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Кулӑшпа сатира
журналӗн
лаҫҫинче
ТИПҪЫ РМ А КИМӐНӖ
Хӑйсем манса кайнӑ вӑхӑтранпах Ҫавал тӑрӑхӗнче пурӑнакан чӑваш арӗсем те ҫунат ҫапса ячӗҫ: «Камран начар ҫынсем эпӗр? Пирӗн те хамӑрӑн хум кимӑнӗ пулмалла!»
Ӗмӗр мухмӑрне нимпе пусарайми шая ҫитнӗТипҫырма пуҫӗсем тинех ҫамка ӑшӗнчен тӑн кӑларма пуҫларӗҫ. Тӑна тӑмпа
пӑтраштарса ямастпӑр-ши тесе чӑрт-чарт сурса тавлашнӑ хушӑра вёсен хушшине тахӑшӗн манерлӗрех шухӑшӗ кӗрсе ӳкет.
Ҫав хаклӑ «япалана» хыпала-хыпала, типҫырмасем те Чӑваш
тӗнчине тӗлӗнтермелли янӑру ҫавӑрттарса хучӗҫ:
Ҫавал пире шыва ярсассӑн,
Пуҫа усмарӑмӑр эпир.
Типҫырмана куҫса ларсассӑн,
Пуҫланчӗ пирӗншӗн ҫут ир.
Типҫырма, Типҫырма, Типҫырма,
Ӗмӗр пулнӑ-ҫке эс Тӗп ҫырма.
Ҫавӑ ирпе колхоз тусассӑн
Пуя пуласшӑнччӗ кашни.

ЧР П р ещ енчё Н .В . Федоров
паМртинпе 2006 ҫул uk - m h
I ҫутлӑхӗн ҫу.т пжё” я т иргрё. Ана
Чӑвяш Республикинче пурӑнт н
халӑхсеи пёр.мӗн, т ят чӑх т м ӑ вен, ч}н т а k M j - c j шет хаклавёееое
ҫмрёплетес тёлёшие ёмёрлехех тӑсар.
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Сывланӑ пурте пӗрле ассӑн,
Пулман эртеллӗх айкашни.

Хушса юрламалли.
Ҫӗршывӑма аҫа ҫапсассӑн,
Вӑрҫа кар тӑчӗ Типҫырма.
Тӑшман ҫарне ҫапса хуҫсассӑн,
Пуҫларӗ ҫӗнӗлле ҫӗре ҫырма.

Хушса юрламалли.
Эпир нихҫан пӗтмен, мӑнаҫлӑн
Ытакланса юрлатпӑр савӑнса.
Пирӗн ҫине пӑхса, ӑмсаннӑн
Ҫавал юхать-ха хумлӑн, сарӑлса.

Хушса юрламалли.
Нихҫан ҫунман Типҫыр пуясшӑн,
Мухтать ыт-ҫитлӗ пурнӑҫа,
Вилсен те, вилӗмсӗр юласшӑн
Алӑ парсах Мӑн Ҫавала.
Типҫырма, Типҫырма, Типҫырма,
Ӗмӗр пулнӑ-ҫке эс Тӗп ҫырма.
Ҫурхи Ҫавал пек шарлаттарса юхать Чӑваш Типҫырмийӗн
мухтав юррийӗ-кимӑнӗ ял-ял, тӑхӑр хула тӑрӑх. Пӗри тепринчен юласшӑн мар. Ӑҫтан чап илестемӗн-ха. Ара, авалхи кӗрексем те кӗрӗк арки йӑваласа ларман-ҫке, хӑйсен паттӑрлӑхне
мухтаса тӗнчене янратнӑ. Кашни патшалӑхӑн, ӗрлешӳ-кӗрлешӳ,
вӑрҫӑ-харҫӑ вӑхӑчӗн хавхаланупа мухтав юрри пулнӑ. Тӗн
тӗнчийӗ те хӑй майлӑ ҫавӑрса пӗрлештернӗ турӑ чурисене кимӑн тавра. «Патшана сыхла, туррӑм», «Мухтав», «Юлашки хут
хӑватлӑ ҫапӑҫу ҫӗкленет, Интернационалпа этемлӗх вӑйилет»,
«Нихҫан арканми Союза пӗрлештернӗ пур ирӗк республикӑсене аслӑ Русь» хӑвачӗпе хастарланнӑ, кӗрешнӗ, ҫӗнтернӗ вӗтха. Мӗншӗн паянхи чуралӑхпа чухӑнлӑх умӗнче мӗскӗннӗн пуҫ
усмалла? Хӑватланмалла! Ҫунатланмалла! Ҫӑва тухмалӑх
хырӑма саплаштарма тырри-пуллине ӳстереймеҫҫӗ, какӑриччен пӗрре шӳрпе ҫимелӗх выльӑх-чӗрлӗх самӑртаймаҫҫӗ, ҫулталӑкра пӗр хутчен ирччен хуп турттармалӑх укҫи-тенкине
ӗҫлесе илеймеҫҫӗ пулин те, кимӑн юрла-юрла чунпа хӑпартланассишӗн, пуш хырӑма каҫӑртса пӗлӗтелле кармашассишӗн
ӗмӗтленсе, ҫынран юлас килмест пуль ҫав хураҫырмасемпе хӑвӑлҫырмасен те, хӑймалакассисемпе чӗрӗпкассисен те, шалчакассисем пе ш атракассисен те... Ш етмӗ тӑрӑхӗнче Трак-
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Красноармейски, Чулхула чиккинче Хӗрлӗ Чутай-Красночетайски, Ҫавал пуҫламӑшӗнче Нурӑс-Калинино, Кӗтне ҫумӗнче Каҫал-Комсомольски кимӑнӗсем хӑш чӗлхепе чаплӑрах та хӑватлӑрах янӑрама пултарассине кам-камтатса парассине кӗтеҫҫӗ,
тет. Кипечсемпе асаматсен те пуҫа ватмалӑх пулнӑ: Канаш кимӑнӗ ҫырмалла-ши е Шӑхран кимӑнӗ? Канашӗ те чӑвашла,
Шӑхранӗ те чӑвашлах - чӑвашӑннах. Хӑшӗ хӑватлӑрах ӗнтӗ ҫавна ярса илнӗ пуль вӗсем. Ҫавӑнпа канӑҫ тупӗҫ. Виҫ ҫавапа
харӑс ҫулса виҫ Ҫавал хушшине ылтӑн капанӗ хывнӑ паттӑрь
сем те сулнӑка ҫапӑнса юласшӑн мар, патшалӑх кимӑнӗсем
хушшинче хӑйсен кимӑнӗпе мухтав юррине кӗрлеттересшӗн.
Район, хула, ял, урам, хапрӑк-савӑт, пасар-ясар, фирма-фер
ма, институт-проститут, ентешлӗх-ӗҫтешлӗх, юлташлӑх-хурӑнташлӑх, алсалӑх-алхаслӑх, ООО-Охо-хо алхасать хӑйӗн кимӑнӗпе. Калама ҫук пысӑк хавхаланупа аталанса пырать ҫак
ӑмӑрту. Ҫав ӑмӑрту юхӑмне лекнӗ муза чурисем ҫӗнтерӳ тӑвӗ
тӑрне пӗр-пӗрне тапта-тапта тапаҫланаҫҫӗ. Ту тӑрринче вунвун пинлӗ, ҫӗр-ҫӗр пинлӗ укҫа купи йӑлкӑшать-ҫке. Кимӑн те
сен, хуҫалӑх хуҫисем юлашки юлнӑ качака пек ӗнине те, хӗҫ
пек сыснине те сутса яма хатӗр.
Иртнӗ ӗмӗрте, соцӑмӑртура ҫӗнтернӗ ӗҫченсене хисеплӗн
чысласа, хисеп хучӗ е хаклах мар парне паратчӗҫ. Халӗ «кимӑн ӗҫченӗсене», вӗлерес пек ытамласа, купи-купипе укҫа, хаклӑран та хаклӑ парне тыттараҫҫӗ, хула-ял тата тем-мӗн эрте л ӗ н х и с е п л ӗ ч л е н ӗ с е м п е гр а ж д а н и н ӗ с е н я ч ӗ п е
чаплантараҫҫӗ. Хуҫипе юнашар палӑк лартманни ҫеҫ, ыран
ҫав «кимӑн патшалӑхӗ» куҫран ҫухаласса ӑнкармасӑрах.
Ах, мӗн-ма асамҫӑ мар-ши? Асамҫӑ пулсан, пухасчӗ те ҫав
укҫа-тенке арпа кӑрманне, «ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух, чӑваш тӗнчи
ҫӗкленнӗ чух», радио «Россия священная наша держава» тесе
пурне те илтмелле юрласа янӑ хыҫҫӑн, пуҫлӑ-куҫлӑ, тӑнсӑр-суккӑр пуҫлӑхсене кӑшӑла ҫавӑрасчӗ те ун тавра, мӑнаҫлӑн тӑсса
ярасчӗ чӑваш халӑхӗн тӗп кимӑнне: «Апран кайми аки-сухи...»
Мана ҫав кӑрман карти умӗнчех ҫапса пӑрахатпӑр тесен
те, эпӗ те хам юррах ӗнӗрлетӗп: пуҫлӑхсенчен ытларахӑшӗ
Раҫҫей кимӑнне те, Чӑваш патшалӑх кимӑнне те, Чӑваш наци
конгресӗн кимӑнне те умӗнчен пуҫласа вӗҫне ҫитиччен тӗплӗн
пӗлмест. Сатту кашниех хӑйӗн «Типҫырма кимӑнне» пуринчен
те хастартарах, хӑватлӑрах, янравлӑрах шӑрантарать.
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Ҫапах та, «Типҫырма кимӑнӗн» мухтавлӑ сасси те ан тухтӑрччӗ вёсен пуҫӗнчен, кӑрманти укҫа та арпа пек вӗҫсе ан кайтӑрччӗ тесен, тен, кимӑн фончӗ тумалла? Ҫав фонд шучӗпе
кимӑн ликбезӗн шкулӗсем уҫмалла? Тем тесен те... Патшалӑх
мухтавӗн юррине йӗркеллӗ юрлама вӗренеймесӗр влаҫ тытӑмӗн урхамахне епле-ха телей ҫулӗпе ӗрӗхтерсе пырӑн?
2006 ҫ.

АЧА ТАКАМРАН ТА ПУЛАТЬ
Шурхулара пурӑнакан Ваҫҫи-Каҫҫи-Ваҫҫилийӗ Ваҫваҫ Ваҫҫилиссине «Халӑх хӑлхи» хаҫат тыттарчӗ:
- Вула!
- Мӗн?
- Хыпар. Мана орден панӑ.
- Мӗншӗн?
- Мӗншӗнне хӑвах чухлама кирлӗ, - пӑркаланса тӑракан
арӑмӗн вунӑ ача ҫуратса та ҫемҫелме пӗлмен купарчине шӑлса илчӗ Ваҫҫили.
- Кӗртлешсе ан кай-ха. Вӗҫсе таракан кайӑк ҫук унта. Тӑхта. Вулам: «Ачасене воспитани парас тата ҫемье йӑли-йӗркине ҫирӗплетес енӗпе тунӑ тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн акционерсен «П ӑра» хупӑ уш кӑ н ӗ н пӑ ра л акан м е хко л о н н и н ҫӗр
пӑралаканне, нумай ачаллӑ ашшӗне Василий Васильевич Ва
сильева «Тӑван ҫӗршыв умӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн» орденпа наградӑлас». Паттюшки! Ман упӑш ката герой. Вӑттӗнче.
- А якшӗ, - куҫне-пуҫне чалкӑштарчӗ Ваҫҫили. - Ма мухтанас мар. «Ача амӑшӗ героиня» орденпа тӗртнӗ хыҫҫӑн юлнӑ
сӑмса ҫинчи ҫырма халӗ те пӗҫ хушши пек сарӑлса выртать.
Мутри эс. Мӗн, эс пӗччен ҫуратса тултартӑн-им ҫемье кӗтӗвне?
Эп хутшӑнман-им унта?
Ваҫваҫ Ваҫҫилисси упӑшкине чӑп чуп туса илчӗ те:
- Йӗркеллӗ пул-ха эс, - т е р ӗ Ваҫҫилин тути хӗррине йӗпетсе. - Хутшӑнмасӑр ара. Эс хутшӑнмасӑр,эс аташса утияла мачча таран вӗҫтермесӗр Арӑсланпа Венера та, Патриспа Элео
нора та, Марспа Аврора та, Ангелпа Афродита та, Сетнерпе
Нарспи та кашӑк тытса ларас ҫук ҫак вӑрӑм сӗтел хушшинче.
Сӗтелӗпе пӗрлех аппетичӗ те ҫухалчӗ. Темскер, тӑварлӑ ҫиес
килекен пулчӗ. Хаҫачӗпе пӗрлех селедка та туянмаллаччӗ.
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- Каллех-им? - уҫӑлнӑ халат арки айнелле пӑхрӗ упӑшки.
- Ӑхӑ. Ҫӗнӗ ӗмӗр паттӑрӗ йӑшӑлтатать.
Ваҫҫили лавккана тухса чупрӗ.
Упӑшки тулли сумкӑпа хӑшӑлтатса ҫитнӗ хыҫҫӑн сӗтел хушшинче питӗ пӗлтерӗшлӗ хыпарсене хыпкалантарса ларнӑ хушӑра телефон шӑнкӑртатрӗ. Мехколонна паянах Пӑрачкава тухса
каять иккен. Пуян ҫӗр айӗнчен вёсен минерал шывӗ пӗрӗхтерсе
кӑлармалла. Ваҫҫили хатӗрленме пуҫларӗ. Эрех ӗҫсе хӗрнӗ
хӗрарӑмӑн чӗлхи пӑрчӑкан чӗлхинчен ҫӗлен чӗлхине куҫрӗ:
- А ч а хуйхи ҫуксан. Тухса каян та... Ҫӗр пӑраласах ӗмӗрне
ирттертӗн ӗнтӗ. Воспитанийӗ те, ҫемье йӑла-йӗркине ҫирӗплетесси те йӑлтах ман ҫинче. Ай, пета санпала, нумай ачаллӑ
ашшӗпе. Ман пӗчченех...
Пӗччен тӑрса юлсан Ваҫваҫ Ваҫҫилисси пурнӑҫ хултӑрчне
ҫавӑрттарса ларчӗ:
«Ах, юратӑвӑм-ҫунатӑмҫӑм Африканӑмҫӑм. Эсӗ комсомол
тилхепине тытса пыраттӑнччӗ ларкӑч ҫинче, эпӗ ҫемҫе кӑрманта
сана хавхалантарса юрласа киленеттӗм. Вӑйӑран вӑкӑр пулчӗ
те, мана качча илмерӗн, пулас ачупа пӗрлех урӑххине парнелерӗн. Комсомол активисчӗ, коммунизмла ӗҫ ударникӗ Ваҫҫили хӑй хулаком секретарьне качча илнӗшӗн савӑннӑ пек чӗчӗ
ӗмме пӑрахнӑранпа та савӑнманччӗ пуль. Ывӑл ҫуралсан, ухмахскер, «Хамӑн чи юратнӑ аслӑ юлташ, пӗрремӗш секретарь
ятне хуратпӑр», - тесе тӑнран ячӗ вӗт. Африкан Африканч ан
пултӑрччӗ тесе-ҫке сана, тӑнсӑра, ывӑлӑма Африка Арӑсланӗ
ятне паратпӑр тесе аран-аран лӑплантартӑм. Тӑн ҫитместех
сирӗн, арҫынсен, ку енӗпе. Шахвӑртма пулать иккен сире тем
пе те. Эх, ачи хыҫҫӑн ачи пулса пычӗ, ашшӗ хыҫҫӑн ашшӗ тупӑнать. Хырӑмрин, вун пӗрмӗшӗн те, ашшӗ тени Ваҫҫили марҫке? Орден та илтӗмӗр, анчах юрату тени ҫеҫ кӗм ерӗ-ҫке
иксӗмӗр хушша, упӑшкамҫӑм. Эх, Африканӑмҫӑм, эс уҫнӑ ҫерем
ҫулӗ Аф рикӑна та ҫитерчӗ. Й ӑрӑмлӑ-йӑрӑмлӑ хура ҫӳҫлӗ,
тӗксӗм ӳтлӗ, шыҫмакрах туталлӑ Патрисӑн ашшӗпе тӗнчери
ҫамрӑксен аслӑ пухӑвӗнче паллашнӑччӗ. Итальянсен вӑрлӑхӗ
те тухӑҫлӑ пулчӗ - Венера юрласа тӗнчене тӗлӗнтерет. Венгрири Балатон кӳллинче шыва кӗни те усӑсӑр юлмарӗ - Буда
пешт йӗкӗчӗн йӑх тымарӗ Шурхулара чӗрӗлчӗ. Хура тинӗс ҫыранӗнче ӳте сӑрланӑ хушӑра та хырӑм шӑлакансем юнашарахчӗ:
пӑлхар, украин, грузин йӑхне чӑвашла тӑсмалла пулчӗ... Епле
савӑкчӗ сирӗнпе, кавалерсем. Ӗҫрен ӗҫсе килсе ҫухӑрса выр-
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такан упӑшка мар. Шӑтарма та, пӑралама та чӑн-чӑн Антеях
кирлӗ. Ҫавӑнпа пулас ывӑлӑма Чӑваш Ене таҫтан муртан килсе лекнӗ грек-ашшӗ ячӗпех - Антей теес терӗмӗр. Ваҫҫили,
чунӑмҫӑм, уншӑн та шутсӑр хӗпӗртерӗн-ҫке эсӗ. Антей ман еткерҫӗ пулать тесе мухтанатӑн. Мухтанах. Нумай ачаллӑ ашшӗ
ятне илнӗскерӗн, халӗсанӑн савӑнмалӑх орден та пур. Маххӑ
памастпӑр-ха, чӑваша та, Раҫҫей халӑхне те пӗтерттерместпӗр.
Халӑх йышне хунаттарсах пыратпӑр».
2006 ҫ.

ПУРАНАТПӐР МАЛЯЛЛЯ!
Сарӑ Саррӑ сарӑ чечек улӑхӗнчи пек сарӑлса чечекленнӗ.
Хитререх те пиҫӗрех туналлӑ, сӑмсана кӑтӑклантаракан, чуна
уҫӑлтаракан шӑршӑллӑ чечеке ясар куҫлӑ ар ҫурисем ытарлӑн
сӑнаса, япшаррӑн татса киленме яланах хатӗр-ҫке. Сарӑ Саррӑ
та, хӑй кӗтнӗ пекех, Сарӑ Сариван аллине лекнӗ. Таврара ҫук
чипер ар ҫури, чечек шӑршипе йӑлтах ӳсӗрӗлсе кайнӑскер, Сарӑ
Саррӑран хӗр ар майлаштарса та хурать. Вутлӑ ыталашу пурнӑҫ
ҫулӗн урапи ҫумне ҫыпҫӑнаймасть пулин те, юрату пӑттинче
пиҫсе тухнӑ пурнӑҫ ямшӑкӗ хӑй вӑхӑчӗпе тӗнчене ҫухӑрса вӑратать: «Уа-лля, ма-ля-лля!» Ҫавӑнтанпах ӗнтӗ ӑна амӑшӗ Уалля-малялля ятпа ыталаса ачашлать.
Сарӑ чечек улӑхӗнче шаннӑ Сарӑ Саррӑна тахҫанах маннӑ
Сарӑ Сариван урӑх улӑхра тарласа улах ҫаранӗ ҫулать пуль,
ывӑлӗ Уалля-М алялля вара хӗвел ӑш ш инче ӳсет те ӳсет
пӗлӗтелле. Пилӗкӗ пин те пилӗк ҫӗр пиллӗке ҫити шутлама
вӗреннӗскерне амӑшӗ пӗрремӗш менелник туса пачӗ.
Тӗнче чечекӗ вӗҫӗмсӗр чӗрӗ-ҫке, ҫут ҫанталӑк улшӑнӑвӗн
йӗркипех майлашӑнса пурӑнать: симӗсленет те, ҫурӑлать те,
шанать те, канать те, унтан каллех чӗрӗлет. Сарӑ Саррин те,
ҫут ҫантапӑк чечекӗн, тапхӑрӑн-тапхӑрӑн ниҫта кайса кӗме май
ҫук самант килсе тухать. Хӑть турат ҫине хӑпарса лар. Туратти
диван ҫинче хаҫат шӑтарса выртать пулсанччӗ... Чӳрече уҫса
ҫывӑрсан та вырӑн ҫине пырса ӳкмест-ҫке. Турри те ҫӑтмах
садӗнчен лӑрахса памасть. Шырамасӑр, тупмасӑр, кӗлеткери
пӑлхава пӳрне пуҫӗпе пусарма май ҫук.
Акӑ, куммисене ӑсатнӑ хыҫҫӑн Сарӑ С аррӑ ҫы вӑрм алли пӳлӗме кӗрсе кӑш тах канма тесе выртрӗ. Канлӗхӗ ҫеҫ
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тупӑнм арӗ. Ю наш арти чӗҫ пӳлӗмӗнчен хӗрарӑм ш ухӑш ӗпе
ӑм ӑртм ал л а шыв юхать. Уйӑх хуш ш и ӗнтӗ хӑлхаран кайм асть ҫы рм ари ш ӑкӑртатнӑ сасӑ. Ю савҫӑ чӗнм е те вӑхӑчӗ
тупӑнм арӗ-ҫке унӑн, пӗрмай ырантан ырана хӑварса пычӗ.
«Кӑна чӑтм а пулать-ха, ах, ак ҫак ҫӑлкуҫ таппине чӑтса ирттерм е май ҫук. Васкавлӑ ю савҫӑсӑр вилеп вӗт», - т е с е вӑл
ҫемҫе тӳш е к ҫинче асаплӑн, ҫӗлен пек авкаланчӗ. Ҫав хушӑрах савнийӗсене аса илчӗ, анчах пӗрне те кӑмӑллас темерӗ. Кӗҫ вӗсене сирсе куҫ умне Ҫарӑ С ариван сиксе тухрӗ.
«Ара, эсӗ пур-ҫке ман хулари чи аслӑ ҫӑлаканӑм ҫӑм - чи
ю ратнӑ та хастар кавалерӑмҫӑм. С антехникра чухне самаях кӗркелесе тухаттӑнччӗ, ӑна-кӑна ю саса хӑвараттӑнччӗ,
халь вӗреннӗ-вӗренм ен полковнике ҫитрӗн те, мантӑн пать.
Маймар, таса начальник. Суя хӳтӗлевҫӗ. Ҫ апах та, эс мана
кирлӗ». Сарӑ Саррӑ, кравать пуҫӗнчи тӗкӗр ҫинче вылякан
тулли пӗҫҫисем ҫине шеллӗн пӑхса илчӗ те, мобильникпе
ш ӑнкӑравларӗ: «Салам, чунӑм ҫӑм . М ӗн сиксе тухрӗ, тетӗн?
Вилеп. Чир-чӗр мар-ха. Сан пульниццу-качку. Ӑнлантӑн пулсан, килсе чӗрт. Тульккӑш са н техни к пек пулса кил. А тту
ш ӑхличӗм ӗртен намӑс пек».
Ҫӑлӑнӑҫ алӑкхыҫӗнчех иккен. «Сантехник» туххӑмрах пер
се ҫитрӗ. Тӑваткал чӑматанӗнчен уни-куни кӑларма пуҫларӗ.
«Ю сама килтӗн-и, тяття? - сиккелет ун ум ӗнче УапляМ алялля. - Аннен те уйӑх хуш ш и пӗтнӗ, чӗҫ пӳлӗмӗн те паянтан вӗҫленет. Ур-ра!»
Мӑнттай арҫын аллинчи мӑн хыпкӑчпа ача сӑмси умӗнче
шач! шач! тутарса илчӗ. Амӑшӗ ывӑлне кутран ҫат! ҫат! ҫапрӗ:
«Марш хӑвӑн пӳлӗмна! Тухнӑ пул тулӗк сана, шутла вунӑ пин
те вун пиллӗке ҫитиччен!»
Уалля-Малялля ҫур пине суса ҫитернӗ тӗлелле чӗҫ пӳлӗмӗ
енчен ӳлесе макӑрнӑ пек те, ахӑрса ҫухӑрнӑ пек те тӗлӗнмелле янравлӑ сасӑ илтӗнме пуҫларӗ: «Ах вилеп! Вилеп-вилеп, вилее-еп... Ах, хытӑрах, хытӑрах, хыт-тӑр-рах. Ах тур-тур, мӗн
тӑвас? Ах, халь вилтӗм-вилтӗм-вилл...тӗм... Уохх!» Чӗҫ пӳлӗмне
юсама килнӗ арҫын хулӑн сассипе: «Ҫаплах ҫитмест-и сана?
Тата кирлӗ-и?!» - тесе кӗрлесе ярсан, Уалля-Малялля нӗр! макӑрса ячӗ, телефон патне чупрӗ: «Нуль пӗрре-и ку? Аннене
вӗлереҫҫӗ. Ҫӑлӑр! Панулми урамӗ, 101-мӗш ҫурт, 13-мӗш хваттер». Ача амӑшне пулӑшасшӑн вӗткеленет, автоматне шатӑр-
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таттарса алӑк патнелле ыткӑнчӗ, анчах амӑшӗ алӑка питӗрсе
хӑварнӑ ҫав. Чӗҫ пӳлӗмӗ енчен чуна ҫуракан сасӑ вӑйлансавӑйланса килет: «Ах, вилеп, каллех вилеп!..»
Кӗҫ пӳрт умӗнче машинӑсен оркестрӗ тӗрлӗ-тӗрлӗ сасӑпа янраттарса ячӗ. Милици, чрезвычайлӑ лару-тӑру служби,
«васкавлӑ пулӑшу», пушар команти хашка-хашка чупать: малта - кашкӑр пек йытӑ ҫавӑтнӑ, мӑйӗнчен автомат ҫакнӑ ми
лици майорӗ, ун хыҫӗнче - ятарлӑ шалпар тум тӑхӑннӑ «чрезвычайщик», хӗрлӗ хӗреслӗ чӑматан йӑтнӑ хӗрарӑм-тухтӑр.
Пушарниксем ӑҫтан сӗрӗм-тӗтӗм тухнине тӗрӗслеме хӗрлӗ
пусмине тӑсса ячӗҫ. Ҫӑлавҫӑсем шалтан питӗрнӗ алӑка сулимӗнӗпе туххӑмра кӑларса ы вӑ тр ӗҫте хӗрарӑм сасси илтӗннӗ
ҫӗрелле васкарӗҫ. Ҫывӑрмалли пӳлӗм алӑкне уҫсанах йытӑ
хам! вӗрсе ячӗ. Чӗркуҫҫи ҫинче тӑракан ҫара кутлӑ полков
ник пуҫне пӑрса кам?! тесе кӑшкӑрчӗ. «Кап...» теме ӗлкӗрчӗ
кӑна «чрезвычайщик», «Ҫа мар-и эс?« - илтӗнсе кайрӗ тарӑхнӑ хӗрарӑм сасси. «Ҫа» мар, «ҫын» эп», - тӳрлетрӗ ӑна
каплатаканни. - Капсин капитан. Полковник юлташ, докладлатӑп: чӗннӗ ҫӗре пурте вӑхӑтра ҫитнӗ, чрезвычайлӑ ларутӑру пирки тӗп хулана ҫийӗнчех пӗлтернӗ, Шуйхуй «саранчапа» хӑй вӗҫсе килет».
Вӗрентнӗ-вӗрентмен йытӑ та урӑх хамлатмарӗ, хырӑм
ҫумне сиксе тухнӑ хӗрлӗ патаккине ниҫта хума пӗлмесӗр, нӑйкӑша-нӑйкӑша вырӑн еннелле туртӑнчӗ. Полковник та камлатмарӗ, аптранипе хӗрарӑм йӗмне каялла тӑхӑннӑскер, туххӑмрах хурмӑллӑ ҫын пулса тӑчӗ, кокардӑллӑ карттусне шакла пуҫӗ
ҫине пусса лартрӗ: «Отбой!» Вӑтаннине пула ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑнӑ ҫап-ҫаврака купарча ҫӗр чӗтреннӗ пек чӗтреннине асӑрханӑ милици майорӗ ассӑн сывласа ахлатса илчӗ. Чӳречерен
пушарник брандспойтпа тӗлленӗ.
«Нушаланакан ҫынна вилсе чӗрӗлме те паман ку пӗрлӗхлӗ
ҫӑлӑнӑҫ «нуль утинне» кам шутласа кӑларнӑ-ши?» тесе Сарӑ
Саррӑ ҫӑлавҫӑсем ҫӑлнӑ ывӑлне ҫупӑрларӗ. Чӗрӗ юлнӑ амӑшне мӑйӗнчен ыталанӑ Уалля-М алялля йӗре-йӗре калаҫрӗ:
«Урӑх ан вил нихҫан та, анне, атту эс паян пин хут вилме
пуҫларӑн та...»
«Капан айӗнче шӑши вилмен, тенӗ мӑн аслаҫусем. Эпир
те вилместпӗр. Чӗрӗлнӗ халь, пурӑнатпӑр малялля», - чун-хавал ҫӗкленӗвӗпе канӑҫланчӗ амӑшӗ.
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МУХМУРДИНИ
Анаслукассинчи Анис Аниссин пӗртен-пӗр савнӑ арне те
аякра тӑратса хӑварм арӗ ахӑр саманан аншарли чирё. Яка
Яккун та якалчӗ карланки кунӗн-ҫӗрӗн хаяр та йӳҫек шёвеке
хырӑм тӗпнелле юхтарса. Нихҫан чӗрӗлме пӗлмен мухмӑрӗ
юман каски пек ҫирӗп кӗлеткерен кукӑр ёмёлке туса хучё, кунтӑкланнӑ пуҫӗнче канма пӗлмен пёр ш ухӑш а астарса вылятрӗ: «Ӗҫмелле!» Ӗҫ ҫинчен те, арӑмпа йӑпанасси пирки те
вуҫех манчӗ. Килте сӑра-эрех лармасть. Ял тӑрӑх ута-ута
тухнӑ май кам та пулин ярса паратех. Анш арли завочӗсӗр
урам та юлмарӗ те. Ӑслӑрах анаслукассисем мухмӑрла анраса выртмарӗҫ, хаяр шӗвек сутсах вӗр ҫӗнӗ ҫуртсем каплантарса лартрӗҫ, тӑватӑ урапаллӑ ӑйӑрсем туянса ячӗҫ. Яка
Яккун вара кӗсйи те, пӗтӗм пурнӑҫӗ те м айӗпенех якалса
пычӗ. Халран кайнӑ упӑшки хӑйне хӑҫан ачаш ш ӑн хыпаш ланине те астумасть ӗнтӗ Анис Анисси. Пиҫнӗ анис пек пит
ҫӑмартийӗсем хуралчӗҫ хуйхӑ-суйхӑпа. Ю наш ар арҫын пур
ҫинчех хӑрса, нише кайса пырать. Пӗтӗм ҫанҫурӑм тамӑкри
пек асапланать. Темле эмел те хыпса пӑхрӗ, ним те пулӑшмасть. Упӑшки венчет ҫӗррине сутса ӗҫнӗ хыҫҫӑн вырӑнпах
выртрӗ, пульницана лекрӗ.
Чирлӗ ҫын уш кӑнӗ тепӗр тухтӑртан та ӑслӑрах, ӑстарах
пулма пултарнине Анаслукасси хӗрарӑмӗ те туйса ӗненчӗ.
Уколпа таблеткӑран чаплӑрах эмелсене этем тахҫанах шухӑш ласа кӑларнӑ иккен. Ю нашар выртакан ватӑрах хӗрарӑм
ӑна ҫапла вӗрентрӗ: «Вӑрманти шӑна кӑмпин хӗрлӗ
ш ӗлепкисене пуҫтарм алла
та пл асти к м иш ука чиксе
х о л о д и л ь н и кр а икӗ та л ӑ к
ты тм алла, унтан кӑларсан
тураса банкӑна тултарм алл а , ҫур л и тр ш у р ӑ э р е х
яр са х о л о д и л ь н и к р а икӗ
эрне усрамалла. Ун хыҫҫӑн
хаяр шӗвекне тӑкса кӑмпине ҫӑрм алла. Ҫав пӑтӑпа
ыратнӑ вырӑна вӑрах вӑхӑт
сӗрсен ревматизм та, ради-
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кулит та таҫта кайса кӗрет. Пуҫ, юн тымарӗ чирӗнчен, ангинӑран ӑна, тасатнӑ шывпа хутӑш тарса, апат умён пӗрер тумлам виҫӗ хутчен ӗҫмелле».
Киле таврӑнсан Анис Анисси тӳрех ял ҫумӗнчи кӑтра вӑрмана васкарӗ, пӗр мӑн хутаҫ чечек пек хитре кӑмпа тултарса
килчӗ. Упӑшки шӑпах Мускава укҫа ҫапма кайнӑччӗ. Вӑл пульницари кӳрши каланӑ пек турӗ те эмел пулса ҫитессе кӗтсе пурӑнать, тепӗр виҫӗ кунран усӑ курма та юрать тӗлӗнмелле эмелпе. А нчах чирл ӗ х ӗ р а р ӑ м ӑ н ӗ м ӗ тл е н н и кӑ л ӑ ха х пулчӗ.
Пӗррехинче, фермӑран ӗне суса таврӑнсан, ӑна хирӗҫ вилесле юратнӑ упӑшки тайкаланса тухать. «Укҫа ҫапнӑ та сапса салатнӑ!» - т е с е мӑнкӑлтатать. Арӑмӗ часрах холодильник патне
чупрӗ. Банкӑра - хаяр шӗвек вырӑнне шыв.
Анис Аниссин те сываласах килет. Ҫӗнӗ эмеле тӗрӗслесе
пӑхмаллах! Ҫав карчӑк рецепчӗпех хатӗрленӗ тепӗр банкӑна
уйӑхлӑха сарай хыҫне чавса лартрӗ. Яка Якку арӑмӗн эмелне
унтан та тупса ӗҫсе ячӗ ҫав. Тепрехинче Анисса банкӑна тислӗк
купине пытарчӗ. Уйӑхран чавса пӑхрӗ те, банка каллех пушӑ.
Вилесле тарӑхнӑ арӑмӗ: «Сана, Якку, наркотик шыраса тупмашкӑн йытӑ вырӑнне тамӑшньӑна ярас пуль, унта лучӑккӑн усӑ
парӑн», -т е с е йӗре-йӗре ятлаҫрӗ. Лешӗ кула-кула кӳршӗри эрех
заводне тухса сулланчӗ. Упӑшкин кивҫенӗсене Уках Укахвине
тӳлесе те ывӑннӑ ӗнтӗ Анисса.
Чӑтӑм вӗресе хурантан тӑкӑнса кайсан аптранӑ хӗрарӑм питӗ
хӑрушӑ, усал шухӑш тытрӗ, кӗтессе тӑрсах Турӑран ыйтрӗ:
«Упӑшкана вӗлерсен ҫылӑх пулать-и?« Чунсӑр турӑш сив куҫне
те мӑчлаттармарӗ. Анисса усӑсӑр хӑма татӑкки ҫине алӑ сулчӗ:
«Ҫав чунилли апкашшӑн ҫылӑх та пулас ҫук, ҫавӑнпа чӗнместӗн».
Пульницари хӗрарӑм эрех вырӑнне денатурат ярсан та
юрать, тульккӑш пит асӑрхануллӑ пулмалла, тенине аса илчӗ
те Анис Анисси, вара ҫав рецептпах усӑ курма шутларӗ. Самайланма пуҫланӑ упӑшки каллех М ускавран «укҫа ҫапса»
килнӗ, холодильникри ҫур банкӑна пушатнӑ. Хӑй мунча хутса янӑ. Ҫамрӑк чухнехи юрӑсене ш ӑхӑркаласа юрласа шыв
йӑтать. Упӑшки вилсе выртнӑ пуль тесе хӑраса ӳкнӗ арӑмӗ,
ҫакна курса тӗлӗннипе, аллисене пӗҫ ҫум не шарт ҫапрӗ:
«Епле-ха капла, ҫынна ӗҫме юраман сакӑр вунӑ градуслӑ
денатуратпа хутӑш тарса йӳҫӗтнӗ шӑна кӑмпи шӗвекӗ те тӗп
тӑвайман ман алкаша. Ахальтен каламан пуль ҫав чӑваш
хырӑмӗнче пӑта та ҫӗрнӗ тесе. Ӗҫкӗҫсем юратса пӑрахнӑ
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Дина-Динуш ка та ним те мар, мухмӑрӗ те нимле мур мар. Эх,
тур-тур. Упӑшка банка тӗпне ҫуллама пуҫличчен хамӑн та
ӗҫсе юлас. Яка Якку леш тӗнчене ӑсанманскер...»
Пӳрте йӑкӑртатса кӗрсе тухнӑ арӑмне упӑшки сасартӑк
ыталаса илчӗ, хӑрӑмлӑ пӳрне вӗҫӗпе сӑмсинчен пусрӗ, мунчана кӗнӗ-кӗмен хӑйне те пусса антарчӗ. Ак тӗнче! Тепӗр
майлӑ ҫаврӑнса кайрӑн-шим? Мунча хыҫҫӑн та ҫывратмарӗ
хӗрарӑма арҫын. Ҫапла ҫур ҫул курманнине курчӗ Анис Анисси. Тӗлӗнтермӗш эмелпе сывалма тытӑннӑранпа пит-куҫне
анис улма тӗсӗ ҫапрӗ, чирӗ-чӗрӗ те таҫти ҫӑвана кайса кӗчӗ.
Хусана йӑкӑртатма пуҫларӗ. Уксус завочӗ кӑларакан денату
рата йӑтать те йӑтать. Вӑрманти шӑна кӑмпине йӑлт пуҫтарса
пӗтерчӗ, хӗлле валли те типӗтсе хучӗ. Упӑшкипе иккӗшӗ те
ҫӗнелсе ҫамрӑкланса кайрӗҫ. Вӗлерестенӗскер халӗ Яка Якку
хӑйне ахлаттарса вӗлерет. Фермӑра Тени кӳлли чухлӗ сӗт суса
та пуяйманнишӗн хуйхӑракан, Уках Укахвийӗ аншарли кӳллинче ял арҫынне иштерсе пуйниш ӗн тахҫантанпах кӗвӗҫекен
Анис Анисси те бизнес тума пуҫларӗ. Ял алкашне кӳршипе
ӑмӑртмалла эмел сутать. Укахвин «эмелӗ» арҫыннипе хӗрарӑмне те типӗтсе хӑртса пынӑ хушӑрах, Аниссан эмелӗ ял
халӑхне ҫамрӑкпатса ячӗ. Радио-телевидени итлесе-курса
ӑсланнӑ бизнесменка тӗнче шайнех тухма шутларӗ, ҫавна май
пӗлтерӳ-реклама хатӗрлерӗ:
«Мухоморпа динӑран тунӑ тӗнчере ҫук «Мухмурдини» пре
парат мухмӑртан та яп-яка чӗртет, арҫынсен арлӑх хӑватне
тӗлӗнмелле ҫӳллӗ шая ҫӗклет. Мухмӑртан ирхине пёр стакан,
утиял айне вӑрттӑн кӗрсе выртас умён ҫур сехет маларах ҫур
стакан ӗҫмелле. «М ухмурдини» пуҫ мими склерозӗнчен, юн
тымарӗ пӳлӗннинчен, вӑраха кайнӑ пыр шыҫҫинчен, вар-хырӑм тата ӳт ракӗнчен, ревматизмран, полиартритран, шалкӑм
ҫапнинчен, вӑрах анасланинчен сипленме пулӑшать. Хакӗ пурне те тивӗҫтермелли. Адресӗ: Чӑваш Республики, Анаслукасси ялӗ, ООО «Яка-Анис».
Анаслукассисем пек анаслама пӑрахса ҫамрӑкланас, ҫӗнӗ
пурнӑҫ тӑвас тесен васкӑр Анис Аниссин анис тӗслӗ «Мухмурдинине» туянма!

31.08.2006ҫ.
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ЧАПАЙКӐПА ЧУ ПАЙ КА
Ҫирӗммӗш ӗмӗр йӳтесе пынӑ тӗлелле Чӑрӑш лӑсси айне пулнӑ
Курпун сысна хӑйӑртан купаланӑ «кӑмунӑ керменӗ» лаштӑрр! ишӗлсе аннине те сиссе юлаймарӗ пулас. Патша майри Райка-пултарайка хӑйне кукӑр хӳринчен тытса ҫӗклесе тӑратсан, вӑл хӑйӗн халӑхне тытӑнчӑклӑраххӑн евитлерӗ: «Малашне кам мӗнле пурӑнма
пултарать-ҫапла пурӑнать». Ҫӗршыва асар-писер ҫанталӑкҫавӑрса илсен, тахҫан Мӗкӗте патша вӑхӑтӗнче лавккасенче аш вырӑнне сутнӑ сысна пуҫӗсем те чӗрӗлсе нӑрхлатма-нӗриклетме тытӑнчӗҫ. Кремӗльти иккӗмӗш ҫӳл тӳпе картлашкине улӑхма ӗлкӗрнӗ
Мускаври пӗр Сысна пуҫӗ, шӑршлӑ хӳрипе алӑ пусса, Раҫҫей халӑхне самантрах йӗмсӗр тӑратса хӑварчӗ. Ҫӗнӗ Тимук ӑраттисем
ҫухӑрашса кармакланнӑ хушӑра ҫаппа-ҫарамасланса юлнӑ арҫынӗхӗрарӑмӗ кам намӑсран вӑтанса, кам намӑс-симӗсе уямасӑр, вӗри
ҫатма ҫинчи пек сиккелеме-ӑшаланма пуҫларӗ. Асар-писер йӗркесӗрлӗхре Чӑвашстанри Малкаста, ытти нумай-нумай ял пекех, Кайкас пулса юлчӗ. Ӗлӗкхи ятне асра хӑварас тесе-ши, халӑхра вара
ӑна Малкайкас теме пуҫларӗҫ.
Ҫапла ҫӗнӗ пурнӑҫри Малкайкас ҫемйисенчен пӗринче,
нуша кулачне мӑн эртелпе тавралла тытса кӑшланӑ-чӑмланӑ
чухне, танатаран тухма пулӑшакан калаҫу пуҫланчӗ.
- Шӑлаварна вуннӑ
сапларӑм пулин те, ҫут
ҫамку ҫине саплӑк лартаймарӑм-ха ку таранччен те, хӑлхаллӑ кунтӑккунта ылтӑн пӗрчи юлнах
пул ь, пӑ тр а т, - те рӗ
пӗррехинче сак ҫинче хӑяккӑн выртакан упӑшкине
арӑмӗ. - Ҫынсем кил сыхласа лармаҫҫӗ. Ҫурҫӗре
тинӗс пӑрӗ катма каякан
та, Пӑрачкав шахтинче
гипс кӑларакан та, Сахалинта краб тытакан та,
таҫта тем тӑвакан та пур.
Пурте пуйса килеҫҫӗ. Ман
старик анчах... Ял хуҫа-
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лӑх юлташлӑхӗнче ҫулталӑк кутӗрленсе те юлташусемпе ҫур
талӑк савӑнмалӑх укҫа ӗҫлесе илеймерӗн. Тьфу, санпа.
- Чарӑн! Ыранах Мускава тухса каятӑп.
- Мӗнпе?
- Йӗмпе.
Кивӗ арчине пӑтратакан арӑмӗ тӑватӑ кантраллӑ шап-шурӑ
пир йӗм туртса кӑларчӗ те, упӑшкине тыттарчӗ:
- Саплӑклӑ шӑлаварпа намӑс пулӗ, аслапун йӗмне тӑхӑнса
кай. Халь унта, мӑн хулара, телӗкпе куратӑн та, намӑс вырӑнне
пальма ҫулҫипе кӑна мар, вӗрене ҫулҫипе хупласа ҫӳрекенни те тем
чухлех. Э сте Мускавра ҫӗнӗ мутӑ кӑтарт. Ҫара кутӑн ҫӳрени мар.
М иш ук М иш утки тепӗр кунах тӗп хулана укҫа ҫапма тух
са кайрӗ. Телейна пӑх та М ускава кай те се ахальтен каламан пуль ҫав. Телей алӑкӗ М алкайкас платникёш ён те яриех уҫӑлчӗ. Вӑл Ф едераци Канашӗн ҫуртӗнче мачча ҫӗнетнӗ
ҫӗре лекрӗ. Р аҫҫейри тӑхӑр вун сакӑр область, автономи
республики тэта наци округӗ шанса янӑ аслӑ ҫынсем ҫӗрш ыва мӗнле ты тса пы расси ҫинчен хы тӑ тавлаш нине-ш авланине мӗн чӑттӑр ӗнтӗ. Вӗсем йыш ӑннӑ саккунсем маччана
ш ӑтарса уҫлӑха вӗҫе-вӗҫе кайса тӑраҫҫӗ пуль ҫав. СШ Ари
пекех вӗсем хӑйсене сенаторсем тесе м ухтанаҫҫӗ. М иш ук
М иш уткин вара вӗсене ҫунатсӑрсем тесе калас килет. Ҫуртӗнче к у ш а кх у н а с а кайнӑ. Кашни сенатор хӑйӗн ҫӗрӗн-ш ы вӗнчен ятарласа илсе килнӗ тейӗн. Вёсен хуш ш инче вӑл
чӑваш куш акне ҫеҫ курмарӗ. Чӑваш Р еспубликине ҫак аслӑ
вырӑнта чӑваш мар, аякран ш ы раса тупнӑ пит кирлӗ чин
претставлять тӑ вать иккен.
Мачча ш ӑ тӑкӗсене сапланӑ ҫӗрте ӗҫӗ мӑй таран. Ӗҫне
кура - укҫи те. Ҫ им елӗх те, ӗҫм елӗх те ҫителӗклех. М иш ук
М иш утки аслам ӑш ӗн йӗмӗпе ҫиҫсе ҫӳре м е ст ӗнтӗ М ускав
урамӗсем тӑрӑх. Йӗркеллӗ ҫынлах тум ланчӗ. М анерлех. Сӗт
нумай туянать. Хӑй те тӑраничченех ӗҫет, куш аксене те тӑрантарать. Ч ӗрчунсем пе этемсен те пӗрпеклӗх пур иккен.
Ай парса тухнӑ та вара ячӗсене ш ӑлйӗренсем . Ф едканаш ра час-часах «хӑнара» пулакан хуравлӑ ҫы нсен ячӗпе те пур
куш аксем. Ҫара ҫам каллӑ, хӗсӗкрех куҫлӑ м ӑнтӑркка сӑхӑм
усач каснӑ-лартнӑ Т им ур ачи сӑнлӑ. П атш алӑх Д ум ин депутачӗ пек кӑна мар, тахҫан патшалӑх пуҫӗнче вӑхӑтлӑха тӑнӑ
мӑн пуҫлӑх пек мӑнаҫлӑн уткаласа ҫӳрет. С ӗт тарелки ӑш не
Хрущ М ӗкӗтин С ысни пуҫӗ пекех пуҫӗпе кӗрсе ӳкет те, ытти
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куш аксем пек чӗлхипе леп-леп тутарса ӗҫмест сӗте, выҫса
ҫитнӗ чӑн-чӑн сысна пекех чаплаттарать. Ярса пама ёлкёр!
Х ӗрлем ес пуҫлӑ, шурӑ йӑрӑмлӑ кӗрӗк тӑхӑннӑ Чупайка текенни ытти хурӑнташ ӗсем хуш ш инче намӑссӑр пит-куҫне
ҫ у тӑ л та р с а мӑн кӑ м ӑ л л ӑ н п ӑ р ка л а н с а ҫӳр е т, п ур н е те
сӗм сӗррӗн хӑмсарать. Э лектровы клю чательсем ҫине чалт
та чалт сикме вӗреннӗ тэта шельма. М ишука тӑп-тулли укҫа
тул тара с ш утпа каҫа юлса ӗҫл екен М иш ук М иш утки, ҫав
ӑрсурник ҫутта сӳнтернине пула, пуртӑпа аллине кастарчӗ.
Чупайка мӑрлатса ун ҫумне ҫы пҫӑнчӗ те, суранран палкаса
юхакан юна чы хӑна-чы хӑна ӗҫме пикенчӗ. Платник ӑна тапса сирпӗтрӗ те тин вӑл мӗнш ӗн сы сна пуҫӗ пек сӗт ӗҫменнине те, ытти куш аксем пек сенаторсем пӑрахса панӑ шӑмӑ
татӑккисене кӑш ламаннине те, шӑши тытма ш утламаннине
те пӗлчӗ. Этем юнне ӗҫсе пурӑнать иккен Чупайка. Кӑнтӑрла ҫунатсӑр Сената чинлӑ халӑх пухӑнсан, Чупайка тӳрех
ш ӑратнӑ пек мӑнттай Чубайс патнелле ыткӑнчӗ. Патшалӑх
пурлӑхне ултавлӑ сутса чапа тухнӑ, халӗ ҫӗрш ыв электроэнергийӗпе хуҫаланакан Питӗр «паттӑрӗ» Чупайкӑна хулпуҫҫи ҫине лартрӗ те канаш лӑва кӗрсе кайрӗ.
«Килти Чапайка пулсан-и халь ҫакӑнта, ямӑтра асса кайнӑ
кушакаҫисене пӗрерӗн-пӗрерӗн юсаса тухмалла. Пирӗн Чапай
ка Атӑл тӑрӑхӗнчи пёр кушак аҫине пуҫ пултарманччӗ», - тесе
шухӑшласа шӑлне ҫыртрӗ Мишук Мишутки.
Каҫалапа ӑна ҫыру пырса пачӗҫ. Арӑмӗнчен иккен. Машук-М аш утка сӑмахӗсене упӑшки васкамасӑр, пит тӑнлӑн вуларӗ. «Сансӑр пурнӑҫ ҫук ман, кил М иш укки-М иш утки, - т е н ӗ
куҫҫуль тумламӗсемпе тӗрленӗ хут ҫинче. - Ҫу каҫрӑн, пӗр
пус укҫа та ярса памарӑн. Кӗркунне те ҫитет. Манӑн пилӗк
ачана шкула, университета мӗнле хатӗрлесе ҫитерес? «Ком
сомольская правдӑра» сана курни правдах пуль ҫав. Эпӗ ялти
кил-ҫурта, ҫемьене йӗркеллӗ ты тса тӑрассиш ӗн вӗткеленнӗ
вӑхӑтра эсӗ, уйӑхне 30-40 пин илсе, Ҫ унат куш акӗсене сӗтпе
тӑрантарсах шик шӑхӑрса пурӑнатӑн иккен. Ман килти Чапайкӑпа ачасене памалӑх та сӗт ҫук. Нуша ӗнене Ишек пасарне ҫавӑтса кайрӗ. Аллӑ-Апка качака сӗчӗпе унпа... Картара така ты тса та хӗсӗр юлчӗ, Кӗркуркки енне хӳрине те
пӗлтӗртеттерсе пӑхмасть, хӗрне те, Ш ӑрчӑкне, мӑйракипе
хӑмсарать. Виҫҫӗшӗ виҫӗ тӗрлӗ сасӑпа ҫухӑраҫҫӗ. Чапайки
те килти шӑшисене ты тасш ӑн мар, аяккалла пӑхать. Ах, мӗн
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тӑвас-ш и? Хаҫачӗ ҫинче Патш алӑх Дум инче те, Кремӗльте
те куш ак кӗтӗвӗ туллиех тесе ҫырнӑ та... Сан укҫу вӗсене
пурне те тӑрантарма ҫитӗ-ши, анчах хӑв выҫӑпа ан хӑр. Сана
халь эпир, М алкайкас халӑхӗ, Федераци Канашӗн представителӗ тума шутларӑмӑр. Эсӗ унта влаҫа кӗр, вара куш аксене ҫеҫ мар, пире те тутлӑхлӑ усрӑн. Ҫакна та пӗлтерем. Чалӑшнӑ кил картине кӳршӗри Ванька юсаса пачӗ. Ан кулян,
ялта пӑта ҫапакан вилсе пӗтмен...»
Арӑмӗн ҫыруне вула-вулах тӗлӗрсе кайрӗ Мишук Мишутки.
Акӑ вёсен ю савҫӑсен уш кӑнне Патшалӑх Дум ине чӗнсе
илнӗ пек. Депутатсем халӗ ӗлӗкхи пек халӑх тарҫи мар, халӑх вёсен тарҫи-мӗн. Улпутран та ытларах улпутланса кайнӑ.
Хӑйсем пӗр-пӗринпе вӑрҫса-ҫапӑҫса та ҫухӑраш са пурӑннине пула ҫурт стенисем хӑпӑна-хӑпӑна тухнӑ. Ӗҫӗ кунта та виҫ
мишук укҫалӑх пур. Вӑл укҫапа тӑрантарса усрамалӑх кушакӗ
те кӗтӳпех. Чаплӑ ят илнӗ мӑр-мӑрсем хуш ш инче мӗн-мӗн
тӗрли тата мӗн тӗслӗ йышши ҫуккӑ-ш и? М итька Родинка,
Панулми, М итрофанушка, Хӗрлӗ Ҫухан, Улат Ш ыҫмак пӗрпӗрне хӳрисемпе ҫапса йӗкӗлтесе ҫӳреҫҫӗ, шӑши ты тнӑ чухнехи пек туртса ҫурма хатӗр, маччаран ҫакса янӑ влаҫ кӑрманне кӗрсе ӳкесшӗн ӑмӑртмалла сикеҫҫӗ. Укҫа миш укӗнчен
йӑш ӑлтатса тухнӑ А ксак текен куш ак аҫи М иш ук М иш уткипе
чӑваш ла мяуклатрӗ, ентеш не кӗлетки ҫум не ҫыпҫӑннӑ укҫатенке пулӑш ма парас вырӑнне Аксаков писателӗн «Шӑши
ухутникӗсен калавӗсене» парнелерӗ.
Мишук Мишутки йӗплӗ мӑйӑхлӑ ашкӑнчӑксене сӗт ярса
пачӗ. Пуҫтахсем пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса кайрӗҫ. Вӑрҫа чарнӑ хушӑра ӑна тахӑш кушакки хытах чавса илчӗ. Юн шӑршине сиснӗ
Чупайка ӳте чӑртлаттарсах ҫуллать, ҫут куҫӗсемпе леш тӗнчери Шуйттан пек пӑхать.
Тем вӑхӑтра сарайран та анлӑ пӳлӗме «виҫӗ лаш аллӑ»
тачанка кӗрлеттерсе тухрӗ. Турта хуш ш инче - Кӗркуркка качака таки, пичевре - Аллӑ-Алкӑпа Шӑрчӑк. Ванька кӳрш исен
Петька кушакӗ ямш ӑк ларкӑчӗ ҫинче, Чапайка куш ак аҫи кӑрманта сарӑлса ларать, хыҫалта, пулемет умӗнче, Чапайкӑн
М алкайкас ҫунтарм ӑш ӗ Анка-манка. Качакасем ҫухӑрнипе,
урапа хӑлтӑртатнипе тата пулемет траттатталатнипе чӑрсӑрсен каманти чӑл-пар саланчӗ. Хӑрах атӑллӑ Улат Ш ыҫмак
(тепӗр аттине вӑл Ирака кайсан кӑнтӑрти тинӗс амазонкисене сутса хӑварнӑ-им ӗш ) чутах таканланӑ Кӗркуркка ури айне
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пулмарӗ. Чупайка электропроводка тӑрӑх чакаланса хӑпарса кайрӗ. Вёл «Ильич лампочки» патне ҫитиччен Чапайка унён
лапсӑркка хӳри вӗҫне хӗҫпе касса татрё.
Думёри кушаксем думать тума пуҫларӗҫ. «Ҫуркунне кушак
амисемпе кушак аҫисен кӑшкӑрмалли нормисем ҫинчен калакан» саккуна пӑхса тухаҫҫӗ. Ваньккёсен Петьки ҫухалса каймарё, тилхепине Чапайкёна тытттарса хёварчё те укҫа ӗҫлесе
илме вӗҫтерчӗ, Суйлаканё сахал та, Петька пёр ҫӗртен тепёр
ҫӗре чупать пӗчченех ик сёр кушакшён та суйларё пуль. Элетроника экранё сине пёхса савёнать.
Кӑшкӑрмалли-ҫухӑрмалли норма валеҫнӗ вӑхӑтра кӗҫ ку
ш аксем тытӑҫса ӳкрӗҫ. Урайне ҫавӑрса ҫапнӑ пёр пуҫтах ку
ш ак аҫине тӳнӗ хушӑра Улат Ш ыҫмакӑн шӑлаварӗ хыҫалтан
чарр! ҫурӑлса кайрӗ те, вёл «кушак корпусӗ» умне мӗнпур
ар пуянлӑхӗпе ҫуталса тухрӗ. Чапайка та ҫухалса каймарӗ,
хӗҫӗпе сулса ячӗ. Кавир тӑрӑх кусса кайнӑ юнлӑ чӗрӗ ҫӑмартасем хыҫҫӑн Чупайка ыткӑнчӗ. Чапайка ӑна ҫурӑм тӑрӑх нухайккипе ҫунтарса юлчӗ.
Вӑрҫӑ-харҫӑ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн Аслӑ Кушак аҫи Чапайкӑна
Кушак вӑрҫин паттӑрӗ ятне пани ҫинчен пӗлтерчӗ, мӑйӗнчен I
степеньлӗ «Леопольд» ылтӑн медаль ҫакса ячӗ.
Чупайка Мускав тӑрӑх кӗтӳ пушши пек вӑрӑм хуралпа ҫӳрет,
чее шӑшисем пурпӗрех пуҫтаха вӑрттӑн ӑшаласа сехӗрлентереҫҫӗ. Нимле лӑпкӑ пурнӑҫ ҫук тӗнчере. Чапайка хулана тухас
пулсан-и? Шупашкарти Чапаев музейӗнче арендӑна илнӗ та
чанка ҫинче никамран хӑрамӑсӑр ларса пырать. Вёсен умӗнче
- Раҫҫей патшине ҫул уҫса панӑ пек ҫул уҫӑ. Паттӑрсен камантине генерал-мент та чыс туса ӑсатать.
Акӑ вӗсем аслӑ чинсен Мускав хыҫӗнчи дачисенче шӑшисене пӗтерсе таврӑнчӗҫ. Кушак Думи укиян пек шавлать. Чапайкӑн канас килет. Ыран унӑн шӑшисен ҫарӗпе Чупайкӑна
хирӗҫ ҫапӑҫӑва тухмалла, мӗншӗн тесен Чупайка каллех ҫутӑпа выляма хатӗрленет. Вӗр ҫӗнӗ тумланнӑ Ҫӗнё Петька трибу
на умне тухрӗ те, «Шӑпӑрт! Чапайка думать будет!» - тесе мяук!
тутарчё маччаналла.
Укҫа мишукки ҫинче выртакан Мишук Мишутки хытё лаплатнё сасёпа вёранса кайрё. Ток ҫапнипе мачча ҫинчен персе
аннё хёрлемес Чупайка ун умёнче мяуклатса выртать.
3.08.2006ҫ.
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Суйлавҫӑсемпе депутатсем хушшинче
Чӗресӗр тӑрса юлсан
ТУХТӐР: - Мӗн пулчӗ? Мӗн ыратать?
ПАЦИЕНТ: -Ч ӗ р е с ӗ р тӑрса юлтӑм. Ыйхӑ ҫухатрӑм.
ТУХТӐР: - Ӑҫта? Мӗнле майпа?
ПАЦИЕНТ: - Кӗрешӳре.
ТУХТӐР: - Мӗнле кӗрешӳре?
ПАЦИЕНТ: - Аслӑ Канаш суйлавӗ умӗнхи кӗрешӳре. Мӗнле
пурӑнас халь ман? Ни депутат пулаймарӑм...
ТУХТДР: - Кулянма кирлӗ мар, пирӗн экс-кандидатӑмӑрҫӑм. Сире суйлавра пулӑшаймарӑм пулин те, кунта пулӑшма эп
хавасах. Халӗ киле кайӑр та, тӗкӗр хыҫне куҫ хуралса киличченех пӑхӑр. Чӗрӳ те, ыйху та, сӑну-питӳ те сирӗн йӑлтах ҫавӑнта.
Икӗ чӗлхеллӗ
- Чӑваш Ен депутачӗсем икӗ чӗлхеллӗ теҫҫӗ.
- Ан сӳпӗлтет, арҫын вӑл... икӗ пуҫлӑ пулӗ, икӗ чӗлхеллӗ
пулма... хӗрарӑм мар вӗт.
- Туршӑн та суймастӑп, пӗр чӗлхипе вӗсем халӑха суйлавччен тутлӑ сӑмах ҫитереҫҫӗ, тепӗр чӗлхипе вара, суйлав хыҫҫӑн, тути-ҫӑварне ҫулла-ҫулла халӑх пӗҫернӗ ҫӑмаха какӑриччен ҫиеҫҫӗ.
Чаплӑ уяв
- Т а т а мӗн уявӗ кӗрлеттереҫҫӗ-ши паян Шупашкарта?
- Патшалӑх Тӑм хуранӗнче тӑм ҫӑракансем Мускавран хӑнана килнӗ куна чаплӑн паллӑ тӑваҫҫӗ.
Пысӑк уйрӑмлӑх
Суйлавҫӑпа депутат тӗл пулнӑ.
СУЙЛАВҪА: - Иртнӗ ӗмӗрте Аслӑ Канаш депутачӗсем
ҫӗршер пин ҫын тарҫиччӗ. Пурнӑҫа лайӑхлатассишӗн эпир мӗн
хушнине-сӗннине пӗр сӑмахсӑрах пурнӑҫлатчӗҫ.
ДЕПУТАТ: -У х м а х пулнӑ ун чухнехи халӑх тарҫисем. Сатту
эпир ҫӗршер пин ҫынна хамӑра пуҫҫаптаратпӑр. Пурнӑҫа улӑштармалли саккунсем йышӑнса вӗсене тарҫӑлла пӑхӑнтаратпӑр.
Тарҫӑн, паллах, хушнине ҫӑвар уҫмасӑр пурнӑҫламалла.

19

М ӑнкӑмӑллӑх тӑвӗ ҫинче
- Сирӗн депутат суйлавҫӑсенчен мӗнпе уйрӑлса тӑрать?
- Суйлав хыҫҫӑн Мӑнкӑмӑллӑх тӑвӗ ҫине улӑхса халӑхпа
турӑлла калаҫма тытӑннипе.
2 3 .12.2006Ҫ.

СӖЛӖХЛЁ-ШАПАЛЛА ЫЛТӐН ЕНЧӖКӖ
«Кӳльмӑйраки» яхӑпӑкӑ кантурне сысна аҫи пек самӑр кӗлеткеллӗ, япшар чӗлхеллӗ Пиявкин, ялта Сӗлӗх Селиванӗн Йӑванӗ
текен шукӑль ентешӗ, Мускавран персе ҫитрӗ. Унчченхи колхоз
вырӑнне тӑрса юлнӑ ял хуҫалӑх производство кооперативӗ
(ЯХПК) Сӗлӗх Йӑванӗшӗн нихҫан та ютӑ пулман. Сарлака тарӑн кӳлле така мӑйраки пек ытамласа ларакан ялӗ - Кӳльмӑйраки - унӑн та тӑван ялӗ. Кӳлӗре вӑл ачасемпе пулӑ, шапа, сӗлӗх,
калта тытнӑ, уйра комбайн хыҫҫӑн тырӑ пучахӗ пуҫтарнӑ, шкулта вӗреннӗ, ҫӗр ӗҫӗ чунне туртман пирки - хуланалла тапнӑ.
Тӑнлӑ-пуҫлӑ ача пурнӑҫ картлаш кипе хӑпарнӑ-хӑпарнӑ та,
ҫӗршыв тӗп хулинче йӑва ҫавӑрнӑ. Самай мӑн кантуртах хуравлӑ
вырӑна кӗрсе ларма мехел ҫитернӗ. Май килнӗ таран вӑл
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха пулӑшнӑ, уншӑн ӑна хӑйне те ахаль ту
ман. Ялтан кайнӑ чухне ӑна, ӗмӗрне тӑранма пӗлмен чиновниксене йӑпӑлтатса майлӑ ҫавӑрмашкӑн тесе, станцие ҫитиччен ашпӑш, пыл-ҫу тиенӗ тракторпах ӑсатнӑ. Самана пушши кутран
сисӗмлех тивертнӗ хыҫҫӑн Сӗлӗх Йӑванӗ те чееленет. Мускав
ӗмӗтсӗрӗсем таврари хапрӑк-савӑта, тем мурӗ тӗрлӗ пӗрлешӗве ҫавӑрса илнӗ вӑхӑта унӑн та пуянлӑх тапхӑрӗ туса хурас килсе каять. Тӑван ял яхӑпӑкӑвӗ панкрута тухнӑ тенине илтнӗ-илтмен -Х у с а н вокзалне васкать. Акӑ ӗнтӗ Пиявкин ҫуралнӑ ялӗнче.
Унӑн якалнӑ сӑран портфелӗнче - кӳлле чӑмма пуҫланӑ хуҫалӑха ҫӗмрен пек малалла илсе каймалли ӗҫлӗ хут тӗрки.
- Пуҫлӑх алӑкӗ умӗнче хӑй тӑрӑх темиҫе хут пӑхса илнӗ
хыҫҫӑн вӑл пуҫ пӳрнине хуҫлатса алӑка хуллен шаккарӗ:
- Кӗме ирӗк парсамӑр? Чӑрмантарса ҫӳретпӗр те ҫав...
-Т архасш ӑн, иртсе ларӑр, хаваспах итлетӗп сире, -х ы ҫ л ӑ
пукан еннелле тӗллесе кӑтартрӗ сӗтел хушшинче ларакан пулӑ
пуҫлӗ, мӑн хырӑмлӑ арҫын.
- Тавтапуҫ, - пуҫне пӗксе ун патнелле утрӗ лешӗ, аллине
тӑсса, Пиявкин, терӗ. - Хам малтан алӑ тытма хӑйнӑшӑн каҫа-
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рӑр эсир мана. Йӑли-йӗркипе сирӗн хӑвӑрӑн памаллаччӗ те ӗнтӗ
аллине, тархасшӑн ан кӳренӗр.
Пӳлӗм хуҫи шапанни пек хырӑмне сӗтел хӗррине сӑтӑрттарса тӑчӗ те, килнӗ ҫынна тачка аллине пачӗ: Карасев Карп Карпо
вич. -Эси.р техника ыйтӑвӗпеччӗ-и? Халӗ ҫӗр сухапамастпӑр, тырӑ
акмастпӑр. Мӗн тума кирлӗ, терӗмӗр те... Э-э, сассу палланӑн туйӑнчӗ. Мускавран мар пуль эсир? Телефонпа калаҫнӑччӗ.
Паллашнӑ май, иккӗшӗ ытаклансах илчӗҫ.
- Шӑпах сирӗн йышши хӑюллӑ ҫынсене юрататӑп та эпӗ, хаклӑ
Иван Селиванович, унашкаплисем яланах пуҫаруллӑ пулаканччӗха... - лӑх-лӑх турӗ Карасев. - Пулӑшас тетёр апла. Районта та,
ял хуҫалӑх министерствинче те халӗ шӑпах шав тӑрать: пирнешкел панкрутсене ӑмӑртса, конкурспа ертсе пыма вӑшталанаҫҫӗ.
Ӗнер ҫав ыйтупа пирӗн патра пӗтӗм Чӑваш илтмелле шавларӗҫ
те, икӗ ферминчи хама валли сыхласа хӑварнӑ юлашки хӗл каҫнӑ
вӑкӑрпа сыснана пустарса республика шӳрпи пӗҫертӗм. Панкрут
кампанийӗн компанийӗ Кӳльмӑйракинчен юрласа саланнӑ хыҫҫӑн пушӑ витесене ҫӑраҫҫипе питӗртӗм те, акӑ, выляса ларатӑп
халӗ ылтӑнран тимӗр пӑхӗ вырӑнне тӑрса юлнӑ уҫӑсемпе. Пӗтрӗ
пулас пирӗн мухтавлӑ ял хуҫалӑхӗ, ҫав шутрах Кӳльмӑйраки те,
тӑванӑмҫӑм. Кашни районта виҫ-тӑватӑ яхӑпӑкӑ шампань эрехӗн
кӗленчи пӑкки те чӑваш патшалӑхӗн маччине ҫапӑнса шаплатать
те... ытти ҫӗршер хуҫалӑх ҫыннисем ҫав пӑкӑ сирпӗннӗ сасӑпа
тата такамӑн пуҫтах автанӗ авӑтнӑ пек сассипе чунне лӑплантарса пурӑнаҫҫӗ. Тӗш тырӑ, ҫӗр улми туса илмен, выльӑх-чӗрлӗх
ӗрчетмен, хыт хура пусса илнӗ хуҫалӑх кама кирлӗ-ши вӑл? Пире,
хресченсене, ӗмӗр-ӗмӗр ҫӗр тӑрантарнӑ...
- Пире те тӑрантарнӑ-ха вӑл - ҫӗрӗ. Ҫавӑнпа эпӗ те тӑван ҫӗр ҫумнех туртӑнатӑп. Анчах... ҫӗр - шывсӑр мар. Паян
ҫӗр никамах та кирлӗ мар, унсӑрах выҫӑ халӑха ют ҫӗршыв
апат-ҫимӗҫӗпе тӑрантарма йӳнӗрехе ларать, теҫҫӗ мускавсем.
Ҫавӑнпа эпӗ хамӑн тӑван Кӳльмӑйракине персе ҫитрӗм те.
Шывпа усӑ курма тытӑнар малашне. Ҫапах та, хамӑр пучти
пӗтӗм шывран тӑратпӑр пулсан, пире малашне шыв тӑрантармалла. Наука ҫапла хушать. Эпир унта, Мускавра, кун пирки тем тӗрлӗ ҫынна та кутӑн-пуҫӑн ҫавӑрса пӑхнӑ. Пурин те
пӗр шухӑш: Чӑвашӑн ун ӗмӗрне хӑйне тӑрантармалӑх тыррипулли ҫитмен, сатту Атӑлӗ те, тинӗсӗ те, кӳлли-пӗви те, лачаки те, ҫырми-ҫатри та никамран нумайрах. Эпир, пуҫаруҫӑсем,
чӑваша ҫӑласшӑн. Ҫавӑнпа чи малтан хамӑр ялта, Кӳльмӑйракинче, ҫав эксперимента туса пӑхасшӑн килтӗм эпӗ. Ман

21

хыҫра, ай-яй мӗнле мул хуҫисем... Кивҫенлӗх, усӑллӑх укҫитенкине никам та ытахальтен кӗсьерен шыва кӑларса пӑрахмасть. Хамӑр яла, чӑваш ялне, ҫӗклес пулсан, пирӗн чи малтан сӗлӗх-калта ӗрчетме тытӑнмалла. Ҫурӑмӗ тӑрӑх икӗ йӑрӑм
тӑсӑлакан сӗлӗх сире те, пире те, икӗ йӑрӑмлӑ тупӑш пама
пултарать. Калти те калама ҫук тупӑшлӑ.
Карасев чӑтса тӑраймасть, хӑнана тулалла сӗтӗрет, кантур
умӗнче йӑпкӑшакан тем мӑнӑш «Нисан» ӑшне чӑмтарать: «Атя
пуҫлӑхсем патне. Унта тӳрех татса паратпӑр. Ку ман - виҫҫӗмӗш
лимузин. Ҫулталӑк хушшинче виҫӗ хуҫалӑхра, конкурсра ҫӗнтерсе, ӑмӑрту хуҫи пулса пӑхрӑм, панкрута тухнисен те ман валли
машинӑлӑх ӑпӑр-тапӑрӗ юлать иккен. Ҫавӑрса илме пӗлес пулать ҫеҫ ӑна. Тахҫан трактор ҫинче «Прокати меня, Ванюша, на
тракторе» тесе юрласа коммунизӑмалла ишнӗ кӳльмӑйракисен
сирён валли те пуянлӑхӗ пӗтмен. Усӑ курса юлӑр».
Районтисем Пиявкин сӗнӗвӗсемпе ассах каяҫҫӗ, ун пирки
шупашкарсене пӗлтереҫҫӗ. Тёп хуларан вашнӑн персонӑсем
капланса килеҫҫӗ. Вӗсенчен чи асли сӑмах илет:
- Коммунистсем хулапа яла ҫывӑхлатса пёрлештермелли
кӗперне хывса пӗтернӗ пулсанах пирӗн нимле хуйхӑ та ҫуккӑччӗ,
анчах вал кӗпере лаштӑрах шыва путарчӗҫ. Халӗ, авӑ, ӑслӑ мускавҫӑсем сӗннипе, пирӗн ҫав кӗпере юшкӑнран туртса кӑларса
хӑпартма, сыпма тивет. Вӑл ӗҫпе аппаланакан ҫук. Пурте эпир
ансатрах та ҫӑмӑлрах меслет шыратпӑр. Революцилле шухӑш.
Ытлашши пуҫа ҫӗмӗриччен, килӗшмеллех Пиявкин сӗннӗ генерапьнӑй планпа- Унсӑрӑн чухӑнлансах ҫитӗпӗр. Тӗрӗссипе, пирӗн
Кӳльмӑйраки кӳлли ҫеҫ мар, мелиораторсем парнелесе хӑварнӑ
мӗн чухлӗ пӗве пур. Вӗсенче сӗлӗх-калта хуп-хура явӑнать. Шутласан, сӗлӗхӗ, шельма пуҫӗ, питӗ усӑллӑ иккен. Пульницара
выртнӑ чухне манне хамӑнне те, арӑмӑнне те юна, кӗвӗленесрен,
сӗлӗхе ӗмтернӗччӗ. Ку отрасле аталантарма пултарсан эпир
кӳршӗсене кӑна мар, тӗнчене те хыҫала тӑратса хӑварӑпӑр-ха.
Ҫавӑнпа «Сӗлӗх-калта - пирӗн ылтӑн енчӗкӗ» чӗнӳпе ӗҫлемелле
малашне ял хуҫалӑхне ҫӗклессишӗн. «Кӳльмӑйраки» яхӑпӑкӑ
вырӑнне, акционерсен «Сӗлӗх-калта» хупӑ хуҫалӑхӗ туса хурар
пуль. Ман шутпа, конкурсра Пиявкин господин ҫӗнтернӗ, тесе йышӑнӑпӑр, «Сӗлӗх-капта» пуҫне ӑна лартӑпӑр.
Пиявкин сӗннипе, пуҫлӑхне Карасевах хӑварчӗҫ. Пиявкинсен каманти унпа та, ытти ҫӗрте туса хума палӑртнӑ «сӗлӗхсемпе» тэта «калтасемпе» те Мускавран хӑйсемех ертсе пырӗҫ.
Акцисен ытларах пайӗ пур-пӗрех вӗсенче юлать-ҫке. Кӳльмӑй-
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ракисем ваяли ачисене вылямалли трактор илсе памалӑх укҫине парсан та, ҫителӗклех терӗҫ.
Мускавран Пиявкин тэта тепӗр сӗнӳ пачё:
- Сӗлӗх-калта ӗрчетсе кӑна чала тухар марччё, ентешсем! Малашне пирӗн шапа хунаттармалла пулать. Ку ӗҫ, тӑвансем, сёлёх-калта ёрчетессинчен те ансатрах. Акӑ-ха тухса
пӑхар хамӑр ҫумри пӗвесен хӗррине? Шывра мӗн чухлӗ йыт
пулли кӗшӗлтетет? Паянтанах пирӗн вӗсене кашнинех сыхласа хӑварма тытӑнмалла. Кӗркуннеччен вара миҫе эшелон
шапа ҫитӗнет?М иллионш ар пуҫ. Вӗсене ют патшалӑхсене ресторансем валли ӑсатсан? Акӑ сире валли валюта. Ылтӑн купи.
Шапасене, опыт тума, вӗренӳ заведенийӗсене те, наука тӗпчев
институчӗсене те, лабораторисене те сутса эпир ҫулталӑкрах
ҫӗршер миллион тенкӗ укҫа ҫапма пултаратпӑр вӗт.
Пиявкин Мускавран укҫа лама пуҫласанах пур ҫӗрте те
«Ква-ква» ЗАОсемпе ОООсем йӗркеленсе кайӗҫ, акӑ. Раҫҫей
анлӑшӗпе кваклатса ахӑрӗҫ.
Пуҫлансан хайхи ҫӗнӗ кампани: юхӑннӑ сысна комплексӗсем,
выльӑх-чӗрлӗх витисем вырӑнӗнче сӗлӗхпе калта, шапа ӳстермелли террариумсем, акватеррариумсем васкавлӑн ӳсме тытӑнӗҫ...
Пиявкин ҫӗнӗрен ҫӗнӗ сӗнӳ, укҫа сӗнет. Ҫулла вӑл уйри
пӗтӗм лӗпӗше пуҫтарса тӗнчери наука учрежденийӗсене суттарасшӑн чӑваш хресченӗсене.
Авӑ епле тасатать тулӑхлӑ та пулӑхпӑ ӗҫлеме пӗлмен пуҫлӑхсен усал юнне Кӳльмӑйракинчи Сӗлӗх Йӑванӗ. Чӑвашра
апат-ҫимӗҫ ыйтӑвне ҫӗнӗлле, Мускав шухӑшле татса пама пулӑшасшӑн, чӗрӗ ӳт ҫумне ҫыпҫӑнать.
23.12.2005ҫ.

Пуринчен те чи-чи...
*

*

*

- Саншӑн тӗнчере кам чаплӑрах?
- Арӑм.
- Кам хитререх?
- Арӑм.
- Мӗн тутлӑрах?
- Арӑм.
- Еркӗн тата?
- Ай-вай, еркӗн-и? Унран чаплӑраххи, хитререххи, тутлӑраххи ҫукрах пуль тӗнчере.
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- Мӗншӗн?
- Ара вӑл сайра-хутра тӗл пулакан деликатес-ҫке!
* * *
- Хӑнана кайсассӑн, эсӗ кам ҫине ытларах пӑхатӑн?
- Кам ҫуллӑрах пек, кам пыллӑрах пек, кам хӗвеллӗрех пек
- ҫавӑн ҫине.
- Арӑму ҫинчен мансах-и?
- А-а-а? Ҫук-ҫке. Ман арӑм вӗсенчен пуринчен те ҫуллӑрах, пыллӑрах, хӗвеллӗрех. Ҫавӑнпа эпӗ ун ҫинчен те пӗр минутлӑха та куҫа вӗҫертместӗп. Анчах та вӑл - килти чечек-ҫке.
* * *
- Эсӗ хӗрарӑм нумай курнӑ, теҫҫӗ.
- Паллах, курнӑ. Тӗнче хӗсӗр мар вӗт.
- Вӗсенчен хӑшӗ чи-чи асра юлнӑ саншӑн?
- Арӑм.
- Унран хитререххи-ясартараххи пулман-и вара?
- Ҫук. Мӗншӗн тесен вӑл манӑн Чи-чи Кӑсӑя Ваҫлейӗн
тӗнчере ҫук пӗртен-пӗр хӗрӗ-ҫке, мана пур хӗрарӑмран та чичи хытӑрах юратаканни.

Ас-хакӑл ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗ малаллах чуптӑр
Шӑпчӑксен юрри
Кӑнтӑртан вӗҫсе килнӗ Шӑпчӑк хӑйӗн ӗмӗрхи йӑвинче cap
сӑмсине каҫӑртса ларакан ютта курать те, ыйтать:
- Кам пулатӑн ҫак эсӗ?
- Указ Шӑпчӑкӗ. Эсӗ тата ху кам?
- Эпӗ - халӑх Шӑпчӑкӗ. Атя-ха юрлар ӑмӑртса.
Вӗҫсе ывӑннӑ Шӑпчӑк тӑван ҫӗрӗнче-вӑрманӗнче ҫӗнелнӗ
вӑйпа тӑсать кӑна чуна кантаракан юррине.
Ют йӑваран сиксе тухнӑ Шӑпчӑк та ҫӑвара карса мекӗрленет: «Чӗрик-чӗрик,чӗрик-чӗрик!»
Хӑйӗн йӑвинчи Шӑпчӑкӑн тӗнчене илемлетсе янӑ сасси
ҫурӑк сасса хупласа хурать.
Ют ушкӑна лекнине туйса илнӗ Указ Шӑпчӑкӗ вара сала
кайӑксен тӑван «Чӗрик-чӗрик» оркестрне вӗҫсе тарать.
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Хисеплемеллех
Культура пуҫӗнче тӑракансем!
Эпир хамӑра Чӑваш Республикин халӑх артисчӗ, тав а
тивӗҫлӗ артисчӗ, искусствӑсен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, куль
тура ӗҫченӗ ятсене кӑна панипе ниепле те ҫы рлахма-ҫураҫма пултараймастпӑр. Эпир вӗт - ытти артистран уйрӑлса
тӑракан ҫӑлтӑрсем. Ҫавӑнпа та «Чӑваш халӑхӗн ҫӑлтӑрӗ»
хисеплӗ ят туса хума ыйтатпӑр. Питлӗх ҫапсах ҫавӑннӑ пулӑттӑмӑр вара.
Пысӑк шанӑҫпа - чӑваш эстрадин ҫӑлтӑрӗсем: Ҫӑпата Куршукӗ, Шӑпчӑк
Ҫерҫийӗ, Тимӗрҫӗ Шӑлакӗ, Палпӑ Ҫеруш, Сӗрмен Кусатӑран, Купӑс Качаки.

Чаплӑ уяв ячӗпе
Чӑваш ӑн ҫӑпата сырма пӑрахса а тӑ -пуш м а к тӑхӑнм а
пуҫл анине па л ӑртм ал л и асл ӑ-чапл ӑ кун ҫы вхарать. Ана
сцена ӑстисем те м ӗнпур ӑсталӑхпа кӗтсе илеҫҫӗ. Кашни
пултарулӑх уш кӑнӗ - х ӑ й н е майлӑ. Х ӗвеларм анӗнче те пӑшӑл пӑтти вӗресе пӑсланать. Пӑшт та пӑшт! сирпӗнет сывлӑш алла вӗрекен хӑват.
Хӗрарӑм сассилле ҫуралнӑ Тискӑнат пуҫлӑх хӑйӗн вак-вак
хуҫалӑхне ывӑҫ тупанӗ ҫине лартса ҫинҫен юрласа ярать: «Эсир,
манӑн тӑлӑх хӗр пӗрчисем, эсир, манӑн утаман-улӑпсем... Мӗн
тумалла-ши сирӗнпе? Пурте эсир - пулас тава тивӗҫлӗ те чӑваш халӑх артисчӗсем. Чаплӑ ятсӑр халӑх умне мӗнле питпе
тухан? Уяв умён кама парӑпӑр-ха хамӑрӑн ҫак хисеплӗ ятсене?«
- Купӑс Ваҫҫине! - нӑрт-нарт тӑвать хыҫалти ретре. - Вӑп
вӑтам аҫиатсен кӗввине чӑвашла месерлетсе, Атӑл хумӗ ҫинче
чӳхентерсе, чӑваш халӑхӗ умӗнче ҫӗр ҫывӑрмасӑр, кунӗн-ҫӗрӗн
йӑлӑх саслӑ кӗвӗ киммипе ярӑнать. Халӑх хӑлхине хӑй еннелле
ҫавӑрма пултарнӑскер вӑл нивушлӗ халӑх артистне тивӗҫлӗ мар?
- Кӑкшӑм Микулайӗ унран начар-им? - сиксе тӑрать кӑкӑрӗ ҫине Ҫеҫпӗл Мишшин сӑнне ҫаптарккӑланӑ ҫамрӑк. - Артистла вӗренсе чӑн-чӑн артист пулса ҫитеймесӗрех микрофо
на чуптума вӗреннӗшӗн, тен, ӑна тава тивӗҫлӗ питлӗх артисчӗ
ятне памалла? Унашкал хисеплӗ ят илнисем халӗ пирӗн чӑваш тӳпинче ҫӑлтӑр калпакӗ пек.
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-Т и м ӗ р ҫ ӗ пӑхӗн хӗрӗ тата хӑйӗн алӑк чӗриклетнӗ сассипе
арҫын ассине епле тыткӑнлать? Анатоми урокӗнчи пек. Ай вӑл
та тава тивӗҫсӗр?
- Музыка алтӑрӗсерех чӑваша шӗв шӳрпепе тӑрантарма
ӑс ҫитернӗшӗн те пама пулать халӑх артисчӗ ятне пӑсара-пӑсара мекӗрленекенсене хальхи ӑссӑрлӑх саманинче. Пур пирӗн
ун пеккисем. Вӗсем - хӑвӑр ҫумрах.
Сӗнӗвӗсене итленӗ май, Тискӑнатӑн пуҫӗ улӑх ҫаранӗн утӑ
капанӗнчен капашсӑртарах хӑпарса каять.
- Пурте эпир, тӑванӑмсем, - тет вара вӑл Кӑмпаҫитӑр
Карачӑмӗн качаки пек мӑйракасӑр пуҫне ухса, - пурте эпир
ҫӗр пин юрӑ ҫӗршывӗн ачисем. Атьӑр-ха никама та сулнӑка
ҫапса хӑварар мар, хамӑрӑн чӑвашла параплан ҫапма пултаракан Параппанова чӑваш халӑх артисчӗ ятне памашкӑн
культура министерствин алӑкӗ умне хут кайса пӑрахар. Пур
те чӑваш халӑх артисчӗ пулар, мӗншӗн тесессӗн, кашни чӑваш вӑл - хӑй артист.
Тӑратнӑ кандидат хушамачӗ тепӗр темиҫе кунранах хаҫатра чӑваш тӗнчи илтмелле параппан ҫапса ячӗ.
Хыт кукар мар
Ачисене тӗнче ҫутлӑхне кӑларассишӗн ҫунакан амӑшӗ ҫӑмарта тӑвасшӑн ӑшапанакан чӑх пек кускалать. Аслӑ ывӑпӗпе хӗрӗшӗн
института 10 пин тенкӗ кайса пачӗ кӑна, шкулта вӗренекен икӗ
хӗрӗпе тепӗр ывӑлӗ анратма пуҫларӗҫ:
- Анне, ыран ман хамӑр класс ертӳҫине, акӑлчанкӑна репетиторшӑн 2 пин тенкӗ памалла. Уроксем хыҫҫӑн юлса вӗренмесен вӑп мана эсӗ Лондона тӗтре витӗр те кураймастӑн тесе хӑратрӗ, - куҫран кушак ҫури пек пӑхать вӑталӑх хӗрӗ.
- Эрнере манпа ятарласа пилӗк сехет вӗренмесен санран
нимле Архимед та, Менделеев та пулмасть тесе тытса юлать мана
класс пуҫлӑхӗ. Кашни сехетшён 200-шер тенкё ыйтать.
- Пирӗн русскӑянкӑ сехетшён 150 тенкё ҫеҫ илет. Сирӗн аҫупа
аннӳне йӗмсӗр тӑратса хӑварас килмест ман тет. Ан хыт ӗнтӗ,
анне. Акӑ, вула, ӑс-хакӑл ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗнче ачасене вӗрентмешкӗн ним те хӗрхенсе тӑмалла мар тенӗ.
Пепкисене ыталанӑ амӑшӗ ҫумне ашшӗ пырса тӑрать те,
арӑмне кашни ача валли пӗрер пачка укҫа тыттарать:
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- Ӑс-хакӑл ҫутлӑхӗн ҫулӗ ӗмӗрӗпех ҫап-ҫутӑ тӑсӑлтӑр
вӗсемшӗн. Кӗсьене укҫа шыв пек юхса кӗрекен саманара хытса
тӑрар мар-ха ҫав чухӑн учительсен умӗнче.
Ҫӗнӗ ҫулпа - ял пуҫне
Турикассем туран анаталла - анаткасалла ваш кӑртса
пыраҫҫӗ, пӗрне-пӗри сывлӑх сунаҫҫӗ:
- Аван-и? Ӑҫта каян?
Кам мӗне хӑнӑхнӑ, ҫапла хуравлать:
- Ялсуветне.
- Ял администрацине.
- Ял тӑрӑхне. Эс тата ӑҫталла ҫул тытатӑн?
- Я л т ӑ р ӑ х -я л пуҫне. Анаткас ял пуҫеленийӗн хурал пӳртне.
Уявран - уява
Кив чӑвашпа ҫӗн чӑваш пуҫлӑхӗсем калаҫаҫҫӗ.
КИВВИ: - Кашни пысӑк уяв умён ӗҫ халӑхӗ ячӗпе ҫӗршыва
рапорт параттӑмӑр, социализмла ӑмӑртура ҫӗнтернӗшӗн Хӗрлӗ
ялав, орден-медаль ҫӗнсе илеттӗмӗр.
ҪӖННИ: - Эпир те начар ӗҫлеместпӗр. Уяв ирттерессипе пыракан ӑмӑртура мала тухнӑш ӑн мухтавсӑр юлмастпӑр.
Мана уншӑн виҫӗм ҫул Канар утравӗ ҫине канма ячӗҫ, пӗлтӗр
миллион тенкӗ тӑракан ҫӑмӑл автомобиль парнелерӗҫ, кӑҫал Мухтав орденӗ пачӗҫ тата Китая фейерверк академине
вӗренме кайма загранпаспорт тутарттарчӗҫ. Унтан таврӑнсан мана республикӑри тӗп сал ю тчи к-ф ейер верщ и к тум а
шантараҫҫӗ. Хамӑрӑн тулӑх пурнӑҫ илемне турӑсене те кӑтартса мухтанма пӗлмелле.
КИВВИ: - Аса илмелӗх пур пирӗн. Уявран уява савӑнӑҫлӑн
утса коммунизмалла ҫывхараттӑмӑр.
ҪӖННИ: - Ҫапла, эпир те уяв хыҫҫӑн уяв ирттерсех капитализмалла кӗрсе пыратпӑр. Урра кӑшкӑрса, алӑ ҫупса, тавралла
ҫулӑм сирпӗтекен пурнӑҫ ҫуртине илемлӗн ҫутсах.
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Савӑк уяв ҫӗршывӗнче
- Мархва кумма, пасартан «выҫлӑх хутаҫҫипе» ма
пушӑллах таврӑнаи?
- Х в а тте р ш ӗ н та та
те м ш ӗ н тӳ л е н ӗ х ы ҫ ҫ ӑ н
киш ӗр туянм алӑх та укҫа
юлмарӗ те... Темпе тӑранса
пурӑнас халӗ?
- Ма кулянан, ӑс-хакӑл
ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗ тӑрш ш ӗпех сӗрме купӑс каласа тӑранса
пурӑнтӑм эпӗ. Искусство вӑл - тутлӑ ҫӑкӑр.
- Тавтапуҫах сана, кумма, ырӑ канашшӑн. Алла эпӗ те киле
ҫитсессӗн питлӗх ҫапса ташша ярӑп. Савӑк уяв ҫӗршывӗнче
пире урӑх мӗн кирлӗ ҫак.
16. 01. 2006 ҫ .

ПУРНАҪРА ПУРТЕ ХАЙ МАЙЛА - ХӐЙМАЛЛӐ
Ватталла сулӑннӑскерне тӑвар улмипе те уйранпа, кӑшманпа та кавӑнпа тӑрантарса усрасан та пырӗ-ха тесе пурӑннӑ
хушӑра сухаллӑ арӗ чӑхӑмлама пуҫласан, хӑй те чун-хавалӗпе
тӑранайми пулсан, кӑмака умӗнчи арӗ ӑна ҫивчӗ чӗлхипе сисӗмлех кастарса илчӗ:
- Эп кил пуҫӗ те кил тӗрекӗ тесе мухтанаканран санран
мӗн усси халь. Пушаннӑ пуҫна ҫакса яр ак ҫекӗлрен.
- Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман шакла пуҫӑма чӑнк тытмаллӑх хал
ҫитмесен? Кӳршелле пӑхасси ҫеҫ юлать. Мархван кравать айӗнче пыл чӗресӗ те туллиех, чӑланта сӗчӗ те витри-витрипех
кӗвеленсе хӑймаланать, йӑвара чӑх ҫӑмарти те купаланать,
сарайӗнчи сысни те ҫӗҫӗ кӗтсе ҫухӑрашать пулас-ха, - ӑнман
каҫшӑн урса хӑлтӑкланакан амана тавҫӑруллантарма шутларӗ
намӑс курнӑ сухаллӑ ар.
Ҫакӑн хыҫҫӑн кӑмака умӗнчи ар кут хыҫма мансах вӗткеленчӗ: килте ҫуккине лавккара, пасарта туянчӗ, «Сывлӑх» хаҫат вулама та ӗлкӗрчӗ.
Вӗренекен мӑнукӗшӗн университета укҫа тӳлеме кайса килнӗ
кил пуҫӗ, акӑ, пӳрт алӑкне уҫса ячӗ те... йывӑрӑшне чӑтаймасӑр
тайӑлса ларакан тулли сӗтеле курнипе автанлах кӑшкӑрса ячӗ:
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- Ку кам валли?!
- Ку йӑлтах сан валли, - чупса пычӗ ӑна хирӗҫ кӑмака умӗнчи арӑмӗ. — Аллусене ҫу та часрах...
Сӗтел ҫинче ӗне ашӗ те, чӑх тукмакки те, пылӗпе хӑйми те,
чӗрӗ ҫӑмарти те, качака сӗчӗ ҫине янӑ аҫтӑрхан мӑйӑрӗ те,
хывӑх шӗвекӗпе пӗҫернӗ пӑрҫа та, женьшеньрен, ыраш кӗпҫинчен, кӑвак ҫеҫпӗлтен хатӗрленӗ шӗвек те, тураса тӳнӗ спиртлӑ
ыхрапа сухан та, семгӑпа кальмар та, арҫын тымарӗ текен Паллас хурхухӗ те, хальччен тутанса курман тата темле апат-ҫимӗҫ
те хӑйсен тутлӑ шӑршипе сӑмсана кӑтӑклантарса лараҫҫӗ. Варринче - пилӗк ҫӑлтӑрлӑ коньяк.
- Автанран тем те кӗтме пулать, килтех ҫунат ҫапса авӑттӑр
терӗм-ҫке, - кил пуҫӗ умне пырса ачашланчӗ сухаллӑ ара тутӑ
тыттаракан кӑмака умӗнччи арӑмӗ. - Уҫ иҫӗм ҫырли пичкине.
Килти автан, авӑтса, пӳрт ӑшчиккине ҫекӑс саманин савӑнӑҫӗпе тултарчӗ. Кӑмака умӗнчи арӑмӗ те, ҫемье пуҫне ачашла-ачашла, шурӑмпуҫ киличченех чӑпар чӑх пек кӑт-кӑтиклетрӗ.
Арҫынна арҫын апачех кирлӗ иккен.
21.01.2006 ҫ.

ВАСКАМАН «ВАСКАВЛА ПУЛАШУ»
Илем чирӗ ерсен
Пӗр хӗрарӑм пульницана пынӑ та ыйтать:
- Хисеплӗ тухтӑр, тархасшӑн пулӑшӑр?
- Мӗн ыратать?
- Х а м сывах, упӑшка чирлерӗ-ха.
- Мӗн чӗмери тытнӑ тата ӑна?
- Ара Шупашкара «Нарспи» опера курма кайса килнӗ хыҫҫӑн манпа юрласа ҫеҫ калаҫакан пулчӗ. Ӑсран тайӑлман-ши вӑл?
Тен, психпульницара сыватмалла ӑна? Ыран ҫавӑтса килес пуль.
- Ман шутпа ним хӑрушши те ҫук. Эсир хӑвӑр та «Сарпике» балет курса килӗр те, балерина пек тумланса упӑшку тавра
ташласа ҫеҫ ҫӳрӗр, сире те вара ун чирё ерет.
- Мён чирё? Ухмах чирё мар пулё те?
- Ҫу-ук, искусство, илем чирё.
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* * *
Шыҫмак арҫын тухтӑрпа канашлать:
- Мӗн тумалла, хырӑм арӑм хырӑмӗпе пӗр тан ӳсме пуҫларӗ. Вӑл кӗҫех декрета тухӗ. Манӑн ӑҫта кайса кӗмелле-ши?
- Хӑҫантанпа ӳсет?
- Экстрасенс сеансӗсене диван ҫинче выртса телевизорпа курма тытӑннӑранпа.
Тухтӑр так-так-так таклатса ӗнсине хыҫса илет:
- Куратӑп. Чӑнах та лаштах анса ларнӑ хырӑму. Ай-яй, аптрамалла ку псих... апчхи! Пета ку психотерапи маҫтӑрӗсемпе...
Вилме выртнӑ ҫынна та тӑратса лартаҫҫӗ, СПИДран та хӑтарма
пултараҫҫӗ. Арҫынран хӗрарӑм та, хӗрарӑмран арҫын та тӑваҫҫӗ...
- Мана та ҫавнашкалах вӑлтрӗ-ши ку экстрасенс? Ял куп
ли мар-и? Нивушлӗ ача ҫуратмалла пулать-ши вара ман?
- Пӗлме хӗн. Пулма та пултарать. Хальлӗхе сире декрет
отпускӗ... Унпа пӗрле тепӗр хаклӑ сӗнӳ те паратӑп.
- Мӗнле ҫуратмалли ҫинчен-и?
- Мӗнле ҫӑмӑлланмаллине пӗлтереп.
- А-ах, мӗнле-ши? Кӑвапаран аяларах тем йӑшӑлтатма
пуҫларӗ.
- Чупмалла сирӗн. Диванран уйрӑлмалла.
- Мӑн хырӑмпах-и?
- Аха, хы-ытӑ чупмалла. Ҫурхи ӑйӑр пек.
- Ун хыҫҫӑн вара?
- Вара, вара... Акӑ мӗн вара... Чупсан-чупсан, сисмесӗрех
пушататӑр хырӑмна, ҫӑмӑлланатӑр. Унсӑрӑн... Хырӑму ҫак хӑвӑртлӑхпа хӑпарса пырсан, арӑмна та урӑх ҫураттарайми пулатӑр.
- Алла пулсан! халех тухса чупатӑп. Тек итлеместӗп нимле экстрасуеҫсене те. Пулас килмест ман хӗрарӑм. Ҫуратас
килмест! Арамах ҫураттарас.
*

*

*

Тухтӑр чирлӗ ҫынна йышӑнать.
ТУХТӐР: - Сирӗн стул чиперех-и?
ЧИРЛИ: - Ӗҫме пӑрахнӑранпа упӑш ка пӗрне те ҫапса
ҫӗмӗрмен-ха.
ТУХТӐР: - Эпӗ, мӗн, леш, кукленсе лармалли пиркиччӗ.
ЧИРЛИ: - Ия, эпӗ те ҫавӑн пиркиех калатӑп. Йӗркеллех.
Лак ларсан та, шак ларсан та, ни шӑтӑрт-шатӑрт!, ни пӑтӑртпатӑрт! тумасть.
ТУХТӐР: - Ӑнланмалла. Апла малалла конституципе интересленӗпӗр. Хывӑнӑр-ха?
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ЧИРЛИ: - Конституци панӑ сывлӑха сыхламалли правапа
лайӑх усӑ курас тесе килтӗм ӗнтӗ сирӗн пата паян.
ТУХТӐР: - Эпӗ, чирлӗ ҫыннӑм, тёп саккун пирки мар, сирён
ӳт-пӳ тытӑмӗ пиркиччӗ.
ЧИРЛИ: -Ҫ а п л а пулмасӑр ара, куратӑр пуль, хальлӗхе алӑура та, кӗлетке те хӑй вырӑнӗнчех-ха ман, пуҫ та арпашӑнман.
Сирӗн вара... ненай, пурте хӑй вырӑнӗнчех мар пулас.
Суккӑр пыршӑсем
Пӗррехинче Василий Васильевичӑн кӑвапаран аяларах
сылтӑм енче шалтан тем чавтарнипе ҫурӑм тӑрӑх сивӗ тар
шапӑрах юхса анчӗ.
- Пӗтрӗ пуҫ, касаҫҫӗ ӗнтӗ...
Ирпе ирех вӑл поликлиникӑна тухса шутарчӗ. Чирлӗ ҫын
хырӑмне хыпашласа, шӑлса, шаккаса, пусса тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн
хирург аллисене саркаласа пӑрахрӗ те:
-А п п е н д и кс таврашӗ те ҫуккӑ. Ним ҫинчен шухӑшламасӑрах кӗрлеттерсе ҫӳреме пултаратӑр, - терӗ.
- Ҫаплах кансӗр-ҫке, тем йӑшӑртатать...
- Пустуй япала ҫеҫ вӑл. Тӑвар ытлашши ӗнтӗ. Ҫавӑ канӑҫсӑрлантарать. Ку вара пирӗн енӗпе мар. Урологпа канашласа пӑхӑр.
Хирургӗпе урологӗ иккӗшӗ те пӗр пӳлӗмрех кун сиктерсе
йышӑнаҫҫӗ-мӗн. Тепӗр кунне Василий Васильевич пысӑк шанчӑкпа хыпӑнса ҫитрӗ.
- Вӑт ҫак вырӑнта темле суран пурах. Йӑштӑр-яштӑр тусанах чӗре тапма чарӑнса ларассӑн туйӑнать, - тухтӑр куҫӗнчен
ыйтуллӑн пӑхса чӗтревлӗн калаҫрӗ вӑл. - Хирург унта тӑвар
тулса ларнӑ, тет те...
- Пустуй япала. Нимле тӑвар купи те ҫук. Суккӑр пыршӑн
хурт евӗр турачӗ силленкелет пулас та, шӑпах ҫавӑ аса илтерет
ӗнтӗ хӑй пурри ҫинчен. Анчах, шел те, пирӗн енӗпе мар вара ку.
Уйӑх иртет-и, иртмест-и, вӑрттӑн суран тэтах аса илтерет.
Василий Васильевич поликлиникӑна чупать.
- Ҫук, ҫук, пирӗн енӗпе мар ку. Урологӑннах тӗплӗн тӗрӗслемелле. Хӑйӑр пухӑнма пултарнӑ, - лӑплантарса ӑсатать ӑна хирург.
Урологӗ хӑйӗннех перет:
- Вӑраха тӑсӑлнӑ аппендикс шыҫҫи.
С ы в л ӑ х х у р а л ҫ и с е м п е п у п л е к е л е н ӗ с а м а н т р а , пит
тӗлӗнмелле-ҫке, ыратни те лӑпланнӑ пек туйӑнать тата, киле
ҫитсенех таҫтан муртан чӗрӗлет. Ирӗксӗрех поликлиника ҫулне
такӑрлама тивет Василий Васильевичӑн.
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- Ҫакӑнтах ҫӗр тӗпне анса каям та, анчах эпӗ хам шухӑшран пӑрӑнмастӑп: унта сирӗн тем тесен те чул купи хытса ларнӑ.
Ку вара... - ырана хӑварать хирург.
Унран урологӗ кулать:
- Сирӗн хырӑмӑрта тӑвар, хӑйӑр, чул карьерӗ уҫасшӑн
мар-и вӑл тата? Ҫук, пирӗн енӗпе мар ку. Аппендицит сирӗн,
хронически текенни.
Чылай вӑхӑт иртрӗ унтанпа. Василий Васильевич хырӑмра йӑшӑртатнине-чавтарнине майӗпенех хӑнӑхрӗ. Ҫапах та хушӑран, сых
ятнё тесе, пулкалать-ха вӑл ҫак хӑнӑхнӑ пӳлӗмре. Ӗнер кӑна хирург
ку сирӗн пӳре е шӑк хӑмпи чирё, терӗ. Паян уролог ҫав хурт евӗр
турат вӗҫех кӑтӑклантарать хырӑмна, терӗ пӑхмасӑрах, темле таблеткӑсем ҫырса панӑ май. Иккӗшӗ те питӗ кӑмӑллӑн йышӑнаҫҫӗ,
шутсӑр ҫепӗҫ чӗлхепе ку пирӗн енӗпе мар ҫав тесе лӑпкӑн ӑсатаҫҫӗ.
Хӑйсем пуҫ ҫӗклемесӗр тем ҫыраҫҫӗ. «Сывлӑх кӗнекин» виҫҫӗмӗш
томне тулгараҫҫӗ, ак, медицина наукин кандидачӗсем. «Ну-умай ҫул
хушши пухӑннӑ тишкерӳ тӑрӑх доктор диссертацийӗ хӳтӗлеме те,
монографи пичетлесе кӑларма та пултараҫҫӗ вӗт, шереметсем», тесе шухӑшласа илме кӑна ӗлкӗрнӗччӗ вӑл суран лӑш пулнӑ чух...
Акӑ, кӑкӑр айӗнче тем йӑванма пуҫларӗ, хырӑм тӗпне анса ҫитсе
сылтӑм енне куҫрӗ, ҫине-ҫинё йӗппе чикнӗ пек тире пуҫпарӗ, хӑсӑк
килчӗ, пуҫ кунтӑкланчӗ. Ыратнине чӑтаймасӑр тата сехри хӑпнипе
ҫын часрах телефон трубкине ҫӗклерӗ те 03 номерпе шӑнкӑравпарӗ:
- Алю, «Васкавлӑ пулӑшу-и» ку? Вилетӗп. Васкӑр...
Пӗлтернӗ адреспа персе ҫитнӗ ф ельшер ӑна туххӑмрах
пульницана леҫрӗ. Д еж урнӑй врач вырӑнӗнче ш ӑпах тата
палланӑ хирург пулче.
- Кама куратӑп! Ырӑ сунсах кӗтсе илетпӗр, Василий Васи
льевич! Анчах та... юлашки хут ӑнлантаратӑп: суккӑр пыршӑ
турачё мар алхасать пулас унта сирӗн, тем тесен те шӗвӗр
вӗҫлӗ чул муклашкиех.
Варӗ чӑтма ҫук хытӑ пӑрса килнипе хуҫланса ӳкнӗ Васи
лий Васильевич йӑлӑна-йӑлӑна ыйтрӗ:
- Тур пулӑрах маншӑн. Эпӗ те юлашки хут ыйтатӑп. Суккӑр
пыршӑн хурт евӗр турачӗ-и унта е тӑвар-хӑйӑр-чул купи-и, маншӑн халь пурпӗрех, хӑвӑртрах касӑр, тасатӑр хырӑма, вилӗмрен ҫӑлӑр ҫеҫ. Ой-ой! Ай-вай-вай!..
- Ҫук ҫав, пирӗн енӗпе мар. Ыран килӗр. Ы ран - уролог
йыш ӑнать.
- Ай, эсир те ҫав, хӑвӑр суккӑр пыршӑран та суккӑртарах пу
лас, -те м е ӗлкӗрчӗте Василий Васильевич, урайне йӑванса кайрӗ.

32

Нимепе - сывалма
Мӗтри Мӗкӗти сакӑр вуннӑ урлӑ каҫсан ӑш ыратнипе аптӑрарӗ.
- Карчӑк, пульницанах каймалла пуль, вилеп.
- Хвельтшерӗ те ҫаплах калать ҫав, - хыпӑнса алӑкӑнтӗпелӗн кумать Марья кинеми. - Эп ӗнерех хатӗрленме пуҫланӑччӗ-ха. Тӳшекне Натуҫ кум ҫапса пачӗ. Утиялӗ, ҫитарӗ, простынӗ, алшӑллийӗ хатӗр. Краватьне те хӑвӑннех илӗпӗр. Ара,
ним те памаҫҫӗ тет-ха халӗ унта, пульницинче. Ай тӗнче...
- Кӗрӗве вӑкӑр пусма чӗнес, аш яшкисӗр хырӑм тӑранмасть
ман, - тумланма пуҫларӗ Мӗкӗте. - Пёр лава кӗрес ҫук улмикупӑстисемпе. Тӑварланӑ купӑста, хӑяр-помидорӗ... Газ памаҫҫӗ
тет тата унта укҫа куҫарманшӑн. Ҫав плитапа баллона хӑварас
марччӗ. Чейник, чашӑк-тирӗк... Тата мӗн манса хӑваратпӑр-ши?
- Астурӑм: хур, кӑвакал, чӑх... Ним те тӗксе памасан халь
унта сестрисем те эмел вырӑнне шӑкпа укол туса яраҫҫӗ тет.
Пӑру ашӗсӗр пуҫне сысна ашӗ те хурса парӑп.
- Апла эп кӳршӗсене чӗнсех хӑварап, лашапа килччӗр. Машинпа кайма ялта бензинӗ ҫук тет.
Халӑх хӗвӗшет Мӗтри Мӗкӗти патӗнче - кил тулли. Хӗл
каҫнӑ вӑкӑра пусса тирпейлерӗҫ, шӳрпине те ҫакса ячӗҫ. Темлешкел, те сирӗнпе урӑх ҫак кӗрекере лармалла пулать, те пулмасть тесе Мӗкӗте ӗҫкӗ пеккиех туса ячӗ.
Ирпе кӳршӗ-аршӑ, тӑванӗ-пӗтенӗ Мӗтри Мӗкӗтине районӑн
тӗп хулине Вӑрнара нимепе ӑсатрӗҫ. Пульница килкартине
пилӗк лав йывӑррӑн кӗрсе кайрӗ. Ывӑлӗсемпе мӑнукӗсем ҫав
вӑхӑтра Шупашкартан апат-ҫимӗҫпе эмел тиесе хакпӑран та
хаклӑ ҫынни патне васкарӗҫ.
Акӑ мӗнле хаклаҫҫӗ иккен пирӗн ҫӗршывра ҫынна!
Палатӑри шкул
Нерв чирӗ ҫурӑм шӑммипе ура тӑрӑх анма пуҫласан Роза
Ивановна шкула утса ҫитейми пулчӗ, ирӗксӗрех пульницаналла шурӗ. Мӑкӑртаткаласа йышӑнчӗҫ те ӑна вун виҫҫӗмӗш хутах хӑпартса пӑрахрӗҫ. Эрне выртать, иккӗ... шӗв яшкапа пӑтӑ
хырӑмра вӗренине итлесе. Шур халатлӑ хаяр сӑнлӑ ҫынсем
пӗрмай ун кӳршисем тавра кускалаҫҫӗ. Темле министр амӑшӗпе, гендиректор еркӗнӗпе, хур-кӑвакал ӗрчетекенпе, пасар хуҫин ясарӗпе, патканаш депутачӗн арӑмӗпе лекнӗ иккен вӑл.
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- Мӗн илен ӗнтӗ унран, чухӑн учительницӑран... Тепӗр эрнинче шанчӑксӑр пациентка шучӗпе кӑларса яратпӑр, - тухтӑр
сестрапа калаҫни хӑлхана кӗрсе кайрӗ.
Шухӑшларӗ-шухӑшларӗ те вара ҫакӑн хыҫҫӑн Роза Ива
новна, пур-пӗрех йӗме шутламарӗ, нервисене хытарчӗ, пуринпе те акӑлчанла ҫеҫ калаҫма пуҫларӗ.
- Английка ку, -т у х т ӑ р хӑлхинчен пӑшӑлтатрӗ ватӑрах са
нитарка. - Эп пӗлмес вӑл таҫти ҫӑва патӗнчи ют чӗлхене, эсӗр
вӗреннӗ ҫын, ыйтса пӗлӗр ӑна мӗн кирлине. Тухтӑрсем...
Тухтӑракӑлчанла пӗлмест пулас, латинла мӑнкӑлтаткаларӗ
те нимӗҫле виҫ сӑмах кукӑрткаласа хучӗ. Нимӗҫле те, латинла
та ӑнланнине пӗлтермерӗ учительница.
Тепӗр кунне тӗп тухтӑр, уйрӑм пуҫлӑхӗ, сиплекен тухтӑрсем чирлисене ушкӑнпа тӗрӗслеме тухнӑччӗ. Роза Ивановнапа тӗп тухтӑр чӗлхине хуҫкаласа калаҫма пултарчӗ. Вӑл ӑна
ытлашши хуйхӑрма хушмарӗ, тимлӗ пулманшӑн сиплекен тухтӑрсене тӑн кӗртме сӑмах пачӗ.
Ҫак самантран хӑйӗн пурнӑҫӗ йӑлтах тепӗр майлӑ ҫаврӑнса кайнине Роза Ивановна часах туйрӗ. Ӑна ятарлӑ палатӑна,
телефонлӑ, телевизорлӑ, холодильниклӑ, кондиционерлӑ, туалетлӑ пӳлӗме куҫарчӗҫ. Чирлӗ ҫын мӗнле вырнаҫнине, ӑна
мӗн-мӗн кирлине тӗплӗн тӗрӗслесе ыйтса пӗлчӗҫ уйрӑм пуҫлӑхӗпе сиплекен тухтӑрӗ. Темле хаклӑ, аптекӑсенче ҫук эмелсем
сӗнчӗҫ. Тӳлевсӗрех. Унччен кашни шприцшӑн, кашни уколшӑн
тӳлесе виҫӗ уйӑх ӗҫ укҫине усӑсӑр пӗтерчӗ. Халӗ ӗнтӗ ӑна
ҫӗнӗрен тӗрӗслесе урӑхла, чӑннипех сиплеме тытӑнчӗҫ. Сӑлтавӗ кӗҫех паллӑ пулчӗ. Лӑпкӑ сехет хыҫҫӑн палатӑна пульницан тӗп тухтӑрӗ хӗр ачине ҫавӑтса пычӗ.
- Паянтан эсир, Роза Ивановна, иккӗн пулатӑр. Манӑн ачана акӑлчан чӗлхине уйрӑммӑн вӗрентме ыйтатӑп. Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ пулӗ.
Пӗр вӗренекенпе ӗҫлесси мӗн вӑл Роза Ивановнӑшӑн. Хаваспах килӗшрӗ. Хӗр ачи тӑнлӑскер пулчӗ, вӗсем питӗ тӑрӑшса вӑтам шкул программине шӗкӗлчесе тухрӗҫ, университет
шайӗпе пуҫпа чӗлхе ӑсталӑхне туптарӗҫ. Апачӗ те хӑймаланчӗ,
ашланчӗ чирлӗ ҫыннӑн. Утакан-ташлакан пулчӗ. Тӗп тухтӑр ачи
хыҫҫӑн урӑххисен ачисем ҫӳреме пуҫларӗҫ. Консультацисем,
диплом ӗҫӗсем, рефератсем купаланчӗҫ сӗтел ҫине.
Роза Ивановна ӗнтӗ, сипленессинчен ытларах, ӗҫлет. Хӑй
те сисмерӗ вал инвалид пенсийӗ илме пуҫланине. Чылай ҫӑмӑл-
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лӑх парать иккен ҫак пеней. Ҫавӑнпа ӑна илесшӗн пит ҫунатчӗҫҫке малтанхи палатӑра выртнӑ пуянсемпе паллӑ ҫынсен хӗрарӑмӗсем. Роза Ивановна та паллӑ ҫынсен шутне кӗчӗ. Ҫынсем
Атӑл хумӗпе вылякан университетсем уҫса пӗтернӗ пулсан,
унӑн та халӗ палатӑра хӑйӗн шкулӗ пур.
Хӗрӗпе ашшӗ
ХӖРӖ: - Аттеҫӗм-туррӑмҫӑм, ман тухуӑр пулас килет.
АШШӖ: - Чӗппӗмҫӗм-пепкемҫӗм, ан макӑр, туяннӑ эп сан
валли тухтӑр дипломӗ - шкула кайнӑ ҫулах.
Х ӗ Р ӗ : - Аттемҫӗм-пӳлӗхҫӗм, ман доктор пулас килет.
АШШӖ: - Хӗрӗмҫӗм-пикеҫӗм, ан хуҫӑл, наука кандидачӗ
мар ӗнтӗ тек эсӗ, Доллар, Марка, Фунт стерлинг хаспатинсен
мул канашё ёнерех сана медицина докторё ятне панӑ.
ХӖРӖ: - Аттемҫӗм-ӗмпӳҫӗм, ман академик пулас килет.
АШШӖ: - Илемпиҫӗм-пӗрчӗкӗмҫӗм, ан хуйхӑр, суйлавчченех хам серепене туртса кёртнё эп кирлё академиксене, паянтан эсё те - академик!
Мурсем
- Хӑш мурӗ хӑрушрах: СПИД е спирт?
- Спирт.
- Мёншён?
- СПИД уйрӑм ҫынсене вӑрттӑн ҫиет, спирт вара куҫкӗрет
халӑха ӗҫкӗ кӳллине путарать.
Ултавҫӑ тухтӑрсем
Чир-чӗр этем ӳт-пӗвӗпе шутсӑр вӑйлӑ ҫыхӑну тытать. Пурькка Пурисӗ те ҫавна пулах ӗнтӗ чутах чирлесе каятчӗ. Виҫӗ хӗр
хыҫҫӑн аран-аран шыраса тупнӑ шӑхличӗ качака ҫинче утланса пынӑ вӑхӑтрах ҫӗре персе анчӗ. Арӑмӗ, Шухӑ Шури, ылтӑнран та хаклӑ ар пепкине Вӑрвар райпульницине илсе ҫитерчӗ
те сывлӑх сыхлавҫисенчен пулӑшу ыйтрӗ:
- Турӑ пулӑр, ҫӑлӑр ман ывӑла.
- Ҫӑлма яланах хатӗр. Ҫиччас... анчах через час... ӗҫ
хыҫҫӑн пирӗн вӑрмана шашлӑка каймалла, пӗр параниш ка
ҫавӑтса килӗр.
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Сусӑр-мусӑршӑн тем тума, тем пама хатӗр-ҫке кашниех.
Чӗрӗлсе сываласчӗ кӑна.
Шухӑ Шури яла таврӑнса уйран кӗтӳ кӗртнине кӗтсе илчӗ,
чӳк уйӑхӗнче Арсланӗн менелникӗ ячӗпе ҫут тӗнчерен уйрӑлмалли паранишкӑна Вӑрвара ҫавӑтса ҫитерчӗ. Арсланӗ патне
амӑшне кӗртмерӗҫ. Юрамасть терӗҫ.
Кун иртет те ҫӗр килет... Качака юланутҫи те майӗпен тӑн
илет. Сиплевҫӗсен те шашлӑк кампанийӗн вӑхӑчӗ килет те ки
лет... Паранишка хыҫҫӑн Пурькка Пурисӗ шурӑ халатпа витӗннӗ
тухтӑр текен сӗмсӗр ҫӑхансене тата виҫӗ сурӑх «парнелерӗ».
Арсланӑн юратнӑ качакине-урхамахне те кӑшласа ячӗҫ тӑранма пӗлменскерсем. Хӑйсем пӗрмай лӑплантарнӑ пекки тӑваҫҫӗ
ачан ашшӗ-амӑшне:
- Кӗҫех сывалать сирӗн паттӑру, анчах... профессорпа
канаш ламалла-ха. Ш упашкартан ятарласа чӗнетпӗр. Тульккӑш вӑл вилет сысна ашне юратса, туш кине йӑлтах ҫисе яма
хатӗр, мур илесшӗ.
Профессор-консультант валли тесе икӗ мӑн самӑр сыснана ҫухӑртса ӑсатнӑ хыҫҫӑн Пурькка Пурисӗпе Шухӑ Шура хирӗҫ
ларсах кулянчӗҫ:
- Мӗн тумалла? Хӗл каҫнӑ вӑкӑра та ӑсатмалла-шй пульницари ҫӑткӑнсен пырне? Хамӑрӑн аш-пӑшсӑр юлмалла-ши?
- Ыйтаҫҫӗ вӗт, чунӑмҫӑм, ыран...
Ыранӗ ҫитнӗ хыҫҫӑнах Пурькка Пурисӗ хӗрлӗ вӑкӑра ҫавӑтса Вӑрваралла уттарчӗ. Санар ҫырми урлӑ каҫсан вӑл хирӗҫ
чупакан ачине курах кайрӗ.
- Атте! Эпӗ чӗрӗ! Ман тахҫанах нимӗн те ыратмасть. Чӳречерен вӑрттӑн сиксе тухса тартӑм, - тесе Арслан вӑкӑр купарчи ҫине сикрӗ, йӑпӑр-япӑр упаленсе ӑна кӗске мӑйракинчен
ҫавӑрса тытрӗ: - Атте, эс те лар! Кайрӑмӑр - килелле.
2006 ҫ.

я л -я л т А р А х я л т с и к с е
Чӑваш та Ҫӗр ҫинчи юлашки ухмах пулман, тен, Ҫут тӗнчере те чи ӑсли пулнӑ, ахальтен мар пуль вӑл халӗ хамӑр ҫӗр пин
юрӑпа тӑранса пурӑнакан Атӑл тӑрӑхне тухӑҫри Типӗ ту енчен
Кашкӑр ҫине утланса персе ҫитнӗ те, ӑш хыпнипе пуҫне тӳрех
Ҫӑл куҫне чикнӗ. Ӗҫнӗ-ӗҫнӗ, ниепле те ӗҫсе тӑранайман, вара,
ҫырма пуҫне ватӑ ҫӑка-юманран тасатса уҫланкӑ тунӑ, Кашкӑ-
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ра кӳлсе тырӑ ӳстернӗ, йывӑҫ турттарнӑ, пӳрт лартнӑ, Атӑл
пирӗштийӗпе ҫемьеллӗ пулнӑ, вӑлча сапса йышланнӑ, ҫырма
луҫӗнчи пӗчӗк ҫӑлкуҫран Пысӑк ҫӑлкуҫ ҫӗршывӗ туса хунӑ. Ҫав
ҫӑлкуҫ ҫӗршывӗн ачисем Ҫӗр имӗсӗр пурӑнайман - пуҫӗсене
ҫӑлкуҫран кӑларман. Самана улшӑнса пынӑ май вӗсем ҫав
ҫӑлкуҫран пӗтӗм пурнӑҫ сӗткенне, хӑйсен пӗтӗм ырлӑх-пурлӑхне, кулӑш-пулӑш хумне ӑша хывса, чунне кантараҫҫӗ: хӗреҫҫӗ,
ӗҫлеҫҫӗ, вӗҫеҫҫӗ, хӑйсен ӑслайлӑ шӳчӗпе пӗр-пӗрне юсаҫҫӗ,
вар тытса ахӑртаттарса, тухтӑрсӑрах сипленеҫҫӗ. Укҫасӑр сиплекенсем кашни ялтах пур. Кулӑш ял-ял тӑрӑх уйри шӑрчӑк пек
сиксе ҫӳрет. Ҫӗрпе пӗлӗт хушшинчи Ҫӑлкуҫ ҫӗршывӗн варринчи ҫичӗ ҫӑлкуҫ тавра карталанса ларнӑ Кашаман ялӗнче те
авалтанах ҫуралса паянхи кунчченех шӑл йӗрсе пурӑнаҫҫӗ ик
кен халӑх халапӗн хултӑрчне ҫавӑрттаракансем. Мӗн кӑна курман-ши, мӗн кӑна пӗлмеҫҫӗ-ши вӗсем? Акӑ, Карачӑм мучинех
илер. Вӑл хӑҫан ҫуралнине те, хӑҫан кӑвапа таран сухал ӳстернине те, хӑҫан канма пултарнине те никам та астумасть. Вӑл
пӗрмаях кулать, култарать те...
Хушамат тупни
Сухаллӑ пулсан та мана таврара мучи текен ҫук, пурте Салакайӑк Карачӑмӗ теҫҫӗ. Уншӑн пӗртте кӳренместӗп, кил кайӑкӗ
ячӗпе хисеплесе чӗннӗшӗн хӗпӗртетӗп ҫеҫ. Пурнӑҫ хумӗ ҫапнипе пит-куҫӑма ҫапӑннӑ хушма ят ятне ярас килмест. Мӗн ӗнтӗ,
пурнӑҫӗнче те курманни юлмарех пуль. Тӗрӗссипе, Уйӑх ҫинче
ҫеҫ пулаймарӑм. Пур пӗрех ӑна никамран ҫывӑхрах куратӑп.
Ҫӗрле, ял-йыш ҫиччӗмӗш ыйхӑра чухне, пушар каланчи тӑрне
хӑпарса пинукӑльпе пӑхатӑп. Кӑшт ҫӳлерех тӑссан-и ҫав вышка,
ун ҫине тата пушар сӳнтермелли вӑрӑм пусмана хӑпартса тӑратсассӑн-и, ним те мар улӑхса каймалла. Анчах хӑратать ҫав.
Ман хамӑн яхӑпӑкӑ улпучӗн Хрюшка Хрисанӗн «Ниссан» машинине, яппунсен икҫӗр лаша кӳлнӗ тӑрантасне, хӳтӗлемелле-ҫке.
Килӗнче ҫунтарса ярасран хӑрать, ҫавӑнпа пушар насусӗ ҫумӗнче упрать. Эпӗ яппунсен сехрине хӑпартнӑ трехлинейка-винтовкӑпа хамӑн чӗлӗме хуралланинчен те ытларах сыхлатӑп ӑна.
Шӑхлич каласа кӗтӳ те кӗтнӗ, шӑхличпе ш ӑйӑрттарсах
ҫемье пурнӑҫне те тума ӗлкӗрнӗ, шӑпӑр каласа килти шӑпӑрлансене кӑна мар, ял-йыша та, такам мурне те тарличчен ташлаттарнӑ. Шӑллӑм авланнӑ чухне Туҫирен вӑйлӑ туй кӗрлесе
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ҫитрӗ. Шӑпӑрҫисем кӗвӗ илӗнтерме пуҫларӗҫ. Эпӗ те хамӑн вӑкӑр хӑмпине мекӗрленсе вӗрсе хӑпартрӑм. «Ӑн-на, ӑн-на, ӑннана!» - вӑрӑм тунасен хушшине кӗрсе кайнӑ пӑван пек пурне те
хупласа хучӗ шӑпӑрӑм. Туҫисем те тар юхтарсах ӑмӑртаҫҫӗ. Туйрам: вӗсем виҫҫӗн-ҫӗнтермешкӗн чеелӗх кирлӗ. Вӑштҫеҫҫухалтӑм шилӗкумӗнчен. Кӳршӗ шӑпӑрҫисене ытларах хӑналама хушрӑм. Вӗсем пыл кӑрчамине курка хыҫҫӑн курка ӳпӗнтернӗ хушӑра
эпӗ сарай ҫунаттинчи йӑваран патвартарах салакайӑк чӗппи суйласа илтӗм те ӑна шӑпӑр ҫумне сиппе ҫыхса хутӑм. Акӑ ман шӑпӑр каллеххӑй юрринетӑсать: ӑн-на, ӑн-на, ӑнна-на! Шӑпӑр кӗпҫинчен салакайӑк чӗппи сиксе тухать те, чӑр-рик! чӑр-рик! туса каплех
ҫухалать. Туҫисем тин мана хӑйсене ҫӗнтернӗ ятпа саламларӗҫ.
Ҫӗн хӑтара та аптӑрасах ӳкмерӗм пулас ҫав, шӑпӑра ӑнлаттарнӑ-ӑнлаттарнӑ хушӑра сисмен те пӗр чиперкке саппунӗ айне
пулнине. Хам таврӑниччен усал сӑмахӗ вӗҫсе те ҫитнӗ. Арӑмран
вӗри турчка вӗҫӗ лекрӗ, тута хӗррине самаях пӗҫертсе ячӗ. Катӑк
пулса юлнӑ тута хӗррине намӑсран пытарас тесе ватӑпмасӑрах
сухап ӳстерме пуҫларӑм. Ҫав туй хыҫҫӑнах мана ялта кӑна мар,
пӗтӗм таврара Салакайӑк Карачӑмӗ тесе чӗнме тытӑнчӗҫ.
Каланча тӑрринчен хамӑр ялсем мӗн-мӗн туни алӑ тупанӗ ҫинчи
пек курӑнать. Хӗвел ӑшшинче те, уйӑх ҫутинче те ҫывӑрмасть яп.
Акӑ Хрюшка Хрисеанӗсем патне икӗ енчен икӗ машина кӗрлеттерсе ҫитсе чарӑнчӗ: пӗри - ҫӑмӑлли, тепри - йывӑрри. Кӗҫ вӗсем
фермӑна ҫитрӗҫ. Витерен виҫӗ мӑнтӑркка сысна ҫавӑтса тухрӗҫ те
мӑн машинине чӑмтарчӗҫ, хӑйсем пӗчӗкки ҫине ларса шӑхӑрчӗҫ.
Эпӗ те шӑхӑрастерӗм те, анчах... шӑла ҫыртрӑм, перестерӗм, анчах... пӑшала кутӑн ҫакса хутӑм. Хрюшка Хриссанӗ тахҫанах «кури
куҫа курмӑш пулмалла, кил хушшине сапса панӑ тырӑ пӗрчи чӑхсем хушшинче сан валли те ҫитет», тени аса килчӗ-ҫке. Машинасем куҫран курӑнми пуличченех ассӑн сывласа шухӑшласа тӑтӑм
вара: Мана пар лашаллӑ «Ниссан-тӑрантас» та ҫитмелле те...»
Ку вӑл ачаллӑ шухӑш ҫеҫ-ха ман. Ӗмӗрте ют япала кӗсьене чиксе курман. Яхӑпӑкӑ текен ял хуҫалӑх пруисвутствӑ кууперативӗ аран-аран сывлать пулин те, унӑн улпучӗ Хрюшка
Хрисанӗ ик ҫӗр лашаллӑ «Ниссан» тӑрантаспах кӗрлеттерсе
чупать-ха. Фермӑри юлашки сыснине сутса-парнелесе пӗтерсессӗн, тен, унӑнне те хушаматне улӑштарса, ӑна хушма хушаматпа Ниссан Хриссанӗ тесе чӗнме пуҫлӗ хура халӑх.
Унччен хуп турттарса юлас-ха, тесе Салакайӑк Карачӑмӗ
канма выртрӗ.
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Тикрӑ ҫверӗпе тӗл пулни
Ҫӗрпе пӗлӗт хушшинчи Кашаман ялӗн хисеплӗ Сапакайӑк
Карачӑмӗ лӑпках пурӑнать-ха пушар хуҫалӑхӗнче. Насус справнах. Икӗ ураллӑ кашкӑрсем Хрюшка Хрисанӗн «Ниссанне» варласа каяс хӑрушлӑх ҫук. Яхӑпӑкӑ улпучӗ ик ҫӗр лаша кӳлнӗ ҫапҫутӑ тӑрантасӗ ҫине ҫӗнӗ арӑмне лартса туй катаччине тухса
кайнӑ. Хурал пӳртӗнче аяк пӗрчи шутласа ывӑннӑ хыҫҫӑн Карачӑм уҫӑ сывлӑша тухать, каланча ҫине улӑхать. Куҫса ҫӳрекен
циркачсен ула тикӑрӗ читлӗхе уҫса Вӑрнар станцийӗ ҫывӑхӗнче
пуйӑс ҫинчен сиксе юлнӑ хӑрушӑ хыпар сарӑлнӑ хыҫҫӑн пӑшалне тӗрӗслесех тӑрать, манса хӑвармасть. Шӑпӑрӗ те ҫумрах.
Хрюшка Хрисанӗ ӗлӗкхи пек махорка ӳстерсе пуйма шутланӑ. Махра анийӗ пушар каланчи ҫумӗнчех. Махрине, хӑнӑхнӑ
йӑлапа, чӗлхе ҫемҫелӗхне пула, кашамансем те табак мар,
тапактеҫҫӗ. Тапак патӗнче, паллах, хӗрарӑм йӑшӑптатать. Арҫын вӑл тапак туртса тавралӑха шӑршлӑ пӗлӗтпе кӑна хуплама пултарать. Акӑ, Салакайӑк Карачӑмӗ те, ял улпучӗн парнине кӗсйинчен кӑларчӗ, та па к ҫулҫине ҫавӑрса чӗркесе
хытарнӑ, хӑйӗн сӑмси пек тачка, икӗ шит тӑршшӗ сигарӑна
зажигалкӑпа чӗртрӗ, сывлӑшалла ункӑ кӑларса ячӗ.
М ахра-табакӑн хаярлӑхӗ вӑйлантӑр тесе ӑна ҫурӑлма
памаҫҫӗ. Паян та хӗрарӑмсем тапак тӑрри татма тухнӑ. Америксен сигарине туртса
чуна ка н та р н ӑ х ы ҫ ҫӑ н
Карачӑм ӗҫлекен халӑха
хавхалантарма шутларӗ,
вӑкӑр х ӑ м п и н е м екӗ рленсе вӗрсе хӑпартрӗ...
А пата ларнӑ хӗр ар ӑ м се м , ч ӑ в а ш та ш ш и н
кӗввине илтнипе, ассах
ка й р ӗ ҫ. Пӗри ка л а н ч а
п а тн е пы чӗ те ч ӗ н е т:
«Эй, К ар а ч ӑ м ? ! Ҫ и тет
сана ҫӳл тӳпере вӑкӑр
хӑмпи вӗрсе, ан пирӗн
пата шапа хырӑмӗ вӗрсе
хӑпартм а! Ш ӑпӑрна та
пӗрлех ил!»
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Махра-тапак каманти пӗве ҫыранӗнчи дерем ҫинче сӑпас
кунне паллӑ тӑвать. Пыл кӑрчамийӗ те, аншарлийӗ те никамӑн
пырне те лармасть. Хӗрнӗ хӗрарӑм купине хуралҫӑ юрлаттарсаташлаттарсах, чечеклентерсех ячӗ. Халапӗ-юмахӗ те ун ҫумӗнчен уйрӑпмарӗ. «Эс яла тикӑра ан кӗрт, сыхӑ тӑр каланча ҫинче»,
- кулкалаҫҫӗ унран. Пӗр суймасӑрах каласа памалла пулчӗ вара
Салакайӑк Карачӑмӗн хӑй тикрӑ ҫверӗпе тӗл пулни ҫинчен.
- Выртатӑп хайхи каланча айӗнче, - т е т вӑл сухапне шӑлса.
- Пӑшала айккине тӑратнӑ хам, ҫӳл тӳпене сӑнатӑп. Пы-ысӑк
пӗлӗт варрипе уйӑх пӑхать ман ҫине. Уйӑхӗ, тӗрӗссипе, хӑй мар
ӗнтӗ, а, пӗлетӗр-и, кӗвентеллӗ хӗрӗ ман ҫине пӑхать. Пӑхать те
кулать хӗр, пӑхать те кулать. Мутри сана, тетӗп, ытлашши ан
ирӗл ман умра, ҫитетӗп сан пата, тӑрататӑп та ак пушар пусмине... Ҫав хӗр куллиех ман пит-куҫа асамланӑ пуль дав, хам та
сисмен, тӗлӗрнӗ те кайнӑ. Тӗлӗкре те ҫав кӗвентеллӗ хӗрпех
аташса выртнӑ. Карачӑм, илтетӗн-и, Карачӑмҫӑм, эс шыв ӗҫес
тенӗччӗ-ҫке ман витререн, акӑ, ӗҫ тӑраниччен. Сана валли юри
ӑсса килтӗм хӑвӑр умри ҫӑлкуҫран, ӗҫ, вӑйлан, тет ачашшӑн.
Алла тӑсрӑм ҫеҫ витре еннелле, сӑмсаран тем шакканипе шартах сиксе вӑранса кайрӑм. Пӑшал ӳкнӗ иккен, тӳперен ҫумӑр
шӑпӑртатать, умра хайхи тикрӑ ҫверӗ мӑшлатса тӑрать, янах айӗ
сирӗн ҫыхман кӑкӑру пек усӑннӑ, ман хырӑма вут пек пӗҫертет.
Унччен те пулмарӗ, пуҫне сулларӗ те, ӑр-рӑ-пӗф! турӗ. Туйрӑм,
хушамата асӑнать: «Вӑррӑпьӗв» ӗнтӗ. Ара, тискер кайӑк-ҫке,
пирнешкел уҫҫӑн калаҫаймасть. Эрр-арр-ҫием! илтӗнчӗ унтан.
Ку, сначӑт, «Керрасим» Хушамата та, ята та пӗлет, мур илесшӗ,
улталаса, Хрюшка Хрисанӗн «Ниссанӗ» ҫине ларса Ахрикӑна
шӑхӑрасшӑн мар-ши тесе шухӑшласа иличчен, хыв-юл! сасса
илтнипе, тухса тарма тӑнӑ чӗрене ал лаппипе хупласа хутӑм.
«Вӑрӑпьӗв Керасим, сывӑ юл!» - т е с е алӑ парса хӑварчӗ мана
ҫапла тикрӑ. Сӑмса ҫине ӳкнӗ пӑшала ҫӗклесе трехлинейкӑран
пӗр виҫҫӗ кӗрслеттерес те килсе кайрӗ, анчах карчӑка тирӗ кирлӗ
мар, ҫуралнӑ кун ячӗпе ӑна ял улпучӗ тикрӑ кӗрӗкӗ парнеленине
хӑвӑрах лайӑх пӗлетӗр. Юрӗ-ҫке, ҫӳретӗр-и ирӗкре кулять туса
терӗм те, куда мӑч хупрӑм.
Тапак тӑрри татма маннӑ хӗрарӑмсем халапҫа ҫӑвар карсах итлеҫҫӗ, суятӑн та суятӑн тесе ӑна пушшех хавхалантараҫҫӗ. Салакайӑк чарӑнма пӗлмесӗрех чӗриклетет:
- Туршӑн та, хӗвелшӗн те суймастӑп, акӑ, хӗрес хуратӑп.
Сире тыттарап пулсан ҫакӑнтах аҫа ҫаптӑр мана. Ҫапла, инке-
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минке-минресем, паян пӗве хӗрринче ҫывӑрса юлсан эсир те
тикрӑ ҫверне курма пултаратӑр, ҫитӗ те, хы-ыв! тейӗ...
- Т икӑрр! - тесе хӑрушла ҫухӑрса ячӗ тахӑшӗ ҫав самантрах.
Вӗсем патне чӑнах та тикрӑ ҫверӗ текен тискер чӗрчун васкамасӑр ҫывхарать. Пурте чӑл-пар саланчӗҫ. Карачӑм та шӑпӑрне пӑрахсах вӗсем хыҫҫӑн лӑкӑштатрӗ, ватӑ йӑмра вулли
тӑрӑх чакаланса хӑпарса кайнине хӑй те сиссе юлаймарӗ, хӑрӑк турат шартлатса хуҫӑлнипе ҫӗре персе ансан тин тӑна кӗчӗ:
ун айӗнче тикрӑ кӗрӗкӗпе пӗркеннӗ, кӗвӗҫсе вилекен юратнӑ
карчӑкӗ айлатса выртать. Ун ҫине шаплатнӑ иккен вӑл.
Ура ҫине сиксе тӑнӑ «тикрӑ ҫверӗ» Салакайӑк Карачӑмне
хӑрӑк туратпа ислетнине пӑхса тӑракан махра-тапак ушкӑнӗн
шавӗ лӗве ҫийӗн савӑк кулӑ хумӗ ҫӗклерӗ.
21 . 02. 0 6 ҫ .

Хир сысни инкекӗ
Пурнӑҫ тытамакӗнче Кашаман ялӗ те сисӗмлех чӗтренсе
илчӗ. Тимӗрҫӗ лаҫҫипе ял улпучӗн хупахӗ Салакайӑк Карачӑмӗ
куҫӗ умӗнчех ҫунса кайрӗҫ. Вӑрнар пушарникӗсен машини ҫул
ҫинче ваннӑ. Алӑ вӑйӗпе хашлаттарса сирпӗтмелли насуса
ӗҫлеттереймерӗҫ. Ҫил хупах вутпуҫҫине пушар хуҫалӑхӗн ху
рал пӳрчӗ тӑррине ҫавӑрттарса персе хӑварчӗ. Инкеке ҫийӗнчех асӑрханӑ Карачӑм ӑна хӑйӗн пушар кӗпҫинчен сирпӗтсе
сӳнтермен пулсан-и... Хрюшка Хрисанӗн «Ниссанӗ» те пӗтетчӗ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн ял улпучӗ ӑсланчӗ, яхӑпӑкӑ шучӗпе вӗр ҫӗнӗ пу
шар машини туянчӗ, иртнӗ ӗмӗрхи вӑтӑрмӗш ҫулсенчи алӑ
насусне тимӗр-тӑмӑра ӑсатрӗ, сыхӑ хуралҫине сысна фермине куҫарчӗ. Ик ҫӗр лаша вӑйлӗ тӑрантасне халӗ унӑнне Вӑрнартан тара тытнӑ ула-чӑла тумлӑ маттурсем сыхлаҫҫӗ.
Ҫ ӗнӗ в ы р ӑ н та
уй ӑх ҫи н ч и кӗ в е н теллӗ хӗрпе киленме
те, пӳртре аяк пӗрчи
ш утласа выртма та
вӑхӑт ҫук. Канӑҫсӑр
ҫӗре лекрӗ Салакайӑк Карачӑмӗ. Картихури ишӗлсе юхӑннӑ
пирки тавраллах яр-
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уҫӑ. Хӗрарӑмсем сыснисене уҫӑлма кӑлараҫҫӗ. Выльӑх ӑна-кӑна
ӑнланать-и? Ӑна ирӗклӗх кирлӗ. Чупаҫҫӗ-чупаҫҫӗ те сыснасем
вите тавра, ҫавӑхри вӑрмана, ҫерем ҫӗтме, йӗкел пуҫтарма йӑркаҫҫӗ. Вӗсем хыҫҫӑн ӑҫтан хӑваласа ҫитен? Пӗринче хуралҫӑ
асӑрхарӗ, витерен инҫех те мар, тислӗк купи ҫумӗнче, темле ют
сыснасем нӑйкӑшаҫҫӗ, вӑрӑм хӳреллӗ, ула-хӑмӑр тӗслӗ хӑйсем.
А ран-аран тавҫӑрса илчӗ хуралҫӑ, ара хир сы снисем -ҫке,
кӳршӗри заказникрен. Хутӑш аҫисем те пулнӑ ҫав. Аҫан мӗн шухӑш ун - ҫут санталӑк панӑ ырлӑхпа усӑ курмалла. Аман та ҫавнашкалах ӗнтӗ. Ҫапла вӑрмантан фермӑна улах ачисем час-час
чупма тытӑнчӗҫ. Юрату вӑййи пуҫланчӗ. Кӑмӑла кайрӗ пулас,
ферма сыснисем те ӑмӑртмалла ютта йӑркаҫҫӗ.
Карачӑмӑн хӑнасене хӑваласа яма вӑй-хал та ҫитмест ӗнтӗ.
Кӑмӑллӑн сӑнать. Алла ҫитнӗ, качча кайман Крахьян вара, тар
тан пиҫӗ хулӑ тупнӑ та, шурӑ сыснапа савӑшса тӗлӗрсе кайнӑ
хир сыснине ҫурӑм тӑрӑх касать те касать. Лешӗ, юрату вӑййинче чӑрмантарнӑшӑн хаярланса, хӗрарӑма хирӗҫ сиксе ӳкет.
Темле пусма картлашкинчен хӑпарса тарма ӗлкӗрчӗ Крахьян,
урнӑ аҫа асавӗпе ярса илнӗ пулсан-и, ахаль...
Карачӑм та пӗрлех вӗҫсе кӗчӗ ферма пӳртне. Ват хӗр сывлӑш ҫавӑрса яраймасть, чӳречерен пыра-пыра пӑхать. Хир
сысни каллех ун сысни патнелле юрттарчӗ. Хуралҫӑ калать:
-У х м а х эс, хӗрӗм. Ҫынна та тапӑнать вӑл хир сысни, ахаль
чух мар, хӑйне мӗн те пулин ырӑ тума чарсан. Эс те тупнӑ ҫав
хӑш вӑхӑтра хӑваламаллине.
Ӗнси хыҫнелле юхса аннӑ тутӑрне майлакан Крахьян такӑлтатать:
- Мӗн вӑл тата ман сысна аминчен мӑшкӑллать? Темле
ҫура пулать унран. Чӑтса тӑрӑн унта.
Крахьян питӗ пӑркаланать те, тен, кӑна хӑйне те ҫак самантра чӑтма ҫав тери йывӑр пуль тесе, ват ҫерҫи ячӗ илчӗ хайхискерне ҫемҫе пилӗкӗнчен. Хӗрелсе хӗрсе кайнӑ Крахьян каялла
вӑрт ҫаврӑнчӗ те, кӑмӑл кантрине салтса янӑ ясар мучука кӗреҫе
сухалӗнчен ярса илчӗ, вырӑн патне туртса ҫитерчӗ, унтан вӑльт!
ҫӗклесе печӗ. Хӑй тухрӗ те вӗҫрӗ, алӑкра шӑл йӗрсе хӑварчӗ:
- Сана, ват супнӑна кӗтсе, качча каймасӑр пурӑнман эп.
Вырт кӑмака хыҫӗнче йӑваласа-йӑваланса.
Шухлӑх намӑсне курнӑ хыҫҫӑн Карачӑм хир сыснисене хӑвалама вӑрӑм пушӑ яврӗ. Хӑвапамасан май ҫук. Сыснасем улах
ларнине пӗлнӗ Хрюшка Хрисанӗ пырса хуралҫа тӑн кӗртсе хӑ-
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варчӗ. Салакайӑк, сиккелесе ҫӳресе, вӑрман каччисене сыхламалли вырӑн тупрӗ. Вите хӗррине пусма тӑратрӗ. Случайӗ чӗву
хӑпарса тарма пулать.
Акӑ, килеҫҫӗ кӗтнӗ хӑнасем, вӑрмантан тухрӗҫ те тӳрех вите
патнелле ҫул тытрӗҫ. Инҫех те мар Крахьян сыснисем ҫӗр чавалаҫҫӗ. Ҫитрӗҫ. Карачӑм шарт! тивертрӗ пушӑ вӗҫӗпе хӗрринче
тӑраканнине. Тепре ҫапма хатӗрленнӗччӗ кӑна... Хӑрт-харт! турӗ
хайхискер, курпунне тата ҫӳлерех ҫӗклерӗ, асав шӑлӗсене кӑларчӗ те йӗтре пек вирхӗнчӗ хуралҫӑ еннелле. Карачӑм пусма
тӑрӑх вите тӑрне ракета хӑвӑртлӑхӗпе вӗҫсе хӑпарса кайрӗ.
Ҫитрӗ те сысна аҫи пусма патне, картлашкаран малти урисемпе уртӑнчӗ, тӑшманӗ ҫине шур куҫӗпе пӑхать. Хуралҫӑ ӑна
ҫӳлтен пушӑпа тепре касрӗ. Улахҫӑ пушшех асса кайрӗ, урнӑскер, сӑмсипе хирет те хирет пусма кутне. Чалӑштарса, чалӑштарса ячӗ те, пусмана такки туртса антарчӗ. Виткӗҫрен тытса
аран-аран ҫакпанса юлчӗ Карачӑм. Пусмапа пӗрле шаплатнӑ
пулсан-и... Пӗр хушӑ ҫаврӑнкаларӗ те аҫа, хӑртлатса, ферма
сыснисем патнелле мӑнаҫлӑн уттарчӗ. Мӗн, вёсен, вӑтанчӑк
таврашӗ пур-и, хальхи ҫамрӑксем майлах хӑтланаҫҫӗ. Ку та ним
пулман пекех юрату юрри ӗнӗрлеме пуҫларӗ.
Ларать Карачӑм ҫиле хирӗҫ шӑла йӗрсе. Сикес - ҫӳллӗ.
Кӑнтӑр апачӗ те ҫитрӗ, ҫын таврашӗ курӑнмасть. Ирхине уйран
кӑна ӗҫсе тухнӑскерӗн, хырӑмӗнче мусӑк пуҫланчӗ. Сыснасем
выля-выля вӑрманалла юртрӗҫ. Крахьян сыснисем вӗсене ӑсатсах ячӗҫ. Ҫын пек. Ютти тутлӑ пуль ҫав. Ҫын патӗнче уйран та
сӗт пекех те... Вӑл тӗлӗрсех кайма пуҫланӑччӗ. Сасӑпа куҫне
уҫрӗ. Аялта Крахьянпа тепӗр хӗрарӑм шӑла йӗрсе тӑраҫҫӗ.
Ҫапла хир сысни инкекӗ кашамансен пуҫӗ ҫине татӑлса
анчӗ. Метиссем ҫуралма пит чипер ҫуралаҫҫӗ, ӳсме - ӳсмеҫҫӗ,
хӑлтӑртатса ҫӳреҫҫӗ. Ферма пӗтме пуҫланӑшӑн Хрюшка Хрисанӗ хуралҫа айӑплать. Ял улпучӗ каллех тепӗр революци турӗ.
Салакайӑк Карачӑмне карта тытакансен пуҫлӑхне лартрӗ.
Вӑрман касса, йывӑҫ ҫурса фермӑна ҫӗнӗ картапа ҫавӑрнӑ
хыҫҫӑн Кашаман сыснисемпе хир сыснисем ракатка хушшине
сӑмсисене чиксе чуптӑваҫҫӗ ӗнтӗ. Салакайӑк Карачӑмӗпе Кра
хьян тек вӗсене пушӑпа та, хулӑпа та ӑш аламаҫҫӗ, тӗнче
чӗрӗлӗвӗн ҫеммине итлесе тӑнӑ май пӗр-пӗрин ҫине ӑшшӑн
пӑхса йӑл кулаҫҫӗ.
21.02.06 ҫ.
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Ҫивчӗ сӑмах чӗлхе ҫинчех

Иккӗн калаҫаҫҫӗ.
ПӖРИ: - Выльӑх тухтӑрӗпе этем тухтӑрӗ хушшинче мӗнле
уйрӑмлӑх пур?
ТЕПРИ: - Выльӑх тухтӑрӗ ҫӑмарта касса тӑранса пурӑнать.
Этем тухтӑрӗ ҫӑмарта касса хӗрарӑма выҫҫа тӑратса хӑварать.
Сан хӑшӗ пулас килет?
ПЁРИ: - Хирург.
ТЕПРИ: - Мӗншӗн?
ПӖРИ: - Ман арӑм сана куҫ хывнӑран. Сан тата кам пулас
килет?
ТЕПРИ: - Коновал.
ПӖРИ: - Мӗншӗн?
ТЕПРИ: - Сан арӑму мана пӗрмай така-вӑкӑр-сысна ҫӑмарти тутлӑ ӑшаласа ҫитернӗшӗн.
* *

*

Ялти лавккара никам та ҫук. Сутуҫӑсем юмах янӑ. Унта
йӑмра тураттипе тӑкпаттарса сухаллӑ арҫын кӗрет те:
- Сочкуем, да? - тесе ыйтать.
- Аха, аха, сучкуем, - куларах хуравлать пӗр чиперкки. Купӑл Павӑлӗ шӑлавар кӗсйине пушатса анчах тухса кайрӗ-ха.
- Купӑл вырӑнне тепӗр кубель ҫитрӗ те, - пӑркаланса илет
лешӗнчен те хитререххи. - Атьӑр шалти пӳлӗме. Сучоку тӳрех
пулсан сучкасем сочковать тумаҫҫӗ.
*

*

*

Чылай ҫулланнӑ арҫын автобусра тӑрса пырать. Малти
ларкӑчсене хӗрсем йышӑннӑ. Кондуктор вӗсене аса илтерет:
- Ватӑ ҫынна вырӑн парсамӑр?
- Ҫак кавалера-и? Хэ, арҫыннӑн унӑн тӑмаллах. Ҫавӑнпа арҫын пуль вӑл? - тесе ихӗрет те пӗри, пурте малалла
ларсах каяҫҫӗ.
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Пурнас йытта вӗлерсе
Сурӑм вӑрманӗн хӳттинче ларакан «Тураткуҫ» кооперативӗн
генеральнӑй директорӗ Геннадий Николаевич Юманов Шупашкарти пуҫ кумус-кӑмӑсӗн аслӑ шкулӗнче ӗҫлекен Сармантей Ми
хайлович Сарра профессорпа епле туслӑ пулнине ҫӗр ҫинче ҫук
турӑ ҫеҫ пӗлет пуль. Тӗп хуларах вӗсем ҫӑкӑр-тӑварне те, ҫекӑставарне те ялан ҫурмалла пайланӑ та... Ӗмӗрне вӗҫленмен парас-илес пурнӑҫ юххипе Юманов бизнесмен хӑй ҫур ӗмӗр каялла кун ҫути курнӑ С урӑм тӑрӑхне ишсе ҫитет те, вӑрман
уҫланкинче йывӑҫран юмахри пек кермен каплантарать, утар
ӗрчетсе ярать, ҫырма пуҫне чавтарса кӳлӗ тӑвать. Хӑйӗнчен
чылай ҫамрӑк арӑмпа уҫӑ сывлӑшра рехетленсе пурӑнать.
Пӗртен-пӗр чиперкке хӗрӗ кумӑс-кӑмӑс шкулӗнче вӗренет.
Юмановпа Сарра, тунсӑхласа ҫитсен, е шӗкӗр хулара тӗл
пулса «Ма хитре-ши Шупашкар урамӗ...» юрра янраттараҫҫӗ, е
«Сурӑм вӑрмань варринче пирн телей»... тесе ытаклашаҫҫӗ.
Тунсӑх кӗҫтевӗ хальхинче те, акӑ, Сарра профессорӑн пуҫ мимине кӑтӑклантарса ячӗ, вара вӑл ҫӳл тӳпере ҫӗр тавра ҫаврӑнакан ҫыхӑну спутникӗнчен ҫакӑнчӗ те хӑрах хӑлхипе, тусне
туххӑмрах пӗлтерчӗ: «Ген-ге-нерал, хӑнана пыратпӑр. Ман
Чӗмере паттӑрӗ хурарах аш ҫиме кӑмӑллать».
Сарра профессор хӑйсен аслӑ шкулӗнче ют ҫӗршывран
вӗренме килнӗ ҫамрӑксемпе хуравлӑн ӗҫлет. Индусӗ те, арабӗ
те, некӑрӗ те сухаллӑ Сармантей Михайловича «атте» тесе хисеплеҫҫӗ. Хӑй те вӑл вӗсене «ывӑлӑмсем-хӗрӗмсем» тесе юратанҫи пек пулать. Пёр ачамккипе вара ҫывӑхлансах кайрӗ.
Ют пусмӑрҫӑсенчен ирӗкленнӗ некӑрсем те иртнӗ ӗмӗр
варринче ассӑн сывласа янипе тӗнче кисренсе кайнине астӑватпӑр-ха. Африка
варӗнчи Лум ум ба
Патрис Эмери некӑра
М уска вр а
хӗрлӗ кӗпе-йӗм тӑхӑнтарса янӑ хыҫҫӑн К о н го ю хан
ш ы вӗ те та м -та м
та ш ш и
хӗрнипе
в ӗ р е м е кӗ н ӗ ч ч ӗ .
К ӑ м ун ӑ ш е в л и п е
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ҫиҫекен ӗлккен ахриканец хура йӑхташӗсен е х ӗ р л ӗ ш ыва
кӗртсе хастарлантарать те... Ӑша анӑҫ астармӑшне хыптарнипе
а н кӑм и нкӗленнӗ баконгу-банту йӑхӗсем
ҫулпуҫӗ
х ы ҫҫӑ н
ӑратлӑ ӑйӑрсем пек
вирхӗнеҫҫӗ, тропикӑра ҫӗ н те рӳ ялавӗ ҫӗклеҫҫӗ. Ҫ ӗнӗрен
ҫуралнӑ Конго патшалӑхӗн пуҫне Патрис Лумумбӑна хӑпартса
лартаҫҫӗ. Анчах хирӗҫ тӑру чарӑнмасть. Ҫулталӑкранах влаҫа
урӑх йӑх ҫавӑрса илет те, Конго вырӑнне Заир патшалӑхӗ туса
хурать. Хӗрлӗ ҫытмаллӑ ҫулпуҫне вӗсем те вут ҫинче ӑшаласа
ҫисе яраҫҫӗ, те шыва путараҫҫӗ, анчах... Мускав хӳрешки йӗп
пек ҫухалать. Мускав дикторӗ «Лумумба ӑҫта?!» тесе ирех шарт!
сиктерсе вӑратнине халӗ те манмастӑп.
Кӗҫех тупӑнчӗ хайхи Лумумба Патрис Эмери-Чӗмери. Пӗррехинче Сарра профессор та Шупашкар ҫыннисемпе пӗрле агрегат
заводӗнчен ҫырма хӗрне ҫитиччен некӑр урамӗпе лаплаттарса анчӗ.
Лумумбӑран хисеплӗ ҫын ҫук пек Чӑвашра. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, Мус
кав хистет-ҫке «аслӑ пӑпхавҫӑсен» ятне ӗмӗрлӗхе асра хӑварма.
Сармантей Михайлович та ӗнсине хыҫать те, анчах cap чӑххи cap
ҫӑмарта тунӑ пуль те, ҫӑмартине никам та ан ҫӗмӗртгӗрччӗ тесе,
васкаса утать ылтӑн йӑви еннелле. Ҫавӑнтанпа ёнтё Сарра про
фессор банту йӑхӗнчи Патрис Лумумба некӑр ячӗллӗ урамра пурӑнать. Хулан ҫав енчи хутлӑхне халӑх Конго теме пуҫларӗ.
Некӑр ҫулпуҫӗн-патшин йӑхӗ чухӑн мар ҫав. Лумумба Пат
рис Эмерин мӑнукӗ те Атӑл ҫыранне ишсе тухрӗ, Саррӑсен аслӑ
шкулӗнче тухтӑра вӗренет. Браззавиль ачине, «хӗрлӗ аслашшӗ»
пекех тем мыскари те кӑтартаканскерне, «Чӗмере паттӑрӗ» ят
панӑ. Вӑл ют ҫӗрте те ҫухалса каймасть, вырӑсла яп-яка калаҫать, чӑвашла та сутса ярать. Сарра профессор унпа чӑвашлабантулла пакӑлтатма юратать. Студент «ашшӗне» Африкӑна
хӑнана чӗнет-ҫке. Чӗлхе пӗлни пӑсмасть. Там-там сассипе ӳснӗ
некӑр пирӗн параплан сассиллӗ туй юррисене шӑрантарать кӑна!
Патрис Эмери-Чӗмери шӑхличӗ Юманов хӗрӗпе пит ҫуллӑн
пӑшӑптатнине профессор та асӑрханӑччӗ-ха. Чӗмере паттӑрӗ:
«Конго юхан шывӗпе Атӑпӑн ҫыранӗсем те пӗрлешме пултараҫҫӗ
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вӗт», -текеленине те илтнӗ. Экватор енчи хӗвел хӗрӗвӗ Шупашкар хӗрӗсен пилӗкӗсене хӗртсе яни те вӑрттӑнлӑх марччӗ. Тусӗн
мӑшӑрӗ тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ тата. «Юман хаспатинӑн пыл та ҫу
пурнӑҫ уҫланкийӗ тӑвӑрланма пуҫларӗ, чун уҫҫалла туртать», терӗ вӑл. Некӑр каччине илсе килсе кӑтартма ыйтрӗ. Акӑ ҫав
ыйтӑва пурнӑҫлас терӗ пулас Сарра профессор.
Чӗмере паттӑрӗн автомобилӗ пек чапли Шупашкарта та
сахал. Посольствӑри тӑванӗ те Мускавран ҫавӑн пек лимузинпах килсе кайнӑччӗ ун патне. Вӑл ямшӑк вырӑнне Заирти тусне
тара тытать.

Акӑ хайхи чаплӑ тӑрантас Сурӑм вӑрманне ӳхӗрсе ҫитрӗ.
Сӗм-сӗм вӑрман,
Сурӑм вӑрмань,
Сурӑм вӑрмань варринче
Пирӗн туссем... - юрласа анчӗҫ вӗсем ҫерем ҫине.
Уҫланкӑра - анчахрах ҫулса типӗтнӗ утӑ куписем, вӗллесем тавра пыл хурчӗ сӗрлет, сӑмсана Петрав пылӗн шӑрши
кӑтӑклать. Сарай умӗнче - кутӑн ҫакнӑ тушка. Юманов арӑмӗпе хӗрӗ хаклӑ хӑнасене ҫӑкӑр-тӑварпа, кӑпӑклӑ сӑра тултарнӑ
пӗчӗк алтӑрпа тараватлӑн кӗтсе илчӗҫ. Арҫынсем тирне сӳнӗ
тушкана юман шалчи ҫумне урисемпе майласа ҫыхрӗҫ те юплӗ
икӗ юпа ҫине майлаштарчӗҫ. Аялта вутӑ ҫунать. Майӗпен ҫавӑркаласа, хӗрлӗ эрехпе тата ытти техӗмлӗ шӗвекпе сапса тӑраҫҫӗ.
Мӗн мӑнӑш шашлык ӑшаланать!
Пуҫ кутне кӑштах кайсан, арҫын куҫӗ хӗрарӑм купарчине
хыпашлама, хӗрарӑм куҫӗ арҫын ытамнелле туртӑнма пуҫлать
ҫав... Шавлӑ савӑнӑҫ ӑрши вылять уҫланкӑра. Хӑюллӑх ҫӳл тӳпене ҫити ҫӗкленнӗ. Шӳт ҫине шӳт. Мухтанма маҫтӑр Геннадий Никол а е в и ч ӑ н та ч ӗ л хи ,
сӳтӗрӗлсе пырать.
- М анран пуянни
таврара ҫук, - лӗхлетсе
илет вӑл. - Унччен виҫӗ
к о л х о з пул н ӑ ял сен
ҫӗрӗ те ман алӑра. Эпӗ
- помещик. Сурӑм вӑрманӗ те ман алла куҫать. П ӗвере - пулӑ,
ком плексра - кролик.
Кӗҫех ҫавӑрса илетӗп
• • • • • • • • ЩГф•
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мӗнпур Элӗк тӑрӑхне. Арӑм та ҫамрӑк ман, хӗрӗм епле чилер...
Эпӗ - хуҫа, сирӗн Лумумба пек ҫулпуҫ... Кам така хӳрине ҫыртса татать - хӗрӗме ҫавна качча паратӑп. Кам така пӗҫҫине пӗр
харӑс ҫисе ярать - ҫавна арӑмпа ташлаттаратӑп.
Пуҫланчӗ хайхи хӗрӳ ӑмӑрту. Чӗмере паттӑрӗнчен ӗҫ тухмарӗ, питне-куҫне ҫеҫ ҫупа вараласа пӗтерчӗ. Юмановпа Сар
ра икӗ енчен ҫавӑрса таракан така хӳрине Заир некӑрӗ кашкӑрӑнни пек ҫирӗп шӑлӗсемпе татса илчӗ-илчех. Лумумба мӑнукӗ
те, эрех сыпа-сыпа, така пӗҫҫине ҫавӑрттарса хучӗ, чӗрӗ аш
шӑршине туйса умра явкаланса таракан кил хуҫи хӗрарӑмӗ ҫине
тигр пек ҫӑткӑннӑн куҫне ывӑтрӗ, «Хӑвӑр каланӑ пек пултӑр,
Юман патша», - тесе уҫланкӑ майрине ташша чӗнчӗ. Юманов
хӗрӗшӗн Заир каччи те ютах мар пулас, Чӗмере паттӑрӗ ҫинчен мансах унпа якӑлтатать. Кӗрлет ӗҫкӗ-ҫикӗ. Америкӑри Поль
Робсон некӑртан та ирттерет Чӗмере паттӑрӗ, Африка варӗнчи
йӑхташӗсем илтмелле юрлать:

Ҫакӑ пирӗн туй тесе,
Э-эй, туйтесе,
Пурнас йытта вӗлерсе,
Параппан туса килтӗмӗр...
Эх, Сармантей тусӑм, санӑн та cap чӑхху cap ҫӑмарта
турӗ пуль, ҫӑмарти ӳксе те ҫӗмӗрӗлчӗ пуль, - хӑлхаран пӑшӑлтатать Юманов. - Манӑн та юратнӑ Кампурӑм... вут ҫинче ӑшаланчӗ, некӑр хырӑмне тӑрантарчӗ. Эс хурарах аш, тенӗрен...
Юратнӑ йыттӑма пусса ҫакрӑм вӗт эсир ҫитнӗ ҫӗре... Халӗ
хӗрсӗр те, арӑмсӑр та тӑрса юлас марччӗ.
- Сӑмахпа хуҫа пулмалла, - тесе некӑрсем ҫав вӑхӑтрах
вӑшт! ҫӗклерӗҫ те хӑйсен «парнисене», хура йӑлтӑркка маши
на патнелле вӑрӑм утассемпе яртлаттарса васкарӗҫ. Хӗрӗпе
амӑшӗ те хирӗҫлесе тапкаланмарӗҫ.
Уҫланкӑ варринчи кӗлленме пуҫланӑ вучах ҫумӗнче тапӑртатса таракан Геннадий Николаевич Юманова ҫамрӑк арӑмӗ
алӑ сулса хӑварчӗ:
- Ыран вӑкӑр пусса Шупашкар варӗнчи Конго хутлӑхне ҫӗн
хӑтана пыр. Туйне Лумумба урамӗнче малалла кӗрлеттерӗпӗр!
Ак ҫапла шӑранттарчӗ Чӗмере паттӑрӗ туй такмакӗсене:

Эпир туя кай манн и (2 хут)
Ну май пулать пулманни Туй мыскари курманни,
Така пуд яшки дименни.
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Ҫакӑ пирӗн туй тесе (2 хут)
Э-эй, туй тесе,
Пурнас йытта вёлерсе
Шашлӑк туса ҫирӗмӗр.
Йытти питӗ лайӑхчӗ,
Пӑруран та пысӑкчӗ.
Пире хирӗҫ вӗрместчӗ (2 хут)
Пулас кин пек туйӑнатчӗ.
7.0Э.06Ҫ.

ЯНСАРИНА САССИ ЯН КАЯТЬ
Темиҫе ӗмӗр каялла ултӑ юплӗ Асан хӑтлӑхне тымар янӑ
Янсарина ялёнче те, ытти ҫӗрти майлах, ӗҫ кӗр-кӗр шавё те,
ӗҫкӗ-ҫикӗпе уяв шӑв-шавӗ те таврана ян каять, ҫав хушӑрах
пӑшӑл пӑтти те тутлӑн пиҫет. Нихҫан та выҫӑпа аптӑрамаҫҫӗ
ку енӗпе те янсаринсемпе янсаринкӑсем. Ӗҫе те вӑрт-варт тыт
са тӑваҫҫӗ, чӗлхине те шӑлпа хӑйраса ҫивӗчлетеҫҫӗ, ясар-пасар ҫӗрӗн-кунӗнче те пӗрне-пӗри астарсах тӑраҫҫӗ. Сӑмсана
та усмаҫҫӗ, хӑлхана та хупламаҫҫӗ утаманланса, симӗсленсе,
чечекленсе пыракан чӑваш ялӗн хастар та савӑк ҫыннисем:
Пуҫ пулма пӑрахнӑ
Тырӑ вырса ҫапассипе ялта та, районта та ялан кӗрешӳ
пуҫӗнче пынӑ Шахалккӑ Хӗветӗрӗ, ҫӗнтерӳҫӗ ялавне ывӑлӗ
туртса илсен, вӑлах купӑсҫӑсен ӑмӑртӑвӗнче те, кире пуканӗ
ҫӗклессипе те ашшӗне хыҫала хӑварсан, ӗмӗрхи калпакне хывса ачин пуҫӗ ҫине хӑлхи таран пусса лартать те, ӑна турӑш
умне ҫавӑтса пырса пиллет:
- Малашне ҫак килте те чи вӑйли - ҫемье пуҫӗ пул.
Чӗлхе мӑкатмалли меслет
Юман каска ҫинче иккӗн юмахласа лараҫҫӗ:
- Касать хӗрарӑм чӗлхи, пуҫа татса илменни ҫеҫ...
- Ман мӑкалчӗ, пуҫран ҫеҫ шӑлать.
- Ан суй-ха, сана та чӗрӗллех кӑшлатчӗ-ҫке?
- Ман арӑм халь - тӗнчере ҫук савӑнӑҫлӑ хӗрарӑм.
- Мӗнле мӑкатрӑн ун чӗлхине? Вӗрент-ха мана та.
-У т и я л айӗнче арӑмун чӗлхине кӑвакҫутчен чӗлхӳпе ывӑнмасӑр хӑйра та... тӑм пуҫна та тӑн пырса кӗрет вара.
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Майне кура - апачӗ
Афоня сарай тума пуҫланӑ, кӳршӗри Ваньккӑна пулӑшма
чӗннӗ. Иккӗшӗ кунӗпе тӑрмашаҫҫӗ. Ҫапать-ҫапать Афоня мӑлатукпа, пӑти пӗрмай кукӑрӑлать. Ванька та унран кула-кулах
шачлаттарать. Яшка ҫитерме пынӑ арӑмӗ пӑхса тӑрать-тӑрать
те вӗсем ҫине, вара Ваньккӑн чашӑкне чышкӑ пек аш татӑкки
хурса парать, упӑшкинне шӗвӗ шӳрпе чӑппи тултарать.
Афоня арӑмӗн куҫӗнчен ыйтуллӑн пӑхать.
- Сан пӑту ялан кукӑр. Ваньккӑн пӗрре эхлетнипех яшт
кӗрсе каять, - тесе вӑрт ҫаврӑнса утать арӑмӗ.
Ула ӗне мыскари
Купӑс Павӑлӗ, кӑшт хӗрӗнкӗрехскер, якӑлти кино курса
ларать. Ҫара кут м айрасем анчах экран тулли авкаланса
ӳкнӗччӗ, телевизор сасартӑк сӗтел хӗрринелле шуса тарма
пуҫларӗ, ахух, ҫеҫтепесемпе пӗрлех уҫӑ чӳречерен тӗттӗмелле вӑшт кӑна сиксе ҫухалчӗ.
- Кӗтерук? Часрах тӑр-ха?!
- Мӗн пулчӗ? - ҫывӑрмалли пӳлӗмрен сиксе тухрӗ арӑмӗ.
-Т а к а м чӳречерен телевизора йӑтса тарчӗ. Атя хӑваласа
тытар!
Иккӗшӗ те урамалла сиксе тухаҫҫӗ. Кӗтерук ял ҫурасла
ҫухӑрса ярать:
- Хурах! Вӑрӑсем тапӑнчӗҫ!
Хӑрушӑ сасса илтсе кӳршӗсем карах пухӑнчӗҫ. Пурте унталла чупаҫҫӗ - кунталла. Нимле вӑрӑ таврашӗ те курӑнмасть.
Ӗне вӑрӑммӑн му-уклатнипе шартах сикеҫҫӗ. Пӑхаҫҫӗ - кӳршӗри
Улькан мӑйракисене антенна кабелӗпе ҫыхлантарса лартнӑ
каскӑн ула ӗни тӑра парать пуҫа каҫӑртса. Умӗнче телевизор
йӑванса выртать. Акӑ епле тӗлӗнмелле вӑрӑ иккен!
Кӳршӗсем саланнӑ хыҫҫӑн Кӗтерук Павӑла куҫранах каларӗ:
- Виҫӗ ҫул хӑвалап сана ҫав ҫӗрӗк картана юсама. Эс пур,
ял тӑрӑх купӑс нартлаттарса ҫӳресе нателӑ ярса лартан та,
ҫӗрӗпех телӗк майрисене суйласа-юсаса тӗлӗрсе ларан. Чӑтмастӑп урӑх, ак, ыранах Ванюш ват хусаха чӗнеп те картине те,
телевизорне те, мӗн тумаллине пурне те юсаттарап. Упӑшка
ячӗпех хырӑма та, кӑмӑл-туйӑма та тӑрантараймӑн.
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Ҫылӑхлӑ тутӑр
Тӗнче ҫаврӑмӗ парнеленӗ юрату чирӗпе аптӑраса ӳкнӗ
Хӑвакла хӑйсен умӗнчи пӗвери вакка сикес патнех ҫитрӗ. Хӑйсенчен ҫырма урлӑ пурӑнакан Ваҫҫук пуҫа ҫӗмӗретте ҫӗмӗрет,
чӗрене ыраттарать те ыраттарать, ыйхӑсӑр нушалантарать те
нушалантарать. Ваттисем каларӑшле, чир ҫумне чир хушӑнса
пырать тенӗ майлах тата пиҫсе ҫитнӗ хӗршӗн тепӗр ӑшвӑркатмӑшӗ ҫуралчӗ: кӗвӗҫӳ. Ку та канӑҫ памасть, асаплантарса чуна
илет. Мотор апачӗн шӑрши ҫапнӑ Ваҫҫука вӑл анчах мар, пӗр
ҫулта ҫуралнӑ, пӗрле шкулта вӗреннӗ, юнашар ташласа-юрласа ӳснӗ, сысна ферминче ӑмӑртса ӗҫлекен Анюта та хӑй ҫумнелле туртасшӑн-ҫке. Кӗр сӑри каҫӗнче Ваҫҫук тракторист кам
саппунӗ айӗнче суха тунине пӗле тӑркачах Хӑвакла юрату пасарӗнче ухмах сутти турӗ. Вӑл, нумай вӗреннӗ тепӗр йӗкӗт хӑйне
хула майри тӑватӑп тесе чӗркуҫленсе тупа тунине сивлесех,
ҫырла пек пиҫсе ҫитнӗскер, юрату чирӗпе суккӑрланнӑскер,
вӑйӑра куҫ хупса вылянӑ пек хӑлаҫланса, кӗтнӗ телейне ҫавӑрса тытрӗ. Савӑннипе уяв тумӗ тӑхӑнса янӑ Ваҫҫук юпа уйӑхӗ
ячӗпе ҫемье юли чавса лартрӗ. Иксӗмӗрӗн юратӑвӑм тавра
ҫӳллӗ тимӗр карта ҫавӑрӑпӑр тесе вӗри ытамран вӗҫертме те
хӑрарӗ упӑшкине кӗҫӗн ҫын пулса тӑнӑ Хӑвакла.
Хӗр хӗртлӗхӗн чирӗнчен сывалса чӗрӗлнӗ Хӑвакла инке
япш арлӑхне чечеклентерсех пычӗ, уйпа яла хура тӗтӗмпе
тӗтӗрекен хастар сухаҫа умлӑ-хыҫлӑ икӗ шӑхлич парнелерӗ.
Ҫуйхашса-аташса, пӗрне-пӗри тӗрте-тӗрте утланса лараҫҫӗ те
ар ҫурисем ашшӗ ҫине, ӑна икхӑлхаран тытса хӑвалаҫҫӗ: «Но,
тлактӑл, малалла!» Амӑшӗ вӗсене пӑхса тӑранаймасӑр савӑк
чунне арҫын вӑййинче кантарать. Ачисене урайӗнче упаленсе
чуптаракан ашшӗ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх тракторӗпе те хытӑ
кӗрлеттерет. Ялта унпа танлашаканни ҫукрах-ха. Кӗр уявӗнче
Вӑрнартан яппунсен чи чаплӑ кӑтартакан телевизор-парне илсе
килчӗ. Ӗҫре мала тухнӑшӑн Хӑваклана та хытӑ хакланӑ: икӗ
сысна ҫури парнеленӗ. Нуфнуфсене вӗсем пӗччен пурӑнакан
амӑшне-хунямӑшне парса хӗпӗртеттерчӗҫ.
Кӗсре кӗҫеннӗ сасса нимле ҫӳллӗ тимӗр карта та хуплаймасть ҫав, аяккалла пӑхакан ӑйӑра та темле ҫирӗп сӑлӑп та
тытса чараймасть. Хӑвакла хыҫҫӑнах хӑйсен ялне качча кайнӑ
Анюта вӗҫкӗн Ваҫҫана манайман иккен. Ваҫҫукӗ те, Анюта панӑ
пиҫнӗ-пиҫмен кукӑле тахҫанах тутанса пӑхнӑскер, унӑн пылак-
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рах-кӑвасакларах тутине ҫухатман, ӑна пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн
ҫырта-ҫырта тӑрансах пынӑ. Ҫапах та, уй анчах мар, ял та куҫлӑ,
вӑрман анчах мар - халӑх та хӑлхаллӑ иккен. Сывлӑша сарӑлнӑ
усал сас-хура сӗрӗмӗ Хӑваклапа амӑшӗн сӑмси витӗр хӑлхине
кӑтӑкласа илет. Унччен шӑв-шав илтӗнмен пӳрт чӳречинчен
урама чашӑк-кашӑк шӑкӑртатнӑ сасӑ тухкалама пуҫлать, Ваҫҫука улах чирӗ ураран ӳкмеллех ҫавӑрса тытать. Астаракан ют
эмел унӑн пуҫне тепӗр майлӑ ҫавӑрса лартать. Унччен те
ӗҫмесӗр пурӑнман-ха вӑл, ял ачи. Трактористшӑн хаяр шӗвек
кашни утӑмрах кӳленсе тӑрать. Халӗ вара уншӑн вӑл хӑй тахҫан мӑн тинӗсре ишнӗ чухнехиллех сарӑлса кайрӗ. Тинӗс алхасӑвӗ пекех килӗнче пӳртрен ҫӳллӗ хум ҫӗклентерме пуҫларӗ.
Пустуйранах сӑлтавҫинесӑлтавш ырать. Сӑлтавсӑрах кӗвӗҫет.
Ун арӑмне пурте юратасшӑн иккен, уяв-вӑйӑра та ӑна пӗрмай
ташша туртаҫҫӗ. Чӑркӑшланать. Хӑвакла тутлӑ апат та пӗҫерме пӗлмест, мунчара ҫурӑм ҫунӑ чухне те пӗр вырӑна ҫеҫ сӑтӑрать, ҫекӑсла выляса та кантараймасть чунне... Ачисем ҫине
те йытӑлла вӗрет.
Кун ҫутипе ҫӗр тӗттӗмлӗхӗ вӗсене те малаллах уттарчӗҫ.
Кунӗпе ӗҫре нушаланса, киле таврӑнсан ача-пӑчапа айкашланса, алӑкран аран-аран кӗрсе урайне йӑванакан упӑшкана хывӑнтарса-ҫуса, таса вырӑн ҫине вырттарса ҫамрӑк ӗмӗре кӗскетсе пыракан Хӑвакла ялти ытти хӗрарӑмсем пекех, чӗре чикнине
пӑхмасӑр, чӑтӑмлах пурӑнкалатчӗ-ха. Пӗр ыйхӑсӑр каҫ, ӳсӗрпе
аташса выртакан Ваҫҫук «Анютта, кил кунта!» тесе ҫухӑрашса
ярсан, чунӗпе кӳтсе ҫитнӗ Хӑвакла чӑтаймарӗ, упӑшкине турт
са антарчӗ те урайне, хырӑмӗ ҫине хӑпарса сикрӗ:
- Чарӑнатӑн-и эс, е чарӑнмастӑн?! Хӑҫан пӑрахан Анюта
патне чупма? Сана-и? Сире-и? Пурпӗр тавӑрап!
- Пуш сӑмах, - мӑкӑртатрӗ упӑшки.
- Сӑмах мар пушӑ - ҫӑмарту! - тесе арӑмӗ ӑна ҫурӑмӗнчен улма тӳмелли тукмакпа ҫапрӗ.
Арӑмӗ тепрехинче кӑмака умӗнчен вӑрӑм ҫӗҫӗ йӑтса тухрӗ
те упӑшкин сӑмси умӗнче сывлӑша хӗҫ пек касса татрӗ:
- Кут айӗнчи ӑйӑрна ӗрӗхме чармасан, ӳсӗр чухне шӗвӗр
сӑмсуна та, шакла пуҫна та ак ҫапла касса ывӑтатӑп!
Эх, чупакан пурнӑҫ! Вӑл пурне те хӑйӗн парнине парса хӑварать. Савӑнӑҫ. Чап. Хурлӑх. Куҫҫуль. Ҫул вӗҫӗ. Масар. Ӑнакӑна пӑхмасӑр, ясарлӑх ӗмӗр-ӗмӗр пурӑнать. Кашни ҫынра.
Арҫынне те, хӗрарӑмне те чарӑнма пӗлмесӗр кӑтӑклантарать,
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астарать. Ҫавна пулах ӗнтӗ усал-ырӑ сас-хура хыпарӗ пурнӑҫ
тӗтриллӗн ял ҫийӗн йӑсӑрланать, хумлӑн-хумлӑн ял чӳречисене пырса ҫапӑнать. Ҫав хум Хӑвакласен чӳречинчен те хӗсӗнсе
кӗресшӗн кантӑккине шӑкӑртаттарса, ҫӗр ҫывӑратмасть упӑшкине кӗтсе выртакан ҫамрӑк хӗрарӑма. «Мӗншӗн арҫын чурийӗ
пулса нушаланмалла-ха хӗрарӑмӑн, атте-анне пире пӗрешкелех ҫуратса-пӑхса ӳстернӗ, саккунпа та пире пёр права панӑ,
эпӗр, хӗрарӑмсем, тӗнче тытӑмӗшӗн арҫынсенчен ытларах
нуша куратпӑр, ҫав хушӑрах пур енӗпе те вёсен айӗнче пулмалла-и, вӗсенчен ухмах-и эпир, вӗсем тунӑ ӗҫе тума пултараймастпӑр-и, туратлӑ ҫуралнӑ тесе вёсен куҫӗнчен пӑхмалла-и, пирӗнсӗр сирӗн пурпӗрех пурнӑҫ ҫук», - тесе халтӑрланчӗ
халсӑр выртакан упӑшки ҫине хӗрхенӳллӗн пӑхса Хӑвакла.
Ачисене тӑрантарса майласа хӑварнӑ хыҫҫӑн вӑл амӑшне
пӑхма кайрӗ, сыснисене ӑшӑ витерен кӑларса апат пачӗ, ҫӑмарта илме тесе аслӑк ҫине хӑпарчӗ те... Ак тамаша! Типӗтнӗ утӑ
ҫинче тутӑр выртать. Тытса пӑхрӗ вӑп ӑна, ҫилли тулса килнипе
чутах кайса ӳкетчӗ. Ара ҫуралнӑ кун ячӗпе тантӑшне, Анютӑна,
чунтан-вартан юратса парнеленӗ йӑпӑрка тутӑр-ҫке ку? Ҫынсем
ахальтен кулӑш ҫаврӑмӗ ҫавӑрмаҫҫӗ-мӗн вӗсем тавра.
Амӑшне те, упӑшкине те, никама та шарламарӗ вӑл астару
япали пирки, ӑна илсе кайрӗ. Аскӑнчӑксене тавӑрмалли майсем шырарӗ. Тупрӗ. Ҫемьере арҫын алли пулман пирки вӑл
амӑшӗпе пӗрле пуртӑ-пӑчкӑ майлӑн тытма та, мӑлатукпа тӳрӗ
ҫапма та пӗчӗкренех хӑнӑхнӑ.
Каллех кун иртет, ҫӗр иртет... Ҫӗр ҫаврӑмӗнче Ваҫҫукӑн улах
арманӗ хӑлтӑртатсах авӑрать-ха. Шӑм-шака хыпашласа шӑнтакан усал ҫилпе арӑмӗн ҫилӗ те тӑвӑлланса хӑпарать. Чӑтӑм хуранӗнчи куҫҫуль тахҫанах сиксе тухасла вӗрет. Хӑйне хӑй ниҫта
хума пӗлеймесӗр вӑшталанакан Хӑвакла сарай пусми тӑрӑх
хӑпарчӗ, утта сирчӗ, ал пӑчкипе вите маччине витнӗ хӑмасене
татрӗ, вӗсене пӑтапа ҫапса пӗрлештерчӗ, пӗр пуҫне икӗ петле
лартрӗ, тепӗр пуҫне хӑлӑп вырнаҫтарчӗ, унран вӗрен ҫыхрӗ,
алӑка, кӑшт тытӑнса тӑмаллӑх, ҫӳхе хӑма татӑккипе ҫапса хучӗ,
ҫиелтен уттине витрӗ, хураллама утӑ хыҫне кайса выртрӗ.
Ам ӑш ӗсенчен виҫ кил урлӑ пурӑнакансен ҫав каҫ ача
ӗҫкиччӗ. Амӑшӗ те чӗннӗ ҫӗре хӑнана кайнӑччӗ. Вӑл чӳречерен пӑхса сӑнать. Акӑ Анюта та, упӑшки хыҫҫӑн йӑкӑртатса,
куммисем патнелле иртсе кайрӗ. Курка-стакан пушатассипе ун
упӑшки те Ваҫҫукран кая маррине пӗлекен Хӑвакла туйрӗ: ерк-
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ӗнсем кӗҫӗр серепене лекеҫҫех. Анюта упӑшки, ним майсӑр ярса
лартаканскер, ӗҫкӗ-ҫикӗрен нихҫан та талӑксӑр таврӑнман. Кун
пирки те, арӑмӗн чупкӑнлӑхӗ пирки те ял ҫаптарккӑлӑхӗнче
пур вёсен ят-сӑнӗсем. Хӑвакла хӑйӗн тантӑшӗ кӗҫӗр те ясарлӑх йӑвине якӑлтатса килессе хумхануллӑн кӗтет.
Уйӑх пӳрт хыҫнелле пытанма пуҫланӑ вӑхӑтра, акӑ, урам
алӑк сасси илтӗнчӗ. Уйӑх ҫуттинче Анютапа Ваҫҫук мӑнкӑлтатса сарай патнелле ҫывхараҫҫӗ. Пусма чӗриклетет. Пӗрин
хыҫҫӑн тепри аслӑк ҫине хӑпарчӗҫ. Ик ҫунтармӑш чун палкавӗ
савӑшлӑх кӗввине куҫма пуҫласан, Хӑваклан чӗрийӗ, кӑкӑртан тухса кайса, уйӑхран ҫакӑннӑн туйӑнчӗ, вара вӑл, сарай
тӑррине тур-тур-турлатса, ҫӑмарта тума хӑпарнӑ чӑхпа куккарекленме хатӗр автан мӗн тӑвасса кӗтрӗ. Еркӗнсен юрату
юррийӗ Хӑваклан хӑлхине ҫурсах пӑрахрӗ. Урса кайнипе вӑл
вӗсене ҫурса, тулласа тӑкӗччӗ, анчах... чӑтмаллах. Анюта
Ваҫҫука васкатать. Ваҫҫук Анютана утӑ ҫине ҫавӑрса хучӗ. Ҫав
самантрах витере хаплатнӑ сасӑ илтӗнсе кайрӗ. Хӑйсем ҫине
ӳкнӗ темскертен хӑранипе сыснасем ҫухӑрса ячӗҫ. Хӑвакпа
шӑтӑк патне упаленсе ҫитрӗ те, мачча каштинчен ҫакнӑ вӗренетуртм а пуҫларӗ, хӑй майлаштарнӑ алӑка хӑпартса ӑна малтанах хатӗрленӗ патакпа ҫиелтен ҫирӗплетсе лартрӗ. Ҫумрах - упӑшкин йӑрӑмлӑ шӑлаварӗпе еркӗнӗн чечеклӗ йӗмӗ
выртаҫҫӗ. Вӗсене вӑл йӗрӗнсе ҫӗклерӗ те, вещественнӑй доказательствӑ вырӑнне тесе, пӳртумне пытарса хучӗ. Ӗҫкӗрен
таврӑннӑ амӑшне пӑркӑчласа хӑварчӗ: «Сысна ҫимесӗр эрне
те пурӑнать, ясар-пасар та ҫав вӑхӑтра выҫӑ вилмест. Кӑлар
тулӗк вӗсене. Пурне те вӗлереп».
Тепӗр кунне хуҫалӑх хуҫи хӑйӗн ӑмӑртса чупакан трактористне, ферма пуҫлӑхӗ хӑйӗн ясар сысна амине ҫухатнӑ. Ялта
хӑрушӑ хыпар сарӑлать: ҫын ҫухалнӑ! Ял тыткӑчӗ ун пирки Вӑрнара пӗлтерет: «Милици, тархасшӑн тупӑр пирӗн ҫынсене!»
Хӑвакла телевизор пӑхса ларать. Экран ҫине кӗҫ уншӑн
тахҫан вилме хатӗр Ваҫҫукпа пӗр-пӗрне ӗмӗрте те сутмастпӑр
тесе тупа тунӑ Анюта епресе тухрӗҫ. Диктор вёсен сӑнӗ-пуҫӗ,
тумтирӗ, вӗсем хӑҫан ҫухални ҫинчен тӗплӗн пӗлтерет, вёсен
чун-чӗринче мӗн ларнине ҫеҫ хыпарламасть. Кулсан та кулас,
макӑрсан та макӑрас килмест мыскарашӑн.
Амӑшӗн килӗнчи сарай аслӑкӗнчен аннӑранпа ҫиччӗмӗш куна
пуссан, Хӑвакла ял Старостине тата Анюта упӑшкине амӑшӗсем
патне чӗнчӗ. Вӑл вите алӑкне яри уҫса ячӗ те, хаяррӑн кӑшкӑрчӗ:
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- Тухӑр пӗрерӗн, аскӑнчӑксем!
Хӗҫ пек хытнӑ сыснасем ялт та ялт сиксе тухрӗҫ. Вӗсем
хыҫҫӑн... мучук пек сухалланса кайнӑ, намӑс вырӑнне хура ал
лиле хупланӑ ҫара кут Ваҫҫук тата вӑрӑм ҫуҫне пичӗ умнелле
янӑ Анюта сулланса тухрӗҫ. Хӑюлланнӑ Хӑвакла, тӗрмерен
тухнӑ упӑшкин тӑрмаланчӑк пуҫӗ ҫине еркӗнӗн йӗмне тӑхӑнтартса лартрӗ, сутӑнчӑк Анютана Ваҫҫук шӑлаварне персе пачӗ
те, хӑйӗн парнине, ҫылӑхлӑ тутӑра, намӑса ҫухатнӑ пуҫне каялла ҫыхса ячӗ.
Анюта хӗл ҫитсессӗн те, тек, вакка сикме шутламасть.
Юрату чирне нимле те, нимпе те сыватма ҫуккине ҫеҫ кӑштах
ӑнкартрӗ.
22.01.2006ҫ.

Ш уйттан мӑйраки шӳрпи
Афонькӑпа Пахомка тӗнче ҫути курни вӑтӑр ҫула та ҫывхарать. Кӳршӗсем пӗр хӗр хыҫҫӑн ӑмӑртса чупнӑранпах ӗҫре те
ӑмӑртма пӑрахмаҫҫӗ. Ҫырмакасси ялӗнче вӗсене ҫитекен трак
торист та сахал. Пӗри паян малта, ыран - тепри. Юрату чуппинче хӑйӗнчен маларах тухса Алюнкана пилӗкрен ҫавӑрса илнӗшӗн
Пахомка Афонькӑна туйранпах кӗвӗҫсе пурӑнать. Афонькӑпа
Алюнкан хӑйсен умӗнчи ҫырма тулли ача шыври йытпулли пек
йӑшӑлтатать пулсан, Пахомкӑн кушак ҫурисӗр пуҫне йӑпанмалӑх пепке те ҫук. Пахомка хуйхӑрнипе юрату хӗнне кайнӑ-мӗн.
Ашшӗ-амӑшӗнчен тӑлӑха тӑрса юлнӑскер, вӑл пӗчченех нушаланать. Ял нихӑҫан та хӗсӗр мар та ҫав, анчах уншӑн темшӗнҫке Ҫырмакасси те, кӳршӗ ялсем те хӗсӗр. Пӳрт алӑкӗн урати
урлӑ саппун ҫакнӑ пӗр шӑлйӗрене те ярса пустармасть. Витинче
автанпа виҫӗ чӑх, ӗне усрать. Ӗне чӗччи туртас, качча пырса
хӑйӗн карӑннӑ чӗччине пепкене ӗмтерес шухӑшлӑ шухӑ пикесем те унӑн чӳречи умӗнчен хаш та хаш! сывласа иртеҫҫӗ. Пахомкӑн ӑшӗнче мӗн вӗренине кам пӗлсе ҫитертӗр-ха.
Ҫуркунне тракторпа анкарти сухаласа панӑшӑн кӳршӗсем
Пахомкӑна качака путекки парнелерӗҫ. Хӑй йышшискерех пулчӗ
тата. Пӗчӗк путекшӗн вӑл мӗн тери хӗпӗртенине машина-трак
тор хуҫалӑхӗнчи хура халӑх ҫав кунах ял хушшине сарчӗ.
Пахомкӑна та турӑ телейлӗ турӗ. Ансӑртран тупӑннӑ чун
кантармӑшне вӑл Афонька ятлӑ хучӗ, ӗне сӗчӗпе, ачашласа
ӳстерчӗ. Тракторпа ӗҫлесе ывӑннӑ хыҫҫӑн, иккӗшӗ пӗр савӑт-
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ран хӑйма леп-леп-леплеттереҫҫӗ те, урайӗнче выляма пикенеҫҫӗ: пӗрне-пӗри тӑрсст-тӑрсст! тутараҫҫӗ ҫамкисемпе. Путекӗн ҫамки мӑкӑрӑлса пынӑ май, Пахомка урӑх урама кӑвакарнӑ ҫамкине ҫутӑлтарса тухма пӑрахрӗ. Тек вӑл Афонька
каҫтакапа тӗкӗшмест. Тӗкӗшмелли унӑн ахаль те пур: Афонька
кумӗ. Апюнка пӗр шӗвӗрккине чиркӳре ӑнах тыттарас терӗ-ҫке.
Ӗҫсӗр аптӑранӑ хушӑра Пахомка сӑнать те сӑнать Афонькӑсен кил картине, пахчине. Уншӑн ытти нимех те мар, мӗн те
пулин тунӑ чухне Алюнка пӑркаланса, пӗшкӗнсе, явкаланса
ҫӳрени темрен те хаклӑ. Пӗррехинче унӑн ҫамрӑклӑх юратавӗ,
качча илме ӗмӗтленнӗ пирӗштийӗ кӗпине ялт ҫӗклерӗ те...
тӗнчери мӗнпур хӗрарӑм хӑй вӑхӑчӗпе ҫав майлӑ кӑна тумалли ӗҫе тунине кӑтартрӗ - ун еннелле кутне ҫутатсах саркаланчӗ.
Хӗрарӑмӑн пушату саманчӗ ӑша тулса ларнӑн, Пахомка урайне тӗшӗрӗлсе анчӗ, мӑйракаллӑ Афонька хырӑмӗ ҫинче ташлама пуҫласан тин тӑна кӗчӗ. Хӑйӗн ӗмӗтленнӗ хӗрӗн хура варӗнче вӑл мар, ачаран выляса ӳснӗ тусӗ Афонька ыр курса
хуҫаланнӑшӑн тарӑхнипе, тӗнчене тепӗр майлӑ ҫавӑрса лартма та хатӗрччӗ. Тепрехинче ват хусаха Алюнка хӑйӗн тем тӗслӗ,
хитре йӗмӗсене силлесе, майласа, пӑха-пӑха кашта ҫине типме ҫакнӑ вӑхӑт каллех тӑнран ячӗ. Тӗлӗкре те вӑл ҫав йӗмсене
аялалла туртса антарчӗ, анчах кам пӗҫҫинчен, - куҫа уҫсанах
манса кайрӗ. Туслӑ кӳршӗсем ӗҫке-ҫике пухӑнсан... Пахомкӑн
ҫуркуннесӗр тӑратса хӑварнӑ кушак аҫинни пек куҫӗ Алюнкан
сиксе тӑракан ҫавра ҫӑкӑр пек купарчипе хушӑран уҫӑлса куҫа
шартарса яракан тӑпӑлкка пӗҫҫисем ҫинче кӑначчӗ.
Афонькӑн та туйӑмӗ кӑрчама курки тӗпнех путман-ха, куҫӗ
те чӑл-чӑлах, пуҫӗ те арпапа тулман. Сисет. Туять. Чӑтать.
Качака этем ҫури мар, хӑвӑрт ӳсет. Пахомкӑн Афоньки те
самӑрӑлса тӗрекленчӗ, йӑрӑмлӑ мӑн мӑйракине кукӑртса хучӗ,
шӗвӗр сухал ӳстерчӗ. Йӑхташӗсен йӑлине ҫӗнетсе, ӑрсурник
пулса тӑчӗ. Хуҫи ирӗке янине пула вӑл кӳршӗсем хушшинче
хирӗҫӳ хӳми тытса лартрӗ. Куҫа курӑнман инкек ҫитрӗ. Вӑл кӗрсе
тухса йывӑҫ кӑшламан, купӑста пуҫне тӗрӗслемен кил юлмарӗ.
Афонька вырӑнне качака таки Шуйттан мӑйраки пулса тӑчӗ.
Афонька пӗррехинче чӳречерен пӑхрӗ те, аташӗ пӗчӗк улмуҫҫие ним пулман пекех ҫивӗч шӑлӗсемпе якатать. Кӗҫӗн ачи
ячӗпе лартнӑ улмуҫҫисене хӗлле те ҫав Шуйттан мӑйракиех
саваласа тухнӑччӗ. Тарӑхнипе Афонькӑн пырӗнче тем капланчӗ.
Ҫавна сиссе арӑмӗ витререн ӑсса панӑ шыв куркине ҫӳп шӑ-
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тӑкне вӑрнлаттарчӗ те вӑл пӳртумне сиксе тухрӗ, алӑ айне лекнӗ
мӑйкӑчпа сӑнчӑр тата ҫӑраҫҫи йӑтса чупрӗ. Майлакаласа кайри ураран ҫулса илчӗ качакана, урисене сӑнчӑрпа хӗреслӗ
ҫавӑрса ҫыхрӗ, юман юпаран явакласа илсе ҫӑраҫҫипе питӗрсе хучӗ. Шуйттан мӑйраки шуйттанла ҫухӑрать.
Алюнка та чунлӑ-ҫке, чӗринче унӑн Пахомка та пытанса
ларать пулмалла пӗр кӗтесре. Упӑшкине ӗҫтерсе ӳсӗртет те,
ушшине пӗҫертсе, мӑйракаллӑ Афонькӑна касмӑкран хӑтарать.
Тракторне юсама пуҫланӑччӗ те, качака мыскари хыҫҫӑн
Афонька эрне урӑлмарӗ. Килти ӗнсӑна та тапӑнчӗ. Спектакль
малалла аталанать. Хӗрарӑмсем вӑрттӑн улах ӗҫки тунӑччӗ те,
Алюнкан унта каймаллаччӗ. Афоньки те юласшӑн мар. Тулли
куркапа сак ҫине йӑвантарчӗ те вӑл вара ӑна кӗпе ҫакмалли
ҫирӗп кантрапа яваласа ҫыхса хӑварчӗ.
Сахал выртнӑ-и Афонька, нумай-и, ӑна астӑвас ҫук, хайхискерӗн пичӗ кӑтӑкланнипе хӑрах куҫӗ тӗтреллӗн уҫӑлать.
Умӗнче сухаллӑ, мӑйракаллӑ, ҫӑмламас шуйттан тӑра парать.
Самантрах сив тара ӳкет Афонька. Чӑлт-чалт, чӑрт-чарт тутарать ула шуйттан ун питне йӗпе чӗлхипе, сӑмсине хыпса лартать, ӑна тӗке-тӗке тӑрӑшсах ӗмме тытӑнать. Ярса илесшён
ҫакна Афонька сухалран - аллине ҫӗклеме ҫук, тӑрса тапса
сирпӗтесшӗн - ури те тапранмасть. Ӗнтӗ кӑтӑкланмасть сӑмса,
ҫивчӗ шӑл тивнипе пӗҫерсе ыратса каять. Тин чалтӑрах уҫса
ярать Афонька тепӗр хӗсӗк куҫне, мӑч-мӑч тутарса пӑхать:
нимле шуйттан та мар, Пахомкӑн качака таки нӑчкать те нӑчкать иккен унӑн лаптак тукмак пек сӑмсине: ҫӑвар тулли. Кӗҫ
пичӗ тӑрӑх юн йӑрласа юхса анчӗ. Сурса хӑваласа ячӗ-ха вӑл
чӗр Шуйттан мӑйракине. Ҫӗкленесшӗн хӑй - тӑраймасть, майран кантра касать. Аптранипе пуҫне пӑркаласа пӑхрӗ, качаки
тата, килӗнче хуҫипе аташма хӑнӑхнӑскер, ку хӑйпе вылять тесе
пулас, тавралла сиккелесе ҫаврӑнать те чӗвен тӑрса ме-ке-кее-ек! тет вӑрӑммӑн. Качча, Шуйттан мӑйраки! тесе хӑрӑлти сассипе ҫухӑрса ярать Афонька. Хӑна каялла чакса талпӑнса
пырать те, пӗррех кӑрслаттарать мӑйракаллӑ пуҫпа ӑна. Сак
тӳнсе каять. Афонька хырӑм ҫине хаплатать. Шуйттан мӑйраки
чупса ҫаврӑм тӑвать те кӑрст! кӑрст! сикме тытӑнать сак ҫинче.
Икӗ ура ҫине тӑрса ташлать. Ҫӗнтерӳ ташши, тейӗн. Афонька
ун айӗнче сӑмсана лапчӑтса, юн юхтарса выртать, хӑранипе
кӑшкӑрма тытӑнать: «Хурах! Вилеп! Ҫӑлӑр!»
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Ҫав вӑхӑтра Пахомка шӑпах ӗҫрен таврӑнатчӗ. Кӳрши хурахлатнине тата хӑйӗн Афоньки мекеклетнине илтсе чупса
кӗрет, кантрине салтса кумне ура ҫине тӑратать. Шуйттан мӑйраки тухса вӗҫнӗ ӗнтӗ.
- Качака мӑшкӑлӗнчен хӑтарнӑшӑн сана ҫур литр ӗҫтеретӗп, анчах Шуйттан мӑйракине каҫармастӑп, - аран-аран
чӗлхине ҫавӑрттарать Афонька.
Ялти хвельтшерсем патне сӑмсине ҫыхтарма кайсан Афонь
ка ҫула май пуҫани патӗнчен тайкаланакан пуличченех тиенсе
тухать те, ҫырма урлӑ юрласа каҫать. Тӑвайккирен хӑпарсан, хӑйсен хапхи умӗнче... хирӗҫ яртлаттарса килекен Шуйттан мӑйракипе иккӗшӗ те харӑсах тӑп чарӑнчӗҫ. Афонька пӑхать-пӑхать
тӗлӗнмелле чӗрчун ҫине... Пӗрре хӑйӗн арӑмне куҫ хывса ҫӳрекен Пахомка пекех. Каснӑ-лартнӑ ҫавӑ: тӑрӑхла питлӗ, чармак
куҫлӑ, шӗвӗр сухаллӑ... Ма мӑйракаллӑ-ха тата? Шуйттан манерлех. «Ак тамаша, пӗрмай ӗҫсе ухмаха тухап пуль», -т е с е ҫамкине
шаккаса пӑхрӗ. Сывах пек - ыратать. Ҫав самантрах ме-ее-ек!
тенӗ сасӑ унӑн шухӑшне татрӗ. Афонька тӑнлӑн кӑртах сикрӗ, куҫне
сӑтӑрса пӑхрӗ те -х ӑ й умӗнче Пахомка качаки Афонька мӑшлатса тӑнине тӗтрелпӗн уйӑрса илчӗ. Тарӑхнипе ӑшра тӑвӑл ҫӗкленчӗ.
Тата тӗсерех пӑхрӗ те... мӑйраки ҫинче темле япала асӑрхарӗ.
Ара, Алюнка йӗмӗ вӗт ку? Яппунсен хӗвеллӗ йӗмӗ. Ҫавах. Авӑ,
тӗпӗнчи хӗвел ҫаврашкинчен хырӑм ҫинелле те, икӗ пӗҫҫи тӑрӑх
та ылтӑн тӗслӗ пайӑркасем йӑлтӑртатса саланаҫҫӗ. Пӗлтӗр ӑна
вӑл, ҫӗнтерӳҫӗ трактористсемпе ют патшапӑха ҫулҫӳреве кайсан,
арӑмне тӗлӗнтерме тесе, юлашки долпарсемпе туяннӑччӗ. «Камӑн пултӑр-ха унашкал чаплӑ йӗм Ҫырмакассинче? Паплах, Апюнкан ҫеҫ. А мӗнле лекнӗ-ха вӑл Шуйттан мӑйраки ҫине? Нивушлӗ
арӑм манран вӑрттӑн Пахумкӑпа савӑшать?» Ҫак шухӑш ӑна кӑштах урӑлтарчӗ, вара вӑл качакана тапас тесе урине ҫӗклерӗ, ан
чах лешӗ вӗльт ҫеҫ турӗ аяккалла. Афонька тусанлӑ ҫул ҫине питӗ
майлӑн ҫаврӑнса ӳкрӗ. Шуйттан мӑйраки, кайри урисем ҫине
ҫӗнтерӳллӗн тӑрса ҫаврӑнса илчӗ те, мӑйраки вӗҫӗнчи хӗвеллӗ
кӗске йӗм пӗҫҫисене вӗлкӗштерсе тӗпӗртеттерчӗ.
Урам алӑкӗнчен кӗнӗ Аф онька ҫӳллӗ пусма картлашки
ҫинче каҫӑрӑлса тӑракан арӑмӗ патне ытарлӑн ҫывхарчӗ, уҫӑлса кайнӑ халат аркисем хушшине аллине тӑсма та ӗлкӗреймерӗ,
кӑкӑртан тапкӑ лекнипе каялла кайса лаплатрӗ.
- Йӗм тӗрӗсличчен, картуна кайса ҫап! Типме ҫакнӑ кӗпейӗме Шуйттан мӑйраки тустарса тухса тарчӗ, - терӗ арӑмӗ.
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Кам курнӑ-ши кунашкал мӑшкӑла? Пахомки чӳречерен те,
ракатка хушшипе те арӑмне сӑнать. Качакийӗ сӑмсине кӑшласа амантрӗ, Алюнкан супер-йӗмне урам тӑрӑх силлесе ҫӳрет.
Хӑртнӑ улмуҫҫисем тата...
Пахомка ӗҫе тухса кайсанах Афонька Шуйттан мӑйракине
пахчара кӗтме тытӑнчӗ, хӑмисене анлӑрах хӑпӑтса юри уҫса
хучӗ. Мухмӑр ӗнтрӗкӗ пите ҫапма пуҫласан, хайхискер пуҫа
пӑркаласа ҫитрӗ, лартнӑ мӑйкӑча тӳрех лекрӗ. Арӑмӗ пасартан
таврӑннӑ ҫӗре Афонька качакана пусса тирпейлерӗ, шӳрпе
пёҫерчӗ. Пахомка кумне те хӑнана чӗнчӗ.
- Ҫуллӑ вара ку сурӑх сан, кум, - мухтаса тутине ҫуллать
Пахомка. - Шӳрпе-тӗк шӳрпе. Чылайранпа ҫименччӗ-ха кунаш
кал тутлӑ апат. Тавах.
- Хӑвна тавах мӑнтӑр качака ӳстернӗшӗн, - тесе Афонька
кумне ҫурмаран пайланӑ пуҫ тыттарчӗ, ҫуррине хӑй илчӗ.
- Черккӳсене шаккаса ӗҫӗр те, - хӗр чухнехи савнийӗсем
ҫине пӑхса cap хӗвел ҫӑвӗ пек ирӗлнӗн йӑлкӑшрӗ Алюнка. Кӑшлама пуҫлӑр. Шуйттан мӑйракинчен тутли тӗнчере те нимле апат пулас ҫук.
24.02.06 ҫ.

ТАВАХ ТУРРА!
Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ рай пахчинчен Ҫӗр ҫине канлӗн
пӑхса выртаҫҫӗ.
«Ах, хамӑн пасара сутма кайнӑ кӑммунхус сыснине вут
ҫинче ӑшаласа ҫиесчӗ», - какӑрма хӑтланать Утикасси чӑвашӗ.
«Ман та арӑслан хӳрин шӳрпине ҫиес килет, - мухтанасшӑн лӑнк тутарать пырне тӗнчере ҫук сунарҫӑн Лапшу Ҫтаппанӗн ашшӗ, Малти Ямашра хӗвел урине тытнӑскер.
Аялта, ҫавра мӑн чӑмӑрта, этем кӗтӗвӗ куҫ виҫсе илейми
йӑшӑлтатать. Хура-хӑмӑр, шурӑ, сарӑ вӗлтӗрккесем хушшинчен «Хурах! Ҫӑлӑр!» —тесе чӑвашла ҫухӑрнине илтнипе вӗсем
ялтах сиксе тӑраҫҫӗ.
- Мӗн пулнӑ? Кам хуптӗрленӗ пирӗн ентешсене кӑмака
хыҫне?!
Хурахлатнӑ сасӑ, хумлӑн-хумлӑн тӗнче картине сирсе, куҫпуҫ алчӑрса каякан ҫӑлтӑрлӑ Анлӑша кайса ҫухалать.
- Сикрӗмӗр чӑваша ҫӑлма!
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Юртан тасалсах пӗтеймен уя хаплатнӑ Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ Ҫӗр ҫинче пӗрне-пӗри этемле палласа илеҫҫӗ. Вӗсем
чарӑнма пӗлмесӗр юп юптаракан юмах тӗнчин канашне лекнӗ
иккен. Чӑваш юптаруҫисене Хоттабыч мучи сарлака та вӑрӑм
сӗтел ҫинчи хӑйӗн вырӑнне сумсӑрах парса хӑварчӗ.
Хӗремесленсе кайнӑ шакла пуҫсемпе маччана перӗнекен
кӑтралатнӑ ҫӳҫ-пуҫлӑ «ҫӗнӗ чӑвашсем» чӗлхе ҫапӑҫӑвӗ пуҫланӑ. Унтан та, кунтан та илтӗнет:
- Кам чӑваш хресченне камантлама пултарать?!
- Кам ҫӑкӑрлӑ-ашлӑ тӑвать чӑваш халӑхне?!
- Эпӗ! -т ӑ р у к ӑнкарса илнӗ Иван Мучи шалт! шалтлаттарса
илет кут хыҫӗнчи капкӑнне. - Эпир суккӑр мар, пурне те куратпӑр ҫӳл тӳперен. Чӑваш ҫӗрне тырӑсӑр, чӑваш ялне выльӑхсӑр
тӑратса хӑварма мехел ҫитернӗ каппайчӑкпа тӑранма пӗлмен
мӑн хырӑма «Капкӑн» шёл хушшине хупса хӗстернӗ хыҫҫӑн, чӑваш ҫӗршывӗн ял хуҫалӑхне хамӑрла, чӑвашла, хамӑр тытса
тӑма пуҫлатпӑр. Ялта - ял ҫыннин хуҫа пулмалла; ялта - ял хуҫин укҫа ҫапмалла; ял пурлӑхне - ял халӑхнех хӑвармалла.
- Эпӗ! - Чӑваш пуҫлӑхӗсенчен те ҫӳлерех ҫӗкпенесшӗн каҫӑрӑпать Куҫма Чулкаҫ. - Атӑл шывӗпе юхтарса янӑ, выльӑх масарне ӑсатнӑ мӗльюн ӗне, сысна, сурӑх, качака, чӑх-чӗп ячӗпе калатӑп: ҫил шӑхӑрса ларакан пушӑ витесене эпӗ Ямаш вӑрманӗнчи
тусӑмсемпе тултарса лартатӑп. Ҫӗрпӳел енчен вӗсем кунталла
кашӑлах тапранса тухрӗҫ, авӑ. Чӑвашӑн пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӗсенче
сурӑх, сысна, ӗне выльӑх ҫухалса пырать пулсан, эпӗ... Чӑваш патшалӑхӗн йӗрӗпе пырса, тӑван халӑхӑмӑн нушине туйса... мӗльюн
куян, тилӗ, пӑсара, кашкӑр, упа ӗрчетме пултаратӑп. Ман пӑчӑрсене, кӑвакалсене, хур кайӑксене, ӑсансене нимле аҫтаха кӗрипӗ те
ермест, мӗншӗн тесессӗн эпӗ вӗсене ҫӳлти патшалӑх имӗпе пилленӗ. Эпӗ... Енчен те, утаймиех пулнӑ пулсан Чӑваш ял хуҫалӑхӗ,
асӑрхаттарса калатӑп, Хоттабыч мучисем-таҫти-мурти хыпкӑчсем
ҫине шансан ҫут пӑр ҫине ҫара кутпа шаплатса ларатӑр, эпир, Ямаш
вӑрманӗнчи Арӑслан тусӑмпа, ӑна ним мар ҫӳле ҫӗклетпӗр. Пире
нимле ним инвестици те кирлӗ мар. Эпир хамӑрӑн чӑваш хӑвачӗпех чӑвашла ҫӗкпетпӗр мӑн эртелпе, нимепе, хамӑрӑн чӑваш ҫӗрӗн
хӑватне. Чӑвашӑн инвестицийӗ ун яланах сарай хыҫӗнче пулнӑ.
Чӑваш пуҫӗн сӗтелӗ Атӑл хумӗ пек чӳхенсе илчӗ:
- Юмах - юпа тӑрринче тет, - илтӗнчӗ тахӑш енчен. - Пирӗн
вара чӑн сӑмах - инвестици тӳпинче.
Иван Мучин пуҫ кунтӑкӗнче ылтӑн пӗрчисем пӗр-пӗринпе
тӗрткелешсе илчӗҫ.
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- Ин?.. -хӑпхине анӑҫалла тӑратать вӑл, унтан усаллӑн вӗрекен ҫиле аллипе сирсе. - Ин тени вӑл, ҫапах та, таҫти-аякри мур,
пире ҫаратмалли май, ин страна - не наша сторона. Вестици самӑй хитре весенний птици - улетучилици. Вестици текен кӑрасавицӑ вӑл ют ҫӗртен килет-и, хамӑр ҫӗршывран-и, пёр тӗллевпе
тапӑнать сана, килет те, хырӑмне тӑрантарать те сан шутупа, пуять те, чӗпӗ кӑларать те, мӑнтӑрланса-йышланса, хӑйӗн тёп йӑвине вӗҫет. Сан валли, ухмаххине валли, пуш йӑвара пёр пус пек
ҫутлӑх хӑварать. Чӑваш вара, авалтанпа мӗнпе кӑшланӑ тип йӑвана, паян та, ыран та ҫаплах кӑшлать, мапашне те кӑшлама пултарать инвесторсен хывӑхӗнчен пӗҫернӗ йӑвана.
Шавлакансемпе тавлашакансем кӗрлесе Атӑпа ею яраҫҫӗ.
Ҫурхи хӗвел, вӗсене юхӑмпа анаталла ӑсатнӑ хыҫҫӑн, Чӑваш ҫӗрӗ
анчахрах юмахри пек чечекленнӗшӗн хӗмленсе, паян Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ аталантарнӑ сӑнарлӑх ҫӗршывӗн илемӗпе хӑйне
евӗр савӑнать, йӑлл кулса саламлать те вӗсене, канса илет, вӑрансан, тӗнче сехетне ака уйӑхӗн 1-мӗшӗ ҫине шаклаттарса куҫарать.
Макулатурӑна пырса панӑ Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ, хайсем шакпа пуҫсемпе маччана перӗнекен кӑтралатнӑ ҫӳҫ-пуҫлӑ
«ҫӗнӗ чӑвашсем» Чӑваш ҫӗрӗнче юлнӑ ял мулне май килнӗ
таран ытларах хӑйсен кӗсйине чикессишӗн ӑмӑртса чупнине
курса, Ҫӗр нушинчен Ҫӳлти патшалӑха улӑхмалли вӑрӑм пус
ма патнелле шуса пынӑ май, сӑхсӑхса илеҫҫӗ:
- Тавах Турра, пире ыран пурӑнмалӑх та ҫӑкӑр панӑшӑн.
30.03.2006 ҫ.
ҫ Ал А н ӑ ҫ

Анчахрах ҫурӑм хыҫне юлнӑ хӗрлӗ ялавлӑ ӗмӗрти виҫҫӗр
хуҫалӑхлӑ, пӗр соцӗҫ паттӑрлӗ, вунӑ ача амӑшӗ героиньӑллӑ
ялтан ахӑр саманаллӑ ҫӗнӗ ӗмӗре кӗнӗ вӑтӑр киллӗ Чӑвашвар
тӑрӑхӗн пуҫелӗкӗ Саппа Кӑмӑсӗн пӗртен-пӗр юлашки ар ҫурийӗ
Арҫук ҫӑмарта ӑшалама хӗртнӗ ҫатма пек ҫулпа шалча пуҫлӗ
шӗвӗр пушмаккисене юрлаттарса пырать. Ача урапи тӗкнӗ.
Урапин кӳминче - яппунсен чи ҫӗнӗ компьютерӗ. Самӑртнӑ
сыснанни пек мӑйӗнчен ылтӑнланӑ пысӑк рама ҫакнӑ. Ун
ӑшӗнче вырӑссен Йӑванӑв Лексантӑрӗн «Христос халӑха курӑнни» чӑн-чӑн пурнӑҫ ӳкерчӗкӗ пек вилӗмсӗрленсе ҫӗнелет.
Саппа Арҫукӗн паян ача уявӗнче чаплӑ сӑмах каламалла. Капланнӑ шухӑшне вӑл халӗ ӑс-тӑн арманӗнче майӗпен авӑртать:
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«Хаклӑ ял-йыш! Тӑванӑмӑрсем! Ҫӗнӗ ҫемье тыткӑчисем!
П ӗлетӗр-и, этем лӗх хӑйӗн ҫав тери хӑватлӑ, ӑслӑ-тӑнлӑ,
тӗнчене тӑруках тепӗр майлӑ ҫавӑрса лартма вӑй-хал ҫитерекен чӗппийӗ Ҫӗр чӑм ӑрӗн ҫӑмарта пек хуппине сӑмсипе
ш аккаса тухасса ҫӗрш ер ҫул кӗтет. Эпир вара Чӑваш варӗнче хам ӑрӑн ҫӑлӑнӑҫа виҫӗ ҫултах кӗтсе илтӗмӗр. Пирӗн те
тинех пӗр ача ҫуралчӗ! Вӑл хӑрнӑ алкашсен сусӑр генинчен
мар, паянхи пурнӑҫӑн ҫӗнӗрен чӗрӗлнӗ генинчен аталаннӑскер. Ӑна Ш урхулара ылтӑн керменӗ купаланӑ хам ӑр ялсем ех, Канар утр авне канм а кайнӑ Ш умер Генипе Типет
А ню ҫҫи ӑшӑ тинӗс х ӗ р р и н ч е тӗ вӗл ентерсе килнӗ, чӑваш
ҫӗрӗнче кун ҫути кӑтартнӑ. Ҫӗнӗ Гена-Кинати Ҫавал хӑмӑшӗ
пек ҫӳллӗ ҫитӗнсе каш латӑр. Дна валли пирӗн Чӑваш вар
халӑхӗ ача ясли-сачӗ, икӗ хутлӑ ӑс-тӑн ҫурчӗ, илем шкулӗ,
чаплӑ культура керменӗ, сы влӑх охвисӗ, спорт хули, талӑкӗпе ӗҫлекен хупахлӑ суту-илӳ, йӑла комплексӗ, пилӗк тӑрӑллӑ чиркӳ, ют п а тш а л ӑ хсене вӗҫмелли аэродром туса
хӑварнӑ. Унӑн малаш лӑхӗ Чӑваш вар, ҫӗрш ыв м алаш лӑхӗ
пулнине шута илсе, ун валли ӗмкӗчпе ҫитак туянм аллӑх та,
садикре савӑнмаллӑх та, ялта кӑҫал уҫнӑ ҫур класлӑ гимназире ӑс туптам ал л ӑх та, тӗ нчене тӗл ӗнтернӗ Йӑванӑв
Лексантӑрӗсем пе Праски Виттисем пек илем тинӗсӗнче ишмеллӗх те укҫа-тенкӗ ытлаш ш ипех уйӑрнӑ патшалӑхӗ. «Дол
лар» пулӑш у карапӗпе «Евро» кӳмийӗ ӑмӑртмалла васкаҫҫӗ
Чӑваш вар еннелле. П ӗтм естпӗр-ха хамӑр пур чухне. Дрӑмҫӑ
Гена-Кинати хӗвеле хи р ӗ ҫ пӑхса кулнӑ чухне кӳрш ӗри Типҫырма пек хӑрса ларм ӑпӑр, Чӑваш ҫӗрш ы вӗн кӑтартуллӑ
тӑрӑхӗ те пулса тӑ р ӑпӑ р-ха виҫ-тӑватӑ ҫулта пӗрер гени
хуш са пырсан. Ш умер Генипе Типет А ню ҫҫин аваллӑх йӑхӗнчен нумай мӗлью нлӑ этем укиянӗ сарӑлса пы нине те манар мар. Авӑ мӗнле м алаш лӑх кӗтет пире...»
Тамаша мар-и? С авӑнӑҫ хӗвелне вупӑр ҫиме пуҫларӗ.
Чӗнмен-туман ҫӗртен вӗҫсе аннӑ ҫӳлти патшалӑх дух оркестрӗ
ял тӑрӑхӗн пуҫелӗкне хирӗҫ «Пирӗн урам анаталла» юрӑ
кӗввине кӗрлеттерсе килет. Ун хыҫӗнче - икӗ тупӑк йӑтнӑ тӑйлӑк-тайлӑк. Иртнӗ ӗмӗртен тӑрса юлнӑ халӑх пекки «Малалла» ял хуҫалӑх пӗрлешӗвӗн юлашки тракторисчӗпе тата сыс
на пӑхаканӗпе сывпуллашать. Хӑтӑсӑ Ваҫҫипе Чух-чух Улькийӗ
умӗнче вӑл шлепкине хыврӗ. «Пире хамӑра ыран кам ӑсатӗ-
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ши ӗлӗкхи Чӑвашвартан темиҫе хут ытларах сарӑлнӑ масара», - илтӗнчӗ хура тум тӑхӑннӑ ушкӑнран.
Утнӑ май С аппа А рҫукӗ куҫне икӗ еннел л е те ы вӑтать.
Мӑян аш кӑракан хресчен хуҫал ӑ хӗсе н чен ча срах м алалла
тарас килет. Ял пуҫӗнче Ш умерсен ҫул тал ӑк хуш ш инче каплантарса л артнӑ килӗ-ҫурчӗ. Вӗсене й ӑл тах па тш ал ӑхран,
банкран кивҫен илнӗ укҫапа тунӑ. Ҫ ам рӑк ҫем ьен пин ҫурӑ
гектар ҫӗр пур. Унсӑр пуҫне - пӗрлеш ӳллӗ хуҫалӑхран юлнӑ
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ю хӑ н м а п у ҫ л а н ӑ м а ш и н а -тр а кто р с та н ц и й ӗ , м ехарм ан,
ты рӑ скл ачӗсем пе ҫӗр улми пурттисем , сы снасӑр-ӗнесӗр
ф ерм а ҫур чӗ сем ... Пурте - ҫӗнӗ хуҫан. Хуҫи пулсан тарҫи
тупӑнать. П улӑ ш аканӗ те пур. Вӑл, ю махри пек ҫитӗнсе,
кӗҫех суха п уҫ аврине ярса илӗ те...
Ял тӑ р ӑ хӗ н пуҫе л ӗкӗ пуҫне каҫӑртса утать. М ӑйран
ҫакнӑ ылтӑнланӑ рама ӑш ӗнчен курӑнакан Х ристос сӑнарлӑн ҫы вхарать Чӑваш вар ҫы ннисем патнелле. Кивӗ тӗнче
п ӗ тс е п ы н ӑ х у ш ӑ р а х ҫ ӗ н ӗ тӗ н ч е ҫ у т а л н ӑ н м ӗ л т л е т е т
вилӗм сӗр ӳкерчӗк. Раҫҫей, чӑваш этем лӗхӗ историлле икӗ
ҫул ю ппинче хытса тӑнӑ пекех. Ҫӗнӗ ӗмӗр мурӗ ҫиекен кивӗ
ӗмӗр йӑли-йӗрки, ӑс-хакӑл хӑвачӗ леш тӗнче ҫӗнӗлӗхӗпе
улш ӑнса пырать. Хаяр ш ӗвекпе те, вы ҫӑллӑ-тутӑллӑ хырӑмпа пурӑнса сусӑрланнӑ, пӑчланнӑ генӑсем леш тӗнчери рай
пахчине васканӑ вӑхӑтра Ч ӑваш варӗ ҫийӗн пӗчӗк ача сасси
янӑрать. Акӑ, Шумер Генипе Типет Аню ҫҫин Гена-Кинатийӗ
сӑпкаран сиксе анчӗ те, хӑйне пехиллеме килекенсене хирӗҫ
пӗчӗк урисем пе вӗлтӗртеттерсе чупрӗ.
12.04.2006 ҫ.

ВАРӐМ ҪУЛ ТЕЛЕЙӖ
Чӑваш «Улӑпӗпе» «М айри», кӗнеке издательствин кӑмиссарӗ панӑ мандата хӗстерсе, пичет ҫуртӗнчи типограф ирен кӑнтӑр -хӗ ве л а н ӑ ҫнел л е ш утар чӗ ҫ. Э лӗке ҫитсен
вӗсем кӗнеке лавкки ш ыраса сала тӑрӑх чупса ҫаврӑнчӗҫ,
анчах ӑна тупайм арӗҫ. Элӗк ачисене вунш ар ҫул хушш и ӑсхакӑл апачӗпе мӑй таран тӑрантарнӑ кӗнеке керменне пӑснӑ.
Ҫ ӗрш ӗннӗ юман никӗсӗ ҫум ӗнчи лапрана путнӑ Аш марин
сл о в а р ь н е кур ни пе х ӑ й с е н м а л а ш л ӑ х ӗ те ҫ а в н а ш ка л а х
пулмӗ-ш и тесе хуйха путрӗҫ. Хулӑн пуртф еллӗ арҫын вӗсене кӗнеке йӗрӗ ҫине ӳкм е пул ӑш р ӗ. К у л ь тсуту л ав кки не
лекрӗҫ. Ют ҫӗрш ыв кӗнеки куписем хуш ш инчен хӗсӗнкелесе сиксе тухнӑ сутуҫӑ, «Сирӗн валли вырӑн юлман» тесе
вӗсене хурлантарса пӑрахрӗ, райпона ӑсатса ячӗ.
«Майрана» тӳрех куҫланӑ хитре арҫын «Улӑпа» та пӗрлех
ыталарӗ.
- Таллеровран каҫалла аслӑ салам! - тесе тӳрех вӑрӑм
сӗтел ҫине сарӑлса выртрӗ «Майра».
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«Улӑпӗ» хушса хучӗ:
-Л аврентий Васильевичӑн юлашки «Майрийӗ» ӗнтӗ ку. Ҫӗр
тенкӗпех киленме пултаратӑр, тен, мана та, ӳт хӳтӗлевҫине,
тепӗр ҫӗр кӑларса паратӑр.
Вӗр ҫӗнӗ тумлӑ хӑнасемшӗн хӑпартланнӑ мӑн пӳлӗм хуҫи
«Майрана» умӗнчен пуҫласа хыҫала ҫитиччен пит ӑмсануллӑн
уҫа-уҫа пӑхрӗ те, ӑслӑ пуҫне пӑркаларӗ:
- Ай ҫивчӗ, хастар, ӑста манӑн ентешӗм, ватӑлма та пӗлмест,
«Сӑпка юрри» юрла-юрлах «Майра» тупнӑ, вӑт-тӑк роман...
- Кӗтне тӑрӑхӗнчи «Хурӑн шывӗ» имлӗх-сиплӗх парса тӑрать ӑна, хӑйӗн ӑратне чӑваш халӑхӗ хушшинче сарсах пурӑнать. Ку «Майрин» те йӗкӗрешӗ пин ҫурӑ.
- Ай вай-вай, епле вӑйлӑ. Ҫапах та, шел, элӗксем те вырӑсланса пыраҫҫӗ-ҫке, урам тулли майра утать. Ҫапах та...
манӑн паян сирӗн вӑрӑм ҫула татас килмест. Элӗкрех ытамран ан уйрӑлӑр-ха, туй хыҫҫӑнхи майлӑ хавас катаччийӗ чупӑр Чӑваш ҫӗршывӗ тӑрӑх. Шухӑш ҫуралчӗ: Таллерова хӑйне
кунта чӗнетпӗр. Килтӗр те вӑл хӑйӗн майрисемпе ушкӑнланса... Пичет майрисем пучах улӑпӗсен пуҫӗсене ҫавӑрса ярӗҫ
те, вара кӗнеке уявӗ - кӗнеке туйӗ кӗрлеттерӗпӗр. Чаплӑ «Майрине» кӑтартса хавхалантарнӑшӑн, Талӗр Лавренттине Элӗкре ӗҫлекен каҫалсенчен ҫӗре ҫити пысӑк тав.
Ш упашкарсен ҫул ҫӳревӗ тунсӑхлӑн малалла тӑсӑлчӗ.
«Улӑппа» ҫавтӑннӑ «Майрана» кӳршӗри Нурӑс райповӗнче ытахаллӗн пӗлтерчӗҫ:
- Эпир хамӑр та майрасем, пирӗн хамӑрӑн та патши - майра.
Таллеров вӗсене «Эсир тӳпенелле пӑхса утӑр, «Ҫӑлтӑр
витӗр ҫул курӑнать» тесе тӑн парса янӑччӗ. Сӗнӗве пурнӑҫласа туслӑ мӑшӑр Вӑрнара ҫитрӗ.
Ахух, кунта та тӗлӗнтермӗш ! Кӗнеке лавккинче - аптека.
Вӑр-вар провизорка ҫамрӑксем умне мӑн картун курупка кӑларса лартрӗ:
- Сире, «Улӑппа» «Майрана», савӑшнӑ чух асӑрханмалли
кирлех пулма пултарать. Парне вырӑнне йышӑнӑр. Утса ӗшеннӗ
ҫинчен, акӑ, «катӑркас», «шур ҫырли», «лимон», «пӑрӑҫ» эмелӗ
те сӗнетӗп. Ку ҫӗрграммовкӑсемпе эсир ҫара хырӑма шӑлма та,
ыран ир мухмӑр чӗртме те пултаратӑр. Кӗнеке шӑрши вара кунтан иртнӗ ӗмӗртех тасалнӑ. Райпо енчен ҫиле май вӗҫсе килет
тепӗр чухне типографи сӑррин шӑрши.
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Райпон капашсӑр мӑнӑ ҫуртӗнче, темиҫе алӑк витӗр кӗрсен,
«Ӗмӗр сакки сарлака, анчах...» юрра илтнипе вӗсем унталла
васкарӗҫ. Хавас кулӑллӑ сутуҫӑ аллипе тӗллесе кӑтартрӗ:
- Авӑ, курӑр. «Кипеч» те виҫҫӗмӗш ҫул тусан ҫӑтса выртать, хӑяккӑн ҫавӑрса пӑхакан та ҫук. Аптранӑ енне, ҫынсене илӗртме, м агнитоф онпа юррине те янраттаратпӑр. Ҫав
х у ш ӑ р а х акӑл чан ч ӗ л х и н ч е н ку ҫ а р н ӑ « Н ь ю -Й о р к мэрӗн
еркӗнӗ Вӑрнар мэрӗ пуласш ӑн» кӗнекене ҫур кунта черет
тӑрса илсе пӗтерчӗҫ. Иксӗре те ш еллетӗп те... Йӗпреҫре
телей тупсан кӑна...
Йӗпреҫсем те хӑйсен тахҫанхи чаплӑ кӗнеке лавкки ҫинчен маннӑ. Вӑл ҫуртра кӗнеке вырӑнне хӗрарӑмсен витӗр курӑнакан кӗпе-йӗмне сутаҫҫӗ.
Вӑрман урлӑ каҫса хайхисем Кӗтне ҫыранӗнче тӑп чарӑнчӗҫ. Савӑннипе «Майра» тӑван тавралӑх сывлӑшӗпе пӗр
хушӑ киленчӗ. Савӑнӑҫ нумая тӑсӑлмарӗ ҫав. Тахҫан кӗнеке
лавкки пулнӑ тӑпӑлкка йывӑҫ ҫурт умӗнче каҫалсем хӑйсен ентешӗн ҫӗнӗ «Майрине» хыпашласа та, уҫа-уҫа та пӑхрӗҫ. Пӗр
йӗкӗчӗ ӑна килнех илсе каясшӑнччӗ, выҫӑ хырӑмӗ пӑкӑртатнинчен вӑтаннипе нимлемарланчӗ, аллине кӗсйине чӑмтарчӗ
те, шӑтӑкран шӗвӗр пӳрнине ӑсатуллӑн вылятрӗ:
- Лаврентий Васильча салам калама ан манӑр.
Елчӗкурлӑ тутарсем енне каҫсан тин пӗр пуян чӑваш «Май
рана» майлӑн ҫавӑрса илчӗ те, савӑнӑҫне ирӗке ярсах унпа
чун уҫса пуплеме пуҫларӗ. Кӗвӗҫӳллӗ «Улӑпа» та тута тӑсма
памарӗҫ, пуян ҫӗршывӑн хӗвелӗ айӗнчи cap пике ӑна кӑкӑрӗ
ҫумне тытсах чӑвашла чуптурӗ:
- Хӑҫантанпа кӗтетӗп сана, сӑнарлӑ тӑван чӗлхемӗрӗн
«Улӑпне», санпа ирччен те куҫ хупм астӑп ӗнтӗ халь. Тавах
ш упаш карсене!
Чӑваш кӗнеке издательствин ҫӗнӗ «Улӑпӗпе» «Майри»
ӑс-хакӑл ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗнче Т утарстанра та пулин пурпӗрех пӗри качча тухрӗ, тепри киле кӗчӗ. Кӑмиссар мандачӗ
вы рӑнлах пулчӗ.
12.04.2006 ҫ.
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ҪЫРАВҪӐСЕН ПАЛКАВӖЧЕН
Паллипе паллӑ марри
- Эсӗ «Тӑван Атӑлпа» «Ялава» пӗрлештерсе пёр журнал
тунине ырлагӑн-и? - ыйтать паллӑ мар ҫыравҫӑ паллӑ писательтен.
- Икӗ аллӑма ҫӗклесех килӗштеретӗп! - сиккелесе илет
палли. - Унччен ман икӗ журналӗнче те кашни уйӑхра пӗрер
роман пичетленетчӗ. Малашне пӗр журналтах уйахсерен харӑс икӗ роман тухма пуҫлать.
Классик пуласшӑн
Хӑмпӑ ҫыравҫӑ тӑрук туяпа ҫӳреме пуҫларӗ.
- Мӗн пулчӗ? - тӗлӗнеҫҫӗ унран.
- Урана мӑкӑлтарӑм-ха.
- Классика тухрӑн апла.
- А какшӗ. Чӑваш классикӗсем Ҫемен Элкер, Ухсай Яккӑвӗ, Ваҫлей Апентей, Георгий Краснов, Петӗр Львов, Н ико
лай Мартынов... пурте уксах. Эпё вёсенчен мёнрен кая халь?
Тинех ман ҫине те хӗрхенсе пӑхма пуҫларӗҫ - романсене черетсӗрех пичетлеме шантарчӗҫ, - каҫӑрӑлса уксахласа ка
ять пулас классик.
Хавас кун
Писательтен ыйтаҫҫӗ:
- Халь эс кампа пурӑнатӑн?
- Хамӑн кӗнеке геройӗсемпех.
- Арӑмна куркалатӑн-и?
- Куратӑп: гонорар илнӗ кун.
Романран - калав
Редакторсем калаҫаҫҫӗ:
- Ман шутпа, алҫырӑвне ӑна мӗн чухлӗ ытларах кӗскететӗн,
вӑл ҫавӑн чухлӗ лайӑхрах, хӑвӑртрах вуланать.
- Алла пулсан, кӳрӗр-ха романунтан калав туса пичетлем.
- Эй, ҫук-ҫук, эпӗ хамӑн хайлав-шедевр пирки каламастӑп.
Хамӑр хуҫа чухне пӗр-пӗринне тӗкӗнер мар-ха, авторсенне сухаласа арлан тӑпри кӑларни те ҫитӗ.
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Чаплӑн чыслаҫҫӗ
- Писательсен канашӗнче паян кама пит анлӑн та чаплӑн
чыслаҫҫӗ?
- Палкаш писатель ҫырма пӑрахнӑранпа аллӑ ҫул тултарнине паллӑ тӑваҫҫӗ.
Пурпӗрех кӗнеке юлать
Хӗрарӑм ҫыравҫӑсем кӗвӗҫӳ вӑййи пуҫланӑ.
- Юрать-ха упӑшку хӳттипе Писательсен союзне кӗрсе кайрӑн, - ҫил ҫӗклет пӗри.
- Эс ху тата издательствӑра лӑпӑртатса ларнипех хӑвна
ху чапа кӑлартӑн, - ҫиле хирӗҫ сурать тепри.
- Ман хӑть хамӑн пичетленнӗ кӗнекесем библиотекӑсене
шӑнӑҫаймаҫҫӗ. Хам вилсен те чӑваш тӗнчи пӗтичченех вуламаллӑх ҫитет. Сан мӗн пур пӗр кӗнеке те кӑларайманскерӗн?
- Ытлашши ан хӑмпӑлан. Ман та пур - Раҫҫей писателӗсен Союзӗн членён ылтӑн саспаллипе ҫырнӑ кӗнеки. Вилсессӗн
те музейра ӗмӗр-ӗмӗр упранать.
Чулкаҫран Чулкас пулни
Куҫма Чулкаҫ «Капкӑна» хашкаса пырса кӗнӗ те, редактортан чеен ыйтать:
- Вилӗмрен ҫӑлатӑн пуль, тусӑм? Атӑл шывне ӗҫсе ятӑм,
мухмӑра сӳнтереймерӗм. Мӗнпе чӗртмелле-ши?
-Т и п н ӗ Атӑл тӗпӗнчи чула касса, - питне-куҫне кулӑ хӗмӗпе
вылянтарса илет Иван Мучи. - Ҫапсан-ҫапсан хӗлхе^л кӑларӑн.
- Ах, тур-тур, чул касма вӑй-хал ҫитмест. Чулкаҫран Чул
кас туса та пулин гонорар лартса пар-ха.
Мухмӑр чӗртнӗ хушӑра вара вӗсем Атӑла пӗвелеме шутлаҫҫӗ. Тинӗс шывӗ пур «вилекене» те чӗртме ҫитет.
Кӑмпара
Александр Галкин Сурӑм вӑрманӗнче ҫӗтсе кайнӑ. Чӑтлӑхран йывӑҫ тураттисене сиркелесе уҫӑ ҫӗрелле тухать те, тӗлӗннипе шаках хытать: ун умӗнче Александр Кӑлкан тӑра парать.
- Эсӗ ман вӑрманта упа-кашаман шыратӑн-им? - куҫлӑхне
хывса ыйтать Галкин.
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- Ҫук-ҫук, сан тискер кайӑкусене тӗкӗнместӗп эпӗ. Юптару
кӑмпи татма килтӗм те... пёр шлепке те курмастӑп типӗ ҫӗр ҫинче.
- Ку тата мӗн? - ихӗре-ихӗре пуҫӗнчи ш лепкине хы вать
Галкин.
24.01.2006ҫ.

ҪУРӐК ВАЛАШКА УМӖНЧЕ
Х ы ҫвлаҫ В лаҫҫийӗсен Пурьккисем влаҫа ҫавӑрса илнӗ
кун эпӗ сы снасене пӗҫернӗ ҫӗр улмипе сим ӗс курӑк ҫӑнӑхӗн
палттуш кине ҫитереттӗм . Кухньӑрӑн пӑрӑхпа юхса килекен
тутлӑхлӑ апата ню х-ню хсем канлӗн нӑрӑхлатса вӑлаш касенчен тасатаҫҫӗ. Вӗрсе хӑпартнӑ пек, куҫ ум ӗнчех чӑмӑрланса пы раканскерсене пӑхса тӑранайм астӑп. Тӑванла савӑнатӑп. Ара, анне м ана витере сы сна ам исе м пе ӑм ӑртса
ҫуратнӑ-ҫке. Ура ҫине тӑрсанах нуф -нуф сем пе, наф -наф семпе тата ниф -ниф сем пе выляса ӳснӗ. Ш култа та вӗсемшӗнех пиллӗк илтӗм.
- Кам пине ҫитиччен шутлама пултарать? - ыйтрӗ Мари
Палнӑ.
- Эпӗ! - тесе сиксе тӑтӑм та тытӑнтӑм алӑри пӳрнесене хуҫлатма: - Нуф-нуф - пӗрре, Наф-наф - иккӗ, Ниф-ниф - виҫҫӗ,
Шурккӑ - тӑваттӑ, Хахлушка - пиллӗк,,, Пурьккӑ-курьккӑ - пин.
- Хрюшка-Люҫкӑ - Чушкӑ-шушкӑ - пин те пӗрремӗшӗ, ихӗлтетрӗ хӑйӗн ятне илтнӗ Хыҫвлаҫ Пурькки.
- Эс ху Пурьккӑ-курьккӑ! - ҫӗнтересле тавӑртӑм та, хӑраса, вӗрентекенӗн хулӗ айне чӑмрӑм.
Хӑй, сакайӗнчи ҫинҫе улма калчи пекскер, ҫӗре ҫитиччен
те шутлаймарӗ, кайран та путлӗн вӗренеймерӗ, ашшӗ хӳттипе
ҫеҫ... Ашшӗ район хуҫин пуртвӗльне хыҫра йӑтса ҫӳрекенскер
пулнӑ тет-и, ҫавӑнпа Хыҫвлаҫ Влаҫҫийӗ ята тивӗҫнӗ ӗнтӗ.
Пурьккӑ-курьккине хамах тупнӑччӗ. Пӗррехинче телевизор
ятӑм та, пӗр майра «Ой, манӑн Борька-горька» тесе хип-хитре
сысна ҫурине чуптуса ларать. Аннене каларӑм, атя эпир те пӗр
ҫурине Пурьккӑ-курьккӑ ятне хурар. Анне килӗшрӗ. Ҫавччӗ ӗнтӗ
вӑл мана пиллӗк илме пулӑшнӑ пинӗмӗш сысна.
Тульккӑш Пурьккӑ-курьккӑ асси пулчӗ, ӳт хушаймарӗ. Хӑй
ҫавах, пӗр тӑванӗсемпе юлташӗсене шӗвӗр сӑмсипе аяккалла
сирсе, пуринчен нумай хыпатчӗ. Чисти Хыҫвлаҫ Влаҫҫи ачи
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пекчӗ. Эп шкулта тарӑхса персе янӑ хыҫҫӑн ӑна ялта пурте
Пурьккӑ-курьккӑ тесе мӑшкӑллама пуҫларӗҫ-ҫке. Унта-кунта
ҫапӑнса, ӗҫленӗ пекки туса пурӑнчӗ. Атя иксӗмӗр курьккӑ туса
пӑхатпӑр, тесе ман ҫума та ҫыпҫӑнчӗ. Эпӗ сӗмсӗр сыснана вите
пуҫӗнчи тислӗк шӑтӑкнех тӗртсе йӑвантарнӑччӗ.
Ой, пуянччӗ пирӗн ял! Пин сысна пӑхнӑ эп аннесемле. Ко
новал Кӑнавалӗ фермӑна кӑтартуллӑ туса хунӑччӗ. Колхоз пуҫлӑхӗ Партти Улатимӗрӗ ҫӗнӗ витесем тӑвать, пире канмаллисипленмелли, усӑ курмалли тата тем тӗрлӗ ҫурт-йӗр лартать.
Асфальт ҫинче утса ҫӳретпӗр. Ушкӑнланнӑ-чушкӑнланнӑ «Малалла» хуҫалӑхӑн укҫи тимӗр арчана кӗми пулнӑччӗ, ытлашшине банкра упратчӗҫ. Мускав чанӗ те пире саламлама чанкӑлтатать, авӑ, тесе ташша яраттӑмӑр уявсенче. Аннен те,
ыттисен те - кӑкӑр тулли орден-медаль.
Эпӗ те хамӑн ӑратлӑ сыснасене выставкӑна тӑратрӑм.
Хахлуш ка ҫурисенчен виҫҫӗш не, чи правуррисене, ҫулленхи
пекех, Нуф-нуф, Наф-наф, Ниф-ниф я тх у тӑ м . Ҫавсен вӑййипе киленнӗ вӑхӑтра алӑка темле ҫавра ҫил уҫса ячӗ те витене Хыҫвлаҫ Пурькки-курьккипе ҫывӑх тӑванӗ Хӑрӑм Хӗлӗпӗ
тайкаланса кӗрсе тӑчӗҫ.
- Р евол ю ци! - сы сна аҫи нчен х ы тӑ р а х ҫухӑрса ячӗ
П урьккӑ-курьккӑ. - Пӗлетӗн-и эпир камне?! Ял хуҫи малашне Партти Улатимӗрӗ мар. Ш ӑлтӑмӑр ӑна. Ял влаҫӗ тинех
Тимук ӑраттисен аллине куҫрӗ. Коновал Кӑнавалӗ килӗнчи
сысна ҫӑмартине кастӑр. Сан хуҫу паянтан - Хӑрӑм Хӗлӗпӗ.
Ҫитет ӑна хусах маткасен мӑрйисенчи хӑрӑма тасатса. Сан
та, Хрюш кӑ-Лю ҫкӑ - Чуш кӑ-ш уш кӑ, ӑна шушкӑ тутантармалла пулать. Паян пирӗн историллӗ кун - Тимук ӑраттисен праҫникӗ. Сысна шаритлемелле!
Шари! ҫухӑрса ячӗҫ Хӑрӑм Хӗлӗпӗ ҫулӑхнипе ман чӑмӑркка «нуфнуфсем». Виҫ тӑвана миххе чӑмтарса юмахри Кашкӑр
пек йӑтса кайрӗҫ. Куҫҫуль кӑларсах юлтӑм ҫав.
Ассах кайрӗ вара ял ассийӗ Пурьккӑ-курьккӑ. Парас-илес
ясар пасарӗнче Хӑрӑм Хӗлӗпӗпе тата хӑйӗн шавккисемпе,
хӗпӗртенипе ниҫта кайса кӗреймесӗр, аптӑраса ӳкнипе, хӑйсен
пуҫӗсене кӑна мар, сысна пуҫӗсене те тӑнчах ҫухатрӗҫ. Путлӗн
лаша чӗлпӗрӗ-тилхепи тытса курман Тимук ӑратти пуҫтах автанӗсем, пухусенче авӑта-авӑта, халӑх ҫӑварне хупларӗҫ. Партти
Улатимӗрӗсем ҫыпӑҫуллӑ ҫавӑрнӑ хуҫалӑх йӑшса-юхӑнса, арканса пырать.
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Укҫа нумай пулсан, арман тыт, ыраш нумай пухсан, сысна
усра, тенӗ ӗлӗк-авал. Партти Улатимӗрӗсем ватӑсен сӑмахне
асра тытнӑ - яла пуйтарнӑ. Пурьккӑ-курьккӑ, ҫакна шута илмесӗр, ял халӑхне армути хыптарчӗ. Тимукӑраттисен вара укҫи
хӑйсен мул чулӗ айне пулчӗ, арманӗн ҫунатти хуҫӑлчӗ, уйне
ҫум пусса илчӗ, сысна фермине мур ерчӗ.
Пинрен юлнӑ юлашки сысна ҫине утланса уҫӑлма тухрӑм.
Ман Шуркка аҫашӑн пулчӗ пулмалла, тапрӗ те сикрӗ. Киремет
пӗви хӗррине чавтарса ҫитрӗмӗр. Пӗве хӗрринче Коновал Кӑнавалӗ ихӗрсе тӑрать. Ҫырма тулли - сысна.
- Ман та Пурьккӑ-курьккӑ пур, - тет.
Мӗн тӑвӑн, хамӑн та ҫумран ама шухӑшӗ кайман пуль ҫав.
Ват хусахӑн та... Пурьккӑна пусрӑмӑр та, курьккӑ! турӑмӑр вара
туй кӗрекинче.
Халӗ эпӗ Коновал Кӑнавалӗн ҫӗрӗ ҫинче ҫӗр сысна пӑхатӑп - чунтан савӑнатӑп.
Коновал Кӑнавалӗн фермер хуҫалӑхӗ мал кайӑкӗ пек малалла вӗҫет. Тимук ӑраттисен Хыҫвлаҫ Влаҫҫийӗн асси ывӑлӗ
Пурьккӑ-курьккӑ тустарнипе армути вӑрманӗ ӑшне путнӑ «Малалла» пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх - тӗттӗм чӑтлӑхра аташать.
Акӑ мӗнле ҫурӑк сысна валашки умне тӑратса хӑвараҫҫӗ
ухмах халӑха Лурьккӑ-курьккӑсем.

Сысиа пӑхакан Люҫкӑ Хрюшкова-Чушкова халап ҫаптарнине Владимир Кузьмин итлесе тӑнланӑ.
2006 ҫ.
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СЫХЛАХ ХУРАЛӖНЧЕ
Ҫӑмӑл меслет
Йӗрке хуралӗн пуҫлӑхӗсем калаҫаҫҫӗ.
ПӖРИ: - Эсӗ, Иванов, кашнинче мала тухан, преми илен. Мӗнле
майпа пит хӑвӑрт тупса-тытма пултаратӑн-ха вӑрӑ-хураха?
ТЕПРИ: - Сана ҫеҫ уҫса паратӑп, тусӑм, хамӑн вӑрттӑнлӑхӑма. Урамра кам туртса илет тетӗн карас телефона е хӗрарӑм
хутаҫне, кам хывса илет пуҫ ҫинчи чаплӑ ҫӗлӗке? Хамӑрӑн
ятарлӑ ҫынсем - хамӑра пулӑшакансем! Ҫавӑнпа ҫийӗнчех
«ярса тытатпӑр» вӗсене. Акӑ сана оперативлӑх, маҫтӑрлӑх.
Преступление ҫийӗнчех уҫса палӑртнӑ. Кӑтарту проценчӗ те
ӳснӗ, чапӗ те... Ӗҫлеме пӗлмелле!
Сӗннине пурнӑҫламасан
Хула хыҫне панулми татма пынӑ дача хуҫи, хӑйӗн пахчинчи капмар пӳрчӗ ҫӗлӗксӗр ларнине асӑрхать те Шупашкар еннелле вашкӑртать, милици пайне ҫитсе пӑлхануллӑн евитлет:
- Ҫаратрӗҫ. Тӑрӑсӑр, пуҫсӑр тӑратса хӑварчӗҫ. Пулӑшӑр,
тархасшӑн?
- Пуҫу вырӑнтах-ҫке, мӑшкӑллатарса ҫӳрететӗп ак, - тесе
милиционер ӑна ӑрсурниксене вӑхӑтлӑха хупмалли читлӗх еннелле ҫапмалли патаккипе тӗллесе кӑтартать.
- Хамӑн пуҫ пирки мӑр эп, вӑл вырӑнтах-ха, дача пӳрчӗн
тӑрри пирки. Пӗлтӗр кӑна витрӗм хумлӑ-хумлӑ алюмини шӑвӑҫӗпе. Ҫур миллиона ларчӗ.
- Шӑпланӑр, гражданин. Ыйтасшӑн, эсир пурнӑҫланӑ-и-ха
пирӗн сӗнӗве? Хӑвӑрӑн хуҫалӑха сы хлассиш ӗн хӑвӑрӑнах
тимлӗ пулмалли пирки радиола каласа та ывӑннӑ ӗнтӗ эпир.
Сыхланмалли хатӗрпе усӑ куратӑр-и?
- Паллах. Апӑка та, чӳречесене те бронь йышши тимӗр
листипе хупланӑ. Тӑрӑ вӗт ку?
- Паллӑ, тӑрӑ. Тӑрри шӑтӑк пулнӑ ҫав хӑвӑрӑн.
- А ман мӗнле сыхласа хӑвармаллаччӗ-ха ӑна?
- Тимӗр сетка кармалла пулнӑ пӳрт тӑррине, йӗплӗ пралуклине. Шел те, пулӑшма шантараймастпӑр. Машина та, ҫын
та ҫитмест. Каккуй унашкал вак-тӗвекпе аппаланма пирӗн вӑхӑт. Полковникӗн юратнӑ йыттине хваттерӗнчен такам ҫаклат-
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са тухса кайнӑ. Иртенпех тревога! Пӗтӗм личнӑй состав хула
тӑрӑх йытӑ шырать. Туп-ха ӑна, чышкӑ пек чихуа-чинехуана.
«Гау!» тесе вӗрекен йытта асӑрхасан, пӗлтерме ыйтатпӑр. С адри пӳрт вӑл тӑрӑсӑр та ларать...
15.03.06ҫ.

МИЛЛИОН ХУТ КУЛСАН
Чӑвашсен тӗнче анлӑш палӑрнӑ Йӑмра ӳнерҫӗ, сӑрла-сӑрла, ӳкере-ӳкере тӑнран кайма пуҫланӑ, хӑй пурпӗрех чухӑнлӑх
читлӗхӗнчен виличчен те хӑтӑлса тухаймассине ӑнланса, кӑмӑлне хӑрӑк турат шартлатнӑ пек хуҫнӑ май, ӑна вӑл Мускав
телекуравӗсем пулӑшнипе сыпма шутларӗ.
Ч ее те ҫ ӑ т ӑ х Л е о н и д Я к у б о в и ч а р т и с т а с т а р н и п е
«Тӗлӗнмелле уй» тӑрӑх чӗри чикекен пуличченех лӗскерӗ,
умра тусан мӑкӑрлантарса пыракан ҫӑмӑл автомашинӑна пурпӗрех хуса ҫитеймерӗ. Ухмах сутти туни ҫеҫ пулчӗ. Такама та
шӗвӗртме пултаракан чее палкавҫӑ тилле тӗлӗкре курнӑ хыҫҫӑн пӗлӗтелле сурчӗ: ултавҫӑпа вӑррӑн - пӗр ҫул. Пысӑк шанӑҫлӑн чунтан ӗненекен ҫынсен кӑмӑлӗпе сутӑ туса каплантарнӑ пурлӑхне леш тӗнчере чӗртсе янӑ та сумлӑ шуйттансем
ҫут тӗнчере тӑранма пӗлмен йӑскӑнӑнне, хӑйне хурана пачлаттарнӑ. Вӗрекен сӑмала ӑшӗнчен Якубович ҫухӑрни хӑлхаран каймасть: «Ай, ай, ай! Тупсӑмне хамах пӗлтерӗп: пуҫламӑш сас паллийӗ - «эр». Рай. Ма тамӑкпа пӑтраштаратӑр эсир,
ш уйттан ту с ӑ м ӑ р с е м ?
Ай-рай-рай...»
Йӑмран куҫӗ умӗнче
ҫурхи шапа пек ахӑракан
артист
сӑнарӗ
мӗлтлетет. Алла киҫтӗк
кӗмест. Ҫ ам рӑк арӑмӗ
ачашшӑн юрлать: «Мил
л и о н , м и л л и о н йӑм х ӗ р л ӗ р о з а ...» А р а ,
ҫурал н ӑ кунӗ ҫы вха рать-ҫке. Вӑл ӑна м ил 
лион
ч е ч е к ҫы ххи
п а р н е л е м е та хҫанах
ш а н т а р н ӑ ч ч ӗ . Ш а н са
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типекен чечек вырӑнне миллион тенкӗ пулсанччӗ. Йӑмра вара
еплерех сарӑлм алла! Ҫак ш ухӑш па телевизор ячӗ. Тӗлех
килчӗ тата. «Миллионер мӗнле пулмалла» ярӑм ишсе тухрӗ
куҫ ум н е . Т ӗ н ч е н е ка м и тл е а х ӑ р т т а р с а та ю р л а -ю р л а
тӗлӗнтернӗ Макҫӑм Галкин ӑрӑмҫа пур теле шӑв-шав ертӳҫисенчен те ытларах килӗштерет вӑл. «Макҫӑм шӑллӑм, манӑн
та миллионер пулас килет! - хӑлаҫланса илчӗ Йӑмра. - Халех Мускава тухса пыратӑп.»
Акӑ чӑваш ӳнерҫи мӑн вылявра. Шӑв-шав хуҫийӗ ним кулмасӑр ыйту хыҫҫӑн ыйту парать:
- Аҫтисем пулатӑр-ха эсир, ырӑ ҫыннӑм?
- Пӑлхар патшалӑхӗн хӑрах ҫунаттинчен, тӗрӗссипе - Чӑваш ҫӗршывӗнчен. Атӑл ҫынни.
- Мӗнпе пуян сирӗн ҫӗршыв?
- Халӑхпа, кӑмӑл-сипетпе.
- Тата мӗнпе?
- Вальс ташлакан улӑп-тракторпа.
- Тата? Пӗҫ хушшинче мӗн пытарса ларатӑр-ха?
- Э-э, вӑл пирӗн наци эрехӗ. «Аншарли». Кукамай урпа
салатӗнчен юхтарнӑскер. Хамӑр фирмӑн. 1886 ҫулхи первач.
Сире валли. Тутанса пӑхсамӑр. Вӑйлӑ-и? Ҫыртмалли те ҫав
вӑхӑтриех - сурӑх шӑрттанӗ. Халӗ мӗнлерех, эпӗ миллион выляса илме пултаратӑп-и?
- Юрӗ, юлашки ыйту. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх сирӗн пурте пур:
республика, герб, ялав...
- «Чӑваш Республики умӗнче тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн»
орден та пур. Енчен те манран миллионер тусан, пирӗн юратнӑ
президентӑмӑр ӑна сан кӑкӑру ҫине те тирсе яма пултарать,
Макҫӑм шӑллӑм. Тав сана! - хушса хурать ӳнерҫӗ.
- О-о, куншӑн тӑрӑшмаллах. Укҫа пур-и сирӗн хӑвӑрӑн?
- Ҫук ҫав... Ку - йывӑр ыйту.
- Ҫавӑн патне ҫитрӗмӗр те, ырӑ ҫыннӑм. Вунӑ минут хушшин
че тума пултаратӑр-и чӑваш укҫине? Пурнӑҫлатӑр - миллионер.
Ӳнерҫӗ хутаҫран киҫтӗксем , ручкӑсем , сӑрӑсем васкаса кӑларать те сам антрах 1000000 тенкӗлӗх укҫа ӳкерсе ху
рать. Галкин ун ҫине алӑ пусать, ӑна конверт ӑшне чиксе
хуҫине ты ттарать:
- Миллион сирӗн кӗсьере! Хӑвӑрӑн республика банкӗнчен илетӗр.
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Йӑмра ҫул тӑрш ш ипех шавларӗ: «Конвертри валюта»,
«Конвертри укҫа»...
Банкри сӑпайлӑ хӗрарӑм конвертне уҫса вуларӗ: «Милли
он тенкӗ илмешкӗн вылявҫӑ-ҫӗнтеруҫӗн миллион хут кулмалла. Кулнине шута илмелли хатӗрне кӑвапа ҫине лартмалла».
Ӳнерҫӗ ҫавӑнтанпах ӗнтӗ кунӗн-ҫӗрӗн кулать. Миллион
кулнӑ хыҫҫӑн вӑл банкран укҫа илетӗпех тесе ӗмӗтленет. Максӑм Галкинэ Шупашкара хӑнана чӗнесшӗн. Атӑлта пулӑ тытаймасан тэ шапа шӳрпипе те пулин хӑналатех вӑл. шӳт ӑстине.
Вӑйӑ ҫине вӑйӑ пултӑр мар-и?
2006ҫ .

КУЛӐШ ЛАВӖ ПУҪРА ПУЛСАН
*

*

*

- Ҫӗршыв картти ҫинче эсӗ мӗн ҫӗннине куратӑн?
- Юн юханшывӗсем. Куҫҫуль кӳллисем. Пуш сӑмах тӑвӗсем. Халӑх тарӑхӑвӗн вулканӗсем.
*

*

*

- Шупашкарти хӑш палӑк хаклӑрах саншӑн?
- Нихӑшӗ те. Кӑлпасси палккийӗ - чи хакли.
*

-

*

*

Шывармань курнӑ-и?
Курнӑ.
Ӑҫта?
Шупашкарти опера театрӗнче.
Ҫил арманӗ курнӑ-и тата?
Паллах, курнӑ.
Ӑҫта-ха?
Чӑваш драма театрӗнче.
★ * *

- Эсӗ мӗншӗн матпа калаҫатӑн?
- Эпӗ шахматист вӗт.
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Вырӑс патши мӗншӗн
Ш упашкарта ҫӗр каҫман?
Пырать Ельцин анлӑ ҫулпа пырне канлӗн ярӑнтарса, нихҫан курман ҫулпа, тавралла сӑнаса. Аэропортран Шупашкара
ҫитиччен ҫул икӗ енӗпе те тӑрӑсӑр чӑрӑшсем кӗтсе илеҫҫӗ Раҫҫей президентне. Хӑйне Борис пӗрремӗш теме хӑтланакан про
раб курать те ҫавна, ҫурӑм хыҫӗнчи кӗлетке сыхлавҫине вӑрттӑн пӗлтерет: «Раз тут и ели без верхушек, то тем более и нас
могут обезглавить, махнем лучше прямо в Новочебоксарск, там
хоть можно похимичить по-нашенски: по-русско-американски».
Хӑшӗ чеерех
Пулӑҫсем пула тытса ывӑннӑ хыҫҫӑн шӳрпе пӗҫерме хуранпа шыв ҫакса ячӗҫ.
- Эсӗ пуҫне ӗмме юратаканччӗ-ха, - йӑх-йӑх кулса ҫӑрттана ҫӗҫӗпе кӑчӑрт-кӑчӑрт касать Михала.
- Эсӗ хӳришӗн вилеттӗнччӗ-ха, - куҫ айӗнчен пӑхса шампине сумкӑран туртса кӑларать Антуни.
Пуҫӗпе хӳрине хурана чӑмтарнӑ хыҫҫӑн пулӑ ашӗсене каялла чиксе хураҫҫӗ кусем. Ларсан-ларсан, Михала уланкӑн хырӑм ҫунаттине касса илет, Антуни - ҫупахӑн сула ҫунаттисене.
Хытӑ сарӑлать
Иккӗн тӗл пулнӑ та, тӗлӗнеҫҫӗ:
- Юлашки ҫулсенче Шупашкар хытӑ сарӑлма пуҫларӗ.
- Хӑш еннелле?
- Пуянкассипе Масаркасси еннелле.
Ака туйӗнче - «Хыпар» уявӗнче
Чӑваш хӑй тӑн-тӑн пурӑнни ҫинчен тӗнче умӗнче кӑштах
шавласа илес мехелпе Мускавра кӑҫал та чан ҫапрӗ. Янравлӑ
сасса илтсе ҫӗршывӑн нумай-нумай вырӑнӗнчен чӑвашсем ҫу
уйӑхӗн вӗҫнелле тӗп хуланалла шутарчӗҫ. Пире те анӑҫалла
анакан хӗвел хӑй патнелле кӑчӑк туртса каҫхи ҫула кӑларчӗ.
Уйрӑлаканӗсем чуп тусах ӑшӑ сӑмахпа ырӑ сунса ӑсатнӑшӑн-
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ши, хаваслӑхра вӑхӑт иртни те сисӗнмерӗ. «Хыпар»
хаҫатӑн пӗр ушкӑнӗ пӗчӗк
автобуспа ир енне ҫӗкленекен хӗвеле хирӗҫ Пӗтӗм
Раҫҫей курав центрӗ тӗлне
кӗрлеттерсе ҫитрӗ.
Тӗп алӑкяри уҫӑ. Радрей х а л ӑ х ӗ с е н ҫур ч ӗ н
анлӑ лапамне халӑх тулса пырать. Чӑваш кӗввисӑмахӗ чуна ҫӗклентерет.
Мӑн Акатуйӑн сцени патнелле капӑр тумланнӑ, хавас сӑн-питлӗ халӑх ҫывхарать. Ун хушшинче пӗр ушкӑн пурне те уйрӑмах тӗлӗнтерсе
утать. Чӑваш халӑхӗн тӗп хаҫачӗ «Хыпар» та хӑйӗн 100 ҫулхи
менелникне пӗтӗм чӑвашпа уявлать-ҫке. Муркаш чӑвашӗ, пирӗн
халӑхӑн улӑпӗсенчен пӗри, «Хыпара» пуҫарса янӑ Н.В. Николь
ский тата унӑн ӗҫӗсене хастар та ӑста, ҫаврӑнӑҫуллӑ тӑсса
пыракан Каҫал ен йӗкӗчӗ А.П. Л еонтьев хаҫат аврисене
ҫирӗппӗн тытнӑ, хӑйсен пепкисене ҫавӑтнӑ. Уяв халӑхӗ чӑвашӑн «Хыпарӗпе» тата унӑн кӑларӑмӗсемпе хаваслансах паллашать, Алексей Петрович янраттаракан ҫак сӑмахсене тӑнласа итлет: «Кирек ӑҫта пурӑнсан та чӑваш тымарне татма памӗҫ
пирӗн хаҫатсемпе журналсем, кӗнекесем. Чӑн чӑваш пулма сире
тӑван сӑмах пулӑшӗ». Паллах ӗнтӗ, ҫӗршывра та ҫуккӑ «Хы
пар» пек йышлӑ ачапчаллӑ хаҫат. Уншӑн мӑн аслашшӗ Нико
лай Васильевич та еплерех хавхаланать пуль. Ҫумрах ентешӗсем куп ӑ с каласа ю рлаҫҫӗ. М уркаш сем п е ӑ м ӑ р тм а л л а
вӑрнарсем сиксе тухрӗҫ Мускав халӑхӗ хушшинчен. Хӑй вӑхӑтӗнче Ҫӗрпелти культура ҫуртӗнче «Янгорчино» колхоз ҫамрӑкӗсене сцена ҫинче культурӑллӑ астарнӑ Хурӑнсур Ҫармӑс ачи
Борис Никитин тӗп хулари ӗҫтешӗсемпе анлӑ лапама янраттарчӗҫ. Вёсен илем ертӳҫи Никитин купӑсне артистла ӑста ка
пать. Сцена ҫинчен вӗсем ҫине Атӑлҫи Пӑлхар патши Апмуш,
чӑвашӑн тепӗр улӑпӗ Иван Яковлевич Яковлев ӑслӑ куҫпа ытарлӑн пӑхаҫҫӗ. Юнашар утакан «Чӑваш хӗрарӑмӗ» патне уяв хӗрарӑмӗсем кӑна мар, арҫынӗсем те чуна уҫса калаҫасшӑн алӑ
тӑсаҫҫӗ. «Ҫамрӑксен хаҫатне» маттур яшсемпе чипер пикесем
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куҫлаҫҫӗ. Авӑ, Чӗмпӗр енчи чӑваш каччи Денис Сетнеров кире
пуканӗ ытти ӑмӑртакансенчен нумайрах йӑтса Акатуй парнине самӑр така ҫӗнсе илчӗ, ҫав вӑхӑтрах «Ҫамрӑксен хаҫачӗллӗ»
те пулчӗ. Милици офицерӗсем «Кримпа» паллашаҫҫӗ. «Сывлӑха» хаклакансем те йышлӑ, кулленхи пурнӑҫа ҫӗнетме «Килҫурт» та питӗ кирлӗ-мӗн.
Капкӑн та Сетнеров сурӑхӗ ҫине ӑмсанса пӑхрӗ те ҫав, ан
чах пӑхаттиртен маларах ӗлкӗреймерӗ. Чылай ӑмӑртура, тӗлпулура пулнӑ хыҫҫӑн хӑй капкӑна ҫакланчӗ. Хӑна апачӗ вӑхӑтӗнче вёл генералсемпе полковниксем ларакан вӑрӑм сӗтел
хушшине лекрӗ, вӑрҫӑ ветеранӗсемпе фронтри «ҫӗр грамм нормине» хаваслансах тултарчӗ, така пуҫӗ кӑшларӗ, вӗсемпе ытакланса чӑвашла юрларӗ.
Мӗн кӑна пулмарӗ пуль уявра. Ҫиллӗ-ҫумӑрлӑ ҫанталӑкӗ алхасма пуҫларӗ, сивӗтрӗ, тӳпере пӗлӗт юххи юхтарчӗ. Наум Микихверӗ - Мӑчавӑр: «Эй, ҫӳлти Турӑ!.. Ҫут ҫантапӑка амалатса тара
кан Аслӑ Турӑ! Паян эпир чӑвашсен ырӑ йӑпине пӑхӑнса Мускава
Акатуя пуҫтарӑнтӑмӑр», -т е с е кӗлӗ пуҫласанах тӳпе карри уҫӑпса
кайрӗ, хӗвел кулса ячӗ. Уява пухӑннӑ мӗнпур халӑх хӗвеллӗ кӑмӑппа савӑнчӗ, пӗрлӗх ытамӗнче хавхаланса хастарланчӗ.
Хыпарҫӑсемпе Капкӑна та Ш упашкар тепӗр ҫӗнӗ кунӑн
хӗвеллӗ ирӗпе тӑванла кӗтсе илчӗ.

МӐЛАТУКА ҪАПМА ПӖЛСЕН,
СУНТАЛ ТА КӖВЁЛЛӖН ЯНӐРАТЬ
Пӗлтерӳсем - Пӗлтерӳсем - Пӗлтерӳсем
«Газпром» ваучерсемшӗн кут хыҫне ҫакмалли ГАЗ БАПЛОНӖСЕМ парать. Пӗринчен миллиард тенкӗлӗх газ шӑхӑрса
тухать. Ҫывӑрса ан юлӑр. Тюмене самолетпа та, пуйӑспа та,
ҫуран та хӑвӑрт ҫитме пулать.
Чана чӗппи Паллӑ Алкӑпа юрату уҫлӑхне вӗҫме Дублер
шырать. Кашни вӗҫевшӗн 1 миллион тенкӗ тӳлет. Адресӗ: Мус
кав, Останкино, Ҫиччӗмӗш пӗлӗт.
Ҫулталӑкне 10 миллион кирпӗч ҫапма пултаракан кирпӗч
завочӗ сутатпӑр. Юлашки вунӑ ҫул хушшинче сутнӑ кирпӗчрен
тунӑ ҫурт-йӗре пӗрле хушса паратпӑр.
Йӗпреҫ районне шӑнкӑравламалла. Телефон (8352)67-80.
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Брак валли пӑрак мар арҫын шыратӑп.
Шупашкар, Якимовка ҫырми, Хысакри 1-мӗш ҫурт.
С утлӑхра-КАП КӐ Н . Упа, кашкӑр, тилӗ, пӑсара, каюра, йӗке
хӳре, шӑши тата ытти те тытма пулать.
Адресӗ: Ш упашкар, Иван Яковлев урамӗ, 13, 621-мӗш
пӳлӗм.
«Тав» фирма «АНДУЛИН» эмел сутать. камӑн тӑрри шӑтӑк - туянма васкӑр. Хӑвӑрт сиплет.
Шупашкар, База хутлӑхӗ, «За», тел. 62-86-10.
Мухмурдин мухмӑртан чӗртет, ар вӑйне ӳстерет, Адресӗ:
«Капкӑн» журнал, 2006-мӗш ҫулхи 1-мӗш номер.
«Чӑваш бибколлектор» патшалӑх унитарлӑ предприятийӗ
«Акӑлчан чӗлхи», «Нимӗҫ чӗлхи», «Француз чӗлхи», «Иврит
чӗлхи» шучӗсӗрех сутать. Тӗп пасартан виҫӗ утӑмра ҫеҫ. Хакӗ чӗлхе пахалӑхне кура.
«Чӑваш чӗлхине» виҫ хӗрарӑм пасарӗнче йӳнӗ хакпах ту
янма пулать.
Чул касса якатакан завод пӳрери тата ш ӑ кхӑм пинчи чулпа та усӑ курма тытӑнать. Кам чулпа пуян, ӑна кӑларса сутма васкӑр!
Адресё: Шупашкар, Ҫул хӗрринчи 6-мӗш ҫурт.
Шупашкарти 1-мёш типографи «Симфония цвета» кӑтартать. Курма васкӑр!
Адресё: Иван Яковлев урамё, 15.
«Росспиртпром» федераци унитари предприятийён «Ядринский» спиртзавод» филиалӗ авалхи, манӑҫа тухма пуҫланӑ пахалӑхлӑ эрех кӑларать. Ӗҫсе пӑхсан - Таланцев пӗр
тӑвансене пӗлтерӗр.
Адресё: ЧР, Етӗрне хули, Шоссе урамё, 102.

79

ПӖЛТЕРӲ УСАЛЛӐ - ПУЛАШАТЬ
Ирӗксӗрех кайма тивет Ҫӗпӗре

«2006 ҫулхи / кварталта вӑтамран пӗр уйӑхра кашни ҫын пуҫне
тивекен тупӑш 3815,8
тенкӗ, пурӑнм алли чи
пӗчӗк виде ӗҫлекен ха
лах валли уйӑхне 2730,
пен сио нер се м ш ӗн 1906, ачасемшӗн 2480
тенкӗ пулнӑ».
(ЧР эко н о м и ки п е с о ЦИАЛЛӑ ПУРНӑд АТАЛАНӑвӗН

тӗп кӑ тАРтӑвӗсЕнЧвн).
«Газпром» миллиард тенкӗлӗх баллон парать тени ҫинчен «Капкӑнӑн» 10-мӗш номерӗнче вуласа пӗлнӗ Атӑл варри хресченӗсем м аччана пуҫпа шӑтарасла чалтах сикеҫҫӗ.
Кашни сум а-пуса перекетлем е хӑнӑхнӑ чӑваш кунта та тавҫӑр ул ӑ х кӑ та р та ть. «Я ла газ кӗ ртн ӗ хы ҫҫӑ н юлнӑ пуш ӑ
бал л он сене ул ӑ ш тар сан укҫа тата н ум а й ра х пул ать», текен ӑслӑ ш ухӑш а вӗсем пӗрне-пӗри ӑ нл антараҫҫӗ те вӑрӑм ҫула ха тӗ рл е неҫҫӗ ,
Ҫӑмӑпттайраххисем самолетпа вӗҫесшӗн. Анчах... Мускав
урлӑ Тюмене ҫитме 7500 тенкё. Алла кӗсьене чиксе пӑхсанах
ку ӗмӗт пӑчланчӗ.
Теприсем пуйӑспа канса каясшӑн. Униче патне ҫитнӗ чух
не ахальтен мар ҫул урлӑ хура кушак каҫса кайрӗ пуль ҫав.
Тамаша мар-и? «Ҫӗпӗр упи» камитре вылякан артист рельсӑ
ҫине пуҫне хунӑ та...
Ура утать - ур-ра! Ҫурӑм хыҫне газ баллонӗ ҫакнӑ Атӑл
варри мушикӗсем шпал шутласа юрла-юрла тухӑҫалла васкаҫҫӗ: «Ирӗксӗрех кайма тивет Ҫӗпӗре...»
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«Чӑваш чӗлхи» - чи хӑватли
Ӗҫ укҫи илнӗ Культпаш
Павӑлӗ Чӑваш бибколлекторӗн че мӑн су м ки н е кирл ӗ
кӗнекесем чы хса тул тар н ӑ
хыҫҫӑн «Виҫхӗрарӑм» пасарне шырама пуҫларӗ. Кумларӗкумларӗ Шупашкар тӑоӑх, пасарӗ каш ни кӗ те ср е х, ӑна
кирли ҫеҫ ҫук.
Сӑмса тӗлне пулнӑ хупахсене тӗрӗслекеленӗ май вӑл
тӗтреллӗн курах кайрӗ: умра
виҫӗ хӗрарӑм мӗлтлетет. «Виҫ
хӗрарӑм» пасарӗнче тинех
«Чӑваш чӗлхиллӗ» те пулатӑп ӗнтӗ», - тесе мӑкӑртатнӑ хушӑра
варринчи, чи патварри, пилӗкрен ячӗ илчӗ ӑна:
- Каллех макулатура! Ӑҫта сан тахҫантанпа шантарнӑ кӑркка ашӗ, шӑрттан, ӗне чӗлхи?!
- Мӗн... пулать, пулать, паянлӑха... Акӑ, акӑлчан, нимӗҫ,
француз чӗлхисем туянтӑм. Кӗҫӗрех ют чӗлхе вӗренме пуҫлатпӑр. Ху ӗмӗтленнӗ пекех Лондон тӗтринче пытанмалла выльӑпӑр, Парижа ҫитсе Эйфель ҫӳллӗшӗнчен тӗнчене сӑнаса киленӗпӗр, Берлинра нимӗҫсен патшипе Ангела Меркельпе... тӗл
пулса калаҫӑпӑр.
- Юрӗ-ха. Ак ку тата мӗн ипричӗ? Ай мана чыхӑнтарса вӑхӑтсӑр вӗлересшӗн?
- Ҫук, иприт мар, иврит. Еврейсен пӗр чӗлхи. Пирӗн Сарра
Израильна мана хӑйӗн чӗлхи... Тель-Авивра миллиардер куккӑшӗ...
- Ах, эс апласкер-ҫке? Парап сана Сарра! Кап... ҫара кут
эс! Вунӑ ҫул хушшинче те путлӗ тум тӑхӑнайман ҫапкаланчӑк
Тимук ӑратти. Мускаври Вульвӗр Улатимӗрӗн Хӗрлӗ тинӗс лачакине путса юлнӑ лӗпӗрист шӑтӑк атти. Аҫтаха! Вӗре ҫӗлен!
Эсрел! Анчӑк! Тӑмана! Хӑрӑк тунката! Кастарман така! Тӑранман алкаш. Ак сана Сарра! Ак сана йиприт-кутрит чёлхи...
Культпаш Павӑлӗн куҫӗнчен ҫулӑм ялтратрӗте «Виҫӗхӗрарӑм»
пасарӗ сасартӑк саланчӗ. Пӗччен тӑрса юлнӑ пасар хуҫи упӑшкин
сумкинчен кӑларнӑ «чӗлхесене» шкултан таврӑнакан ачасене валеҫсе пачӗ. Тӑван «Чӑваш чӗлхийӗ» ҫеҫ тӑрса юлчӗ упӑшки умӗнче.
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Тӗнчере ҫукки
Маюк упӑшкипе аптӑрарӗ. Ҫӗнӗ пӳрт тӑррине витес умён
упӑшкин ыйхине такам вӑрларӗ. Мӗн кӑна ӗҫтерсе пӑхмарӗ пуль,
ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе чём тара ӳкиччен те ӗшентерчӗ, пур пӗрех нимӗн
те пулӑшмасть, кӑтӑш пулать те, куҫне уҫсанах пуҫлать: «Чаплӑ
тӑрӑпа яла тӗлӗнтерес килет».
Акӑ хайхи, пӗррехинче... почтальонка тухса кайсанах Маюк
упӑшкине кӑчӑк туртрӗ: «Капкӑнра» пӗлтерӳ пур. «Тав» текен
фирма тӗнчере ҫук эмел сутать. Ҫавна тутанса пӑхатӑн пуль,
тен, пулӑшӗ, ҫывӑрса тӑраннӑ хыҫҫӑн хӑвӑн «архи тӑрӑ» текеннине те шыраса тупӑн».
Станьял Ваҫҫукӗ ҫав кунах Шупашкара хашкаса ҫитрӗ, «ап
тека» хуҫисене хӑйӗн хуйхи-суйхи ҫинчен пӗлтерчӗ.
- Ҫиччас сывататпӑр сире, хакпӑ «чирлекенӗмӗр», - тесе
кулкаларӗ те пӗр тӑлпан арҫынӗ ӑна вӑрӑм склада ҫавӑтса
кайрӗ. - Сире валли пӗлнӗ пекех пёр машина «Андулин» тиесе
лартнӑ. Яла ҫитерсех паратпӑр. Витсен ҫак хип-хитре те чӑтӑмлӑ, шыв яман тӗлӗнмелле япалапа ҫӗнӗ пӳрт тӑррине, виличченех лӑпкӑн ҫывӑрма пултаратӑр.
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Хӗрсем хыҫҫӑн - пуйма

«2006 ҫулхи кӑрлачпуш уйӑхӗсенче кашни
ҫын пуҫне тивекен вӑтам
ӗҫ укҫи 5288,1 тенкӗ, ял
хуҫалӑхӗнче республикӑн
ҫак кӑтартӑвӗнчен 3,1 хут
пӗчӗкрех пулнӑ».
(»Чӑвашстат»хыпарӗнчен).
Ч укун ҫул ҫ у м ӗ н ч и
«Волонтер» хуҫалӑх арканса пӗтнӗ хыҫҫӑн Пӑртас хусахӗсем ӗҫсӗр аптӑраса хӑшкӑлчӗҫ, калымра
эрех ӗҫмелӗх, пирус туртмалӑх укҫа иле-иле килкелесе пурӑнкалаҫҫӗ. Минренӗ пуҫпа чиперккесем хыҫҫӑн лӗскесе халран кайрӗҫ. Хӑйсене сивленӗскерсем Мускава ҫӑмӑл ӗҫ
шырама тухса тарсан вёсен юлашки шанӑҫ тӗтӗм ӑшне путрӗ.
Юрать, «Капкӑн» пулӑшрӗ. Чана чӗппи ҫӗнӗ еркӗнӗпе юрату
уҫлӑхне вӗҫме дублер шыранине пӗлсен, Пӑртассем ташша
ячӗҫ: пӗр вӗҫевшӗн - миллион тенкӗ!
Мӑкӑрлантарчӗҫ вара хусахсем те Мускавалла.

ҪЁР

а л л А п а в Ал ӗ

Ҫырма-ҫатраллӑ, йывӑҫ-курӑклӑ Ухкассинче шик шӑхӑрса
пурӑнакан Павӑл хӑй кӑмӑлӗн алӑкӗ ҫине нихҫан та ҫӑра ҫакман. туслӑх кӑшӑлӗ унӑн питӗ пуянччӗ. Юхан, Уҫӑп, Ҫтаппан
тата Тит вара пуринчен те ҫывӑхрахчӗ, чӗри тавра карталансах тӑратчӗҫ вӗсем. Тантӑшсем, акӑ, сисмерӗҫ те ар ҫулне ҫитнине. Ача чухне пурте пӗрешкелрех пулнӑ пулсассӑн, халӗ кашнин кӗлетки хӑйне евӗр улшӑнчӗ. Юхан шыҫмакланчӗ. Уҫӑп,
курпунӗ палӑрнипе, хуҫӑлнӑ турат манерлӗрех. Ҫтаппан хӑмла шалчинчен кӑштах лутрарах пуль. Тит типӗтнӗ пулӑ пек хыткан. Павӑл ҫӗр аллӑ сантиметртан ытла ӳсеймерӗ, сарӑлчӗ,
чисти каска пуканӗ евӗрлех ҫав.
Йӑхлатса ҫӳрекен хӗрсем унран тахҫанах Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ
тесе мӑшкӑллатчӗҫ-ха. Ӗне фермине апаттурттарма кӗрсен ҫак
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хушамат ун ҫумне ҫилӗмрен те ҫирӗпрех ҫыпҫӑнчӗ. Лашапа
ҫӳренӗ май кашни кунах ӗҫкӗ-ҫикӗ тупӑнса пырать-ҫке вёсен.
Камӑнне те пулин пахча сухалать-и, кама та пулин утӑ-улӑм
кӗртсе парать-и - пур ҫӗрте те алла тулли курка тыттараҫҫӗ.
«Эп хам та ҫӗр аллӑ сантиметр ҫӳллӗш ҫеҫ, ҫӗр аллӑ грамм
маншӑн сывлӑх норми. Урӑх ан пусахлӑр», - тет те вӑл мӗн
Панине куҫ хупмасӑр янклаттарать. Урӑх вӗлерсен те ӗҫмест.
Праҫниксенче те ҫавах. Ни ытлашши ӳсӗрӗлнине, ни сысналла
пылчӑкра йӑваланса ҫӳренине ӑна ялта никам та курман.
Хӑшӗн-пӗрин арӑмӗсем упӑшкисене, упӑшкисем арӑмӗсене
«Вӑт ҫав Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ пек ӗҫме вӗренмелле» тесе вӑрҫавӑрҫа ӑс панине час-часах илтме пулать.
Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ хӑй ӗҫкӗ-ҫикӗ тумасӑр нихҫан та ирттерсе ямасть. Килӗнче унӑн хаярри яланах тупӑнать. Ҫавӑнпа ӗнтӗ
ферма пуҫлӑхӗ Юхан, клуб хуҫи Уҫӑп, ветеринари тухтӑрӗ Ҫтаппан Павӑл патӗнчен тухма та пӗлмеҫҫӗ. Сӑри-эрехӗ ӗнтӗ ҫурхи
шыв пекех шарласа юхать. Вун ик кӑшӑллӑ пичке пушаннӑ
тӗлелле Юханӑн хырӑмӗ вӗрсе хӑпартнӑ шапа хырӑмӗ пек карӑнса каять. Павӑлсен пичкинчен ҫӗпре тӑрри юхма тытӑнсан
теприн патне куҫать Юхан. Ӗҫлесе мар, ӗҫсе ят илчӗ вӑл ялта.
Ахальтен-и Лаххан Юханӗ тесе кулма пуҫларӗҫ унран.
Уҫӑпӗн чунӗ Павӑлӑннинчен те уҫӑрах пуль ҫав. Кӑшт
хӗрсен вара кӗсйине тавӑрса юлашки пусне ӗҫсе ярать, ун хыҫҫӑн кивҫен илсе кама кирлӗ ӑна хӑналаса пӗтерет укҫине. Уҫӑ
Уҫӑп пулса тӑчӗ вӑл ҫавӑнпа та.
Ҫтаппанӑн яланах пысӑк ҫын пулас килнӗ. Чӑнах та ӗмӗтленсех вӗреннӗ ача, ветеринари институчӗ пӗтернӗ. Шутласассӑн,
сиплемелле те сиплемелле ӗнтӗ выльӑх-чӗрлӗхе, халӑха савӑнтармалла кӑна. Анчах Ҫтаппан спирт кӳллине кӗрсе ӳкрӗ. Ӗҫре
усӑ курма панӑ хаяр шӗвеке типӗтнӗ хыҫҫӑн вӑл тусӗ патне тух
са сулланать. Павӑл хирӗҫлеймест, сӗтел ҫине ӗҫмелли-ҫимелли кӑларса лартать. Вӑрӑм аллисемпе хӑлаҫланса питӗ пысӑк
калӑпӑшлӑ татса пама тӑрӑшать Ҫтаппан хӑть те хӑш ыйтӑва
та, анчах шавӗ хӑй таврашӗнчех лӑпланать. Ялти шӑлйӗренсем
ӑна ҫавӑнпа Маштап хушамат парнелерӗҫ.
Ӗҫкӗ-ҫикӗ уявӗсенче, халӑхран юлас мар тесе, Тит та арӑмӗпе Пввӑл патне хӑнана сиктермесӗрех ҫӳрет. Ӗҫме юратсах
каймасть вӑл. Ӳсӗрсем унран «Тит ялан тип тытать» тесе кулатчӗҫ. Майӗпен-майӗпен унран писрӗҫ. Ытти ҫывӑх тусӗсене
кӳрентерес мар тесе Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ те Тит ҫине темле ют-
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шӑнарах пӑха пуҫларӗ. «Тип Тичӗ пирӗн ҫын мар» , -т е с е х алӑ
сулчӗҫ юлашкинчен пурте.
Ун вырӑнне вёсен ушкӑнне майӗпенех Павӑл арӑмӗ кӗрсе
пычӗ. Ҫӗрӗн-кунӗн хӑна пӑхса хӑй те хӑна вырӑнне тӑрса юлас
вӗҫнех ҫитрӗ. Ӗнтӗ вӑл упӑшкин «сывлӑх норминчен» те ирттерет. Ӗҫет те выртать, ӗҫет те ҫывӑрать. Юлашкинчен Павӑлӑн
хӑйӗн яшка пӗҫерме, ӗне сума, ача пӑхма, кӗпе-йӗм ҫума черет
ҫитрӗ. Лаххан Юханӗсемшӗн пулсан... Уҫӑ Уҫӑппа тата Маштап Ҫтаппанӗпе пырса кӗреҫҫӗ те кунӗпех тӗнче тавра ҫаврӑнаҫҫӗ. Аптӑрарӗ Павӑл. Мӗн тумалла?
Пӗррехинче вӑл чӑлана тухсан темрен такӑнса стена ҫумне
ҫапӑнчӗ те ҫамкине мӑкӑль кӑларчӗ. Ура айне пулнӑ япалана
ҫӗкленӗ май хӗпӗртенипе унӑн ыратни те таҫта кайса кӗчӗ. Ун
аллинче - Тип Тичӗ темиҫе ҫул каялла менелникре парнеленӗ
сӑмавар! «Павӑл, малашне ҫак сӑмавар тавра ларса шӑкӑлшӑкӑл калаҫмалла, тутлӑ чейпе кӑмӑла уҫмалла пултӑрччӗ», тени аса килчӗ. «Тӗп-тӗрӗс каланӑ вӑл. Пирӗн ҫӗршыва виҫӗ
ӗмӗр каялла лекнӗ асамлӑ «эмел» этемӗн кӑмӑлне ҫӗклет. Cap
ҫип утинчен, пӗтнӗкрен, ҫӑка чечекӗнчен, катӑркасран, шӑланран вӗретнӗ чей тата мӗнле техӗмлӗ!» - тесе шухӑшласа илчӗ
вӑл. Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ вара тусан ӑшне путнӑ сӑмавара тасатрӗ,
ҫурӗ, шыв ярса вӗреме лартрӗ. Чей хатӗрленӗ ҫӗре туссем пуҫсене тытса, ахлата-ахлата кӑптӑртаттарса ҫитрӗҫ. Вӗсене хирӗҫ
арӑмӗ те пӳлӗмрен анаслакаласа тухрӗ. Павӑл вӗсене те сӗтел
хушшине чӗнчӗ, чей ӗҫме сӗнчӗ. Пурте алӑ сулчӗҫ. «Лешӗ ҫуккӑим?« текелесе тутисене пӑркаларӗҫ. «Малашне ман кӗрекере
четвӗртпе ҫур литр вырӑнне ак ҫак мӑн хырӑм саркаланӗ», тесе Павӑл сӑмавар еннелле тӗллесе кӑтартрӗ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн унӑн тусӗсем, хӑнана чӗнсен те, асӑрханса
кӑна пыраҫҫӗ, сӗтел ҫинчи чашкӑракан сӑмавара курсанах каял
ла кайма пуҫтарӑнаҫҫӗ. Хӑна сӗтелӗ хушшине лартма та намӑс
ӗнтӗ хӑйсене те. Этем нӗрӗнчен тухнӑскерсем тискерленсе
кайрӗҫ. Ӗҫнӗшӗн ферма пуҫлӑхӗнчен кӑларса ҫапнӑ Лаххан
Юханӗ кил тӑрӑх ҫӗпре тӑрри сӑрхӑнтарса ҫӳрет. Юлташӗсен
арӑмӗсен духи-одеколонне, пуҫа сӗрмелли шӗвекӗсене ӗҫсе
пӗтерчӗ Уҫӑ Уҫӑпӗ те ӗҫкӗпе йӑлтах хуҫӑлчӗ. Маштап Ҫтаппанне те тухтӑртан кӑларчӗҫ, хӑйӗн ӗҫне ниҫта та шанса пами пулчӗҫ.
Унччен хыткан пулнӑ Тип Т ичӗ вара ӳт хушрӗ. Сывлӑхӗ те унӑн
пуринчен ҫирӗп. Ӗҫӗнче те ӳссех пычӗ. Агрономран цех начальникне ҫитрӗ. Иртнӗ пухура ӑна ял кооперативӗн пуҫлӑхне суйларӗҫ.
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Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ хайхи ӗҫкӗ тусӗсем хыҫҫӑн кайса хӑйне
тахҫан сивленӗшӗн Тит пӗртте кӳренмен. Ун патне вӑл хисеплесех хӑнана ҫӳрерӗ. Хальхинче те савӑнсах пычӗ. Сӗтел варринче пӑс кӑларса ларакан сӑмавара курсан йӑлл кулчӗ. Ҫӗр
аллӑ Павӑлӗ мӑшӑрне, тусӗпе арӑмне кӗрекене лартрӗ, куркасене чей тултарчӗ. Арӑмӗ кӗтеслӗ стакана ҫӗр аллӑ грамм эрех
ярса упӑшкине тыттарчӗ.
- Эх, - терӗ Ҫӗр аллӑ Павӑлӗ стакана аяккарах лартса, ҫӗр аллӑ грама эпӗ сывлӑх норми теттӗмччӗ. Йӑнӑшнӑ иккен,
сывлӑх норми мар, сывлӑх тӑшманӗ пулнӑ вӑл, акӑ халӗ кашни
кун ӗҫни пӗвере ӑшалать. Пирӗншӗн сывлӑх норми вӑл -т у т л ӑ
чей. Ӗҫер тар тухиччен.
Тип Тичӗ тусӗпе килӗшсе кӑмӑллӑн пуҫне сӗлтрӗ. Ҫӗр аллӑ
Павӑлӗ мӗнле шӗвек чи усӑллине те, хӑйӗн чи ҫывӑх та шанчӑклӑ тусӗ кам пулнине те тин чун-чӗрипех туйса илчӗ.
Ӑс-хакӑл ҫутлӑхӗн ӗмӗрӗнче вӑл халӑх умӗнче таса та ҫутӑ
пурнӑҫ тӗслӗхне чӑнлӑхра кӑтартма пултарчӗ.
2006 ҫ.

ЧӐВАШ ЭЗО ПЛА КАЛАҪАТЬ
Сӑмах вӑл уҫҫӑн та, вӑрттӑн та чӗрӗлсе-якалса, этеме
хӑйне аталантарма, аталанури
чӑрм авсене питлеме, пурнӑҫ
уттинчен пӑрӑнакансенчен, ултавҫӑ-кахалран тата ытти хирӗҫлеврен тӑрӑхлама пулӑшса
пынӑ. Сӑнӑ, сӑнар чӗлхеллӗ
ӑслӑ ҫынсем хӑйсен шухӑшне,
чӑнлӑх тупсӑм ӗн палӑрӑм не
тӳрремӗн мар, шахвӑртса, юптарса, ытарлӑн хайлавласа вар
ты тса ахӑрттармалла та, ҫав
хушӑрах сисӗмлӗн тӳнккесе илмелле те калама, ҫырма, юмахлама, кулӑ хӑвачӗпе ҫунтарма
пултарнӑ. Хӑйсене тапкӑран хӳтӗлес тӗллевпе вӗсем мӗн авалтан хушма ят-хушаматпа, тискер кайӑксемпе вӗҫен кайӑксен
тата ытти чӗр чунсен чеелӗх мелӗпе ӑнӑҫлӑ усӑ курнӑ. Вӑрт-
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тӑн питлес йӑла илем тӗнчинче хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑнне тупнӑ:
халӑхра Эзоп чӗлхи ячӗпе ҫирӗпленнӗ.
Питӗ ӑслӑ, тавҫӑруллӑ, витӗр куҫлӑ, юптаруллӑ чӗлхи ҫӑварӗпе такама та тӑн кӗртме пултаракан Эзоп ятлӑ вилӗмсӗр
ӑрӑмҫӑ пирӗн эрӑчченхи улттӑмӗш ӗмӗртенпех ишет ӑслӑлӑх
тинӗсӗнче. Авалхи грексен шавлӑ пурнӑҫӗнче вӑл урмӑшрах,
катӑк ӑслӑрах, пулассине пӗлнӗ пек туса улталакан уксах чура
вырӑнӗнче кӑна шутланнӑ пулин те, юптару ашшӗн анлӑ киммине тӗнче кулӑшҫисем лӑкӑ-лӑках тулса ларнӑ. Французсен
Ж. Лафонтенӗ, вырӑссен И. Крыловӗ, чӑвашсен А. Кӑлканӗ
Эзопӑн аслӑ пулӑшаканӗсем вырӑнӗнче юптару киммине ӑшӑ
кулӑ хумӗ ҫинче вылятса иштернӗ. Вӗсем ҫумне ҫӗр-ҫӗр, пинпин кулӑшҫӑ, сатирик хутшӑннӑ.
Акӑ ҫав тӗлӗнмелле кимӗ халӗ Шупашкар тинӗсӗн «Капкӑн» хӳтлӗхӗнче яккӑр ячӗ.
Намӑс курар мар
Чӑваш купли йӑваш та ӑшӑ, чӑваш купли хӗрхӳ те ҫивчӗ...
Ҫут тӗнчери ытти этем ҫурисем пекех, чӑваш та хӗвел ӑшшипе хӗртӗнсе-хӗмленсе, уйӑх ҫутипе сӑрланса, ҫӑлтӑр вӑййипе киленсе ӳснӗ, кулӑ имӗпе аталаннӑ, кулӑ вӑйӗпе ҫӗнтернӗ,
кулӑ хумӗнче чӳхенсе ишет паянхи кун та. Кулӑ кӑмӑла ҫӗклет,
кулӑ кахала питлет, хӑйӗн ҫивӗчлӗхӗпе, хӗрӗвӗпе айванлӑха,
каппайлӑха, мӑн кӑмӑллӑха халӑх куҫӗ умӗнче намӑслантарать, пӗрне хавхалантарать, теприне хастарлантарать, хӑшне-пӗрне тарӑхтарать те. Ҫав хӑватлӑ туйӑм эмелӗпе пӗлсе
усӑ куракансем ӗмӗр-ӗмӗр сипленӗ халӑх хуш ш инчи кӑмӑл
чирне. Пурнӑҫ мунчинче типӗлле те, йӗпелле те тӑн кӗртнӗ
йӑхтӑр-яхтӑра. Кулӑш яланах ҫынна ӗҫре, кулленхи хутш ӑнура пулӑшса пынӑ, этемлӗх аталанӑвӗн кашни тапхӑрӗнче юхан
шыв пек те шӑнкӑртатнӑ, укиян тӑвӑлӗ пек те шавланӑ. Халӗ
те, пурнӑҫ хумӗ пӗр ҫӗкпенсе те, пӗр лӑпланса та унталлакунталла ҫапӑннӑ тапхӑрта, кулӑшҫӑсем тӗлӗрмеҫҫӗ, куҫ вӑйӗпе, чун-чӗре хӗрӗвӗпе хӑйсен ырӑ та йывӑр ӗҫне никам
хӗтӗртмесӗр-хӑваламасӑр, никамран хӑрам асӑр, хӑюллӑн,
танлӑн туса пыраҫҫӗ.
Ҫӗнӗ вӑхӑтӑн ҫӗнӗ кулӑшҫисем, сатирикӗсем «Капкӑн»
вӑйӗпе ҫӗнӗ талпӑнӑва тухнӑ. Вёсен сӑнарлӑ та сӑнӑллӑ сӑмахӗ пӗрмай илемленсе, ҫивӗчленсе пырать.
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Калама ҫук тертлӗ те хуравлӑ ӗҫ вӑл кулӑш сӑрмаклавӗ.
Чӗлхепе-и, киҫтӗкпе-и, кам мӗнле пултарать, ҫыравҫӑпа ӳнерҫӗ
пӗр тӗллеве пурнӑҫа кӗртме хӑтланать, хӑй кӑна витӗмлӗ кур
ма пултаракан ене сирсе, ӑна вулакан умне кулӑшла кӑларса
тӑратать. Анӑҫлӑ пулса тухсассӑн мӗн шутлани-шухӑшлани,
хӑй те каҫса кайса кулса ярать, пичетре кун курнӑ ӑнӑҫлӑ хайлавӗпе ыттисене те вар тытса ахӑрттарать, питлев вӑрттӑнлӑхне туйма пултаракансене - ниҫта кайса кӗрейми тарӑхтарать, хӑйне хӑй ыттисенчен урӑхларах, тӳнтерлерех тытакана
- йӗркеленме май пур таран пулӑшать.
Атьӑр-ха, ӑшӑ та лӑпкӑ кулӑ, ҫивчӗ те хӗрӳ сатира ӑстисем, тэтах та маҫтӑрланар, хастарланар, авалхи вилӗмсӗр
вӗрентекенӗм ӗрсен умӗнче намӑс курар мар, вёсен таравачӗпе, ӑс-тӑ н пуянлӑхӗпе хам ӑр ӗҫре пӗлсе усӑ курар,
вӗсем пе пӗрле хӑю ллӑнрах та ҫаврӑнӑҫулл ӑрах, ӑстарах
ҫавӑрттарар, силлер хамӑрӑн кулӑш кунтӑкне. Хамӑр вӑя
шанса, халӑх пулӑш нипе «Капкӑнӑн» илемӗпе хӑватне Иван
М учисем пе Ҫӗпритун Ш ӑпчӑксен, Леонид А гаковсем пе А р
кадий Эсхельсен, Трофим И ванов-Таҫуксем пе Виталий Енӗшсен, Н иколай М аксим овсем пе Анатолий Ю мансен, Гера
си м Х а р л а м п ь е в с е м п е А н а т о л и й Б ы к о в с е н , Н и ко л а й
Я ковл евсем п е В ладим ир А гее все н ш а йӗнчен те ирттермешкӗн ҫине тӑрар.
Адриатика тинӗсӗнчен тухса нумай-нумай укиян, тинӗс,
юхан шыв тӑвӑлӗпе кӗрлевне ҫӗнтерсе Атӑл юххине хирӗҫ
Шупашкара ҫити ҫӑрттанла хӑпарнӑ «Эзоп» кимӗ-карап хуҫисемпе пассажирӗсене чӑваш куллипе ытамласа, тӑван халӑхӑмӑрӑн кӑмӑлне уҫса парар. Пӗрле ҫӗмӗрттерер.
«Капкӑн» лаҫҫинчи Хурӑнсур Ула Тимӗрӗ.
*

*

*

«Эзоп» кимӗ-карапран Чӑваш ҫӗрӗ ҫине аннӑ кулӑш ӑстисем Шупашкар районӗнчи Чӑрӑшкасси ҫеҫпӗл ҫеҫкийӗсен чӗрӗ
хайлавӗсемпе хаваслансах паллашрӗҫ, вӗсене «Капкӑнра»
шӑварса ӳстерме сӗнчӗҫ. Хӑйсем вара чӑваш кулӑшҫисемпе
сатира ӑстисен ҫуралнӑ ҫӗршывӗпе паллашма васкарӗҫ, ҫула
май ҫак пултаруллӑ сӑвӑҫсемпе те курса калаҫма пулчӗҫ.
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Эзоп чӑваш лачакинче те путман
Ҫу уйӑхӗ ҫулланса ҫитнӗ вӑхӑталла «Капкӑн» хутлӗхне
лекнӗ тӗнче кулӑшҫисен «Эзоп» кимми-карапӗнчен ҫырана аннӑ
«шӑрт каманти» чӑваш кулӑшҫисемпе сатирикӗсен шӑллӑ ытамне кӗрсе ӳкнӗччӗ. Вӑрӑм ҫул хыҫҫӑн ҫурӑм-хырӑмне йӗплесе
кӑтӑклантарнӑ-канлӗлентернӗ май вӗсем ытаклашса ҫул ҫӳреве
тухрӗҫ. Ҫӗр айӗнчен сирпӗнсе тухакан мул ҫуккишӗн аптӑраса
ӳкмен чӑвашсем мӑян вӑрри сутса та пулин пуйма хатӗрленни
ҫинчен Интернет хыпарне хӑлхана чикнӗскерсем, Раҫҫейрен
пурпӗрех пушӑ трюмсемпе таврӑнмастпӑр тесе хӑйсем пырасси пирки Ула курака малтанах асӑрхаттарса хунӑччӗ-ха.
Эзопӑн хвранцусланса, вырӑсланса, чӑвашланса кайнӑ
Улаҫкӑ ҫӑварне карса кранклатнӑ ҫав аслӑ хӑнасем килессине
пӗлтерсе... Тилли ҫавна ҫеҫ кӗтсе ларнӑ.
Чӑваш Республикин ял хуҫалӑх министерствинче ӗҫлекенсем ӑслӑ пуҫне тарлаттарнипе вун сакӑр пин гектар ҫеремлӗ
ҫӗре эрне хушшинче ҫӗнӗ техникӑпа ҫӗтсе пӑрахтарнӑ, аслашшӗсенчен юлнӑ пуракран алӑпа тулӑ акса хӑварттарнӑ.
«Вӑт ку тӑнлӑ-пуҫлӑ ҫынсенчен чӑн-чӑн чӑваш улпучӗ тухма пултарать, пире те мӑян вӑррисӗр тӑратса хӑварнӑскерсем,
чӑваша ҫӑкӑр ҫитерме пултараҫҫех пуль», - тесе савӑк камантӑ
ҫул кӗввине хурлӑхлӑраххӑн тӑсса малалла куҫрӗ.
Чурачӑкран иртсен тахӑшӗн ӑш хыпрӗ, ҫӑлкуҫ шыраса пурте
тарӑн ҫырмана шуса анчӗҫ. Малта пыракан Эзоп кӗчӗ ларчӗ
лачакана. Пуҫне ҫӗклерӗ
те хӑйӗн умӗнче йӑлт-ялт
пӑхакан шакла пуҫлӑ арҫынна курах кайрӗ. Палламан арҫын ала тытнӑ та
силле-силле шыв юхтарать.
Ҫ ур ӑ м
хы ҫн е
четвӗрт кӗл енчи ҫакнӑ.
Алине ҫӗре лартса кӗленчерен куркана хаяр шӗвек
тултарчӗ те вӑл асап куракана сӗнчӗ:
- Аннен виличчен юхта р са х ӑ в а р н ӑ с к е р е х ,
иртнӗ ӗм ӗртенпе х сире
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кӗтет, вашт кӑна ҫавӑрса хурӑр та тӗпне ҫитиччен, вӑшт кӑна
сирпӗнсе тухатӑр лачакаран.
Чӑваш хӗрарӑмӗн хӑвачӗ пулӑшнипе чӑнах та ҫӗр тыткӑнӗнчен мӗнле хӑтӑлнине те сиссе юлаймарӗ Эзоп. Четвӗрт черетленсе пушаннӑ май, пурте пӗр-пӗринпе паллашаҫҫӗ:
- Эпӗ Аслут Лексантӑрӗ пулатӑп - чӑвашсен кулӑш классикӗ. Хамӑн Аслут ҫырминче хӑйӑр юхтаратӑп, ылтӑн пӗрчи
шыратӑп. Акӑ, пӗр йӗкӗр ывӑҫ пухрӑм. Пӑхӑр-ха, епле йӑлкӑшаҫҫӗ хӗвел ҫинче? Чӑваша пуйтармалли ҫырма хуҫийӗ вӗт
эпӗ халӗ. Приватизацилесе-прихватизацилесси ҫеҫ юлать.
Тӗнче классикӗсем чӑвашӑн пулас миллионер-классикне
каҫса кайсах малалла итлеҫҫӗ.
Аслӑ ҫулпа Канаш енчен иккӗн тӑклаттарса ҫывхараҫҫӗ.
Кусем вӑрнарсем пулчӗҫ. Хурӑнсур Ҫармӑсран кӑвак ҫутлах
ҫула тухнӑ Чӑх Элекҫи ачипе Калистратпа уйрӑлми тусӗ Йӑкӑнат мучи пӑравус тӗтӗмӗ пек мӑкӑрлантарса пыраҫҫӗ пуҫ тӳпекинчен. Алла ярса илнӗ четвӗрттӗпӗнчен Эзоп вӗсене черетпе
хӑналать. Ӗшеннӗ хыҫҫӑн пуҫа кайнипе Воробьев кутамккине
салтать те, Лира сасси Аслут ҫырмине тултарса уй тӑрӑх саланать.
Тапранчӗ Шупашкарпа Вӑрнар хушшинче кулӑш ярмӑркки.
Сӗнӳ хыҫҫӑн - сӗнӳ:
-С и р ӗ н Чӑваш министерствин хуравлӑ ҫыннисене тулӑ пучахӗнчен явса хресчен палӑкӗ лартмалла.
- Аслут ҫырмине малашне Ылтӑн ҫырми ят памалла.
- Салакайӑк Калистратне Шӑпчӑк чӗппи темелле...
Хумсем хӑш ҫырана ҫапаҫҫӗ?
«Тӑван Атӑл» журналӑн Шупашкарти чӗнтӗрлӗ кӗперӗсем
урлӑ хывнӑ ӑмӑрту ҫулӗпе чупса ялан мала тухнӑ Микулай Те
рентьев, кӑштах сывлӑш ҫавӑрса яма тесе тӑван ялне Кӑшнаруйне кайса выртнӑччӗ. Вӑй пухнӑ май халӑхпа пӗрле утӑ ҫулчӗ,
тырӑ вырчӗ, ҫӗр улмипе уйран ҫисе хырӑмне, кушакла хӑйма
ҫулласа сухал ӳстерчӗ. Ватӑ ҫын хурмине кӗнӗ ҫыравҫӑ чӑваш
халӑх писателӗн ятне ярас мар тесе аллине ручка тытнӑччӗ
кӑна, хӑлха ҫумӗнче янлакан кӑмари сассинче ҫӗнӗ хыпар илтрӗ:
«Эзоп - Аслут компание» ылтӑн хӑйӑрӗ алакансем кирлӗ».
Ҫакӑн хыҫҫӑн Теренти Микулайӗн ыйхӑ вӗҫрӗ. «Манӑн та «Хум
сем ҫырана ҫапаҫҫӗ» вӗт? Хӗрӗх ҫула яхӑн Атӑл хӑйӑрне пӑтрат-
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са ҫыранра ылтӑн тӑвӗ те купаланӑ пуль? Ҫав хушӑрах
унӑн ял кӳршийӗ Лексантӑр
Аслут писатель хӑйӗн тип ҫырминче ҫӑл куҫ уҫса ылтӑн пуҫса ҫиме пуҫланӑ, тӗнче мул
хуҫийӗсен ушкӑнне кӗресшӗн.
Мӗн енчен катӑк ҫуратса янӑха мана атте-анне?«
А кӑ ха й хи че м пи о н ,
спорт тумӗ тӑхӑнса, ҫурӑм
хыҫне «драмдруг» кутамккине ҫакса, Шупашкар еннелле
ҫурхи тиха пек яртлаттарчӗ. Атӑл хӗрне ҫитрӗ те... Нимле ылтӑн тӑвӗ те капланса лармасть. Раҫҫейӗн аслӑ юхан шывӗн
хумӗсем Чӑваш ҫӗрӗн сылтӑм ҫыранне йӑлтах ҫисе яма пуҫланӑ иккен. Кашни мӑн хапрӑк-савӑт хапхинчен шырлан хуралса тухать. Ҫав шырлансем кӗрлесе анлӑ канала пӗрлешеҫҫӗ.
Ҫӗнӗ юхан шыв тӑрӑх укҫа-мул тиенӗ пӑрахутсемпе баржӑсем
тӳрех Мускавалла куҫаҫҫӗ. Хӑйне куҫ кӗретех ҫаратса йӗмсӗр
тӑратса хӑварнӑ тӗнче мул хуҫийӗсене ним тӑвайманнипе чунӗ
кӳтнӗ чӑваш пролетариачӗ хысакра типӗ пулӑ кӑшласа ларать.
- Чупса ӑш хыпрӗ пуль, улӑх кунталла? - алӑ тӑсса пачӗ
ӑна Улатимӗр Шупашкаров. - Хурҫӑ шӑратакансемпе паллаштаратӑп. Хам та мартен кӑмакинчен уйрӑлаймастӑп.
- Ан тӗлӗнтер-ха, - терӗ Терентьев. - Эс пенсие тухни...
Писатель. Ҫыр та ҫыр, гонорар ҫап...
- Ҫамкаран хытах пырса ҫапрӗ-ха ку ҫӗнӗ пурнӑҫ тукмакки.
Хӑвах пӗлен, гонорарӗпе курка сӑра та туянаймастӑн. Пенсийӗ
вӑл виҫҫӗ пасара каймалӑх ҫеҫ, виҫ эрнене ҫитет, тепӗр эрнине хыр хӑййи кӑшласа вӗҫлемелле-и. Ирӗксӗрех тӑван агрегат
заводне ҫул тытрӑм. Хырӑм саплӑкне ҫавӑнти укҫапа саплаштаркалатӑп. Ак ку ачисем те...
Вӗсенчен пӗри, улӑп кӗлеткелли, аллине лаш! сулса каларӗ:
- Сакӑр-вунӑ пин пӑрахса параҫҫӗ те пире, чурасене...
- Вӗри цехра тамӑкри пек ӑшаланнӑшӑн, вӑхӑтсӑр сывлӑха пӗтернӗшӗн пире сакӑр вунӑ пинрен кая мар тӳлемелле.
Хуҫасем хӑйсем ай-яй, - пуҫне пӑркаларӗ ун ҫумӗнчи.
- Иртнӗ ӗмӗрте хурҫӑ шӑратнӑ чухне эпӗ завод директорӗнчен нумайрах ӗҫлесе илеттӗмччӗ, - ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт
хыҫать Шупашкаров. -Х а л ӗ ...
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- Хуҫасем халӗ пирӗнтен ҫӗр-ик ҫӗр хут пысӑкрах шалу
илеҫҫӗ. Эпӗр пӗлменни тата мӗн чухлӗ-ши?
- У й куҫлӑ, вӑрман хӑпхаллӑ теҫҫӗ марччӗ-и, -ч е е н пӑхрӗхӑна.
- Куратпӑр-ха та... Авӑ, пирӗн тарпа ҫапса хытарнӑ укҫа
куписем ӑҫталла ишеҫҫӗ. Аякри ҫӑмлӑ вӑрӑм алӑ ҫавӑрса илмен хапрӑк-савӑт юлмарӗ пуль Шупашкарта.
- Калуш савӑтне сыхласа хӑварнӑ терӗҫ, - пулӑ шӑммине
шывалла печӗ хурҫӑ шӑратакан улӑп. - Унсӑрӑн...

«Калуш тӑхӑнмасан,
Мӗн тӑхӑнас-ха халь,
Пирӗн валли-ҫке калуш анчах», - юрласа ячӗҫ пурте.
Улатимӗр Шупашкаров ҫыравҫӑ спортсмена сӗнӳ пачӗ:
- Кунта хуйхӑрса-юрласа лариччен, кӗрлеттер-ха тепӗр
драма. Иртнӗ ӗмӗре кисретме хӑтланнӑ «хумсен» геройӗсем
тӗтрере курӑнми пулчӗҫ. Ҫӗнӗ ӗмӗре силлекенсен ҫӗнӗ хумне
кӑларса кӑтарт-ха халӑха, Микулай.
Пӑрахут кӑшкӑртнипе те илтрӗ ӑна, те илтмерӗ, хысакран
мӗнле шуса аннине те сиссе юлаймарӗ драма другӗ. Тинкеререх пӑхрӗ те... Чӑваш академи театрӗ енчен ӑна хирӗҫ «Пушар
лашине» кӳлнӗ тӗлӗнтермӗш ҫывхарать. Лаша ҫине утланнӑ
Валерий Яковлев, театрӑн илемлӗх ертӳҫи, Ламанчри Дон Ки
хот идальго пек мӑнаҫлӑн курӑнать. Сулахай аллипе чӗлпӗр
тытнӑ юланутҫӑ, сылтӑм аллине арман ҫунатти пек ҫавӑрттарса, сӗрмен кусатӑран кӗввиллӗн юрӑ шӑрантарать:

«Савни, санӑн тусу эп пулам-и?
Ӗмӗр санӑнумра эп юрлам-и?»
Урапи ҫинче, пушар насусӗ вырӑнне, театр ӑпӑр-тапӑрне
купаланӑ. Урапи хыҫне театр сценине кӑкарнӑ. Ҫаврӑнакан сце
на ҫинче артист ушкӑнӗ камитленсе пырать. «Пушар лаши»,
хуҫине асӑрханипе, Йӑлӑма хумхатмалла кӗҫенчӗ. Теренти
Микулайӗ пырса ӑна ачашларӗ те артистла юрласа ячӗ:

«Аҫта каян, Валери, каҫа хирӗҫ,
Иккуҫунтанкуҫҫуль, ай, юхтарса?»
- Пушкӑрт енне, Микулай, репетици ирттерме. Театр та
чухӑнланчӗ. Ёлӗкхи мар, хамӑр та...
- Мӗн, Праски сив куҫпа пӑхма пуҫларӗ-им? - йӑл кулчӗ
Терентьев.
- Эх, тусӑм, пӗлес пулсанччӗ эс ман куҫран мӗнле савӑнӑҫ
куҫҫулӗ юхнине? Праски инке мана хӑй те юратма пӑрахманха. Вӑл мӑнукне качча пама хатӗрленет-ҫке. Йӑлтах ҫураҫрӑ-
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мӑр ӗнтӗ. Пушкӑртран кӑмӑс ӗҫсе хастарланса килетӗп те...
Кӗркунне туя чӗнетӗп. Кӗрлеттерес тепӗр камит ватлӑхра.
-Ӑ н ӑ ҫ у сунатӑп! Манӑн туй парни ҫук-ха. Ҫав пӑрахута хуса
ҫитсен ҫеҫ, - тесе театр тусӗ, «драмдруг» кутамккин ҫаккине
хытарса, «Атӑл-Мускав» шыв каналӗ хӗррипе пушар лашинчен
те хытӑрах чупрӗ. Чӑвашӑн ылтӑн хумӗсем ҫийӗн ярӑнса ишекен укҫа пӑрахучӗсемпе баржисем те хӑвӑртлӑхне ӳ.тгерсех
пычӗҫ. Ҫӗнӗ юхӑмри «Тӑван Атӑл» парнине ҫӗнсе илейӗ-ши
хальхинче чӑваш халӑх писателӗ?
Тамӑк хуранне вӑрлани
Чӑваш сатира классикне Аслут Лексантӑрне ылтӑн хӑйӑрӗ
алама пулӑшнӑ хыҫҫӑн тӗнче ӑрӑмҫин Эзопӑн «шӑрт каманти»
пӑрахут кӑшкӑртнӑ сасӑ еннелле ҫул тытрӗ. Нухрат хуйхи ҫук,
пулас миллионер кашнинех ӗҫшӗн тӳленӗ. 1272 тенкӗпе танлашмалӑх ылтӑн пӗрчиллӗ халь пурте. Ҫапах та...
- Пӗр уйӑх хырӑма саплаштаркалӑпӑр-ши кунпала? - иккӗленӳллӗ сасӑ пачӗ тахӑшӗ. - Кило сысна ашӗ те ик ҫӗр тенкӗ ытла
сирӗн. Сӗтне те ӗҫес, хӑймине те ҫуллас, ҫуне те ҫиес килет-ҫке.
Аслут ҫамкине картлантарса пуҫ кунтӑкӗнче тем кӑлтӑртаттарчӗ те, кулам пекки туса, каларӗ:
- Эх, хаклӑ коллегӑсем, намӑс та пире ҫакӑн пек начар
«апат-ҫимӗҫ карҫинккипе» кӗтсе илмешкӗн чаплӑ хӑнасене,
анчах мӗн тӑвӑн-ха ӗнтӗ. Хырӑм карҫинккине те чӑпи тултараймастпӑр-ҫке какӑриччен ҫимелӗх. Тутлӑ апат-ҫимӗҫ вырӑнне унта - пуш сӑмах хӑмпи. Суя юмах купи. Ҫавӑнпа чӑвашсем
Атӑл тӑрӑхӗнче чи чухӑннисен шутӗнче.. Раҫҫей хырӑмӗн карҫинкки чӑваш карҫинккинчен 266, самарсен 362 тенкӗ хаклӑрах. Эй, пуҫа усар мар-ха, халӗ эпир те ылтӑн хӑйӑрӗ ҫинче
хӗртӗнетпӗр. Эсир таврӑннӑ ҫӗре ылтӑн тӑвӗ пулать.
Ҫапла «апат-ҫимӗҫ карҫинккине» тултарнӑ ылтӑн пӗрчисене хӗвел пайӑркисемпе хӗмлентерсе хавассӑн пыраҫҫӗ тӗнче
кулӑшҫисем. Анлӑ шыв каналӗ ҫуммипе хашкаса чупакан Теренти Микулайӗ вӗсене хӑй патнелле кӑчӑк туртрӗ:
- Атьӑр-ха пӗрле хӑваласа ҫитер ҫав пӑрахутсене? Чӑваш мулӗ аякка тарать-ҫке. Пӗр ылтӑн курупкине те пулин
ҫаклатса юласчӗ эртелпе.
- Пире ылтӑн нумай кирлӗ мар! - кӑшкӑрса пӗлтерчӗ Эзоп. Эпир Аслут ҫырминчех ӗҫлесе пуйнӑ.
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- Эпӗ хам та пӑрахутсене хӑваласа халран кайрӑм. Хуса
ҫитеес ҫук пуль вӗсене. Ҫавӑнпа чупма чарӑнса хӑвӑрт-хӑвӑрт
утас та, Тӗнче кубокӗшӗн ӑмӑртса, ылтӑн медаль ҫӗнсе илес, тесе чӑваш халӑх писателӗ ылтӑн караванне салхуллӑн ӑсатрӗ.
*

*

*

Леш тӗнче картлашкипе улӑхнӑ Ҫӗрпел чунӗ рай алӑкӗ
еннелле сулӑннӑччӗ кӑна, ун умне ҫут тӗнчере тӗл пулман мӑйракаллӑ Эсрел тухса тӑчӗ, хаяррӑн ҫухӑрчӗ:
- Кашкӑрла тӳрех ан пӑх ырлӑхалла! Авӑ санӑн вырӑну унта
- вӗрекен сӑмала хуранӗнче!
Вут шаршанӗ хыҫӗнчен сиксе тухнӑ Ҫӗпритун Шӑпчӑк Эсреле вӑйлӑ хул-ҫурӑмӗпе пӗрех хирсе ывӑтрӗ:
- Ман ентешӗме кӳрентернӗшӗн пачлаттарап ак хӑвна та
хурана. Ха-ха! - чӑваш кулӑш ҫин хулӑн сассипе силленнӗ
пӗлӗтрен ҫӗр ҫине ҫумӑр шапӑртатрӗ. - Салам, Кашкӑр тусӑм!
Сана та Турӑ пӳрчӗ апла кунта килмешкӗн. Тавах ҫур ӗмӗр хуш
ши ман йывӑр ӗҫе туса пынӑшӑн. Юрать эс култарса-хавхалантарса пурӑнтӑн ял халӑхне. Хӗҫ пек касакан, чӗрӗп йӗппи пек
чикекен чӗлхӳшӗн тата кӑра чунушӑн ҫамку ҫине ахальтен мар
Кашкӑр хушма хушамат ҫаптарккӑларӗҫ пуль ҫав ял шӑлйӗренӗсем. Мӗнле унта? Коммунизм турӑр-и?
- Хэ-хэ-хэ, - кула-кула ыталарӗ Паюк Куҫки иртнӗ ӗмӗрти
тусне. - Социализм евӗрлӗрех пурнӑҫ турӑмӑр пек, коммунизмне вара... Маяковскин шӑлаварӗ ӑшӗнчи пӗлӗт евӗрех йӑсӑрланса саланчӗ вӑл анлӑ уҫлӑха. Аса ил-ха хӑвӑн «Волонтерна»? Чӑваш ҫӗршывӗнчи сӑнавлӑ пӗрремӗш кӑммуна хамӑр
районта мӗнле кӗрлерӗ те, пӗлӗте ҫити ӳхӗрсе хӑпарсан, хӗвел
ҫутине чӑтаймасӑр шап! ҫурӑлса кайрӗ. Коммунарсен-волонтерсен ҫӗнӗлле пурнӑҫӗ ҫинчен ай-хай вӑйлӑ ҫавӑрттарса хайланӑччӗ эсӗ вӑтӑр иккӗмӗш ҫулта. Кӗнекӳне тепре кӑларчӗҫ те,
вар тытсах вуларӑмӑр «Волонтерупа» ытти мыскарусене.
- Халь мӗнлерех-ши Волонтер ялӗ?
- Ялӗ-и? Ялӗ - чукун ҫул ку енчех, вырӑнтан куҫса ларман.
Ушкӑнланнӑ хуҫалӑхӗ саланнӑ, ҫӗрне такамсене сутса янӑ пу
лас. Вупшӗм, кӑмуни те, пурте пӗтнӗ унта. Хамӑрӑн Ҫӗрпел
вара, «Янгорчино» ял хуҫалӑх пӗрлешӗвӗ ячӗпе вӑрнарсене
ҫӗклет, мухтавӗпе республикипе янӑрать. Курасчӗ сан ҫав ырлӑх пурнӑҫа паянхи куҫпа? Тульккӑш пӗр пысӑк кӑлтӑк пур. Вӑрӑ-

94

хурах мӑян вӑрри пек хупларӗ яла. Ирӗклӗ сывлама памаҫҫӗ.
Чукун тата алюмини йышши хуран, чашӑк-тирӗк хӑвармарӗҫ.
- Мӗн тума кирлӗ вӗсене хуран? Унччен хуран таврашӗ
вӑл лаҫра-мунчара ирӗклех ларнӑ-ҫке?
- Вӑрласа тимӗр-тӑмӑра ӑсатаҫҫӗ. Тӗслӗ металл хаклӑҫке. Ӗҫме укҫи ҫук. Тар юхтарса ӗҫлес килмест. Полнӑй анархи
ку енӗпе ҫӗр ҫинче. Пуҫлӑхсем те, милици те ун ҫине алӑ сулнӑ.
Хӑйсен хуранӗсене ҫаратнӑ тӗслӗх нумай.
- Мӗнпе пӗҫерсе тӑранса пурнаҫҫӗ вара ял ҫыннисем?
- Йӑмра касса вуллине татаҫҫӗ те, чавса хуран пекки тӑваҫҫӗ,
кӑвайтӑ ҫине ҫакса яраҫҫӗ те, хуранӗ ҫунса пӗтнӗ ҫӗре апачӗ те
пиҫет, шывӗ те вӗреме кӗрет. Тӗнчене тӗлӗнтермелли ҫӗнӗлӗх!
Эп юмаха ҫаптартӑм-ха. Эс ху мӗнле пурӑнатӑн ку тӗнчере? Каласа пар-ха, Шӑпчӑк Папай. Эпир сана тахҫанах райра тесе, тамӑкра тӗл пулсан, тӗлӗнтӗм. Пирӗн юратнӑ Шӑпчӑкӑмӑр рай пахчине янраттарса савӑнтарать-ха тесе мухтанни ахапех пулчӗ апла.
Шӑпчӑк сӑмалаллӑ пит-куҫне шӑлса илчӗ те ассӑн сывласа ячӗ, ентешӗ ҫине ӑшӑ куҫпа пӑхса, васкамасӑр калаҫрӗ:
- Мана ҫеҫ мар, сана та, Кӗҫтенттин тусӑм, ямарӗҫ тӳрех
рай алӑкӗ патнелле. Ҫылӑхулавӗпех пулас. Саптакри пекех кунта
та, малтан сортировкӑра пулатӑн. Суйла-суйла, тӗрӗсле-тӗрӗсле,
унтан унталла-кунталла ӑсатаҫҫӗ. Мана, чиркӳ ҫыннисене ултавшӑн питленӗскерне, тамӑка яма йышӑнчӗҫ. Усал ҫын элекне
пула вунӑ ҫул вутра ӑшаланнӑскершӗн маншӑн кунта Сталин
тамӑкӗ хыҫҫӑн райри пек кӑна. Ҫур ӗмӗр хушшинче хӑнӑхрӑм
ӗнтӗ. Ял-йыш, тӑван-пӗтен аса килнипе нушаланни ҫеҫ.
Ҫӗр ҫинчен хӑнаран тин кӑна таврӑннӑ Паюк Куҫки Шӑпчӑка хут татки тыттарчӗ. Ӑна вӑл куҫлӑх тӑхӑнсах вуларӗ. Ҫӗрпел
хӑйӗн ывӑлне уява чӗнет. Ял 400 ҫул тултарать иккен! Шӳрпе
ҫиме васкатать.
- Чӗннӗ ҫӗре каясахчӗ, - хыпӑнса ӳкрӗ Шӑпчӑк. - Анчах
мӗнле, мӗнпе?
- Мӗн, йӑмра хуранӗнчи така пуҫне кӑшлама-и? - кулса
ячӗ Паюк Куҫки.
- Мӗншӗн апла калан? Пирӗн кунта хуран ҫук-им?
Вӑрттӑн итлесе тӑракан Эсрел хуран айне типӗ вутӑ пуленки пӑрахрӗ те ҫумри Шуйттанпа тем пӑшӑлтатрӗ. Иккӗшӗ те
таҫта кайса ҫухалчӗҫ. Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, каварҫӑсем
персе те ҫитрӗҫ. Ҫывракан Аслати урапине ҫап-ҫамрӑк Шуйттана ты тса кӳлнӗ, тамӑкри саппас хурана хыҫала лартнӑ.
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Хӗпӗртенипе хӑйсем качакалла мекеклетеҫҫӗ. Ҫӗр ҫинче тухтӑрта ӗҫленӗ Ҫӗпритун ҫӳлти патшалӑхра та хисепрех иккен.
Вӑл вут-ҫулӑмпа пиҫсе каякан шуйттансен суранӗсене сиплетмӗн. Акӑ мӗнле майпа лекрӗ Аслати урапи Шулашкар-Вӑрнар
ҫулӗ ҫине. Эзоп камантине хуса ҫитрӗ.
- Тпру, Шуйттан кӗвенти! - тилхепине карт! туртса чарчӗ
ӗрӗхекен урхамаха ямшӑк. - Аван-и, тусӑмӑрсем? Кутна тӗкӗр
хам ҫума.
* * *

Ҫӗрпелте уяв кӗрлет. Ял халӑхӗ савӑнать. Ҫынсем тӑват ҫӗр
хутурра кӑшкӑрса пӗрне-пӗри ыталаҫҫӗ. Ҫӗпритун Шӑпчӑкхӑй ӑҫта
ҫитнине хӑй ӗненмест. Ӗлӗкхи армансенчен аяларах ҫӗнӗ урам
сарӑпнӑ. Икӗ хутлӑ капмар ҫурт умӗнче вӗтӗр-шакӑр хӗвел юрри
шӑрангаратъ. Ясли-сада хирӗҫ охвис текен ял пульници умӗнче хӗрлӗ
хӗреслӗ чиперкке сиплевҫӗсем саркаланса тӑраҫҫӗ. Тёп лапам тав
ра шкул, культура керменӗ, суту-илӳ ҫурчӗ, ял тытӑмӗн кантурӗ...
Авапхи ватӑлнӑ хыр умӗнче хӑнасене Тимӗрҫӗ Кеорки ачи
Михаил Горбунов влаҫлӑн кӗтсе илчӗ, ял хуҫалӑх кооперативӗн
пуҫлӑхӗпе Геннадий Романовпа пӗрле ял хапхине яриех уҫса ячӗ:
- Ырӑ сунса кӗтетпӗр. Ҫӗрпел тӗпелнелле иртӗр.
Тӗнче ӑрӑмҫисене чӑваш халӑхӗн хӑна кӗрекине кӗртсе
лартрӗҫ. Кӗр сӑри сӗтелӗн ури авӑнать. Ял ҫынни хӑйӗн ҫӗр
пуянлӑхӗпе мухтанать. Ҫулпуҫ палӑкӗ патӗнчи сцена ҫинчен
кӗрек, француз, нимӗҫ, акӑлчан, вырӑс, чӑваш чӗлхи ял артисчӗсен пултарулӑхӗнче хумлӑн-хумлӑн янӑрать. Тӗнче ӑрӑмҫисем, вӗсене хӑлхана чикнӗ хушӑрах, Чӑваш ҫӗршывӗн варринчи Илем тӗнчине - Ял Третьяковкине кӗрсе хавхалануллӑн
ҫӳрерӗҫ, искусство чӗлхипе пурне те ӑнланмалла ҫӗкленӳллӗн
калаҫрӗҫ. Ҫӗрпел ӑсчахӗ Хрисан Васильев Шӑпчӑкран ыйтрӗ:
- Итле-ха, Ҫӗпритун, хӑв ятунтан кил-ҫурт ҫавӑрсан, ҫилҫунат пек ӑйӑр ӳстернӗччӗ. Пирӗн те ҫавнашкал Милок-Мирок
пурччӗ. Унпа Шупашкара вӗҫсе кайса килеттӗмӗрччӗ. Иксӗмӗр
ӑмӑртнине манман-и?
- Манман, Хрисан. Куратӑн-и, паян та мӗнле ӑрсурникпе
яла таврӑннине? Ай чупас, вӗҫес, ҫырас килет, вырас килет
тӑн-пуҫ уйӗнчи тыр-пула...
Тыр-пул ӑмӑртӑвӗнчи маттурсене саламланӑ хыҫҫӑн сӗт ну
май сӑвакан, аш купи купалакан паттӑрсене чысларӗҫ. Мухтан-
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малли ҫӗрпелсен нумай, ура тапса кӑтартмалпи те, урра кӑшкӑрса тӗлӗнтермелли те: кӗр сӑринче вёсем ялан республика парниллӗ. Ҫапах та... пёр хуйхӑ: шӳрпе пӗҫерме така хуранё сук.
Ҫавӑнпа вӑкӑр пусма тивнё. Пурне те чышкӑ мӑнӑш аш тыттарчӗҫ.
Уяв каҫӗнче хурал та пуҫне лӑнк уснӑ пуль ҫав. Вӑрӑсем Эсрелпе Шуйттан Ҫӗприттун Шӑпчӑка шӳрпе пӗҫерме парса янӑ тамӑк хуранне пӗҫертнӗ те ватса тимӗр-тӑмӑра ярӑнтарнӑ, ҫамрӑк
Шуйттана качака ячӗпе аш-какай комбинатне кайса панӑ. Ӑна пусса
тирпейленӗ хыҫҫӑн «Натуральнӑй шуйттан» кансервӑ кӑларӗҫ.
Эзоп камантин ҫулҫӳрев малалла тӑсӑлать. Шӑпчӑкӑн Тамӑка
вӑхӑтра таврӑнмалла: ҫамрӑк Шуйттансӑр, хурансӑр, урапасӑр...
Кӗреке хушшинче ҫапла шухӑшласа ларнӑ вӑхӑтра пуҫтӑрринче кӗмсӗрт-кӗмсӗрт! шӑрт-шарт! турӗ, ҫиҫӗм тепре ялтлатса илчӗ те, Шӑпчӑк сиссе те юлаймарпӗ хӑй леш тӗнчене вӗҫсе
хӑпарнине. Тӗп тамӑк хуранӗ ҫумӗнче хӗртӗнсе тӑракан Паюк
Куҫки ӑна шӑл йӗрсе кӗтсе илчӗ:
- Дҫта лайӑхрах пурӑнма: хӑнара-и е леш-ку тӗнчере?
Ҫӗпритун Шӑпчӑк хӑйне туслӑн ҫавӑрса илнӗ шуйттансем
ҫине ытарлӑн пӑхса, ҫирӗппӗн хуравларӗ:
- Хӑнарах.
Виталий Енӗшӗн кулӑш тӗнчи вӗҫӗ-хӗррисӗр анлӑ
Тӗнче кулӑшҫисен ушкӑнӗ Вӑрнар ен Ҫӗрпелӗнче ямшӑксӑр тӑрса юлнӑччӗ. Ямшӑкӗ, Ҫӗпритун Шӑпчӑк, тӑрук хӑй вырӑнне, леш тӗнчери шуйттансене сиплеме васканӑ, ял ӑрсурникӗсем-вӑррисем тамӑк хуранне урапи-мӗнӗпех сутса янӑ,
«ӑйӑрне» аша панӑ. Кулӑшҫӑсем пуян ялта хӑналаннӑ вӑхӑтра
аш-какай комбиначӗ «Натуральнӑй шуйттан» кансервӑ та кӑларма пуҫланӑ. Акӑ ӑрсурниксем масар ҫумӗнчи пӗве хӗрринче мухмӑр чӗртсе ҫав кансервӑна тӑранаймасла ҫисе лараҫҫӗ.
Шӑпчӑкӑн вил тӑпри палӑкӗ патӗнчен таврӑнакан хӑнасене
вӗсем кӑчӑк туртрӗҫ: «Астивсе пӑхмастӑр-и? Чӗлхӳсене ҫӑтса
яратӑр». Чӑнах та пит тутлӑ иккен. Хӑнасем те лавккара кутамккисене тултарчӗҫ. Шуйттан кансерви Ҫӗпритун Павӑлчпа Паюк
Куҫки тусӗ валли те ҫитмелле.
Камантӑ та камантирсӑр мар ӗнтӗ. Ҫуррансен тилхепине
тавралӑха лайӑх пӗлекен Виталий Енӗш ҫавӑрса тытрӗ. Вӑл
вӗсене Янсарина тӑвӗ урлӑ, уйсем тӑрӑх Канаш районне ҫитиех илсе кайрӗ. Вӑрмана кӗчӗҫ.
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- Кӗрек мӑйӑрӗ пулсанччӗ кунта, - ун-кун пӑхкаларӗ ҫул
хӗррипе тӗмӗн-тӗмӗн ӳсекен йывӑҫсем ҫине Эзоп.
- Ӑна Шупашкар пасарӗнче те туянӑпӑр, - Ҫӳлелле кармашрӗ Енӗш. - А к ӑ вӑл пирӗн чӑваш м ӑйӑ рӗ-тӗнчере ҫуктутлӑ
мӑйӑр. Ҫисемӗр.
Кӗҫех пурин кӗсйи те сап-сарӑ мӑйӑрпа тулчӗ.
- Ай вай-вай, ӑҫта-ши Пӗрремӗш Петӗр патша, ун валли
кунта карап тумалли мӗн чухлӗ юман кашласа ларать, - парка
йывӑҫсенчен тӗлӗннипе шлепкине ӳкерчӗ урлӑ турат ҫинче
ларакан ула курак ҫӑварӗнчен сыр татӑкки тухса ӳкессе Ла
фонтен француспа чӑтӑмсӑррӑн сӑнакан Кӑлкан Лексантӑрӗ.
Чӑвашла ҫӗре ҫитиччен шутлама вӗреннӗ Эзоп пӳрне хуҫлатма пуҫларӗ: пӗрре... утмӑл тӑваттӑ. Урӑх ҫук-им?
- Акӑ вӑл утмӑп пиллӗкмӗшӗ! - сарлака хул-ҫурӑмӗнчен сисӗмлех шаплаттарса илчӗ Иван Мучи Енӗше. - Епле мӑнаҫлӑн
тӑрать улӑпла пирӗн ертӳҫӗ. Авӑ мӗнле пуян вӑл хӑйсен ялӗн
вӑрманӗпе пӗрле. Хӑй те утмӑп пиллӗкре. Саламлар тӑван чӗлхе
тусне. Чӗлхине лапаткалама манмасть. Ахальтен мар вӑл «Капкӑнӑн» ман ятпа мухтакан премине ҫӗнсе илчӗ. Мӗн парнелемши сана, шӑллӑм, ҫак чаплӑ кун ячӗпе? Юрӗ ӗнтӗ, ман кулӑш сӑмахне тӗнче тавра ҫавӑрнӑшӑн тав туса ыталасси ҫеҫ юлать.
Юнашар кукалесе тӑракан пушкӑрт паттӑрӗ Селӗм Мар
сель е, тӗрӗсрех каласан Марсель Салимов, сенӗк вӗҫӗнчи
«Хэнэк» журналне вӗҫертрӗ те, редакторла тӳрленсе, тусӗ умӗнче кулӑш сӑмахӗ каларӗ:
- Асран кайми Виталий Енӗшӗм, ман та пур сан валли хаклӑ
парне: йышӑнсам ыр кӑмӑлтан француссен Марсель хулине.
Вӑрмантан тухса униче патне ҫитсен, кулӑш камантине вётёршакӑр ҫавӑрса илчё, пурин пуҫӗ ҫине те чечек кӑшӑлӗ лартса ячё:
- Привет, братья! Салам! Ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр! - ҫ у х ӑ раҫҫӗ вырӑсланасшӑн ҫунакан Пратьякасси Енӗш ачисем.
Енӗш вӗсене хӑйӗн мӗн пур чӑваш ачи, чӑвашла вӗренекен ытти халӑх ачи валли те тин кӑна пичетленӗ хип-хитре кӗнекине парнелерӗ:
- Ан васкӑр тӑван чӗлхерен уйрӑлма, вулӑр тӑрӑшсах «Чӑн
тӗн букварьне». Ӑслӑ та таса чунлӑ пулатӑр вара.
Тӑван кӗтес ытамӗнчи Виталий Григорьевичӑн куҫӗ умӗнчен хӑйӗн пурнӑҫӗ хумлӑн-хумлӑн юхса иртрӗ. Амӑшӗн сӗчӗпе
качака сӗчӗ ӗҫнине, йывӑҫ тирӗкрен йывӑҫ ҫӑпалапа тинкӗлепе салма яшки ҫинине, ашшӗпе тата Кеорки шӑллӗпе тар юх-

98

тарса суха тунине, тӑрмаша-тӑрмаша хутла вӗреннине, йӑмра
айӗнчи пӗрремӗш юратӑвне аса илчӗ.
Пакунлӑ тумтирпе пӑшал йӑтса утни, Пушкӑртстанри заводсенче токарьте, слесарьте ӗҫлени ӑна пурнӑҫ мӑлатукне
ҫирӗпрех тытма пулӑшнӑ, лушкӑрт хапӑхӗн паттӑрӗ Салават
Юлаев кӗрешӳллӗ ӑмӑртура чӑвашла ҫӗнтерме хӗмлентернӗ.
Майсӑр тӑратнӑ кӗрепле ҫине ӑнсӑртран пусса ҫамкине мӑкӑль
кӑларнӑ Витали пурнӑҫра пурте хӑй вырӑнӗнче майлӑ, ҫирӗп
йӗркеллӗ пулмаллине ӑнланнӑ, ун пирки ыттисене пёлтермешкӗн катаччие тухма Пегас ятлӑ чарусӑр урхамах ҫилхинчен ҫавӑрса тытнӑ. «Капкӑнӑн» Леонид Агаков, Хветӗр Уяр,
Аркадий Эсхель, Трофим Иванов-Таҫук, Василий Тоймак, На
дежда Черепанова вӗрентекен Аслӑ шкулне Мухтав хучӗпе
пӗтернӗ хыҫҫӑн, сӑнар пултарулӑхӗн Парнас тӑвӗ ҫинех улӑхса каять, унтан хӑйӗн сиплӗ те пултаруллӑ кӗнекисене тӗнче
халӑхӗн пуҫӗ ҫине кӗрхи вӑрман ҫулҫи пек вӗҫтерме пуҫлать.
Чӑвашпа пӗрлех вӗсене тутарӗ, пушкӑрчӗ, ҫармӑсӗ, удмурчӗ,
вырӑсӗ, украинӗ, шур вырӑсӗ, казахӗ, узбекӗ, мадьярӗ, чехӗ,
нимӗҫӗ, акӑлчанӗ, еврейӗ тытса хӑй чӗлхипе вулать.
Пегаса ҫӑварлӑхланӑ Виталий Григорьев писатель ӗнтӗ Ана
толий Финько, Николай Максимов, Александр Кӑлкан тата ытти
тус-юлташёсемпе майӗпенех хӑйӗн кулӑш тӗнчине кармакланӑ,
«Сӗрекине» сарса пурнӑҫри йӑхтӑр-яхтӑра сыватса юсамашкӑн
«Капкӑн» мунчине чӑмтарса пынӑ, халӗ те ӑшши парса тӑрать.
Тӑван ывӑлӗн менелникӗ ячӗпе Пратьякасси - чӑваш кулӑшҫин тӗп ялӗ-ҫӗрӗ - Енӗше енӗшле мухтаса алӑ ҫине ҫӗклет,
пӗлӗтелле ывӑтать:
-Ч ӑ в а ш Республикин культурӑн тава...
Марсель Салимов саламлакана чарсах тӳрлетет:
- Пушкӑртстан Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченне Виталий Григорьевич-Енӗше сирӗнпе пӗрле мӗн пур пушкӑрт халӑхӗ саламлать. Малашне, тен, чӑваш культурникӗн ятне
те илӗ-ха вӑл ертсе пыракан органсем орган сасси пек таврана
уҫҫӑн янраттаракан чӑваш талантне сума сӑвас тесен.
Мӗн тӑвӑн, наградӑна суйласа параҫҫӗ. Тӗнче кулӑшҫисем
те Енӗше Эзоп чӗлхин Маҫтӑрӗ ятне пама йышӑнчӗҫ.
2006 ҫ.
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Хир сысни шӑрчӗ пек мӑйӑхлӑ, выҫӑ анчӑк куҫӗ пек антӑх
куҫлӑ, каска пуканӗ пек кӗлеткеллӗ Тунката Платунӗ кӗпер ҫинче
Малтикасри Ҫиҫӗм Ҫинахванне хуса ҫитрӗ те сӗрмен кусатӑран сасси пек хӑйӑклатрӗ:
- А вӗт, хаклӑ ҫыннӑм, пирӗн хуҫа ҫемҫе пукан ҫине ларнӑранпа тырӑ хӑш уйра акса тунине те, сӗт ӑҫтан чӑрлатса тухнине те пӗлмест тет. Мӗнле пурӑнмалла-ха капла?
Ахаль те фермӑна васкакан Ҫинахван, хӑйне ҫак кармаҫӑвар тытса чарнипе кӑмӑлсӑр пулнӑскер, пушшех тарӑхрӗ, вара:
- Ан ухмахлан-ха эс, Платун, нивушлӗ ял кооперативӗн
пуҫлӑхӗн хура ӗҫпе аппаланмалла. Унӑн тӗп ӗҫӗ - пирӗн эртел
хуҫалӑхне ӑслӑ пуҫпа ертсе пырса халӑха пуйтарасси, пире
ҫӑкӑрлӑ, укҫа-тенкӗллӗ тӑвасси, - т е р ӗ .
Ун еннелле куҫӗнчен сивӗ хӗлхем сирпӗтрӗ те Платун хӑйӑлти хултӑрчне малалла ҫавӑрттарчӗ:
- Ҫук ҫав, ӑна ту та, кӑна ту тесе кӑтартса ҫӳренилех ӗҫ
тухмасть. Ҫӗнӗлӗх тапхӑрӗнче хамӑр яхӑпӑкара нимӗнле улшӑну та курмастӑп эпӗ. Пирӗн ҫеҫ-и, пур ҫӗрте те йӗркесӗрлӗх.
Сан фермунта та сысна вити пӗве еннелле чалӑшнӑ.
Утса кайма тӑнӑ Ҫинахван каялла ҫаврӑнса Платун патне
ҫывхарчӗ, ӑшри тӑвӑл хумне ун еннелле ҫаптарчӗ:
- Эс ху анра-сухра! Ялта йӗрке пултӑр тесе хӑҫан та пулин
урлӑ выртана тӑрӑх ҫавӑрса хутӑн-и? Юмах ҫапса та ҫынна
вӗрентсе ӗмӗрне ирттертӗн. Бригадир чухне ултавлӑ куҫупа
халӑхран култӑн, хуҫалӑх пурлӑхне шанса парсан каллех варласа пуйрӑн, ферма пуҫлӑхӗнчен те аяккалла сысна ярӑнтарнӑшӑн тухса ӳкрӗн. Кӑшт лӑпланса пурӑнкаларӑн та страхагента кӗрсе ӑшӑ вырӑн тупрӑн. Ҫӳретӗн халь ял тӑрӑх карма
ҫӑварӑнти хура ҫӗлен сӑнни пек наркӑмӑшлӑ чӗлхӳне епӗлтеттерсе. Ку таранччен те кӑмӑллӑ сӑмах илтмен эп санран. Ялан
пурне те сивӗ аллунти хура мелкепе сӑрмаклатӑн. Мӗн ӗҫ пур
сан пирӗн фермӑпа? Пуҫлӑхран мӑшкӑлласшӑн-ха тата, ылтӑн пек ҫынна хурлать. Ара вӑл хӑйшӗн кӑна мар, маншӑн та,
агроном-зоотехникш ӑн та, такамш ӑн та вӑй-халне, пӗлӗвне
шеллемест, вӑхӑтне хӗрхенмест. Санашкал хӑйшӗн кӑна ҫунмасть. Эпӗр унта хамӑр ӗҫе хамӑр пӗлсе тӑватпӑр, сан пата
пырса пулӑшу ыйтмастпӑр. «Хаклӑ ҫыннӑм» тет-ха тата мана.
Каккуй ҫывӑх пулма санпа, ҫӗрӗк тункатапа, юнашар кукленсе
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лармастӑп, халь ҫакӑнта вӑхӑт ҫунтарса тӑнӑшӑн та кулянатӑп. Халӑх ахальтен тупса памарӗ пуль ҫав сана хушма хушаматна та. Ниҫта пӗр тус-юлташ ҫук санӑн.
Платун вӑкӑрла пӑхса илчӗ те ун сине, тем аса илнӗн кавӑн пек пуҫне вӑлтӑрт ҫавӑрчӗ, унтан мӑйӑхне пӗтӗркелесе
пырне хытарчӗ:
-Х а л ӑ х ҫинче пулсан-и халь сана ку элекшӗн... актӑ ҫырмалла, ҫӗршывра революциппе улшӑнусем пулса иртнӗ саманара
ҫитменлӗхсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларакан ҫӗнӗ демократа кӳрентернӗшӗн... Ҫапла эсир, чӑтаймасӑр чуна уҫса калакана юратма
стӑр, унашкаллисене хӗсме хӑтланатӑр. Ахальтен-и ӑҫта килчӗ
унта арпашу-харкашу. Шавлаҫҫӗ, кӗрлеҫҫӗ, шантараҫҫӗ... Пирӗн
яхӑпӑкӑ пуҫлӑхӗ пек кӑтартса кӑна ҫӳренипех ӗнтӗ пурнӑҫ урапи
ланкашкаран тухаймасть. Лҫта та пулин лӑчӑрт-лачӑрт. шӑтӑртшатӑрт тӑватех. Эс, Ҫинахван, шутла-ха лайӑхрах, мӗншӗн тинӗсре пӑрахутпа пӑрахут пырса ҫапӑнать, чукун ҫул ҫинче пуйӑспа
пуйӑс тӗкӗшсе чӗвен тӑрать, атом вӑйӗ уҫҫа сирпӗнсе тухса аҫтаха пек алхасать... Йӑптах ҫынсем хуравлӑха ҫухатнине пула. Куратӑн-и, ҫырма юппи ман пахчана карта айӗпе вӑрттӑн шӑтарса
кӗрет? Ял старостипе ял хуҫалӑх кооперативӗн хуҫине тата бри
гадира йывӑҫ ларттарма кашни ҫуркуннех асӑрхаттарса тӑнӑ
ҫӗртех... Ял эрозийӗ - пурнӑҫ эрозийӗ епле пысӑк хӑвӑртлӑхпа
сарӑлать. Хамӑр ҫумри ҫак пӗчӗк фактран анлӑ пӗтӗмлетӳ туса
тӗнче калӑпӑшӗпе пуҫа ҫавӑрттарма пӗлес пулать ӑна.
- Ху умӑнти ҫырмана хӑвӑн йывӑҫ лартса тӗрекпетмелле,
- тесе Ҫиҫӗм Ҫинахванӗ малалла таплаттарчӗ.
Тунката Платунӗ ӑна хуса ҫитсе чарчӗ те:
-А х а , сана та килӗшмест асӑрхаттару, - терӗ куҫ айӗн пӑхса. - Ҫапла вӑл канӑҫсӑр ҫын, ӑшра капланнине ҫиеле кӑларасшӑн, калаҫса, тӗнче илтмелле кӑшкӑрса ҫирӗп йӗрке тӑвасшӑн, пурнӑҫа ҫӗнетсе чечекпентерсшӗн. Тӗнче калӑпӑшӗпе
янратмасан пире кам илтет? Мӗн, Антарктидӑра капашсӑр мӑн
пӑр ахальтенех катӑлса кайнӑ тетӗн-и эсӗ?..
«Сан хӑвӑн чӗрӳнти пӑр хӑвӑртрах катӑлса каясчӗ, Антарктидӑри ӗҫ-пуҫпа минретӗн», - тесе тарӑхуллӑн шухӑшласа
илчӗ ҫав вӑхӑтра Ҫинахван.
- Илтнӗ пуль, юлашки тапхӑрта унта та кунта ҫӗр вӑйлӑ
чӗтренет, вилӗм ҫил-тӑвӑлӗ алхасать, тусем ҫинчен чул-юшкӑн юха-юха анса сиен кӳрет, е шӑрӑх ҫӗрте пӑрлантарса лартать, тӗнче усаллӑн кисренет. Ман шутпа, ученӑйсем начар...
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- Тӗнче тытӑмӗнче, ҫут ҫанталӑк аталанӑвӗнче унта темӗнле улшӑну та пулма пултарать. Ҫӗр те чӗрӗ: сывлать, хускалать.
Мӗншӗн эс таҫти чӑтлӑха, инҫет уҫлӑхне кӗрсе кайса пустуй чакаланатӑн? Куҫна ҫын анкартинелле кӑна ан ывӑт, каялла ҫаврӑнса
пӑх та ху хыҫӑнта мӗн купи ларса юлнине лайӑхрах асӑрха.
Хӗрсе кайсан сӑмахне вӗҫне ҫитермесӗр нихҫан та чарӑнмасть Платун. Халӗ те каласах пӗтерме хӑтланчӗ:
- Тӗнче ыйтӑвӗсене те вӗсене йӑлтах хамӑр ыйтусемпе
ҫыхӑнтарма пӗлмелле. Мӗншӗн тесен эпир пурте пӗр ҫыхӑра.
Ҫук, начар ӗҫлеҫҫӗ-ха ученӑйсем те, нихҫан пӗтмен энерги шутласа кӑларассипе те американсенчен юлаҫҫӗ, ҫӗр чӗтреннине
те чарса лартаймаҫҫӗ, ҫанталӑка та йӗркелесе тӑраймаҫҫӗ, пӗр
пӗчӗкҫӗ чӑмӑр ҫиҫӗме те тытса унпа усӑ кураймаҫҫӗ...
- Эсӗ ӑна ху тытса пӑх-ха пӗрре, Платун, тыт та ҫӑварлӑхла, килӗнте электростанци туса тӗлӗнтер тӗнчене. Нобель премине те илӗн тен. Мӗнле пек, э? - ахӑлтатсах кулса ячӗ Ҫиҫӗм.
-С а н а кулӑ, ман вара чун ыратать. Ҫӗрҫывӑраймастӑп, пуҫ
ҫаврӑнакан пуличчен, ухмаха тухса кайиччен шухӑшлатӑп. Йӗрке
тӑвас килет. Акӑ анчахрах тепӗр хуйхӑ татӑлса анчӗ пуҫӑм ҫине.
- Мӗн чӗмери тытрӗ тата?
- «Озон шӑтӑкӗ». Антарктидӑра чи малтан асӑрханӑ тет-и
ҫавна. Хӗвел радиацине чӑрмавласа тытса тӑракан виҫӗ мил
лиметр хулӑнӑш чатӑр кӑна вӗт вӑл, урӑхла каласан - Ҫӗр
лӗпки. Сарӑлса кайсан ҫав шӑтӑк? Мӗн тӑвӑпӑр? Сапламалла
ӑна хӑвӑртрах. Никаккуй та Чӑваш тӳпине ҫитермелле мар, карттусне хывса пӳрнипе пуҫтӳпине шаккаса кӑтартрӗ Платун.
Ҫав хушӑрах ҫил ҫавӑрттарса килчӗ. Ҫиҫӗм ялтлатрӗ. Хӑрушӑ сасӑ яла кисретсе ячӗ. Тин хӑпрӗ Платун Малтикас ҫыннинчен. Ферма пуҫлӑхӗ ҫаврӑнчӗ те:
- Эй, Платун, Ҫӗр чӑмӑрӗн мар, сан хӑвӑн тӑрри шӑтӑк
пулас унта! - тесе кӑшкӑрчӗ.
Те илтрӗ лешӗ, те илтмерӗ ӑна, ҫил ҫӗкленӗ ҫӳп-ҫапран
сыхланасшӑн пуҫне ик аллипе хупласа вӑл килнелле чупрӗ.
Пӳрте кӗрсен Платун, ывӑннипе хашкама ернӗскер, диван ҫине
каска пек лаплатса ӳкрӗ.
Ҫиллӗ-тӑвӑллӑ ҫумӑр таврана кисретсе лӳшкерӗ. Мачча
хӑми тӑрӑх майӗпен куҫакан хӑнкӑлана сӑнаса выртакан кил
хуҫи сасартӑк темле йӑлтӑр-ялтӑрскер электричество розеткинчен ҫуталса тухнине асӑрхарӗ. Асамлӑ чӑмӑркка хӗмленсе алӑк
патнелле вӗҫрӗ, кӑмака тавра вутланса ҫаврӑнчӗ, диван тӗлне
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ҫитрӗ те, аллисемпе хӑлаҫланса ҫӗкленме пуҫланӑ тарлӑ этем
ҫамкине ҫапӑнса ҫурӑлса кайрӗ.
Малтикас урамӗ леш енчи хӑраххӑн ларакан кивӗ пӳрт вӑраххӑн ҫунса пӗтрӗ. Ҫине тӑрса сӳнтерес текенех те пулмарӗ
пулас ӑна. Кӑмрӑкпа, кӗлпе хутшӑнса кайнӑ ҫын юлашкийӗсем
вӗҫленмен урӑх улшӑнӑва куҫрӗҫ.
Ҫут ҫанталӑк тӗлӗнтермӗшӗ - чӑмӑр ҫиҫӗм - Тунката Платунне тӗнче ыйтӑвӗсене татса памашкӑн хӑех пулӑшрӗ.
2006 ҫ .

ҪАПӐҪУ - ҪУРАҪУ
Кармаҫӑварпа Туллӑр тӗл пулнӑ. Иккӗшӗ те ансӑр кӗпер
ҫинче тӑраҫҫӗ.
-Ҫ у л пар! Э с -ҫ у л п у ҫ м ар!-кӑш кӑратьтуллӑр. -П ирӗнш ӗн
чикӗ ҫук.
- Ах, эс тӗнчене явакласа илнӗскер, ман чӗлхене те ҫыхлантарасшӑн-и? Ман чӗлхе - ҫӗлен чӗлхи. Ман чӗлхе....
- Наркӑмӑш чӗлхи сан, Кармаҫӑвар хаспатин, - хӑй ҫумнелле туртать ӑна Туллӑр. - Акӑ сана Альп тӑвӗсен хӳттине
хупатӑп та, сӑннуна ылтӑнпа хуплатӑп та... Наркӑмӑшран ҫуллӑ
чӗлхе туса хуратӑп. Ҫав чӗлхе сана, Кармаҫӑвар, кӑткӑ тӗминче ҫӑмарталлӑ Влаҫ ятне ҫавӑрса илме пулӑшӗ.
- Ай, тавах сана, Туллӑр хаспатина, юрать-ха сана, Тинӗс
урлӑ ашса каҫнӑ Ҫӑлӑнӑҫа, ҫӑвара тултарнӑшӑн, калатӑп шантарсах чӑвашсене те: пит ҫӑмарти ҫурӑличченех карса хурӑр
ҫӑвара -Т у л л ӑ р тӑрантарать, пире влаҫ парать, савӑнтарать.
Кармаҫӑвара чавсипе сирет те Туллӑр, тенкӗ ҫакнӑ пир
тӑрӑх Чӑваш ҫӗршывне ҫӗмӗрттерсе кӗрсе каять, хӑйне чечекпе кӗтсе илнӗ Шупашпа Кар хулинче хӑйӗн Туллӑр ҫӗршывне
сарӑлтарма тытӑнать.
2006 ҫ .
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ВИҪ ҪАВАЛ КУЛЛИ
Вӑрнар пуҫлӑхӗсене эпӗ Михаил Иванович Ивановран пуҫласа кӑшт-кашт астӑватӑп, вёсен пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен
вара сахал мар илтнӗ. Халӑх асӗнче тӑрса юлнӑ вёсен ӗҫ мелӗпе ӑс-тӑн мехелӗ кашнин кӑмӑл-туйӑмне, пултарулӑх шайне
пурнӑҫ ҫаптаркки пек кӑтартса парать.
Михаил Архангел
Пӗррехинче Михаил Иванович Хурӑнсур Ҫармӑса тӑрантаспа кӗрлеттерсе ҫитнӗ. Раман арманӗ ҫумӗнче хӗрарӑмсем
тырӑ вырнӑ. Михаил Иванович сӑран аттисемпе тулӑ хӑмӑлне
чаштӑртаттарса пырать те:
- Турӑ пулӑштӑр, инкесем, - тет карттусне хывса.
- Т ур р и пур а х ҫав, С а н а р п у ҫ е н н е с ул ӑ н н ӑ ҫум ӑ р
пӗлӗтӗнчен тӑрантаспах ярӑнса анчӗ, - ҫурлине хулпуҫҫи ҫине
хурса йӑлл кулать вӗсенчен пӗри, ялта Кахал Праски текенни.
-Т ы р ӑ вырас килет-им?
- Килет ҫав, питӗ вырас килет, инкесем, алӑ кӗҫӗтекен
пулчӗ. Турӑ тенӗрен, турӑ мар-ха эп, райком секретарӗ ҫеҫ.
Иванов пулатӑп, Михаил Иванович. Илтнӗ-и?
- Курман-илтмен, - куҫ айӗн пӑхать йӑм хура ҫӳҫлӗ Праски.
- Хӑв мӗн ятлӑ-ха эс?
- Праски.
- Алла пулсан, паллашрӑмӑр. Кӳр ҫурлуна.
Михаил Иванович тӗрленӗ шур кӗпине хывса тӗм ҫине хурать те васкаса вырма тытӑнать.
- Сан лашупа Иртемене кайса килме юрать-и? - ыйтать
Праски. - Ваттисене асӑнтармалла та...
- Юрать, юрать, кунӗпех чупсан та юрать, - пуҫне ҫӗклемесӗр шӳтлерех капать Иванов.
Праски тӑрантас хыҫҫӑн тусан мӑкӑрлантарса вӗҫтерет. Кӑнтӑрла та ҫитет, кахал апачӗ ҫывхарать... Кахал Праски ҫук та ҫук.
Хӗрарӑмсем унран тем тӗрлӗ мыскара аса илсе кулаҫҫӗ. Михаил
Иванович тырра тӗпӗнчен, типтерлӗ, пӗр пучах кастарса хӑвармасӑр вырать, анана хӗрарӑмсенчен юлмасӑр тытса пырать.
Хӗвел Кӑмаш вӑрманӗ тӑррине ҫаклансан тин ял енчен урапа
сасси илтӗнсе каять. Тилхепине Кахал Праски тытнӑ, кӑрманӗнче
вӑрӑм ҫӳҫне вӗлкӗштерсе Иртеменкасси пупӗ ларса пырать.
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- Ӑ ҫ т а Турри? Хӑшӗ Михаил Архангелӗ? - тӗлӗнсе тӗпчет
вӑл хӗрарӑмран.
Авӑ, -тӗ л л е с е кӑтартать тарласа тырӑ выракан арҫын енне
Праски.
- Ҫавӑ-и? - сӑхсӑхса илет пачӑшкӑ. - Ара вӑл - антихрист.
Район кӑмунисчӗсен пуҫлӑхӗ. Эй, турӑ, усалтан сирех.
- Парам сана антихрист, - куҫне-пуҫне чалкӑштарса илет
ямшӑк, - ҫав самантрах хӑйсем патнелле ҫывхаракан Михаил
Иванович аллинчи ҫурлана туртса илет те пачӑшкӑна тыттарать. - Me, выр каҫ сӗмӗ киличчен. Мана паян Турӑпа чиркӳ
ҫыннисем пулӑшаҫҫӗ. Михаил Архангел аннӑ ман ума. Пачӑшкӑ
та ман алра. Сӑпаҫҫипах ҫӳлти аттемӗре.
Пачӑшкӑ ҫурлана тытать те ҫавӑркаласа пӑхать, унтан ана
ҫумӗнче таракан Михаил Ивановича каялла тыттарать:
- Вырӑр, мана ҫылӑх пулать. Паян ӗҫлеме юрамасть. Турӑран ҫылӑх. Хӑй вара Кӑмаш вӑрманӗ тӑрринче тутар тюпетейкки пек сиккелекен хӗвеле ҫурӑмпа хупласа Канаш еннелле
сӑхсӑхса илет: «Эй, Ҫӳлти Аттемӗр, Санӑн яту хисеплентӗр.
Санӑн патшалӑху килтӗр. Санӑн ирӗкӳ ҫӗр ҫинче те ҫӳлти пе
кех пултӑр, паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар пире, ҫылӑха ан кӗрт
пире, усалтан хӑтар пире...»
- Ҫитет сана кӗл вӗҫтерсе, - вӑтанмасӑрах янрать ӳсӗртерех Праски. - Сана паян кӗрекере савӑнма ҫылӑх пулман, ха,
уйра пилӗк авма ҫылӑх ӑна. Кама ӗненмелле халь пирӗн: кӑмунистсен «антихристне»-и е Христос вӗренекенне?
Хӗрарӑмсем ӑна чарасшӑн, Кахал Праски те лӑпланмасть:
- Пӳрне пуҫӗ пек просвирпа хырӑма сапламалла-и пирӗн е
ал арманӗ пек ҫаврака ҫӑкӑрпа хырӑм тӑрантармалла? Тавах
Турра. Пӗлет иккен вӑл халӑха кам ытларах кирлине. Тавах сана,
Михал Иванч. Виличчен те манмӑпӑр сана, Михал Архангела.
Турӑ ҫӗр ҫине янӑ Михаил Архангел районти коммунистсен вӑйне пӗр ҫӗре пӗтӗҫтернӗ хушӑрах ҫӗр ӗҫӗнчен те писмен, кирлӗ чухне алла сенӗк те, ҫурла та тытнӑ.
Пӗрремӗш шухвӗр
Виталий Данилович текен шухӑшлӑ ҫын пурччӗ тата. Да
нилов колхозсене уазикӗпе хӑй тӗллӗн ҫӳреме юратнӑ. Сӑмахне ылтӑн укҫасӑр илейместӗн унран. Тутине чӑмӑртаса пырать
ҫапла вӑл пӗр кӗрхи кун руль умӗнче. Чукун ҫул урлӑ каҫсан
кутамкаллӑ хӗрарӑма хуса ҫитсе лартнӑ.
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- Чар, шухвӗр! - кӑшкӑрнӑ лешӗ Кӳстӳмӗр патне ҫитерехпе. - Me сана чей ӗҫмелӗх вунӑ пус.
Виталий Данилович вак укҫана илет те, ним кулмасӑр
кӗсйинчен вунӑ тенкӗ кӑларса хӗрарӑма тыттарать. Хӗрарӑм
хут укҫана ҫавӑркаласа пӑхать.
- Нимпе шофер та мар эпӗ, райком секретарӗ. Пӗрремӗш сек
ретарь! - тесе пуҫне сӗлтсе хӑй ҫулӗпе малалла вӗҫтерет Данилов.
- Ч ӑнах та п ӗ р р е м ӗ ш е х пул ь ҫав эсӗ, ы рӑ ҫы ннӑм ,
пӗрремӗш ҫынах пултӑн районта. Ара, кам ухмаххи вунӑ пуспа
вунӑ тенкӗ улӑштарса парать? Тӗнчере пулманни ку! Вӑт шухвӗр
тёк шухвӗр эс - пӗрремӗш шухвӗр, - ҫӗтӗк ҫӑпатине хӑйӑр кӗнине туймасӑр униче патнелле утать кутамкка ҫакнӑ хӗрарӑм Ершепуҫ еннелле тусан мӑкӑрлантарса пыракан машинӑна куҫҫуллӗ куҫӗпе ӑсатса.
Хрущ ев ҫулӗ
Тепрехинче Виталий Данилович Данилов Кульцава кайса
килме шутланӑ. Колхоз хуҫипе Сергей Ксенофонтович Коротковпа ҫул-йӗр нушисем пирки калаҫмалли пулнӑ унӑн. Машина
ямшӑкне Илле Иванча килне янӑ та вӑл ҫула тухнӑ. Ҫитмелли
ҫӗре ҫитсен правлени ҫумӗнчи лачакара уазикне кӗртнӗ те
лартнӑ: ни малалла, ни каялла. Шоферӗ унӑн, хӑвӑртрах чупма тесе, малти урапасене туртмалли хатӗр-хӗтӗрне кӑларса
хунӑ пулнӑ иккен. Ун пирки хуҫине асӑрхаттарма маннӑ. Тарӑхса вӑрҫса илет те Данилов ӗҫе пикенет. Ҫумрах уҫӑ чӳрече тулли
Коротков саркаланса тӑрать.
- Трактор кирлӗ мар-и?
- Тавтапуҫ, Сергей Ксенофонтович, ҫиччасах майлаштаратпӑр ӑна, - пылчӑкра чӗркуҫҫи таран ашса утать райком секретарӗ. -Т у х а тп ӑ р уҫҫа. Кӗҫех.
Коротков телефон трубкине тытать те:
- Мускавпа срочнӑ ҫыхӑнтарӑр мана! - тет. - Хрущевпа.
Данилов малти урапасемпе ӳпӗнсех ҫӑрӑлать. Колхоз хуҫи
кӗҫех мӑнаҫлӑн калаҫма пуҫлать:
- Никита Сергеевич! Тӑванӑм, здравствуй. Сывлӑху еплерех?
Ташлатпӑр, тетӗн-и? Юрать, юрать аплатӑк, эпир те хӗмлентеретпӗр-ха. Маххӑ памастпӑр никама та. Куккуруза-и? Хам ҫӳллӗш
иккӗ. Настоящий Сӑр вӑрманӗ. Пурте пур пирӗн, тульккӑш... ҫул
ҫук. Чул, асфальт кирлӗ. Эх, мӗн тери йывӑр кунта пире, дорогой
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Никита, ялта. Курасчӗ сан, тӑванӑм, тусём, колхозник мӗнле ҫӑрӑпнине. Ял ҫынни ҫӑрӑлнине кӑна мар, парти райкомӗн пӗрремӗш
секретарӗ лапрана путнине курасчӗ. Вӗсем путмаҫҫӗ, шывран та
типӗ тухаҫҫӗ, тетӗн-и? Чӑнах, акӑ пӗри хам чӳрече умӗнчех ҫӑрӑлать. Лачакара. Ҫул ҫук! Халех пыма хатӗрленеп, тетӗн-и? Юрать.
Хорошо! Кӗтетпӗр апла. Чул та, асфальт та, тем те пулать, тетёни? Молодец! Турра пуҫҫапнӑ пек пуҫҫапӑп сана, тусӑм. Спасибо.
Кольцовкӑра тёл пуличчен! Четвёртпех кётсе илёп.
Вӑл вёхётра Виталий Данилович машинине лачакаран кёларма ёлкёрнё, шурлёх аттисене хывса сёран пушмактёханать.
Правление кёрсен ёна Коротков сурёмёнчен сисёмлех лёпкаса
илет:
- Ҫапла ӗҫлес пулать ёна, секретарь. Эсё лачакара ҫӑрӑлнё
вёхётра эпё Вёрнартан правлени патне ҫитиччен ҫул турӑм.
- Мӗнле ҫул? Эпё те шӑпах ҫул ыйтӑвӗпе килнӗччӗ.
- Асфальтлӑ ҫул. Хрущев ҫулӗ. Никита Сергеевич кӗҫех
Кольцовкӑна килет!
«Ну, Зайцев-Заяц, пукути!»
Вӑрнарта райсовет ӗҫтӑвкомӗн ҫӗнӗ ҫуртне туса лартсан
ун умӗнчи анлӑ ҫӗр лаптӑкне пӑха-пӑха тӗлӗннӗ ҫынсем:
- Сад пулать-ши?
- Шупашкарти Хӗрлӗ площаде хӑйӑр айне тунӑ хыҫҫӑн
Хӗрлӗ площадь тумаҫҫӗ пуль те...
- Ахӑртнех район патшисен палӑкӗсене лартаҫҫӗ.
Халӑх пуҫа ҫӗмӗрнӗ хушӑрах анлӑ лаптӑк варрине тӑваткал чул купи купаланнӑ.
- Кун ҫине эпир Ленин палӑкне лартатпӑр, - алӑ тытса
йышӑннӑ райкомпа райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗсем.
Район Совечӗн пуҫлӑхӗ Сергей Степанович Волков ҫулпуҫ
палӑкӗ мӗнлерех пуласси пирки шухӑшласа тӑнран кайнӑ. Хӑй
курни-илтнине те, кӗнеке-хаҫат-журнал Ильич палӑкӗсем ҫинчен пичетленине те аса иле-иле вӗсенчен чи лайӑххине шыранӑ. Райком ҫы н н и с е м п е та вл а ш са та илнӗ. Купчи ко в
пӗрремӗш секретарь Ленина аллисене ҫӗклеттерсе чӗнӳллӗн
уттарасшӑн. Ӗҫтӑвком председателӗ аллисене хыҫалалла тыттарса Шупашкарти пек тарӑн шухӑша путнӑн кӑтартасшӑн.
- Акӑ эп сана, мӑйракасӑр такана, хам тӑрса кӑтартатӑп
аплатӑк, - тенӗ ӳкӗте кӗме пӗлмен ҫамрӑк пуҫлӑха тарӑхнӑ
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Волков. - Пӑхса тӑр чӳречерен. Хӑй вара ҫавӑнтах хашкаса
тухнӑ та никӗс ҫине меллӗн вырнаҫса тӑнӑ. Ҫав вӑхӑтрах унта
ача-пӑча ушкӑнӗ шавласа ҫывхарнӑ.
- Ой, ҫӗрле Ленин атте килсе тӑнӑ. Ӗнер ҫуккӑччӗ.
- Ытла интереслӗ ҫулпуҫ ку. Пӑхӑр-ха, пӑхӑр! Хырӑмӗ
хуран пек.
- Тупнӑ тӗлӗнтермӗш. Халь сысна нумай. Умма та. Шаркку
ҫисе шӳнӗ ӗнтӗ вӑл. Революци хыҫҫӑн ҫеҫ Ильич выҫӑлпӑ-тутӑллӑ пурӑннӑ, хӑйне Мускава ярса панӑ апат-ҫимӗҫ вакунӗсене те ачасене панӑ тет.
- Х а , пуҫӗ Хрущевӑнни пек.
- Ҫук, Хрущев пуҫӗ Сахара пушхирӗ пек. Ку Ленинӑн пуҫӗ
вара... Пӗлетӗр-и, ачасем, кун пуҫӗ пирӗн ҫуртри Волков мучинни пек. Эпӗр ӑна мультикри Волк тетпӗр.
- Мӗншӗн?
- Хулӑн сассишӗн. Пӗлетӗр-и, пӗррехинче... Волков мучи
пушмакӗсене алӑк умне хывса хӑварать. Сарайӗнче пирӗн капкӑна шӑши лекнӗччӗ. Шӑши виллине пушмаккин пуҫне чиксе
хутӑм та, вӑрттӑн сӑнама пуҫларӑм. Тухрӗ те Волк урине пушмака чикрӗ, силлерӗ-силлерӗ те, унтан шӑши вилли тухса ӳксен,
ҫурт кисренмелле кӑшкӑрса ячӗ. Эпӗ чӑтаймасӑр ахӑлтатса
кулса тартӑм. «Ну, Зайцев-Заяц, пукути сана», - тесе пушмаккипе вӑркӑнтарчӗ Волк. Тути-ҫӑварӗ те Волков мучинни пекех
сарлака, сӑмси те лапчӑк. Ҫиччас пире ак: «Вӗренмелле, вӗренмелле, тэтах та вӗренмелле», - тет.
- Ха, тути кулать Ленин аттен.
- Эхе, куҫне мӑч тутарчӗ.
- Ой-ой, ҫилпе сулланать. Кайса ӳкет пуль. Часрах, Зай
цев! Эс ӗҫ урокӗ валли мӑлатукпа пӑта илтӗм тенӗччӗ...
- Ҫиччас.
Зайцев текен хӗрлӗ ҫӳҫлӗ куктирӗллӗ арҫын ача сумкинчен
хӑвӑрт мӑлатукпа пӑта кӑларать те «палӑк» урине шач! шач!
ҫапса лартма пуҫлать. Волков чӑтаймасӑр сылтӑм аллине ҫӳлелле ҫӗклесе: «Ай! Ну, Зайцев-Заяц, пукути!» - тесе Вӑрнар халӑхӗ илтмелле кӑшкӑрса ярать. Ачасем ахӑлтата-ахӑлтата шкулалла чупаҫҫӗ. Зайцевӗ ҫаврӑнатьте: «Их-ик, пука, Ленин атте,
пука, Волков мучи, пука, пуктӑвиччен, Волк!» -т е с е шӑлне йёрет.
Каҫса кайса кулакан Купчиков Волков патне пырать те:
- Ну, мёнле пек, Сергей Степанович, Ленин вырӑнӗнче
тӑма лайӑх-и, - тет.
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- Аллине ҫӗклеттерсе хӑюллӑнах уттарар, - килӗшет Вол
ков, тутине пӑрса.
- Ҫапла ҫав вӑл, районти пӗрремӗш ҫын каланине яланах
итлес пулать, - хӗвеле хирӗҫ йӑлкӑшса илет Альберт Тимофее
вич. - Манпа килӗшнӗ пулсан тӳрех, ҫак мӑшкӑла та курмастӑнччӗ.
- Шкулта ӗҫлесе ӗмӗре ирттернӗ ҫыншӑн вӑл, маншӑн, хӑнӑхнӑ мыскара ҫеҫ. Ачалӑх - шаймӑкпӑх. Ап-ап, юн кӑларчӗ мур
илесшӗ Зайцев кӳршӗм, - тесе Волков урине хыпашлать. - Ап-ап,
пӳлӗме кӗрсе сурана ҫӑвам-ха. Кӗленче тӗпӗнче кӑштах юлнӑччӗ
Хӑмла секретарӗ
Софья Матвеевна Поляевана парти райкомӗн идеологи секретарьне лартсанах-ха, Хурӑнсур Ҫармӑса кӳршӗ ялтан Ҫӗрпелтен вӑтам шкул учителӗсем пынӑ, Шлыковпа калаҫса кайнӑ.
Михаил Степанович, библиотекӑра кӗнеке суйлаканскер, кӑххӑмлатса, сывӑ юлнӑ аллипе шуралнӑ ҫӳҫне якатса илнӗ те:
- «Хӑмлине» суйларӗҫ апла, - тесе ахӑлтатса кулса янӑ. Хӑмла пек йӳҫӗ идеологи пулать малашне районта... Ха-ха....
Учительсем м алтанах ӑнланаймасӑр аптранӑ, темиҫе
вӑрҫӑ вучӗ витӗр тухса уксах-чӑлаха юлнӑ аслӑ хресчен, кол
хоз, ял Совет пуҫӗнче нумай ҫул хушши тӑнӑ хисеплӗ ватӑ
каланине пуҫра шӗкӗлченӗ.
- Ан тӗлӗнӗр, ачамсем, - тенӗ вӑл кӑштахран питне туртӑнтарса. - Эсир, ҫамрӑксем, пӗлместӗр. Тахҫан хӑмлаҫӑсен
курсӗ пӗтернӗ Поляева тип хӑмла пекех ҫӳле вӗҫсе хӑпарчӗ.
Хӑвӑра, вӗрентекенсене вӗрентме пуҫласан, куратӑр ак. Пире
те вӑл хӑмла тума вӗрентсе тӑнран янӑ та... Ак, ҫак кӗнекере те
ҫырса хунӑ кулӑш пур: «Кӗске Ҫерки, патша еркӗнӗн кӗске йӗмне
кӗске пуҫӗ ҫине тӑхӑнтартса, ӑна кӗсрелле ихӗрттернӗ», -т е н ӗ .
Михаил Степанович кулӑш кӗнекинчи сыпӑка мӗншӗн вуласа кӑтартнине ялти учительсем ӑнланнӑ-ши, ӑнланман-ши,
анчах, пӗррехинче...
Районӑн тӗп вӗрентӳҫи (идеологӗ) вӑтам шкула пынӑ.
Ҫӗрпелне. Шкул директорӗ Станислав Николаевич Николаев
икӗ хутлӑ йывӑҫ ҫуртра пуҫлӑха куҫлӑх хывсах ертсе ҫӳренӗ.
- Коридорта та, классенче те стенасене ӑпӑр-тапӑрпа тултарса лартнӑ, -а л л и п е хӑлаҫланса кӑтартнӑ секретарь. - Цӗка
инструкцийӗнче шкул стенисем парти идейисемпе тулӑх пулмалла тенӗ. А кунта мӗн куратпӑр? Темле Сен-Симонсемпе
Коменскисем, Песталлюцисем... Пестолковщина.
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- Ара... Сен-Симон вӑл... - диктор сассипе сёмахсене татса каласа ӑнлантарма тытӑнать тӗлӗннӗ директор. - Философ...
- Ҫырма та пёлмен, ятне хӑть чӑвашла Ҫын-Ҫимун тесех ҫырмалла пулнӑ, пёлеп эп ялти хвилософ сене, - касса
татать Поляева. - Коменскийё тата кам? Ма ӑна та йӑнӑш
ҫырнӑ? Каменский... Каминский пуль ӗнтӗ вёл, паллӑ ҫынах
пуль. Камин, кёмака тёвакан...
- Ара... Коменский вёл - аслӑ шухӑшлавҫӑ, дидактика пуҫаруҫи...
- Эсир хёвёр та калаҫма маннё, Станислав Николаевич.
Ухмах вырённе ан хурёр мана. Чухлатпёр эпир те. Всюш, рай
ком секретарӗ. Ҫитменнине тата - иккёмёшё! Кампа мёнле калаҫмаллине пёлес пулать ёна. Мён таклататёр. Нимле татактика та мар, тактика вёл, - вёрентет районён тёп идеологё шкул
пуҫлӑхне. - Парти тактики. Парти тактики вара паянхи кун ҫапла:
стенасене Цӗка чӗнӗвӗсемпе пуянлатса, вӗрентӳ шайне чи ҫӳлӗ
шая ҫӗклемелле. Мачча таран. Пӗлӗте ҫити. А эсир кунта песталлюцисемпе пуҫа минрететёр ачасенне. Пестолковщина!
-А р а ... Песталоцци вёл...
- Ҫук, ҫук, - каллех алё сулать Поляева, - пестолковщина
сирӗн шкулта. Песталлюцисемпе ҫӑкӑр ҫитереймӗн ял ачисене. Цёка пире шӑпах вӗренӗве ӗҫпе тачӑ ҫыхӑнтарма хушать.
Эсир вара парти тактикине те темле татактика тесе тёратёр.
Ял песталлюцийёсемпе пестолковщинёна кёрсе каятёр. Идея
енчен вёйлах мар иккен эсир. Бюрора итлемелле пулать сире.
- Ара... Песталоцци вёл... - мёнпе те пулин ёнлантарасах ки
лет пулас хёй умёнче мёнле идеолог тёнине чухласа илнё Станис
лав Николаевичӑн пӗчӗк ачасене пуҫласа вёрентмелли теорине
пуҫарса яракан, шӑпах вӗрентӗве ӗҫпе ҫыхӑнтармаллине тӗплекен
Швейцари педагогӗ ҫинчен. Аптранӑ енне вара вёл: - Песталсццин
«Акёш юррине» пётём тёнче пёлет, - тесе юрланён каласа ярать.
Софья М атвеевнӑн тарӑхнӑ пит-куҫӗ тин кулё паллипе
улш ёнать.
Паҫӑрах каламалла та, - тет вара ҫемҫен. - Калап ҫав ку
Песталлюцине ытла артистла сёрласа хунё, хушаматне те ял
ҫыннисем мёшкёлласа тупса панё пуль тесе. Шёпах эпир художественнёй самодеятельность смотрне ирттерме йышёнтёмёр
бюрора. Тёнче пёлет пулсан сирён Песталюццине, вёл хамёр
район ӗҫ ҫыннийӗсене те савёнтартёр хёйён «Акёш юррине»
шӑрантарса, пилӗкҫуллӑха срокчен тултарассишён ырми-канми, мёнпур вёй юлмиччен кёрешме хавхалантартёр. А ҫапах

110

та... - портретсем ҫине тепёр хут тӗллесе кӑтартать идеолог, КПСС ретӗнчех тӑраҫҫӗ-и вёсем?
- Ара... Вёсем...
Директора ҫӑвар уҫма памасӑр вӗҫлет райком секретарӗ:
-Ӑнланмалла. Сначчӑт, партире тӑмаҫҫӗ сирӗн Ҫын-Ҫимунпа кӑмака тӑвакан Каминский те, «Атӑл юрри» шӑрантаракан
Песталлюци те... Халех снимать тӑвӑр портретсене. Тасатӑр
стенасене. Цӗка чӗнӗвӗсене ҫырса ҫапӑр. Пестолковщина!
- Э с ӗ р -х ӑ в ӑ р Писталюцци^, апла пире пукулувнӑ кӑпӑсӑна хӳтерсе кӗртесшӗн пуясан, ялти кулувасем те шлепкеллӗ, тесе пит-куҫне упӑтелле пӑркалантарса юлать юнашар итлесе
тӑракан кулӑш ӑсти - шкул хуҫалӑхӗн аслӑ ҫынни Паюк Куҫки
директора куҫ хӗснӗ май.
Халӑх ҫулӗпех
Вӑрнар районне туса хунӑранпа та парти комитетӗнче тинӗс
ишевҫи секретарьте ӗҫленине никам та астумасть. Халӑх ӑстӑнне хӗвел тухӑҫ - хӗвел анӑҫ, кӑнтӑр-ҫурҫӗр йӗрӗпе ҫирӗп
тытса пымалли тилхепене алла парсан, Михаил Алексеевич
Васильев карал вӗтӗ хум ҫинче ташланӑ пек ташласа та илнӗ.
Ҫав хуш ӑрах вӑл ӑслӑ пуҫ кунтӑкӗнчи ылтӑн тырӑ пӗрчине
шыраса тупнӑ: тинӗс ҫынни тӗлӗкре те ҫӗр курать.
Ишнӗ ҫапла вӑл анлӑ та хумхануллӑ пурнӑҫ тинӗсӗнче,
халӑхпа пӗрле авӑснӑ ӑс-тӑн кӗсменне. Ҫичӗ хутлӑ хум та чарайман ӑна, шыв айӗнчи шӗвӗр ту тӑрри те путарайман...
Район идеологе Васильев шухӑшлав тинӗсӗнче, пӗрремӗш
секретарь аллинче пулнӑ пулин те, пӗрремӗш рангри капитанах
пулнӑ. Вӑл тытса пыракан ӑс-тӑн карапӗ ҫӗршыв ҫулӗпех малал
ла ишнӗ. Халӑх ҫулӗнчен пӑрӑнман Михаил Алексеевич. Никам
умӗнче те пуҫҫапса нӗшӗклемен, никама та парӑнма шутламан.
Ял чирӗ
Чӑннипех хресчен чунлӑ, ял пурнӑҫне тӗнче вӑхӑчӗн картӗнче пуянлатма пултарнӑ Василий Игнатьевич Романов, хӑйне
хуптӗрлесе райком ҫуртне кӗртсе янӑ хыҫҫӑн, кукашшӗн сӑмахне аса илнӗ. «Ху кӳлмен лашапа ҫула ан тух» тени ӑна пӳлӗм
тӑрӑх уттарнӑ та каллӗ-маллӗ. «Е эпир ӗҫлеме пӗлместпӗр, е
эпир - хамӑр вырӑнта мар» тенине час-часах илтме тӳр килнӗ
ун чухне пӗрремӗш секретарьпе калаҫакансен.
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Пӗрремӗшӗ вара... тӗлӗкре Ҫӗрпел урамӗсем тӑрӑх ҫӑпата
сырса утнӑ, ял уйӗсенче кирзӑ атӑпа трактор хыҫҫӑн хашкаса
пынӑ, хӑй ларттарнӑ культура керменӗнче сӑран пушмакпа чӑваш вальсӗ ташланӑ. Колхоз-совхоз пуҫлӑхӗсене ҫӗрӗмӗш
выговор панӑ хыҫҫӑн Романов хӑй агрономра, председательте
ӗҫленине, райӗҫтӑвкома ертсе пынине, хӑй камсене «хӗненине» аса илсе шухӑша путнӑ, унтан, райком тавра виҫҫӗ утса
ҫаврӑннӑ та... хулӑн папкине икӗ хутлӑ хӑрушӑ ҫурта манса
хӑварсах, тӑван ялне ҫурран тухса утнӑ. Хӑй кӳлнӗ лаша ҫинех
ларас килнӗ ял чирӗпе чирленӗ хресченӗн.

Мыскарасӑр кам пурнать
*

*

*

Иртнӗ ӗмӗр варринче Вӑрнарта BJ1KCM райкомне ертсе
пынӑ Анатолий Емельянов хими заводӗнче ӗҫлекен чиперкке
активисткӑна кӑмӑлланӑ. Поселокра ҫук астармӑш хӗр качча
хӑнана чӗннӗ. Кӗсйине мӑйӑр пек канфет тултарнӑ, аллине че
чек ҫыххи тытнӑ кавалер курнӑҫма палӑртнӑ ҫӗре ҫунатлӑ
ӗмӗтпе вашкӑртса ҫитет, кирлӗ хваттере шыраса тупать.
- Кам эс?! - сасартӑк сиксе тухать ун умне тӑлпан кӗлетке.
- Пӗрремӗш секретарь...
- А эп кунта - пӗрремӗш кавалер! Пурнас килсен...
Сӑмса умӗнче алӑк шарт! хупӑнать.
Р ай ко м а та в р ӑ н н ӑ А н а то л и й В и кто р о в и ч хӑ й ӗ н ӗҫ
пӳлӗмӗнче тарӑхсах сасӑпа калаҫать:
- Пулмастӑп нихӑҫан та иккӗмӗш: кавалер та, секретарь те!
*

*

*

Анатолий Емельянов Чӑваш писателёсен Союзне ертсе
пынӑ вӑхӑтра ун патне хӑйсен Мӑньял Хапӑсӗнчи Сарра Бара
нова ҫыравҫӑ пырать.
- Ман та Союза кёресчё, - тет ялташне ҫамрӑк автор документсем кӑларса хунӑ май.
- Урӑх яла качча тух, вара илетпӗр хамӑр йыша, - куҫне
чеен йӑлкӑштарса кулать пуҫлӑх.
- Мёншён-ши?
- Пёр ялта икё классике пурӑнма тӑвӑр пулма пултарать.
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Така ҫӑмарти касма та пёлмелле
Альберт Тимофеевич Купчиков райком ҫуртӗнче ҫывӑрса
ӗҫлесех ҫамрӑкпӑхӗпе сывпуллашнӑ. Ларса курман ӗҫ пуканӗ
икӗ хутри нихӑш пӳлӗмре те тупӑнман пуль унӑн. Ҫӗрӗпе маяк
пек ҫутатнӑ вал ларакан пӳлӗм чӳречи. Купчиков питӗ тӑрӑшса
вӗреннӗ. Кунӗн-ҫӗрӗн.
Ш упашкар урлӑ Мускава ҫитсе пуҫне ылтӑн кӑшӑлӗпе
ҫавӑрса килнӗ хыҫҫӑн Альберт Тимофеевич республика калӑпӑшӗпех ӑс парса пурӑннӑ пӗр хушӑ. Унтан ӑна каллех тӑван
Вӑрнарне килсе янӑ.
Пӗрремӗш секретарь ӗҫӗ ҫӑмӑл мар. Шупашкар унран пуриншӗн те ыйтать, район халӑхӗ унран пӗрмай ыррине кӗтет.
Пуҫа самаях ҫавӑрттарма, вӗренсе пухнӑ пӗлӳпе усӑ курма
тивет. Вӗрентесси те, ӑс-тӑн парасси те пӗрлех. Ыррипе пӗрле
тепӗр чухне пӑтӑрмахӗ те, мыскарийӗ те сиксе тухать.
Акӑ пӗррехинче вӑл Уравӑша персе ҫитнӗ те ял ҫыннисене
Тӗп Комитетӑн черетлӗ пленумӗ мӗн йышӑнни пирки ӑнлантарма пуҫланӑ. Хӑйрамасӑрах ҫивӗч чӗлхеллӗ Ҫтаппан мучи
итлет-итлет те секретарӗн шӑмӑсӑр чӗлхинчен юхакан яка сӑмахсене, ӑна сасартӑк ыйту парать:
- Хисеплӗ Альберт Тимофеевич, эсир мӗн-мӗн пӗтернӗ ку
таранччен? Питӗ пӗлес килет.
Ӑнлантару шухӑшне вӗҫлемесӗрех Купчиков хаваспах ка
ласа парать:
- Ялти шкултан вӗренсе тухнӑ. Учительсем хатӗрлекен
институтран. Педагогика институтӗнче вӗреннӗ. Партин аслӑ
шкулӗнче. Обществӑлла наукӑсен академийӗнчен кандидат
пулса тухнӑ. Историк-политолог. Мансах кайнӑ, тата...
Тулӑксӑртарах Ҫтаппан мучи ӑна каллех пӳлет:
- Эй, мӗнле ӑслӑ ҫын эсир... Ун чухлӗ нумай вӗреннӗ пуҫлӑх района ертсе пынине эпӗ пӗлменччӗ-ха. Чӑвашра пулманах пуль сирнешкелли. Питӗ нумай вӗреннӗ. Ҫапах та, калӑрха, така ҫӑмарти касма пӗлетӗр-и эсир?
Хӑйне мӑшкӑлларах панӑ ыйтушӑн кӳреннӗ пек пулнӑ Аль
берт Тимофеевич тутине пӑркаласа кулса илнӗ те:
- Пӗрремӗш секретарь ҫӑмарта касса ҫӳреме тытӑнсан,
сире коммунизм тума кам вӗрентет, - тет.
Ҫтаппан мучийӗ те шакла пуҫне хыҫа-хыҫах, лӗхлетсе, пуҫлӑха ураранах ҫапса ӳкересшӗн.
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- А эп курнӑ така ҫӑмарти касма пӗлекен кӑмиссара.
- Кама?
- Емельянова. Вӑт вал пӗлтӗр ҫак фермӑрах ҫынсемпе те
чунтан калаҫрӗ, лаша та хӑмлаттарчӗ, ман пата киле пырса така
ҫӑмарти те касса хӑварчӗ. Чёлхи те усӑллӑ пулчӗ унӑн, алли те.
- Тупнӑ калаҫмалли. Вӑп ҫӑмарта касма зоотехникумра ятарласа вӗреннӗ. Унӑн ӗҫӗ ҫав-коновалӑн. Кирлех пулсан, эпир те...
Каласа пӗтерме памарӑр-ҫке мана. Таку пур-и? Ҫиччас касатпӑр.
- Мӗн, академире вӗрентнӗ-им ҫӑмарта касма? - ихиклетсе илет Ҫтаппан мучи.
- Чӑнах та, ырӑ ҫыннӑм, академирех вӗрентнӗ, анчах...
М ускавра мар, ял академийӗнче. Така ҫӑмарти касса, така
ҫӑмарти ҫисе ӳснӗ эпир те, хисеплӗ мучи. Килӳнте касман така
пулсан - эп хаваспах.
- Хӑйне ӑна касса ямалла, кастарман така пек ял тӑрӑх
чупса арӑмне макӑртнӑшӑн, - кулса янӑ итлекенсем.
Ҫтаппан мучи алӑ сулнӑ та вӗсем ҫине, вара сӑмахне вӗҫленӗ:
- Питӗ нумай ӑс-тӑн пухнӑ та эсир, Альберт Тимофеевич,
ҫав хушӑрах ҫӑмарта касма вӗрентекен академие пӗтерме те
манман. Хресчен пурнӑҫӗн наука тухтӑрех апла эсир те, Ана
толий Виктӑрч пекех.

Ҫавал сарӑлсан
Район комитетне Анатолий Викторович Емельянов ертсе
пыма пуҫласан, хӑшӗ-пӗри ӗҫсӗр аптӑранӑ.
Нихҫан та кӑвакал пек кутӑн чӑмма шутламан Петр Ивано
вич Краснов пӗрремӗш секретарь пӳлӗмне йӑпшӑнса кӗнӗ те,
сӑмсине нӑшлаттарса, хӑюсӑррӑн ыйтнӑ:
- Анатолий Викторович, хӑҫан доклад ҫырма тытӑнмалла
сирӗн валли?
- Ҫавал сарӑлсан, - йӑл кулса ӑсатать оргӗҫ пайӗн ҫыннине Емельянов.
- Юрать, тавтапуҫ оперативлӑ ӗҫ хушнӑшӑн сире. Кураксем килчӗҫ. Паянах Нурӑса тухса каятӑп. Ҫавал сарӑлнине тӗптӗрӗс сӑнаса ларӑп. Эп парти салтакӗ, - тесе кӑвапа таран тав
туса ҫухалать Краснов.
Пропагандӑпа агитаци пайӗн ӗмӗрхи ӗҫченӗ Николай Ни
китич Мартынов уксахласа кӗрет те:
- Сирӗн ӗҫ мелне ӑнлансах пӗтереймерӗмӗр-ха, Анатолий
Викторович, - тет ахаль те яка туранӑ ҫӳҫне шӑлса илнё май. -
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Унчченхи пёрремёшсем пире доклад ҫыртарса ҫӗр ҫывӑратмастчӗҫ. Сире хӑҫан ҫырса памалла?
- Катӑпнӑ уйӑх тулсан, Николай Никитич, - пит-куҫне хӗвел
шевлипе чӳхесе илет пӳлӗм хуҫи. - Сӑна лайӑхрах тӗнче уҫлӑхне.
-Э сирхуш нине яланах пурнӑҫлама хатӗр, Анатолий Викторо
вич. Уйӑх тӑххӑрри тунӑччӗ-ха. Ҫӗр ҫывӑрмасӑрах ӗҫлӗп ӗнтӗ халь.
«Ҫавал сарӑлсан» чӑваш литературин тӗнчинче, «Катӑлнӑ
уйӑх» та тулнӑ, анчах пӗрремӗш секретарь сӗтелӗ ҫине Красковпа Мартынов ҫырнӑ докладсем пырса выртайман, райком
писателӗ вӗсене ҫав кӗнекесене парнелесен тин ӑнланнӑ парти
ӗҫченӗсем хӑйсем чунтан хисеплекен секретарь мӗншӗн вӗсене доклад ҫыртарманнине.
Каярахпа, Шупашкартан килкелесе кайнӑ май, Емельянов вӗсене «Шыв типнӗ ҫул» Салука улӑхӗнче татнӑ «Хура кӑрӑҫпа» та хӑналанӑ. «Кӗмӗл ҫилпе» хумханакан хӑмӑр ҫӳҫне якатса илнӗ те
Анатолий Викторович, юлташӗсене «Шӑнкӑрав курӑкӗ» тыттарнӑ:
- Ку сире мана «Катӑлнӑ уйӑх» ҫутипе «Ҫавал сарӑлсан»,
пурнӑҫ доклачӗ ҫырма пулӑшнӑшӑн.
Аслине кӗтсе илни
Комсомол райкомӗнче ӗҫленӗ чухне хушӑран «Эпё район
та виҫҫӗмӗш пуҫлӑх тесе култарма юратакан Анатолий Степа
нович Малов майӗпен парти райкомӗн иккӗмӗш секретарьне
вашкӑртса ҫитнӗ. Юнашарти икӗ алӑк витӗр шаккаса кӗмелли
анлӑ пӳлӗме хуҫалла майлашӑнса йышӑнас шухӑш та канӑҫ
паман пуль хӗрӳ ҫамрӑка. Ара, иккӗмӗш секретарьте ӗҫлекен
хӑть те м ӗнле ҫы н та ӗ м ӗт-ш ухӑш ӗпе тӗ л ӗкр е те пулин
пӗрремӗш секретарь пулса куратех. Пӗрремӗшӗсем те ухмах
мар ҫав, хӑйсен ҫумӗсен маниловла шухӑшне ӑнланаҫҫӗ, вара
вӗсене темле майпа та пулин ҫав тӗтреллӗ ӗмӗтрех ҫемҫе пукансӑр тӑратса хӑварма тӑрӑшаҫҫӗ. Паллах, Малова ятарласа уна ш кал аса пл антар м ан. Ӑна, ӑш ӗнче тапса тӑракан
хӗрӳлӗхне кура, район завхозӗ туса хураҫҫӗ. Мӗншӗн тесессӗн,
Анатолий Степановичӑн паллакан-пӗлекен-пулӑшакан ҫын райкомпа райӗҫтӑвкомра ӗҫлекенсенчен те темиҫе хут йышлӑрахҫке. Ҫавӑнпа пӗрремӗшӗ ӑна тӳрех Мускава хӑвалать: «Кай,
Толя, эсӗ унта ытларах усӑ паратӑн».
Кӗҫех Вӑрнар чукун ҫул станцийӗн тавар йышӑнмалли лаптӑкӗ строительство материалӗсемпе тулса ларать. Тёп хула-
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ран вакун хыҫҫӑн вакун килсе тӑрать. Пропагандӑпа агитаци
пайӗнче ӗҫлекенсем хӑнӑхнӑ ӗнтӗ вокзала чупма. Вакунра яла
нах хаклӑ кӑтарту выртать-ҫке: «КПСС Тӗп Комитечӗн... йышӑнӑвне пурнӑҫласа, «...ялсенче экономика вӗренӗвне йӗркелесе ям алла», «...ш кул се н че па рторганизаци секретарӗсен
семинарне ирттермелле», «...ӗҫке хирӗҫ кӗрешессине вӑйлатм ал л а», « ...к у р ӑ н а ка н а ги та ц и е ку р ӑ н м а л л а тум а л л а » ,
вӗҫӗмсӗрех «лалалла» та «лалалла»
Малова кӗтсе ӑсатасси район пурнӑҫӗнчи чи паллӑ уяв кунӗ
пекех'шутланать. Акӑ пӗррехинче Николай Никитич Мартынов питӗ
хумхануллӑн пӗрремӗшӗн пӳлӗмне хашкаса кӗрсе тӑрать. Чӗлхи
ҫӗтнӗ инструктор каланине аран-аран ӑнланса илет секретарь.
«Аслипе килетпӗр, ыран кӗтсе илме хатӗрленӗр», - тенӗ Мапов.
- Камне каламарӗ-и вӑл? - тӗпчет хуҫа.
- Ҫук, - салтакла татса тавӑрать инструктор. - Тӳрех трубкине хучӗ пулас, телефон пиклетме пуҫларӗ.
«Асли такам та пулма пултарать... Обкомри тӑванӗн ҫывӑх
ҫыннине те Цӗкаран канма илсе килме пултарать вӑл... Маловран тем те кӗтме пулать». Пуҫа ҫур кун кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса
сылтӑм енне хӗретсех ярать анлӑ пӳлӗм хуҫи. Аптранӑ енне,
пысӑк хӑна умӗнче намӑс курас мар тесе, вӑл Шупашкара шӑнкӑравлать. Лерен ирпе «Чайкӑпа» ҫитме шантараҫҫӗ.
Вӑрнарта - нихҫан пулман хӗвӗшӳ. Пур пуҫлӑха та ура ҫине
тӑратнӑ. Мартынов мӑн урамри кашни юпа ҫине чӗнӳ хӑми ҫаптарса тухнӑ. Оркестр хатӗрленӗ. Вокзал умне хура вӑрман пек
халӑх пухӑннӑ.
Акӑ, кӗтнӗ пуйӑс кӑртлаттарса шавласа ҫитсе чарӑнать
станцине. Ҫемҫе вакун алӑкӗ уҫӑлать те... Перрон ҫине Анато
лий Степанович ҫӑмӑллӑн сиксе анать, хӑй хыҫҫӑн тухакан самӑр арҫынна анма пулӑшать.
Оркестр хаваслӑ кӗвӗ шӑрантарать. Алӑ ҫупакан ҫынсем
ҫӑварӗсене карса пӑрахнӑ.
- Ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр Вӑрнарӑн пуян ҫӗрӗ-шывӗнче,
хаклӑран та хаклӑ, хисеплӗ хӑнасем, - т е с е чӑвашла тумланнӑ
чиперккесем вӗсене ҫӑкӑр-тӑвар тыттараҫҫӗ, йывӑҫ алтӑрпа
сӑра ярса параҫҫӗ.
- А-а-ах! —тесе пырӗнчен кӑвапи таран аллипе шӑлса илет
Малов куркана пушатнӑ хыҫҫӑн. - Тепре ярса парӑр-ха?
Район пуҫлӑхӗсемпе Шупашкартан килнисем пӗр вырӑнта
шаках хытса тӑраҫҫӗ Маловпа пӗрле ҫемҫе вакунра ларса килнӗ
Краснов-Аслине палласа илнӗ хыҫҫӑн.
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-Ҫ а кӑ -и асли сан? Шалта урӑххи ҫук-и? Анатолий Степанч,
кала часрах! - тӗпчет район пуҫлӑхӗ.
Сӑра мехлекен Малов пуҫа ҫеҫ сӗлтет.
- Паллах, ҫакӑ. Эпӗ вӑл - Асли, тӗнчере пӗр Асли - Краснов-Асли. Чӑваш писателӗ, -т е с е ҫӗкленӳллӗн каҫӑрӑлса сылтӑм аллипе сарлака кӑкӑрне ҫапса кӑтартать те Василий Ива
нович, утма хатӗрленсе тӑракан обком секретарьне пӗчӗк
чӑматанне тыттарать. -Т а в та п у ҫ патшана кӗтсе илнӗ пек кӗтсе
илнӗшӗн, атту эпё сан кабинетуна кӗресшӗн ҫур ҫул тапаҫлантӑм, - лекеймерӗм. Ух! Епле уҫӑ та кӑмӑллӑ ир паян. Вӑрнарсем, сывлӑх сунатӑп сире!
Краснов-Асли пухӑннӑ халӑх умӗнче хӗрӳ сӑмах калама
пуҫлать. Хӑйне 1929 ҫулта, коммунистсен Свердлов ячӗпе хисепленекен университетне вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн, Вӑрнар
райкомӗн секретарьне яни, вӑл вӑхӑтра мӗнле йывӑрлӑхра
ӗҫлени ҫинчен асӑнать.
- Краснов-Аслине мухтав!
- «Вутра» парнелӗр! «Тӑвалла...»
Сырса илнӗ халӑх шавлать-кӗрлет. Маловпа Краснов-Асли
обкомӑн «Чайкине» мӑнаҫлӑн кӗрсе лараҫҫӗ.
- Эл суйман, - пӑшӑлтатать райком секретарӗ ҫумӗнче
таракан Мартынов. - Аслипе килетпӗр, терӗ Малов. Аслипех
килчӗ. Выговор параймастӑр.

Уйрӑлми туссем
Кӗркури Илепер сӑвӑҫа уйрӑлми тусӗ Ан Шар Ли хаспатин
килне ӑсатса ярать. Ферма енчен арӑмӗ качча кайнӑ чухнехи
пек хӳхлесе ҫырма урлӑ каҫать.
- Мӗн пулчӗ, Катюша?
- Председатель хӗнерӗ.
- Мӗн айӑпа кӗтӗн?
- Вӑл хуҫа-ха та, мана, ферма заведующине, сысна ҫуришӗн
пусахларӗ. Вёсен хӑнасемпе шашлык ҫисе асмалла, ман сыснине темле списать тумалла. Ҫула урлӑ тӑтӑм та, янклаттарса ячӗ.
Ну ку пуҫтах автана, лай-йӑх пар-рап-ха пӗрре хам та...
«Юрать юсакан тупӑннӑ. Чӗлхине ытлашши ирӗке янӑшӑн хамӑн та тахҫантанпах алӑ кӗҫӗтсе ҫӳретчӗ-ха. Ҫирӗпрех алӑ та кирлӗ
иккен хушӑран», - тесе хӗпӗртенипе ӑшӗнче хавассӑн кулса илет
те Кӗркури Михалч, Ан Шар Ли хыҫҫӑн кӳрше кӗрсе ҫухалать.
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ЙЁПРЕҪ ЕН КУЛАТЬ ЧЕЕН
Инкек те пулӑшать
Шӑрӑх ҫанталӑкра вӑрман хыпса ялкӑшнӑ ҫитмӗл иккӗмӗш
ҫул йӗпреҫсене те самаях пӗҫертсе апаплаттарнӑччӗ. Шупашкартан васкавлӑ килнӗ хӑватлӑ тракторсем эрне ытла хӑйӑрлӑ ҫӗре
йӑштарӗҫ, халӑхпа пӗрле хаяр пушара ҫӑварлӑхпанӑ хыҫҫӑн та
бульдозерсем инкек хуралӗнче сыхӑ тӑратчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра рай
он пуҫлӑхӗсен пуҫӗнче ӑслӑ шухӑш ҫуралать: хуралта усӑсӑр та
ракан алӑ айӗнчи техникӑпа усӑ курса юлмалла! Икӗ енлӗ килӗшӳ
тунӑ хыҫҫӑн бульдозерсем ҫуркунне татса кайнӑ Хурашыв пӗви
тӗпӗнчи ӗмӗрхи тункатасене тӑпӑлтарса ҫӗр тӗкме пуҫларӗҫ.
Райсовет ӗҫтӑвкомне ертсе пыракан Алексей Васильевич
Турханов, ҫур ҫухрӑма яхӑн тӑсӑлакан пӗвене пӗвелесе пӗтернӗ
хыҫҫӑн шутсӑр хӗпӗртенипе, ҫынсем умӗнчех сӑхсӑхса илет:
- Пушар пулман пулсан-и?.. Кӑҫал ҫак пӗве те ҫуталса выртас ҫук. Инкек те пулӑшать иккен. Тавах Турра.

Коммунизм поэмине ҫыракан
Йӗпреҫри пӗрремӗш вӑтам шкулта - хальччен пулман
тӗркӗшӳ: Лермонтов килет!
Акӑ кӗҫех класа КПСС райкомне ертсе пыракан Николай
Григорьевич директорпа пӗрле пырса кӗрет.
Ачасем ура ҫине тӑрса харӑссӑн сывлӑх сунаҫҫӗ. Вырӑс
чӗлхипе литературине вӗрентекен хавассӑн пӗлтерет:
- Куратӑр-и, пирӗн пата Лермонтов хӑй килчӗ.
- Лерм онтов?.. - тӗлӗнсе каяҫҫӗ вӗренекенсем. - Пирӗн
юратнӑ поэт урам урлах коммунизм поэмине ҫырса ларнине пӗлмен...

Пӗрремӗшсем
Александр Петрович Петров утмӑл пиллӗкмӗш ҫулта парти
райкомне ертсе пыма пуҫласанах Йӗпреҫ поселокне тӗрӗслесе тухма шутланӑ, чукун ҫул урлӑ каҫса вӑрманпромхоз лавккисем патнелле ҫывхарнӑ. Тӗттӗм кӗтесрен сасартӑк ун умне
правур йӗкӗтсем сиксе тухаҫҫӗ те, вӗсенчен чи патварри ӑна
пӗсехерен ҫулса илет:
- Пурнас килет-и?
- Килет.
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- Миҫе ҫул?
- Виличчен.
- Ах, виличченех пурнасшӑн-ха эс пире тӑн парса Йӗпреҫре?..
- А какш ӗ? Ман ят кунта хам вилсен те юлать. Эп пӗрремӗш! Район хуҫи вӗт.
-А х , район хуҫи?.. Аэп, Корчагин, Йӗпреҫ авторитечӗ. Тушӗ
пӗрремӗш. Манран ку таранччен иртекен пулман-ха таврара.
Ҫиччас паратпӑр сана хуҫа кучченеҫӗ. Виличчен асӑнмалӑх...
Петров вара ҫакӑн хыҫҫӑн йӗпреҫсем умӗнче «эп - район хуҫи»
тесе хӑй Шупашкара ӗҫлеме куҫса кайиччен те ҫӑвар уҫман тет.
Юратнӑ ҫӗршыв
Йӗпреҫре ыйтусемпе хуравсен каҫӗ пырать.
- Хӑш ҫӗршыв сирӗн ҫуралнӑранпа та пуҫран каймасть?
КПСС райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Николай Григорье
вич Лермонтов: - Ҫӗрпӳ.
Иккӗмӗш секретарӗ Валентин Алексеевич Михатайкин: Хӗрлӗ Чутай.
Виҫҫӗмӗш секретарӗ Христина Сергеевна Башкирова: Аслӑ Каҫал.
Райӗҫтӑвком председателӗ Пантелеймон Михайлович Ермошкин: - Патӑрьел.
Председатель ҫумми Анатолий Петрович Ядровский: - Канаш.
Районти халӑх контроль комитечӗн председателӗ Анато
лий Яковлевич Кушев: - Ишлей.
Райхаҫат редакторӗ Серафим Ефимович Ефимов: -Вӑрнар...
Ҫапла вӗҫӗмсӗр асӑнаҫҫӗ хӑйсем ҫуралнӑ район ячӗсене
Йӗпреҫӗн пысӑк-пӗчӗк пуҫлӑхӗсем.
- Хӑш ҫӗршыв сирӗн куҫран каймасть?
- Йӗпреҫ!!! - пурте харӑссӑн хуравлаҫҫӗ вӗсем.

«Туслӑ кӳршӗсем»
Парти райкомӗн пӗрремӗшпе иккӗмӗш секретарӗсем Сергеевпа Михатайкин юнашар пурӑнаҫҫӗ. Ытти ҫынсенни пекех
вёсен те сыснисем самӑрӑлса ҫитнӗ. Пусма халӑх тӗрӗслевҫисен районти пуҫлӑхне Яковлева чӗнеҫҫӗ.
Кил хушшинче пӗр-пӗринпе хыҫкаланса тӑракан мӑнтӑр
чушкасем ҫине пӑхса илет те Семен Тимофеевич, ыйтать:
- Хӑшне малтан пусатпӑр?
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- Паллах, манне, - хӑпартланса кулкаланҫи тӑвать Никонор Андреевич.
- Юрӗ эппин, - килӗшет Валентин Алексеевич. - Ман ун
хыҫӗнче те, хам пекех иккёмёш те... Манне пусиччен малтанхинчен шӳрпе пӗҫерсе хатӗрлӗҫ хӗрарӑмсем.
Пёрремёш секретарь хӑйне пӑхӑнаканӗ ҫине пӑхмасӑрах
Яковлева хыттӑн хушать:
- Атя, яшлаттар хыҫалтине. Ман, авӑ, канма выртасшӑн.
Шӳрпе хыҫҫӑн та вӑхӑт пур..„

Пурпӗрех Николай Григорьевич
Йӗпреҫри почта-ҫы хӑну хуҫи Николай Григорьевич Гри
горьев ҫитмӗлмӗш ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче райком секретарӗпе Лерм онтовпа пӗр ҫӗрте каннӑ. Григорьев эрне м аларах
килелле тапать. Ҫ анталӑк пӑсӑлнине пула вӑл вӗҫекен са
молета Свердловска ҫити хӑвалаҫҫӗ. Аэропортра та л ӑкҫур ӑ
шӑл ш аккаса ларнӑ вӑхӑтра вӑл Ш упаш картан Й ӗпреҫе
ҫитме хӑварнӑ юлашки укҫапа выҫ хырӑмне саплать. Ҫанталӑк уяртсан вӗҫсе ҫитет курортник Ш упашкара. Мӗн тум алла-ха? Нумай ш ухӑш ласа тӑмасть пассажир, аэропорт
кантурне кӗрсе ш ӑнкӑравлать:
- Райком-и? Начар илтӗнет. Николай Григорьевич тетӗпҫке... Салам пурне те. Хӑвӑртрах машина ярӑр!
Икӗ сехетрен Шупашкар аэропортне хура «Атӑл» ҫӗлен пек
чашласа ҫитет. Палланӑ номерлӗ автомашина патнелле Григорьев пит чинлӑ васкаса утать.
- Эсӗ те пыратӑн-и? Ӑҫта Николай Григорьевич? Хупахран тухаймарӗ-им? - хумханса кӑсӑкланать Василий Михай
лович текен ямшӑк.
- Эпё - Николай Григорьевич! - тет куллине пытарса Гри
горьев. - Кайрӑмӑр!
Машина ӳхӗрсе тапрансан, шофер тутине пӑркаласа илет
те, йӑлл кулать:
- Калап ҫав эп вӗсене, сурӑхсене, Лермонтов тепӗр темиҫе
кунран тин килет тесе, вёсем... Николай Григорьевич шӑнкӑравланӑ тесе вӗлереҫҫӗ васкатса. Юрӗ ӗнтӗ, пурпӗрех Нико
лай Григорьевича турттарса таврӑнатӑп.
- Тавтапуҫ, - тесе пуҫне пӗкет Григорьев. - Нуша темле
кулач те ҫитерӗ...

120

Вилесле юрату
Ял хуҫалӑх управленийӗнче зоотехникра, экономистра
ӗҫлекен Анфиса Николаевнапа Василий Кузьмич Кузьминсем
ытаклашса тула тухатчӗҫ, хулран хул тытса ӗҫе ҫӳретчӗҫ, пёр
чашӑкран пёр кашӑкпа апат ҫиетчӗҫ, хӑнара та пёр пукан ҫине
ларатчӗҫ... Чипер мӑшӑрӗ тивӗҫлӗ канӑва тухсан, хастар упӑшки
ӗҫ пӳлӗмӗнче, тунсӑхласа, лара-тӑра пӗлмест. Пӗррехинче ун
патне тусӗ кӗрет те шӳтлеме пуҫлать:
- Василий Кузьмич, сирӗн пӳрт ҫунать.
- Пулма пултараймасть, - пуҫне пӑркалать Кузьмин.
- Сирӗн ылтӑн-доллар арчине йӑтса тухса тарнӑ.
-Ҫ у к .
- Сирӗн ӗне ҫинче сысна утланса чупать.
- Суятӑр.
- Сирӗн арӑмна вӑрласа кайнӑ.
- Арӑма?! - чалтах сиксе тӑрать Василий Кузьмич. - Ку
вара чӑнах та пулма пултарать. Чупас.

Ят тӗрӗслеҫҫӗ
Ҫ и тм ӗ л тӑ в а ттӑ м ӗ ш ҫул хи пӗр ирпе Й ӗ п р е ҫр и
«Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакгорӗ Серафим Ефимович Ефимов
парти райкомне вашкӑртса ҫитет, блокнотне уҫса пӗрремӗш
секретарьтен чӗтревлӗрех сасӑпа ыйтать:
- Сергеев юлташ, сирӗн ята мӗнлерех ҫырсан тӗрӗс пу
лать: Никанор е Никонор?
Район хуҫи журналист куҫӗнчен ҫурхи така пек кӑнн! пӑхать те:
- Эсир хӑвӑр тата Серафим е Серафима? - тет пӳлӗм туллин кулса ярса Никонор Андреевич.

Чухлавҫӑ редактор
Парти райкомён секретарё Сергеев райхаҫат редакторне
Ефимова хӑй патне питӗ васкавлӑ чёнтернё.
-С ераф и м Ефимович, юлашки хут асӑрхаттаратӑп, мёншён
ман хушамата юлашки страницӑна хӗссе кӗртсе янӑ? Ҫав хушӑрах Геннадий Романович -ум статья р а. Мёнле ӑнланмалла
кӑна? Мӗн, ял хуҫалӑх управленийӗн начальникӗ Яковлев-им
районта чи асли?
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- Иртнинче канашлура хӑвӑрах каларӑр-ҫке эсир, Никонор
Андреевич, алфавита ӑна пурнӑҫ хӑех каялла-малалла та
ҫавӑрттарма пултарать тесе...
Тем вӑхӑтран чӑн та, каппайчӑк пуҫлӑхӑн пуҫӗ тӑрринче
ҫил-тӑвӑллӑ хӑрушӑ пӗлӗтсем капланма тытӑнсан, пӑрлӑ ҫумӑр
ҫӑвиччен тусӗсем ӑна Шупашкарта хӑйне майлӑ ӑшӑ вырӑн тупса параҫҫӗ. Умстатьяна лекнӗ Яковлев вара район алфавичӗн
пуҫне улӑхса ларать те - администраци тилхепине шик шӑхӑрсах вун пилӗк ҫул хушши тытса пырать

Виҫ сӑмах
Парти райкомӗн иккӗмӗш секретарьне Мария Ивановна
И ванована Йӗпреҫре пурте витӗр пӗлекен пулса ҫитрӗҫ.
Пӗлмесӗр, хуть мёнле пухура та сӑмах тухса калать-ҫке вӑл.
Унӑн кашнинчех пёр ыйту:
- Мана та виҫӗ сӑмах калама ирӗк парсамӑр.
Ӑна никам та хирӗҫлемест, трибуна умне кӑмӑлпа кӑлараҫҫӗ.
«Докладчик те, тухса калакансем те кунта питӗ лайӑх палӑртрӗҫ, Ҫапах та тепӗрхут тарӑннӑн чарӑнса тӑрасшӑн эпӗ...»
Ялан ҫапла пуҫласа ярать Мария Ивановна. Хӑй вара док
ладчик каланине йӑптах тепӗр хут асӑнать. Унта тухса каланисен сӑмахне айӑн-ҫийӗн ҫавӑрттарать.
Ытла нумай пакӑлтатнӑран президиумра ларакансем гра
фина кӑранташпа ҫине-ҫинех шаккаса илеҫҫӗ. Вӑл, ниме пӑхмаеӑр, шав малалла капать.
- Ҫитет, кусене паҫӑрах каларӗҫ ӗнтӗ, - асӑрхаттараҫҫӗ
залра ларакансем.
- Эпӗ тӗрӗссине калатӑп, мана ан чарӑр, - пушшех хӗрет
Мария Ивановна.
Доклачӗ ҫур сехете пулсан, вӑл вара пӗр сехет тӑрать три
буна умӗнче.
Кашни пухура хывӑх авӑртни юлаш кинчен хӑш ӗсене йӑлӑхтарсах ҫитернӗ. Ш ухӑш ласан-ш ухӑш ласан, май тупаҫҫӗ
хайхи. Кашни пухурах ӑна протокол ҫырма хушакан пулчӗҫ.
Вӗҫӗмсӗр ҫырать вара.
Хӑшӗсем юриех шӳтлесе:
-Т е н , Мария Ивановна в и ҫсӑ м а хтухса кал асш ӑн?-теҫҫӗ.
- Калаймастӑп ҫав, пушӑ мар-ха эпӗ, - тет вӑл пуҫне
ҫӗклем есӗр.
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Юлашки мар
Нумай мӗльюн пӗрчӗрен купаланӑ КПСС ҫӳллӗ тӑвӗ хӑйӑр
купи пек ишӗлме пуҫласан, Йӗпреҫри Эдуард Сергеевич Никола
ев ӗҫе ҫитет те, тӗлӗннипе урайне чутах тӳп кайса ӳкмест. Шӑлйӗренсем унӑн алӑкӗ ҫине «КПСС Йӗпреҫ райкомӗн юлашки сек
ретаре Э.С. Николаев» тесе ҫырса ҫапнӑ.
Аллинчи район тилхепи татӑпнӑшӑн пуҫлӑх кулянсах ӳкмест,
пӳлӗме питӗрсе тухать те ҫывӑхри Шӑрттан ялӗ еннелле каялла
пӑхмасӑр вашкӑрттарать. Вӑтам шкула кӗрсен вӑп «Директор» тесе
ҫырнӑ асамлӑ алӑк умӗнче тап чарӑнать, хӑпӑпа хӑюлпӑн ярса
тытать. Ҫав вӑхӑтрах ӑна ача купи шавлӑн хупӑрласа илет. Вӗсемпе хавхапанса пӗлӗте ҫити ҫӗкленнӗ ҫӗнӗ директор Э.С. Николаев
ним хуйхӑрмасӑрах ҫӗнӗлле ӗҫлеме пуҫлать, малашне коммунизм
керменӗ мар, шкул директорӗ пулнӑ ашшӗ пекех, ачасемпе пӗлӳ
керменӗ купалать. Тӑван ялӗнче, паплах, юлашки мар вӑл.
Ш айлашу
Райком ҫуртӗнчен тухсан сулахайра - Владимир Ильич
Ленин палӑкланса тӑрать, сылтӑмра - ӗҫе кайма тухнӑ Спири
донов. Йӗпреҫ сӑвӑҫӗ Геннадий Кузнецов парти ҫулпуҫӗ умӗнчен карттусне хывса иртетте, район администрацийӗн пуҫлӑхӗн
ҫуммине алӑ парать:
- Кама кӗтетӗр пит ш ухӑш лӑн? Газ ы йтӑвӗпех нуш аланатӑр пуль?
- ЗАГС майрине кӗтетӗп. Газ ыйтӑвӗ те кунӗн-ҫӗрӗн пудран тухмасть.
- Мӗн, Ульянов пек хушаматна улӑштарасшӑн мар пуль те?
- Эсир ан кулӑр-ха. Унпа ӑҫтан танлашӑн? Вӑл манран пур
енӗпе те ытла ҫӳлте тӑрать.
-Танлаштарасси-шайлаштарасси мӗн вӑл? - Кузнецов туххӑмрах райком ҫуртӗнчен пукан йӑтса тухать. - Акӑ, хӑпарса
тӑратӑрта... Ленин: «Коммунизм в ӑ л -с о в е т влаҫӗтата ҫӗршыва электрификацилесси» тесенех, «Райканашизм вӑл - халӑх
влаҫӗ тата Йӗпреҫьене газификацилесси» тесе ӑмӑртса алӑ
ывӑтасси дед юлать сирӗн, хисеплӗ Владимир Ильич.
Спиридонов сӑвӑҫ аллинчи карттуса илет те, ӑна ӑслӑ
пуҫӗ ҫине лартать...
- Капла эсир иксӗр те пӗрешкел, пӗр шайлашуллӑ - тимӗр
пек ҫирӗп Улатимӗрсем, - тесе йӑл кулать ҫыравҫӑ.
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Шывра та путман, вутра та ҫунман Гурий Андреевич
Пуҫлӑхсен кутне-пуҫне ҫуллама-шӑлма юратман Гурий
Андреевича пёррехинче парти райкомне чӗнтернӗ.
- Андреев юлташ, ҫитет партизанла хӑтланса, - хаяр калаҫу пуҫарать пӗрремӗш секретарь. - Пӗтӗм шалӑпӑ та сирӗн
ҫинчен анчах... Пире кӑшласа та ҫитет. Хуҫалӑх тилхепине урӑх
ямшӑка персе памалла пуль сирӗн.
Ҫӗр ш ӑтарса тухнӑ, уйра хӗвелпе-ҫилпе писсе ҫитӗннӗ,
Пучинке халӑхӗпе пӗрле ура сырнӑ, тутӑ хырамлӑ пулнӑ,
уявра, ӗҫкӗ-ҫикӗре йышпа ю рланӑ-таш ланӑ, ҫӳл тӳпене Пу
чинке ҫӑлтӑрӗ ҫакнӑ хресчен ертӳҫи Л ерм онтова куҫран
пӑхса калать:
- Енчен те эсир хӑвӑр та, шупашкарсемпе мускавсем те
пирӗн, хресченсен ал-урине сӑнчӑрларӑр, пуҫа мӑйкӑчларӑр,
куҫа хупларӑр-тӑк, хӗсметлӗ хуш у-сӗнӳпе епле пурӑнмаллаха? Ярт-ярт утма та, кӑкӑр тулли ассӑн сывлама та ҫук. Ӗнесысна фермисене, механизаторсен паркне, яп-хула ҫурчӗсене, яла ҫы хӑнтар нӑ асф альт ҫула тата ы ттине те эпӗ
партизанла хӑтланса, ф инанс дисциплинине пӑсса, кӗске вӑхӑтрах тутарм а пултартӑм. Укҫи-тенки мӗн чухлӗ пӗтнине
эпир хамӑр кӑна пӗлетпӗр. Ҫавӑнти тӑкаксене пула пирӗн кӑтартусем анарах пачӗҫ. Анчах ку - вӑхӑтлӑха кӑна. Сывлӑш
ҫавӑрса ятӑмӑр ӗнтӗ. Тёп наступление хатӗрленсе ҫитнӗ.
«Красный партизан» чухӑнлӑха пусарса ҫӗнтерӳ ялавӗ кил
се ҫакатех райком ҫурчӗ ҫине. «Партизансен» сӑмахӗ ҫирӗп,
Николай Григорьевич.
- Пирӗн те сӑмах ҫирӗп, пирус тӗтӗмӗпе явакласа илет
ӑна пӳлӗм хуҫи. - Райком бюровӗ сире председательтен хӑтарма йышӑнчӗ, парти обкомӗ «добро» пачӗ. Сирӗн, обком
номенклатуринчи пуҫлӑхӑн, КПССӑн демократи тӗп йӗркине
пӑхӑнмаллах. Ыранах пуху пухӑр. Пыратпӑр.
Пуҫлӑхра ӗҫлесе туптаннӑ, шывра та путман, вутра та ҫунман Гурий Андреевич хӑраса ӳкмест. Мӗншӗн чӗтремелле ун?
Ушкӑнлӑ хуҫалӑх кӗсйине кӗмен, намӑс-симӗсшӗн пите кӗҫҫе
ҫӗлес ҫук, хӑйш ӗн мар, ял ҫыннисен ырлӑхӗш ӗн пытанса
ҫӳренӗ саккунӑн вӑрттӑн сукмакӗсемпе. Пулма пултарнӑ хирӗҫесси-тавлашасси те. Пушӑсӑр кӗтӗве те йӗркеллӗ тытаймастӑн та...

124

Пучинкене ҫитиччен Андреевӑн тӑнлӑ кунтӑкӗнче ылтӑн
пӗрчисем пӗр кӗтессе пухӑнаҫҫӗ...
Кӑрлачӑн сивӗ каҫне тулли уйӑх янкӑр ҫутатать. Культу
ра ҫуртӗнче те ҫап-ҫутӑ. Малти ретсенче - вӗр ҫӗнӗ хитре
ӑшӑ тутӑр ҫыхнӑ хӗрарӑмсемпе мулкач тирӗнчен ҫӗлетнӗ мутӑллӑ калпак тӑхӑннӑ арҫынсем, председатель парнишӗн
мӑнкӑмӑлланса, хӑйсен «партизан камантирне» ҫӑвар карсах итлеҫҫӗ. Отчет тени вӗҫленет те... Суйлав черечӗ умён
Лермонтов лӑпкӑ залра ҫил-тӑман кӑларма хӑтланать. Пуҫӗсене ҫӗнӗ тутӑр-калпакпа капӑрлатнӑ-ҫавӑрнӑ хресченсем
ура ҫине кашӑлл тӑраҫҫӗ те:
- Пире Гурий Андрейчсӑр пуҫне урӑх никам та кирлӗ мар! тесе пӗр саслӑн кӑшкӑраҫҫӗ.
Отчетпа суйлав пухӑвӗ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн пуҫлӑхсем хайсен вӑрттӑн пӗчӗк пухӑвне уҫаҫҫӗ.
- Пултаратӑр, Г урий Андреевич, - черкке ҫӗклесе ӑшшӑн
саламлать ҫӗнтерӳҫе район пуҫлӑхӗ. - партизанла ӗҫлесех
малашне те ҫирӗп ты тса пырӑр «Красный партизан» тилхепине, йӗпреҫсен ятне чаплантарӑр. Хӑвӑртан вӑйли тупӑниччен ӑна никам аллине те ан парӑр. Паян сире «партизан генералӗ» ятне тивӗҫлипех халӑх пачӗ. Ӑнӑҫушӑн.
12.01.2006 ҫ.

Аптрасан та хашкаман
Шереметьев вӑрмана темле те, темпе те кайнӑ. Вӑрманпромхозӑн тӗп инженерӗнче ӗҫленӗ чухне Николай Захарович
Антонов ӑна тӑрантас ямшӑкӗнче те лартса ҫӳренӗ. Ӑслӑ-пуҫлӑ
директортан вӑл хуҫалла ҫул уҫма, сулнӑк-лачакаран сыввӑн
та типпӗн ҫӑлӑнса тухма вӗренсе юлнӑ.
Антонова Чӑваш вӑрманӗн тӳпинелле улӑхтарнӑ хыҫҫӑн
хӑйне пуҫлӑх кӳмине кӗртсе лартсан, Анатолий Степановичӑн
та кӑштах улпутланса пӑхас шухӑш выляма пуҫланӑ пуҫӗнче.
Пӗррехинче, КПСС парткомӗн секретарӗ Всеволод Андреевич
Алексеев пропагандист дублерӗсем вӑрманпромхозра епле
пысӑк усӑ пани ҫинчен районта шӑв-шав ҫӗклесен, директор
пӗр шухӑша ҫирӗп тӗвӗлет: мана та вӗт дублер пӑсмасть - икӗ
ямшӑкпа ҫӳреме шанчӑклӑрах.
Акӑ хайхискерсем пӗррехинче ирех ҫула тухаҫҫӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи «куб лаши» пек вӑйлӑ ӑйӑр кӳлнӗ тӑрантаспа. Хуҫа
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хыҫалта. Ямшӑк ларкӑчӗнче ҫӑварӗсене вӑрӑм пирус хыпнӑ
партком секретарӗ Алексеев тата профком председателе Кон
стантин Иванович Таврин тӑвалла хӑпаракан пӑравус пек мӑкӑрлантарса пыраҫҫӗ. Вӑрман касакансемпе хул-ҫурӑма ҫемҫетнӗ, ю махласа чӗл хе-ҫӑвара якатнӑ, хурӑн ш ы вӗпе ӑша
кантарнӑ хыҫҫӑн, вӑрманпромхоз экипажӗ Хӗр шывӗ енчен ка
ялла таврӑнать. Ямшӑксенчен тахӑшӗ, те настоящейӗ, те дублерӗ, ӑйӑра купарчаран хӑва хуллипе ҫат! тутарать те, янавар
тапса сикет, тарантаса икӗ тунката хушшине хӗстерет те лартать, турта кучӗсене тӑпӑптарса, хӑйӑрлӑ ҫулпа кӗҫене-кӗҫёне
вӗҫтерет.
Анатолий Степанович тарӑхнипе ямшӑксене вӑрманҫӑсен
ҫивӗч чӗлхипех ҫулласа илет те ҫав, анчах... мӗн тӑвӑн, урхамах йывӑҫсем хушшинче курӑнми пулнӑ ӗнтӗ.
Мӗнле ҫитмелле Йӗпреҫе? Вӑт шеремет?
Ш ереметьевӑн «сылтӑмпа сулахай алли» те хӑйӗнчен
пӗртте кая мар тавҫӑруллӑ-ҫке. Вӑрмана пӑчкӑ-пуртӑсӑр тухма
манман иккен хальхинче те. Костя Таврин икӗ хурамана лачлаттарать та пуртӑпа, Всеволод Алексеев аслӑ коммунист кӑтартӑвӗпе, мӑшӑр турта майлаштарса та хурать.
Чукун ҫул станцийӗ патнелле акӑ вӑрманпромхоз пуҫӗ ҫывхарать: икӗ пӑравус туртакан тӑрантас ҫинче Шереметьев хӑва
хуллине вылятса улпутла ларса пырать. Улатӑралла хашлаттарса хӑпаракан пӑравус вӗсене вӑрӑммӑн кӑшкӑртса саламлать.
Графпа улпут
Вӑрманпромхоз директорӗн Шереметьевӑн ...-мӗш пилӗк
ҫуллӑх плана виҫӗ ҫулта пурнӑҫламалла. Ҫавӑн пек сӑмах панӑ.
Пурнӑҫламасан, шупашкарсем юман тункати ҫине хурса ҫӑмарта касаҫҫӗ. Вӑл тёп лесничие чӗнтерет.
- Ӳссе ҫитнӗ йывӑҫ юлмарӗ. Йӗпреҫ тавралла та ҫырма
таврашӗнче кӑна, - ӑнлантарать Смирнов.
- Патшалӑх планӗ - саккун. Ҫавӑнпа пӗр йывӑҫ юлмиччен
касатпӑр! - хаярланса пырать аслӑ пуҫлӑх.
Ураран кассан та урӑх пёр делянка та уйӑрса памастӑп. Ҫут
ҫанталӑка сыхласси ҫинчен шухӑшламапла. Пуласӑрусем валли...
- Ӑрусем валли тата ӳсет. Пилӗк ҫуллӑх ҫӗр ҫул кӗтмест.
- Вӗлереп тесен те...
- Ах, эсир патшалӑх планне ҫунтаратӑр? Саккуна хирӗҫ?!
- Саккуна мар, эпё - сире хирӗҫ.
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- Кам вара эсир, мана хирӗҫлекен?
- Вӑрман улпучӗ. Вӑрман хуҫи. Вӑрман ӳстерсе йӗркелесе
тӑракан, Вӑрман саккунне - пурнӑҫ саккунне пурнӑҫлакан.
- А эпё кам тата? Кама пӑхӑнатӑр эсир?
- Эсир-и? Эсир - директор. Эпё сире пӑхӑнатӑп.
- Тоттӑ ҫав. Ман хушамат кама та пулин аса илтернине
чухлатӑр-и?
- Асилтӗм. Ӗлӗк-авалхи графсене...
- Апла-тӑк, Шереметьев граф хушать сире, улпута, пилӗк
ҫуллӑха икӗ ҫул маларах тултармалӑх вӑрман тупса пама. Тата
ҫакна та систересшӗн: министр иксӗмӗре Шупашкара чӗнет.
- Мӗн пирки? - чӗтреме ерет Смирнов.
- Эсир министерствӑна чапа кӑларттарас мар тесе ура хурса пынӑшӑн хырхӑййи кӑшлаттарма. Шухӑшлас пулать малашлӑх пирки те, ачамккӑ.
- Ураран та кастармастӑп, вӗлерме те памастӑп, вӑрманне касма йӑлтах ирӗк паратӑп. Тункатисене ҫеҫ ан кӑклӑр. Тунката улпутӗнче те пулин сыхланса юласчӗ, - йӑлӑнать Вячеслав Иванович.
- Граф хушнине итлемесен мӗн пулса тухассине ӑнлантӑр-и халь?
- Анлантӑм.
- Мӗн?
- Крах.
Чӗҫ хӳшши те кирлӗ
Аслӑ хуҫа Лермонтов парти райкомӗн бюро ӗҫне пӗр тӑхтавсӑр виҫ-тӑватӑ сехете е ытлараха та тӑсма юрататчӗ. Райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗпе Алексей Турхановпа иккӗшӗ, чӑтаймасӑр,
лару вӑхӑтӗнчех пирус мӑкӑрлантарса яратчӗҫ. Райком секретарӗ Башкирова пӗррехинче сиксе тӑчӗ те, сӗнӳ пачӗ:
- Николай Григорьевич, чӗлӗм пӳлӗмӗнче чӗҫ хӳшши те
кирлӗ тесе йышӑнса хӑварар-и?
Урӑх ыйтупа пуҫне минретнӗ пӗрремӗш секретарь Христи
на Сергеевна мӗн каланине тӑнласах юлаймарӗ пулас, ҫапах,
хӑйӗн пулӑшаканӗ енне шӗвӗр пӳрнине тӗллерӗ те:
- Константин Дмитриевич, хакпӑ сӗнӗве ҫырса хурӑр, -те р ӗ . Кам та кам ҫак сӗнӳпе килӗшес тет, ҫавсене алӑ ҫӗклеме ыйтатӑп.
Чӑтӑмсӑррӑн йӑшӑлтатса ларакан Башкирова пӗҫ хушшинчен аллине кӑларчӗ те ялт! ҫӗклерӗ, ыттисем ахӑлтатса кулса ячӗҫ.
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Пӗр шӑтӑка чикмеҫҫӗ
- Сан пек чуна парса ӗҫлекен чӗрепе парӑннӑ ҫын хам
ҫумра ку таранччен курмарӑм, - Михалике сарлака ҫурӑмӗнчен лӑпкать район администрацийӗн пуҫлӑхӗ Яковлев.
- Эпё те хӑйӗн мӗнпур ӗҫне ман ҫине шанса тиекен ӑслӑ
пуҫлӑх хам ӗмӗрте тӗл пулманччӗ. Тавах сире, мана шаннӑшӑн. Мӗн виличченех ҫак шӑтӑкра пӗрле чакаланса пурӑнасчӗ,
- шӑмӑ хуҫасла ыталатьулӑш тарма ҫук ҫумӗ хуҫине.
- Вилсен?..
- Вилсен пире, хисеплӗ Геннадий Романович, - савӑннипе
чӗвен тӑрать Вячеслав Людвигович, - шел те, пёр шӑтӑка чикмеҫҫӗ ҫав... Тавах Турра.
Чи пуянни
Унта та кунта пуҫлӑхра чылай ӑнӑҫлӑ тӑрӑшнӑ Гордеев,
хӑй суйлавра район тилхепине ярса илейменшён кулянсах, чире
кайман. Хӑйне ҫӗнтернӗ ялташӗ ҫӳлти пӳлӗме чӗнсен, вӑл унта
хаваслансах, пульккӑ пек вӗҫтерсе хӑпарнӑ.
- Сан саламна, йышӑнса, чӗре ҫумне хуратӑп, Василий
Константинович, - лӑплантарасла, тимешле ӑшшӑн калаҫнӑ
Яковлев. - Пӗртте кулянма кирлӗ мар, сана эпӗ хамӑннинчен
те пысӑкрах, сумлӑрах вырӑн парасшӑн.
- Геннадий Романович, мӗн, эсир масар пуҫне улӑштарасшӑн мар пуль те?.. - шӳтлеме пӑхнӑ Гордеев.
- Унта пирӗн администраци влаҫӗ ҫитмест. Халех васкар
мар-ха революци тума. Итле, малашне эсӗ район ҫут ҫанталӑкӗпе камантлама пуҫлӑн. Эпӗ -ҫ ы н с е м п е , халӑхпа... Эсӗ...
-Э пӗ-тӑрисем пе-ӑсансем пе, кашкӑрсемпе-упасемпе, калтасемпе-ҫӗленсемпе... Ҫапла-и?
- Вӑл ҫеҫ те мар-ха, уйӗ, вӑрманӗ, кӳлли, юханшывӗ - пур
те сан аллунта пулать.
- Пӗлӗт те-и?
- Хамӑр тавралӑхри пӗлӗт те, сывлӑшӗ те - пӗтӗмпех сан.
Сыхла, савӑнтар пире - ӗҫ чурисене. Паянтан эсӗ - райри патша.
Гордеев, урама тухсан, аллисемпе хӑлаҫланса сывлӑша
ҫавӑрса илнӗ те, ассӑн сывласа янӑ:
- Ч ӑ н та, районта чи асли, чи пуянни эпех пулас.
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Пӗлсе лармалла
Район экономикине ҫӳлелле мекеҫлентерсе ывӑннӑ Бра
гин машинӑпа техника станцине сулланса ҫитет.
- Пантелеймон Михайлович, - пуҫлӑх пӳлӗмне кӗрсен,
ӳкӗтлесех ыйтать вӑл. - Тёп инженер та пултӑм, сирӗн пукану
ҫинче те ларса пӑхрӑм, район экономикине шӑши ҫине капан
лартнӑ пек, ман ҫине каплантарса хучӗҫ те... Уф! Мастерскойра гайка пӑрмасӑр ман пурпӗрех чун канмасть.
- Ман та эс кунтан кайнӑранпах чун канмӑсть ҫав, Вадим
Иванович, - тет хӑйӗн ӑслӑ вӗренекенне Ермошкин, - сан пуҫунти пӗр гайкине вӑхӑтра пӑрса хытарайманшӑн. Укҫа-тенкӗ
шутласси вӑл тимӗр-тӑмӑр шӑкӑртаттарасси мар пуль ҫав.
Сӗннӗ пукан ҫине пӑхса, пӗлсе лармалла.

Саваласан-саваласан...
Ай пултаратчӗ те тултаратчӗ ӗҫ планне тахҫан авапах та мар
хамӑр ен тутарӗ Расик Садыкович Алимов Пӑвара та, Йӗпреҫре
те. Вӑл ӑҫта - ҫавӑнта туслӑ шӑв-шав, тулӑх пурнӑҫ юрри.
Ҫапах та... Пуҫлӑхсен кӳминчи пӗр чӑваш тавҫӑруллӑ та
вӑр-вар, мал ӗмӗт-шухӑшлӑ та чӑл-чӑл тутар хыҫҫӑн саккине
пӗрре савалать, виҫҫӗ, виҫҫӗр вӑтӑр виҫҫӗ... Пӗрмай саваланипе сакки ҫӳхелсе лупашкаланса юлать те, варринчен шарт!
хуҫӑлать, пуҫлӑх пуҫне ик енчен шап! хупласа хурать. Хӑлхасӑр юлнӑ пуҫлӑхӑн куҫӗ ялл! уҫӑлса кайсан, пӑхать те... Чӑваш
сак саваланӑ сава турпассине те ылтӑна куҫарнӑ тутар ҫур
Йӗпреҫ ҫурт купаласа лартнӑ, ӗҫ кӗвви кӗрлеттерме пуҫланӑ,
суту-илӳ вӑййи ашкӑнтарса янӑ.
Ларать халӗ чӑваш-пуҫлӑх хуҫӑлнӑ пурнӑҫ сакки ҫинче тутар-ӑстаҫа кӗвӗҫсе. Тутар сакки ҫине саваламасӑр ан лар, тенӗ
тет те ӗлӗк-авал, анчах паянхи пурнӑҫра тутар ларнӑ сак ҫине
те тутарпа ытакланса ларма чармасть. Алимов вара чӑвашпа
та, ирҫепе те, вырӑсла та, такампа та телей юмаххи ҫапма хатӗр.

Купарча конкурсӗ
Р айон ка на ш не ер тсе пы ра ка н Канш ел чӗппи пӗ чӗк
Панька ачаранах ш ыв-ш ура ю ратнӑ, хӑйӗн ҫы вӑх тусӗсем пе Тилӗсен Кинатипе (Геннадий Айхипе), Ваҫӗлисен Элекҫипе (театр реж иссуринче Раҫҫей хисеплӗ ятне кӑкӑр кӗсйи-
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не чикме пултарнӑ Алексей Васильевпа), Карачӑм Ваҫилипе (Чайковскин «П ӗчӗк акӑш сен таш ш и» балетне Патӑрьел
тавраш ёнче курма пултарайм асӑрах «Пӗчӗк акёш сен таш 
ши» калав ҫырса чӑваш литературинче паллӑ йӗр хӑварнӑ
Ваҫлей Игнатьев писательпе) тата ҫав Пӑла генийӗн шаймӑклӑх вӑхӑтӗнчи чун ҫунтарм ӑш ӗпе Ева Лисинапа ҫара
кутӑн шыва кӗнине ӗмӗрне те асран яман. А чалӑх ром анти
ки хастарланса пыракан йӗкӗте анлӑ юхан шыв, тинӗс, укиян еннелле туртнӑ. Майӗ пур чухне вара вӑл ытларах кӑнтӑралла тапнӑ. Унта, хӗртекен хӑйӑр, вак чул ҫинче, тӗнче
ҫ ы н н и й ӑ ш ӑ л т а т н ӑ , х ӗ р т ӗ н н ӗ , х ӑ й ӗ н ӳ т -п ӳ и л е м ӗ п е
нӗрсӗрлӗхне хӗвел питтинче вӑтанм асӑрах йӑлкӑш тарнӑ.
Чуна килентермелӗх «чӗр тавар» во! мӗн чухлӗ. Таврара
хисеп хумӗ сарнӑ, мӑнланнӑ Пантелейм он М ихайлович Ермошкин анатоми предмечӗпе те курорт экзаменне чи лайӑх
паллӑпа ты тма вӗренсе ҫитнӗччӗ ӗнтӗ. Ялан ҫӗннине, Чап
лине, илемлине шыракан чӑваш арӗ, аякри тӗлӗнтермӗш пе
чунне хӗм лентерсе аташ тарса ярсан, тӑнлӑ пуҫӗпе Йӗпреҫре те мӗн те пулин усӑллӑ ӗҫ тунӑ-тунах. Йӗпреҫ поселокӗ
кӑна мар, пӗтӗм Йӗпреҫ халӑхӗ те ҫам рӑкланса, хӗрсе тӑнӑ
вӑл р ай она ертсе пы нӑ ҫул се н че. П уҫл ӑ х л аҫҫи нче вӑл
хӑйӗн пулӑш аканӗсене те служба сунталӗ ҫинче сивӗнме
памасӑр туптаса тӑнӑ._
Акӑ, пӗррехинче... Йӗпреҫ райпуҫлӑхӗсен улӑштарма май
ҫук ӗмӗрхи ҫуммийӗсем хуҫи Хура тинӗс хӗрринчен хуралса
килнӗ ҫӗре курӑмлӑ ӗҫ тума палӑртаҫҫӗ. Кӗҫех Водокачка
пӗви тавраш ёнче шӑв-шав пуҫланать. Чӑваш.таврашӗнче ҫук
пляж тума пултарнӑшӑн чалт сиксе Йӗпреҫ маччине шӑтарнӑскерсем районта илем конкурсӗ ирттерме йышӑнаҫҫӗ.
Ермошкин курортран таврӑннӑ хыҫҫӑнхи канмалли кун Во
докачка пӗви, авалхи пӑравуссене шыв уҫласа тӑнӑ чухнехи
пекех, хумлӑн-хумлӑн сывласа ярать. Пляжра улӑх ҫаранӗ пек
пин-пин тӗспе йӑлкӑшакан Йӗпреҫ чечекӗсене пӑхса ҫаврӑннӑ
май, кӑнтӑр туйӑмӗнчен тасалса пӗтеймен Пантелей патша
тарҫисен хӑлхинчен пӑшӑлтатать:
- Хитре купарча хыҫҫӑн ӑнтӑлса ҫӳремӗпӗр тек таҫти ҫӑва
патне ҫитиччен. Малашне хамӑрӑн илемпе тӗлӗнтерӗпӗр тӗнчене. Тавах сире купарча конкурсӗ те ирттерме пултарнӑшӑн. Ҫулталӑк ӗҫне хакланӑ чухне чи пысӑк преми лекет.
3.09.06 ҫ.
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«Хӗрлӗ партизансем» Йӗпреҫе илни
Район а д м ин истрацийӗн хуҫи патне пӑхӑнаканӗ хаш каса чупса кӗрет.
- Хисеплӗ Генна
дий Р о м а н о в и ч, мӗн
тумалла?
-М ӗ н , мӗн? Пушар
мар пуль те?!
- Ҫ ук-ха, пуш ар
планне республикӑра
тахҫанах ҫӗр те пӗр тулли те саккӑр вуннӑмӗш
процент чухлӗ пурнӑҫланӑ. Уншӑн Шупашкартан преми панине
манса кайрӑр-им?
- Манман, пушар сӳнтермелли преми машини ҫур ҫул
ӗҫсӗр ларни тата ӑна хуҫалӑх расчечӗ ҫине куҫармалли ҫинчен иртнӗ эрнере кӑна хушу кӑлартӑмӑр вӗт. Сана, пултарул л ӑске рн е , а х а л ь те н м ар аслӑ п у ҫ л ӑ х с е н е пул ӑш м а
илтӗмӗр. Тулкки пур. Пӗлес килет, мӗн амакӗ сиксе тухнӑ-ха
тата унта? Кумпульшевиксем каллех пӑлхав ҫӗклемен пуль
те? Е эсӗ вӗсене хӑв пулӑшса пыратӑн-и?
- Уншӑн хуйхӑрса пуҫна ан ҫӗмӗрӗр. Чӑваш Тимеш пуҫӗ
район пуҫӗнче те кирлӗ-ха. Хамӑрӑн шанчӑклӑ камантӑ урӑх
пуҫ шырамасть. Компарти тенӗрен, вӑл тахҫанах сысна комплексӗн вӑлашкине путнӑ. Мускав артисчӗсем вӑлашкине хӑйсемех ҫап-ҫутӑ пуличчен тасатнӑ, тӗпӗнче юлнӑ ылтӑнне те
пӗрчӗн-пӗрчӗн ҫулласа илнӗ.
- Урӑх мӗнле архивашнӑй кисренӳ пулма пултарать-ха
манӑн шанчӑкпӑ Йӗпреҫ патшалӑхӗнче? Ҫӳлтен тапӑнасран
Хурамал чиркӗвӗ ӗмӗрӗпе сыхланӑ. Ана пулӑшма Йӗпреҫ ялӗнче тепӗр чиркӳ уҫрӑмӑр. Пӗр пачӑшкӑн, ют планетӑсенчен аҫтаха тарелкисем пуҫ тӑрне татӑлса анасран ҫӗрӗн-кунӗн ҫӑлтӑр
тӗнчине сӑнанӑран, мӑй остеохондрозӗ пуҫланнӑ тет. Шупашкарти чаплӑ кпиникӑра пӗрле сывалтӑмӑр. Мана вӑл ют япала
чӑваш ҫӗрӗ ҫине нихҫан та ӳкмест тесе кӑкӑрӗ ҫинче пӳрнисемпе тем выляткаласах шантарчӗ. Ӑна та ӗненмесен?..
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Пӑхӑнаканӗ, чӗтреме ернӗ кӗлеткине хытарсах, хуҫаран
хӑра-хӑрах, тытӑнчӑклӑн персе ярать:
- Пук... ан?..
- Ан ухмахлан-ха эс, ҫын умёнчех пуклаттарса ларакан
марччӗ-ҫке... Ан, тенёрен, анма вара хам пукан ҫинчен виличчен те анма шутламастӑп-ха. Мана кунтах райри пек лайӑх.
Мана... темле арифметика задачи шутлаттарасшӑн пуль-ха эс.
Е хамӑн шанчӑклӑ хаспатинсем ман пукан айне вӑрттӑн мина
ҫыпӑҫтарса хунӑ? - пукан айне йӑпӑр-япӑр хыпашласа пӑхать
пӳлӗм хуҫи.
- Эй! - аллине сулать тарҫи. — Уншӑн хӑрасах лармӑпӑр-ха.
Яковлев иккӗленӳллӗн пуҫне пӑркалать:
- Йӑнӑшатӑн кун пирки, вӗсем ман хыҫҫӑн та ҫак ҫуртрах
сыхланса юлӗҫ-ха, тата темиҫе пуҫлӑх тарҫи те пулӗҫ. Мӗн кулянас-ха вёсем хам алра чухне? Мӗн, вёсен пуҫне алӑк хуш
шине хӗстерме вӑй ҫитмест-им ман?
- Ҫитет, ҫитет. Район историйӗнче те пулман ҫак пукан
ҫинче сирӗн пек нумай ҫул хушши ларни. Чемпион.
- Тот-тӑ, ҫавӑнпа та камран хӑрамалла-ха ман хам алӑра
район тилхепи чухне? Хамӑр районта пурӑнакан тутар-ирҫине
те тыттармарӑмӑр ӑна. Вёсен вут-ҫиҫӗмлӗ тапӑнӑвне те пӗрле
пит якши сирсе ятӑмӑр.
- Вӑл та, ку та мар тӗлӗнмелли, Геннадий Романович. Акӑ
мӗн хӑруш ш и: адм инистраци ҫурчӗ ум не «партизансем »
пӗлӗтрен десант антарнӑ.
- «Партизансем»?! - ӑсне кӑларса тартасран хӑранӑ пек
ывӑҫласа илет тӑнлӑ пуҫне Геннадий Романович. - Патюшки!
- Ҫапла, хамӑрӑн «хӗрлӗ партизансемех» вӑрттӑн операци
пуҫарнӑ пире хирӗҫ, - алӑк аннелле хӑравҫӑллӑн пӑхса илет
пӑхӑнаканӗ. - Нихҫан та никама та шанмалли ҫук. Мӗнле ҫывӑх
ҫынла калаҫатчӗ вӑл «Хӗрлӗ партизан» пуҫлӑхӗ? Кам шутланӑ
ӑна сирӗн ума шӑтӑк чавса хурать тесе? Чисти тӑшманла хӑтланаҫҫӗ. Астӑватӑр-и Рус текен чарусӑр Хӗрлӗ площаде самолетпа анса ларнине? Гитлер хӑйӗн «Люфтваффе» сывлӑш-ҫар вӑйӗпе те Мускава илме пултарайманнине пӗр нимӗҫ диверсанчӗ
Раҫҫейӗн патшине те ҫӗнтерӳ камичӗ кӑтартрӗ.
- Пулнӑччӗ унашкал мыскара.
- Вӑт ҫапла хӑтланаҫҫӗ чеереххисем те вӑльтвальтереххисем.
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- Эсӗ, мӗн, пирӗн Йӗпреҫе те тӑшмансем ҫавӑрса илнӗ
тесшӗн-им? Асӑрхануллӑрах калаҫ. Жучоксем ӗҫлеме пултараҫҫӗ. Пирӗн пӳлӗм вӑрттӑнлӑхне пӗлес текенсем те пур пуль.
- Эх-ха-хай. Сирӗн влаҫ еннелле алӑ тӑсакансем пурри
ҫинчен тахҫанах асӑрхаттарасшӑнччӗ те ҫав, «Ларнӑ чух хамӑр влаҫра кӑвар сӳнмӗ-ха лаҫра», тесе шӳтлесе ирттерсе ятӑр
та, акӑ халӗ... «Хӗрлӗ партизан» командирӗ Анатолий Ивано
вич Петров... Мотодельтаплан сывлӑш флочӗ ахальтен турӗ
тетӗр-и эсир ӑна? Генеральнӑй планпа - малалла пӑхса. Ах
чее-ҫке. Авӑ, пирён пуҫ тӑрринчех явӑнать. Ҫӗр ҫине анма ҫирӗп
те шанчӑклӑ лапам тупса хатӗрлемешкӗн радиограмма пачӗ.
Ҫавна пӗлтерме чупса килтӗм те.
Усал хыпар илтнипе шурса кайнӑ Яковлев кутран ҫӗлен
сӑхнӑ пек чалт! сиксе тӑрать, сылтӑм аллипе сывлӑша хӗҫле
касса татать:
-Ҫ и т е т лӗпӗртетсе тӑма! Тревога! Пӗрремӗш нумерлӗ хатӗрленӳ! «Партизансен» авиацине ҫавӑрса илмелле те, дельтапланран никама та ҫӗр ҫине пустармалла мар. Ларччӑр шӑл
шаккаса суйлавччен.
* * *

Район патшине суйламалли кун Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче вӑрман
кашлавӗн ҫеммипе шавласа иртнӗ хыҫҫӑн пӑхӑнаканӗ хуҫа пат
не каллех чӗрине тытса кӗрет.
-Х и с ... Ҫук-ха, кӑххӑм-кӑххӑм! Геннадий Романч, хурлӑхлӑ
хыпар: суйлавра «Хӗрлӗ партизан» ҫӗнтернӗ. Район кӗпӗрнаттӑрӗ-генералӗ валли ҫемҫе те ӑшӑ пукан кирлӗ.
Кинати Пӗрремӗшӗ урамалла каснӑ чӳрече еннелле ик
куҫне те ывӑтса Патша керменӗ умӗнчи ик ҫунатлӑ дельтап
лан ҫинче мӑнаҫлӑн пӑхкаласа ларакан ҫӗнтерӳҫе Петров
«партизана» асӑрхать. Хӑйӗн кучӗ айӗнчен самантрах вӗҫсе
ҫухалнӑ ҫем ҫе ӑшӑ пуканшӑн кулянать. Йӗпреҫ ҫӗрш ывӗн
Анатули Пӗрремӗш не анлӑ пӳлӗм хуҫи, ӑнӑҫу сунса, сарлака сӗтел хуш ш инчи яваплӑ вырӑнне парӑннӑ чун-хавалӗпе
парса хӑварать.
3.09.06 ҫ.
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ӖҪРИ ТУС-Ю ЛТАШ А ЕПЛЕ-ХА МАНАН
Чӑваш АССР Ж урналисчӗсен союзӗн правленийӗ СССР
ж урналисчӗсен Тӗп ҫурчӗн (ЦДЖ) пропаганда пайӗпе пӗрле
хатӗрленӗ план тӑ рӑх (ӑна СССР Ж урналисчӗсен Союзӗн
правленийӗ ҫирӗплетнӗ) республикӑри массӑллӑ инф орм аци хатӗрӗсен яваплӑ ҫы ннисен пултарулӑх сем инарӗсене
ҫулсерен М ускавра йӗркелетчӗ. 1979 ҫулхи кӑрлачӑн 7-13мӗш кунӗсенче эпир ҫавнаш кал черетлӗ вӗренӳре-канура
хамӑра хам ӑр ӑсл ӑлантарса та хавхалантарса пурӑнтӑмӑр
тӑван ҫӗрш ы вӑн тӗп хулинче. Ҫавӑн чухнехи уш кӑн сӑнарӗ
ҫак ӳкерчӗкре хӑй вӑхӑчӗн сам анчӗпе сы хланса юлнӑ (сулахайран сы лтӑм алла): А ндрей М ихайлов - КПСС обкомӗн
пропагандӑпа агитаци пайӗн пичет секторӗн пуҫлӑхӗ, А лек
сей Б ел ов - « М о л о д о й ко м м у н и с т» , А нтил Н и ко л а е в ЧАСС Р Ж урнал исчӗсен сою зӗн правленийӗн яваплӑ секретарё, Василий Н икитин - Канаш ри «Ком м унизм ш ӑн» хаҫат,
Николай Кадикин - Т ӑвайри «Ял ӗҫченӗ», Леонид Николаев
- Красноармейски районӗнчи «Ял пурнӑҫӗ», А лександр Миллин - Елчёкри «Колхоз ялавё», Аркадий Кустиков - Элёкри
«Ленин ҫулӗпе», Анна М аркова - Ҫ ӗрпури «О ктябрь ҫулӗ»,
Владим ир Н аум ов - Е тӗрнери «Ӗҫ ялавё», Куҫма С мирнов

- Ш ӑмӑршӑри «Ш ӑмӑрш ӑ хыпарӗ», Д енис Гордеев - Муркашри «Ҫӗнтерӳ ялавё», Никандр Якимов - Комсомольскинчи «О ктя б рь ял авё», В италий Киданов - П атӑрьелӗн чи
«Авангард», М ихаил Васильев - Вӑрнарти «Ҫ ӗнтерӳ ҫулӗ»,
Ваниф атий Андреев - Вӑрмарти «Хӗрлӗ ялав», Николай Д у
бинин - Чӑваш радио комитечӗн пуҫлӑхӗн ҫуммийӗ, Влади
мир Кузьмин - Ш упашкарти «Тракторострой», Николай Мак
си м о в - К усл а вккар и «Я лав», Иван Л а н д ы ш е в - Х ӗрлӗ
Чутайри «Колхоз хаҫачӗ», Петр Матвеев - Ш упаш кар районӗнчи «Ленинец».
Кремль стени ҫумӗнче, Ленин мавзолейӗ умӗнче епле-ха
чул кӑмӑллӑ та шӑн-шӑн тӑнлӑ тӑмӑн! Чӗре те ҫӗршыв чӗрийӗн
таппипе тапать-ҫке. Хӑйсем алӑ пусса кӑларакан редакторсен
хаҫачӗсен ячӗсем мӗне тӑраҫҫӗ: яваплӑха ӳстереҫҫӗ. Ҫапах та...
Хӗрлӗ площадьрен тухсанах вёсен кӑмӑл-туйӑмӗ ахаль
ҫынланса кунӗленет, чӗлхи-ҫӑварӗ сӑнчӑртан вӗҫерӗнет, кулас
та, шӳтлес те килсе каять вара.
Ах, епле манӑн-ха пултаруллӑ ӗҫтешсемпе, тус-юлташсемпе пулса иртнё камитсене.

Пушар машинки
Телефонпа калаҫса илнӗ хыҫҫӑн Николаев пуҫлӑхне ырӑ
мар хыпар пёлтерчё:
- Журналистсен Тёп ҫуртӗнче пушар пулнӑ.
-Тӗппипехҫунса кайман пульте историне кӗрсе юлнӑ авапхи
чаплӑ ҫурт? - куҫлӑхне виҫҫӗ хывса тӑхӑннӑ Крысин. - Вӑт ин
кек. Рак ӗмсе сӑра ӗҫсе ларма аванччӗ буфетӗнче. Акӑ мӗн, Ан
тил Николаевич, сӳнтерме пулӑшаймарӑмӑр пулин те... пӗр-пӗр
япала илсе юласчӗ. Пушар вӑл камшӑн хуйхӑ, камшӑн -савӑнӑҫ.
Пушар хыҫҫӑн унашкал ҫӗрте яланах тем те пёр списать тӑваҫҫӗ.
Пичетлемелли машинкӑсӑр нушаланатпӑр, тен... Райхаҫат редакторёсене семинара хӑҫан илсе каймаллаччӗ-ха сирӗн?
- Ҫитес эрнере, Павел Афиногенович.
- Ыранах тухса каймалла Мускава. Унсӑрӑн ҫывӑрса юлатпӑр. Цӑдӑжӑн пропаганда пайӗн пуҫлӑхне Виноградова хӑвӑртрах шӑнкӑравлӑр та, семинар пирки райкомсене пӗлтерӗр те...
Пушар хӑвӑртлӑхӗпе пухрӗҫ те пире, редакторсене, чукун
рельссен сыпӑкӗсене шутласа, тӑнкӑртаттартӑмӑр.
Пирӗн Тӗп ҫурт тӗппипех ҫунман иккен, хула варринче
хӑй вырӑнӗнчех капӑррӑн ларать. Ракпа сӑра буф ечӗ тата
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тем иҫе пӳлӗм ю рӑхсӑра тухнӑ. Крысин ш утланӑ пекех, чӑн та юрӑхсӑрр и пе п ӗ р л е ю р ӑ х л и те са ха л мар
ҫухалчӗ пулас. Виноградов пулӑш нипе Н иколаев валли те пичетлем елли
вӗр ҫӗнӗ м аш инка пӑсӑлнӑ япаласен
ш утне кӗнӗ.
Семинартан таврӑннӑ чухне Шупашкара ҫитиччен ҫав машинкӑпа от
чет ҫапса пычӗ пирӗн ушкӑн ертӳҫи Па
вел Аф иногенович
валли. Ҫ апла маш и н кӑ л л ӑ п у л ч ӗ
С ою з пр а в л е н и й ӗ
пуҫлӑхӗн пуҫарулӑхне пула.
Х алӗ те С ою з
правленине кӗрсен
сӗтел хушшинче Ан
тил Николаевич пу
шар машинкипе ӗҫ
хучӗсем пичетлесе
ларнӑн туйӑнать.
Мускав, Журналистсен Тӗп ҫурчӗ. Сӑнӳкерчӗкре (сулахайран сылтӑмалла):
Иван Ландышев - Хӗрлӗ Чутай, Петр Матвеев - Кӳкеҫ, Александр Карлин Епчӗк, Александр Базанов - Пӑрачкав, Павел Николаев - Вӑрнар, Борис Юдин
- Улатӑр, Владимир Кузьмин - Шупашкар, Иван Семенов - Куславкка, Анна
Маркова - Ҫӗрпӳ, Михаил Ефимов - Канаш, Андрей Михайлов - КПСС Чӑваш
обкомӗн пичет секторӗн пуҫлӑхӗ, Серафим Ефимов - Йӗпреҫ, Антип Николаев ЧАССР Журналисчӗсен Союзӗн ответлӑ секретарё, Ванифатий Андреев Вӑрмар, Виталий Киданов - Патӑрьел, Иван Прокопьев - Красноармейски,
Кронид Прокопьев - Сӗнтӗрвӑрри.

Ҫӗлӗк-маяк
Мускавра эпир хамӑрӑн пӗчӗк ушкӑна пайланаттӑмӑр: Денис
Гордеев, Никандр Якимов, Николай Максимов, Михаил Васильев
тата эпё. Редакторсен гвардийё тесе кулкалатчӗҫ хушӑран пирӗнтен. Пуҫарулӑх, пултарулӑх, савӑклӑх пулнӑ пирӗн хушӑра. Шӑмӑршӑ редакторӗ Куҫма Смирнов питхисеплетчӗ пире. Пирӗн вара
ӑна хушӑран хамӑртан пӑрса хӑварас килетчӗ. Ватӑ енне сулӑн-
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нӑскер вӑл хула урамӗсенче яланах пирӗнпе тан ӗлкӗрсе пыраймастчӗ. Эпир вара, кӑткӑ пекхалӑххушшинче ку тинех ҫӗтсе юлчӗха тесе, хамӑрӑн вӑрттӑн операцие пуҫлатпӑр кӑна, Смирнов кӑштӑрт пырса тӑрать юнашар. Ахӑлтатса кулса яратпӑр та хисеплӗ
юлташӑмӑра тулли курка тыттаратпӑр.
- Сирӗнпех лайӑх мана, ачамсем, пӗртте уйрӑлас кил
мест сирӗнтен. Темле тарсан та... Эпӗ чанккама Никантӑрӑн
пуҫӗ ҫинче сиккелесе пыракан мулкача ҫивчӗ сӑнатӑп. Вӑл
маншӑн маяк пек кӑтартса малапла чӗнекен паллӑ вырӑнӗнче. Сире тупма ш утсӑр аван пулӑшать. Тавсье! Сывлӑхлӑ
пулӑр, - тетчӗ вӑл кӑмӑлне ҫӗклентерсе.

Уҫма пӗлекеншӗн ҫул - яланах уҫӑ
Муркашра редакторта ӗҫленӗ вӑхӑтра Денис Гордеев ав
томашина чуптарма кӑшт-кашт вӗренкеленӗ пулнӑ. Чӑваш кӗнеке издательствин директорне куҫарнӑ хыҫҫӑн вӑл мана хӑй пат
не калаҫкаласа ларма тесе чӗнчӗ.
- Ҫиччас Кӳкеҫе кайса килетпӗр. Унта ман типографире татса памалли ыйту пур.
- Мӗнпе?
-Х а м ӑ р ӑ н лимузинпа. Атя малтан заправкӑна кӗрсе тухар.
Юнашарти «Чувашия» хӑна ҫуртӗнчи хупахра ҫӗр аллӑшар
янӑ хыҫҫӑн гараж умӗнчи кивӗрех «Москвич» патне пытӑмӑр.
- Лар кӗрсе! - алӑка уҫрӗ хӗрӳ юлташӑм.
- Шоферӗ ӑҫта?
- Акӑ вӑл сан ҫумӑнта! - кӑкӑрне ҫапса руль умне ларчӗ
Гордеев. - Никам та кирлӗ мар пире, хамӑрах вӗҫетпӗр.
Эпӗ хӑра-хӑрах ун ҫумне вырнаҫрӑм.
Акӑ мотора тапратса кӗрлеттерсе ячӗ те вӑл хӑвӑртлӑх рычакне куҫаркаласа илчӗ. Машина сасартӑк карт! малалла тапранчӗ, ҫав самантрах тем пулчӗ, сирена ҫухӑртса ячӗ, ямшӑк
ун ҫӑварне ниепле те хуплаймасть, «Каллех замыкани, ҫухӑртӑр-и хытӑрах, симӗс ҫул уҫса пама пире пушшех лайӑх», тесе алӑ сулчӗ. Ленин урамне сиксе тухрӑмӑр та, тӑвалла
ӳхӗрттерсе хӑпаратпӑр пысӑк хӑвӑртлӑхпа. «02» тата «03» машинисем те хӑваласа ҫитеес ҫук. Нимле светофор умӗнче те
хӗрлӗ тӗсе пӑхса тӑмастпӑр. Пӗтӗм транспорт ҫул парса аяккалла пӑрӑнать кӑна. Пӗрре чарӑнмасӑр кӗрлеттерсе ҫитрӗмӗр
Кӳкеҫе, пичет ҫурчӗ умӗнче тин мотор ӗҫлеме пӑрахрӗ.
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- Бензин пӗтрӗ пулас. Хамӑн та ҫӑвар типрӗ. Атя тепре
заправкӑна кайса килер те...
Эпӗ, вирелле тӑнӑ пур-ҫук ҫӳҫе карттуспа шаккаса пусартӑм
та, юлташӑма тав туса автобус чарӑнакан ҫӗрелле вашлаттартӑм.
Ҫӗр айӗнчи тӗлпулу
Улатӑр районӗнчи «Ленин ҫулӗ» хаҫат редакторӗ Юдин
Пӑрачкав районӗнчи «Ильич хыпарӗсем» хаҫат редакторне Ба
занова виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ хӑиана чӗнет, ӑна курасшӑн тунсӑхласах ҫитнӗ, анчах лешӗ чикӗ урлӑ каҫса ниепле те кӳрши
патне лекеймест, Борис Ивановичӑн Александр Ивановичпа
чуна уҫса калаҫмалли пайтах пухӑннӑ.
Телейна пӑх та Мускава кай тенӗ пекех вӗсемш ӗн те
ҫунатлӑ сӑмах вырӑнлӑ пулса тухать. Акӑ вӗсем, Шупашкартан пӗлтерсен, хаҫат редакторӗсен семинарне иккӗшӗ те икӗ
ҫулпа чуптарчӗҫ, Мускава ҫитсен ҫӗр айне чӑмрӗҫ. Пурте Журналистсен Тӗп ҫуртне васкаҫҫӗ.
Метро станцийӗн йӑлтӑркка та илемлӗ ӳкерчӗкӗсене ҫӑвар
карса сӑнаса утакан Базанов асӑрхамасть те, улӑп евӗр (Один
ҫине пӑван пек панн! пырса ҫапӑнать. Юлташӗ мрамор урайне
ӳкернӗ шлепкине ҫӗкпенӗ май Борис Иванович кӳршин, Александр
Ивановичӑн чӑпар карттусне куҫран та аяларах пусса лартать:
- Ну и встреча. Наконец-то состоялась долгожданнная. При
вет, дорогой! Смотри в оба, тут брат, не Порецкое, вмиг можно
угодить под электричку. Ладно уж, в ЦДЖ поговорим обо всем и
о том, как раки зимуют в Суре и буфете Дома журналистов. Ох
какой длинный путь у нас с тобой от Порецкого до Алатыря.

Пулӑпа хӑналани
Етӗрне редакторё Владимир Наумов та ушкӑн канӑвӗ вал
ли хӑналӑх апат-ҫимӗҫсӗр ҫула нихҫан та тухман. Хальхинче
те вӑл сӗтел ҫине пӗр купа типӗтнӗ пулӑ кӑларса хучӗ, кулкаласа, пире астивсе пӑхма сӗнчӗ:
- Малтан палӑртнӑ пекех, пурне те ҫитме кирлӗ.
«Атӑл шывӗпе» хастарланнӑскерсем эпир пурте алӑсене унталпа тӑсрӑмӑр, пӗрер хӗҫ пулӑ ҫулса илтӗмӗр. Куславкка редак
торё Николай Максимов ҫеҫ, Елчӗк ен пуҫтахӗ Александр Миллин икӗ аллине те икшер пулӑ ҫавӑрса тытнине пула, нимсӗр тӑрса
юлчӗ. Тусӑмпа пирӗн пӗр пулла ҫурмаран ҫурса пайлама тиврӗ.
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Ӗҫтешсене хӑналамалли черетлӗ тепӗр тӗлпулу ҫитсен,
М ускавр а Х алӑх ҫ и тӗ н ӗ вӗ се н куравӗнче ш а пӑл татса
ҫӳретпӗр. Николай Николаевич, Атӑл ҫыранӗнче пулӑ тытма
вӗреннӗскер, савӑнӑҫлӑн пӗлтерчӗ:
- Паян манран тухать.
«П улӑ» павильонне кӗпӗрл енсе кӗтӗмӗр. М аксим ова
кӗрнеклӗ мӑнтӑр хӗрарӑм ыталаса кӗтсе илчӗ те пире мӑ-ӑнӑ
аквариум еннелле ертсе кайрё. Шывра ҫутӑ карп шампӑлтатса явӑнать. Николай Николаевич, куллине ҫӑварӗнчен кӑлармасӑр, пире тараватлӑн сӗнчӗ:
- Иртнинче Владимир Михайлович пире Сӑр пуллипе сӑйланӑччӗ, эпир халӗ сире Атӑп пуллипе хӑналасшӑн. Пирӗн Куславкка
районӗнчи «Волга» совхоз пӗве-кӳлӗре карп ӗрчетсе мала тухнӑ,
ВДНХн ылтӑн медальне ҫӗнсе илнӗ. Эсир те, хисеплӗ коллегӑсем,
шыври ылтӑна тытма пултаратӑр. Чӗрӗ пулӑ кашнин валлиех ҫитет.
Эпир ахӑлтатса янипе шыв хумханчӗ, ун ҫийӗн кулӑш кимми ишсе кайрӗ.
Хыткукар Хыткук
Мускава каятпӑр. Журналистсен союзӗ йӗркеленӗ вунӑ кунлӑх вӗренӗве - семинарта пӗлӳ, тавра курӑм ӳстерме-анлӑлатма, канма. Кашни районтанах. Пирӗн пӗр ушкӑнӗ Канашра пухӑннӑ. Шупашкар пуйӑсӗ ҫине, ларма вӑхӑчӗ ытлашширех пулин
те, пӗр-пӗрин пушмакӗсене тапта-таптах кӗрсе каятпӑр. Про
водница пире «сурӑхсем» тесе тӗрӗсех каласа хучӗ пулмалла.
Ара, купеппӗ вакунра кам йышӑнать сан вырӑнна? '
Яланах ҫивӗч чӗлхепе палӑрнӑ Аслӑ Каҫал чӑвашӗ Тинӗс
Асанкас, хӑйсен «Октябрь ялавӗпе» варкӑштарса, кӳршӗллӗ
Елчӗк редакторне Хӗритун Хыткука, ӑшалать те ӑшалать:
-Т а ҫ т а ҫӑвана васкать? Черете-мӗне пӑхмасӑр ӗрӗхсе хӑпарса кайрӗ, ухмах. Институтрах тӑна илнӗ эс пирӗнне: столовӑйра - ура айӗнчеччӗ, гардеробра - тумупа лӑшканаттӑн, каникулта - автобус патӗнче черетсӗр тӗрткелешеттӗн. Ун чухне
студент пулнӑ темелле, халӗ... Аллӑсене хӑвалатпӑр. Ҫапах
ачалла хӑтланатӑн, пире намӑс кӑтартатӑн.
Хӗритун Хыткук симӗс шлепкине хывать те, Асанкас сӑмахӗнчен пытанса, хӑй кӑларакан «Колхоз ялавӗпе» питне хуплать, мӑкӑр-мӑкӑр тӑвать:
- Те вакката тытнӑ кӑна, лӑпӑртатать. Ни пичу мар эп сан,
ни кукку мар. Хамӑнне хам пӗлеп.
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- Пӗлен ҫав эс хӑвӑнне, - чарӑнмасть Асанкас. - Пӗлсех
пушмаксем ҫийӗн чупан. Кур, мӗн тӗслӗ вӗсем?
- Мускавра атӑ тасатакан нумай, кӗтсех лараҫҫӗ пуль-ха
пире, - кулать Хыткук.
Ӗҫ шалалла кӗрсе кайиччен вӗсене чаратпӑр та, япаласене вырнаҫтарса хуратпӑр.
Ӑсатма тухнӑ арӑмсене алӑ сулса хул вӑйӗ пӗтрӗ ӗнтӗ. Пуйӑс тинех тапранчӗ. Пурте лӑштах сывласа ятӑмӑр. Кайсан-кайсан Вӑрнара ҫитрӗмӗр, унтан Ҫӗмӗрлерен те иртрӗмӗр. Вакуна
хамӑр ҫынсем тэтах та килчӗҫ. Шӳт, кулӑ, сӑмах-юмах... Сисмерӗмӗр те, сӗтел ҫине тахӑшин сумкинчен кӑкӑрне хӗрӗхпетсе
ҫыхнӑ ҫут кӗленче тухса ларчӗ. «Ҫӗнтерӳ ҫулӗле» ялан малта
чупакан Михал Михваҫӑн пулчӗ пулас. Ҫавскер пӑкӑ хӑлхи тупаймарӗ те, эрех завочӗн рационализаторӗсене ятлама тытӑнчӗ.
- Ҫакӑнта тимӗр перекетлесе пуяҫҫӗ пуль ӗнтӗ, шереметсем, халӑха нуша кӑтартаҫҫӗ. Авӑ, алла кастартӑм чакаланса.
Мускавран таврӑнсанах кайса парап-ха та эрех заводне спи
сать тунӑ пёр трактор, - нӑч-нӑч ӗмет вӑл вӑталӑх пӳрнине.
Ахӑра-ахӑрах сӗтел ҫине хамӑр та туяннӑ хӑлхасӑр кӗленчесем, арӑмсем парса янӑ кукӑль-мукӑльсем кӑлара-кӑлара хуратпӑр. Ӗҫе каймастпӑр-ҫке - канма. Ма савӑнас мар пӗреххут... Хӗритун Х ы ткук ҫеҫ, «Колхоз ялавӗпе» витӗннӗ те,
курмӑш-илтмӗш пулса, вуланҫи туса пырать. Асанкас - эрех
ярса парса валеҫекенни. Тултарнӑ стаканпа чавсинчен кӑт
тёртрё те вал ӑна, ҫурӑкрах сассипе каларӗ:
- Тыт та Хӗритун, ӗҫ те, ан тун...
Пушатнӑ стакана Хыткук часах Асанкаса тавӑрса пачё,
ӗхлетсе тути-ҫӑварне шӑлкаларӗ, унтан такамӑн тулли автан
тукмаккине ҫатӑрласа ярса илчӗ. Туххӑмра кӑшласа, ҫемҫе аша
чӑмласа ячӗ, тепӗр черете каллех ӗхлетсе ирттерчӗ, ҫӑмартине те, ҫуне те, шӑрттанне те - пурне те каптӑртаттарчӗ.
- Ай, ку тутлӑ алатпа, аптрамалла, хырӑм тирӗ те ыратакан пулчӗ. Паян сирӗннипе хӑналантӑм ӗнтӗ, ыран... Апачӗ ман
та чӑматан туллиех-ха, халь ытлашши пулать пуль тетӗп-ҫке,
ҫавӑнпа кӑларас темерӗм. Ҫав кӑркка ашне илсе пар-ха, Тинӗс
кӳршӗм. Ана мар, пысӑкрах татӑкне, - сӑмах ҫаптарать Хыткук.
Выҫҫӑн ҫунакан алтӑр пек куҫне лӑплантарас тесе-ши, Асанкас
ӑна чи мӑнтӑркка кӑркка тукмаккине часрах тыттарать. Апата тутипе
сысналпа чаплатгарса, шӑлӗпе йытӑлпа шатӑртатгарса пӗтӗрекен
Хыгкук ҫине пӑхатӑп та шухӑшлатӑп: «Институтра чухне мӗнле пулнӑ ҫаплах юлнӑ. Кӗлетки ҫеҫ самӑрӑлнӑ, куҫӗ пысӑкланнӑ тата. ӑлӗкех
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пирӗн апата юрататчӗ, хӑй вара тулгармӑш тирне те, кушака ҫитерме
тесе, яла илсе каятчӗ. Вӑт сана Хыткук. Хушаматранах пёлме пулать
ҫынна теҫҫӗ те. Халӑхра ахальтенех хыткукартан тухман пуль ку хушамат та. Ай мӗн калён, кассан та юн тухас ҫук.
Хӑлхасӑр кёленчесем, вакун кустӑрмисен чӗтревӗпе силленсе, майӗпен пушанчӗҫ пирӗн. «Ленин ҫулӗпе» тӳп-тӳрӗ, типтерлӗ
утакан Элӗк ачи Аркаш Кустик та чӑтаймарӗ, те юриех, те кирлӗрен, персе ячӗ: «Темскер, ҫитмен пек туйӑнать. Урӑх никамён та
ҫуккӑ-и запас? Ҫук пулсан, апла чупам-ха ресторана».
Хаҫатпа хупланнӑ Хыткук илтмӗше печӗ, эпир укҫа тыттарса янине те «сисмерӗ».
Ҫитменнине ҫитерес текенни часах таврӑнчӗ. Эрехпе хутӑш сӑра та туяннӑ.
- Вӑт мур, ӑша хыптарать ку шурри, - илтӗнет «Колхоз
ялавӗ» хыҫӗнчен. - Эппин, сирӗн сывлӑхшӑн, тус-коллегӑсем!
Икӗ стакан харӑсах тултарса ӗҫрӗ те хайхискер, Кустик туянса
килнӗ апельсина пикенсех ӗмме пуҫларӗ.
Уҫӑлмалла тесе, майӗпен куперен тухрӑмӑр. Хыткук ҫеҫ,
хӑрах аллипе хаҫат тытнӑскер, тепринпе ҫӑварне апельсин
татӑкки чиксе, выҫлӑх кӗвви чаплаттарса юлчӗ.
Мускава ҫитсенех Хӗритун Хыткук ман ҫума ҫыпҫӑнчӗ, вакки
ҫук тесе, метрона ман укҫапа чӑмрӗ. «Ылтӑн пучах» ятлӑ хӑна
ҫуртне вырнаҫнӑ чухне каллех уншӑн тӳлеме тиврӗ.
Ҫӳретпӗр выставкӑра, ҫӗршывӑн халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсемпе каҫса кайсах паллашатпӑр. Курмалли вара! Вӑхӑтна ан
чах ан шелле. Вӑхӑчӗ вара пирӗн пур-ха. Утатпӑр павильонран
павильона. Ларатпӑр анлӑ пӳлӗмсенче шавласа-хӑлаҫланса. Ун
пек ҫӗрте пурин те ӑслӑ пулас килет-ҫке. Хӗвел пуҫ тӳпи тӑрне
хӑпарса пӗҫертсен, апатланатпӑр. «Пысӑк укҫана вакласси, илха мана валли те, кайран унта...» - тет те Хыткук сётел хушшине
саркаланса кёрсе ларать. Мороженёй та ёмес килет унён, сёра
ӗҫес кёмёл та пысӑк, киоскран хаҫат-журнал та илсе вуламалла,
панорамёллё кино та курмалла, катаччи те чупмалла.. Апёкра
чуптунё самантра арём дул дине тесе кёсьене чиксе янё «хёрлё
Ильичсем» те алё парсах кёсьерен тарса пётме пудларёд. Хыт
кук ҫаплах анратать: «Ҫав зефира илсе кефирпа диер-ха».
Пирён коллега-ачасем, кад енне сулёнсан, дав тери чаплё
гастронома «тёрёслес» терёд. Эрех сутакан ҫӗрте, ҫӳлӗксем динчи
майрасем ӳкернӗ, идём ҫырли шереписем ҫыпӑҫтарнӑ, нумай-нумай медаллӗ тӗлӗнмелле кӗленчесене куҫпа суйлатпёр. «Кун пек
ёпёр-тапёрпа аппаланмастёп», - терё те Хёритун Хыткук, манран кивҫен укҫа илсе, помидор сӗткенӗ ӗҫме черете тёчё.
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Эпир вара иҫӗм ҫырли шерпетнех тутанса пӑхас терӗмӗр.
Ай, пӗри тепринчен тутлӑ, ӑша кантарать, ӗҫнӗ май арӑмсене
аса илтерет. Хыткук та эхлете-эхлетех ӳпӗнтерет эпир тултарса
панӑ виноград эрехӗн стаканӗсене. «Кусене-и, - тет упӑте закускине - банана - ҫурмалла хуҫса ҫӑварне икӗ аллипе икӗ енчен
чыхса тултарнӑ май, киле кайнӑ чухне пурпӗр туянатӑп. Елчӗке
банан-апельсинсӑр пырса кӗместӗп».
Сӑмахне кивҫен илмен Асанкас печӗ ячӗ:
-Т ь гг та Хӗритун, яр та, ан тун. Кӑлар шуррине, ӗҫтер пуррине!
Мускав кӑлпассине хыпнӑ Хыткук сӑмахсӑрах кӗтессисем
ҫӗтӗлнӗ чӑматанне уҫрӗ, унтан хутпа чӗркенӗ япапа туртса кӑларчӗ.
Пирӗн ума пуҫ пӳрне пысӑкӑш эрех кӗленчи тухрӗ выртрӗ. Хӗритун
ӑна мӑнкӑмӑллӑн сӗтел варрине шаклаттарса лартрӗ. «Ҫитет сирӗнне ӗҫсе, манне, хаяррине, тутанса пӑхар. Закуски те пур. Ёҫӗр,
ҫийӗр, ан вӑтанӑр, колпегӑсем», -те р ӗ . Сумкинчен, чӑматанӗнчен
шӑршланнӑ, пӑнтӑхнӑ кукӑпьсем, аш-пӑш тухса выртрӗ. Эпир вара
кула-кулах эрехне хӑйнех ӗҫтерсе ятӑмӑр, ҫыртмаллине те тутан
са пӑхмарӑмӑр. Алат юлашкине вӑл, «сыснасем валли кирлӗ пулать-ха» тесе, каялла чӑматана чӗркесе хучӗ. Ун хыҫҫӑн ман апель
сина тапӑнчӗ, хуппине каплех чӑматанне чӑмтарчӗ.
Апат ҫинӗ чухне тӗлӗннӗ эпё унран. Умри чашӑка, такам тур
тса илесрен сехӗрленнӗн, икӗ аллипе те ҫатӑрласа илет, кашӑк
тытсан та сулахай аллине чашӑкран вӗҫертмест. Ахаль те шапанни евӗр куҫӗ вара ҫамка ҫине тухса ларнӑ пек вӗлтӗр-вӗлтӗр
ҫаврӑнать. Апельсина та Хӗритун ҫавӑн майлах выҫҫӑн ҫиет, ҫынсем сӗтел хушшинчен тухсан та ӗмет, ӗмет тутлӑ, янтӑ ҫимӗҫе.
Киле каяс умӗнхи кун Хыткук пирӗнпе выставкӑна пымарӗ,
хулатӑрӑхҫӳремеюлчӗ. Эпиртаврӑннӑҫӗре пӳлӗмреяпала... «Ӑҫта
хурса пӗтерӗ-ши кусене?« - тесе тӗлӗнетпӗр. Хуҫи таҫта кайнӑ,
час килмерӗ. Эпир ҫутӑ сӳнтернӗччӗ ӗнтӗ, ҫывӑрса ҫеҫ каяйманччӗ.
Хыткук кӑштӑртатса ҫитрӗ, тем мӑшӑлтаткапарӗ-мӑшӑлтаткапарӗ
те выртрӗ. Кӑшт вӑхӑт иртсен пӳлӗме апельсин шӑрши сарӑлчӗ.
Утиял айӗнчен нӑчлаттарса ӗмнӗ, ват лаша кавленӗ пек сасӑ илтӗнет. Вӑрнар Михваҫӗн те, Элӗк Кустикӗн те, ман та ӑмӑртмаллах
ыйхӑ вӗҫрӗ. Выртсан-выртсан, чӑтаймарӑм, хуллен ӳсӗртӗм. Cae
ca иптнипе, шӑп пулчӗ. Чӳречерен ӳкекен ҫутӑра лайӑхах куратӑп:
Хыткук пуҫ ҫинченех витӗннӗ. Кӑшт тӑхтасан юриех харлаттарнӑ
пек турӑм. Михалпа Аркаш та хӑрр-хӑрр тутарма пуҫларӗҫ. Утиял
айӗнче каллех тем чӗрӗлчӗ, нӑч-нӑч, кӑптӑрт-кӑптӑрт тӑвать., Ирхине тӑтӑмӑр та, ниҫта пёр апельсин хуппи курмарӑмӑр.
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Мускав мыскарисем вӗҫленчӗҫ. Урӑх кунта пире усрамаҫҫӗ.
Килелле - Чӑвашстана ҫул тытрӑмӑр. Эртелпех. Ахлатмалли,
охлатмалли, ухлатмалли кашниннех ҫӑвар тулли. Калаҫкаласа
пынӑ вӑхӑтра пирӗн сӗтел ҫине Мускавра кӑларнӑ хӑлхаллӑ
кӗленчесем тухса ларчӗҫ. Нумай мар ӗнтӗ, кӑшт кӑмӑл уҫмалӑх
ҫеҫ. «Колхоз ялавӗ» вырӑнне халӗ Хыткук эп туянса панӑ хуҫалӑх ыйтӑвӗсен кӗнекине вулать, килӗнче нутри ӗрчетме вӗренет. Ҫав хушӑрах стаканне ӳпӗнтерет те ҫӑварне кӑлпасси хыпать, пирӗнтен каҫару пекки ыйтать: «Мӗн тӑвӑн мана, ухмаха,
кил валли япала туянсах пур-ҫук укҫана пӗтертӗм. Эсир ӑслӑ та,
эрех валли те хӑварнӑ. Юрӗ ӗнтӗ, тепре Мускавра тӗл пулсан
манран та тухӗ. Сирӗн сывлӑхшӑн, коллегӑсем!»
Эпӗ ӑна, Тинӗс Асанкас илтмелле, хӑлхинчен пӑшӑлтатса
каларӑм: «Тавтапуҫ, кулеккӑ-калека».
Пӗрне-пӗри калаҫса-калаҫтарса ҫӗр турӑмӑр, ҫула май
Ҫӗмӗрлере, Вӑрнарта юлташсене антара-антара хӑвартӑмӑр,
хамӑрӑн тӑван ҫӗре ҫитнине те сисмерӗмӗр. Канаш пире яланхи
пекех канашласа, тӗркӗш кӗтсе илчӗ. Хыткук тамбурта чи мала
кайса тӑнӑ. Унӑн ик аллинче икӗ тулли чӑматан, хулпуҫҫисем
урлӑ тӑватӑ ҫыхӑ ҫакса янӑ. Хӑйшӗн кирекӑҫта та пуринчен малтан чупса ҫитме хӑнӑхнӑскер, кунта та кӗптӗр-кӗптӗр шуса анчӗ
те вакун картлашки тӑрӑх, йывӑр япалисемпе унталла-кунталла
сулӑнчӗ, такам ӑнсӑртран тӗртнипе лак! ларчӗ. Пӗр ҫыххи саланчӗ те, перрон ҫине шапӑрр! юхса тухрӗ апельсин хуппи. Ун
ҫине пуснипе темиҫе ҫын пӗр харӑс кӑпӑр-капӑр персе янчӗ. Тӑлпан арҫын ӳкеймесӗр витрине ҫӳлелле ҫӗклерӗ, чалӑштарса ячӗ
те Хыткука цемент ӑшне турӗ. Ҫуйхашу, тӗрткелешӳ пуҫланчӗ.
Цемент айӗнчи Хӗритун Хыткук мӑкӑртата-мӑкӑртата упаленет, «Ах, пӗтерчӗҫ, пӗтерчӗҫ, типӗтсен чей ӗҫме лайӑхчӗ»
текелесе вараланнӑ апельсин хуппине пуҫтарать.
1980, 2006 ҫҫ.

Хӑна ҫуртӗнчи пушар
Иртнӗ ӗмӗрти пёр мыскара аса килчӗ. Утмӑлмӗш ҫулсен
варринчеччӗ. Элӗкрен Йӗпреҫе куҫарсан мана хаҫат кӑларакансен профсоюз комитетне ертсе пыма суйларӗҫ. Профсоюз
обкомӗ тӑн лама пире Шупашкара чӗнчӗ. Хамӑр шайри шаймӑксем чылайӑн пухӑнтӑмӑр. Пирӗн хушӑра Патӑрьел малайӗ
Кави Юлдашев йӗплӗ сӑмах перкелесе ҫӳрет.
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Лекци-калаҫу тенисем майӗпен хӑлха ҫуммипе шӑхӑрса иртекен пула пуҫларӗҫ. Ҫитменнине тата хамӑрӑн пичет Кашкӑрӗ вӑрттӑнлӑха сыхлакан комитет пуҫлӑхӗ Никандров ҫитсе яланхи
йӑлӑхтармӑш юррине тӑсса ячӗ: «Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тӑшмана чарса лартмалли Сӑр ҫыранӗ тӑрӑх чавса хатӗрленӗ сооружени,
Йӗпреҫ, Элӗк, Вӑрнар аэродромӗсем...сем... сем ҫинчен район
хаҫачӗсенче ҫырма юрамасть...» Ытти тата нумай «вӑрттӑнлӑха»
сыхламалли пирки пуҫ ҫӗклемесӗр инструктаж вулать.
Манпа юнашар тӗлӗркелесе ларакан Юлдашев тӑрса анасларӗ те, хулӑнрах сассипе ыйтрӗ:
- Павел Никантӑрч, калӑр-ха тархасшӑн, Патӑрьелӗнчи
механизациленӗ арман ҫинчен ҫырма юрать-ши?
Вӑрттӑнлӑхсен Кашкӑрӗ пуҫне хут тӗрки ӑшне чиксенех
Кави мана ҫанӑран туртрӗ:
- Атя, чаврӑмӑр-чавтартӑмӑр!
Пирӗн хыҫҫӑн Канашпа Вӑрнар ачисем Василий Яковлевпа
Владимир Москвин та уҫҫа сирпӗнсе тухрӗҫ. Виҫсӗмӗр эпир - х а ҫатсен ответлӑ секретарӗсем, Юлдашев - Патӑрьел журналисчӗсен хайлавӗсенетутарла куҫаракан ответлӑ ҫын. «Авангард» икӗ
чӗлхепе тухать. Хамӑрӑн хуравлӑха мансах эпир хула тӑрӑх уттартӑмӑр. «Атӑл» ресторан умӗнчен ниепле те куҫ хупса иртеймерӗмӗр. Ҫапах та тӗп хулан тӗп хупахӗнче хуп турттармалла ан
пултӑрах тесе Атӑл шывӗпе перекетлӗн кӑмӑла уҫрӑмӑр.
Выртса тӑма пире анчахрах хута янӑ «Чувашия» хӑна ҫуртне
вырнаҫтарнӑччӗ. Пӳлӗмсенче вырӑн таврашӗ Китай япалисемпе
йӑлкӑшать. Кавир тӑрӑх Кависемпе асӑрханса, ҫемҫен утатпӑр.
-Т е м с к е р пыр ярӑнса кайрӗ, - т е с е карланкине пӳрнисемпе сӑтӑрса илчӗ Ваҫли Якӑльч. - Ҫанталӑк пӑсӑласса пулас.
Владимир Иванч сӑмси тӑррине шӗвӗр пӳрнипе кӑтӑрт-кӑтӑрт тутарчӗ:
- Те ӗҫке, те вилене ӗнтӗ...
Кави ал чӑматанне уҫрӗ те:
-А п л а х пулӑшсан, нимле инкекте пулмасть, шывра та путмастпӑр, вутра та ҫунмастпӑр. Me, тыт, Улатимӗр, - тесе мана
«Столичнӑй» кӗленчине илме хушрӗ.
Сӑмах юххи вӑйланнӑ май алӑсем хамӑр чӑматансем патнелле те туртӑнчӗҫ ҫав...
Яковлевпа Юлдашевӑн тути хӗрринчен пирус татӑлмасть.
Кави вырӑн ҫине те пӑравусла мӑкӑрлантарсах сӗвенчӗ.
Тӗлӗкре эпир пурте тамӑк хуранӗ тавра ташлатпӑр пек. Сӑмапа
хуранӗнче пирӗн вӑрттӑнлӑх сыхлавҫи Никандров вӗтеленет. Шуй-
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ттансем вырӑнӗнче хамӑрӑн редакторсем Фомин, Михайлов, Маль
цев, Ялгир хуран айне вутӑ хурса лараҫҫӗ. Куҫа тӗтӗм ҫиет, Алӑка
шанлаттараҫҫӗ, урапа тапаҫҫӗ, такам «Пушар!» тесе кӑшкӑратъ.
- Ҫунатпӑр, ами! Ап-ап! - тесе хыттӑн ҫухӑрса сиксе тӑчӗ
те Юлдашев, чӳрече патнелле ыткӑнчӗ.
Тӑваттӑмӗш хутран тӳрех Аллах аллине лекет вёт! Моск
вин унӑн ҫунакан тумне графинри шывпа сапса сӳнтересшӗн.
Тӳшекӗ мӑкӑрланать, Китай ҫивиттийӗ чӑшлатса ӗнет.
Шалтан питӗрнӗ апӑка уҫса ятӑмӑр та... огнетушитель йӑтнӑ
арҫын вирхӗнсе кӗчӗ, кӑпӑкпа сирпӗтме пуҫларӗ. Хӑна ҫурчӗн хуҫисем тата такамсем шавлаҫҫӗ. Акӑ, юман каска пек пӗр ҫын шалавар пиҫиххине туртса кӑларчӗ те Кавине ҫурӑм тӑрӑх темиҫе хут
туртса ҫапрӗ. Лешӗ пусма хатӗрленнӗ качака путекки пек ҫухӑрать:
- Ах, тархасшӑн ан вӗлер, атте!
Чӑнах ашшех иккен - Патӑрьел райӗҫтӑвкомӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ аслӑ Юлдашев. Партстационарта сипленнӗ хыҫҫӑн
ҫӗнӗ хӑна ҫуртӗнче канлӗн ҫӗр каҫма юлнӑскер, ывӑлӗн пушарне чӗн пиҫиххипе сӳнтерет акӑ.
Хуҫасем акт ҫырчӗҫ те Кавие хут тыттарчӗҫ:
- Халех тӳлесен, ниҫта та пӗлтерместпӗр.
- Ман ун чухлӗ укҫа виҫӗ уйӑх ӗҫлесен те пулмасть...
Ашшӗ кӗсйинчен пӗр пачка укҫа сӗтел ҫине кӑларса хурсан ывӑлӗн тӑртаннӑ куҫӗ хура пӗлӗт хыҫӗнчен сиксе тухнӑ
хӗвел пек йӑлкӑшса илчӗ.
2006 ҫ.

АРӐМ ЧУПМА ПУҪЛАСАН
ШУПАШКАРТИ “Салма” акционерсен уҫӑ обществинче тӗп
бухгалтерта ӗҫлекен Салмин хӗрӗх урлӑ каҫнӑ тӗлелле хӑйӗн
кӗлеткине хӑй те паллайми пулса ҫитрӗ. Тӗкӗр ҫине пӑха-пӑха
тӗлӗнет. Каччӑ чухне икӗ шитпе ункӑланакан пилӗкӗ ал арманӗ
пек сарӑлчӗ. Чӗччисем ывӑҫа кӗми пулчӗҫ. Янах айне ӳссе
ларнӑ аш татӑкӗ лӑстӑр-лӑстӑр силленет. Пуҫ тирӗ те хулӑнланчӗ пулас - пысӑкрах шлепке туянса ячӗ. Тумтир пӗчӗкленсе юлнипе аптӑрарӗ Митрухха Митрахванӗ. Арӑмӗ Кӑра Кпара
ӗҫлекен канфет фабрикине уява каймаллаччӗ - юрӑхлӑ кос
тюм шыраса лавкка-пасар тӑрӑх чупса хӑшкӑлчӗҫ Салминсем.
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Тулли хӗрарӑм
майлӑрах пӑркаланса
утакан Митрахван ав
тобус чарӑнакан вырӑ н а
ҫитиччен ех
пӑш ти-пӑш ти сывлакан пулчӗ. Ӗҫе ҫитсен,кунӗпех шӑлавар
якатса ларать. Кантур та н
автобуспа
таврӑнать те лифтпа
улӑхса хваттере чӑмать, ҫемҫе диван ҫине майланса выртать, пит-куҫне хаҫат-журналпа хуплать. Арӑмӗ пӗҫернӗ апата
виҫҫӗ какӑриччен ҫавӑрттарнӑ, полтараш ка сӑра пуш атнӑ
хыҫҫӑн вӑл ҫемҫе креслӑ ҫине месерле кайса ӳкет, телевизорпа каҫса кайсах спорт вӑййисем курать. “Активлӑ кану”
вуннӑ-вун пӗрсенче вӗҫленет. “Ӗшеннӗ” Митрахван часрах
тӳш ек ҫине лапл атать те м интере ы талать. Ҫ ы вӑрм алли
пӳлӗме кӗҫех пушӑлла ӗҫлекен трактор моторӗн шавӗ пек
сасӑ тулать.
Пӗр хускалмасӑр ҫывӑракан упӑшкине вӑратмасӑрах арӑмӗ
ирпе анасласа тӑрать те спорт тумтирне тӑхӑнса, урама сиксе
тухать. Ҫывӑхри Берендей вӑрманӗн сукмакӗ тӑрӑх вӗтӗ-вӗтӗ
юртӑпа чупса чунне кантарать. Кашни кун ҫапла виҫ-тӑватӑ ҫухрӑм тӑвать вӑл, ун хыҫҫӑн хул-ҫурӑмне ҫемӗҫтерет, лӗп шыв
ра чӳхенет. Утиял айӗнчен вӑрттӑн сӑнаса выртакан упӑшки
арӑмӗн шӑратнӑ евӗр илемлӗ кӗлеткипе киленет.
Арӑмӗ ӑна хӑҫантанпа ӗнтӗ пӗрле чупма сӗнет, сывлӑхшӑн
ҫунакансен ушкӑнне чӗнет. Вӑл пур кахал чулне ниепле те хӑй
ҫинчен сирсе переймест, ӗҫе кайса килет те выртать, ҫиет те
выртать. Пӗтӗм утӑмне шутласан та унӑн кунне пӗр ҫухрӑм тухмасть пуль. Ӗҫри ӗҫкӗ пӗтерет тата ӑна. Салмина пурте хӑналасшӑн. Ир тӑрсан мухмӑрпа каккуй чупма унта, пуҫа ҫӗклес кил
мест. Канӑҫ пурнӑҫ хӳми хыҫӗнче хӑйне мӗнле чир-чӗр сыхласа
тӑнине те туймасть-ха Митрухха Митрахванӗ.
Пурӑна киле Кӑра Клара каҫапапа та уҫӑлса ҫӳреме, чупма
пуҫларӗ. Арӑмӗ упӑшкине хӑйпе пӗрле тухма ӳкӗтлесех чӗнчӗха. Митрахван, футбол е хоккей курса выртмалла тесе хӑтӑлкаласа юлчӗ унран. Уҫӑ кӑмӑлпа хӗвел пек ҫиҫсе кӗрекен арӑмне
ӑшшӑн пӑхма та самантлӑх вӑхӑт тупӑнмарӗ шереметӗн.
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Пӗррехинче ун патне тахҫанхи тусӗ килсе кӗчӗ, сӗтел
ҫине эрех кӗленчи кӑларса лартрӗ. “Хуйха ҫуса тасатар-ха”, терӗ хӑй ассӑн сывласа. “Арӑму ӑҫта тата? — ыйтрӗ вӑл
М итрахванран ларсан-ларсан. "Ч упа ть-ха ” , - ним пулман
пекех хуравларӗ кил хуҫи, черккене ӳпӗнтернӗ май. “Хэ-хэ,
чупать апла, - чеен кулса ячӗ хӑна. - Чупать. Чылайранпа-и?”
“Виҫӗм ҫултанпах”, - ҫӑварне хӑяр татӑкӗ хыпрӗ вӑл. “Чупкӑнран мӗнле таврӑнать?” “Ох, курасчӗ сан, унтан ман Кла
ра хӗр чухнехи пек хӗп-хӗрлӗ сӑн-питпе, ҫӑмӑл шӑмшакпа,
ҫунатлӑ кӑмӑлпа таврӑнать. Ман арӑм-ҫке вӑл, о-ох! Аҫта
пур-ши унаш кал чиперкке? Сан хӑвӑн та чаплӑччӗ-ха араму. Ма пӗрле илсе килмерӗн? Ман арӑм пек чупм асть-и-ха?
Ч упм асть пулсан, уписательнӑ чуптар. Кӗлетке илемлӗхне
сы хласа хӑварм аллах хӗрарӑ м ӑн” . “Эх, тусӑм, - ыталаса
илчӗ леш ӗ кил хуҫине. - Ҫуккӑ ҫав халь ман арӑм, ҫуккӑ.
Вӑл та сан арӑму пекех чупрӗ-ҫке. Эпё те санаш кал ҫапла
диван ҫинче аяк пӗрчи якатса выртрӑм. Вӑл, сывлӑха ҫирӗплететӗп тесе, пӗрмаях вӗттӗн юртрӗ. Ю ртрӗ-ю ртрӗ те, сукмак ҫинче тепӗр чупкӑн тупрӗ, унпа ытаклансах ӗрӗхрӗ, ман
енне урӑх ҫаврӑнса та пӑхмарӗ. Эх, мӗнш ӗн пӗрле чупмарӑм-ши, ма ларса-вы ртса самӑрӑлса кайрӑм-ш и? Мӗн тӑвас халь? Чӗре ҫурӑлса тухать. Ӑшра вут ҫунать. Ас ту хӑвӑн арӑму та кам па...”
Тусне каласа пӗтерме памарӗ Митрухха Митрахванӗ, пру
жина тапса янӑ пек чалт! сиксе тӑчӗ те чӳрече патнелле ыткӑнчӗ. Урамра йытӑ уҫӑлтарма тухнӑ карчӑкпа стариксӗр пуҫне
никама та курмарӗ вӑл.
Тусӗ тухса кайичченех унӑн ӑш вӑрка пуҫларӗ. Куҫӗ умне тем
тӗрлӗ аскӑнчӑк ӳкерчӗксем туха-туха тӑчӗҫ. Алӑфан кӗрсе тӑнӑ Кӑра
Клара: “Эх, мӗн тери лайӑх!” - тесессӗн вӑл ун ҫине сивӗ куҫпа
пӑхса илчӗ те телеэкран еннелле туххӑм ҫаврӑнса ларчӗ. Арӑмӗ
упӑшки ӑшӗнчи ҫил-тӑвӑла пурпӗрех асӑрхаймарӗ, юрла-юрла ӑшӑ
шывра шӑмпӑлтатрӗ. Ваннӑран тухсан вӑл, упӑшкине хирӗҫ ларса,
сӑмах пуҫларӗ: “Эс минтере качча илнӗ-и е мана? Эс хӗрӗхрех ват
супнӑланасшӑн-и е чир-чӗр айне пуласшӑн? Эх, ҫунат пулсассӑн
халь элӗ таҫта ҫити вӗҫсе каймалла. Чун юрлать, кӗлеткере юн сирпӗнсе тухасла тапать ман. Анчах... сан йӳгеме пуҫланӑ сӑну ҫине
пӑхатӑп та, сан сӳнсе пыракан арҫын кӗлетки ҫумне перӗнетӗп те йӗрес килсе каять. Тӑр-ха, силленсе ил-ха пӗрре, сирсе пӑрах юлхав
тумтирне. Тух чупма. Хӑвала мана...” “Мансӑрах кӗтӳпех пуль-ха унта

147

сан хыҫҫӑн юртакан”, - шӑп витӗр сӑрхӑнтарса кӑларчӗ упӑшки. “Ну
май, нумай, тухса кур", - тесе арӑмӗ вырӑн ҫине кайса выртрӗ.
Ыйхӑ пачах килмерӗ ҫӗрле Митрахванӑн, арӑмне, тусӗн
арӑмӗпе танлаштарса, тем тӗрлӗ кӗвӗҫсе пӗтерчӗ, вӑрттӑн еркӗнӗпе ярса илмелли майсене палӑрта-палӑрта хучӗ. Аптӑранӑ
енне, ӗнер Клара сӗнсе панӑ “Сывлӑх” журнала уҫкаласа хупкаларӗ. Кӗтмен ҫӗртен ун умне "Чупни тата арҫын проблемисем” ятлӑ статья тухса тӑчӗ. Ӑна вӑл питӗ тӑрӑшса вуласа тухрӗ.
Унта куҫмасӑр-хускалмасӑр пурӑнса шӳсе кайни ҫынна мӗн
патне илсе ҫитернине уҫса панӑ пёр профессор, Ҫурӑмпа выртакан арӑмне ӑнсӑртран вӑратасран шикленсе, Митрахван сывлама та чарӑнчӗ тейӗн, ура тупанӗнчи кӗҫӗтекен вырӑна та
хыҫмасӑрах чӑтса ирттерчӗ. Аха, чупу, вӗтӗ юртӑ мӗнле кӑна
усӑ памасть этеме! Юн ҫаврӑнӑшне ӳстерет, кӗлеткене хытасран ҫӑмӑллатма пулӑшать. Чупнӑ вӑхӑтра хырӑмлӑх ай парӗсем ҫемҫелсе имленеҫҫӗ... Нервсемпе ӑс-тӑн ҫирӗпленеҫҫӗ.
Организм ывӑнмасӑр нумайччен сывӑ ӗҫлет. Кӑмӑл ҫирӗплӗхӗ,
тимлӗх ӳсет. Ӑшри хавшаклӑх чакать. Лӑплантарать, мускулсен вылянчӑкне вӑйлатать. Ҫав хушӑрах йывӑрӑша чакарать,
кӗлетке илемне сыхласа хӑварать. Чӗлӗм туртма, эрех ӗҫме
пӑрахмашкӑн та ҫӑмӑл-мӗн чупаканӑн. “Самӑрлакан арҫыннӑн
ар хастарлӑхӗ чакса пырать”. Ҫакна вӑл темиҫе хут вуласа
тухрӗ, унтан хӑранипе чӗтреве ерчӗ. Авӑ епле пысӑк хӑрушлӑх
умне ҫитсе тӑнӑ иккен Митрахван! Акӑ мӗншӗн арӑмӗ ҫурӑмпа
выртать. Акӑ мӗншӗн ирӗн-каҫӑн чупать вӑл. Ҫамрӑклӑха алӑран вӗҫертесшӗн мар-ши? Е урӑххи... Енчен те вӑл, тусӗн арӑмӗ
пек, такампа чупса кайсан сукмактӑрӑх?.. Мӗн тумапла вара?..
Ҫакшухӑшсемпетӗлӗрсе кайрӗ Митрухха Митрахванӗ. Вӑранчӗ
те аплине тӑсса пӑхрӗ, Клара вырӑнӗ - пуш-пушах... Васкасах сиксе
тӑчӗ те вӑп спорт тумне шыраса тупрӗ, тумланса уҫӑ сывлӑша тухрӗ.
Сукмакпа пӗри, тепри чупса иртет. Акӑ, унӑн арӑмӗ те
ҫӳрен тиха пек ҫӑмӑллӑн ярӑнса пырать. Ун хыҫӗнче чӑнах
та пӗр тӑлпан арҫын чупать. М итрахван та чӑтаймарӗ, вӗтӗвӗтӗ юртӑпа вӗсем хыҫҫӑн лӗпӗстетрӗ. Салмин вӗсене дите
тех, паян ҫитеймесен те, ыран, виҫмине... пур пёр ҫитет.
Ахальтен салма ҫисе ӳснӗ-и? Ахальтен “С алм а” кӑларакансемпе пёр хуранта вёрет-и?
2006 ҫ.
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КАМ ЧЕЕРЕХ?
Х Ӗ Л И П Х ё л и пп ови ч
Шалча ҫуралнӑ ҫӗршывне
аякри Кустӑрма хулинчен
пуйӑспа кӑлтӑр таттарса
ҫитрӗ. Вакунран перрон
ҫине васкамасӑр анчӗ те
вӑл, ш л е п ки н е х ы в с а ,
станцӑна саламларӗ:
-С ы вӑ-и, тӑван Пӑван!
Ӑна илтсе-ши, хӑрӑктӑрӑллӑ хурӑн ҫинче ларакан
ула курак хирӗҫ сасӑ пачӗ:
- Кра-ак!
Палламалла мар улшӑннӑ урам тӑрӑх утнӑ май вӑл виҫӗ
хутлӑ чул ҫурт умӗнче чарӑнчӗ, алӑк тӑррине ҫырса ҫапнине
вуларӗ: “Пӑван хулин администрацийӗ”.
Шалча кунта хӑйсен ял ҫынни Иван Селиванович Сурӑх
хуҫа пулса пурӑннине пӗлет. Шӑна хӑваласа ларакан чиперкке
майра ӑна йышӑну пӳлӗмӗнче тытса тӑмарӗ, пуҫлӑх патнетӳрех
кӗртсе ячӗ.
- Сывлӑх сунатӑп, Иван Селиванович! - аллине ҫӳлелле
ҫӗклесе вӑрӑм сӗтел патнелле ҫывхарчӗ Шалча. - Ман телеграммӑна илеймен пулас эс. тӑванӑм, кӗтме никам та тухман.
Куҫа-пуҫа чарса пӑрахнӑ хула “кӗпӗрнаттӑрӗ” сӗтел хушшинчен такӑнкаласа тухрӗ, килнӗ ҫынна алӑ пачӗ, пуҫне кӑтӑрткӑтӑрт хыҫса, айӑла кӗнӗн, ыйтрӗ:
- Ытла васкаса таврӑнтӑн-ҫке “курортран”?
Шалча лӑхлатса кулса ячӗ:
- Манран ытла ҫӑмӑллӑн уйрӑлтӑн эсӗ, Иван Селиванович,
Сӑр вӑрманӗн хурӑнне касса пӗтереймерӗн пулас мансӑр. Мана
Кустӑрмана кустарса янипех пурнӑҫ турӑн-и? Акӑ, хӑвӑн тахҫанхи
заместителю Шапча хаспатин ҫумрах тӑрать. Фанера завочӗн коммерци директорӗ. Килӗшӳ тумалпи хут-хӗтӗрӗ ак ҫак чӑматанччике
аран-аран шӑнӑҫать. Иксӗмӗр каллех малалла пуйма пуҫлӑпӑр.
Кустӑрма завочӗ “Фин-Герман-Лунтӑн” корпорацине кӗнине ан ман.
Саншӑн эпӗ тӗрме баландине тутанса пӑхни вӑп маншӑн хальхи
вӑхӑтра кӑркка тукмаккине туртса ларнӑ пек ҫеҫ пулчӗ. Решетке
хыҫӗнчете рай -хам ӑр ҫынсем. Ай-яй, самаях вӑхӑт иртрӗ иксӗмӗр
пӗрле пулманни... Ӑша хыптартӑн та. Прокурорпа судйин кӗсйисем
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те ҫурӑлса кайрӗҫ пуль эс чыхса тултарнӑ туллӑрсемпе... Эп вӗсене хурламастӑп, вёсен - ӗҫӗ ҫав. Пирӗн вара... малаллах кустармалла хамӑрӑн пуҫланӑ ӗҫе. Хӑвах пӗлен, хапӗ пур хуҫа та ултавҫӑ. Тӗрӗслӗх - йӑптах хамӑрта. Пурте — хамӑр алра. Сана эпӗ
тӗнче шайӗнчи килӗшӳ тума чӗнетӗп. Пӑван хулине те, Чӑваш
ҫӗршывне те пӗлӗте ҫити вӗҫтеретпӗр. Раҫҫей хаҫатӗнче вулани
аса килчӗ. Шупашкарти пӗр вӗҫкӗн пуҫлӑх Атӑл хӗрринче чӗҫ тумапли путвал йышши мӑжӑ пӳлӗмӗсене уявра уҫнӑ чухне “ку вӑп
тӗнчери пилотла событи” тесе Мускав корреспондентне интервью
панӑччӗ. Эпир те ҫавнашкалах пилотла вӗҫме пуҫлӑпӑр малашне
пилот ҫӗршывӗнче хамӑрӑн ҫак килӗшӗве алӑ пуснӑ хыҫҫӑн. Хамӑн гендиректора ҫиччас пӗлтеретӗп. Вӗҫер юрласа: “Первым де
лом, первым делом, самолеты. А девушки, а девушки, потом”.
Тахҫан аран-аран хӑпӑннӑ улшуҫ-заместительне ытахальтен ыталаса илнӗ Сурӑх пуш сӑмахне вӗҫтерчӗ:
“А девушки, а девушки, сейчас”.
“Девушкӑсем” те ҫиччасах тупӑнчӗҫ, майрисем те... "Кёпёрнаттӑр кӗпӗрнинче” висё кун асса-канса пурӑннӑ хыҫҫӑн пилотлах
вӗҫрӗ Шалча тӑван ҫӗршывӗнче. Сурӑхпа иккӗшӗ Кустӑрмаратӗл
пулма тесе калаҫса татӑлчӗҫ. Сурӑха Мӑкла Така канашлӑва
чӗннӗччӗ те, Шапчана вокзал ҫумӗнчен ула курак кӑна ӑсатса ячӗ:
- Крак! Крак! Крак!
- Сывӑ юл, тӑван Пӑван!
Калаҫса татӑпнӑ вӑхӑтра Иван Иванович Сурӑх Кустӑрмана
кайма пуҫтарӑнчӗ. Завод пуҫлӑхӗсене парнелеме тесе пӗр мӑн
чӗрес пыл, аш-какай комбинатӗнчен шӑрттан шакӑрчисемпе хаклӑ
йышши кӑлпасси тата тем тӗрлӗ тутлӑхлӑ апат, шучӗсӗр укҫа хатӗрлеттерчӗ. Хайӗн хырӑмне шӑлакан массажисткӑпа, ҫурӑмне
пруньпе хуплакан утаманпа Сурӑх Кустӑрмана кустарса ҫитрӗ,
завод кантурӗнче гендиректорӑн снабжени енӗпе ӗҫлекен заместительне (урӑхла ӑна коммерци директорӗ, теҫҫӗ) шырама пуҫларӗ. Ун пӳлӗмне тупрӗ те алӑка шаккаса кӗчӗ. Ӑна хирӗҫ сӗтел
хушшинчен тулли кӗлеткеллӗ хӗрарӑм тухрӗ, хӑнана алӑ пачӗ:
- Эсир ман пата-и?
-Ҫ у к -х а , эпё Шалча господина шыратӑп. Коммерци директорӗ кирлӗччӗ те мана. Эсир унӑн секретарӗ пуль-ха. Хӗлип
Хёлиппович хӑй ӑҫта-ши?
- Мёнле Шалча? Мёнле Хӗлип Хёлиппович? - тӗлӗнчӗ
хӗрарӑм. - Мёнле ыйтупаччӗ эсир?
- Эпё, эпё... мӗн... Мана Шалча господин хурӑнпа фанера
килӗшӗвӗ ҫине алӑ пусма чӗннӗччӗ те. Пуласлӑх пирки хытӑ
шантарнӑччӗ. Пӗрле ӗҫ ӑнтарсан, сире те ылтӑн катӑкӗ лекме
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пултарать. Мӗн, ӑна урӑх ҫӗре, ҫӳлерех куҫарнӑ-им? Генеральнӑй директора лартма хатӗрленеҫҫӗ, тесе калаҫатчӗ те...
- Такампа пӑтраштаратӑр пуль эсир. Нимле Шалча та ӗҫлемен ман вырӑнта. Коммерци директорӗ вуннӑмӗш ҫул эпё пулатёп. Каҫарӑр, халӗ питӗ васкатӑп, аэропорта вӑхӑтра ҫитмелле.
Мускав урлӑ Лондона вӗҫетӗп. Тепӗр вунӑ кунран ман пата кӗме
пултаратӑр. Ун чухне вӑрманне те касӑпӑр, фанерне те ҫапӑпӑр.
Пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑртхыҫса тӑрса юлчӗ Сурӑх вӑрӑм коридорта. Ентешӗ хӑйне мӗнле чике тӑршшӗ лартнине тин тавҫӑрса илчӗ.
Ҫапах вӑл Шалчана курмасӑр киле таврӑнма шутламарӗ, кадрсен пайӗнче унӑн хушаматне шыраттарса тупрӗ-тупрех. Шалча
нимле инженер та, директор заместителӗ те мар иккен, тёрмерен
тухнӑ хыҫҫӑн аран-аран хуралҫа вырнаҫнӑскер.
Урама тухсан Сурӑх хуйхӑрса пыратчӗ. Пуҫа ҫӗклесе пӑхрӗ
те шартах сикрё. Тимёр карта леш енче, склад ҫумӗнче, чанккама Шалча тёра парать.
- Салам, ултавҫӑ! - шлепкине хывса сывлёх сунчё Сурёх.
- Салам, салам, чунилли! Раҫҫей президенчӗ ҫумӗнчи академие пӗтернӗ хыҫҫӑн, вёрё наукисен докторё те пултӑн пуль-ха. Ӑнать
сан пурнӑҫра. Ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр, — пуҫне пёкрё Шалча.
- Хёмла шалчи пекех тёратён эс хуралта - “коммерческий
директор” , - тарёхнипе тутине пёрса илчё Сурёх. - Шалча
Хёлипён ачи шалчах пулнӑ-иҫ?
- Ҫапла ҫав, улми йывӑҫҫинчен аякках ӳкмест-мӗн, “хаклӑ
тусӑм-ентеш ӗм”. Сурёх Селиванӗн ывӑлӗ те сурӑхах пулса
ҫитӗннӗ, - лӗх-лӗх кулчӗ Шалча.
2006 ҫ.

ПАЯНОВ-БАЯНОВ КУМ ОРКЕСТРӖНЧЕ
ХАЛ Ӗ тар кӑларса ӗҫлес текен сахал. Пурте пуҫлӑх пулса янтӑ
пурнӑҫра пуясшӑн. Юлашки вёхётра пирӗн Ӳпре хулинче те ӳпре
пекех хунаса кайрӗҫ вёсем. Хамӑр патра бюрократ ҫитми пулнӑран-ши, таҫтан аякран та, ташӗ Мускавран килсе камантлама пуҫларӗҫ пирӗнпе. Акӑ, “Мунча” ЗАОна ертсе пыма Шупашкартан Ни
кифор Ильич Паянов-Баянов мӑкӑрлантарса ҫитрӗ. Акционерсен
хупӑ обществин хаклӑ хучӗсене ҫавӑрса илнӗскер, вӑл чи малтан
хӑйӗн ӗҫ укҫине пуринчен те ытларах ӳстерме алӑ ҫӗклеттерчӗ,
унтан ЗАОна пӑхӑнакан хӑна ҫуртӗнче савӑшу номерӗсем уҫрӗ.
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Пӗррехинче вӑл ман пата гаража пырса кӗчӗ. Тӗлӗнтӗм кай
рам, эпё ыттисем пек тӗрлӗ пысӑк ыйтусем татса паракан на
чальник те мар-ҫке, тетӗп ӑшӑмра.
- Лайӑх ҫынсем эсир, паллашас килет сирёнпе, - шлепкине хывса алӑ тӑсрӗ мана. - Нумай тӑма вӑхӑт ҫук. Паян-ыран
йыш хутшӑнмалла, кумне сирён пек ырӑ ҫы нсенетумасан ара...
Кӗтмен хӑна тухса кайсан, ӑшра хӗпӗртенӗ пек пултӑм: ара,
мунча директорё кум тӑвать мана, бензозаправка шоферне.
Килте арӑма чаплӑ хыпар пӗлтерсе савӑнтартӑм. Ятлӑ-сумлӑ
ҫынсемпе кӗрекере саркаланса ларма япӑх-им, терӗмӗр те ача
парнине васкасах илсе хутӑмӑр.
Тӗттӗмленерех парсан, Никифор Ильич хыҫран такам хӑваланӑ пек хашкаса ҫитрӗ.
- Кум, Шупашкара кайса килер-и? Ҫӗнӗ хваттере шӑкӑр-макӑра куҫармалла-ҫке. Кум, ҫапла-и? Кумма чармасть вӑл, эх, эсир,
манӑн пӗртен-пӗр юратнӑ кумсем, -ш ӑ л а ть те шӑлать майӗпен.
Хирӗҫлеме шухӑш пур-и пирӗн? Пӗрле пурӑнмалла-ҫке.
Ҫӗр хута тӗп хулана хамӑр машинӑпа кайса килтӗмӗр.
Тепӗр темиҫе кунран каллех вӗҫтерсе ҫитрӗ хайхискер.
- Кум, савнӑ кум, чи юратнӑ кум? Сирён бензин шыв пек
юхать, тархасшӑн ман ачана, студента, Мускава ҫитерсе ярсамӑр. Ахаль тумӑп. Кӗҫех Мускавран чи хитре ҫӗрлехи лӗпӗш гастроле вӗҫсе килмелле. Ман фирмӑпа ҫур ҫуллӑх килӗшӳ тунӑ.
Таврари мул хуҫисемпе пуҫлӑхсенчен чи малтан песплат выляса савӑшма пултаратӑн ҫав йыт пуллипе. Кумма сиссе юличчен.
Так шту, ҫула май астаруҫӑ чиперккене лартса килетӗн.
Никифор Ильичӑн ҫапла кашни кун мӗн те пулин тупӑнса
пырать. Чупатпӑр та чупатпӑр кумпа. Арӑмӗпе пӗчӗк пепкине
те ача ҫуратмалли ҫуртран хамӑнах илсе таврӑнма тӳр килчӗ.
Ача ӗҫкине каймалли кун бензозаправка станцийӗнчен час
таврӑнаймарӑм. Арӑм кӗтсе ывӑннӑ, мӑкӑртатать: “Сансӑр та,
мансӑр та ача ӗҫки пуҫламаҫҫӗ ӗнтӗ, намӑс куратпӑр”.
Палӑртнӑ вӑхӑта ҫитейменшӗн хам та пӑшӑрханатӑп, ан
чах хавасланма каяс умён арӑм кӑмӑлне хуҫма шутламастӑп,
чӗнместӗп. Эпир кӗнӗ чухне анлӑ хваттерӗнче шав. Сӗтел тав
ра ҫын. Кухньӑран Никифор Ильич сиксе тухрӗ.
- Ай-яй, сире, хакпӑ кумсене, — хӑлаҫланать хӑй. — Ятлас
пулать кая юлнӑшӑн. Арам, тух-ха кунта, камсем килчӗҫ — кумсем.
Кӗрекене лекеймерӗмӗр пулин те, иксӗмӗре пёр пукан ҫакланчӗ. Арӑм вӑтанать, “ҫак килпетлӗ, пысӑк ҫынсем хушшинче
мӗнле ӗҫсе ларас”, тет хӑлхаран пӑшӑлтатса.
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Чӑнах та, сӗтел тавра пухӑннисем район калӑпӑш ӗпе
ирттерекен канаш лури пекех. Пёр енче район администрацийӗн пуҫлӑхӗ Ӳпре мэрӗн арӑмӗпе питӗ ҫуллӑн, кушак аҫилле пӑхкаласа пуплет. Курортран тин кӑна таврӑннӑ аш -ка
кай комбиначӗн генеральнӑй директорӗ “Ш анӑҫ” кооператив
пуҫл ӑхне Х ура ти нӗ с хӗрринчен илсе килнӗ кулӑш сем пе
астарса ларать. Райпульницан тӗп тухтӑрӗпе Ш упашкартан
килнӗ тухатм ӑш ҫамрӑклӑха сы хласа хӑвармалли меслетсене сӳтсе яваҫҫӗ. Икӗ “О О О ” пуҫлӑхӗ хӑймапа сӑра ӗҫтерсе, райхаҫат редакторне ар ха стар л ӑхӗ хуш са парасш ӑн
ӑмӑртмалла вӑш таланаҫҫӗ.
Никифор Ильич ача тытнӑ арӑмне сӗтел пуҫне хӑйпе юна
шар лартрӗ те черкке ҫӗкперӗ:
- Нил Палыч кум, Иван Ильич кум, Тихон Михалч кум, Ва
лерий Артамоныч кум, Анфиса Ильинична кума, Венера Миро
новна кума..-. Вун икё кум хыҫҫӑн ман ят та тухрё.
Унтан кил хуҫи ывӑлӗн сывлӑхӗшӗн шалт ӗҫрӗ, пире те
ҫапла тума хушрё. Кумсем пӗчӗк ачана черетпе алӑра тытса
пӑхаҫҫӗ, тем тӗрлӗ ҫулӑмлӑ сӑмах калаҫҫӗ.
Хӑнасем тӗнчери лару-тӑру ҫине куҫсанах эпир хуҫасем
сисиччен тухса шӑвӑнтӑмӑр. Алӑкра ҫар комиссарӗпе ҫапӑнтӑмӑр. Арӑмӗ пысӑк тӗркепе сӑмах чӗнмесӗр пирӗн “кумсем” пат
не кӗрсе кайрӗ. Хамӑр ҫурт тӗлне ҫитес чух милици начальникӗпе алӑ тытмалла пулчӗ.
- Халь вӑхӑт ҫук-ха, _ васкатать арӑмӗ. _ Ыран калаҫӑр.
Никифор Ильич патне чупмалла. Кӗтсе лараҫҫӗ пуль, кум тӑватпӑр терӗҫ те, айта-ха часрах, ҫитсе пичке пуҫлар.
Киле кӗрес умён банк управляющине тӗл пултӑмӑр. Кум
пулма хыпӑнаҫҫӗ кусем те. Вӗсем хыҫҫӑнах район прокурорӗ
арӑмӗпе хирӗлсе вӑшлаттарса анса кайрӗ. Иккӗшӗ те сехечӗ-
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сем ҫине пӑха-пӑха мӑкӑртатаҫҫӗ: “Куммисемсӗр пичке пуҫламасӑр тӑраҫҫӗ ӗнтӗ..."
Хваттерте сив шыв ӗҫсе ҫемҫе пукан ҫине лартӑм. Арӑм
манран кулать: "Вӑт сана кум, юратнӑ кум, хисеплӗ кум - вун
виҫҫӗмӗш кум. Миҫен-ши вара эпир? Пурӑнма пёлет Никифор
Ильич. Эс мар вӑл”.
Тепӗр кунне Паянов-Баянов яланхи пекех васкаса ҫитрӗ,
тӳрех машина ыйтрӗ. Министерство семинар ирттерет иккен.
Республикӑри йӑла ыйтӑвӗсене тивӗҫтерекенсем “Мунча” ЗАО
опытне вӗренме Ӳпрене пухӑнаҫҫӗ. Хӑнасене пӑхма, ҫӳретме
манӑн та хутшӑнмалла, тет.
- Ҫапли ҫапла пуль те, - ал шӑллине шывпа йӗпетсе пуҫ
тавралла ҫавӑрса ҫыхрӑм. - Чирлерӗм, кум.
- Пулать вӗт ӑнӑҫсӑр кун, - кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ “Мунча”
пуҫлӑхӗ. - Ахальтен каламан ҫав вун виҫҫӗмӗш ӑнӑҫсӑррине.
Вара кула-кулах куҫран каларӑм:
- Тӗрӗс пуль ҫав. Никифор Ильич, тӗрӗсех. Эпё те вун
виҫҫӗмӗш кум пултӑм та - ӑнӑҫсӑр кум... Сирён оркестрта сассӑм ӗнерӳлӗхне ҫухатрӗ пулас. Мансӑрах кӗрлеттерӗр пурнӑҫ
концертне, Паянов-Баянов кумӑм.
2006 ҫ .

ҪӖНЕЛНӖ КӖВӖ
Муза музейне вӑрӑ-хурах тустарни ҫинчен милици уйрӑмне хӑрушӑ хыпар ҫитнӗ.
Следователь: Гаф-гаф Муҫкӑ композиторӑн сӑнне кам вӑрлама
пултарнине чухлама пултаратӑр-и эсир? Тӗрӗссине калаймӑр-ши?
Музей директорӗ: Тӗп-тӗрӗссине эпӗ юратнӑ упӑшкама та
нихҫан та каламан та... Ку ыйту пирки... Пирӗн хуралҫӑн йытти
питӗ вӑйлӑ чухлать шӑршӑ-марша. Мӑкалнӑ-шӑршланнӑ мусӑкҫӑсенчен тасатас тенӗ пуль ҫав чӑн-чӑн чӑваш композиторӗсемпе юрӑҫисен храмне. Хуралҫӑ йытти те Воробьев — Пав
лов — Хирбю — Асламас — Лукин кӗввипе карӑнтарнӑ чӑваш
кавирӗ тӑрӑх уттарас терӗ пуль итлекенсене.
С ледователь: Эсир ӑна мӗнле ф актсемпе ҫирӗплетсе
пама пултаратӑр?
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Ҫав вӑхӑтрах чӑвашран ӗмӗр-ӗмӗр уйрӑлман Кампур лӗслеттерсе ҫитет те, ҫӑварӗнчи Упана пуҫлӑх умне кӑларса пӑрахать.
Директор йытта хӑйӗн ачине савнӑ пекех ачашлать:
— Ӑслӑ ҫав эсӗ, Кампур, пирӗн патра кам пуррипе-ҫуккине
те шӑршпах чухлатӑн. Юрать, юрать Гаф-гаф Муҫкӑ портречӗ
вырӑнне Упа утаманӑн сӑнне ҫакӑпӑр. Ӑна хӑй вырӑнӗнчен хӑпӑтма никам та хӑяймӗ.
Илем керменӗ халӑх кӗввиллӗ, вӑрман шавӗллӗ хавас музыкӑпа тулчӗ.

КИННЕ ТИНЕХ ЮРАРӖ
Ҫатракассинче пурӑнакан амӑшӗ патне Ҫимун арӑмӗпе
курма-канма персе ҫитрӗ. Укахви инке ывӑлӗпе кинӗшӗн мӗн
тери хӗпӗртенине сӑмахпа та каласа параяс ҫук. Ара, виҫӗ ҫул
ытла пулман-ҫке Ҫимун ялта. Вӑл вӑхӑтра мӑшӑрланнӑ. Ӑкӑ
мӗнле савӑнӑҫ йӑтӑнса инчӗ Укахви инке пуҫӗ ҫине, савӑнӑҫӗпе пӗрлех — хуйхи те.
Иртен пуҫласа каҫченех хӑна пӑхать вӑл: ывӑлне те, кинне
те ытлашши ӗҫ тутармасть. Вӗсем тӑнӑ ҫӗре урайне сӗрсе ка
ять, лаҫҫа тухса апат пӗҫерет, сӗтел хатӗрлет, пуҫтарать, кашӑк-чашӑк ҫӑвать... Сисет-ха амӑшӗ, кинне апат килӗшсех кайм а сть п ул м а л л а : яш ки н е те ҫи е л те н кӑна сы п а ть ,
шаркку-пӑттине те сире-сире хӑварать. Сурӑх пустарса шӑрттан туса пӗҫернӗччӗ, эрнерен ку пӗтрӗ. Аптрарӗ килти повар.
Урӑх мӗнле тутлӑ апат хатӗрлӗ. Мӗнпе юрӗ кинне!
Ывӑлӗпе кинӗ калаҫнӑ чун ун хӑлхине «чахохбили» сӑмах
ӑнсӑртран кӗрсе кайрӗ. «Аха, — тавҫӑрса илнӗ пек пулчӗ вӑл,
— ӑнлантӑм, «чӑхӑпӗли», шур чӑх пуль-ха. Пусса ҫитерес».
Акӑ ӗнтӗ Укахви инке лаҫра ӑшталанать, чӑх тӗкӗ татма
вӗри шыв хатӗрлет. Кӳршӗри Паюҫ Куҫки тем сӑлтавпа каҫрӗ.
Лна вӑл сӑра ярса пачӗ, хӑй те унпа шаккасах пёр курка ӗҫрӗ.
— Ма пит васкатӑн ҫак? — хыпӑнакан хӗрарӑмран тӗлӗнсе
ыйтрӗ Куҫкӑ.
— Кин чӑхӑпӗли те чӑхӑпӗли тет, пӗҫерсе парас тетӗп-ҫке, —
хуравларӗ Укахви инке. — Шур чӑх ашӗ ҫиес килнӗ пек ӑнлантӑм
та хама май, пӗлместӗп-ха, те яшкалпа тумалла, те шарккулпа.
Куҫкӑ, хула майрисене мӗнле ытларах кӑмӑла каять-ши? Пувӑрта ӗҫленӗскер, эс лайӑхрах пӗлен.
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Ялан ҫынран кулма юратакан Паюҫ Куҫки «вӗрентрӗ»
кӳршине майра апачӗ пӗҫерме.
— Тин ӑнлантӑм, — лӑштах пулчӗ Укахви инке, — ялти
хӗрарӑм нимӗн те пӗлмест-чухламасть тесе ан шухӑшлатӑр кин,
ӑнкаратпӑр эпир те чӑхӑпӗли мӗнне.
Куҫкӑ тухса кайсанах вӑл кил хушш инче кӑтикпесе ҫӳрекен шур чӑхсене сарайне йыхӑрса кӗртрӗ, самӑртараххисене иккӗшне тытса пусрӗ. Повар вӗрентнӗ пек, вёсен урисене
пакӑлчакӗ таран татса илчӗ, ҫатма синче услам ҫупа сап-сарӑ
пуличчен ӑшаларӗ, унта пӗҫернӗ ҫӗрулми, хӗрлӗ помидор,
симӗс сухан хушрӗ. Вӑрӑмрах чӑх тӗкӗсене кӑшт ӗнтрӗ, ҫиеле
урлӑ-пирлӗ хучӗ.
Витнӗ сарлака ҫатма хӗрринчен пӑс мӑкӑрлантарса кӗрсе
кайрӗ Укахви инке пӳртелле. Савӑннипе хӑй ӑшра юрӑ ӗнӗрлет:
«Кӳршӗре, кил урлӑ, савнӑ Куҫкӑ пур...» Сӗтел хушшинче пӗрпӗрин куҫӗнчен кулкаласа пӑхса ларакан ывӑлӗпе кинӗ умне
шакӑрт лартрӗ ҫатмана.
— Ҫийӗр, ачамсем, чӑхӑпӗли пӗҫертӗм, тутлӑ пултӑр апачӗ,
— терӗ те вӑл, чӳлмек йӑтса, нӳхрепе сӑра ӑсма тухрӗ.
— Симунушка, пӑх-ха? Мӗне пӗлтерет ку?! — ҫатмине васкаса уҫнӑ кин, аллине пӗҫертнипе хуппине урайне ӳкерчӗ, ҫавӑнтах тутине пӑрчӗ. — Каларӑм сана Вӑрнар ресторанӗнчех ча
хохбили илсе ҫиетпӗр тесе. Эс пур, килти чӑхха пуссан йӳнӗрех
ларать, терён. Ай, ап-ап.
— Чӑн та мыскаралла апат ку, — мӑшӑрӗн аллине вёревӗре тӗлӗнет упӑшки. — Анне ашне хёрхенет-ши вара? Е чееленме шутларӗ? Хӑв пулӑшмастӑн та ӑна.
Арӑмӗ упӑшкине чунтанах ӑнлантарать:
— Тем пулчё мана, пёртте апат анмасть. Ҫие юлчӗ-ши.
Хуняма ку вырӑс кин чӑваш апатне тиркет, тет пуль. Пулӑшасси-качки... Хӑвах каларӑн-ҫке, «эпир канма килнӗ, ӗҫлеме мар»,
терён. Эс ҫи-ха, эп хатёрленем, уяв каҫне кая юлатпӑр.
Ҫимуна арӑмӗ сӗтел хуш ш инчен ҫинӗ-ҫимен хӑваласа
тухрӗ. Пӳрте кӗрекен амӑшӗнчен кӑкшӑм илсе кӑпӑклӑ сӑра
ӗҫрӗҫ те, чупрӗҫ урамалла. Укахви инке ним калама аптӑраса
тӑрса юлчӗ. Сӗтел ҫинче ҫатма туллиех апачӗ, такӑшӗ кӑшт
тутанса пӑхнӑ пулас, улмине пӑтраткаланӑ та, ыттине тӗкӗнмен.
Ҫшаланӑ урасемпе ӗнтнӗ тӗксем анӑҫ енчи чӳречерен сӑрхӑнса кӗрекен хӗвел шевлипе ылтӑн тӗслӗн ялтӑртатса выртаҫҫӗ.
Лаках ларчӗ вӑл вӑрӑм сак ҫине.
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«Мӗн кирлӗ-ши ку кине? Чӑвашӑн авалхи тутлӑ апачӗпе,
шӑрттанпа хӑналарӑм. Чӑхӑпӗли текелерӗҫ — пӗҫерсе лартрӑм. М унча чулӗ кирлӗ-им тата? Хӑйсем ты тса пӗҫерес
темеҫҫӗ...» Сасӑпах пуплешкелесе кил хуҫи сӗтел хушшине
кӗрсе ларчӗ, чӑх урине кӑшлама пуҫларӗ. Ӑшаланӑ сап-сарӑ
тир хытти те шӑмӑ ҫеҫ, урӑх ним те ҫук ӗнтӗ. Аптӑранӑ анне,
сӑра ӗҫрӗ, шухӑша кайрӗ.
«Ненай, ку чӑхӑпӗли-качки хырӑма тӑрантарма та, тӑраннӑ
хырӑма ҫаплама та каяс ҫук. Ашсӑр-пӑшсӑр мӗн апачӗ пултӑр
Паюҫ Куҫки хыҫҫӑн кайсах намӑс куртӑм пӗртен-пӗр юратнӑ
кинӗм умӗнче».
Тарӑхнӑ Укахви инке каллех пахчана, лаҫ умне тухрӗ. Кар
та леш енче Паюҫ Куҫки шӑл йӗрсе тӑрать:
— Мёнле унта чӑхӑпӗли. Майра кинне юрарӑн-и?
Хӑйӗн авалхи савнийӗ ятлаҫнине пӑхмасӑр Куҫкӑ карта
урлӑ сикрӗ те, кӳршине лӑплантарма пикенчӗ:
— Тупнӑ хирӗлмелли те кулянмалли. Кинӳ пуҫу ҫине вӗри
ҫатма тӑхӑнтартса лартмарӗ пуль-ха? Тӑхта эс, тӑхта? Вӗсем
таврӑннӑ ҫӗре иксӗмӗр чӑн-чӑн чахохбили, грузинсен чи юратнӑ
апатне, пӗҫерсе хурӑпӑр. Пар-ха кунта чӑх ашне?
Укахви инке хӑлтӑклансах кайрӗ:
— Каллех чӑхӑпӗли! Сана, эсреле, култарам тӑлӑх арӑмран. Хӑвах ҫи, кӑшла чӑх урине. Круҫинсен юратнӑ апачӗ тесе
епрен-ха тата. Чӑх урипех пурӑнаҫҫӗ пуль ӗнтӗ вӗсем...
Авӑкш ӑрчӗ иртсе кайнӑ Укахви инке майӗпен кӑмӑлне ҫемҫетрӗ, улах каҫтакине сӑра анчах мар, шур эрехне те кӑмӑллӑнах ӗҫтерчӗ. Тытӑнчӗҫ вара ӗҫе...
Повар темерӗн, питӗ ҫаврӑнӑҫуллӑ Паюҫ Куҫкин аллисем.
Пулӑшма ӗлкӗреймест ӑна Укахви. Шӑтӑр-шатӑр вакпарӗ те вӑп
чӑх тушкисене, хурана ярса ҫупа ӑшаларӗ. Унтан икӗ стакан
пӗҫернӗ какай шӳрпи, симӗс сухан, томат, пӑрӑҫ, уксус, тӑвар
ячӗ, кӗленчерен шур эрех кӑшт силлерӗ, сехет ҫурӑ хуллен
вӗретрӗ, тӑрсан-тӑрсан, туранӑ хӗрлӗ помидор хушрӗ.
Акӑ, Ҫимунпа арӑмӗ культура ҫуртӗнчен самай выҫса таврӑнчӗҫ. Вӗсем пӳрте кӗнӗ ҫӗре сӗтел ҫинче виҫӗ чашӑк пӑсланса ларать. Укахви инке ывӑлӗпе кинне апата чӗнет:
— Ларӑр, ларӑр хӑвӑртрах, ачамсем, ӑш аланӑ чӑх ури
мар халь, чӑн-чӑн шур ашах, чӑхӑпӗли мар, чӑн-чӑн хамӑрӑн ча-хох-би-ли.
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Ирпе Укахви инке тӗлӗнчӗ. Вӑл тӑнӑ ҫӗре ҫӑка хӑмаран сарнӑ
урай та шап-шуррӑн йӑлтӑртатать, лаҫри хуранра та шӳрпе лӑкӑртатса вӗрет... Ҫимунпа арӑмӗ пахчара пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлеҫҫӗ.
«Ытла та сиплӗ пулчӗ-ҫке ку чӑхӑпӗли тени. Паюҫ Куҫки
вӗрентнипе тинех кине юрама пуҫларӑм», — хӗпӗртӳллӗн пӑхса тӑчӗ вӑл вӗсем ҫине.
Аслӑк ҫинчен вӗҫсе аннӑ шурӑ чӑх, хуҫи тавра кускаласа,
чарӑнма пӗлмесӗр юрларӗ: кӑ-кӑ-кӑ, ӑхӑ-хӑ...

ГЕНЕРАЛЬЧИК
Ача ашшӗпе калаҫать:
— Атте, мӗншӗн генеральнӑй директор мар эс, «Тӑмана»
кооперативӗн ахаль директорӗ кӑна?
— Ма апла ыйтатӑн, ывлӑм?
— Пирӗн класри ачасен ашшӗ-амӑшӗ пурин те генеральнӑйсем те...
— Ачамккӑ, эп генерал пуҫлӑх пулмасан та укҫа миххи-миххипе пухатӑп аннӳпе иксӗр валли.
— Тавтапуҫах сана, атте. Анчах та анне...
— Мӗн тет-ха аннӳ?
— Ах, манӑн юратнӑ генеральчикӗм, — тесе пуҫран ачашлать вал мана, — ытла аҫу пекех пултӑн: каснӑ-лартнӑ гварди
генералӗ. Сан кооперативна та гварди ятне параҫҫӗ-им. Вӑт
савӑнӑҫ! Ырантанах эпё гварди генералӗн ачи тесе мухтанма
пуҫлатӑп.

ҪӐКӐР-ТӐВАР ХИРЕ-ХИРӖҪ
Хам кин проф ессор ӗҫрен тухсан вӑрман хӗррипе уҫӑлса ҫӳрем е ю ратать. Вырӑнӗ питӗ илемлӗ-ҫке, хулан симӗс
паркӗ чуна ҫӗклентерсе ярать. Кӑмӑл пусӑмне хӑпартм алли капӑр ҫурт кашни утӑмра тенӗ пекех. Пӗрне кӗрсе пӗр
стакан пуш атать те теприн патне щ ӑхӑркаласа юрласа ҫитет.
Эртел ҫинче тӑп-тӑрӑ пуҫпа курӑнакан хисеплӗ ҫын тепринчен тата теприн патне хавхаланса утнӑ май хальхинче те
сам аях хӗрчӗ, пӑхать — ун умӗнче прапорщ ик пакунлӗ виҫӗ
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мент тара парать. М ёнле-ха капла. Куда хупсан та, удсан та
виҫҫӗшӗ та Хитров. Пуда пуҫлӑх каланӑ сӑмахсем ыраттарса ячёд: «Хамкин коллега, тем, эсир юлашки вӑхӑтра ытла
та тӗлӗнтермелле ты такан пултӑр хӑвӑра-хӑвӑр, тен, психиатрпа канаш ласа пӑхатӑр?» Сывах-ши тесе вара вӑл хӑлхине чӗпӗтсе пӑхрӗ: сам а ях ы ратать. Туйӑм пётм ен-ха.
Ҫапах та, ялан ёлкёрсе пырайман чее студент, университетран кӑларса янӑ хы ҫҫӑн, асамҫӑ пулса тӑнӑ-ш им? Хам 
кин ӑна хӑй ер.тсе пы ракан ф акультетран кӑларса ҫапассишӗн тарӑхсах тӑрӑш нӑччӗ, сӗннӗ укҫана та илмерӗ. Акӑ
халӗ виҫӗ Хитровӗ те аллисене карттус сӑмси ҫумне ҫӗклесе куларах ыйтрӗҫ:
— Ӑҫталла ҫул тытатӑр, хисеплӗ Профссор?
— Кил-ле-лле, Хитров. Ҫсатса ямӑн-ши?
— Хавасах.
— Тав-та-пуҫ сана, ман-на ман-ман-шӑн.
Хитров прапорщик хӑйӗн тахҫанхи вӗрентекенне машинӑна кӗртсе лартрӗ те, Фучик урамӗнчи паллӑ ҫурта тӗрӗс-тӗкелех илсе ҫитерчӗ.
— Халлӗхе сирӗн кил ҫакӑнта пулать, — каллех кулса сывпуллашрӗ сыхлавҫӑ.
Урӑлтаркӑчра каннӑ хыҫҫӑн Хамкинӑн тухтӑр патне те кай
ма кирлӗ пулмарӗ, ректор ӑна хӑйӗн пӳлӗмӗнчех «сиплерӗ».
Тек ӗнтӗ вӑл факультет пуҫлӑхӗ мар, пуртвӗль йӑтса ҫӳрекен
профессор кӑна. Хуйха ҫуса тасатас тесе каллех хӑйӗн савӑк
ҫулӗпе пырать. Хыр урамӗнче куҫӗ умне каллех виҫӗ Хитров
тухса тӑчӗ, виҫҫӗшӗ те пӗр саслӑн саламларӗҫ:
— Хэлло, хисеплӗ профессор, ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ.

ЧУН КАНИЧЧЕН КУЛӐР
Ӑш чир-чӗрӗн пӗр пайне медицинӑра терапи теҫҫӗ. Терапи
тухтӑрӗсем этеме ӳт-пӗвне касмасӑр эмелпе сиплеҫҫӗ. Пурнӑҫра
ҫавӑн пекех кулӑ терапийӗ те пур иккен. Кунта вара чи хаклӑ эмел...
Акӑ, иртнӗ ӗмӗрте ҫам рӑк американец Норман Казинс
психотерапевт кӗтмен ҫӗртен пурнӑҫпа вилӗм ҫулӗсен умне
ҫитсе тухнӑ. Никам сиплеме пултарайман коллагеноз чирӗ
ӑна вилӗм ҫулӗ ҫинелле кула-кулах туртнӑ. Норманӑн унта
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кӗрес килмен, мӗн пур ӑс-тӑн вӑйӗпе вӑл пурнӑҫ ҫулӗ патнех
тапаҫланнӑ. Хӑйӗнчен куҫ кӗретех ахӑрса мӑшкӑллакан чире
кулӑпа ҫӗнтерме тӗв тытнӑ. Нимӗн чухлӗ те усӑ паман сӗнӳэмеле аяккалла вашлаттарса сирнӗ те ҫулталӑк тӑршшипе
пӗр си ктерм есӗр камит ф ильмсем курса чунне кантарнӑ.
Тӗлӗнтермӗш мар-и? Вырӑнпа выртакан шанчӑксӑр ҫын ура
ҫине тӑнӑ, уҫҫӑн сывласа янӑ. Вӑл хӑруш ӑ вилӗме кулӑпа
ҫӗнтернӗ! Халиччен тӗнчере пулман ҫӗнӗлӗх сиплевҫӗсене
кӑс.ӑклантарсах янӑ. Ҫӑмӑл меслетпе мӗншӗн ӑслайлӑн усӑ
курмалла мар-ха? Медицина ӑсчахӗсем ӑна туххӑмрах хӑйсен аллине ҫавӑрса илеҫҫӗ. Кӗҫех больницӑсенче клоун-тухтӑрсем ӗҫлӗ вырӑн йышӑнаҫҫӗ, кулӑш семинарӗсем йӗркелесе яраҫҫӗ. Чарӑнаймасӑр вар хытиччен ахӑлтатса кулакан
семинаристсем клоун-тухтӑр пулӑшӑвӗсӗр те чирлӗ ытти ҫынран васкаварлӑрах та ӑнӑҫлӑрах сывалаҫҫӗ-мӗн. Вӗсем чӗрӗ
хаваспа ӗҫе тытӑнаҫҫӗ, пӗрле тӑрмаш акансене кулӑ терапийӗпе хастарлантарса яраҫҫӗ.
Кулӑш - ӗҫре пулӑш тени пурнӑҫӑн чи хӑватлӑ пайӗ
пулса тӑнине Норман американец наука ҫы вӑхнеллех илсе
пынине ӑнланса, атьӑр-ха ӗҫ коллективӗсенче кулӑш тухтӑрӗсем хатӗрлер. Клоун е методист пулать-и вал, ячӗ пур
пӗрех, анчах хамӑр хуш ӑра ҫав тухтӑр ӑмӑр ҫанталӑка ҫут
хӗвеллӗ ӑшӑ кунпа улӑш тарма, усал сывлӑш ҫавра ҫилне,
ҫиллес кӑмӑл самантне, салхулӑх-пусӑрӑнчӑк хура пӗлӗтне
сирсе яма пулӑштӑр.
Енчен те эсир нумайрах тата сывӑ пурӑнас, пултаруллӑ
хӗрӳ ӗҫлес, ӗҫре киленӳ тупас, ҫӗкленӳллӗ, хаваслӑ канас
тетёр пулсан, ӑшри ҫуралнӑ ӑшӑ кӑмӑл-туйӑма ан тартӑр,
яланах хӑвӑрӑн киммӳнте кулӑ тинӗсӗнче ишнӗн туйма тӑрӑшӑр. Пӗр-пӗрне хирӗҫ кулкалӑр. Сӑмахран, пӗр-пӗр профес
сор-доцента лекци итлекен студентсем харӑссӑн чӗлхе кӑларса кӑтартсан та тарӑхса вӗсене ятласа ан тӑкӑр, питӗ ӑслӑ
чӗлхӳне хирӗҫле ҫеҫевӗклӗн кӑтартӑр. Вара пӳлӗмре ҫуралнӑ
кулӑ пурне те ыйхӑран вӑратӗ, сирён те сехет ҫине пӑха-пӑха
пуҫа ҫӗкпемесӗр текст вуламалла пулмӗ, академи сехечӗ те
сисмесӗрех иртсе кайӗ. Студентсен те, сирён те кӑмӑл-туйӑм
ҫиччӗмӗш пӗлӗте ҫити ахӑлтатса вӗҫӗ.
П ӗлес-тӗк, савӑк та пуҫа усман ҫын вӑл пур ҫӗрте те
яланах тухӑҫлӑ ӗҫлет, ыттисенчен сахалрах чирлет, нумай-
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pax пурӑнать те. С ӑлтавӗ акӑ мӗнре иккен. Кулӑ-кулӑш -ахӑрав чун хавал л ӑхӗн ӳт-пӳри шалти секреци текен парсене
(го р м о н )-э н д о р ф и н с е н е кӑларса пуянлатма пулӑшать. Горм он-эндорф ин вара сы влӑш а уҫать, чӗре таппине, юн пус ӑ м н е й ӗ р к е н е л а р т а т ь . К ул м а п ӗ л н и -п у л т а р н и ӳп ке н
вӗркӗчне кал-кал ҫем м ӗн хаш латтарать, ҫавна май юна ытл арах кислород хутш ӑнать. Ӳпке хӑех ҫем ӗҫӗнсе, чӗррӗн
сы влать. Ҫ акна Н орман Казинс тухтӑр медицина енӗпе те,
кулленхи пурнӑҫ нуш ипе те ӑнланм аллипех ӑнланнӑ, ҫавӑнпа та пурнӑҫ ҫулӗн ю ппинче татӑклӑ ш ухӑш не ҫирӗплетнӗ ӗм ӗрне тӑснӑ.
Атьӑр-ха эпир те, аялти хутран патша хутне ҫитиччен,
пӗрне-пӗри чи малтан кулӑ парнелӗр, хаваслӑх, ыр кӑмӑллӑх
тӗнчинче савӑнса пурӑнӑр.

162

Тупмалли
Т M n r u ir iM Q

1 /м м 5 и ӑ

О

Ача такамран та п у л а т ь .............................................................................................. 6
Пурӑнатпӑр малялля ................................................................................................. 8
М ухмурдини................................................................................................................ 11
Чапайкӑпа Ч уп а й ка ....................................................................................................14
Суйлавҫӑсемпедепутатсемхушшинче...................................................................19
Сӗлӗхлӗ-шапаллӑ ылтӑн е н ч ӗ кӗ .............................................................................20
Пуринчен те ч и -ч и ......................................................................................................23
Дс-хакӑл ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗ.................................................................................. 24
Пурнӑҫра пурте хӑй майлӑ-хӑймаллӑ.................................................................... 28
Васкаман «васкавлӑ пулӑшу» ................................................................................. 29
Ял-ял тӑрӑх ялт с и к с е ............................................................................................... 36
Ҫивчӗ сӑмах чӗлхе ҫ и н ч е х .......................................................................................44
Лурнас йытта в ӗ л ерсе.............................................................................................. 45
Янсарина сасси ян к а я т ь .......................................................................................... 49
Ҫ ы лӑхлӑтутӑр............................................................................................................51
Шуйттан мӑйраки шӳрпи ............................................................................................55
Тавах Турра! ...............................................................................................................59
Ҫ ӑлӑнӑҫ....................................................................................................................... 61
Вӑрӑм ҫул телейӗ ......................................................................................................64
Ҫыравҫӑсен палкавӗнчен......................................................................................... 67
Ҫурӑк валашка у м ӗ н ч е ..............................................................................................69
Сыхлӑх хуралӗнче ..................................................................................................... 72
Миллион хут кул са н ................................................................................................... 73
Кулӑш лавӗ пуҫра ту л с а н .............................................................. Г..........................75
Ака туйӗнче - «Хыпар» уяв ӗн че............................................................................. 76
Мӑлатукла ҫапма пӗлсен, сунтал та кӗвӗллӗн янӑрать........................................78
Пӗлтеру усӑллӑ — пулӑшать .................................................................................. 80
Ҫӗраллӑ Павӑлӗ .................................................................................................
83
Чӑваш эзопла капа ҫать.............................................................................................86
Эзоп чӑваш лачакинче те п у т м а н ............................................................................89
Хумсем хӑш ҫырана ҫа п а ҫҫӗ ....................................................................................90
Тамӑк хуранне вӑрлани.............................................................................................93
Виталий Енӗшӗн кулӑш тӗнчи вӗҫӗ-хӗррисӗр а н л ӑ ...............................................96
Чӑмӑр ҫиҫӗм пулӑш ӑвӗ...........................................................................................100
Ҫапӑҫу - ҫ у р а ҫ у ......................................................................................................... 103
Виҫ Ҫавал к у л л и .......................................................................................................104
Йӗпреҫ ен кулать ч е е н .............................................................................................118
Ӗҫри тус-юлташа епле-ха манӑн ..........................................................................134
Арӑм чупма пуҫласан............................................................................................... 145
Камчеерех ...............................................................................................................149
Паянов-Баянов кум оркестрӗнче.......................................................................... 151
Ҫӗнепнӗкӗвӗ ............................................................................................................154
Киннетинехюрарӗ ................................................................................................... 155
Генеральчик .............................................................................................................158
Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ.......................................................................................... 158
Чун каниччен кулӑр ..................................................................................................159

163

Владимир Прокопьевич Кузьмин
КАК УКРАЛИ АДСКИЙ КОТЕЛ
Издается в авторской редакции
Технический редактор М ихайлова ИӗОӗ
Компютерная верстка Смеловой Н.Ю.
Оригинал-макет издательства «Новое время»
Подписано к печати 15.12.2006.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Физ -печ п Тираж 3000 зкз. Заказ № 2.
Отпечатано в типографии «Новое Время».
428034, г.Чебоксары, ул.М.Павлова, 50/1. Тел.: 41-27-98, 46-43-46.

INSURANCE"CHUYASHIA-PODDERZHKA"JSC

г. Чебоксары, пр. Мира, д .90 корп. 1,
Тел.: (8352) 56-95-17; 56-94-84; Факс: 56-98-73

п р е з и д е н т и г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р к о м п а н и и b u s i n e s s in i t i a t i

DIRECTIONS ХОСЕ Э . ПРИЕТО ВРУЧАЕТ П РИЗ М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ЗВЕ З Д

E-mail: podderjka@nchk.nj

ЗА к а ч е с т в о в п л а т и н о в о й к а т е г о р и и г е н е р а л ь н о м у д и р е к т о р
ОАО СТРАХОВАЯ КО М П АНИ Я "Ч У В А Ш И Я -П О Д Д Е Р Ж КА 3 . В. ВОРОБЬЕВ!

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА СТРАХОВЩИКОЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ЛИДЕРСТВЕ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ, КАЧЕСТВЕ УСЛ!

«ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА» УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА СТРАХОВОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

РЫНКЕ ЧУВАШИИ С 1992 ГОДА. В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ

ТЕХНОЛОГИЙ. В МАЕ 2005ГОДА НА 22-ОЙ МЕЖДУНАРОДНА

ПЕРЕД ОВЫ Х

И Н Н О ВАЦИ О Н Н 1

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОНА ИМЕЕТ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО

КОНВЕНЦИИ WORLD QUALITY COMMITMENT КОМПАН

ЛИЦА И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ЧЕБОКСАРАХ. БЛОКИРУЮЩИЙ

ВРУЧЕН ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗВЕЗДЫ ЗА КАЧЕСТВО

ПАКЕТ АКЦИЙ КОМПАНИИ (28,47 ПРОЦЕНТА) НАХОДИТСЯ В

ПЛАТИНОВОЙ КАТЕГОРИИ. «ЧУВАШ ИЯ-ПОДДЕРЖ К

СОБСТВЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. КОМПАНИЯ НЕ

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬН!

ТОЛЬКО ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ И ИМЕЕТ УСТОЙЧИВОЕ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕН!

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НО И УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАХОВЩИКОВ.

П РА В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х РЕ Ш Е Н И Й ,

Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Х НА

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ.
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР. БОЛЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
РЕС П УБЛ И КИ

ЗАКЛ Ю ЧАЮ Т С

КОМ П АН ИЕЙ Д О ГО В О РЫ

СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК ПО РОССИИ ЭТА ЦИФРА
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТОВ. КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО ГО СУД АРСТВЕН Н О ГО

УЧРЕЖ Д ЕН И Я

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СТРАХОВАНИЯ

В

СФ ЕРЕ

АГРО ПРО М Ы Ш ЛЕННО ГО

ПРОИЗВОДСТВА». ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРАХОВАНИЯ В АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОМ

КОМ ПЛЕКСЕ НА

ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
В 2004 ГОДУ «ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА». НАГРАЖДЕНА «ЗОЛОТОЙ
КО РО Н О Й

К АЧЕСТВА» -

М ЕЖ Д У Н А Р О Д Н Ы М

ПРИ ЗОМ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ В

ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА” ИСПОЛЬЗУЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХН0Л0Г1

