирлӗ. Ҫурҫӗр иртни пӗр
сехетчен ы ранхи уроксене туса ларать, унтан ... ҫывӑрать.
Х ӑнана пы нӑ Уля кравать пуҫӗнче ҫакӑнса тӑракан ҫак кун
йӗркипе питӗ кӑсӑкланса паллаш рӗ, аяла “Асӑрхаттарни” тесе ҫырнине сасӑпа вуларӗ: “ Вёренмен каҫсенче политика тата илемлӗ л и 
тература кӗнекисем ҫине тӑрсах вуламалла”.
- Э гоист пуль эс, Эрхип, - тутине тӑсрӗ хёр. - Хӑвӑншӑн ҫеҫ
тӑрӑш нӑ пек туйӑнать. М ана валли пёр минут та ҫуккӑ-ҫке кунта?
К аччӑ ӑна ы таласа ҫам кинчен чуптурё те куларах каларё:
- И ксёмёр эпир ахаль те райкомра час-часах тӗл пулатпӑр, пёрле
шкула каятпӑр, парттӑ хуш шинче юнашар ларатпӑр, алла-аллӑн
ты тӑнса таврӑнатпӑр...
- Ю рӗ, эгоист мар эс, Эрхип. Каҫар. Санран чӑнах та вёренмелли пур-ха.Х ӑвӑн ҫирӗп шухӑшунтан пӑрӑнакан ача мар иккен эсё.
Ман та сан кун йӗркипех пурӑнас-ха апла малашне.
- Ҫ ирӗп кун йёркине пӑхӑнма йывӑр та, анчах унпа пурӑнма
ҫӑмӑл.
Пёрремёш секретарь Л аскина лаш а пӑхтарнипех ҫырлахасшӑн
мар иккен. Пултарулӑхне кура ӑна вӑл майёпенех райком ӗҫне шаларах туртса кӗме пуҫларӗ. Кандидат стажӗ тухнӑ май Эрхипе парти
70

членне илчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра конференци пулчӗ. Ласкина райком членне суйларӗҫ. “Комсомол прож екторӗн” штабне ертсе пы ма ҫирӗплетрӗҫ. Ҫапла пысӑк хуравлӑх тиенчӗ ун ҫине. Мӗн тӑвӑн, чӑтас
пулать. Ласкин ӳркенмест-ха, м айне-йӗркине пӗлейменни ҫеҫ пӗтерет. Ш таб членӗсем ҫиччӗн таранах пур-ха унӑн. Уля Улхашовӑна
та кӗртнӗ унта. Ӑна ҫамрӑк рабочисемпе ӗҫлекен уш кӑна ертсе пыма
хушрӗҫ. Унсӑр пуҫне ялти ҫамрӑк колхозниксемпе, эконом ика ыйтӑвӗсемпе, йӑла тата кану ыйтӑвӗсемпе, спортпа, ш кулсенчи прожектористсемпе ӗҫлекен уш кӑнсем йӗркелерӗҫ, пресс-уш кӑн туса
хучӗҫ.
Ш таб планӗ тӑрӑх тӗрӗслӳсем, рейдсем ирттерчӗҫ. С атира хаҫачӗ валли милици уйрӑмӗн ҫурчӗ ҫвыӑхне витрина вырнаҫтарчӗҫ.
Кашни эрнере унта ҫӗнӗ номер тухса ҫакаҫҫӗ. Художникӗ питӗ ӑстаскер тупӑнчӗ. Карикатура айне Л аскин хӑй ҫивёч сӑвӑсем ҫырчӗ.
Вӑйлах ҫунтарма тытӑнчӗҫ вӗсем ултавҫӑсемпе тӗрлӗрен йӑх-яха.
Витрина умӗнче ялан ҫын уш кӑнӗ. Эрхипе ку савӑнтарать. Вёсен
ӗҫӗ харама каймасть-мӗн.
Уля Улхашована бюро членне суйланӑччӗ. Ҫавӑнпа вӑл райко
ма унчченхинчен те час-часах ҫӳреме пуҫларӗ. Кӑнтӑрла та, каҫ та
пӗрлех вӗсем. Мӗн тери кӑмӑллӑ, савӑк иртет вёсен вӑхӑчӗ.
Октябрь уявӗ ӑшӑ кун илсе килчӗ. Хӗвел ҫунтарасла хӗртет. Демонстраци хыҫҫӑн Эрхиппе Уля уҫӑлмалла тесе вӑрмана кӗчӗҫ,
хӑйсем сисмесӗрех пӗве хӗрринчи мӑн тунката умне ҫитсе тӑчӗҫ.
Калаҫнӑ май хӗр хулӑ пек авӑнса илет те ах-ха-аа-ха-а тесе вӑрӑммӑн
кулать. Оперӑра юрлакан артистка сасса пӗрре ҫӳлти, тепре аялти
пусӑмра тӑснӑ пекех илтӗнет ҫав кулӑ. Ульӑн чуна ты ткӑнлакан уҫӑ
сасси кӗрхи ҫӑра йывӑҫсен ирӗклӗхӗнче янӑравлӑн аякка, аякка
саланать, унтан каялла ҫинҫелсе, амалса ахрӑммӑн вӗҫсе килет: аа-ха. Ҫӗнӗрен кулса ярать те вӑл... Ҫав вӑхӑтра унӑн тулли кӑкӑрӗсем
кӗпе айӗнче чӗррӗн хускала-хускала илеҫҫӗ, куҫӗ-пуҫӗ чарусӑррӑн
чалхӑрса каять, ш ап-ш урӑ вӗтӗ шӑлӗсем илемлӗн тухса тӑраҫҫӗ,
ҫулланнӑ тути хӗррийӗсем асамлӑн йӑлтӑртатаҫҫӗ.
Каччӑн хӗре ҫак самантра ҫинҫе пилӗкӗнчен ыталаса илсе хӑй
ҫумне ҫывхартас, кӑнтарса тӑракан кӑкӑрӗсене хӑй кӑкӑрӗпе перӗнтерес, илӗртӳллӗ тути хӗррийӗсене хӑйӗн ҫилпе куш ӑрканӑ тути
хӗррисемпе шӑратса ҫы пӑҫтарнӑн пӗрлеш терес килсе кайрӗ. Уля
вальс ҫеммипе ҫаврӑнса, вӗҫӗмсӗр кулать. Эрхип хӑйӗн тимӗр пек
хытнӑ кӗлеткине ниепле те ҫемӗҫтереймест, чулланнӑ аллисене
ҫӗклеймест. Хӗр хӗрӳлӗхён савӑнӑҫ саманчӗпе вӑл айккинчен сӑнаса кӑна иленчӗ. Уля акӑ тунката ҫине хӑпарса тӑчӗ те тӑпӑр-тӑпӑр
туса ваштӑр ҫаврӑнчӗ, унтан Эрхип енне чалт! сикрӗ. Каччӑ ҫухалса
каймарӗ, вӗҫекен хӗре алла ярса илчӗ. Пике унӑн тути хӗррисене
хӗрнӗ тимӗр пек хӗрӳ тутипе пӗҫертнине сиссе те юлаймарӗ йӗкӗт.
Тин пуҫласа йӗркеллӗ чуптурӗҫ вӗсем. Чуптӑвасса та каччи мар,
хӗрӗ хӑйса хӑй чуптурӗ-ҫке. Куҫ хуралса килнипе Эрхип умрине
нимӗн те курмарӗ. Куҫне уҫсан... Ульӑн утмӑл турат чечекӗ пек
кӑвак куҫ ш ӑрҫисене вӑрахчен сӑнарӗ.
“Ӑ ҫта-ш и, ҫав куҫсенче-ш и вёсен ю ратӑвӗ? “ П арнеллӗ туй71

р а ” ҫуралнӑ ю ратӑвӗ? Унтах пулсан, Уля та курать пуль ёнтё
каччӑн ҫӗм ӗрт тӗслӗ куҫӗнче ӑна. Ӑ ҫтарах-ш и, кӗпе айӗнчи дунтар ак ан , тап акан ҫирӗп м ечӗк сен че-ш и дав юрату? Унта пул
сан? Уля та туять пуль ӗнтӗ каччӑн хӗртекен кӑкӑрӗн хӗрӳлӗхне.
Ӑ ҫта-ш и вӑл, вёсен ҫуралнӑ юратӑвӗ: куҫра-ш и , тута хӗрринчеш и, х ӗв р е-ш и ?” К аччӑ ӑна ӑнлансах ҫитейм ест-ха. Х ӑйне хӑйса
чуптунӑ хӗре тепӗр хут хы ттӑн чӑм ӑртать те ывӑҫ тупанӗсем ҫине
ҫӗклесе тӑратать.
4
Вӑрман хӗрринчи урама хӑнӑхса ҫитрӗ ӗнтӗ каччӑ. Кӗтесрен тепӗр
ҫуртӗнче, пӗр пӳлӗмлӗ хваттерте пурӑнать Уля. Амӑшӗ унӑн ҫамрӑклах упӑш касӑр тӑрса юлнӑ, тет. А ш -какай комбинатӗнче, кӑлпасси тунӑ ҫӗрте, ӗҫлет. П аян вӑл ҫӗрлехи сменӑра иккен. Ҫавӑнпах
пуль, Уля качча пӳрте чӗнчӗ. Тулта юрлӑ-ҫумӑрлӑ ҫанталӑкчӗ. Ш ӑнма
пуҫланӑ Эрхип пусма картлаш ки тӑрӑх хӗр хыҫҫӑн иккӗмӗш хута
хӑпарчӗ.
Улхашовсен хваттерӗ самаях аслӑ. Тӑваткал пӳлӗме икӗ кравать, ш иф оньер, ком од, диван лартнӑ. Уля васкавлӑн апат хатӗрлерӗ.
- С ана кухньӑнах лартатӑп ӗнтӗ, каҫар, - тесе килхуҫи буфетран пилӗк ҫӑлтӑрлӑ коньяк кӗленчи туртса кӑларчӗ. - Аннен запас не кӑш тах хухтарар-ха. Вӗсене унта ахаль те темӗн чухлех пырса
параҫҫӗ. А ш -какай комбиначӗн директорӗпе туслӑ та вӑл, хӑрамасть
пулмалла. Лар-ха, лар эс, ан вӑтан. Атя, паянхи “пиллӗксене” ҫӑвар.
Ух, хам та хытах кӳтрӗм, халь те ӑш ӑнса ҫитейместӗп. Атя, тыт,
хӑюллӑрах пул!
- Ан ятла ӗнтӗ эс м ана чӑрмантарса ҫӳренӗш ӗн, - именчӗ Э р
хип. — Хамран кунаш кал хӑналасси тахҫан пулӗ. Ҫылӑхлӑ та ӗнтӗ
эрехӗ, юрӗ, тутанса пӑхӑпӑр.
Уля черккине ҫӗклесе каччӑ черккипе шаклаттарчӗ, эрехе янк
тутарса ҫӑвара часрах ш околад татӑкки персе хыпрӗ. Уфф! тукаласа
тутине пӑркаласа илчӗ те вӑл черккесене ҫӗнӗрен тултарчӗ.
- Эп сана ӑнланм арӑм -ха , Эрхип. М ӗнш ӗн ҫылӑхлӑ эрех тата ку
пирӗн? - ыйтрӗ Уля.
Вырӑнсӑр персе янӑ сӑмахшӑн хӑйне хӑй ӳпкелесе илчӗ Ласкин.
Чӗлхерен вӗҫерӗннине каялла кӗртейместӗн ҫав. Акӑ халӗ вӑл Уля
шухӑшне пӑтратма пуҫларӗ. Эрхипӗн хӗре лӑплантармалли тепӗр
кирлӗ сӑмах каламалла. Пытармасӑр, тӗрӗссине пӗлтермелле.
- Эс мана ан кӳрен те, Уля, сан аннӳ, ман шутпа, тӗрӗс мар
тӑвать. “ Вӗсене унта ахаль те темӗн чухлех пырса параҫҫӗ” , терӗни-ха? Тем, ахалех памаҫҫӗ пуль ҫав. Таварпа тавар улӑштарни кӑна
вӑл. Эс м ана аш е кӑлпасси пар, эп сана — коньяк. Ҫавнаш кал
йӗрке хуҫаланать унта. Патшалӑх пурлӑхӗпе хӑйсенни пек хӑтланаҫҫӗ пулас вӗсем. Вӑрланиех пулать вӗт вӑл. Э пир те, акӑ, ултавлӑ
майпа тупнӑ ҫав эрехе ӗмсе ларатпӑр. М ораль тӗлӗш ӗнчен...
Уля ӑна каласа пӗтерме памарӗ, тепӗр черккине те хӑна аллине
ирӗксӗрлесех тыттарчӗ, тӗппипе ӗҫтерсе ярсан, каларӗ:
72

- Мораль тӗлӗш ӗнчен аптрамасть пек-и? М ораль? .. Э пир курман, илтмен, нимён те пӗлместпӗр. Урӑх ӗҫместпӗр, акӑ, пӑкӑласа
лартатӑп.
- Ҫапли ҫаплах пуль те, анчах ку ирсӗр йӑлана хирӗҫ пирӗн
кӗрешӗве вӑйлатмаллах, Уля.
- Мӗнле йӑлана хирӗҫ?
- Халӑх пурлӑхне йӑкӑртакансене ярса илмелле, “ Комсомол
прожекторӗпе” ҫунтармалла. Кӑкласа пӑрахмалла ҫав тарӑн тымара.
Енчен те эсӗ, Уля, хӑвна чӑн-чӑн комсомолках тетӗн пулсан, калаҫса пӑх аннӳпе, ӳкӗте кӗртме тӑрӑш ӑна. Ҫ анӑран ярса тытиччен
хӑвармалла ӑна ҫӑлса. Пулӑшмалла йӑнӑш акан ҫынна.
Уля каччӑ хулпуҫҫийӗ ҫине аллисене хучӗ те унӑн куҫӗнчен ҫунтарасла пӑхрӗ, тути хӗррисене шӑлӗпе якатса илчӗ, пуҫне пӑркаларӗ, унтан хашш сывласа ячӗ:
- Эх-ха-хай, Эрхип. Комсомолка, райком бюровӗн членӗ тесе
ман ӗнтӗ аннене хирӗҫ вӑрҫӑ пуҫармалла. Ҫук, пулмасть манран
унашкал хӑтланасси, ҫывӑх ҫы нпа ҫапӑҫасси. Анне вӗт вӑл. Мана
ҫуратнӑ, мана атгесӗр ӳстернӗ, мана пурнӑҫ ҫулӗ ҫине тӑратнӑ. Ҫук,
эпӗ унӑн ӗҫне, хӑтланӑвӗсене, ҫыхӑнӑвӗсене тӗкӗнместӗп. Сана та
тӗкӗнме хушмастӑп. Ан тив, хӑтланччӑр хӑйсем пӗлнӗ пек. Пирӗн
ӗҫ ҫук унта.
- М ӗнле пирӗн ӗҫ ҫук?! - сиксе тӑчӗ Ласкин.
- Ҫуккӑ, Эрхип, лӑплан, ҫуккӑ вӗсемпе пирӗн нимӗнле ӗҫ те.
Эпир хамӑр иксӗмӗр пӗлнӗ пек пурӑнар. Ю рать-и? Мӗн тума чӗрре
кӗрсе кӑмӑла хуҫас? Х амӑрӑнне ҫеҫ мар, ҫы нсенне те. Тархасш ӑн
ан тив ҫав аш -какай комбинатне. Унта ман чи ҫывӑх ҫы нсем, аннепе директор ӗҫлеҫҫӗ. П ӗлетӗн-и? Чи ырӑ, чи кӑмӑллӑ ҫынсем.
Атя, манар ку калаҫӑва. Э пир халӗ пӗрле, юнашар...
Хӗр ӑна хӑйех хваттере чӗнни, хӑй тӗллӗн пуҫарса пӗчӗк ӗҫкӗ
пекки туни, тивӗҫсӗр ӗҫсемпе хӑтланакан амӑшне чунтанах хӳтӗлени
Эрхипе шутсӑр тӗлӗнтерчӗ. Ҫ итм еннине тата Уля унӑн шухӑшне
урӑх ҫул ҫинелле тӗртсе кӗртесшӗн. Э рменсен эрехӗ пуҫа кайнипе
вӑл кӑшт хӑюлланчӗ, ҫапах хӗрне темш ӗн пилӗкӗнчен ыталаймарӗ,
аллинчен кӑна ярса тытрё. Сехет иккӗ ҫапсан каччӑ тумланма пуҫларӗ. Уля умне пырса тӑчӗ те каллех ун куҫӗнчен кушак ҫури пек
ачаш ш ӑн пӑхрӗ. Хӗрӗн хӗрӳ хӗмлӗ, ыйтуллӑ куҫне хирӗҫ чӑтаймарӗ
вара, йӗкӗт ӑна ыталаса илчӗ.
- Ан кай, Эрхип, ҫывӑр кунтах? Пӗччен пӑрахса ан хӑвар ӗнтӗ
мана ҫак чул читлӗхе, - пӑшӑлтатрӗ хӗр.
Ҫ ак сӑмахсене илтнипе Эрхип сехӗрленсе ӳкрӗ: амӑшӗ таврӑнма пултарать вӗт! Мӗн калӗ вӑл? Хӑваласа кӑларса ярӗ.
- Э й, ҫук, Уля, сире тӑвӑрлас мар. А ван-и тата? Х ӑвна та
кӳршӗсем тем калӗҫ. Ирпе эп тухса кайнине пурпӗрех кам та пулин
куратех, - пуҫӗнчен шӑлса ачашларӗ хӗре Эрхип.
- Юрӗ апла... - ытамран карт! вӗҫерӗнсе аяккалла пӑрӑнса тӑчӗ
Уля. - Юрӗ. М ана ҫапла хисеп тунӑш ӑн, намӑсран хӑтарнӑш ӑн, тавтапуҫ. Тӗрӗссипе эпё сана, Эрхип, юри каларӑм ҫывӑрма юл тесе.
Мӗн хӑтланать-ха ку, терӗм. Тӗрӗслесе пӑхас килчӗ. Ҫирӗп ҫын ик73

кен эсӗ. Хӗр сёнёвёпех ирӗлсе каймастӑн. Чипер ҫит. Л ӑпкӑ ҫывӑр.
Тӗлӗкре м ана кур.
Хӗрӗн куҫне тунсӑх чарш авё карӑннине асӑрханипе каччӑн чӗри
пӑталанӑ пек ы ратса кайрӗ, вара вӑл, ӑна ырӑ каҫ сунса, алӑк
хӑлӑпӗнчен ярса илчё.
Хваттерне кайса ватӑ ҫынсене ыйхӑран вӑратас темерӗ вӑл, рай
ком еннелле шухӑшласа утрӗ: “Чӑннипех ҫывратасш ӑнччӗ-ш и эсӗ
мана мамӑк тӳшек ҫинче? М ён амакӗ пырса кӗчӗ-ш и сан пуҫна икё
черкке коньяк ёҫнӗ хыҫҫӑн? М ӗнш ӗн килёш мерём-ха эпӗ? Сехӗрлентём-ш и? М ёнрен: хӗр хӑюллӑхёнчен-и е хӗрӗн амӑшӗнчен? Капла
малашне мемме, ҫулламан пӑру теме пуҫлӑн эс. Чӑн та, хӑюлӑха
ҫухатакан пӗтёмпех ҫухатать, тет. Унта ҫывӑрма килӗш нё пулсан?..
Мён пулса тухма пултаратчӗ-ха? Пӗлме ҫук. Ш анма ҫук. Хӗври юра
ту кӑварӗ теме те ирӗлтерсе ярӗ. Ю рать-ха тавҫӑрса илтӗн, юри каларӑм тесе суйса хутӑн. Ҫук, ӗненмерём сана, Уля. Мана хӑварасшӑнахчё эс. С анӑн манпа йӑпанас, пӗрле пулас, пёрле калаҫас килнӗ.
куҫунтанах паллӑччӗ, кӗлеткӳн ҫемҫелёхёнченех сисӗмлӗччӗ. Юрё,
кӳрентертӗм пуль сана, Уля. Анчах ман темш ён васкавлӑ савӑнӑҫ
туйӑмне пусарас килчӗ-ҫке. Ӗлкӗ-рӗпёр-ха, ҫитёпӗр ун патне те. Вёҫме
хатёрленнӗ кайӑк пек вӑл ниҫта та тухса тармё” .
Райком картиш не ҫитсен Ласкин вите алӑкне уҫса кӗчё те Ҫилҫуната хунарпа ҫутатса пӑхрӗ. Хуҫине палланӑ лаш а тулхӑрса илчӗ,
вы ртаканскер, ҫӑмӑллӑн ура ҫине сиксе тӑчӗ. Эрхип урхамаха ачашла-ачаш ла сасӑпах калаҫрӗ, унтан кӗтесри улӑм ҫине выртрё те
часах ҫы вӑрса кайрӗ. Ирчченех вӑл тӗлӗкре Ульӑпа аташрӗ. Уля ӑна
сивё урайне вырттарнӑ та, хӑй м ам ӑк тӳш ек ҫинчен урисемпе вылятса пӑхса выртать пек. Эрхип ҫёкленесш ён, анчах кёлетки пӑталанӑ пек вы рӑнтан та хускалмасть. Хёр ахӑлтатать:ах-ха-а-аах-ха...
Тепёр кунне Эрхип Уля кӑмӑлӗн сивлекне шкулта сисрё. Каччӑн
сехет ҫукчӗ. Т уянм аш кӑн укҫа ҫитместчё. Костюм валли тесе пухма
пуҫланӑ-ҫке укҫине. Эрхип унран вӑхӑт ыйтрӗ.
- М ён тума ки рлё-ш и куна вӑхӑт? Ӑҫта, аннӳ патне чёчӗ ҫиме
васкатӑн-им ? - тӳрккессён каласа хучӗ хёр.
Йёкбт нимех те ш арламарё, ф изика учительне малалла тӑнларӗ.
Занятисем пётсен вӗсем шкултан пурпёрех пӗрлех тухрӗҫ-ха, урамра
ю наш арах утрӗҫ. Ҫапах темш ён унчченхи пек кӑмӑллӑ, уҫӑ калаҫу
юхмарё вёсем хуш шинче. А птӑранӑ енне Эрхип сӑвӑ вулама пуҫларӗ:
Ш урӑмпуҫ ҫуталчӗ
А нлӑ тухӑҫра,
М ӑн ёмёт ҫуралчб
Ҫ ам рӑк пуҫӑмра.
- М ёнле ём ӗт-ш и? - тин кулса ячё Уля.
Эрхип малалла вуларӗ:
М ан вӗҫсе каясчӗ
Тбнче уҫлӑхне.
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- Мӗн тума пӗлӗттӗн-ш и эсё унта, Эрхип? М арсианкӑсем ты т
са ыталасран сехӗрленнипе Ҫӗр ҫине персе анӑн та...
Ҫӗн ҫӑлтӑр ҫутасчӗ
Уля ятӗнчен...
- Чӑнах-и? Вӗҫ-ха апла часрах. Ҫут ман ҫӑлтӑра! Вӗҫ! - кӑмӑлӗ
ҫӗкленнипе ҫӳлелле хӑлаҫланчӗ Уля.
- Хулӑн тетрадь сӑвви ку, - пӗлтерчӗ Эрхип. - П ӗчӗккӗн тулать.
Телей ҫӑлтӑрне ҫутасса вара эпӗ шанатӑп. Ана эпё Улина ятлӑ хурӑп.
Эх, ялкӑш тӑрччӗ вӑл хӗмлӗн, хӑватлӑн! Пӗтӗм тӗнчене ҫутаттӑрччӗ.
- Тетрадь тулнӑшӑн савӑнатӑп, - каччӑ хулӗнчен уртӑнса ланкашка урлӑ сикрӗ Уля. - Ҫыр. Татах ҫыр. Сӑввусем кӑмӑла каяҫҫӗ.
Унта эсӗ хӑюллӑ, уҫӑ саслӑ. М анпа пӗрле чухне ҫеҫ вӑтанчӑк хӗртен
те вӑтанчӑкрах. Ҫут. Телей ҫӑлтӑрне те ҫут. Пултарсан...
- Сӑпайлӑ пулни япӑх-ш им вара?
- Лайӑххи —лайӑх та... Анчах, хӑюсӑра хӑю лекм ен тет, - малал
ла чупса кайрӗ Уля.
Иӗкӗт ӑна часах хуса ҫитсе аллинчен тытса чарчӗ:
- Эсӗ мана ӗнерхиш ӗн тӗксе пы ратӑн-и?
Уля чӗнмесёр тутине тӑсрӗ.
Сивлек туйӑм кӗрхи ҫилпе вӗҫсе кайрӗ пулас. Ун пирки вӗсем
кӗҫех манчӗҫ. Водокачка пӗвинче каток уҫсан, унта конькипе ярӑнма ҫӳрерӗҫ. Хушӑран хырлӑхра йӗлтӗрпе чупрӗҫ.
5
Хӗл иртни те, ҫуркунне ҫитни те сисӗнмерӗ вӗсемш ӗн. Эрхип
вӑл вӑхӑталла тинех хура пуставран ҫӗленӗ костюм илсе ячё - хӑйӗн
ӗмӗрӗнче пёрремёш костюм. Сехет те пур халь унӑн - “Ҫ иҫӗм ”
ятлӑскер. Лапшакаскерне шӑлавар кӗсйине чиксе ҫӳрет. Уля тантӑшӗ
Эльвира та тек “кӗсре ям ш ӑкӗ” тесе кулмасть ёнтё унран. Райкома
газик пачӗҫ. Чун каниччен чупрё, хёрсене те лартса катаччи чуптарчё Эрхип. Ватӑла пуҫланӑ Ҫилҫуната аш -какай комбинатне ӑсатнӑ
чухне каччӑн куҫӗ шывланчӗ. Мӗн тери ҫывӑх хӑнӑхса ҫитнӗччӗ вӑл
ҫак шурӑ лаш ана. Килти выльӑх пекех туйӑнатчӗ. Лаш а ҫинче утланса пы раканскер вӑл ҫӗвӗ фабрики тӗлне ҫитсен чӳречерен та
кам кӑш кӑрса чӗннине илтрӗ.
- Эй, Санчо Панса! Д он-К ихотна ҫухатрӑн-им?
Эрхип ҫаврӑнчӗ те чӳречере Эльвирӑн лӑпсӑркка пуҫне курчӗ.
Акӑ ун ҫумне Уля пырса тӑчӗ, тантӑш не аяккалла тӗртсе ячё те:
- Эс ан ҫиллен, Эрхип. Куншӑн хамах айӑплӑ. Сервантесӑн “ДонКихотне” вулама патӑм ӑна, авӑ, епле вуланӑ вӑл, епре. Тӑхтд, эс
пире лаш а ҫине утлантарса чуптар-ха пӗрре, - терӗ.
Каччӑ Уля сӗнӗвӗпе ухутах пулчӗ, Ҫилҫунат чӗлпӗрне сулахаялла туртрӗ, ҫул урлӑ каҫса картиш не кӗрсе кайрӗ. Хӗрсем сиксе тухрӗҫ. Эрхип вӗсене хӑй умне черетпе лартса ҫӳрерӗ.
- Ӑҫта кайма тухнӑ эсӗ? - ыйтрӗ Уля.
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- Ҫ илҫуната аш а кайса паратӑп, - тесе хаш хуйхӑрчӗ Эрхип.
- Аша? Ан ухмахлан-ха. Ҫак урхамаха пусмалла-и вара? Эй, турӑ.
Ҫӗре антар-ха мана? Хамӑр директорпа калаҫса пӑхап. Лаш а кирлӗ
тетчӗ вӑп.
Эрхип ӑна ҫӑмӑллӑн ҫӗклесе ҫӗре антарса тӑратрӗ. Ун вырӑнне
туххӑмрах Эльвира чакаланса хӑпарса ларчӗ. И ккӗш ӗ картиш тавра
ҫаврӑм тунӑ ҫӗре Уля хӑйсен хуҫине чӗнсе тухрӗ. Д иректор лаш а
ш ӑлӗсене тӗрӗслесе пӑхнӑ хыҫҫӑн вӗсене анма ыйтрӗ. Эрхип чӗлпӗре
юпаран ҫыхса директор хыҫҫӑн утрӗ. Леш ӗ, хӑйӗн пӳлӗмне кӗрсен,
райком секретарӗ патне ш ӑнкӑравларӗ. Вӗсем иккӗш ин хушшинче
часах выльӑх сутти туса калаҫса татӑлчӗҫ. Эх, епле савӑнчӗ Ҫилҫунатш ӑн Эрхип! М ӑйӗнчен ыталаса, кӑлкан ҫилхипе выляса, ҫамкинчен чуптусах уйрӑлчӗ вӑл унран. Ульӑна чӗререн тав турӗ. Енчен
те хӗрсем ҫав вӑхӑтра асӑрхаман пулсан-и ӑна? Ҫилҫунат тирне
сӳсе те ҫакатчёҫ пуль. Халӗ вӑл чӗрӗ! Пурӑнтӑр кӑштах, усӑ патӑр
ҫы нсене.
Ҫим ӗкре Эльвира качча тухрӗ. Ёмӗтленнӗ пекех пуян ҫын тупнӑ
Уля тантӑш ӗ. Райпотребсою з председателӗн ачипе пӗрлешрӗ. Кунаш кал чаплӑ туй Л аскин курманччӗ-ха. “Вӑт Эльвирӑн пурнӑҫтӑк пурнӑҫ пулать” , - тесе Уля Эрхипе туйран вӑрманалла туртрӗ.
Хӑйсем кӑм ӑлланӑ вы рӑна ҫитсен хёр тунката ҫине хӑпарса тӑчӗ те
таш ш а ячӗ. Каччи алӑ ҫупса тӑрать. Таш лама чарӑнсан Уля Эрхипе
куҫ айӗн пӑхса каларӗ:
- Хама хам эп ҫакӑнта ҫав тери савӑк туяӑп. Чунӑма уҫса парас
килет паян сана. Эх, Э львирӑпа упӑш ки ҫине пӑхса лартӑм-лартӑм
та, хамӑн та ҫемьеллӗ пулас килсе кайрӗ. Качча каяс та пӗреххут,
ачасем ҫуратас, ӳстерес вӗсене, ҫын тӑвас вӗсенчен. Эрхип, мӗншӗн
тӑсм алла-ха пирӗн ҫак вӑхӑта? Авланма пултаратӑн вӗт эсё? Кала
тӗрӗссине! Ахаль те мӗн чухлӗ савӑк самант хыҫала тӑрса юлчӗ...
Усӑ курмасӑр ватӑлать пирӗн телей. Эх, мана, пакӑлтие. Ухмахтесе
ан шутла. Чӑнах, качча каяс килет ман...
Эрхип ӑна алӑ ҫине ҫӗклерӗ, тутинчен чуптуса юнашар тӑратрӗ,
унтан, пуҫне чиксе, хуравларӗ:
- А вланма, ӑна, ман хамӑн та авланас килет пуль-ха. Ҫапах та
хатӗр-ш и эпир ҫемье чӑмӑртама? С ана мёнле те, мана вара ҫакӑ
хытах шухӑшлаттарать. М ан халлӗхе хваттерӗ те, укҫи-тенки те,
ҫи-пуҫӗ те ҫук та... Хам аран-аран сапланкаласа пурӑнаканскер,
арӑма, ачасене тӑрантарса тумлантарма пултарайӑп-ши?Нуша урапи
ҫине ларсан... Унтан анаймӑпӑр та кайран. Тен, кӑштах тӑхтар. Тепрер ҫулталӑк... Унтан мӗн курӑнӗ пурнӑҫ ҫулӗнче. Юрату, вӑл, пур
юрату, чӗрӗ юрату, сӳнмӗ.
Уля пуҫне аяккалла пӑрчӗ, яланхилле тутине тӑсрӗ:
- Эс пӗрмай ҫапла. Нумай шухӑшлатӑн, нумай палӑртатӑн. Вӑтанатӑн, хӑратӑн... Пӗртте Эльвира упӑш ки пек мар. Вӑл хӗрпе паллаш са пӗр уйӑхра арӑмлӑ пулчӗ. Эпир...
- Лҫта васкас, Уля? Чӑтар ӗнтӗ кун чухлӗ чӑтнине. Йӗркеллӗрех
пурӑнма ты тӑнсан, хамӑрах лайӑх.
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- Аптрамалла санпа, Эрхип. Авланма сана хваттер, вӑрӑм укҫа,
чаплӑ ҫи-пуҫ кирлӗ. Ман шутпа, авланма та, качча кайма та кирлё
мар вёсем. Пӗрлешме, ӑна, ак ҫак тунката ҫинче те пулать пуль
пёр-пӗрне юратакан ҫынсен? Ма вара туйӑма япалапа ҫыхӑнтарас?
Пултарнӑ вёт эп сан арӑму пулма, тахҫанах пултарнӑ. Ак ҫакӑнта
чи малтан килнӗ каҫах. Хамӑр патра коньяк ӗҫнӗ каҫах. Ҫилҫунат
витинче ирччен пупленӗ каҫах... Тулӗккӗш , эс хӑюсӑр пулнипе, эс
хӑраса ӳкнипе эпё халё те сан арӑму мар. Сан юратнӑ хёрӳ ҫеҫ.
П ёлетӗн-и, ӑнланатӑн-и, ман качча каяс килнине?..
Эрхип эрехпе хӗрнӗ хӗрён ҫак хӑюллӑ сӑмахёсенчен пушшех
именчё пулас, вӑтаннипе уҫҫӑн нимех те пӗлтереймерӗ ӑна. Ульӑн
ҫакӑн хыҫҫӑн савӑнӑҫ ҫӑлтӑрӗ сӳннӗ пекех пулчё пулас. Сӑнё улшӑнчё
унӑн, вара вӑл ш ӑппӑн аяккалла уттарчӗ. Эрхип ун хыҫҫӑн пычӗ,
сукмакран аяккарах пӑрӑнса чечек пуҫтарчӗ, урам пуҫӗнче ӑна хулӗнчен ҫитсе тытрё. Уля каччӑ сӗннӗ чечек ҫыххине илме хирёҫлемерё, уншӑн тав туса пуҫӗпе сёлтрё. Халӗ ӗнтӗ Эрхип хӑюлланчӗ,
ун умне тӑрсах сӑвӑ каларё:
Санш ӑн, тантӑш , татрӑм лантӑш
Ешӗл вӑрманта.
Й ӑл-йӑл култӑн, хапӑл пултӑн
П арнене чунтан...
Уля ӑна хулӗнчен тытса малалла уттарчӗ, кӑмӑлё уҫӑлнӑскер,
хаваслансах калаҫрӗ:
- Ахалех эсё сӑвӑ ҫырма пултараймастӑп тесе кутӑнлаш атӑн,
ман тетраде юри тултарасшӑн мар пулас.
- Тултарма тултарӑп-ха, анчах нумай кӗтмелле пулать-ҫке. Ытла
вӑрах, йывӑррӑн шӑранаҫҫӗ йёркесем. Итле, паян кӑна пуҫра ҫуралнӑскер ку:
Хура куҫлӑ йӗкбт пёринче
Хӑйён чун савнийё ячӗпе
Ҫутма пулнӑ ҫӑлтӑр тӳпере...
Уля ку сӑвва чӑн та пуҫласа илтет. Улина ятлӑ телей ҫӑлтӑрне ҫутатӑп
тесе шантарнӑччё вӗт вӑл. Ҫавна аса илтерет мар-и ӗнтё хӗре.
- Пирӗн репетицине ҫитмелле вӗт. Чӗрӗк сехет ҫеҫ юлнӑ. Васкар! - тесе Уля Эрхипе малалла туртрӗ.
Кӗске урам тӑрӑх чукун ҫул хёрне вёсем часах чупса ҫитрӗҫ,
тавар тиенё пуйӑса ирттерсе ячёҫ те вокзал патне каҫрӗҫ, каллех
урампа чупрӗҫ, редакцие вӑхӑтрах ҫитрӗҫ. Райхаҫат редкаторё полиграфистсемпе журналистсен хорне йӗркеленёччё. Унта вӑл ком 
сомол райкомӗнчи ҫамрӑксене те чёнчӗ. Хора хутшӑнма Ульӑпа
Эрхип те килёшрёҫ. Хор ялсенче, хими завочӗн клубӗнче, районти
Культура ҫурчён сцени ҫинче хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартрё. Кӳршӗ
района та ҫитсе килчёҫ, республикӑри ӗҫпе юрӑ уявне хутшӑнма
тивёҫ пулчӗҫ.
Ш упашкара пуйӑспа ҫитсен, вӑрнарсене пёрремёш номерлё
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шкула вы рнаҫтарчӗҫ. Вӗсене пулӑшма Чӑматанов хушаматлӑ мусыкҫӑ пычӗ. Репетицисем пуҫланчӗҫ. Юрлас вырӑнне кулас килет Эрхипсен. Дириж ер аллисемпе хӑлаҫланса пит-куҫне камитҫӗ пек туса
хурать те... Хор юрласа ярать:
Вӑй-хал хурсан, пурнӑҫ пулать.
Э й, атьсемӗр, тантӑш семӗр...
Ҫав вӑхӑтрах Чӑматанов ш ӑлаварне йӑш т ҫӳлелле туртса хӑпартать, пит-куҫне пӑрӑҫ ҫинӗ пек пӑркалантарса илет. Нумайӑшӗ ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ. Д ириж ер юрра ҫӗнӗрен пуҫлать:
Вӑй-хал хурсан, пурнӑҫ пулать...
Ҫур кун ю рласан тин хӑнӑхса ҫитрӗҫ вӗсем ҫак камитҫӑ сӑнлӑ
ҫын хусканӑвӗсене. Йӗркеллех тухаҫҫӗ-мӗн юррисем, халӑх умӗнче
намӑс курас пек мар. Каҫпа уҫӑлма эртелпе тухрӗҫ, унтан Атӑл
хӗрне кайрӗҫ. Кунта вӗсем карталансах, юрла-юрлах тӑвалла утрӗҫ:
Т антӑш сене пухрӑмӑр, пухрӑмӑр,
Атӑл хӗрне тухрӑмӑр, тухрӑмӑр...
Ы ран кӑтартмалли сценӑна пурте тепӗр хут аса илсе пычӗҫ.
М айӗпен Эрхип Ульӑна хыҫаларах та хыҫаларах хӑварса пычӗ те
уш кӑнран тӑрсах юлчӗҫ вӗсем. Ҫыран хӗррипе ҫӳлтен аялалла, аялтан ҫӳлелле миҫе хут хутламарӗҫ пуль хӗрпе каччӑ, шкула ир енне
тин таврӑнчӗҫ.
Уява хутш ӑнакан “артистсене” Советсен ҫурчӗ умне йӗркипе
тӑратса тухрӗҫ, унтан вӗсем урампа Л акрей вӑрманне ҫити ҫурран
утрӗҫ. Чӗрере хаваслӑх туйӑмӗ. Кану паркне кӗрсенех сылтӑм енче
сцена пур. П олиграфистсемпе журналистсен хорӗн ҫавӑнта юрламаллаччӗ. Вӑрнар ятне ярас мар тесех тӑрӑш рӗҫ пурте. Хисеп грамоти илсе таврӑнчӗҫ вӗсем Ш упаш картан. Тӑван республика уявӗ
питӗ савӑк иртрӗ.
6
Ҫу кунӗсем ытла та кӗске-ҫке. Сиссе те юлаймарӗ Эрхип Л ас
кин вӗсем хыҫала тӑрса ю лнине. Ҫ ӗнӗ м аш инине лайӑх пӑхать вӑл.
У нпа чупас текенсем нумай. П ӗрмай ял тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ райком ҫыннисем. П ёрремёш секретарь никама та пӳлӗмре лартмасть. Юлашки
пленума вӑл Эрхипсен колхозӗнче ирттерчӗ. Уля Улхашова та бюро
членӗсемпе пӗрле президиумра ларчӗ. Пленум хыҫҫӑн Эрхип ыйтнипе вӑл каҫчен яла юлчӗ.
Л аскинсен килӗ ҫырма хӗрринче. Пӳрчӗ кивӗскер, сарайӗ. улӑмпа витнӗскер. Ун ҫумӗнче кӗлет пекки пур. Кӑшт аяккарах мунчапа
лаҫ лараҫҫӗ.
Амӑшӗ хӗрпе килнӗ ывӑлне хирӗҫ тухсах кӗтсе илчӗ. “ Пӳрт-^урт
та таса мар, ма маларах систерм ерӗн” - тесе хыпӑнса ӳкрӗ. Иӑрӑ
хӗрарӑм калаҫнӑ хушӑрах хӑнана тӗпелелле иртсе ларма та пулӑшрӗ,
сӗтел ҫине апат-ҫим ӗҫ хатӗрлеме те ӗлкӗрчё. Кӑмакара пӗҫернӗ аш
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яш ки Ульӑшӑн нихҫан тутанса пӑхман апат пекех туйӑнчӗ. Эрхип
амӑшӗ сӗннӗ кӑпӑклӑ сӑрана хӗр тутанса ӗҫрӗ.
Тулалла тухсан, амӑшӗ Эрхипрен ыйтса пӗлчӗ-пӗлчех:
- Ывӑлӑм, ҫакӑ пулать-и сан Вӑрнар хӗрӗ?
- Ҫакӑ, анне, ҫакӑ, - вӑтанчӗ Эрхип, - ш ӑпах ҫакӑ ӗнтӗ вӑл
кинӳ пулмалли.
- Хӑвӑра хӑвӑр килӗш теретӗр-тӗк, пӗрлешӗр. Авланма чармас.
Туйне хатӗрленкелесе тӑвӑпӑр. Халь ӗҫ вӗҫленнӗ, ерҫнӗ. М ана килӗшет хӗрӳ. Кӗлетки ҫирӗп. Сӑнӗ пур. К алаҫнинчен, кӑмӑлӗ те аван
пек.
Эрхип амӑш не такам илтесрен хӑранӑ евӗр пӑшӑлтатрӗ:
- Мана качча тухма хатӗрех вӑл, анчах эп хам тӑхтас тетӗп. Пурпӗрех ялта пурӑнма килӗшмест Уля. Ман Вӑрнарта хваттер ҫук. Вёсен
хӑйсен пӗр пӳлӗм ҫеҫ. М алалла вӗренес те килет тата... Ҫ авӑнпа
васкама шутламастӑп. Ҫын ӗретлӗрех пурӑнма пуҫлар-ха, анне. Ун
тан куҫ курӗ.
- Ҫапли ҫапла пуль те, ывӑлӑм. Вӑраха тӑсса пы рсан-пы рсан,
тупнӑ телее ҫухатасран та хӑратать. Ю ратнӑ ҫын ялан тӗл пулмасть
вӑл. Юрӗ ӗнтӗ, хӑвӑнне ху пӗл. Ман та ҫы нсем пек кин кӗртсе ачапӑча курас, вӗсене пӑхас килет те ҫав...
Амӑшӗ лаҫрах юлчӗ. Эрхип пӳрте кӗчӗ. Уля сӗтел хуш ш инчен
тухнӑ иккен, тӑрӑхла тӗкӗр умӗнче капӑрланса тӑрать. Ҫӳҫне майланӑ май вӑл кӑштах каҫӑрӑлнӑ. Кӗпи ҫӳлерех ҫӗкленнипе тулли
пӗҫҫисем ҫуталса тухса тӑраҫҫӗ. Ахаль те авӑнчӑк пилӗкӗ тата шаларах путса кӗлеткине пушшех илемлетет. Хӑй ҫине каччӑ пӑхнине
асӑрханӑ хӗр йӑл кулчӗ те аллисене ҫӗрелле усрӗ. Асамлӑ кӗлетке
ҫийӗн пурҫӑн кӗпе вӗтӗ хумлӑн чӗтренсе илчӗ. “ Кил кунта, санӑн
вӗт эпӗ, пӗтӗмпех санӑн. Иӑт та вырӑн ҫине илсе ларт мана. Ирччен
арӑму пулӑп. Кил хӑвӑртрах?” - теессӗнех туйӑнчӗ ӑна Уля. Анчах
хӗр ҫӑварӗ уҫӑлмарӗ. Куҫӗ ҫеҫ йӑлкӑш са ҫунчӗ. Хыҫалта амӑш ӗн ура
сассисем илтӗнчӗҫ.
Ҫула тухсан Эрхип калаҫу пуҫарчӗ:
- Эпӗ ача чухнех тинӗс ҫинчен кӗнеке вулама питӗ юрататтӑм.
Флота лекес ёмӗт пурччӗ - лекеймерӗм. Салтакра пӗрле пулнӑ юлташ халӗ Ригӑна чӗнет. Вӑл унта пӗлтӗрех моряксем хатӗрлекен
аслӑ шкула вӗренме кӗнӗ. Эпё те ҫавӑнта каясш ӑн.
- Ан лӗпӗртет-ха пустуй. Мӗнле тинӗс? - кӗтмен ҫӗртен илтнӗ
сӑмахпа хумханса ӳкрӗ Уля.
- Ҫавӑн пектинӗсех. К ӑвак тинӗсех. О кеан, эппин. Куҫпа виҫсе
илейми вӗҫсӗр шыв. Карап урлӑ ҫӗкленсе саланакан хумсем. Ро
мантика.
- П арап, ак, сана романтика. Кӑтартӑп кӑвак тинӗс. Сан валли,
вӑн, уйра хумханать сарӑ тинӗс. Куҫпа виҫсе илейми пуянлӑх. Атте
стат илсен, кӗр те ялхуҫалӑх интитутне, вӗрен, пул агроном, пуҫлӑха тух. Вӑт сан тӗллевӳ ӑҫта пулмалла.
- Вӗренсе пӗтерер-ха малтан каҫхи шкулне, - лӑплантарчӗ Э р
хип хӗрсе кайнӑ хӗре. - Ку, тен, пустуй пакӑлтату кӑна пирӗн. Тем
кӗтет пире умра. Тем тинӗсӗ.
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- Тем курас пулсан та, куҫҫуль тинёсӗ курас марччӗ, куҫҫуль
тинӗсӗнче иш ес марччё, - тесе калаҫӑва урӑх еннелле пӑрчӗ Уля.
Л аскин “ Комсомол прож екторӗн” ш табне канӑҫа пёлмесёрех
ӗҫлеттерчӗ. Ш таб членёсем питё ҫивӗч, талпӑнуллӑ ачасем пулчӗҫ.
Ҫиччас рейд ирттереҫҫӗ те, йӗркене пӑсакансене сатира хаҫатӗнче
ҫунтараҫҫӗ. А ш -какай комбинатӗнче те хӑш не-пӗрне тӗпёртеттерсе
илчӗҫ. Аш пӗҫертсе тухакансем хушшинче Уля амӑшӗ те “прож ек
тор” ҫутине лекрӗ. Темиҫе хутчен те асӑрхаттарнӑ-мӗн ӑна унччен
те. Хальхинче м илици аллинех пачӗҫ. А йӑплисене суд турёҫ. Улхаш ована та айӑпларӗҫ. Ун хушаматне асӑнмасӑр хаҫат кӑларма май
ҫукчӗ ӗнтӗ. К улӑш ла ӳкерчӗк айн е хальхинче райхаҫат поэчӗ
ҫырнӑччӗ.
Ун ҫинчен пӗлм енни Вӑрнарта ҫукрахчё пуль. Ш култа та калаҫу
хӗрнӗччӗ. Уля класа пуҫа чиксе пырса кӗчӗ. Уроксем пётиччен те
сӑмах хушмарё вал Эрхипе. Киле кайма тухсан, пурпёрех юнашар
утма килёш рӗ, каччине ҫав хаҫат умне ҫитерсе тӑратрё.
- Эс ма ман аннене тӗнче умёнче намӑс кӑтартан, э? Кала-ха!
- тарӑхнипе хыттӑнах каларӗ хёр. - Н у-ка, илсе пӑрах! Чёрсе пер!
Ы ранах пёрремёш секретарь патне пыратӑп. Пурпёр илтеретёп. Илтетён-и, илтеретёп?!
Эрхип ӑна лӑплантарм а пӑхрё:
- Ш ӑпрах-ха эс. Пустуй ан хӑлтӑклан. Ӑнлан малтан. Эс хӑв та
ком сом олка. Бюро членё. Сан хӑвӑн та кӗреш мелле вӑрӑсемпе.
- Аха, эс ман аннене вӑрӑ тесш ён-и? М ан анне вӑрӑ-и? Пурте
йӑтаҫҫё унтан. М ён, сан шутупа аш -какай комбинатёнче шулёксем
ҫеҫ ӗҫлеҫҫӗ-им ? Н имле шулёксем те мар вёсем — йёркеллё этемсемех.
- Епле вӑрӑсем мар? - тёлёнчё Ласкин. - Патшалӑх япалине киле
ҫаклатса пы ракан ҫы н кам пулать вара? Вуншар, ҫӗрш ер кило
грамм аш -к акай , кӑлпасси пӗҫертеҫҫӗ пать те... Сан аннӳ те, авӑ,
пёр пӑт кӑлпассипе ты тӑннӑ. М ан шутпа, вӑл та вӑрӑ. Тӗп-тӗрӗсех
ҫырнӑ.
- С ӑввине епле тӑрӑш са ярӑмларӑн-ха? Ух, сана! Тек ан пыр
пирбн пата. Ура ярса ан пуснӑ пултӑр “ вӑрӑсен” картлаш ки ҫине.
Эпир сансӑрах чипер пурӑнатпӑр. Хамӑртан кулакан кирлӗ мар пире.
- Н амӑс халь м ана урама тухма та, шкула пыма та. Эй турӑ, мбн
туса хутӑн эсё, Эрхип, - нёш ёклетрё хёр.
- Эс айӑплӑ мар вӗт унш ӑн. Ачи аш ш ӗ-ам ӑш ӗш ӗн хурав тытмасть.
- С ана, мён. Эс хӑнӑхнӑ унаш кал хаҫат кӑларма. Паян ман ан 
нене нам ӑслантаратӑн, ыран - теприне. Кулса ҫеҫ ҫӳретӗр.
- Тёрёс мар ӑнланан эс, Уля. Вӑрлакана ӑна алӑран ярса илсессӗн ун ҫинчен мӗнпур халӑха пӗлтермелле, хытӑ питлемелле.
Ы ттисене асӑрхаттармалла. Халӑх куҫӗ ҫитӗр, халӑх куҫӗ ҫунтартӑр
унаш каллисене. Ҫавӑн чухне кӑна пирӗн ӗҫёсен усси пулӗ.
- Ю рӗ, усӑ турӑн ӗнтӗ халь. Анчах та ман анне сана куншӑн
пурпӗр каҫарас ҫук. Усал вӑл. Куҫӗ тӗлне ан пул.
- Апла ман унран хёр ыйтса качча илесси те пулмё...
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- Калама пултараймастӑп. Хам эп унран иртме ш утламастӑп, ҫапла каласа чупсах кайрё Уля.
Каччӑ шӑхӑркаласа урампа утрӗ.
7
Вӑхӑт ҫитменнипе вӗренмеш кӗн тем пекех йывӑр пулчӗ пулин
те Эрхип Ласкин каҫхи вӑтам шкулта лайӑх паллӑсемпе ҫеҫ ӗлкӗрсе
пычӗ. Нимӗҫ чӗлхи малтантарах такӑнтаратчӗ те, майӗпен ӑна та
ҫӗнтерчӗ. Ёҫре те ӑнсах пыратчӗ-ха. Пёрремёш секретарь ӑна, вӑтам
шкул пӗтерсен инструктора лартма, авлансан хваттер пама пулчӗ.
Хавхалану пысӑкчӗ унӑн.
Акӑ, юлаш ки экзамен та ӑнӑҫлах иртрӗ. Ҫав кунах вӗсем, каҫ
пулттипе, вӑрманти пӗве хӗрринче юлаш ки хут эртелпе тӗл пулса
савӑнмаш кӑн килӗш се татӑлчӗҫ. Вӗрентекенсене те чӗннӗччӗ. Купӑсҫӑ та хӑйсем хушшинчех тупӑнчӗ. Хавас кӗвӗпе юрларӗҫ, таш ларӗҫ. Пурте кӑмӑллӑччӗ. Уля сӑн-питӗнче ҫеҫ Эрхип тунсӑх палли
асӑрхарӗ. Кулли те паян унӑн темш ён яланхи пек чӗрене пырса
тивмест. Юрри те уҫӑмлах тухмасть. Хӑйсен тункати патне кайма
та, сукм акӗпе утма та ки лӗш м ерӗ вӑл, ю лташ сем пе поселока
таврӑнчӗ.
Ю лашки вӑхӑтра хӗр питӗ шухӑша кайса ҫӳренине каччӑ сисрӗ.
Вӑл унран мӗнш ӗн ю тш ӑннине те ӑнланчӗ. Уля пӗрре амӑш ӗ п и р
ки кӳренчӗ, тепре... Эрхип Тинӗс ф лочӗн аслӑ ш кулнех вӗренме
кӗресш ӗн-ҫке. Шухӑшне улӑштарма шутламарӗ каччӑ: хӗрӗ ӳкӗтлесен те, пёрремёш секретарь пы сӑк малашлӑх ш антарсан та. Н икама
та суяс темерӗ, хӑйӗн ҫирӗп сӑмахнех каларӗ: Ригӑнах каятӑп.
- Чӑнах каятӑн апла, Эрхип. Пӑрахса хӑваратӑн м ана,- миҫе хутчен пуҫармасть пуль ӗнтӗ хӗр ҫак калаҫӑва.
- Тӳрех тинӗсе, океана тухса тармастӑп вӗт эпё, Балтика тӑрӑхне,
хулана ҫеҫ каятӑп. Каникула Вӑрнара килетӗп. Эсё те унта пырса
курма пултаратӑн. Уйрӑм пурӑннипе юрату пушшех ҫирӗпленет,
тет. Тӗрӗслесе пӑхар хамӑрӑн юратӑва. Мӗне тӑрать вӑл, мӗнле ҫирӗплӗхпе савӑнтарать пире.
Уля хаш та хаш сывласа ш анчӑксӑррӑн капать:
- Телейлӗ шӑпа мар манӑн. Эс вӗренсе тухиччен ман тӑватӑ ҫул
тунсӑхламалла. Вӗренсе тухӑн та хӑвӑн кӑвак тинӗсне тухса кайӑн.
Ман уйӑхӗ-уйӑхӗпе ҫы ранра кӗтмелле пулать. Чарлансен сассине
итлесе йӑпанса пурӑнмаш кӑн пымапла-ш и ман унта? Тӑварлӑ шывпа тӑварлӑ куҫҫуле ҫуса тасатмашкӑн ӗмӗтленмелле-ши? Ытла йывӑр
кунҫул сӗнетӗн эсӗ. Вӑрнартан ман ниҫта та каяс килмест. Аннене
те пӑрахса хӑварма ш алккӑ.
- Анне вӑл манӑн та пур-ха. Анчах та эпир анне тесе кил ҫумӗнчех пӑчланаймӑпӑр ӗнтӗ. Кӑштах хӑюллӑрах, анлӑрах шухӑшламалла. Юрату тесе те пӗр-пёринпе ҫыхӑнсах ларайм ӑпӑр. Чун туртакан ӗҫ пирки те манмалла мар. Халӗ эпир пӗрлеш ес пулсассӑн...
Ригӑра иксӗмӗр хваттер тупса пурӑнассӑн туйӑнмасть. Сан та, ман
та кӗсье ҫӳхе. Эсё кунта, эпё — унта пулӑп. Мён интересё унаш кал
6.
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пурнӑҫӑн.
- М ана хама та вӑл пурнӑҫ кӑмӑла каймасть. Икӗ ҫӗрлӗ пулас
пулсан, мён тума качча тухмалла, авланмалла? Ҫамрӑклӑх пӗрре
килет. Ҫапах та, тӗплӗнрех шухӑшласа пӑх. Эпё вара сана ҫакӑн пек
задача паратӑп: ман юрату хаклӑрах-и е кӑвак тинӗс хумӗ?
Эрхип ҫам кине икӗ аллипе ҫатӑрласа тытрӗ, пуҫа чиксе тӑчӗ,
мӗн каласан лайӑх-ш и тесе шухӑшларӗ. Вӑл пӗртте кӑвак тинӗсе
хӑйӗн юратӑвӗпе улӑш тарасш ӑн мар-ҫке. Унӑн хӑвачӗпе, ҫулӑмӗпе
кӑвак тинӗс хумне ҫӗнтерсе пырасш ӑн. Ӑна вёренме, ӗҫлеме, телейлӗ пурӑнма ҫак юрату пулӑш асса ш анать, кӗтет. Ю ратӑвӗ вара...
М ӗн калас-ха унӑн? Хӗре ҫак савӑнӑҫлӑ кун кӳрентерес те, йӗртес
те килм ест каччӑн. Ш ухӑшласа тӑрсан-тӑрсан вӑл куҫне уҫса суймасӑрах хуравларӗ:
- Кӑвак тинӗс хумӗсене ҫурса ҫиле хирӗҫ хӑюллӑн иш екен Юрату
хаклӑ м анш ӑн, Уля.
- Ӑ нлантӑм , р ом антик. Эсӗ хӑвӑн ш ухӑш унтан иртмен чул
чӗреллӗ ҫын. Вӗренмехталпӑнатӑн. М ансӑрах хулана каясш ӑн. Мана
унаш кал малашлӑх хӑратать.
Вёсен калаҫӑвӗ пӗр ҫемме куҫаймарӗ. Ш култи ӑсату каҫӗ хыҫҫӑнах Уля тепӗр ӑсату каҫне кӗтме пуҫларӗ. Вӑл уншӑн пурнӑҫра юлаш
ки савӑк пулассӑн туйӑнчӗ. Чӗри теме сиссе ыратрӗ, ӑшӗ вӑркарӗ.
Ӑна вара кӗтес мар тесен те, кӗтсе илмеллех пулчӗ. Райкомра ӗҫлекенсем хӑйсен хӗрӳ ю лташ не, ҫил ҫунатлӑ ям ш ӑкне Эрхип Л аскина питӗ савӑнӑҫлӑн ӑсатрёҫ Ригӑна. Унччен вӑл экзаменсем парса
килнӗччӗ. Ресторанта апатланчӗҫ. Таш ланӑ май Уля Эрхип куҫӗнчен куҫне вӗҫертме пӗлмерӗ.
- И тле-ха, Эрхип, мана темш ён иксӗмӗр паян юлашки хутташ ланӑ пек, ю лаш ки хут юрланӑ пек туйӑнать. Сана унта тинӗс пикисем ҫавӑрса илеҫҫех пуль. М ӗнш ӗн ҫак туйӑм ҫуралчӗ-ха ман?
Эрхип хӗре хӑй ҫумнерех пӑчӑртаса хӑлхинчен калать:
- П ёрремёш сесси хыҫҫӑнах килетӗп. Ун чухне Культура ҫуртӗнче таш лӑпӑр. Ҫулла каникула таврӑнӑп, вара пӗве хӗрринчи тун
ката ҫинче хальхи пекех ҫаврӑнӑпӑр. Ан хуйхӑр. Вилме каймастӑп
вӗт.Ан ман ҫеҫ мана. Ч ас-час ҫы рса тӑр.
Хӗр куҫӗнче вӑл пурпӗрех тунсӑх палли кӑна курчӗ.
П ӗр-пёринчен уйрӑлсан ҫыру ҫӳретсех тӑчӗҫ-ха вӗсем. Уля Э р
хипе хӗллехи каникула кӗтрӗ. Каччӑ сӑмахне пурнӑҫлаймарӗ. Юлташ ӗсем вӑл вӑхӑтра ти н ӗс портӗнче укҫа ӗҫлесе илме калаҫса
татӑлнӑччӗ. Л аскин та килӗш рӗ. Ӑна та укҫа пит кирлӗ-ҫке. Хӑйне
валли те, ам ӑш ӗпе хӗрне парне туянса памалӑх та. Ҫуллаччен чӑтма
пулчӗ. Уля патне ҫы рнӑ ҫырура та ҫав шухӑшах ҫирӗплетрӗ. Ҫулла
каллех унӑн вӑхӑт пулмарӗ, виҫӗ кунлӑх кӑна килчӗ. Вёсен каникулта тинӗсе тухмаллаччӗ.
Райком ра ӗҫлекен Илле Д м итриев вокзала такама ӑсатма тухнӑ.
Пёрлех Эрхипе те кӗтсе илчӗ вӑл. Сӑмах май Уля Улхашова пирки
пӗлтерчӗ. Ун патне аш -какай комбиначӗн директорӗн ачи ҫӳреме
пуҫланӑ-мӗн!
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Эрхипӗн юлташне пӑрахса хӑварсах ҫӗвӗ фабрикине чупас килчӗ.
Туртӑнса та пӑхрӗ вӑл. Илле ӑна картах тытса чарчӗ:
- Васкама юрамасть.
Вӑрнара ҫунатлӑ туйӑмпа вӗҫтерсе ҫитнӗ йӗкӗт райкома кӗрсе
тухнӑ хыҫҫӑн та лӑпланаймарӗ, чӳречерен Улхашова пурӑнакан урам
еннеллех тинкерчӗ. Илле ӑна райком м аш инипе киле ӑсатрӗ.
- М алтан аннӳпе курса калаҫ. Кӑштах чирлекелетчӗ пулас-ха
вӑл. Кайран вара хӗрӳ патне чуптар. Ҫавна ан ман эс: анне пирӗн
темле хӗртен те, темле хӗрарӑмран та маларах, ҫывӑхрах пулмалла.
Анне вӑл - пӗрре, - кӑштах ӑс пачӗ юлташӗ.
Ялта та тӑрас килмерӗ Эрхипӗн. Амӑшӗ унш ӑн та ӗнтӗ тӗнчери
чи ҫывӑх ҫын пулсан та, вӑл унпа чи кирлине калаҫса илнӗ хыҫҫӑн, ҫав машинӑпах каялла ларса тухрӗ. Тем пек талпӑнсан та пурпӗрех каҫчен Вӑрнара ҫитеймерӗ. Илле Дмитриев райком ӗҫӗпе икӗ
колхозра пулчӗ. Район центрне ҫитсен вӗсем ресторана кӗрсе апатланчӗҫ те Культура ҫуртне васкарӗҫ. Унта Ш упаш кар артисчӗсен
концерчӗ пулмаллаччӗ. Ульӑпа каччи килессе чӑтӑмсӑррӑн кӗтрӗҫ.
Анчах лешсем курӑнмарӗҫ. Концертран вара Эрхип вӑрман хӗрринчи
хӑрах енлӗ урамалла васкарӗ. Улхашовсен подьездӗнчи картлаш ка
тӑрӑх вӗҫнӗ пек хӑпарчӗ. Алӑка васкаса шаккарӗ. Кӑш т вӑхӑт иртсен
алӑк чӗриклетсе уҫӑлчӗ те... ун умне вӑрӑм халат тӑхӑннӑ Уля тухса
тӑчӗ. Ним тума аптӑранипе хӗр хӑй тӑрӑх пӑхса илчӗ, уҫӑлнӑ арка
часрах майланҫи турӗ, ҫӳҫне-пуҫне якаткаларӗ, унтан тин “Эй,
турӑҫӑм, эсӗ-ҫке ку?” - тесе кукленсе ларчӗ. Эрхип Ульӑна ҫӗклесе
тӑратрӗ. Вӑл качча алӑ парса малалла иртме хушрӗ:
- Атя, хывӑн. Хӑна пулӑн. Хӑҫан таврӑннӑ вара эсӗ? М а пӗлтермерӗн?
- Телеграмма ҫаптарнӑ пулсан, кӗтме иккӗн тухаттӑрччӗ-им
перрон ҫине? - плащне хывса ҫакнӑ май йӗплесе илчӗ Эрхип.
- И ккӗн кӑна мар, фабрика эртелӗпе кӗтсе илеттӗмӗрччӗ сана,
ҫухалнӑскере. Хӑй пӗрмай ҫав вӑхӑтра, ҫав кунсенче тӗл пулатпӑр
тесе ш антарса пурӑнать те ҫырупа... М ан тем тумалла. С ана кӗтекӗте капла эп ват хёр пулса юлатӑп вӗт. Кайран эс пӑхмӑн та, ҫамрӑкраххисене кӑмӑллӑн. М ан вара... М ан вара хӑрса типнӗ йывӑҫ
пек кайса ӳкмелле-и ҫӗр ҫине? Пытармастӑп хамӑн вӑрттӑнлӑха.
М ӗнш ӗн тесен сана ку таранччен элеклесе паракан пурпӗрех
тупӑннӑ ман ҫинчен. Куҫунтанах, хусканӑвусенченех ӑнлантӑм. Ҫитменнине тата эсё халӗ те, тӗл пулсан, ыталаса чуптумарӑн. Пӗлетӗн
вёт эп ирӗклех маррине?
- Пӗлетӗп.
- Ҫ итменнине анне тата. Хӑвна вӑл райкома пырса хӑртнине
те, урамра тӗл пулса ятлаҫнине те м анман пуль. К ураймасть вӑл
сана. Унчченех санран уйӑрасшӑн мӗн тӗрлӗ тапаҫланмарӗ-ши манпа.
Иксӗмӗр юнашар чухне парӑнмарӑм ӑна, итлемерӗм. К айран... Кӗҫ
ҫулталӑк вӗт пӗрле пулманни. Ытла нумай-ҫке. Анне мана пуяна
качча парасш ӑн. Каччине те тупнӑ вӑл. Д иректор ачипе тахҫанах
6'
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паллаш тарасш ӑнччӗ те, майӗ килсе тухрӗ унӑн. Эсӗ куҫ умӗнчен
ҫухалтӑн. Э пӗ пӗччен тӑрса юлтӑм. Ҫавӑн чухне илсе килчӗ вӑл ӑна.
П аллаш тарчӗ. И ккӗ ки нона кайса килнӗччӗ. Темш ӗн чун турмасть
ман ун патне. Ытла вӗҫкӗн. Пӗрмай пуянлӑхӗпе мухтанать. Санран
ылтӑн чӑм ӑркки тӑватӑп, тет. П ижон. Тем тумалла ӗнтӗ. Сана тӗл
пулнӑш ӑн, сана ю ратнӑш ӑн хама хам ӳпкелетӗп. Ҫавӑн чухне ки 
нона мён тума тухса кайрӑм -ш и? М ӗнш ӗн килӗш рӗм-ш и Эльвира
сӗнӗвӗпе? Ун, мӗн, хуйхи ҫук, упӑш ки лайӑх. Пыл та ҫу тенӗ пек
вёсен пурнӑҫӗ. М анӑн... М анӑн тем тӗтри явӑнать куҫ умӗнче. Сана
та хуш ӑран курми пула пуҫларӑм ӗнтӗ ҫав тӗтре ӑшӗнче.
К алаҫнӑ май Уля питне ш ӑла-ш ӑла илет. Ун куҫӗнче Эрхип унчченхи аҫа-ҫиҫӗм лӗ вут-хӗм асӑрхаймарӗ, тётре карса илнё тинёс
евӗр тунсӑх тӗнчине ҫеҫ курчӗ. “Ӑ ҫта-ш и халӗ темиҫе ҫул каярах
Вӑрнарта ҫуралнӑ юрату? Куҫра-ши? Темле ҫав. Тётре ӑшӗнче нимӗн
те курӑнмасть. Тута хӗрринче-ш и? Вӑл та пӗртте ҫулланса кулмасть. К ӗпе айӗнче-ш и? Вӑрӑм халачӗ, авӑ, йӑрӑс кӗлеткине хупл ан ӑ. П у р -ш и вӑл? В и л м ен -ш и ? П ур ӑн ать-ш и ҫав Ю рату?” вӗлтлетсе илчӗ пуҫра шухӑш.
Килхуҫи качча сӗтел хуш шине кӗртсе лартрӗ, апат хатӗрлерӗ,
буфетран каллех пилӗк ҫӑлтӑрлӑ кон ьяк кӗленчи кӑларса лартрӗ.
- А ннен запасне кӑштах хухтарар-ха. А стӑватӑн-и?
- Астумасӑр, ара. И ксӗм ӗр тавлаш нине те манман.
- М ёнле, мораль тӗлӗш ӗнчен аван пулать-ш и халь?
- Вӑрланӑ эрех пулсан, паллах, ӗҫес килес ҫук. Куҫпа курсах.
- Ан хӑра, Эрхип. А нне ӗнтӗ кӑлпасси цехӗнче ӗҫлемест. Вӑл
халӗ эс ш утланӑ пек вӑрӑ мар. Кантурта, директор патӗнче, йыш ӑну пӳлӗмӗнче ларать. Эрехӗ те вӑрланӑскер мар, директор парни.
Ю рӗ, ан турткалаш са лар. Эс пёрремёш курс пӗтернӗ ячӗпе, килнӗ
ятпа, тӗл пулнӑ ятп а ӗҫер-ха пӗреххут. Атту ҫавскер сӗтӗрӗнсе ҫитме пултарать. Я лан ӳсӗр. Уҫмасан - ҫӗмӗрет. Уҫсан, тем пулса тухӗ
сирӗнпе. Атя, ӗҫсе пар пӗрре морякла. Вӑт ҫапла.
А патланнӑ хыҫҫӑн Эрхип кайма пуҫтарӑнчӗ.
- Ан кӳрен мана, чунӑмҫӑм. Эпӗ эс кайнӑранпа пӗртге улшӑнман.
Кӗтме тӑрӑшатӑп сана. Эс вӗренсе тухиччен качча каймасан...
- Кӗт, Уля, кӗт тепӗр виҫӗ ҫула. Вӑхӑт часах иртет, авӑ. Чӑт.
Х ӑвна ху хытарсах чӑт ку таранччен чӑтнине. Ҫирӗплен. Пӑрах эс
унпа ҫӳреме. К инона кайса килнӗш ӗн нимӗн те мар. Каҫаратӑп сана
унш ӑн. Качча тухсан... Н ихҫан та каҫармастӑп. Килместӗп те, курмастӑп та, калаҫмастӑп та. Ҫапла, ҫирӗп ҫы н эпӗ. Каҫармастӑп!
Уля каччӑ мӑйӗнчен уртӑнчӗ те ӑна пит-куҫӗнчен йӗпеннӗ вӗри
тутийӗпе ҫисе ярасла чуптуса пӗтерчӗ:
- Эх, м ӗнш ӗн аякка вӗҫсе тартӑн-ш и эсӗ манран?
Виҫӗ каҫӗнче те урӑх пӗрле пулаймарӗҫ вӗсем. Д иректор ачи
ҫилӗмлех ҫы пӑҫнӑ-м ӗн ун ҫумне. Ульӑна вӑл хӑйӗнчен вӗҫертмерӗ
пулас. Ӑсатма та тухаймарӗ, шеремет.
Л аски н питӗ хуҫӑк кӑм ӑлпа уйӑрӑлчӗ тӑван станцӑран. Кайран,
тинӗсре иш нӗ чухне те лӑпланайм арӗ, хулӑн тетраде сӑвӑ хыҫҫӑн
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сӑвӑ тултарчӗ. Анлӑ тӳпери пӗр ҫӑлтӑрне суйласа илсе Улина ятлӑ
хучӗ. “Улина ҫӑлтӑр” сӑвӑ та ҫырчӗ. Ҫулҫӳреврен таврӑннӑ ҫӗре
Улхашоваран ҫыру килнӗччӗ. Вӑл унран каҫару ыйтать. Уля ӑна д и 
ректор ачипе улӑштарма ш утланине туйса Эрхип урӑх ҫыру ҫырма
пӑрахрӗ.
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Ригӑра хӗр нумайччӗ ӗнтӗ. Тем тёрли те пурччӗ вӗсем хуш ш ин
че: вӑхӑтлӑх савӑнмалли те, пурнӑҫ ҫулӗпе юнашар утмалли те. Чӑваш
ачишӗн ҫеҫ пӗри те чӗрене ҫывӑх марччӗ. Ҫаплах иртсе кайрӗҫ сту
дент ҫулӗсем. Хӑй те сиссе юламайрӗ вӗренсе пӗтернине. Аслӑ
пӗлӳллӗ инженер, тинӗс ҫулҫӳревҫи пулса тӑчӗ. К аникулсенче яла
таврӑнманскер, Л аскин халӗ самолетпа Ш упаш кар урлӑ тӑван вырӑна васкарӗ. Ялне ҫитсе амӑш не савӑнтарчӗ.
- Анне, эпӗ хамӑн ӗмӗтӗме пурнӑҫларӑм. Вӗренсе тухрӑм. Акӑ,
дипломӗ. Акӑ, ромбикӗ. Отпуск вӗҫленсенех, кӗҫех тинӗсе тухатпӑр.
И нҫетри, таҫти инҫетри курӑнман ҫӗрш ы всене иш се ҫӳреме тытӑнатпӑр. М ана пароходство хваттер парать. С ана унта илсе каятӑп.
- Ай тур-турах, ачам. Халь те пӗччен нуш аланса пурӑнатӑп та,
унта тата тӑр пӗччен усрасш ӑн-и эс мана? Кунта, хӑть, ялта, ҫы нсемпе калаҫса чуна кантаратӑп. А влансан, унта, пӗнле пулӗ. Пырӑп
та-и, тен. Эй, ҫук, ҫук, пӗччен мён тӑвӑп унта. Эс таҫта ҫӗр кӗтессинче. Эп - палламан хулара. Ҫук, ҫук, авланмасӑр ан та шутла кун
пирки, - хирӗҫлерӗ амӑшӗ.
- Эс пымасан мана аслӑрах хваттер памаҫҫӗ-ҫке.
- Пурпӗрех тӑхта. Ялтах пурӑнам-ха кӑштах. Ял сывлӑшӗпех сывлам. Итле-ха, сан Вӑрнарта хёр пурччӗ вӗт? Киле те илсе килсе
кӑтартрӑн. Кӳршӗсем ун хыҫҫӑн “Сан Эрхипӳ авланнӑ-им ?” - тесе
тӗпчесе тӑнран ячӗҫ. М ӗн, хирӗҫрӗр-им? Ш арлама пӑрахрӑн та ун
пирки. Вӑт, ҫавна качча илсе каяс пулсассӑн, пырӑттӑм. Ҫапах вӑл
чӑваш хӗрӗ. Калаҫма та, пурӑнма та хамӑрла майлӑ. Ш утсӑр кӑмӑла
кайнӑччӗ те ҫав вӑл мана...
Уля ятне илтнӗрен Эрхипӗн чӗри ҫӗҫӗпе чикнӗ пек ыратса килчӗ.
Мӗн калас-ха ӑна ун пирки? Суйма хӑнӑхман вӑл. Амӑшӗ ахаль те
кӑштах тӗш мӗртнӗ пек туйӑнать вӗсем хушшинче мён пулса иртнине. Унашкал усал сас-хура киле ҫитме пултарнӑ ҫав.
- Анӑҫлах пулса тухмарӗ-ха пирӗн, анне. Эпӗ ӑна кӗтсе пурӑнма
ыйтрӑм, вӑл урӑх каччӑ сӑмахне парӑннӑ. К урманни те виҫӗ ҫул.
Ӑҫта вӑл халӗ, хам та пӗлместӗп.
- Эх, сирӗнпе, ухмахсемпе, тем хӑтланатӑр-ҫке эсир. Ҫ ы нсем
пек вӑхӑтра пӗрлеш се йӗркеллӗ пурнас чух...
Ку калаҫу хыҫҫӑн хуйхӑ ҫеҫ пусрӗ Эрхипе. Ялтах пурӑнса ирттерчӗ вара вӑл отпуска, Вӑрнара тухса та курӑнмарӗ. Килте ӗҫӗ
тупӑнчӗ. Каяс кун колхоз председателе ӑна хӑйӗн ҫӑмӑл маш инипе
Вӑрнара леҫтерчё. М ускав пуйӑсне нумаях кӗтмелле пулмарё. Виҫҫӗмӗш вакуна кӗрсе ларчӗ те вӑл тепловоз кӑш кӑртнине илтрӗ. Кустӑрмисем рельс сы пӑкӗсене вӑраххӑн шутлама пуҫларӗҫ. Нумаях
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та каяйм арӗҫ, пуйӑс сасартӑк карт! туртӑнса чарӑнчӗ. Ласкин чӳречерен пӑхрӗ. Вокзал тӗлӗнче халӑх кӗпӗрленнӗ, мӗн пулнине ӑнланма
хӗн. С танцӑсенче пуйӑса стоп-кранпа час-часах тӑратаҫҫӗ те уншӑн
ним тӗлӗнмеллиех те ҫук. П роводник каярахпа такамсемпе калаҫса
тӑратчӗ.
“Хӗре ш алккӑ, - хуйхӑрать хӑй. - Качча кайма тӑнӑскер, тет. Туй
тумӗпех пуйӑс хыҫҫӑн чупнӑ. Вакуна ларасш ӑн пулнӑ, тыткӑчран
та ярса ты тнӑ, вӑрӑм кӗпи ҫы хланнипе такӑнса урапа айне пулнӑ.
И кӗ урине те пуйӑс каснӑ... ш алккӑ ҫамрӑка. Чӗрӗ юлсан халь унӑн
ӗмӗр нуш а курса пурӑнас пулать. Хӑй нуша курни ҫитмест-ха, ухмах пуҫ миҫе ҫы нна пӑтӑрмах тӑвать. Вилсен, хӑть, пӗр хуйхӑ. Ой,
турӑ усала сирех. Тӗлӗнмелле пулаҫҫӗ ҫынсем. Упӑшки ларса тарнӑши пирӗн пуйӑс ҫине, хӑй упӑш кинчен тарас тенӗ-ш и е такама
курса хыҫҫӑн хӑваланӑ-ш и - пӗлеймерӗм. Ҫулра тем мыскари те
к урӑн” .
Эрхип калаҫӑва хутшӑнмарӗ. Унӑн хӑйӗн те ӑшӗ вут хыпнӑ пек
ҫунать. Х ӑйне те пуйӑс ҫурмалла каснӑ пекех туйӑнчӗ. Станци те,
хырлӑх Та, водокачка пӗви те, тунката та хыҫала тӑрса юлчӗҫ. Ун
умне ватӑрах проводник калавӗнчи темле хӗр сӑнарӗ куҫне-пуҫне
чарса пӑрахса таҫтан муртан тухса тӑчӗ. П икен ш ап-ш урӑ лӑрӑм
тумӗ тӑрӑх вӗри юн ш арласа юхать пек. Куҫӗ чарӑлса, чарӑлса п ы 
рать унӑн. Куҫа хупсассӑн та ҫухалма пӗлм ерӗ-ҫке ҫав сӑнар. Ҫул
тӑрш ш ипе пуҫран тухма пӗлмерӗ проводник сӑмахӗ: “ И кӗ урине
те пуйӑс касн ӑ” . Чӗлхе ҫине вара йӗкӗлтӳллӗ сӑмахсем хӑйсемех
тухса пычӗҫ. М ускава ҫитиччен “ Пуйӑс каснӑ юрату” сӑвӑ ҫуралчӗ.
Ана вӑл Ригӑра хулӑн тетраде ҫырса хурать.
Тинӗсре инҫе ҫула иш екен карап ҫинче Эрхип Л аскин малтан
капитанӑн иккӗм ӗш пом ощ никӗнче ӗҫлерӗ. Карапӗ те тӗлӗнмелле
ятлӑччӗ: “ Ҫилҫунат” . Карап ятне вуласанах ӑна Вӑрнарти шурӑ лаша
аса килчӗ. “Тахҫанах аш а панӑ пуль ӗнтӗ манӑн Ҫилҫунатӑма. Ҫав
хӗрсене пула ҫӗвӗ ф абрикинче вӑхӑтлӑха вилӗмрен ҫӑлӑнса юлнӑччӗ,
халӗ пурӑнмасть пуль ҫав. Хӗрӗсем те куҫ умӗнчен тарса ҫухалчӗҫ” ,
- шухӑшларӗ вӑл.
ҪУР ҪУЛ “ килте” пулманччӗ Эрхип. “ Ҫ илҫунатпа” темиҫе ҫӗрш ыва та ҫитрӗ. Тӗнче курчӑ чӑваш ачи. Улина ҫӑлтӑр ҫутийӗ ҫул
кӑтартса пы нӑнах туйӑнатчӗ ӑна тинӗсре. Ригӑра ун валли пӗр ҫыру
ҫеҫчӗ. Амӑшӗ янӑ пӗртен-пӗр хыпар. Ульӑран та кӗтнӗччӗ ҫыру. Ан
чах унпа ҫыхӑну пачах татӑлчё. Тӗрӗссипе ҫав ҫыхӑнӑва вӑл хӑй
татма пулӑш рӗ-ҫке. Ҫ ы рм анш ӑн хёр те кӳренчӗ пуль. Ҫавӑнпах ответлемерӗ ӗнтӗ. Х альччен, тен, директор ывӑлне качча тухса ачапӑчаллӑ та пулчӗ пуль. М ён тума ҫыру ҫырса чӗрине тепӗр хут хускатать-ха ӗнтӗ вӑл чипер ҫемьеллӗ пулнӑскер.
Х ӗр-хӗрарӑм сы влӑш ӗпе сывламасӑрах пурӑнаймарӗ Эрхип те.
Анчах хӑйне валли мӑш ӑр кӑна ш ырамарӗ. Такампа паллашсан та
вёсен хуш ш ине таҫтан савӑлласа ҫӗмӗрсе кӗрсе каять Уля сӑнарӗ.
Кӑвак куҫӗпе ик еннелле хём сирпӗтсе, сап-сарӑ ҫӳҫне варкӑш тарса чуна кантарм алла кулса ярать те вӑл... П аллаш нӑ хӗр-хӗрарӑм
Эрхип ҫумӗнчен вӑшт кӑна ҫухалать. Каллех пӗччен, тӑр пӗччен
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тӑрса юлать моряк. Юрать ҫулҫӳрев ҫӑлать. Ҫӗнӗ ҫул, ҫӗнӗ ҫӗршыв.
Тинӗс, пӗрмаях кӑвактинӗс... Капитанӑн аслӑ помощ никне те ҫитрӗ
ӗнтӗ вӑл. Амӑшне ялтан чӗнсе килчӗ. Хӑй каяймарӗ ӑна илме. Икӗ
пӳлӗмлӗ хваттер пачӗҫ ӑна ҫакӑн хыҫҫӑн Ш арлотес урамӗнче. Тепӗр
рейсран таврӑннӑ ҫӗре Л аскина савӑнӑҫ хыпарӗ кӗтетчӗ. Вёсен ка
рап хуҫине пароходствӑна куҫарнӑ май, ӑна “Ҫ илҫунат” капитанӗ
туса хучӗҫ. Ҫ амрӑк капитан “ Волга” туянса ячӗ. Ҫӑмӑл м аш инӑпа
Ригӑра чупкаларӗ. Унтан каллех рейса тухса кайрӗ. Таврӑнсан, амӑшӗ
ӳпкелешрӗ:
—Авланмасан эс, Эрхип, ват хусах пулса юлӑн. Вӑтӑр пиллӗке
ҫитрӗн вӗт. Ҫуралнӑ кунна та эпӗ пӗчченех палӑртрӑм. Ак ҫакна
санне, темле акӑлчансен тш инне, тутанса пӑхрӑм. Кӳрш ӗри карчӑкпа старике те ӗҫтертӗм. Ялта эп ир пӗччен вӑрггӑн хупӑнса ларса
пурӑнма хӑнӑхман та, кунта та халӑхпа пуплес килет. Итле, кӑҫал
та авланмасан, яла тухса тарап эп. Й ӑлӑхрӑм тинёс сассине итлесе
ҫак ҫуртра. М ан тырӑ пуссипе хамӑр умри йӑмрасем каш ланинех
тӑнлас килет. Кунта тупаймастӑн пулсан, хамӑр пата, Чӑваш ьенне
кайса илсе килсе пар-ха пӗр-пӗр хӗрарӑм. Халь тин сана, ват хусаха, хёр те качча пымё.
— Ют ҫӗршывран илсе килсе парас мар-и, анне? - шӳглерӗ ывӑлӗ.
— Ан кул. М ана ахаль те кунти ҫы нсем те ют ҫӗрш ыври пекех
туйӑнаҫҫӗ. Калаҫма йывӑр вёсемпе. Ни эп вырӑсла чаплах пӗлмес,
ни вӗсем, тенӗ пек. Чӑвашах туп-ха. Хамӑр ҫыннах.
Вӑрӑм рейс вӗҫленнӗ хыҫҫӑн Л аскина икӗ уйӑх канма ирӗк пачӗҫ. Хӑйӗн “ Волгипе” вӑл малтан юлташӗ патне Саратова кайрӗ,
унта хӑналанчӗ. Ҫула май вара тӑвалла Чӑваш ҫӗрш ывне кӗрсе курма шутларӗ.
9
Хӑйсен ял ачине, Илле Д м итриева, тем иҫе ҫул каяллах к о м 
сомол обком не куҫарнӑччӗ. Эрхипӗн пёррем ёш секретарӗ пулни
— парти обком ӗнче. В ӑрнарта Л аски н ӑн ҫы вӑх ю лташ сем урӑх
юлман. Ҫ ӗнӗ ресторана кӗрсе ап атлан нӑ хы ҫҫӑн Эрхип кӗн еке
лавкки н е кӗрсе тӗрӗслерӗ, чӑваш ҫы равҫисен хайлавӗсене икӗ
ҫыхӑ таранах туянчӗ. У рамра пӗр паллакан ҫы н та курӑнм асть.
Таҫти ют хулари майлах туйӑнса кайрӗ ӑна. Тахҫанхи юрату хумӗ
кӑна ӑнсӑртран пите ӑш ш ӑн пы рса ҫапрӗ. Ӑ нсӑр тран -ш и ? Ҫук
пуль ҫав, ҫилӗ вӑрм ан енченччӗ. П ы рса ҫапрӗ те вӑл хӗве кӗрсе
ҫухалчӗ, чӗрене хускатрӗ. Куҫ ум ӗнчен ун чухнехи савӑк сам ант
ӳкерчӗкӗсем вӗлтлетсе иртрӗҫ. Ҫ умри ларкӑч ҫин че вы ртакан
хулӑн тетрадьре пуш ӑ стран ица ю лман. Т ӑп-тулли ех ҫы рса тултарнӑ. Ю рату кӗн екин е Эрхип тепӗр хут уҫрӗ, унта пуҫласа ҫы рнине вуларӗ: “ Ӗнер ҫуралнӑ юрату ячӗпе салам ласа, чӗререн
ырӑ сунатӑп. Уля У лхаш ова” .
“ Эх, Уля, Уля, ӑҫта-ш и халӗ эсӗ? Ӑҫта ҫухатрӑн-ш и ху ҫуратнӑ
юратӑвна? Юрату кӑварӗ ҫине эпир иксӗмӗр те ҫаруран тӑнӑ пек
астӑватӑп ун чухне. Пӗҫертрӗ пире вӑл пӗр вӑхӑт, чӗрене хӗмлентерчӗ, ӳт-пӗве хӑватлатрӗ. Ҫав ҫулӑм ман чӗре патне ҫитрӗ. Сан чӗрӳ
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айккипе ҫеҫ иртсе кайрӗ пулас. Вӑхӑтлӑх ҫунтармӑш туйӑмӗ вырӑнӗнче кӑна пулса юлчӗ иккен вӑл санш ӑн. Эсӗ чӑтаймарӑн юрату
кӑварӗ ҫинче тӑмаш кӑн. С икрӗн, аяккалла пӑрӑнтӑн унран. Ӑҫташи эсё? Курса каясчӗ хӑть сана. Куллуна илтесчӗ санӑнне, Уля” , ҫапла шухӑшласа Эрхип м аш инине поселок хыҫнелле хӑваларӗ.
Урамсем нумай улш ӑннӑ. Й ӗрки-йӗркипе ҫӗнӗ ҫуртсем каплантарса лартнӑ. П илӗк хутли таранах пур. Ҫулсене асфальт сарнӑ. Акӑ
вӑл Ульӑсен хӑрах енлӗ Вӑрман урамӗ, вёсен икӗ хутлӑ сарӑрах чул
ҫурчӗ, килхуш ш ийӗ. П илеш сем айӗнчи тенкел ҫинче хӗрарӑмсем
лараҫҫӗ. Эрхип машинӑна чарса алӑка уҫрӗ. Ҫав самнтра унӑн хӑлхине
палланӑ сасӑ кӗрсе кайрӗ: ах-ха-а-а-а-ха! Чуна тыткӑнлакан уҫӑ
сасӑ ҫав уш кӑнран илтӗнет вӗт! У ля-ҫке вӑл! М аш инӑран мӗнле
сиксе тухнине хӑй те сисмерӗ Л аскин, унталла таплаттарса пычӗ
те, “Уля!” тесе кӑш кӑрса ячӗ. Хура тӗслӗ капӑр тум тӑхӑннӑ тӑлпан
кӗлеткеллӗ арҫы нна палласа илнӗ Уля “А й-уй, эсӗ-ҫке ку, Э р
хип!..” - тесе ҫухӑрса ярса тӑма пуҫларӗ - тӑраймарӗ. Ҫав вӑхӑтрах
Л аскин ӑна алӑ ҫине ҫӗклесе маш ина патнелле йӑтса кайрӗ. Пӑхрӗ
те ун ҫине, куҫӗнче куҫҫультинӗсӗ курчӗ. Уля сасӑпах макӑрса ячӗ,
маш ина патне ҫитерехпе аллипе тӗллесе кӑтартрӗ:
- Туясем...
- М ӗнле туясем ? К ам ӑн? К ам валли? М ён тума? П ирӗн тӑватӑ
ура кӑн а м ар, тӑватӑ кустӑрм а та пур халь. Ч упатпӑр, чун каниччен чупатпӑр, акӑ. К ӗрсе лар-ха? У пӑш кунтан вӑрласа тарам ...
Ан йӗр.
Уля урисене ш аклаттарса кӑтартсан тин Эрхип вӑй пӗтсе килнипе лӑш тӑрах кайрӗ. “Ара, унӑн йывӑҫ протезсем-ҫке? Мёнле кап
ла? Ӑҫта, хӑҫан ам анм а пултарнӑ-ха вӑл?”
Эрхип Ульӑна м аш инӑна кӗрсе ларм а асӑрханса пулӑшрӗ, хӑй
каялла ҫаврӑнчӗ, сак ҫине сӗвентернӗ вӑрӑм туясене йӑтса утрӗ.
Хӗрарӑмсем ун ҫине пӗр тӗлӗнсе, пӗр сехӗрленсе пӑхрӗҫ. Пӗри хӑйса
ыйтрӗ:
- Ӑҫта илсе каятӑн эс пирӗн Улькана? М ӗн тӑван вӑл инвалидпа, ӗҫкӗҫпе?
- Р игӑна! А м ӑш н е п ӗл тер ӗр . Б ал ти к а хӗрри н е илсе каятӑп .
Халех!
- Эй, турӑ усала сиртӗрех, - тесе леш ӗ ура ҫине сиксе тӑчӗ. Тӑхта-ха? Ригӑна илсе каятӑн пулсан... Улька манран вунӑ тенкӗ
кивҫен илсе ӗҫсе янӑччӗ...
- М анран та пиллӗк, - кӑш тӑртатрӗ тепри.
- М анран...
Л аскин китель кӗсйинчен аллӑлӑх укҫа кӑларчӗ те сак ҫине хурса хӑварчӗ:
- М ейӗр. Урӑх никам а та нимӗн те памалла мар-и унӑн?
Хӗрарӑмсем сӑмах чӗнмерӗҫ. М оряк автомаш ина патнелле васкарӗ, туйисене шала хучӗ те мотора тапратрӗ. Вӑл вӑхӑтра Уля хулӑн
тетраде куҫ илм есӗр вулатчӗ.
Вӑрнартан тухсан, Эрхип ыйтрӗ:
- М ӗне пӗлтерекен япала ку, Уля?
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- Эс ху кала-ха мӗн хӑтланнине.
- Нимён те хӑтланмастӑп. Сана катаччи чуптаратӑп. Упӑшку ҫитеес ҫук ку ҫилҫуната. Хулӑн тетраде вуласа тухмасӑр та каялла ҫаврӑнмастпӑр. Вула, вула. Эпӗ ӑна вунӑ ҫул хушши ҫырнӑ.
- Апла вунӑ ҫулах вулӑп та, унчченех чуптарӑн-ш и?
- Ч у п тар атӑп , чу п тар атӑп . Вунӑ ҫул м ар , ҫӗр ҫул ч у п тар м а
та хатӗр, хӑв к и л ӗш сен . У пӑш ку к ӗ в ӗҫм есен . Вула, тар х асш ӑн .
С асӑпах.
Уля тетраде хуллен хӑй вы рӑнне хучӗ, пуҫне каялла ухса сӑмах
ч ӗн м есӗр л а р с а пы чӗ, у н тан , тӳ р лен чӗ те, м а ш и н ӑ н а ч арм а
ыйтрӗ:
- Ан васка, Эрхип. Эпё халь тин ниҫта та вӗҫсе тарас ҫук. Санпа
юнашарах. Каласа парам апла хамӑн кунҫул нуш ине.
Л аскин итлерӗ, хӑвӑртлӑха чакарса вӑрмана кӗчӗ, маш инине
йывӑҫ хӳттине тӑратрӗ, хӑй хыҫалти ларкӑч ҫине Ульӑпа юнашар
кӗрсе ларчӗ, унӑн икӗ аллине те тытса чӑмӑртарӗ. Уля васкамасӑр
каларӗ:
- Ырӑ ҫынсем нумай ҫут тӗнчере. Анчах ыррисем хуш шинче
путсӗрсем те пуррине пӗлетӗп хапь эпӗ. Ҫав ҫы н вӑл - директор
ывӑлӗ, аса та илес килмест ман ун ятне. Тӗнчере ҫук усал вӑл
манш ӑн. Суйрӗ, ултав ҫӑмахӗ ҫитерчӗ вӑл мана. Пӗртте юратман.
Ю ратсан ҫапла путсӗрле те хӑтланмастчӗ. И ксӗм ӗр хушӑра иккӗленӳллӗ шухӑшлӑ калаҫу хыҫҫӑн эпӗ чӑн та ҫы н сӑмахне ӗнентӗм.
Анне мана ҫав путсӗр ҫумнех ҫы пӑҫтарасш ӑн тӑрӑш рӗ. П аллаш тарчӗ, ҫемйипе ҫывӑхлатрӗ. Унпа ҫӳреттӗм, калаҫаттӑм, пуҫра пурпӗрех эсӗччӗ, куҫ умӗнче сан сӑнуччӗ. Паллах, сӑнӗ-пуҫӗпе вӑл
санран темиҫе хут та хитререх, чунӗпе вара ... ҫӗр хут, пин хут
хурарах. Хура кӑмрӑк ун ӑш чикӗнче, аш ш ӗне те, амӑш не те хывман вӑл, путсӗр.
Чӑн та питӗ йывӑр пулас Ульӑна ҫав ҫы н ҫинчен аса илме.
Пӑчӑртанса тухнӑ куҫҫульне таса тутӑрпа ш ӑла-ш ӑла калаҫать вӑл:
- Эс ҫыру ҫырма пӑрахсан, манӑн ш анчӑкӑм ҫухалчӗ. Сӗкӗнсех
анратас килмерӗ. Хамӑн мӑнаҫлӑха кӑтартатӑп-ҫке, ухмах. Ҫӳресех
кайрӑм вара унпа. М айӗпен качча тухмах килӗш рӗм. Эльвира тата
хӑйӗн пуян упӑш кипе мухтанса пӑсса ячӗ. М анӑн та ун пек пурнӑҫа
курас килчӗ пулмалла. Куртӑм кайран... М алалла вӗренес шухӑша
та пӑрахрӑм. Эй, тӑнсӑр пуҫ эп. Каччи те васкасах авланчӗ. Тӗрӗссипе ӑна аш ш ӗ-амӑш ӗ хӑвӑртрах авлантарса кӑштах йӗркене кӗртес
тенӗ. Кунта куҫса киличченех аш кӑнса пурӑннӑ иккен вӑл, эсремет.
Туй пыратчӗ пирӗн. Культура ҫуртӗнче ҫырӑнтӑмӑр. Ун хыҫҫӑн районти паллӑ вырӑнсене курса ҫӳреме тухнӑччӗ. Л енин палӑкӗ умне
чечек кӑшӑлӗ хутӑмӑр, унтан вокзал патӗнчи сквера ҫитрӗмӗр. Вӑрҫӑра пуҫӗсене хунӑ паттӑрсен ячӗпе лартнӑ палӑк умӗнче асӑнмалӑх
сӑн ӳкерттерме хатӗрленеггӗмӗр. Ах, ҫав Эльвирӑн куҫӗ-ҫке... Ӑҫтан,
хӑш вӑхӑтра курма ӗлкӗрнӗ вӑл сана! Пычӗ те хӑлхаран пӑшӑлтатрӗ:
“Сан Эрхиппу вокзалра, ҫак пуйӑспа каять пулас” . Эпӗ хумханса
хыпӑнса ӳкрӗм. Туй уш кӑнӗнчен уйрӑлса Эльвирӑпа вокзалӑн тепӗр
еннелле чупрӑмӑр. “Ҫавах ларчӗ, виҫҫӗмӗш вакуна ларчё!” тесе ма89

лалла тӗллесе кӑтартрӗ Эльвира. Эпё сана курмарӑм, ҫапах тантӑш ӑмпа малаллах чупрӑм. Ҫав вӑхӑтра пуҫра арҫурилле шухӑш ҫуралчӗ.
П ӗр -п ӗр вакуна кӗрсе ларатӑп та сана ш ы раса тупатӑп, ниме
пӑхмасӑр санпа Ригӑна вӗҫтеретӗп, тесе хистетӗп хама хам. Кӗҫ
пуйӑсӗ тапранчӗ. Эпё ларас тесе кармаш рӑм, икӗ тыткӑчран та
ҫакӑннӑччӗ... Урӑх ним ӗн те астумастӑп. Пульницара тӑн пырса
кӗрсен, урасене татнине пӗлсен... ҫут тӗнчепе сыпулашма патнех
ҫитнӗччӗ. Ю рать палатӑра пӗрле выртакансем пулӑш рӗҫ ҫав усал
шухӑша сирсе ям аш кӑн. Тавах вӗсене, ырӑ ҫы нсене. Врачсемпе сестрисене те, санитаркисене те тем пекех тав. Ҫур ҫул ытла тухайм арӑм -ҫке пульницаран. Вӑт мӗн чухлӗ ырӑ ҫынсем ҫут тӗнчере.
Н ӑш ӑкласа сӑмсине туртса илчӗ те вӑл пӗр хушӑ чӗнмесӗр ларчӗ,
унтан тарӑннӑн хашш сывласа, малалла каларӗ:
- Пӑрахрӗ м ана директор ачи. М алтан пульницана ҫӳрекелетчӗ
те, эп унтан сы валса тухичченех тепӗр хӗр тупса янӑ. Ашшӗ ман
куҫ умӗнчех тӑна кӗртме тӑрӑш рӗ те ҫав ӑна. Ҫук, итлемерӗ вӑл
аш ш ӗпе ам ӑш не, алӑ сулчӗ ман ҫине. П ӗрлеш се пӗтмесӗрех судпа
уйрӑлтӑмӑр. Ҫ апла пулса тухрӗ ман пурнӑҫ. Тӑварлӑ куҫҫуль тинӗсӗ
парнелерӗ мана ш ӑпам. Ҫ ам рӑк чухне пит качча тухас, ача ҫуратас
килетчӗ. К аччине те каяйм арӑм , арҫы нне те кураймарӑм, ачине те
тӑваймарӑм. Пӗччен пурӑнатӑп, килте ҫӗвӗ ҫӗлетӗп. Тунсӑхласан,
эрех ӗҫетӗп. Пӗтнӗ ҫы н эпё, Эрхип. Кама кирлӗ ӗнтӗ... Эх, ку пурнӑҫа. М ӗн тӑвас-ш и? Вӑт ҫапла, ҫакна пӗлтерекен япала ку, Э р
хип, - п р о тезӗсене ш аккаса кӑтартрӗ Уля. - Кала, эс ху мӗн
хӑтлантӑн-ха?
Л аскин каллех руль умне ларчӗ, м аш инӑна хуллен мӑн ҫул ҫине
илсе тухрӗ.
- Ригӑна каятпӑр! Акӑ мӗн хӑтланатӑп эпӗ, Уля чунӑм.
- Мён тума?
- Пӗрле пурӑнма, Уля, ҫемье чӑмӑртама. Пире анне кӗтет унта.
- Кайран ӳкӗнмелле, мана каялла килсе ямалла ан пултӑр, Эпё...
урасӑр хёр, ватӑлса кӑвакарса ларнӑ ӗҫкӗҫ, сана мён тума кирлёха? Ю лташусем умӗнче намӑс курма-и? Сусӑра качча илнё тесе
кулса вилӗҫ санран Рига майрисем. Пурах ӗнтӗ вӗсем санӑн унта.
Вӑтанм астӑн-и? Х ӑрам астӑн-и? Утса та пӑхман вёт халё эсё манпа
ю нашар. Й ӑтрӑн та кӗртсе лартрӑн маш инӑна. Тен, эпё ҫӗр ҫине те
пусаймастӑп, тен...
- Тата мён?
- Тен, ӗҫме те пӑрахаймӑп. Х ӗрарӑмсене алкоголизмран сыватма йывӑр, тет, май та ҫук, тет.
- Ёненместёп эпё эс хӑвна алкаш тенине. Пустуй суятӑн. Хуйхӑрса кӑш т ӗҫкеленӗ пуль те...
- Суймастӑп. Хӑвах тӳлесе хӑвартӑн вӗт карчӑксене маншӑн. Чӑнах
та эрех ӗҫме тесех кивҫен илнӗ вӗсенчен, хуйха пусарма. Пӗччен
ӗҫм ен, хӑйсенех ӗҫтернӗ эрехне.
- Ёҫнӗ пултӑр. М алаш не унаш кал ӗҫместӗн. А ннепе йӗркеллех
пурӑнӑн. Лайӑх вӑл ман анне. Эпё те яланах тинӗсре ишмӗп. Ҫырана
ҫакланӑп хӑҫан та пулин.Утатӑн. М анпа ю наш ар утатӑн. Вӑтан90

мастӑп эпӗ хамӑн юрату юнашар пынӑшӑн. Хӑв уксахласан та, юрату
ан уксахлатӑр. Ш утласан, камӑн мӗн ӗҫ пур манпа, пирӗнпе. Ан
кулян, лайӑхах, йӗркеллех пулать.
- Эпё вӗт аннепе те калаҫайм арӑм -ҫкедум тир те...
- Урӑх эпё каялла ҫаврӑнса пӑхмастӑп, руле те пӑрмастӑп, тӳрӗ
ҫулпа малалла хӑвалатӑп ҫилҫунатӑма.
Уля урӑх турткалаш марӗ, ҫул тӑрш ш ӗпе хулӑн тетраде вуларӗ.
Каччӑн чӗринчен тухнӑ ҫулӑмлӑ йӗркесем. Хӑйне халалласа ҫырнӑ
сӑвӑсем ӑна вӑратрӗҫ, пуҫне ҫӗклеттерчӗҫ, тахҫан ҫуралнӑ юратӑва
тепӗр хут чӗртрӗҫ. Уля куҫӗнчи куҫҫуль тинӗсӗ типн ине, сӑнӗ cap
хӗвеллӗн йӑлкӑш са ҫунма пуҫланине Эрхип тӗкӗр ҫинче курса савӑнса пычӗ. М ускава ҫитиччен вӗсем пӗр вӑрман уҫланкинче ҫӗр
каҫрӗҫ. Уля паҫӑр “качча та каяймарӑм, арҫы нне те кураймарӑм,
ачине те тӑвайм арӑм ” тенӗ сӑмахсем чӗре витӗр ш ӑранса тухнӑ
тӗп-тӗрӗс сӑмахсем пулнине Эрхип ӗненмеллипех ӗненчӗ ӗнтӗ. Ун
пирки вӑл пустуях япӑх шутланӑ. Хӗрӗн юратӑвӗ ш ӑранса пӗтмен
иккен, Эрхип валлиех сыхланса юлнӑ. М ӗн тӗрлӗ йывӑрлӑх витӗр
тухса ун патне тӗрӗс-тӗкел ҫитнӗ.
Акӑ, авалхи илемлӗ те шавлӑ Рига, Ш арлотес урамӗ, саккӑрмӗш
ҫурт. М у с к а в р а т у я н н ӑ туй т у м т и р н е х у л а н а к ӗ р и ч ч е н е х
тӑхӑнтартнӑччӗ вӑл хӑйӗн пикине. Халӗ, подьезд умне ҫитсен, “ Вол
га” алӑкне уҫса савнӑ хӗрне алӑ ҫине илчӗ те йӑтса хӑпарчӗ, хваттерне уҫрӗ. Ш ала кӗрсен вӑл Ульӑна урайне тӑратрӗ те:
- Анне, акӑ пирӗн туй. Акӑ манӑн арӑм. Акӑ санӑн юратнӑ кинӳ,
Йыш ӑн, - тесе туйисене стена ҫумне сӗвентерчӗ.
Амӑшӗ хӗрарӑмӑн ш ӑлавар пӗҫҫи туртӑннипе уҫҫа тухнӑ протезӗсене тата туясене курнипе “Ай, тур-тур, мён пулчӗ капла сана,
хӗрӗм” , - тесе Ульӑна питӗнчен чуптурӗ те йӗрсе ячё, унтан майӗпен кинне ҫавӑтса сӗтел хушшине кӗртсе лартрӗ. Уля аллинчи
хулӑн тетраде сӗтел ҫине хучӗ те:
- С ӑпаҫҫипӑ. Пурах иккен тӗнчере ырӑ ҫы нсем . Тавах ырӑ
кӑмӑлушӑн, - терӗ, именсе.
Ш ампань эрехӗ уҫма хатӗрленекен Эрхип Л аскин тетраде уҫрӗ.
Уля Улхашова тахҫан саламласа ҫырнӑ сӑмахсем айне ылтӑн пероллӑ ручкӑпа хушса хучӗ:
Ҫ ак вилӗмсӗр юрату ӗнер ҫуралчӗ,
М ан хваттере ҫитсе паян ҫутатрӗ.
Ш ур катанпир ҫинчи “ П арнеллӗ туй”
Тин анчӗ пирӗн урама та...
Кӗленче пӑкки хӑватлӑн сирпӗнсе тухрӗ. Уҫӑ чӳречерен анлӑ
пӳлӗме чарлансен сасси тата кӑвак тинӗс хумӗн вӗҫӗмсӗр кӗвви
тулчӗ.
1984 ҫул.
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журналисчёсен Союзён членне, 1961 ҫулта К П С С ретне илнё.
Каярахпа вӑл Э лёк райхаҫатёнче, «Ҫамрӑк коммунист», «Со
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хаҫатсен редакторӗ пулнӑ.
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Владимир Кузьмин ачаранах илемлё литература енне чунёпе
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