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ТУТЛӐ-ЙӲҪӖ МУНЧАРА
Мыскараллӑ та хурлӑхлӑ роман
Айӑпа кӗнӗ этем ҫурисене кӑштах юсаса илес тесех пуль, Ҫутҫанталӑк Хӑватлӑхӗ хушӑран Ҫӗр ҫине Хӗвел хӗрӗвне ытларах сапалать.
Ҫав хӑрушӑ вӑхӑтра Ҫёр ҫинче пурӑнакан ҫыннисем те ура айӗнчи ҫӗр ҫурӑлса
кайнӑ пекех ҫӑварӗсене карса пӑрахаҫҫӗ.
Вӗсене сывлама сывлӑшё те, ӑш а кантарма шывӗ те, хы рӑма тӑрантарм а апатҫимӗҫӗ те, аталанса савӑнма илем пылакӗ
те ҫитми пулать. Чыхӑнса пӗтме патнех
ҫи тет ҫа в н аш к ал ҫы н сен чен тӑ р а к а н
халӑх. Чӑваш халӑхӗ те тӗнчери кисренӳ,
а с а п л а н у с а м ан и н е кӗрсе ӳ к н ӗч ч ӗ
ҫирӗммӗш ӗмӗр ватӑлса пынӑ ҫулсенче.
Тӗнче пӗреш кел ю хӑра пыманнине
пула, чӑваш та аслатиллё ҫумӑр кёрлесе
Иван Мучи
и р тн ӗ хы ҫҫӑнхи м ай л ах пуҫа ҫӗклесе
ч ӗр ӗл ч ӗ, си л л ен се х ӑй ӗн в ӑй -х ал н е
тӗрӗслерӗ, ӑс-хакӑл вучахне - Чӑвашсен
о б щ е с т в ӑ п а к у л ь т у р а ц ен тр ӗ текен
пӗрлешӳн «Вучахне» чӗртсе ячӗ. М ана та
«Вучаха» вут-шанкӑ пӑрахса тӑм а шанчӗҫ. Ш анӑҫа тӳрре кӑларас тесе вара эпӗ
хам мён ту м а п у л т ар ас тенине тӑв ас
терӗм.
Ы тти нумай-нумай хӑватлӑ ыйтусемпе пӗрлех, халӑхӑн чӗлхе пуянлӑхне хӑйӗн
кулленхи пурнӑҫ кулӑш-масипе хӗмлентерес килсе кайрӗ. Ҫ авӑнпа та пӗр талӑк
ш акӑртатса ҫӳрерӗм чӑвашсен чи пултаКуҫма Чулкаҫ
руллӑ та, чи ҫивёч чӗлхеллё те, чи кулӑшпулӑшуллӑ та ёмёр вилмен ӗсчахӗсемпе Иван Мучине тата Куҫма
Чулкаҫпа.
Вунтӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫленесси пилӗк ҫула ҫитиччен кун ҫути курнӑ
Утикасси е, урӑхла каласан, Чуралькасси чӑвашӗ Иван Иванович
Илларионов, ҫирӗм пиллёкрех, сухал хырма пуҫличченех, Иван Мучи
пулса тӑнӑскер, чӑвашсен «Капкӑн» журналне ҫурагнӑ ҫӗрте ашшӗ
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вы рӑнне тӑр са ю лнӑскер, паллӑ
юморист, сатирик ятне халӑхран
и л гс е ч а п л ӑ л а н н ӑ с к е р т а т а
ҫирӗм м ӗш ӗмӗр Ҫ ӗр ҫине ҫиччӗ
пуснӑ ҫул Ямаш вӑрманне хумхантарм алла сасӑпа ҫухӑрса ҫуралнӑ
Виҫҫӗмӗга В ӑр м а н к асс и хун авӗ
К узьма Афанасьевич Афанасьев,
« С у н а р ҫ ӑ х ал ап ӗс ем п е» хал ӑх
хуш ш инче К уҫм а Ч ул к аҫ пулса
тӑн ӑскер , м ан а п улӑш м а хатӗрех пулчӗҫ. Виҫсӗмӗр пӗрле в ар а
ЧО К Ц ӑн, чӑваш халӑхӗн «Вучахне», «Кулӑш хуранӗ» ҫакса ятӑмӑр.
Ун ҫинчен Ч ӑваш тӗнчине ҫапла пӗлтерес терёмӗр:
«Акӑ тинех чӑвашӑн «Вучахӗ» ялкӑшма тапратрӗ. Пыра-киле унӑн
хӗрӳлӗхӗпе ӑшшийё кашни чӑваш килнех ҫитессе шанатпӑр эпир. Тӑван
халӑхӑмӑр пурнӑҫёнче пулса иртекен гпӗп ӗҫ-пуҫпа тёплӗн паллаштарса тӑрӑпӑр. Ҫав хушӑрах, хальхи йывӑр саманара халӑх кӑмӑлне ҫӗклес
шутпа, кулӑшпа та туслӑ пулӑпӑр. «Кулӑш хуранне» ҫавӑнпа ҫакса
ятӑмӑр та ёитӗ 1991 ҫул пуҫламӑшӗнче.
Мёнле-мӗнле апат хатёрлеме пултаратъ-ха «Кулӑш хуранё»? Пурнӑҫ ҫулӗпе тӑнкки-танкки пускаласа пыракансене эпир «Пӑрӑҫлӑ салмапа» хӑналӑпӑр, вёсен анки-минкине уҫса яма тӑрӑшӑпӑр. Ӗҫре ытла
мӑран ҫынсене «Ҫунӑк тинкӗле» апатпа хӑналасшӑн. Пурнӑҫра ни
апла, ни капла меслетпе пурӑнакансем me пур. Пурнӑҫ ҫилӗ капларах
вӗрме пуҫлатъ ҫеҫ — вӗсем апларах, пурнӑҫ ҫилӗ апларах мён тума
тытӑнатъ те — вӗсем катарах. Унашкаллисене эпир, «Ни пӑтӑ, ни
нимӗр» пӗҫерсе, ҫӑвартан тип кашӑкпа вӑйпах хыптарасшӑн. Кӗске
кулӑшсене вара «Пӗчӗк хуранӑн пӑтти тутлӑ» ятпа кун ҫути кӑтартсах тӑрӑпӑр.
Салам, вулаканӑм-ҫыраканӑм. Кӳр аллуна, ӗмӗр уйрӑлми туссем
пулар».
Х амӑр та сисмерӗмӗр, Чӑваш
«Кулӑш хуранён» аслӑ поварӗ пул
са чӑваш тӗнчин кӑм аки умӗнчи
мӑн ҫӑпалана Иван Мучи ярса та
илчӗ, «Ш ӑмӑсӑр япаларан» манран
ы тла йӑх-ях апачӗ пурпӗрех никам
та пёҫереес ҫук-ха тесе, хӑватлӑ аллисемпе пӗтӗм чӑваш лӑх йӑвашлӑхне ҫавӑрса тытрӗ.
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А кӑ пуҫланчӗ ёмсртен ӗмӗре пыракан,
халӗ те пӗр-пӗрин хуш ш инче, нумайсӑлтав хутш ӑнӑвӗн савӑк-тунсӑх, ҫӗкленӳ-хӳхлӳ юхӑмӗ. И ван М учи, чӑваш
тӗн ч и н п о ч ти ӗҫлесе к ай и ч ч ен , хӑех
пӑтратм а пуҫларӗ «Кулӑш хуранне».
Лӗкӗртетсе вӗрекен «Хуран» та пушӑ
пӑс кӑлармарӗ, унта вӗткелекенсем тупӑнсах пычӗҫ.
Х урана ту л тар м а Куҫма Ч улкаҫӑн
тӗнчере ҫук паттӑр сунарҫи Лапшу Ҫтаппанӗ ухутах пулчӗ.
Иван Мучи, ҫынпа тӗл пулса калаҫнӑ
Лапшу Ҫтапианӗ
хыҫҫӑн, ялан унран «Тепре куриччен!»
тесе уйрӑлнӑ, теҫҫӗ. Акӑ хальхинче те вӑл ҫаплах каларӗ те, куҫ умӗнчен вӑш тах ҫухалчӗ. Халапӗ кӗҫ «Кулӑш хуранне» тулма пуҫларӗ.
Авӑ еплерех юхса пырать кулӑш хӑвачӗ ун хыҫҫӑн? Куҫ умне чӗрӗ
ӳкерчӗкле тухса тӑрать. Иван Мучин чӗрӗ сӑмахӗ чӑваш чунне чӗртет,
чӑваш а култарать, астарать, тарӑннӑн шухӑшлаттарать. Ак ҫапла:

ТЕПРЕ КУРИЧЧЕН!
Чӑнкӑлл-чанкӑлл! Йӑнкӑл-янкӑлл! Йӑн-янн!
Хӑлхана тӑратсах итлетӗп, хам мӗн илтнине ӗненмесӗр ҫӳлелле
сиксе пӑхатӑп. Ишекӗ курӑнать, анчах унта аш акӗ те, чиркӗвӗ те курӑнмасть. И-а-ак! текен чӗрчун Ишекре ял ларнӑранпа та пулманнине
тата Ишек чиркӗвӗпе вуншар ытти чиркӗвеҫылӑхлӑ ӑрсурниксем тахҫанах аркатса тӑкнине аса илетӗп те, апграса ӳкетӗп. Чуна пӗлӗте ҫити
ҫӗклекен сасӑ уй-уй урлӑ, вӑрман ҫийӗн вӗҫет те вӗҫет ман паталла.
Хӑлхана тепӗр еннелле ҫавӑратӑп. Унтан та илтёнет кӑмӑла уҫакан
ҫав сасӑ. Ч ан сассине эпё ҫеҫ мар, пётӗм тавралӑх итлет иккен. Хӗвелӗ
те, авӑ, виҫ хутлӑн кулса, Ҫӗр ҫине ырӑ ш ӑрш ӑ кӗрекен сухӑрлӑ ҫу
ирӗлтерсе тӑрать. Аслӑ Турӑ чатӑрӗ айне кӗлӗ тума пухӑннӑ ҫынсем
ӑна тумламӑн-тумламӑн ҫӑвара хыпаҫҫӗ, сӑх сӑхса, курӑнман хӑвата
пуҫ ҫапаҫҫӗ: «Эй, ҫӳлти аттемӗр, паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар пире.
Аминь!..»
- Чӑнкӑлл-чанкӑлл! Йӑнкӑл-янкӑлл! Йӑн-янн!.. —кӗрлет Чӑваш
ҫӗрӗ-шывё ҫийӗн чан сасеи. Чӑваш ҫынни тӳнлеттерет те тӳнлеттерет
мӑн чана хӑйён сулмаклӑ чышкипе. Мӗльюн-мӗльюн чышкипе.
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«Чӑваш чӗри! Хӑюлӑх вучаххи
Пулса тӑр! Ы лтӑн ш ӑратан
Х уран пек чаш кӑрса вӗре...» - вӗҫсе килег Анӑҫран канлӗх тупайман хӑюллӑ чӑваш сасси.
«Касаккасси ачин ӳчӗ инҫетри Украйнӑ ҫӗрӗнче выртать пулин те,
чунӗ Чӑваш ҫӗрӗнчех-мӗн, чӗри паян та ҫирӗммӗш ҫулсенчи хӑватпалах т ап ать , чӗлхи «хӗвел кӑварӗп е вутланса» тӑ р а т ь м ӑн тарӑн
вилӗмсӗр Ҫеҫпӗл Мишшин. Пуян-ҫке чӑваш халӑхё мухтавлӑ ывӑлхӗрёпе», - тесе шухӑшлама ёлкӗртӗм кӑна, Тухӑҫран тепӗр Ш ӑпчӑкӗ
янратттарса юрласа ячӗ:
«Вӑранӑр, тапранӑр, чӑваш ҫыннисем!
Тапран эс вӑрҫма, выҫӑ халӑх!
Халӑх хӑй ҫиллине кӑтӑртӑр!
М алалла, малалла, малалла!»
П уш кӑрт чӑвашӗ, П ӑртта ачи Кёҫтенттин И ванов та чунӗпе несӗлсен ҫӗрӗнчех иккен. Вӑл та тӗлӗрме памасть хӑйӗн тӑван халӑхне:
вӑратать, куҫне уҫтарать, малалла чёнет. М аттур, тав сире ӗмӗр-ӗмӗр
халӑх асӗнче та ӑсӗнче пурӑнакан паттӑрсене!
Тухӑҫран пуҫласа анӑҫа ҫитичченех йӑшӑлтагать-ха Чӑваш тинӗсӗ,
хӑй пурри ҫинчен ҫут тӗнчене аса илтерсе, хумне ҫапсах тӑрать. Чанӗ те
чарӑнмасӑр янӑрать. Ш ӑпчӑкӗсем те ывӑнма пӗлмесӗр юрлаҫҫӗ.
Пурнӑҫ симфонийӗпе киленсе тӑнӑ вӑхӑтра сисмен те, ҫурӑм хыҫӗнчи ш ӑв-шавпа вӑртах ҫаврӑнтӑм.Эккей! Кама куратӑп?! «Кӗрхи кунри тамашана». Ҫ итӑр мучин качаки темле кулӑшла лава мекеҫленсе
туртса хӑпарать. Ухутник йӗлтӗрӗсене хӑма татӑккисемпе ҫапса ҫуна
пекки тунӑ та, шӗшкӗ туйисем хушшине вӑрӑм сухала кӳлсе тӑратнӑ
та, ямшӑкӗ, чӗлӗмне паклаттарса, улпут пек сарӑлса ларса пырать.
Ҫурӑмӗ хыҫне ик кӗпҫеллӗ пӑшал ҫакнӑ хӑй. Пастай, пастай, ара, Л ап
шу Ҫтаппанӗ-ҫке ку? М а мулкач кётӗвӗ кӳлмен-ха? Арӑслан хӳринчен
тытса, юман хӑвӑлӗнчен пӑхса та пымасть. К ӑвакал ҫине ларса та
вӗҫмест. К ачакапа...
- Трр-ррр! Ш уйттан кӗвенти! - тилхепине туртса карӑнтарчё те
вӑл ҫӗре яш пек сиксе анчӗ. —Салам пултӑр, Иван Мучи. Курманни
сана... Хӗрёх пилӗк ҫул та ҫитрӗ пуль.
- Ҫаплах, шӑллӑм, ҫаплах, - тетӗп хашш сывласа. Вӑрҫӑ-харҫӑ
хыҫҫӑн кӑш т та пулин мамӑк тӳшек айӗнче выртса канас-ха генӗччӗ
те, ҫук, пулмарӗ. С амана кисревӗ мана та тӑратса лартрӗ. Ю рамасть
иккен ҫывӑрма. Вӑранмаллах пулчӗ. Унсӑрӑн...
- Унсӑрӑн Ҫӗр чӑмӑрне те тепӗр майлӑ ҫавӑрттарма тытӑнаҫҫӗ
манран та ӑслӑ палкавҫӑсем. Уйӑха туртса антарса найлама пуҫлёҫ
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хатӗррипе пуяс текенсем. Хӗвеле те хупласа хӑйсен ҫутине ҫеҫ тӗнче
ҫийӗн ялкӑш тарма хатӗр мухтанчӑкӗсем.
- Эх, самана, самана, - тетӗп. - Нивушлӗ эиӗр тӑмана?.. Кури
куҫа курмӑш тӑватпӑр. Сӑмса умӗнчи камите ҫӑвар карса пӑхатпӑр.
Камит мар, граги-камит кӑтартаҫҫӗ. Аслӑ ҫулпуҫӑн палӑкне туртса
антарса аркатаҫҫӗ... Ун вырӑнне тепёр аснӑ ҫулпуҫӑн палӑкне ылтӑнран шӑратса лартма хатӗрленеҫҫӗ.
- Хӑрушӑ, хӑруш ӑ пурнӑҫ пулса кайрӗ, Иван Мучи, - тавралла
шикленсе пӑхать Л апш у Ҫтаппанӗ. - Ҫавӑнпа эпӗ пӑшала авӑрласах
тӑратӑп.
- М ӗн эсё тата паян пушӑ лавпах? - ы йтатӑп унран. - Е Ҫӗрпӳ
пасарёнче, е Ёсмӗлте сутса пётертӗн тискер кайӑкна?
Лапшу Ҫтаппанё алӑ сулчӗ:
- М ӗн пасарӗ халь. Халӑхӗ пухӑнмасть. Пушши пушах мар-ха,
кӑш т-каш т ты ткалам алӑх упраса хӑварнӑ тирне. Эс итле-ха, пӗр
вӑрттӑнлӑх пӗлтерем сана.
- Мӗн-ха?
- Тискер кайӑкӗ ге, вӗҫен кайӑкӗ те таҫта кайса ҫухалчӗ ку ахӑр
саманара. Халӗ эпӗ, ӗҫсӗр тӑрса юласран сехӗрленнипе, карма-ҫӑварссмпе бю рокрагсене ты тма тухнӑ. К ӑмака ҫинче хӑяккӑн выртнипех
тутӑ пулаймӑн.
- М а тата лаш апа мар? А втомашинӑпа мар? Пуйӑспа мар? Еропланпа мар?
- К аларӑн та ҫав. К амран мӗн ыйтса илен. М анран пурте сехӗрленеҫҫё те. М ана пурте юратмаҫҫӗ-ҫке. М ан умра пурте алӑка шарт!
хупса ларгаҫҫӗ вӗт.
- Камсем?
- П аллах, халӑх мар. Пуҫлӑх тавраш . Эпӗ вӗсене ялан мушка
ҫинче ты тса тӑратӑп-ҫке.
- Мёншӗн?
Ара, хӑшӗ-пӗри ытла пуҫтах автанла хӑтланать. Чӑх ушкӑнне
сапса панӑ тулла куккарекук хӑй пӗччен качлаттарса хырӑма чикет.
Тепри, мӑйне пёлӗте ҫити тӑсса, халӑх ҫине жирафла пӑхать. Пуш па
раплан ҫапакан, ҫӑмах вырӑнне хывӑх ҫитерекен сахал-и? Эсё вӗсене
хӑвах аван пӗлетӗн, чӑваш халӑхӗн кулӑшҫи.
- Темшӗн кулас килмест-ха ман паян, - тетӗп, - Тӗлӗннипе хытса
кайрӑм.
- Чӑнах та, сӑну улшӑнчӗ.
- Ҫ итӑр мучин вӑрӑм сухалӗ утмӑлта та кӑвакарманш ӑн тӗлӗнсе
ш алт аптрарӑм.
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- Ара, ма ватӑлас ун, симӗс калчапа тӑранса пурӑнаканскерӗн.
- Ҫ ап ла, ҫирӗм тӑххӑрм ёш ҫулта М ихаля мучин ял хӗрринчи
ани ҫине калча ҫиме кӗртсе янӑччӗ эпӗ вӑл ӑрсурнике. Ӑ на кура
М ихаля мучи хӑйӗн сурӑххисене Ҫ итӑр мучин ани ҫине хуса янӑччӗ.
Пуҫланнӑччӗ вара кӳрш ӗ-арш ӑн, ял-йыш ӑн выльӑхӗ пӗр-пӗрин анине тасатм а. Ш акла пуҫ пекех туса янӑччӗ. Ҫ авӑн хыҫҫӑн каш нин
пуҫне «мӗнле пурӑнас-ш и килес ҫул» тенӗ шухӑш пӑралам а пуҫлан ӑччӗ.
- К ач акан сухалӗ вӑрӑм та, ӑсӗ кӗске ҫав, - «урхамах» ҫине
йӗрӗнчӗклӗн пӑхса илчӗ Лапш у Ҫтаппанӗ. - Вӑт вӑл, пӗр тӑнсӑр пуҫ,
мӗн туса хурать, И ван Мучи. Пуҫласа пар кӑна. Кайрӗ вара... Арканчӗ тёнче... Пета. Вӑт самана... Качаку вара сан вилӗмсӗр, пурӑнать. «Сталин ӗни» тепӗр хут ҫаврӑнса ҫитрӗ. Халӗ те чӗпӗтет ют курӑка, юр чавсах кӑшлать. П ӑлан пек. Ӑна кура ыгти выльӑхӗ те уя
хӑпса тухнӑ. К олхозӑнне, совхозӑнне, ҫӗрш ывӑнне пуҫ ҫӗклемесёр
тӑпӑлтараҫҫӗ. Пӗр-пӗринпе тӗкӗшсе, пӗр-пӗринпе ҫӗрӗн-кунӗн, хӗлёнҫӑвӗн туллашса качака сухалӗ пек юлнӑ анине тӑпӑлтараҫҫӗ. Тапӑлтатаҫҫӗ. Ҫ ав вӑхӑтрах пурнӑҫё юхӑнать. Я лта лаш а юлмарё. Ш упашкара каймалла. Мӗнпе? Ҫ авӑтрӑм та утрам вара Ҫ итӑр мучин качакине. Ҫуна кӳлмелле. Ҫуккӑ. Ӑ на-кӑна туса аппаланаҫҫӗ-и халь? Аэроҫуна кӗтсе лараҫҫӗ. Ю рать Чулкаҫ Куҫми парнелесе хӑварнӑ хӑма
йӗлтӗрсем пур. К атӑк пуртӑ пекех кирлӗ пулчӗҫ. Ты трӑм та майлаш8

тартӑм. Пёлессӳ килсен, Иван Мучи, ӗлӗкхи хатӗр-хӗтӗре тумаҫҫӗ
халь. Чӑваш ра тӑм куршук, йывӑҫ кашӑк-чашӑк ӑсталамаҫҫӗ. Ҫ ӑкӑр
пӗҫермеҫҫё килте. Кӑмакаран ш ӑрттан шӑрши тухмасть, Алӗҫ про
мысли хӑрнӑ, тымарӗ чӗрӗлеймест. Пӑчланчӗ аваллӑх илемб.
- Й ӑлтах пӑчланман пуль-ха, - тетӗп, - Чан сасси илтёнет-ҫке,
Ҫтаппан тусӑм. Ҫӗнё чиркӳсем уҫӑлаҫҫӗ, тет. Чиркӳ праҫникӗсене тавӑра пуҫларёҫ.
- Чан сасси-и? Ҫак сасӑ-и? Чиркӳ чанӗн сасси мар вӑл. Чӑваш халӑхӗн
сасси. Хӑйӗн йӑли-йӗркине, хӑйӗн культурине ҫӗнетме чёнекен сасӑ. Ҫав
чана ҫапакансем чӑннипех тупӑнчӗҫ. Вӑйлӑ вёсен аллисем. Анчах та ҫав
алӑсене ҫыхлантаракан путсёрсем те пур теҫҫӗ-ха. Ҫавӑнпа васкатӑп
Ш упашкара. Атя, лар, пӗрле вёҫтерер. Ш анчӑклӑ тус вӑл - пурнӑҫ
сиплёхӗ. Тен, пулӑшӑпӑр инкеке кӗрсе ӳкнӗ маттурсене.
Лапшу Ҫтаппанё чёлём кӗлне хутаҫҫа силлерӗ те хашш! сывласа ячӗ:
- Чӗлӗм кӗлӗпе пӑхӗ те ьштӑнран хаклӑрах пулса кайрӗ халь. Эп
вёсенчен ш ӑкӑлат туса ӗмсе ҫӳретӗп. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те тапак паянхи
пек хаклӑ пулман. Чикан майрисенчен пӗр чӗптёмне пӗр тенкӗ парса
туянтӑм. Тем, пушмакӗсене каялла тӑхӑннӑ пуҫлӑхсем ертсе пыраҫҫӗ
пулмалла ҫӗршывне. - Унтан вӑл мӑкла така тирӗнчен ҫёлетнё алси
ӑшӗнчен Ш ашкине кӑларса ячё те качакана ҫурӑм тӑрӑх хӑва хуллипе гурса касрё. - М алалла!
Ҫ итӑр мучин вӑрӑм сухалӗ пире туххӑмрах хулана илсе ҫитерчӗ.
П ы ратпӑр ярлаттарса пӑрлӑ асфальт тӑрӑх. Мӗн тӗрлӗ кӑна сасӑпа
п иклегтерсе-нартлаттарса саламламаҫҫӗ-ш и пире каби н ӑран пуҫ
кӑларса пӑхакан рулевойсем. Ҫул юппинче тӑракан хурмӑллӑ юпа
вӑрӑммӑн ш ӑхӑргнипе качакан шӗвӗр сухалӗ чӑшӑлах ҫёкленчё, хӑй
тап! чарӑнчё. Ш аш ка чалт! сиксе алса ӑшне чӑмрё. Хулпуҫҫийӗ ҫине
мӑшӑр ҫӑлтӑр ҫакнӑ лутака чӑваш васкамасӑр утса пычӗ те иирӗн
ума, сылтӑм аллипе чеҫ пачӗ:
Летенат милици Иванов! Чту са дранспорт?
- Гужевой-полевой, шёвӗр сухалне шӑлкаласа хуравларё Лапшу.
- Какуй?
евой? Оскор-блягь?! - сӑмахне тата-тата тарӑхуллӑн
каларӗ автоинспектор.
Ы вӑлӑм, чӑваш ачиех вӗт эс, чӑн-чӑвашах, питӳ-куҫу та, сӑмсу
га, чёлхӳ-ҫӑвару та, кёлеткӳ те хамӑрӑнах, лӗхлетсе илчӗ Ҫтанпан. Ху «евой» тесе илтнёшӗн эпир вара пӗртте айӑплӑ мар. Эсӗ пире ху
чӑнах та тем «оскор-блячёпе» кӳрентерсе хутӑн.
М алчать! С а ненотчинени снашӗтё што. М иком отправлю тута,
кута слетуют на «черной вороне» Тай ге рикистраци уттостворени на
транспорт!
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Лапшу Ҫ таппанӗ тин сасӑпах кулса ячӗ:
- Аха-ха! Ай, камит... Ҫ ӑханпа хӑратать, мана, тӗнчери чи паллӑ
сунарҫа. Эп ӑна ак ҫапла ш аплаттаратӑп. Ха-ха-ха! Мӗнпе хӑратать...
Эс, ывлӑм, итле мана хӑлхуна тӑратарах, вара ӗнен. Пӗлетӗн-и, Ҫитӑр
мучин качаки ку. Нушапа кӳлсе тухнӑскер. Ун вырӑнне арӑслан пулнӑ
пулсан-и халь?.. С ан шӑршу та юлас ҫук ҫакӑнта. Тем хучӗ ыйтса
лӗпӗртетет. А ра эп унпа, ҫак шуйттан кӗвентипе, ни чиркӳре венчете
тӑман, ни ялсуветӗнче ҫырӑнман. Ак, свидетель пур. И ван М учи ҫирӗплетсе парать.
- Чӑнах Лапшу Ҫ таппанӗн матки мар вӑл. Ҫ атракассинчи Ҫ итӑр
мучин качаки. Ами - ама выльӑхах ӗнтӗ. Ёненмесен, хӳрине ҫӗклесе
пӑх, - тетӗп ӑш ра кулса.
- Не палтать! Кте потхварники? Перетний. Куток есть?
Качака ӑнланнӑ пекех ҫийёнчех «Ме-ке-кек!» терӗ вӑрӑммӑн. Л ап
шу кут айӗнчен йӑпӑр-япӑр тилӗ тирӗ туртса кӑларчӗ те милиционера
тыттарчӗ:
- Тавар? Хварни, терӗн-и? Х ӑвармасӑр, ара, хамӑр сыхлавҫӑсем
валли те хӑвармасӑр, сире валли кут хыҫӗнче яланах пур. Me, савантар пӗр-пӗр пикене.
- Ҫул хуралҫи тилле кёске кӗрёк ӑшне чӑмтарчӗ те сылтӑм аллине
хӑлхи ҫумне ҫывхартрӗ.
- Я ла кайсан аннӳне ҫакӑн пек ӑслӑ ывӑл ҫурагса ӳстернӗшӗн пиртен, Лапшу Ҫгаппанӗпе Иван Мучирен, пӳрте шӑнӑҫайми салам кала.
Но, малалла, шуйттан кёвенти! - тесе ямшӑк тилхепине тургрё. Кӑшт
аяккарах кайсан, вӑл хӑлхаран пӑшӑлтатрӗ: - Пурте илеҫҫӗ халь мш шцийё те, егере те, лесникё те, тем тӗрлӗ пуҫлӑхӗ те. Тем те илеҫҫӗ.
П ар кӑна. Пётӗм ҫӗршыв - ултав ҫёршывӗ, вӑрӑ ҫӗршывӗ, парас-илес
ҫӗршывё пулса кайрё. Пурте пӗр-пӗрин пурнӑҫ анине ак ҫак Ҫ итӑр
мучин качакилле ҫап-ҫутӑ ҫутатса хӑвараҫҫӗ.
Хула варринче гшре урӑх никам та тытса чаракан пулмарӗ.
- Ял кулли мар-и, Ҫ таппан шӑллӑм? ы йтатӑп кунран.
- Ял кулли мар - тӗнче кулли, Иван Мучи, - лет вӑл ман еннелле
ҫаврӑнса. - Ч ӑк та, пирён чӑваш пек ухмахланаканни ҫукрах нуль.
Уничерен тухса ӗлкӗричченех манатпӑр-ҫке тӑван аннемӗр чёлхине?
Хулара вырӑсла перкелешсе хамӑр ята яратпӑр. Ни вырӑсла. ни чӑвашла мар чӗлхене пакӑлтатаканни мӗн чухлӗ? Ачисем хӑйсем хӑш йӑхран,
хӑш халӑхран гухнине те пӗлмеҫҫӗ. Тьфу! Тутарсемех унашкал мар...
Ч ӑваш а кӑшласа яракан чире чарса лартмалли эмел шыраса тупнӑ
тенине илтрӗм эп. Чӑнах-ши? - кӑсӑклантӑм ҫавна май.
Пӗлетӗн, - терӗ Лапшу. - Нумай шавларёҫ ҫав эмел пирки. Эмелне
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шыраса тупакансене хӗрхенмесӗрех кӳпкенине те астӑватӑп. Эй, пӗтӗм
халӑха сиплеме пуҫличчен вӑл эмелпе тин ҫеҫ ҫуралнӑ ача та ман пек
сухаллӑ пулса тӑрӗ-ха.
- Аслӑ К анаш ра та, парти штабӗнче те хытӑ калаҫаҫҫӗ тет чӑваш
халӑхне чечеклентерес пирки.
- Калаҫасса калаҫаҫҫӗ, хутне те ҫырса купаланӑ тет, пӗлӗте ҫитиех, ҫавӑн тӑрне хӑпарса чӑваш хӑш кӗтесре хӑйӗн чӗлхине ҫӑтса янине
пӑхса киленеҫҫӗ, тет. Чечеклентерес пирки вара... чечек вӑл шӑвармасан хӑрса ларать.
М ан халё ҫав тёлӗнмелле эмеле шутласа кӗларакансемпе ҫав тери
курса калаҫас килсе кайрӗ, ҫавӑнпа эпӗ Ҫ таппана чан сасси илтӗннӗ
еннелле туртма каларӑм тнлхепине.
- Ӗлкӗретпӗр, —терӗ вӑл. - Хырӑм ҫурӑм шӑмми ҫумне ҫыпҫӑнса
ларчӗ-ха.
Ю р-вар кирлех пуль, - килӗш рӗм эпӗ те кӑвапа тӗлӗнче тем
нӑкӑртатнине гуйса.
- Укҫу пур-и? - ыйтрӗ Лапшу.
Вилсен хама ӑсатма пынӑ ҫынсем ш ӑтӑк тӗпне пӑрахнӑ вак укҫасене, сых ятне тесе, чиксех тухнӑччӗ, ҫавсене ш ӑ н к ӑр татта р са
кӑтартрӑм.
- Э-э, тӑванӑм, - тапак тӗтӗмӗпе саралнӑ шӑлӗсене кӑтартрӗ Ҫтаппан, - ш ӑтӑртатаканни кирлӗ халь. М ан хамӑн та ҫукрах укҫи. Юрӗ,
вилмӗпӗр.
Тир парса хырӑмсене суйса тухрӑмӑр.
Л апш у Ҫ таппанӗ Куҫма Ч улкаҫа асӑнма тесе эрех туянасшӑн
пулчӗ. «Косынка» кирлӗ, терӗҫ. Ӑнланмасӑр чуптартӑмӑр мӑн лавккана. Ак тамаша! Пропискӑсӑр тутӑрне те сутмаҫҫӗ. Э п Ҫӗр ҫинче
шутланмастӑп. Леш тӗнчерен выписацӑ туман. Тӗнчипе паллӑ сунарҫӑ
Ямаш вӑрманӗнче пурӑнать. Мён тумалла? Асӑнмасан ваттисен йӑлипе, Чулкаҫ тытса хутлатса лартма пултарать. Пӗлетпӗр ун кутӑнне.
Хайхи кёпёрленӳ патнех васкарӑмӑр. Тӑн кӗнӗ хыҫҫӑн «косынкине»талонне пӗр мулкач тирӗпе улӑштарса, пуш кӗленчи вырӑнне пакша
тирӗ парса, эрехне сӑсар тирӗпе илсе тухрӑмӑр-тухрӑмӑрах.
Пёр мӑн ӗҫ турӑм ӑр, тӑванӑм, - ярӑнакан пырне пӳрнисемпе
хӗстерчӗ Лапшу. - М алалла! Хулана килнӗ пек чухне сахӑрне те,
кӗрпине те, макаронне те, услам ҫуне те, тип ҫуне те, супӑнне те
тултарса каяс-ха...
Талонпа... Талонпа... Талонпа...
Хальхи музыка пек кёрлекен «па-па-па!» пуҫа минретсех ячӗ. Аптранӑ енне Ҫтаипан шӳтлеме пуҫларӗ:
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- Талонсӑр мӗн сутаҫҫӗ Ш упашкарта?
- Тинӗс купӑстипе секс кӗнеки, - ихиклетрӗ пӗр шӑлйӗрен.
- К ачака та ҫимен апатпа сиксе-сёксех пулас ҫук-ха, хӗрупраҫӑм,
- куҫне мӑч хупрӗ Лапшу Ҫтаппанӗ. - Ахаль купӑста пур-и? М ан
«ӑйӑр» выҫӑ. П арӑр-ха апла пулсан пёр лав.
Ҫук, ҫав, кашнин пуҫне пӗрер пуҫ ҫеҫ сутма юрать. Норма.
- Икӗ пуҫлӑ пулсан та-и?
- Ан кулӑр, икӗ пуҫлӑ ҫын ҫуккӑ.
- Пур. Эпир И ван Мучипе иксӗмӗр те икӗ пуҫлӑ. К ачакана шутласан, М ӑйракисене... Куҫна йӗпе кӳлӗре иштерсе тӑриччен, хӑвӑртрах
турттарса пар пире ҫичӗ пуҫ купӑста. Чӑнах, ман качака выҫӑ.
- Эх, ватсупнӑсем, нихҫан та ватӑлмасгь пуль вӑл, арҫын тени,
сӑмахне пуҫарса пар кӑна, - текелесе тин пӑркаланма пуҫларӗ сутуҫӑ. Секс кӗнекине те илме ан манӑр. Сире как рас кирлӗ. Их-ик!
- Вӑт ку интерхӗр пекех - интереслӗ хӗрех, - вӑрттӑн шӑл йӗрсе,
купӑста миххине ҫурӑм ҫине ҫавӑрса хучӗ Лапшу Ҫтаппанӗ.
Чун уҫҫиллӗ ян-ян сасӑ пире «Сеспель» кинотеатр хыҫне илсе
ҫитерчӗ. Тӑватӑ хутлӑ гӑваткал ҫурт умӗнче чарӑнтӑмӑр. Качакана
чӑрӑш ран кӑкарса, анлӑ алӑкран кӗтёмӗр. Тӗлӗрсе ларакан ватӑ хуралҫӑ ҫумӗпе сылтӑмалла, иккӗмӗш хута, улӑхрӑмӑр.
- Камсене куратпӑр?! Хӑнасем килчӗҫ!
Икӗ пӳлӗмрен сиксе тухнӑ вуникӗ пике, виҫӗ пӳлӗмрен вӑркӑнса
тухнӑ вун виҫӗ йӗкӗт туххӑмра сырса илчё пире. Ы йту хыҫҫӑн ыйту:
«Епле килме пӗлтӗр». «Ы вӑнмарӑр-и?». «Вучах» умӗнче ӑш ӑнас теместӗр-и?». «Пикепе» паллашас килмест-и?». «Тӗпеле» иртӗр!». «Кӗрекене» ларӑр?»
Ш ӑв-ш ава илтсе пулас, хӗрринчи пӳлӗмрен йӑл-йӑл куҫлӑ, кӑмӑл
куллиллӗ сӑн-питлӗ, вӑтам пӳллё чӑваш тухрӗ те пире черетне ьггаларӗ:
Акӑ ӗнтӗ пирӗн чи чаплӑ хӑнасем теҫитрӗҫ. Хӑҫантанпа кёгетпёр
сире. Т урри пур иккен. Кёлӗ тунине ил грё. Я рса пачӗ вӑхӑтрах.
Сирӗнсёр пӗгетпӗр. Х алран кайрӑмӑр. П аллаш ар. эппин. Эпӗ...
- Эсӗ - Ю хма, - терӗ хавассӑн Лапшу Ҫтаппанӗ. Чӑваш ӑн тепӗр
вутлӑ М ишши. Эпӗр кӑна мар, тӗнче пёлет сана, П атарьел йӗкӗтне.
М ан Чулкаҫ та манмасть. Эс пире, «Кӑвак ҫӗмрен» ҫине лартса, «Мускав ҫулӗпе» Раҫҫей чӗри патне ҫитертӗн, тӑван халӑх «Терменне» ҫӗршыв ҫийӗн ҫӗклерӗн. Тёнче касса ҫӳрекен сан «Ш урҫамку» хыҫҫӑн
лӗпӗстетсе ывӑнчӗ ӗнтӗ май Ш ашка. Ҫ амрӑк каш кӑра йы тӑ хуса ҫитни хӑҫан пулнӑ ӗнтӗ вӑл.
Тӳррипе каласан, хам эпё ҫак кӑра кӑмӑллӑ, уҫӑ чунлӑ, ҫилӗмлё.
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хӗмлӗ, каялла чакман чӑваш а курманччӗ, итлессе вара ун ҫинчен илтсех выртнӑччӗ. Тӗлӗнмелле туйӑмлӑх, ӑш ӑ туртӑмлӑх юхса тӑрать
унран.
Пирӗн президент ку, - уҫҫӑн калаҫма пуҫларӗ ю нашар тӑракан
йӑрӑс пике. - Виҫӗмҫул мӗнпур чӑваш халӑхӗн суйланӑ ҫыннисем
Ш упаш кара пухӑнчёҫ. Аслӑ Канаш а. Аспуҫлӑх пӗрлӗхӗ турӑмӑр.
Унӑн тӗп ушкӑнне ергсе пыма хисеплё М ихаил Николаевича шанчӗҫ.
Эпӗ...
- Эсӗ-и? Сана та пӗлмен ҫын ҫукрах пуль халӗ таврара, хӗрӗм. каллех пӳлчӗ Лапшу Ҫтаппанӗ. - Сарпи. Сарпикеҫӗм. Эсӗ, Раиса,
чӑваш хӗрарӑмне мӗнле пысӑк парне тума пултарнине те пӗлетпӗр.
«Ёҫхёрарӑмӗпе» киленсе ӳснӗ-ҫке эпир, халӗ... сан «Пикӳпе» йӑпанасшӑн.
- Т ухаймарӗ-ха журналӗ, халӑх патне ҫитеймерӗ, ырӑ ҫыннӑмсем, хӗвеллӗн йӑлкӑшакан Сарпин пичӗ ҫийӗн ҫавраҫил вашкӑртса иртрӗ. Ҫав нарнене хатӗрлессишӗн ӗнтӗ чӗресӗр пулса лара пуҫларӑм. М иха
ил Николаевич та, авӑ, хӑйне ҫак турта хушшине тӑратнӑ хыҫҫӑн, куҫ
умӗнчех шуралма тытӑнчё. П улӑш атпӑр тесе сӑмах параҫҫӗ, анчах
сӑмахӗ айнех пулаҫҫё.
Камсем? - чун кӑсӑкланнипе ыйтрӑм чӑтаймасӑр.
- Пур унта, - тӗллесе кӑтартрӗ ҫӳлелле пёр пики. Суя патшасем.
- Тӗрӗсех калать, - хӗрӗвне чараймасӑр калаҫрӗ Сарпи. - П арти
комитечӗ, Аслӑ Канаш, Министрсен Канашӗ, халӑх хӗтӗртнипе, чӑваш
культурине ҫӗклемелли ывҫӑ хулӑнӑш мероприяти йышӑнчёҫ. Чӑвашсен съезчӗ Культура центрӗ йӗркелерӗ. Ӑна «Вучах» хаҫатпа «Пике»
журнал кӑларма ирӗк пачӗ. Пуҫланчӗ вара ҫакӑн хыҫҫӑн ахӑрсамана.
Вӗсем йыш ӑннӑ - пирӗн пурнӑҫламалла. Вӗсем ун пирки М ускав та
ран мухтаннӑ пирӗн Мускавёнче хашкаса чупмалла: хаҫат-журнал
валли хут тупмалла, культура ценгрне чӗртме «вут-шанкӑ» хатӗрлемелле. Ч упатпӑр лиска йытӑлла Ш упаш карпа М ускав хушшинче те
хулаком ҫурчӗпе А слӑ К анаш ҫурчӗ хушшинче, Аллисене сарсах,
кула-кулах кӗтсе илеҫҫӗ. А лӑкран пуҫ тайса ӑсатса яраҫҫӗ те... К ал
лех ҫӗнӗрен пуҫлама тивет ҫав чупӑва. Хирӗҫлесе, ҫирӗпрех тӑрас
тесе, сасса га хӑпартса пӑхатпӑр. Унаш кал га май ҫук. Рескомри
хуравлӑ пёр тӑрнаккай, хаҫат подшивкисем айне путнӑскер, мана
пӳлӗмрен кӑна мар, чӳречерен кӑларса перессипе хӑрагрӗ. А птранӑ
енне алӑри юн тымарне татса пӑхрӑм. Юн та хӑратмасть иккен вӗсене. Этем юнё те...
Ю т юна хӑнӑхнӑ ҫын юнран хӑрамасть, - хӑй тӑрӑх пӑхса каларӗ тӗнчере паллӑ сунарҫӑ. Хам лайӑх пёлеп.
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- Пурте пӗлеҫҫӗ вёт-ха пире мӗнле йывӑррине, - хушса ӑнлантарчӗ
Ю хма М ишши. Эпир ним ҫук ҫӗрте ӗҫлеме пуҫланине те аван ку
р а г е . Ҫулталӑк ытла йӑтса ҫӳрерӗм ак ҫак сӑран папкӑра Ч О К Ц канцелярине. Тӗнче чӑвашне хваттерте йышӑнса пурӑнтӑм. Чӑвашьен
коммунисчӗсен пуҫӗнче тӑракан аслӑ ҫын хӑй чӗлхипе хӑй шантарчӗ
вӗт ҫакӑнти иккӗмӗш хутри пӳлӗмсем пурте сирӗн, культура центрён,
пулаҫҫӗ тесе. Хулари райкомсене пӗтерчӗҫ те, вырӑн нупшнчё. Валеҫме патне ҫитсен, чи лайӑх ултӑ пӳлӗмне чӑн мал ган урӑххисене арендӑна пачӗҫ, пире, вӑтӑр пилӗк ҫынна, ултӑ тӑвӑр пӳлӗмс чыхеа хучӗҫ.
Сӗтел-пуканне те пулин хаклӑ хакпа сутса хӑварчӗҫ-ҫке. Чӑвашсен
культура пӗрлӗхне кам кӑна укҫа-тенкӗпе, пурлӑхпа, усӑллӑ сӑмахпа
пулӑшмасть пулӗ... Вӗсем вара ҫав укҫа-тенке, пулӑшу укҫине, урӑхла майпа пирӗнтен реском кӗсйине сӑптӑрса илеҫҫс. Халӑх укҫине.
Ч ӑваш халӑхӗн культурине ҫӗклемешкён хӗрхенмесӗр панӑ укҫана
ҫаратаҫҫӗ. Мӗн ку: куланай-и, хысна-и? Хӑйсем тумалли нумай ӗҫе
хамӑр тӑрӑшнипе пурнӑҫланӑшӑн епле «ырӑпа» тавӑраҫҫӗ? Тутарстанра, М ариэлӗнче рескомсемпе Аслӑ Канаш сем нимӗн хӗрхенмеҫҫӗ
хӑйсен тӑван культуришӗн, аслӑ пуҫлӑхӗсем чи малта пурне те хавхалантарса, пулӑшса пыраҫҫӗ. Пирӗн?..
- «Вучах» хаҫата пичетлесшӗн мар уйӑх унта-кунта чуптарчӗҫ
пире, - илтӗнчӗ ушкӑнран.
М ӗнпур чӑвашсен хаҫатне чӑвашсем пичетлесшӗн марри ҫинчен
илтнипе пуҫ ҫине йӑлӑм вӑрманӗ пек ҫӳҫ шӑтса ларнӑнах туйӑнчӗ.
- Н икам та пичетлесшӗн мар. Мечӗк тапнӑ пек тапса кӑларса
яраҫҫӗ пире алӑкран. Йӑван Петӗр ҫине, Петӗр Й ӑван ҫине йӑвантарать. Ҫ апла йӑвалантарса сӑмах купи купаларӗҫ ӗнтӗ чӑваш халӑхӗ
умне. - С арпи куҫне-пуҫне ҫиҫтерсе илчӗ те шӑл витӗр сӑрхӑнтарса
ҫирӗплетсе хучӗ. - Ҫу-ук, тек ӗнтӗ никам га чараймӗ. Ҫӑлкуҫ га, пӗр
ҫӗртен хупласан, тепӗр ҫӗртен тапса тухать. Пурпӗрех хӑй ҫулӗпе
юхагь. Пирӗн халӑх ӑспуҫлӑхӗн ҫӑлкуҫӗ те тапать, мӗнпур чӑваш чӗрин
хӑвачӗпе тапать. Чӑваш пёрлӗхӗн «Вучахӗ» ҫунать. Ун умӗнче чӑваш
«Пики» вӑшталанать. Вутне хурсах тӑрать. Хӑйён ӗҫченлӗхӗпе, сӑпайлӑхӗпе, илемӗпе тӗнче ҫуттинче йӑлкӑш ать. Ч ӑваш чан ӗ ҫапать. Аспуҫлӑх пӗрлӗхӗ ҫумне чӗнет. П ур чӑваш а та. Эсир те ҫитрёр, авӑ, кирлӗ
чухнех. Сирӗн валли те ӗҫ мӑй таранах.
- М ӑйкӑчпа куян гытнӑ пек ярса ил-ха пӗрре мулкач чунлӑ хӑравҫӑ пуҫлӑхсене. К ӑтарт Лапшу Ҫ таппанӗ камне: тилӗ пек чейисене
мӑн ш ӑтӑка илӗртсе сиктер; мёнпур бю рократне пӑсарасем пек ҫӑка
хӑвӑлне чӑмтар; тухнӑ чухне пӗрерӗн-пӗрерӗн ш акка туяпа; карма
ҫӑварсене каш кӑра чӗлхерен тӑпӑлтарса ты гнӑ пек тыт; «чышкӑсене»
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арӑслана хӳререн ҫатӑрласа илнӗ пек ҫавӑрса ил те, хӑйсен сӑмахне
тытиччен ан яр, - сӗнчӗҫ темиҫен харӑс.
М ана та ӳкӗтлеҫҫӗ. Мӗнпур пуҫлӑх Салма ялӗнчен сикекен пӑрҫа
ертсе килнӗ пек сиккелет пилӗк ҫултан та иртсе кайнӑ вӗҫӗмсӗр канашлу-тавлашура. Ҫавсене кӗпи-йӗмӗпех вӗри хуранта пӗҫермелле,
теҫҫӗ.
Пурте шавланӑ хушӑрах Лапшу Ҫтаппанӗ алса ӑшӗнчен йыттине
кӑларса камантӑ пачӗ:
- Ш аш ка, ӳк йӗр ҫине!
Ёрӗхтерсе пы ратпӑр М ускав урамӗпе анаталла. Ҫ итӑр мучи ка
чаки ҫул варрипе сиктерет кӑна. У рамра тӑнӑ чухне ачасем мӑйраки
вӗҫне йӑлгӑркка ш ар тӑхӑнтартса янӑ та, милици машини пек кӗрлеттерсе, мекеклетсе ҫитсе тӑтӑм ӑр Аслӑ Канаш ҫурчӗ умне. Эй, турӑ,
ҫӑмӑл автом аш ина кунта... Ш утласа кӑларм а ҫук. «Пӗр-иккӗш не
Чӑвашсен культура центрне парнелес пулсан, мӗн тери савӑнмалла», - шухӑшласа илтӗм эпӗ. А ран-аран вырӑн тупса майлаш ӑнса
тӑгӑм ӑр . Л апш у к ач ак ан а ҫур пуҫ куп ӑста касса пачӗ те, кӗрсе
кайрӑм ӑр Аслӑ кермене. Ш алта ҫапса хӑстернӗ пек халӑх. Ҫыннисене такам ятарласа пуҫтарнӑ тейӗн, пурте хӗремес пит-куҫлӑ, така
хуранӗ пек хырӑмлӑ, пурте пӗрешкел хӑш та хӑш сывлаҫҫӗ, мӑш та
мӑш тӑваҫҫё.
- Тинӗс тӗпӗнчи Ш упашкар пасарне кунта куҫарнӑ-им кив хулана
пӑссан? - ыйтрӑм пӗр самӑрскерӗнчен.
Не понимаю. По-русски говорите, - кӑпка пуҫне силлентерсе
илчӗ вӑл.
- Х амӑрӑн чӑваш ҫӗрӗ ҫинче чӑвашлах калаҫас-ха, - тесе Лапшу
Ҫтаппанӗ хирӗнкелесе малалла талпӑнчӗ. Эпӗ - ун хыҫҫӑн. Анлӑ япяка картлаш ка умне ҫитсен тин асӑрхарӑм: манӑн сунарҫӑ ҫук. Юрӗха, тетӗп, таҫтах ҫухалмӗ, Й ӑлӑмра мар, унӑн хӑйӗн ӗҫӗ.
- Ю лташ, тӑхтӑр-ха, эсир кам патне? - кӑчӑк туртрӗ мана хурмӑллӑ
старшина.
- Эпӗ... мӗн... унта... - текелерӗм те, хам кунта никама та палламаннине-пӗлменнине тата никам хушаматне те астуманнине аса ил се,
ҫӑвара шыв хыпрӑм.
Хуралҫӑ мана пуҫ тӳпинчен пуҫласа ура тупанне ҫити йӗрлесе тухрӗ:
- Ку мӗн хуранё?
- Т ака хуранӗ.
Ку тата мӗн ҫыххи?
Ю ман вутти.
М ён тума?
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Вучах чӗртме.
- Ӑҫта?
- Ҫӳлте. Пуҫлӑхсем патӗнче.
- Хуранӗ мӗн тума?
Ан ш арла, аншарли юхтарма тесе шӳтлес тенипе чӗлхе тӑрри кӗҫӗтсе кайрё, ӑна ҫыртса лартрӑм та, кунаш кал суйсан гытса та хупӗҫ
тесе шухӑшласа пуҫа этем купи еннелле сӗлтрӗм:
- Ҫавсене...
- Мӗн, ҫавсене? - куҫ шуррине милици машини ҫинчи ҫутхӑратмӑш
пек ҫавӑрттарчӗ старшина.
Х ӑвӑрт тавҫӑрса илтём те сӑмаха ҫемҫетсе ятӑм:
- Ҫавсене... ш ыва кӗртме кирлӗ хуранӗ. Тем тесен те вӗсене чиркӳре чӑпӑл тунӑ пулас ҫук.
- Ҫ апла пулмасӑр, - илтӗнчӗ таҫти ш ӑтӑкран тухнӑ пек Лапшу
Ҫтаппанён сасси. - Вӗсем сана хӑвна шыва кӗртеҫҫӗ. Кур-ха, мӗн вёсен
аллинче?
М алтанах мӗнле асӑрхайман-ха ҫакна эп? Кашниннех пёр хул хушш инче «Библи», тепӗр хул хуш ш инче - ҫара ку г м айра - «Секс
вӑрттӑнлӑхӗ».
Ку чун туртмӑшсене хамӑн та хул хушшине хӗстерес килсе кайнипе чӑтаймарӑм, хӑюллансах пӗр лутака арҫынтан ыйгрӑм:
- Ӑҫта пичетлесе тултарнӑ ку кӗнекесене? Ы тла чаплӑ-ҫке.
- Ӑҫта пултӑр, хамӑн издательствӑрах. Эпир халь м у с к ав се тен
чаплӑрах кӑларма пултаратпӑр. Вӑтам Ази таран пичетлетпӗр. Унти
халӑхсен культурине ҫӗклетпӗр. Тупӑш кирлӗ. Ры нок, - мухтаннӑ
вӑхӑтра куҫлӑхне иккӗ-виҫҫӗ хывса тӑхӑнчӗ ку чӑваш чӗппи.
- Культура, чӑваш культури гата?..
- «Библи» - истори палӑкӗ. Ӑ на чӑваш ла ҫапнӑ. Чӑваш культуришӗн мар-и? Кӗнеке хуплаш кинчи ҫара кут м айра ӳкернӗ картина
та - искусство произведенийӗ. Кут-пуҫ енӗпе те иирӗн вӗренмеллеха. Ы тла вӑтан чӑклӑ эпир. «Секс вӑртӑнлӑхне» те чӑваш валлиех
кӑларнӑ. Ч ӑваш культуриш ӗн мар-и? - пуҫне ҫёклемесёр тӑн пачӗ
мана вӑл. - К П С С обкомӗн издательстви те пурнӑҫ урапипех кӗрлеттерет.
Тин ӑнлантӑм. Унпа-ҫке мӗнпур чӑвашсен хаҫатне «Вучаха» из
дательство алӑкӗнчен кӗртме васкаман? М илиционер га, авӑ, ҫӳл ге
вучах чӗргтересшӗн мар.
- Документ кӑтартӑр?! - хаяр сасӑ ш артах сиктерчё.
- Мӗн докуменчё нултӑр хӗрӗх улттӑмӗш ҫулта вилнӗ ҫыннӑн? илтёнчӗ каллех Лапш у Ҫтаппанён ҫурӑкрах сасси.
16

Вилнӗ ҫын?! Эсир, мӗн, тӑр кӑнтӑрлах мӑш кӑллас тетӗр-им?
Пёлетӗр-и ӑҫтине?
Аслӑ Канаш ҫуртӗнче, - тетӗп лӑпкӑн.
Ҫ ав вӑхӑтрах таҫтан ҫӳлтен Х усанкай пулӑш ма персе ҫитрӗ,
чӑваш халӑхӗн гарҫи текен Атнерӗ мар, паллах, Чӑваш халӑх поэчӗ,
Петӗрё. Хӑй ҫырнӑ йӗркесене вӑл уҫҫӑн янраттарса вуларӗ:
«Ҫуралас ӑрусемшӗн манми,
Улшӑнми кулӑш енчӗк хуҫи Вӑл Иллариус ывӑлё М ами Капкӑнмейстер - Иван Мучи».
- Эпӗ те ҫирӗплетсе пама пултаратӑп вӑл камне! - тепӗр енчен
кӑшкӑрчӗ Ҫёпритун Ш ӑпчӑк. - Эпнр унпа «Капкӑнра» пёрле ӗҫленӗ,
пӗрле юр юрласа пурӑннӑ, ак ҫак юрра:
«Ҫӑпата, ҫӑпата,
Куртӑн эсё хурлӑха.
Ҫ ӑп ата, ҫӑпата!» Х алӗ те там ӑк хуранӗн айне черетпе вут хурса
тӑратпӑр.
Ясно! Артистсем эсир. Кӗркунне те пӗрисем банкет выранне пикет
текен спектакль лар гса пачӗҫ ҫак ҫурт умӗнче. Театр кирлӗ вёсене, чӑваш
культури кирлӗ. Чӑваш чёлхи пуринчен аслӑ пулмалла теприсемшӗн ухмахланса чул картлаш ка ҫинче «выҫса» ларчӗҫ. Кулӑшла, тусёсем
ҫӗрле куҫса ҫӳрекен ресторанчиксемпе вӗҫтерсе ҫитеҫҫӗ те ӗҫтерсе-ҫитерсе хӑвараҫҫё какӑриччен. Епле тӗрекленсе, чӑн-чӑмӑр питлӗ пулса кайрӗҫ «выҫлӑх» эрнинче вӗсем? Митинг пекки гунӑччӗ те ҫав вӑхӑтра парти
пуҫлӑхӗсене хирӗҫ тӑракансем, урнӑ йытӑ пек туллашса чупрӗҫ вӗт ҫав
«выҫӑ тытакансем» ҫамки урлӑ хӑю ҫыхса. Ҫитмест вӗсене, яланах тем
ҫитмест: сӑмаххнпе такам та пуласшӑн вӗсем, тар кӑларса ӗҫлесшӗн мар.
Ёҫлеме вырӑн ҫук вӗсемшӗн. Кай яла, ҫӗр im ге ҫёр теҫеттин - ёҫле...
С арлака алӑкран хырӑмсене шӑлса тухакан самӑр арҫын ушкӑнӗ
пире хӗссе лартнипе милиционер каласа иӗтереймерё. Эпӗ вара унран
ҫапла ыйтрӑм:
Мён тӑвакан халӑх ку?
Саккун кӑларакансем. Эрне хӗвӗшеҫҫӗ ӗнтӗ. Ял ҫинчен, ҫӗр валеҫесси ҫинчен павраҫҫӗ, - вӑрттӑн пӑхкаласа ӑнлантарчӗ тумтир хураллакан хёрарӑм. - Хӑйсене яраечӗ пурне те яла. Пилӗк автарса тарлаттарасчё чӑн-чӑн хресчен ёҫӗнче. Эх, анчах... Паян кунта кун-эрне ирттереҫҫё вёсем, ыран тепӗр ҫӗрте, виҫмине - таҫта. Сӑмах купи купалаҫҫӗ. Сӑмах купи - тислӗк купи мар. Ӑна гӑксан та тырпул пулмасть.
Ҫавӑнпа, ҫавсене пула, выҫӑ эпир. К>г патшалӑхра ыйгкаласаҫӳретпӗр.
Инкене итленё хушӑрах старшинаран гархаслатӑп:

нлиионл/ьнля
БИБЛИОТЕК/!

- Яр мана ирттерсе?
- Ӑҫта?
- Ҫӳлти патшалӑха.
- Э-э, унта ҫитме ан васка-ха, мучи, ӗлкӗрӗн.
- Эпӗ ёнтӗ ҫирӗм пиллёкренпех Мучи - Иван Мучи. Эпё ёнтё,
Ш упаш кар ҫывӑхӗнчи Утикассинче ҫуралнӑ пулин те, утьӑкка сиксе
пурӑнман. Ш уррисемпе те ҫапӑҫнӑ, ухмахсемпе те кёрешнё. Лере те
пулса курнӑ. Ҫӗр ҫинчи ҫӳлти патшалӑхра ҫеҫ пулман. Я р мана унталла. Калаҫмалли пур. Патшасемпе калаҫас.
- Мӗнле патша? Пирӗн патш а тавраш ӗ ҫуккӑ.
- М икул турӑ, мӑн турӑ амӑшӗ, хута кӗрсемех, - хӗрес хутӑм кӑкӑр
ҫине.
Ҫ ав вӑхӑтрах ҫурӑм хыҫӗнче Лапшу Ҫтаппанё мӑишатни илтӗнчӗ.
- Эс тата мӗнлескер? - ыйтрӗ милиционер.
- Эпё-и? М ана та палламастӑн-и эс, ыллӑм? Эпё вёт Лапшу Ҫтаппанӗ пулатӑп -тӗнчери чи чаплӑ та паллӑ сунарҫӑ. Кӗнеке вуламастӑним? Куҫма Чулкаҫа...
- Ч ӑнах Лапшу Ҫтаипанӗ вӑл, - ҫирӗплетсе каларӑм эпӗ. - Пӗр
каҫрах ҫӗр те икӗ куян та хӗрӗх тилӗ, вӑтӑр сакӑр пӑсара, ҫӗр каш кӑр
тата темиҫе упа, арӑслан ты тма пултарать.
- П алкӑрах ӗнтӗ, чӗлхен шӑмми ҫук, - тин кулса ячӗ старшина. Авӑ, ҫавсем те пуш параппан ҫапса, ҫак кивӗ ҫурта йӑтса антараҫҫӗ
пуль. Кӗнеке тенӗрен, мӗн, пӗлместӗр-им эсир чӑваш кӗнекине тахҫанах ӗне ҫинине? «Чыш кӑ тытӑмӗнче» чӑваш мӗнле хӗн-асап курнине
И ван М учи ай-яй мӗнле кулӑшла ҫырса кӑтартнӑ.
- А кӑ вӑл хӑй тӑрать сан умӑнта, - ман ҫине тӗллесе кӑтартрӗ
Лапшу.
- И ван Мучи-и?! Ха-ха, суеҫ артистсем. М алтан сухал ҫыпӑҫтарса килӗр. К айран... мана улталаймӑр. Х ӑлха ҫивчӗ ман. Илтетӗп,
тӑнлатӑп эп ҫак ҫуртра мӗн калаҫнине. Э-э, халӗ те мӗшӗрттерет теҫҫӗ
ҫав хура ӗне чӑваш кӗнекине. Чӑваш кӗнеки кӑларса ҫитереймест
чӑваш валли Чӑваш гиз. Вӗсем вырӑслине, укҫа ҫапмаллине, ы тларах
ҫапаҫҫё. Чы ш кӑ аллинче вӗт вӗсем те. Чулкаҫсене вара эпё пит лайӑх
паллатӑп. Унта, вӑл ялта, пӗр Куҫма пулнине пӗлетӗп, анчах сана,
Лапшу Ҫтапанне, палламастӑп.
- П алламасан та пире эс, ывлӑм, ҫӳле ҫеҫ хӑпартса яр, - йӑлӑнать
Ҫтаппан.
- Эхе, пӑшалпа-и? Ю рамасть.
- Смольнӑйра тата мӗншӗн юранӑ. «Пӑшаллӑ ҫын» спектакль курман-им эс?
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- Ун чухне революци тунӑ.
- Хале те революци пырать-ҫке.
Лӗпӗртетни мар-и? Мён, ҫавсем пёр-пёрне чёлхепе персе антарнине революци теттёр-им?
Ҫ а п л а к а л а ҫ к а л а с а эп и р пёр м р а м о р к а р т л а ш к а ҫӳлерех
хӑпартӑмӑр-хӑпартӑмӑрах. Ҫавна асӑрхаса, милиционер телефонпа
таҫта шӑнкӑравларӗ. «Псих,,,» тенине ҫеҫ илтсе юлтӑмӑр. Пире хулран
ҫатӑрласа тытрёҫ те сисмесӗрех ҫӳллӗ алӑк хыҫне кӑларса тӑратрӗҫ.
Акӑ, Аслӑ Канаш ҫурчӗ умне хура вӑрӑм автомашинӑсем кӗрлеттерсе ҫитрӗҫ. Алӑккисем пӗр харӑс яри уҫӑлчёҫ те икӗ маш инӑран
гӳрех пӗрер ҫын тухрӗ. Пурте мӑнкӑмӑллӑн, шухӑшлӑн пуҫа чиксе
утрӗҫ.
Пӗри, тутине чӑмӑртаса тытни, хул хушшине «Ш урча таврашӗнче» кӗнеке хӗстерни, Атӑл енчен вӗҫсе килнӗ чарланпа чарласа хӑпарса кайрӗ.
Ахӑртнех ку летун Ш урча таврашӗнчен, - тетӗп Ҫтагшана.
- Ҫук ҫав, иӗлеймерӗн, - пуҫа кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫать Лапшу. Ш урча таврашӗнчен пулсан, вӑл сенӗк йӑтса утмалла, юшкӑн шӑтарса тухнӑ халӑх пусмӑрҫисене хирёҫ вӑрҫӑ кӑлармалла. Ку вара Хёветӗр
Уяр кӗнекипе витӗнсе, тӗрӗслӗх хӳтӗлевҫи пулассишӗн ҫунать, парти
рескомӗн канашне ертсе пыраканскер, пӑтӑ пӗҫерме васкать. Вут хумалӑх... куратӑн пуль кутамккинче ун мӗн хулӑнӑш хут тӗрки?
Тепри, куҫлӑхне ёҫлӗн хывса тӑхӑнкаласа, «Коммунизм ялавӗн»
ҫурӑк хӑйӑвё тӑрӑх виҫҫӗмӗш хуталла шутарчӗ.
- Ку кам тата?
- Ҫавна та пӗлместӗн-и? Ара вӑл реском пуҫлӑхӗн тӗп идеологӗ,
халӑха тӑн парас вырӑнне тӑм хыптараканӗ, ҫынсен ӑс-тӑнне йӗтӗрпе
тӑм чуста якатнӑ пек якатакан. Чӑваш культури хӑш еннелле сулӑнасси вӑл мӗнле утнинчен те нумай килет. Авӑ, кӗҫ-вӗҫ ҫӗрелле персе
анас пек хӑрах еннелле чалӑшса пырать...
Карӑнтарнӑ йыт пырши гӑрӑх хул вӗҫҫӗн мекеҫленсе хӑпаракан
тӑлнан кӗлеткеллӗ арҫын чӳрече хысаккн ҫине хӑрах урипе мекеҫленсе тӑчӗ те, яка тумне колорадӑ нӑррисенчен силлесе тасатрӗ, унтан
аллине ҫулпуҫла ҫӗклесе, Раҫҫей нлтмелле селӗппӗн кӑшкӑрчӗ: «Тӑван
ҫёршыв хӑрушлӑхра!» Лапшу Ҫ таппанӗ хӑлхаран пӑшӑлтатсан, ку
камне те пӗлтём. Комсомол ялавӗнчен ҫёлетнӗ хёрлӗ кӗпе тӑхӑннӑ,
ялхуҫалӑх министрӗнче ёҫленӗ чухне кӑкӑрне орден-медальпе капӑрлатнӑ Анатолий М ихайлович Леонтьев Чӑваш Аслӑ Канашӗнче чи
Асли шутланать-мӗн. Ахальтен мар вӑл Раҫҫей шайӗпе хӑлаҫланать.
Егше тӳрӗ ҫул вёсен ҫӳлти патшалӑхра. Эпир ӗмӗрне те ҫитес ҫук
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унта. Пире пёр картлаш каран ытла ҫӳлелле пусма т а памаҫҫӗ Чы ш кӑ
тарҫисем, - терӗм тусӑма.
- Ш ӑпах ҫак юлташсемпе Вучах умӗнче чуна уҫса калаҫмаллаччӗ
те ӗнтӗ пирӗн Чӑваш культури ҫинчен, анчах... Пире ҫаксем йышӑну
пӳлёмӗнче кӗтсе лараҫҫӗ пуль тесех-ши. чӳречерен кӗрсе тарчӗҫ, - терӗ,
пӗлёт ҫӳллӗш кутамккине ҫуна ҫине пӑрахса, Лапшу Ҫтаппанӗ. - Юрӗҫке, кулянмаллах мар, ухути ӑнӑҫлах пулчӗ. Сан така хуранне те кӗрес
ҫук ку бюрокрагсемпе карма ҫӑварсем. Малалла! Чӑваш халӑхӗ чӗннӗ
ҫӗрелле! Авӑ, чанӗ кёрлет, «Вучахӗ» ҫунать.
Чӑн та, халӑх чанён сасси, Аслӑ Канаш ҫурчӗ ҫине пырса ҫапӑнса,
ахрӑмла ян ӑр ать.А н л ӑ л ап тӑк р а ӑна Л енин та илтет, чӳречерен
вӑрттӑн пӑхакан пуҫлӑхсем те илтеҫҫӗ. Вӑл сасӑран нимле хулӑн стеналлӑ пӳлӗме тарса пытансан та хӑтӑлаймӑн. Чӑваш чанӗ кӗрлет. Эпир
те хамӑр ҫулпа кёрлеттеретпӗр. Ҫулӗ 199J ҫула илсе кӗчӗ.
Тепре куриччен!

ЧЫШКӐ ТЫТӐМӖНЧЕХ
Кӑҫалхи кӑрлачра эпир Лапшу Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр Ш упаш кара
персе ҫитнёччӗ. Астӑватӑр-и Ҫ итӑр мучин ула качакипе кагаччи чупнине? Ш аш кӑран хӑракан милиционерсем яри ҫул уҫса нараҫҫӗ. Аҫта
кӑна ҫитмерӗмёр, ӑҫта кӑна пулмарӑмӑр. «Ш урӑ ҫуртран» пӗр михӗ
бю рократ тытса тухнӑччӗ. Миххине бю рократ тумне тӑхӑннӑ йӗкехӳре кӑш ласа ш ӑтарнӑ пирки пурте тухса тарнӑ ҫав. Ш аш ка та алсара
тёлӗрнӗ. Тӗнчипе паллӑ сунарҫӑ Л апш у Ҫ таппанӗ вӗсене урӑх тытма
шутламарё. Инҫех тарайм ан та, пурте вӗсем черете вырнаҫса тӑнӑ та
(ку мӗн черечӗ пулнине каярах каласа парӑпӑр-ха), тивес темерӗмёр.
Cap хӗрупраҫ куллипе ҫур кунӗ ирӗлсе ҫитнӗ май, ҫунана урапапа
улӑштарса тӑн тухрӗ. Ку вара чаплӑ арӑма нимпе улӑш тарма май ҫук
пекех пулчӗ. Ш упаш карта лаш а урапи ӑҫтан тупан? Краеведени музейӗнчен те, Чапаев музейёнчен те вӑрласа тухаймастӑн-ҫке? Ирӗксӗрех хамӑрӑн кооператив майлаш тармалла пулчӗ. Тӑкумент тавраш ӗ
ҫук та, хула влаҫӗсем пире шута илмерӗҫ. Х улара уй нумаййине усӑ
к у р са, п ӗр л а п т ӑ к с у й л аса и л тӗм ӗр . Х а м ӑ р в ал л и т ы р ӑ ак са
хӑвартӑм ӑр, ҫӗр улми лартрӑм ӑр, ула качака валли купӑста ӳсет.
«Ивлапшаш кач» кооперагивӗ аталанать-ха Иван Мучипе Лапшу
Ҫтаппанӗн тата Ш аш ка йыгӑпа сухаллӑ Качакан ҫирёммӗш ёмӗр вӗҫӗнчи туслӑ, хӑватлӑ эртелё. Паянхи ҫӑмӑлттай та урмӑш пурнӑҫра тытӑнса тӑмадда-ҫке Ҫӗр ҫинче! Ҫапах та Ш упаш кар тинёсӗн авӑрёнче,
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сулахай ҫыранра, ҫӗр кӑшламастпӑр, хамӑр ҫитӗнтернӗ апат-ҫимӗҫпе
хырӑма саплаш таратпӑр, мӑн элеватортан хӗсӗнсе тухакан Ш траус
кӗввипе таш ласа урасене ҫемӗҫтеретпӗр.
М ан ӑн у й р ӑл м и тусӑм , ял ан й ы ш лӑ ч ӗр ч у н п а а п п а л а н м а
хӑнӑхнӑскер, хушӑран ухутана та кайкаласа килет, анчах йӑлӑмран
пӗр каҫрах ҫӗр те икӗ куян те ертсе килеймест, пӗр лав пӑчӑр та турттарса таврӑнаймасть. Хӗрарӑм шухӑшӗ аптӑратрӗ тата...
Ҫав вӑхӑтрах сылтӑм ҫыранри кермен алӑкӗ тӑрринче тӗлӗнмелле
сӑм ахсем й ӑ л к ӑ ш м а п уҫларӗҫ: «П ӗтӗм ҫӗр ш ы вр и х ёр ар ӑм сен
пӗрремӗш курултайне хутшӑнакансене хӗрӳллӗ салам!»
Мӗнле курултай ку? - тӗлӗнсе пуҫне хыҫать Лапшу'. - Эй, Ҫитӑр
мучин качаки, эс пӗлместӗн-и?
Улайкка Ҫтаппан куҫӗнчен кӑнн пӑхса мекеклетет.
- Пӗлместӗн. Эсӗ тата, манӑн уйрӑлми тӑванӑм Ш аш ка, тавҫӑратӑн-и?
Чыш кӑ пек йытӑ алса ӑшӗнчен сиксе тухать-те, хуҫин пит-куҫне
ҫулла-ҫулла нӑйкӑш ать.
- Эсӗ те пӗлместӗн. Кам пӗлет-ши?
Чӑвашсене чӑвашлӑха вырӑсла вӗрентекен профессорсем пулма кирлёччӗ-ха Ш упашкарта. Ҫавсенчен ыйтмалла, - тетӗп.
Пӗлмеҫҫӗ пуль вёсем те, чӑвашла маннӑскерсем.
Темле ҫав. Ҫавӑнпа ӗнтӗ чӑваш иисателӗсем чӑн чӑвашла ҫырнине хирӗҫ хирӗлме гытӑнчӗҫ вӗсем. «Курултая» ҫеҫ мар, «термен»,
«эгкер», «шурсухал» тенине те хирӗҫлеҫҫӗ. Ю рагь-ха «ҫӑкӑр» тенине
хирӗҫ мар. Курултай вӑл - чӑн чӑваш сӑмахӗ, аслӑ пуху, аслӑ влаҫ.
- Так, так, так... - таш ласа илчӗ Ҫтаппан. - Ӑнланмалла. Хӗрарӑм
хӑрамасӑр, хӑюлланса, вӑй илесшӗн пёр купана пухӑнать. Каяр эпир
те. Суйлар хамӑр валли. Унсӑрӑн...
Пире чӗнмен-ҫке? Ҫитменнине тата эпир... арҫын.
Уншӑн кулянмӑпӑр. Эпир вӑл - эпир. Ҫиччас. М ан тӗлӗнмелле
эмел курӑкӗ пур. Ямаш вӑрманӗнчи Уҫтук варӗнче татнӑскер.
Л апшу Ҫ таппанӗ нихҫан типмен сип-симӗс курӑка малтан хӑй
чӑмларё, унтан мана пачӗ. Ак тӗнче! Ман куҫ умӗнчех вӑл хӗрарӑм
пулчӗ тӑчӗ. Хам вӑтанса кайрӑм. Ш ухӑш та аскӑнланма пуҫларӗ.
Л апшу ахӑлтатса янппе кӗлеткене хыпашласа пӑхрӑм: эпё те хӗрарӑм
иккен! Иксӗмёр те ҫаппа ҫарамас. К ачакапа йытӑ та тӗлӗнсе пуҫсене
пӑркалаҫҫӗ.
Васкарӑн эс. Лапшу, малтан пирӗн хӗрарӑм кӗгш-йӗмӗ пирки шутламаллаччӗ, кайран тнн... - тегёп нимлемарланса, алла ҫӳлелле ҫӗклеймесёр. Йём... ӑҫта тупӑпӑр? Ленька патша ҫӗршырн хӗрарӑмсен йӗмне
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ш у тл аса л а р н ӑ , тет. Ун
вӑхатӗнче каш н и хӗрарӑм
пуҫне в ӑ т а м р а н йӗм ҫурӑ
т и вн ё, тет. У л ӑ ш та р с а
тӑхӑн м а ҫапах та ҫур йӗм
юлнӑ. Хальхи М ихала патшан вара... кашни хӗрарӑма
ҫур йӗм ҫеҫ лекет, тет. Саванп а ... х ӗр ар ӑм сем ҫур ҫул
йӗм пе, ҫур ҫул ҫ а р ак у тӑ н
ҫӳреҫҫӗ, тет.
- Э п кӗпе уҫса пӑхман
ҫав. Пӗлмес.
- Чӑнах. Ёненмесен, кур у л т а й р а т у а л е т а кёрсен
курӑпӑр. Пире халь иксӗмӗре ҫу р ш ар йӗм п улсан та
ҫитёччӗ.
- Талону ӑҫта? Кам сутать сана йӗм?
Х амӑр га сисмен. Тавлаш са тӑнӑ вӑхӑтра Ш аш ка асамлӑ вӑйпа
хывӑнса ӳкнӗ пирӗн шӑлаварсене чӑр-чар гутарнӑ та пӗҫҫисене татса
хунӑ. Акӑ сана йӗм пулчӗ те! Л авкка та, патш алӑх суту-илӗвӗ те кирлӗ
мар. Тӑхӑнса ятӑмӑр. Кӗлеткене тирпе хупларӑмӑр. Ш ыв урлӑ хамӑр
тунӑ сулӑпа ишсе каҫрӑмӑр.
«Общественно-политический центр» текен ҫӳллӗ ҫурт алӑкӗ патне
ҫитиччен картлаш капа хӑпарса ура вӑйӗ пӗтрӗ. Тем анлӑш, шутсӑр
нумай мрамор картлаш ка. Коммунистсен политвӗренӳ керменӗ ку.
- «Чӑвашсен общ ествӑпа культура центрӗ» тесе ҫырса ҫапасчӗ
«Общественно-политический центр» вырӑнне. Пёр центр пултӑрччӗ.
Чӑваш халӑхӗн культура центрӗ, - текелесе пырать Лапшу.
- Л а-айӑх ҫапаҫҫӗ сана, кётсех тӑр, сӑмаххипе ҫаптараҫҫӗ-ҫаптараҫҫё те, суя пушшипе кирлё ҫӗртен аванах туртса ҫапаҫҫӗ, -т е т ӗ п эпӗ.
Пирӗн умён икӗ алӑка та яри уҫса Нуша ҫӗмӗрсе кӗрсе кайрӗ. Саркаланса тӑракан хӗрарӑм чарасш ӑн пулчӗ ӑна, ҫук, чараймарӗ, пӗҫ
хушшипе ш алалла вирхёнчӗ.
- Ҫак Нуш аран курултайра та хӑтӑлса пулмарӗ ӗнгӗ, эх, ку асаплӑ
пурнӑҫа... ятлаҫса юлчӗ хӗрарӑм.
А ялти хутра та, иккӗм ӗш ёнче те, виҫҫӗм ӗш ёнче те хӗрарӑм
йӑш ӑлтатать. Эпир те вӗсемпе хутӑшса кайрӑмӑр. Авалхи чӑваш тумё
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тӑхӑнни те, ҫӑпата сырни те, хыҫалти тӗксӗр тӑрса ю лнӑ чӑх пек ҫари
те, тем тёрли те riyp та, пирён ҫине ытлашши тӗлӗнсех гхӑхмарӗҫ. Килекенсене шута илекен хӗрарӑм ҫеҫ, кӑш г пӑхса, «Эсир ӑҫтан?» тесе ыйтрё
те, эпё «Леш...» теме ҫеҫ ӗлкӗртӗм, «Ан кансӗрлӗр, хӑвӑр пӗлнӗ пек
тӗлленсе ҫӳрӗр» тесе аяккалла сирчӗ. Пире психушкӑран тарса тухнӑ
тӑнкӑруксем тесе шугларё пулмалла.
Лапшу хӗрес илсе ҫакрӗ. Й ӑван ятлӑ ҫамрӑк аттепе Чӑваш православи чиркӗвӗ тӑвас, чӑваш епископӗ суйлас пирки хӗрсе калаҫрӗ.
«Чӑваш халӑхӗн ӗненӳ ҫынни, чиркӳ пуҫлӑхӗ, чӑвашах кирлӗ», - те
нине илтсе юлтӑм. Чӑваш хӗрарӑмӗ кунта пуппа та чуна уҫса калаҫать (пупё те унпа уҫҫӑн пуплет), лампадка та, турӑш та туянать. Хӑйне
ҫывӑхрах туйӑм туртнӑ ӑна чиркӳ япалисем сутакан умне.
Вунпӗр ҫитерехпе пуҫлӑхсен ушкӑнӗ черетленсе ҫитсе кӗчӗ те, йӗп
пек ҫухалчӗ. Чӑваш хӗрарӑмӗсен, курултай делегачёсен ушкӑнӗнче,
пӗрне те курса юлаймарӑмӑр. Чӑваш Республикине ертсе пыракан
хуравлӑ ҫынсен нивушлӗ Сахалинран е Таллиннран, П уш кӑртран е
Тутарстанран, Оренбургран е Красноярскран килнӗ чӑваш хӗрарӑмӗсен ӗҫӗ-хӗлӗпе, нуши-терчӗпе кӑш т та пулин кӑсӑкланма май ҫукчӗши? Ӑнлантӑм-ха, президиума ӑмӑртса чупнӑ иккен вӗсем.
Акӑ, курултай ӗҫлеме пуҫларё те... Ӑна арҫын уҫрӗ - Ю хма Мишши. Вӑл пирён пек хӗрарӑм пулса килмен, арҫынлах тумланнӑ. Ку
юрӗ-ха. Ӑнланмалла. Ч О К Ц йёркеленё Аслӑ пуху-ҫке. Унӑн президенчӗ малтан сӑмах калама тивӗҫлӗ. Саккунлӑ. Курултайӑн ӗҫлев
органӗсене суйлама кандидатсем тӑратакан ҫамрӑк пике вуласа кайрё:
«Президиума эпӗ ҫак юлташсене суйлама сӗнетӗп...» Пӗр арҫын хушаматне асӑнчӗ, тепринне, ҫиччӗмӗшённе...
«Пастай, пастай, - пуҫра темле шухӑш ҫиҫсе илчӗ, - «чӑваш акатемӗкёсем» чӑваш алфавитне ҫӗнӗрен улӑштарман-ши? «А» саспаллирен пуҫланмарӗ-ҫке списокӗ? Хыҫаларахран. Ара, тахҫан палланӑскерсемех. Авӑ, чи малтан «Ш урча таврашёнче» кӗнеке хӗстернине
асӑнчӗҫ, унтан «Тӑван ҫӗршыв хӑрушлӑхра!» тесе кӑшкӑраканнине...
Ю хма та кӑш т йӑпӑлтатса пӑхасшӑн-шим кусем умӗнче? Чееленет
пуль-ха...» Пике малалла вуларё. Каллех - арҫын хушамачӗсем.
А якран кӑлт! тӗртрӗ мана Лапшу.
Иван Мучи, эс мӗнле шутлатӑн?
- Мӗн гшрки?
Уҫтук варӗнчи мерекке курӑка ҫисе хӗрарӑмран арҫын пулса
кайман-ши кусем те, тетӗп. Ара, эпир хӗрарӑмсен пухӑвӗнче вёт, кун
та юри хӗрарӑм пулеа килтӗмӗр, кусем...
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- Ҫук, вӗсем арҫынсемех. Хам лайӑх пӗлетӗп вёсен арҫын хатёр...
- пӑш ӑлтатрӗ йӑлкуҫлӑ пике-кӳршӗм.
- Ха, пур-тӑк турӑ хӑйсене мӗн пани, арҫынах пуль, эпир те арҫынччӗ те... - аллине пӗҫ хушшине чиксе пӑхрӗ паллӑ сунарҫӑ.
Лапшу Ҫ таппанӗ ҫине ш анчӑксӑррӑн пӑхса илчӗ те ку ҫын кӗпине
чӗркуҫҫирен аяларах туртрё. Сцена ҫинчен мӗн каланине малалла итлерёмӗр:
- Ерусланова Раиса, С арпи Раиса...

Арҫыннӑн прстидиумра та пёр шухӑш - хӗрарӑм шухӑшӗ.
Чӑваш патшалӑхӗн Аслӑ Канашӗн пуҫлӑхӗ Анатолий Леонтьев Раиса Сарпине
йӑпӑлка кулӑпша чӗртесшён. Венера Быстрова хёрарӑмссне пурнӑҫра,
ӗҫре арҫын айне пулмалла мар, тесе чёнсе калать.

Тин хӗрарӑмсем патне ҫитрӗмӗр-иҫ. Хам та савӑнса кайрӑм. Акӑ,
президиум сӗтелӗ хушшине малти рете вун тӑхӑр ҫын кӗрсе ларчё,
вӗсенчен вун пиллӗкӗшӗ - арҫын. Нивушлӗ пӗрин те хӑюлӑх ҫигмерӗши ҫапла каламаш кӑн: «Хаклӑ хӗрарӑмсем, эпир сире, хисеплесе, чи
чаплӑ, чи ҫӳллё вырӑна лартасш ӑн, эпир паян залра, хӑрарӑмсем хушпшнчех ларар-ха. Тавтапуҫ ыр кӑмӑлшӑн». Аслӑ Канаш пуҫлӑхё Ле
онтьев чӑваш хӗрарӑмёсене вырӑсла саламлама тытӑнсан Лаишупа
нксӗмӗр те хӑлхасене хупларӑмӑр.
24

- М ана сан кулӑшу аса килчӗ, - сасӑпа каласа хучӗ Ҫтаппан.
- «Ача ҫуралнӑ каҫ-и?»
- Ахӑ. Ҫавӑнти Бю рократ пекех туйӑна пуҫларӗҫ хӑш-пӗр тухса
калаҫакан арҫынсем. Хӑйсем епле ӑнтӑлаҫҫӗ трибуна умне, хӑрарӑмсене пӳлсех, икӗ чавсаиа хирсех. Сӑмах ҫапаҫҫӗ, хывӑх вёҫтереҫҫӗ,
хӗрарӑмш ӑн тӑрӑш нӑ пек кӑтартаҫҫӗ.
- Кунта та пулин хӗрарӑма хӗсеҫҫӗ.
- Ача ҫуралнӑччӗ-ҫке хайхи Бюрократӑн. Арӑмӗ патӗнче кускалама укҫа парса тара тытнӑ акушерка ӑна вӑратать. Эс харлаттарса
ҫывӑрнӑ вӑхӑтра арӑму пысӑк асаппа ача ҫуратса панине пӗлместӗн,
тет. Ы ран кил, паян вӑхӑт ҫук, тесе хирӗҫлет Бю рократ. Унтан вӑл
пӗчӗк ачине анкета ҫы ртарать, ытла та пӗчӗкҫё тесе ятлать. М ан мар,
тет. М ан пулсан, пысӑк пулмалла. Эпё хам та пысӑк ҫын. Йӗрекен
арӑмне выговор парасшӑн вӑл, ӑна темтепӗр каласа пӗтерег, ик аллипе ты та-ты та силлет...
Тусӑм калаҫнӑ май, куҫ у мне ҫирӗм тӑххӑрмӗш ҫул тухса тӑчӗ.
Ҫавӑн чухнех ҫырнӑччӗ эпӗ ку фельетона. Анчах та доклада, ҫумдокладсене тата хӗрарӑмсем куҫҫульпе тухса калаҫнине итленӗ май, ҫапла шухӑшларӑм: «Бю рократсем пӗтмен-ха, пур-ха вӗсем кашни учрежденирех. Хальхи саманара та. Ҫавна пулах ӗнтӗ хӗрарӑм чӗр тамӑк
курать. Арҫын-бю рократ: ӗҫрете, обществӑра та, килте те».
Авӑ епле саркалан са ларать малти ретре Н уш а. К урултайӑн
иккӗмёш кунӗнче те вырӑнтан таиратаймарёҫ ӑна, хӑратаймарӗҫ те.
Президиум сӗтелӗ хушшинчи чылай арҫын-пуҫлӑх ҫуккӑччӗ ӗнтё.
Вёсем вӑхӑта штатпа ларса ирттернӗ хыҫҫӑн, курултайпа ӗнерех сывпуллашрӗҫ, влаҫ аркине ячӗшён ты ттарнӑ хӗрарӑмсене хӑйсем вырӑнне хӑварчӗҫ. Хёрарӑм Нуши вара хӗрарӑмран хӑрать-и? П арӑнать-и
вара хӗрарӑма?
Ай-яй, чӑваш хӗрарӑмё, эсӗ халё те чышкӑ гыгӑмӗнчех пурӑнатӑниҫ?
- Сан «Чыш кӑ тыгӑмӗнчи» пекех икӗ пуҫлӑ Чыш кӑ аллинче чӑваш
хӗрарӑмӗ, - терӗ ман шухӑша ялан витӗр ӑнланакан Лапшу. Арҫын
ӑна чӑмӑрта тытасш ӑн, ёҫпе тарлаттарса нушалантарасшӑн, хӑйне
ҫеҫ пётёмпех пӑхӑнтарасшӑн. Чура тӑвасшӑн.
Авӑ епле хастар калаҫаҫҫӗ хӑшё-пёрисем, - тетӗп. Арҫын текен
чышкӑ-чушкӑсем хӑйсем ташласа тӑраҫҫӗ пуль вёсен умёнче.
Иккӗленетӗп, пуҫне пӑркалать Ҫтаппан. С арпи кӑна мар,
чӑваш халӑх юмахёнчи Тавӑрпи те ҫӗнтереес ҫук ҫав Нушана. Ы тла
та ҫирӗп бю рократсен кӑшӑлӗнче пурӑнать вӑл. Ю махри Тавӑрпи те,
хӑйён тӑшманӗсене ҫӗнтерес ҫуккине кура, ҫӗртен уйрӑлса, кӑвак пӗлӗт,
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ҫил пӗлӗчӗ, шур пӗлӗт, ҫумӑр пӗлӗчё, тӑм пӗлӗчӗ, юр пӗлӗчӗ, пӑр пӗлӗчё
витӗр тухса, уйӑх ҫине пырса тӑнӑ. Уйӑх ӑна хӑй патне илнӗ. Кӗвентеллӗ хӗр сарӑ уйӑх ҫинче ы рӑ курать. Унӑн витрипе, пурнӑҫӗ яланах
тулли. Ӑҫта кайса кӗмелле-ши чӑваш хӗрарӑмӗн? Хӑҫан тулӑх пулӗши унӑн пурнӑҫӗ?
- П аллах, пире уйӑх хӑй ытамне илес ҫук, - кӑш т куларах калаҫӑва хутшӑнать кӳршӗ пикеҫём. - К ӑмака умӗнче ик хӑрарӑмран пӗри
ытлашши пекех, эпир унта ытлашши пуль.
- А эпир ҫӑлтӑр пулӑпӑр, - кӑкӑрне ҫапнӑ пек гурӗ Лапшу. Х ӗрарӑм вӑл кашни хӑй ҫӑлтӑр. Арҫын та ялан ӑна ҫӑлтӑрпа танлаштарать. Эп хам та...
Ы тлаш ш и персе ан ятӑр тесе тусӑма тирёнчен туртатӑп.
- М алтанлӑха ҫеҫ ҫӑлтӑр ҫав эпир, - хаш! сывларӗ пике. - Х амӑр
хӗмленсе ҫунсан та, арҫынсем ҫав ҫутта, ҫав хӗрӗве туйми пулаҫҫё.
Ултав. Ҫ акӑнта калаҫни те, ҫакӑнта йыш ӑнни те ултав сӑмахӗ ҫеҫ пул
са ан ю лтӑрччё хӑть. Эх, ҫав арҫынсеннех ҫирӗп алла илмелле те
хӗрарӑм ыйтӑвӗсене. Вӗсене усӑллӑ татса пани хӑйсемшӗнех ы рӑ пулмалла та. Хӑйсемех ы рӑ курмалла та хӗрарӑм илемӗпе, ӗҫченлӗхӗпе,
юратӑвӗпе, ачашлӑхӗпе. Ачи-пӑчи те сывӑ ӳсмелле те... Тӗрӗс калаппи? Сире те упӑшкусем алӑ ҫинчех ҫӗклесе ҫӳремеҫҫӗ пуль-ха. Тирне те
ҫуррине сӳсе илнӗ. Ах турӑ...
Лапшу Ҫтаппанӗ тирне турткаларӗ, темскер каласшӑн пулчӗ, макмак тукаласа кӑххӑмлатрӗ. Эпӗ пуҫа чикрӗм.
Эх, мӗн тери чӗрепе ӑнланса туять пирӗн кӳршӗмёр хӗрарӑмсен
проблемисене. Анчах хӑйӗн вӑйне шанмасть-ха. Мӗншӗн тесен, чӑваш
хӗрарӑмӗ халӗ те арҫын хыҫӗнче-ха. Нушийӗ ҫеҫ унӑн - чи малта. А н
чах арҫынӗ, малта пыракан арҫынӗ, хӑй хыҫӗнчи хӗрарӑм Нушине
ҫавӑрса ҫапас та тӗп тӑвас тесех тӑрӑшмасть-ха. Вӑл хӗрарӑм хӑйне
чуралла пӑхӑннине ю ратать, курултайра та, авӑ, хӗрарӑма ҫурӑм хыҫне хӑварса, хӑй чи хисеплӗ вы рӑна кӗрсе ларчӗ, хёрарӑм хатӗрленӗ
апата ҫирӗ, хырӑма тӑрантарчӗ те хӗрарӑм Нушинчен васкаса тухса
тарчӗ. Х ӗрарӑма Нушипе пӗрле пӑрахса хӑварчӗ.
С ӑра ӗҫнипе-ши, темскер канӑҫсӑрлантарма пуҫларё. Лаппту Ҫтаппанӗ те пӑркаланса ларать. Ю рать-ха ш ӑнкӑрав сасси янӑрарӗ. Кӗтнӗ
тӑхтав ҫитрӗ. Хуть те ӑҫта та хӗрарӑм пушатнӑ ҫӗрте черет. Халӗ вара...
Л апшу «М» тесе ҫырни патнелле утрӗ, унтан, такам ҫапнӑ пек, варг!
ҫаврӑнчӗ те «Ж» тесе ҫырса ҫапнӑ алӑк патнелле талпӑнчӗ. Эпё те - ун
хыҫҫӑн. «Ш лепкесем патне кӗме те намӑс, хӗрарӑм хатӗрӗпе пире унта
арҫы н тесе кам ӗненет? Ҫ урӑк валаш ка пӳлӗмёнче пулса паянхи
хӗрарӑм ҫур йӗмтте е ҫаракутӑннине те курас килет. Пире унта никам
26

та арҫынран хӗрарӑм пулнине пӗлес ҫук, анчах черечӗ вӑрӑм», - шухӑш латӑп.
Лапшу та манашкалах шухӑшларӗ пулас, пуҫа гул алӑкӗ еннелле
сӗлтрӗ. Чавтартӑмӑр ҫырманалла, тӗмсем хушшине.
- Ҫитет хёрарӑм пулса! - терӗ тарӑхнӑ Лапшу ҫӑмӑллӑн сывласа
янӑ хыҫҫӑн. Кунта та хӗрарӑм нушине куртӑмӑр, арҫын вӑл кӗтессе
тӑрса та... Уҫтук варӗнчи симёс курӑка тепре ҫиес те, арҫыннах куҫас.
Тытас хӗрарӑма нуша кӑтартакан мӗнпур бюрократа. Пулӑшас хӗрарӑма.
- П улӑш ас, - килёш рӗм эпё те. - Ҫ ӑлас чӑваш хӗрарӑмне Нуш аран тата Ч ы ш кӑ ты тӑмёнчен. Тӗнчипе паллӑ сунарҫӑ ю наш ар
чухне те хӑраса тӑрас-и? Кашни чӑваш хӗрарӑмӗ туйса-ш анса тӑгӑр
пирӗн вӑя.

ПАЙЛАННӐ ЯМАШ ВӐРМАНӖПЕ
ШУПАШКАР МЭРӖ
Астӑватӑр-и, эпир, Лапшу Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр, ҫӗршыври чӑваш
хӗрарӑмӗсен курулгайне лекес тесе, Ямаш вӑрманӗнчи Уҫтук варӗнче
ӳсекен тӗлӗнмелле симӗс курӑк ҫисе, хӗрарӑм пулса тӑнӑччӗ. Хитреленсех, пӑркалансах кайнӑ пуль ҫав. Хӗрарӑм «пасарӗнчен» тухсан,
Атӑл вӑрри урлӑ каҫнӑ чухне, ҫамрӑк шӑхличсен ушкӑнё тапӑнчӗ.
Тирпе кӑна витнӗ ҫара пӗҫсем тыткӑнларӗҫ-ши, агакӑнас терёҫ-ши,
вӗсем гшре мӑшкӑллас патнех ҫитрӗҫ. «Эсир-и, мана-и, тӗнчери чи
чаплӑ сунарҫа ҫарапакартлантарма-и?!» - терӗ те Лапшу Ҫтаппанӗ,
пӗррех сулса ячӗ алне, cap тутасем шапӑрр! тӑкӑнчӗҫ кёпер ҫинчен
шыва.
Арҫынна куҫнӑ хыҫҫӑн ҫавӑнтанпа лӑпках пурӑнаттӑмӑр. Шупашкар йӑхтӑр-яхтӑрӗ пирӗн ҫума ҫулӑхма хӑрать. Сӑпас эрнинчи шӑвшав хыҫҫӑн мыскарасем пуҫланчёҫ. Ильич ҫурӑмӗн хӳтгинчи анлӑ лаптӑкра хӗрлӗ пусмаллӑ сӗтеле тӳнлеттерсе хӑратса ларакан партаппаратчиксене Советсен ҫуртёнчен хӳтерсе кӑларса янӑ хыҫҫӑн чышкӑ
гытӑмӗ арканчӗ. Чӑвашӑн пулса ҫигеймен селӗп «патшине» хӑмла пахчи хураллама ячӗҫ. Атӑл вӑррин сылтӑм ҫыранӗнче пурпӗрех пасар
саланмарӗ. Пирӗн михёрен Ҫӗнӗ ҫул умён тухса тарнӑ бюрократсем
ҫав-ҫавах чёлхе якатрёҫ, каҫӑн-ирӗн пӑтӑ пёҫерчӗҫ, хӗвел ҫуттине сӑмах
купиие картларёҫ. Ҫавӑнпах пуль Лапшу Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр паянхи
кунчченех ҫара ӳт ҫине тискер кайӑк тирё ҫакса ҫӳрегпёр. Намӑса хунлама ҫурш ар йём ҫеҫ. Урана тӑхӑнма саҫҫим пушмак ҫук... Ӑҫта кай27

са кӗрес? М ӗн тумалла капла? А птранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ пек чӑнкӑ
ҫы ран ран пуҫа перес килмест. К ан аш ларӑм ӑр-кан аш ларӑм ӑр та,
хамӑрӑн ӗлӗкхи ӗҫпех аппаланас терӗмёр. Эпӗ Ҫ итӑр мучин качакине
сӗтел хушшине кӳлсе лартрӑм. Л апш у Ҫ таппанӗ Я маш вӑрманне ухутана тухса кайрё.
Сахал иртрӗ-ши унтанпа вӑхӑт, нумай-ши, калама та хӗн халь,
анчах ҫӗр чӗтренӗвӗ 1991 ҫулхи ҫулла пирён ая та ҫитсе силлерӗ. вунш ар ҫулсем хушш и куп алан н ӑ ӗмпери пӗр ҫын персе янӑ хӑйӑр
чӑмӑркки пек парр! кӑна арканчӗ. Халӑх тинӗсӗнче юн лаптӑкӗсем
ишме пуҫларӗҫ. Ы лтӑн алӑсем чикӗ леш еннелле туртӑнчёҫ. У нган
пире сыр татӑкки кӑтартаҫҫӗ. Хӗл М учи кутамккине, пылак парне
вырӑнне, хытӑ алӑллӑ Х ура выҫлӑх кӗрсе ларасш ӑн тапаҫланать.
П атш алӑх касни халӑх ҫине укҫа ҫумӑрӗ ҫутарать. Л авкка сентрисене
эрешмен карти карса илнӗ. К ӑнтӑр ялӗн пасарӗнче хӗрарӑм йӗмӗ пин
тенке ҫитнӗ. Т аварпа тавар улӑш тарас йӗрке чи мала тухса тӑчӗ.
Ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫӗнче пирӗн «мухтавлӑ никам ҫӗнтерейми ҫӗршыв»
тёнче хӳрине ҫитсе ларчӗ. Ула качакапа ҫак проблемӑсене шӗкӗлченӗ
вӑхӑтра ш ӑпах Л апш у Ҫ таппанӗ хуйхӑрса ҫитсе кӗчӗ. П ӑш алсӑр.
Чӗлӗмсӗр. Ш лепкесёр. Х ы тса хӑрса ларнӑ. Чее те ҫивӗч куҫӗ тарӑн
ҫӑла путнӑ пек ш алалла тарса кӗнӗ. Сӑмсин шӑмми ҫеҫ тӑрса юлнӑ.
Сухалӗ кӑвакарса пушшех шӗвёрӗлнӗ. Ш аш кийӗ тата... Сунарҫӑн
ӗмӗрхи уйрӑлми тусӗ ҫил ҫинче сулланса тӑрать.
- М ӗн пулчӗ, тусӑм?
- Ан та кала-ха, Иван Мучи, - чул ҫине лак ларчӗ Лапшу. - Сунарҫӑ сунарсӑр тӑрса юлчӗ. Выҫӑ. Чухӑн.
- Тӗпӗ-йӗрӗпе каласа ӑнлантар-ха?
- Ю рӗ, тӗпӗ-йӗрӗпех пултӑр, - тесе кутамккинчен алса кӑларчӗ те
вӑл унта Ш аш кине чӑмтарчӗ. - Тахҫан ӗлӗк-авал мӑкла така тирӗнчен ҫёлетнё ҫак алса ҫеҫ тӑрса юлчӗ ман пӗтӗм пурлӑхӑм та. Йӑлтах
ҫаратрёҫ, йӑлтах туртса илчӗҫ.
- Кам? Мӗн?
- А ра, тискер кайӑксемпе вӗҫен кайӑксем. М анӑн ӗҫ хатӗрёсене.
- С ана кӳрентерчёҫ-и? Тёнчери чи паллӑ та чи чаплӑ сунарҫа-и?
Тёнчене ан тӗлӗнтерех.
- Тӗлӗнтерчӗҫ ҫав ҫут тӗнчене. Эп мар, вӗсем тӗлӗнтерчӗҫ. Итле,
ҫитрӗмӗр Ш аш кӑпа Ямаш вӑрманне. М ангаӑн вӑл, сарлака ҫӗр ҫинчи
ҫак симӗс лаптӑк, тӑван вырӑн-ҫке, чи ҫывӑх кӗтес. Унпа сывланӑ эп,
унпа пурӑннӑ. Ҫитрӗмӗр те хайхи вӑрмана, пуҫ тӑррине тем ҫавраки
пат татӑлса анчё. Пуҫа хыпашласа пӑхрӑм мӑкӑль сиксе тухнӑ. «Турри пӗлет ҫав, улма праҫникӗ ҫитни ҫинчен мана, ват суннӑна, капла га
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пулин аса илтерет», - тесе шухӑшларӑм та ӳкекен панулмие ярса илтём,
ҫыртса пӑхрам. Армути тути ҫеҫ калать. Унччен тутӑ кӗрекенччӗ, кӑҫалхи вара... Ы тла йӳҫӗ сӑпас эрни пуҫланчӗ тесе шӑхӑркаласа утатӑп.
Кӗҫ пирён ума икӗ куян сиксе тухрӗ. Пӑшал ҫакнӑ хӑйсем. «Тӑр. Аллусене - ҫӳлелле! Тӑкумӗнт пур-и?» Ш ашкӑна прикладпа ҫапса ӳкерчӗҫ.
Хама ухтарма пуҫларёҫ. «Сире-и, татӑк хӳресене, - тетӗп тарӑхса, - ҫиччас мӑйкӑча ҫаклататӑп. Талӑкра ҫӗр те иккӗ таран тытнӑ сире, катӑк
тутасене». «Паян, Лапшу Ҫтаппанё хаспатин, сана хӑвна тытрӑмӑр,
санӑн мӑйкӑчусене, пӑш ална туртса илетпӗр, м алалла, ш алалла,
ямастпӑр», - теҫҫӗ вӗсем хаярланса. «Мӗншӗн?» «Мӗншӗн тесен ку Мулкач патшалӑхӗ. Эпир - ҫӗнӗ мулкачсем халь. Ил гнӗ пуль «новые
русские», «новые чуваши» тенине? Эпир те - «новые зайцы». Пирён хамӑрӑн патша». Аран-аран чӑтлӑхалла чӑмрӑмӑр Ш ашкӑпа. Хӑмӑчлӑ
кантрапа хӗрӗх тилӗ тытни аса килчӗ. Карма пуҫларӑм кӑна, пӑшаллӑ
тилӗсем ҫавӑрса илчӗҫ, хӳтерсе пычӗҫ-пычӗҫ те мана Тарӑн варти шӑтӑка
сиктерчӗҫ. Виҫёталӑк лартнӑ
хыҫҫӑн тин кӑларчёҫ. «Ӑҫта
лекнине пӗлтӗн-и халь, Лап
шу? - ихӗреҫҫӗ тилӗсем. Тилӗ патшалӑхне». Ҫапла-а.
Х ӗрӗх ур ал л ӑ кайӑксен те
хӑйсен патшалӑхӗ халь.
- П ӑсарасен те-и?
Ҫ ӑка хӗвӑлӗнчен сикесике тухакансене пӗрерӗнпёрерӗн алтуйипе ҫапа-ҫапа
та х ҫ а н п и л ӗк л а в тул тарнӑччӗ, хальхинче ҫывӑха
та ямарёҫ, алтуйине туртса
илчӗҫ.
П ӑсар а патш алӑхӗнчен К аш к ӑр п атш алӑх н е,
унтан Упа па гшалӑхне, Арӑслан патшалӑхне лекрӗмӗр.
Леш, циркран тухса тарнӑ
арӑслансем ге уйрӑм патшалӑхра. Пилӗк мӑн катка пӑчӑр какайӗ тӑварлас ёмӗт пурччӗ. Хырӑма
шӑлса пурӑнаттӑмӑр. Ҫук ҫав, иӑчӑрсем кӑна мар, ӑсансем те хӑйсем
патшалӑх туса хунӑ. Ш урлӑха та пайланӑ. П атин шурлӑхне кӑвакалсемпе хуркайӑксем темиҫе патшалӑха уйӑрнӑ. Вунӑ тилхепине ге, вӗсем
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ҫумне ҫыхма хатӗрленӗ икӗ пин вӑлтине те кутамккаран кӑларса илчёҫ. Ш урлӑх варринчи утрав ҫинче сарӑлса ларакан чӑрӑш лӑссисем
айӗнчен хир сысни ултавлӑн чӑл-чӑл пӑхса ларать. «Ку курпун сысна
унччен чӑрӑш ты марне чиперех тӑпӑлтаратчӗ-ҫке, халь вара чӑрӑгаӗ
ӑна хӑйӗн хӳтлӗхне илнӗ. Чулхула ухутникӗсенчен ҫӑлса хӑварнӑ ик
кен», - шухӑшларӑм. Кӑмарисем те чӑмӑрккан-чӑмӑрккан сывлӑшра патшалӑхланнӑ. Хир сыснин патшалӑхӗ ӑҫтине ҫеҫ пӗлеймерём.
Ҫук, пулмарё ман вӑрмантан пуянлӑхпа таврӑнасси. А птранӑ енне
Куҫма Чулкаҫа ш алӑвӑтцӑ тӑвас тесе шутларӑм. М асар патне ҫигрӗм
те... масара та пайланӑ, ваҫка. М асар пуҫне влаҫран сирпӗтнӗ те, ма
сар патшалӑхӗсем туса хунӑ. Чулкаҫ патне кёме заграничной виза
илеймерӗм. Ҫ апла пуш алӑпа таврӑнтӑм . Эсир мӗнле айланкаласа
пурӑнтӑр тата пирӗнсӗр?
Ӑш ра кула-кула, тарӑха-тарӑха итлерӗм Лапшу Ҫтаппанне. Вите
алӑкӗнчен мӑнкӑмӑллӑн мекеклетсе тухакан Ҫ итӑр мучин качаки вара
кӑмӑла cap ҫу пек ирӗлтерсе ячӗ.
- Ак тамаша! - чал гах сиксе тӑчӗ Лапшу мӑн чул ҫинчен. Ш ашки
алсаран тухса сирпӗнчё. - Ку тата мӗнле юмахри патша?! М ӑйракине
кёмӗлленӗ, ха, сухалне ылтӑн шывӗпе сӑрланӑ, мӑйне кевер чуллӑ хӑю
ҫакса янӑ, таканӗ тата...
- Ш ӑп та лӑп ҫав таканран пуҫланчӗ те.
- Эп ухутана кайичченех чупайми пулнӑччӗ ҫав чӗрни хӑпӑннипе.
Эпё вара ӑна хамӑр мыскара ҫинчен каласа патӑм.
Лапшусем тухса кайсанах эпӗ У лайккана такан лагтарм а шутларӑм. У нта ҫитрӗмӗр, кунта - ниҫта та такан тӑвакан ҫук. Музейре
памарӗҫ. Х ӑпаратпӑр Ш упаш карӑн авалхи тӗп урамӗпе. Анлӑ лаптӑка ҫитрӗмӗр. Кунта халӑх! П асарти пек. Ҫ ург ҫине мӗн кӑна ҫырса
ҫапман пуль? Эй турӑ. «В отставку!», «П од суд!», «Вон из органов
власти!», «Сутӑнчӑксене тӑрӑ шыв ҫине кӑларар!»
«Тӑрӑ шывӗ тавралӑхра юлманскер, мӗнле тӑрӑ шыв ҫине кӑларасшӑн-ши кусем», - тесе шухӑша путнӑ самантра манӑн Ула качака
чӗвен тӑчӗ те «Ме-кек! Ме-ерр!» - тесе ҫухӑрса ячӗ. Ҫ амки урлӑ хӑю
ҫыхнӑ пӗр кармаҫӑвара итлеме пӑрахсах халӑх пирён еннелле кӑшӑлл
ҫаврӑнчӗ. Ҫ итӑр мучин качаки ҫавнаш кал вӑйлӑ оратор пулнине эпё
ку таранччен те пӗлмен. Ҫыпӑҫуллӑ та витӗмлӗ сӑмахсемпе шӑрантарчё кӑна. «Мэ-э!» тенӗ пекех илтӗнчё хама та юлашкинчен унӑн уҫӑ
сасси. «Акӑ вӑл мэр! Пирён мэр! Ш упаш кар мэрё. Урӑх эпир никама
та шанмастпӑр! Урӑх эпир никама га итлеместпёр. Пурте улталаҫҫӗ.
Пурте хӑйсемшён кӑна ҫунаҫҫӗ!» - илтӗнчӗ таврара тӗрлӗ сасӑ. Халӑх
Ш упаш кар тинӗсӗ пек хумханать.
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Кооператорсем, предпринимательсем, коммерсантсем, усламҫӑсем
сырса илчӗҫ. Пӗчёк предприяти хуҫисем... Кам кӑна ҫук пулӗ. Ак ҫакӑ
эрешпе капӑрлатса ячӗҫ. Платинӑран такан туса таканларӗҫ манӑн геройӑма. Хам та савӑнса ӗлкӗрейместӗп вёт. Сиссе те юлаймарӑм Ҫитӑр
мучин Ула качаки Ш упашкар мэрё пулса тӑма пуҫланине.
- Тӑхта-ха эс, Иван мучи, тӑхта, - ҫанӑран туртса чарчё мана
Лапшу. - Мён, Ш упаш кар халӗ Франци патшалӑхне кёмест пуль?
Вӑрманга хаҫат вуламан, радио итлемен те... Ай эпир буржуйсен аллине пуҫӗпех кӗрсе ӳкрӗмӗр-и?
- Мускав, Питёр Францирен мёнрен юлать тата? Вёсен те мэрисемпе мэрӗсем пур. Ҫӗр кӑваписемпе йыттисем те пур...
- Ҫ апла ҫав вал мерӑран иртсе кайсан, пуҫа тем мэрисемпе мэрёсем те кӗрсе каяҫҫӗ. Хамӑрӑн тӑван сӑмаха ю тҫӗршыв сӑмахӗпе ҫӑмахла ҫӑтса ярса ухмахланатпӑр, цивилизаци тесе Ҫавал шывӗнчен те
ытларах ӑш ӑхланатпӑр, - лач! сурчӗ Лапшу Ҫтаппанӗ Атӑл леш ен
нелле.
Ш урлӑхпа масар патшалӑхӗсем туса хунӑ кулӑшла саманара ӑссӑрлӑх пу'ҫ пулса тӑм а ты тӑннӑ саманара - Ҫ итӑр мучин Ула качакийӗ те Ш упашкар мэрё - Чӑваш ӑн тёп хулин патшийӗ - пулса тӑма
пултарнишӗн нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук, тесе эпӗ хамӑн сарлака шлепкене хыврӑм та Лапшун ҫӑмламас пуҫё ҫине пусса лартрӑм. Ҫтаппан
запас чёлӗмне ҫӑвара хыпса ӑша илмесӗр туртса ячӗ.
К ачака ҫулпуҫ палӑкӗ еннелле пуҫне пӑрса мекеклетрӗ.
- М ансах кайнӑ, - терӗм эпӗ. - Халӗ пирӗн кӳмеллӗ, ярӑнтаракан
ҫӑмӑл урапа та пур. Пӗчӗк лаш а та пур. Вӑт, пуянсем каретӑпа пони
парнелерёҫ. М эрӑн личнӑй транспорчӗ пулать. Эсӗ - личнӑй шухвӗрӗ.
Кӳлсе ятӑмӑр та пӗчӗк лашана, хӑпарса лартӑмӑр тӑватсӑмӑр та
ҫӑмӑл кӳме ҫине, ёрӗхтертӗмӗр мэрине. Кёҫех унта Ш упаш кар мэрё
Ула качака хаспатин тарҫисем умёнче тупа тӑвать.
Ме-ке-кек!

ЭХ, ЧӖЛХЕ, ЧӖЛХЕ, - ШӐМӐСӐР ЧӖЛХЕ
Ш ӑпах ҫулталӑк ёнтё Иван Мучипе Лапшу Ҫгаппанё Ҫ итӑр му
чин вӑрӑм сухаллӑ качакипе чӑвашӑн Тёп ялне ҫитнӗренпе. Тёп хули
мар. Тёп ялё ӑна Лапшун Ш аш ка ятлӑ йытти те хэвлетсех ӑнлантарать.
Ара, авалхи шурӑ Ш упашкар пӗтнӗ вёт, шывпа хӑйӑр купи айне
путнӑ, ун вырӑнне таҫтан сӗтӗрёнсе килнё архитекторсем сённнпе уй31

семпеҫырмасене кирпӗчпе тимӗр-бетон плиткисем тӗлли-паллисӗр ларта-ларта тухнӑ та, хула-республика влаҫӗсем унта халӑха выльӑхла
хуса кӗртсе янӑ та... Пурӑн чул чӑтлӑхӗнче! Хула манерӗ ҫук, Уйри
ҫав тери мӑн ял, чул ялӗ вӑл - Ш упашкар!
Иван Мучипе Лапшу Ҫтаппанӗ. иртнё кӑрлачра Аслӑ Канаш кӗрлекен ҫурта кӗрлеттерсе ҫитсен, пуҫсӑр пуҫлӑхсенчен: «Эсир мӗншӗн
чӑваш халӑхӗ валли чӑваш хули тума шутламан-ха?» - тесе ыйтма
ҫӑвар уҫнӑччӗ кӑна, хӑйсене итлекен ҫуккине кура, чӗлхисене ҫыртрӗҫ. П ӑш алпа хураллакан Ш урӑ ҫуртран гӗнчери паллӑ сунарҫӑ Л ап
шу пёр мишук бю рократ тытса тухнӑччӗ. Чӗлӗм тивертнӗ чухне асӑрхайман ҫав, хайхи бюрократсем, вӑрӑм чӗлхипе ҫулласа миххе йӗкехӳрелле ш ӑтарнӑ та, пӗри юлмиччен тарса пӗтнё. Йӗр тӑрӑх Ш аш ка
вӗсене, И ван Мучипе Лапш у Ҫтаппанне, темле вӑ-ӑрӑм черет вӗҫне
илсе ҫитерчӗ. Черечӗ парти обкомӗн ҫӗнӗрен тӑвакан шалча пек ҫуртӗнчен пуҫласа сывлӑш кӗпер урлӑ Богдан Хмельницкий урамӗнчи масара пырса тӑрӑнать.
- Мӗн черечӗ? - чӗлӗмне ҫӑвартан кӑларса ыйтрё Лапшу.
- Ҫёр черечӗ, - вӑрттӑн пӑш ӑлтатрӗ пӗр ш акла пуҫ.
- М ӗн акма? Мӗн лартма?
- А кма-лартма мар, пытарма.
- М ён пытарма?
- Паллах, сан качакуна мар, ҫы нна пытарма.
- Мӗн эсир, бюрократсем, вилмесёрех ҫӗр айне выртасшӑн-им? кулса ячӗ Иван Мучи, калаҫӑва итленӗ май.
- Вилсе пӑхӑр-ха унта, вилсен ӑҫта пытарӗҫ хӑвӑра, - сӑхса илчӗ
ю наш ар тӑракан ҫивӗч чӗлхе идея сӑннипе. Номенклатура ҫыннисемпе асӑрхануллӑрах пулӑр. Эпир - Мускав, Ш упаш кар номенклатуричен...
Лапшу Ш ашкине алса ӑшне чӑмтарчӗ те чӗлӗм тӗтӗмне Ш упаш
кар ҫийӗн ункӑлантарса вӗҫтерчӗ:
- Хэ-хэ, номенклатурщ иксем-бюрократчиксем-партаппаратчиксем. С ывлӑш кӗперӗпе чаплӑ масара ҫитме хапсӑнакансем! Хэ-хэ.
Х ӑвӑрах вилёрсемӗр апла-тӑк. Эпир вилместаӗр ҫав. Вилме ҫуралман. Э п и р-тӗнченом енклатуринче.
- Алла пулсан, уттарӑр хӑвӑр ҫулупа, пире ан чӑрмантарӑр. Пирӗн
ҫӗр лаптӑкӗ илсе юлмалла. М асар ҫинче ҫӗр пӗтет. Кооператорсемпе
бизнесменсем ярса илсен, хӑйсем валли мавзолейсем туса лартсан...
Вӑрӑм сухаллӑ Качака мекекек! гесе чӗнчӗ. Ш аш ка та алса ӑшӗнчен ҫӗре чалт! сиксе анчӗ, черетре тӑракан «кашкӑрсемпе тилӗсене»
тата «йӗкехӳресемпе пӑсарасене» вӗрсе тухрё.
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Атя часрах ку шӑршлӑ вырӑнтан, - хулран тытрӗ ухутнике Иван
Мучи. -У р ӑх ниҫта та тараймӗҫ, хӑйсен тивӗҫлӗ вырӑнӗнчех кӑптӑртатса тӑраҫҫё, хӑйсен черетӗнчех.
- Чӑн та, - килӗшсе хӗвеле култарчӗ Лапшу, - ку вилӗ чунсемшӗн
кӗсел пульккӑ га шалккӑ. Партократи-аристократи. Халӑх кирлӗ мар
иккен вӗсене. Вилсен те вӗсем халӑхран уйрӑм выртасш ӑн. Ч аплӑ
масарта. Чапланччӑрах. Пирӗн черет мар ку.
Ҫ апла бю рократсемпе сывпуллаш са уйрӑлчӗҫ Ш упаш кар хӑнисем.
Унтанпа вӗсем чӑваш халӑхӗшӗн мӗн тӗрлӗ ырӑ ӗҫ тумарӗҫ-ши?
Ч ӑваш хӗрарӑмӗеен курултайӗнче ҫав бю рократсене каллех ярса
илесшӗнччӗ, анчах та республика пуҫӗнче тӑракан мӗнпур арҫын-пуҫлӑх президиумри малти рете пӑталанса ларчӗ те, вӗсене унтан ниепле
те персе-хӑпӑгса антарма май килмерё. Иван Мучипе Лапш у Ҫтаппанӗ ҫакӑн хыҫҫӑн тинӗс леш енне каҫса выртрӗҫ.
Тӗп ял варринчи ҫӗр лаптӑкӗнче вӗсем мӗн кӑна ҫитӗнтермеҫҫӗ.
Качака валли пёр гектар купӑста лартнӑ. П онька пони валли виҫӗ
капан утӑ ҫулса купаланӑ. Такан кооперативӗ уҫнӑ. Лапшу Атӑл леш
енне сунара ҫӳрет. Ҫ итӑр мучин Качаки мэрта нумаях тытӑнса тӑраймарӗ ҫав. М эрине вӑл чӑвашлатсах ярасшӑнччӗ. Пуҫлӑхсем ге тӑван
чӗлхепе атте-анне, ҫӑкӑр-тӑвар теме пуҫларӗҫ. Килӗшмерӗ чӑваш вӑшваш! туни. У ла К ачака хаспатинӑн шӗвӗр сухалне вут тивертрӗҫ ҫав.
Хӑй чӑваш латнӑ чӑвашёсем пӳлӗмӗсене тарса пытанчӗҫ. Тинӗс вӑрри
урлӑ элеватор еннех ишсе каҫма тиврӗ вара К ачакан Ш аш кӑна ҫурӑм
ҫине лартса.
Авӑн уйӑхӗ кӗскелме тытӑннӑ кунсенчен пӗринче М ускав енчен
ҫил-тӑвӑл ҫавӑрггарса килчӗ, тӳпе шартлатса ҫурмаран пайланчӗ. Ҫав
самантрах шыв урлӑ карӑннӑ сывлӑш кӗперӗ ишӗрӗлсе анчӗ. М асар
черечӗ чӑл-пар саланчӗ.
Никӗсӗ ытла ленчешке пулнӑ иккен ку кӗперӗн, - чӗлхисене кӑлара-кӑлара хаш каса чупакан номенклатурщ иксем енне чеен пӑхса
кулчӗ Лапшу.
Ш ӑмӑсӑр чӗлхе ҫинче ты тӑнса тӑнӑ вӑл ҫав кӗпер, ҫавна та
пёлместӗн, Лагипу тусӑм, - иуҫ тӳпекинчи ҫеҫенхир тӑрӑх тачка пӳрнисемпе утса тухрё Иван Мучи. - Ҫутӑ малашлӑха - ҫӑтмаха вӗсем
хӑйсем ҫеҫ васканӑ ҫав. Авӑ, хура халӑх сулахай ҫырана тӑрса юлчӗ,
номенклатура-партократура чӑнкӑ ҫырана ьштӑнран явнӑ вӗрен тӑрӑх
чакаланса хӑпарать. Л апсӑркка чӑрӑш айӗнче аҫа ҫапасран хӑтӑлса
юлнӑ курпун хир сысни лӑсӑ айӗнчен сиксе тухса ш ӑмӑсӑр чӗлхине
каллех гӗнче тавра ҫавӑрттарма пуҫларӗ. Санран та ирттерег.
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- Ҫук, ирттереймест. Эпӗ - тӗнчере ҫук пӗртен-пӗр сунарҫӑ. Эпӗ
пӗр каҫра ҫӗр те икӗ куян, пӗр харӑс вӑтӑр-хёрӗх тилӗ, куҫ хупмасӑрах
каш кӑрпа упа тытма, арӑсланпа катаччи чупма пултарагӑп. Вӑл...
кам?
- Эс, Ҫтаппан тусӑм, вӗсене ты таканни, вӑл - Курпун М ихала
патш а - вӗсене ҫуратаканни, ш ӑмӑсӑр чӗлхипе ҫулласа ӳстерекенни.
Куратӑн-и мӗн чухлӗ ш ӑмӑсӑр чӗлхе? Пӗрин тепринчен вӑрӑмрах та
якарах, ҫичӗ ҫул чул якагаҫҫӗ, канма пӗлмесӗр ҫӗрӗн-кунӗн тип ҫш 1
вёҫтереҫҫё. Хёрӳ сӑмах хыҫҫӑн пырӗсене чӳхенипе Ш упаш кар тинӗсӗ
те чакса пырать ӗнтӗ, ним тумасӑр пурӑнниие выҫнӑ хырӑмӗсене тӑрантарм а ҫӑмах та ю лмарӗ ӗнтӗ...
- Ха, чӑнах та Ямаш вӑрманӗ тӑвӑлра хумханнӑ вӑхӑтри пек шав
тӑрать таврара! Эй турӑ, мӗн кӑна каламаҫҫӗ:
- Пире патш а кирлӗ! Чӑваш патши!
- Эп хам патша!
- Патша! Патша! Патша!
- П атш а суйлама каймалла!
Уттарчӗҫ вӗсем те кӗвӗ ю хтаракан элеватор ҫуммипе суйлав участокне. Ҫитиччен миҫе агитатор тытса чармарӗ-ши?
...ш ӑн ҫеҫ суйла, ...ш ӑн кӑна пар сассуна, ...ш ӑн ан хӗрхен
вӑхӑтна, ...шӑн...
Суйларӗҫ Иван Мучипе Лапшу Ҫтаппанӗ, ...шӑн сасӑ ҫитмест тесе
Ҫ итӑр мучин вӑрӑм сухаллӑ Качакине те, алса ӑшӗнче ларакан Ш ашкӑна та, П онька понине те ухутах суйлаттарчӗҫ. Анчах... Чӑваш патшине ҫуратаймарӗҫ. Т ӑваттӑ ...шӑнӗ те шӑнса ҫут пӑр ҫине сарӑлса
ӳкрӗҫ. Мён пирки?
- М атпа чӗркенӗ чӗлхе пирки.
Мӗнле матпа. М атӑпа пуль?
- Ҫук, матӑпа мар, м агӑ вӑл курӑсран лаш а ҫурӑмё ҫине витме е
ура айне сарма ҫыхнӑ япала. М атӑпа мар. матпах чӗркенӗ ҫав. Наркӑмӑш па ш ӑрш ӑнтарнӑ нухайккаран тӗргнӗ М атькасси материалӗпе
чӗркенё эппин чӗлхине, ҫавӑнпа халӑх хӑранӑ м агпа ҫеҫ калаҫакан
Купӑр кандидат-пуҫлӑхран. П атш а пуласси министрсен пуҫлӑхӗ пулни мар ҫав.
Л апшу Иван Мучирен ы йтать те ыйтать:
- Теприн чӗлхи мӗншӗн ҫавӑрайман халӑха?
-Ӑ н а ял шӑршинчен хӑраса Ш упашкара карьера тума гарса килнӗ
пуҫлӑхӑн ҫуллӑ чёлхишӗн патш а пуканӗ ҫине лартман тет-и?
- Теприн тата? Тепринчен теприн?
- Тӑхта эс, авӑ вӗсем теприн тепринпе тепринчен тепри. ҫут пӑр
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ҫинчен кармакланса тӑчӗҫ, алӑ тытмасӑрах малалла утрӗҫ, ш авлӑ икӗ
ушкӑн пуҫё ҫине хӑпарса ларчӗҫ. Икё ушкӑнӗ ге ӑмӑртса янӑратать:
- Ч и тивӗҫлӗ патш а - пирӗн!
- П аян патша суйламасан, чӑваш халӑхё пӗтет!
Иван М учи хыпӑнса ӳкрӗ:
- Чӑваш халӑхне пӗтме парар мар. Айтӑр каллех суйлава!
Пиллӗкӗшӗ те пыраҫҫӗ суйлав ҫулӗпе. Вӗсене тӑрата-тӑрата тӑн
параҫҫӗ:
- Раҫҫей калӑпӑшӗпе пуҫа ҫавӑрттаракан патша кирлӗ пире, ...шӑн
сасӑлӑр!
- Пилӗк чӗлхе пӗлекен патш аш ӑн ...шӑн!
Лапшу ӗнсине хыҫса илчӗ те:
- Иван тусӑм, итле-ха, ҫӗршыв калӑпӑшӗпе хапсӑнакан патш а
сан «Чышкӑ тытӑмӗнчи» икӗ пуҫлӑ патша пек пулмӗ-ши? Ёнерхи номенклатура-партократура калпакнех тӑхӑнса ҫӳрет вёт вӑл. Иккӗлентерет.
- Пилӗк чӗлхе пӗлекен патш аран та хӑратӑп эпӗ. Пилӗк чӗлхерен
пилӗк тӗслӗ шыв юхтарма тытӑнсан?.. Ш ансах пӗтерме хӗн.
Пиллӗкӗн суйласан та патша хальхинче те ҫуралмарӗ Чӑваш ҫӗрӗнче. Мӗншӗн-ши?
Пӗри М ускавра чӗлхине якатса ҫитерейменшӗн, терӗҫ, тепри...
тӑван халӑх чӗлхипе калаҫнӑ чухне кӑштах такӑнкаланӑш ӑн, терӗҫ.
Ы ранхи хуйхӑллӑ кун хӗвелпе йӑлкӑшса персе ҫитрӗ. Чӑваш чёрех
иккен. Кулать. Вилмен. Патшасӑрах пурӑнать. Авӑ, хӑлхана йӗрӗнтерсе ҫитернӗ ю рӑ янӑрать: «Ёмёр загги зарлага... анчах ӗмӗрӗ гӗсге»,
Ч ӑваш радиора халӑха итлеттерме урӑх ю рӑ ҫуккӑ-шим? Чӑваш ӑн
ахаль те ӗмӗрӗ кӗске, патшасӑр тата кӗскелет, тесе павраҫҫӗ каллех
кармаҫӑварсем. П атш асӑр та вилмерӗ чӑваш, мӗнле патш а ҫӗр ҫула
ҫити вӑрӑмлатса парё-ха ӗмӗре малашне. Курӑпӑр.
- Ы тла ҫӳллё нккен патша пуканӗ. Внҫӗ миллион тенкё укҫана пӗр
ҫӗре купаласа пӗлӗте ҫӗкленӗ пукан. Самана ҫилӗ ҫинче сулланса лараканскер, никамах та ларгасш ӑн мар курӑнать хӑй ҫине. Тепӗр суй
лав ирттерес пулсан вӑл тата ҫӳлерех хӑпарать-ҫке. Кам мекеҫленсе
ҫитме иултарӗ ун тӑрне? Кам ларма пулгарӗ? Ҫунатлӑ ӑслӑ пуҫ тупӑнсан ҫеҫ е халӑх ухмаха тухсан... - пуҫне пӑркаларӗ Иван Мучи.
- Сахал-им сан Касантей пек кастаракансем, - терӗ Лапшу хуйхӑрса, - кооперагорсен «Чӗлхе валеҫекен пунктӗнче» ҫӗнӗ чӗлхе улӑштарса ҫёнӗлле кӑшкӑракансем. Ҫавсен чӗлхи тухӑҫлӑ ӗҫленипех ёнтӗ...
ӗҫре ёҫ тухӑҫлӑхӗ чакрё, лавккари тавар пирӗн алӑран шӑвӑнса тухса
тарчӗ, интеллигенципе пеней халӑхӗ чухӑна тӑрса юлчӗ... Пӗр патшах
ҫӑлайӗ-ши пире?
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- Темле ҫав, - чӗлӗмне кӑсйине чиксе
хучӗ Лапшу Ҫтаппанӗ. - М ускавра та пат
ша мути хавш ать те, «эп патш а» тесе
хывӑх вӗҫтерекен патшине вырӑнтан сирпӗтмелли виҫӗ вӗҫлӗ динамит та тупрӗҫ
те... Ч ӗлхен ш ӑм м и ҫу к кӑ, теҫҫӗ те...
Ш ӑм ӑ с ӑ р ч ӗлхе... П уҫп ах ш ухӑш л ар
пуль, шӑмӑллӑ пуҫпах шухӑшлар патш а
пирки. В ари ан та та, ачам, упа патш а
пулнӑ чухне куян та, тилё те, каш кӑр та
хуҫа пулайман.
- Хам!
- Тӗрӗс, эс ху патша, Ш ашка. Мӗнпур тискер кайӑка сехёрлентерме пултаратӑн.
- Ме-ке-кек!
- Эсӗ те патшах. Чӑваш ҫӗрӗнчи купӑста ани йӑлтах санӑн, Шупаш карӑн экс-мэрӗ.
Эпё те патша-и? - ыйтрё И ван Мучи.
- Эсӗ те, - кулса ячӗ Лапшу. - Эсӗ - Чӑваш кулӑшӗн Патши.
- Эсё те патша, - алӑ пачӗ Лапшуна Иван Мучи. - Тӗнчери сунарҫӑсен Патши.

КУЛАС - МАЛАЛЛА УТАС
Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗ кӑларакан «Вучах» сӳнсе
кӗлленме пуҫланӑ вӑхӑтра, 1993 ҫул варринелле, Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ та Ю хма М ишши куҫӗнчен пӑхма пӑрахрёҫ. «Вучах» хаҫатне чӗртекен П атӑрьел паттӑрӗ Ю хма хӑйён хӑватлӑ вучахне хӑйех
сӳнтерсе пычӗ. «Кулӑш хуранӗ» вӗреме чарӑнчӗ, сивӗнсе ларчӗ. Л ап
шу Ҫтаппанӗ те вара Ямаш вӑрманӗнчи упа шӑтӑкне ҫывӑрма кӗрсе
выртрӗ.
Нӗркеҫ енчи тепӗр мӑнттай Хветӗр Агивер хӑй ертсе пыракан
чӑваш писателӗсен Канаш ӗн хут тӑрпийӗ витӗр асӑрхасах тӑнӑ иккен
Юхма М ишшин «Вучахё» мӗлтлете-мӗлтлете кӗлленнине. Вӑл, чеескер, пит тавҫӑруллӑскер, чӑваш халӑхӗн ӑс-хакӑл хаҫатне тумашкӑн
мана Ч О К Ц ран илӗртсе пычӗ. Акӑ, 1993 ҫулхи юпа уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, «Илем» хаҫат чӑваш ҫӗрӗ ҫинче юпа ячӗ. И ван Мучипе Куҫма
Чулкаҫ та йӗплё аллисене тӑсса пачӗҫ пире. Лапшу Ҫтапианне те тарӑн
ыйхӑран вӑратса упа шӑгӑкӗнчен туртса кӑларма тиврӗ. «Капкӑнӑн»
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Иван Мучи ячӗпе хисепленекен преми лауреачё, Канаш ен кулӑшҫи
Виталий Енёш те Ш упашкар маччине ҫитмелле чалтах сикрё хыт савӑннипе. Елчёк ӳнерҫи Улатимёр Агеев тӳрех сӑрӑпа киҫтёк алла илчӗ.
Енёш аса илнё тӑрӑх, чӑваш халӑхӗн паллӑ сатирикё Леонид Агаков
ялан «Иван Мучин аван мунчийё» теме юратнӑ-мӗн. Мёншён хутса
ямалла мар-ха ара «Илемре» ҫав мунчана, тесе шухӑш тёввине икё
алӑпа та икё урапах туртса хытартӑмӑр та, хаҫатӑн пёрремёш номерёнчех «Иван М учин аван мунчи» таврана тӗтӗм-сёрӗм кӑларса ячё.
Акӑ хайхи ӑшши пама ёлкёрейместпёр. «Кулас - малалла утас» тесе,
ятарлӑ кӑларӑмсем парнелетпӗр ваҫка вулакансене.
Халӑх умне хамӑрӑн малашлӑха пӗлтерсе, ҫаита чупса тухрӑмӑр:
«Ӗнтӗ эпир пӗрмай утатпӑр, кам малалла, кам каялла, пуҫа каҫӑртса та, сӑмсанаусса та... Ҫапахутатпӑр: ҫутӑ пуимакпа та, ҫӗтӗк
ҫӑпатапа та... Утатпӑр... Ылтӑн купи ҫинче «Приказ кӗнекипе» хӑмсарса миллион ҫӑлтӑра ыталанӑ тир сӗвекен те, Чӑваш кавӑнне ҫемье
флотилийӗпе Мускав гаванӗ урлӑ Тӗнче тинӗсне кӑларакан та, ҫулталӑкӗ-ҫулталакӗпе «отпускра канакан» ӗҫ ҫыннийӗ те, ҫӑкӑрпа та
шывпа кӑна тӑранса пурӑнакан ҫыравҫӑ та, пӗр каҫра миллионерша
пулма пултаракан пирӗшти те, «вӑрламасӑр халъ ман мӗнле чӑттӑр
чун» тесе каҫса кайсах юрлакан ханттар та, суйса-улталаса питне
кӗҫҫе ҫӗленӗ «халӑх тарҫи» те, тӑван ҫӗршывне ют патшалӑх мулҫисене куҫ кӗрет сутакан таута-ута тарлатъ, хыҫкалана-хыҫкалана мунча шырать. Ӗҫчен те таса чунли, ырӑ кӑмалли валли халӑх хӑйех хутса
хунӑ Чавашӑн хура мунчине. Тархасшӑн, кӗр me сывлӑхна ҫирӗплет, xacmaрланса ут вара малалла. Йӗксӗксемпе лӗхлӗхсем вам и вара... хӑй
вӑхӑтёнче «Капкӑн лаҫҫинче» тип мунча хутса, ҫурӑк лӗпкесене вӗри
милӗкпе вӗтелеме юратнӑ Иван Мучи «Племён» Тип мунчине хутса ячё.
Иван Мучин аван мунчине мӗнпур йӑх-ях этеме Куҫма Чулкаҫӑн тӗнчери чи чаплӑ сунарҫи Лапшу Ҫтаппанё хӳтерсе кӗртсе ярать. Мунча
умӗнчи лаҫра «Кулӑш хуранӗ» лӗкӗртетсе вӗрет. «Пӑрӑҫлӑ салма» та,
«Ҫунӑк тинкӗле» те, «Ни патӑ, ни нимёр те» хатӗрех вёсем валли.
Ӑшши те, милӗкӗ те ҫителӗклех!
Мунчи тутлӑ пултӑр - ырришӗн, Мунчи йӳҫӗ пултӑр - усаллишӗн».
Вӑхӑт мал аллах шӑвать. Ҫити-ҫитми пурнӑҫра аран-аран тупкаланӑ чёрӗҫапӑпа мӑкӑрлантарнӑ «Мунча» майӗпен пулчӗ-пулчех. Унта
кӗрекеншӗн камшӑн - тутлӑ пуль вӑл, камгаӑн - йӳҫӗ... Мӗнпур йӑхтӑряхтӑрӑн ҫан-ҫурӑмне тип мунча милӗкӗпе канлӗлентерекен тӗнчери чи
чаплӑ сунарҫӑ Лапшу Ҫтаппанӗ Ш упашкар тинӗсӗн лачаки тӗпӗнчи
«Атӑл» ресторанта сӑра ӗҫтернӗ хыҫҫӑн Куҫма Чулкаҫ пушшех хас37

тарланса кайрё, И ван М учине хуш ать те хӳтерет: «Халӑх, ҫӗршыв
пурлӑхӗпе миллионер-миллиардера тухнӑ ултавҫа, кӗҫҫе пите, ӗҫченӗн
тирне сӗвекене, мухтанчӑк тилле, выҫӑ каш кӑра, хамелеона, шуйттан кёвентине «П ӑрӑҫлӑ салмапа» «Ҫунӑк тинкӗле» ҫитер те, ҫийӗнчен «Н и п ӑтӑ, ни нимӗр» ҫул л агарса, ч асрах «К улӑш лаҫҫине»
чӑмтар, унтан силлесе кӑларнӑ йӗпе йёпсеие вӗри лап ка ҫине шаплаттар», тет.
Йӗксӗксемпе йӑхтӑр-яхтӑрсене сипленӗ май, манӑн та хамӑн геройсем ҫуралчӗҫ.
Хумхануллӑ-хӑпартланулла вӑхӑтра пурне те илтмелле хыпар
сарӑлчӗ:
Чӑваш Республикин пӗрремӗш президенчӗ кам пулӗ-ши ?
1993 ҫулхи раштавӑн 12-мӗшӗ — Чаваш Республикин президентне
суйламалли кун.
Президент суйлас енӗпе ӗҫлекен Тёп суйлав комиссийӗ Президента
суйлама Чӑваш Республикин Министрсен Совечӗн председательне Вале
рьян Николаевич Викторова, Ульянов ячӗллӗ Чаваш патшалӑх университечён патофизиологи кафедрин пуҫлӑхне Леонид Николаевич Ивано
ва, Чйваш Республикин Асла Совечён председательне Эдуард Алексее
вич Кубарева, И. П. Ульянов ячёллё Чӑваш патшалах университечён
ректорне Лев Пантелеймонович Куракова, Раҫҫей Федерацийён Монополие хирӗҫле политика тата экономикӑри ҫӗнӗ структурӑсене пулашас енӗпе ӗҫлекен патшалах комитечён Чаваш территори управленийён
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пуҫлӑхне Владимир Осипович Федорова, Мускав хулинчи адвокатсен
коллегийён председательне Николай Васильевич Федорова, Чӑваш Рес
публикин Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи ӑслӑлах тӗпчев институчён пай
пуҫлӑхне Атнер Петрович Хусанкая регистрациленӗ.
Чӑваш халӑх сӑнарлӑхӗн тӗнчийӗ те тӗлӗрмест иккен. Ҫӗрпе Пӗлӗт
хушшинче ытарлӑн йӑшӑлтатать. Чӑваш патшалӑхӗнче ӗмӗрте пулман пасар-ясарта хӑйӗн чи ӑслӑ та, чи паллӑ та, чи пултаруллӑ та, чи
ш анчӑклӑ Сӑнарпуҫне Тӗп урхамах хӑмӑтне тӑхантартма васкать.
Вилёмсӗр иванмучисемпе чулкаҫсем автансӑр ялсен ячӗпе хӑйсен кандидатурине сӗнеҫҫӗ. Ҫ ав мандатпа ӗнтӗ...
П онька пони кӑна пуҫне чиксе хурлӑхлӑн тулхӑрчӗ.
- Ан кулян, - лаш а ҫилхине турарӗ Лапшу, - суйлавҫӑ-тарҫӑ та
кирлӗ, пурте патша пулсан, ҫӑмӑл кӳмене кам туртагь?
Пёр-пӗрин куҫӗнчен пӑхса илчӗ те «Ивлапшашкач» эртелӗ...
- Ҫ итет пуль чӗлхе якатса, хы рӑм вы ҫать, - л ав кка еннелле
ҫаврӑнчӗ Лапшу. - Я ш ка пӗҫермелӗх те куян ашӗ юлман. Атьӑр.
- Чӗлхе ӑш аласа ҫиесчӗ, вара, тен, чӗлхеллӗ пулӑпӑр.
Л авккана вашкӑртса ҫитрӗҫ.
- Чӗлхе мӗн хак тӑрать?
- Киловӗ сакӑрвун ултӑ тенкё.
- Патю шки, хӗрарӑм чёлхинчен те хаклӑрах.
- Х ӗрарӑм чӗлхи-и? Эй, ухмах старик. Х ӗрарӑм чӗлхи вӑл шӑмӑсӑр. Хӗрарӑм чӗлхин хакӗ ҫук унӑн... - тӑрӑлтаттарса илчӗ сутуҫӑ ватӑ сунарҫа.
И ван М учин те, Лапшу Ҫтаппанӗн те ӗне чӗлхи туянма укҫа тупӑнмарӗ - кӗсйисем шӑтнӑ: хырӑм тӑрантарасси те, чӗлхеллӗ пуласси те
иулмарӗ вёсен. Х ӗрарӑмӑн хаксӑр чӗлхи ҫаплах чанкӑлтатрӗ: «Чӗлхе
туянмалӑх укҫа ҫук арҫын арҫын пулать-и вӑл, хӗрарӑм чӗлхи пирки
шахвӑртасшӑн-ха тата ливер кӑлпассисем».
-Э х , чӗлхе, чӗлхе, ш ӑмӑсӑр чӗлхе, - Касантей чӗлхи. Ы тла та
хаксӑр-ҫке эс, пушӑ, шывлӑ чӗлхе. Сан ҫинче тӗрекленсе тӑнӑ сывлӑшри кӗпер те хӑйӑр пек юхса анчӗ, пирӗн малашлӑх ҫутийӗ те...
Ҫук! - пуҫ пӳрнине ялт! ҫӗклерӗ Лапшу. - Пирӗн малаш лӑх ҫути
сӳнмен. Акӑ, виҫӗ хӗвелтен варринчи вӑл. Епле ҫутатать. Ӑш ӑтать.
- Тепре куриччен! - тесе сывпуллашрӑм вара эпӗ вӗсемпе.
- Тепре куриччен!
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ЛАПШУ ҪТАППАНӖ ТЕ
ЧӐВАШ ПАТШИ ПУЛМА ВАСКАТЬ
Акӑ, 1993 ҫулхи чӳк уйӑхӗ сӑмса тӑррине юр пӗрчипе кӑтӑклантарм а пуҫларӗ.
Ш упаш карта та халь валю тӑсӑр телать нечеву текен Ч ӑваш радио хумӗпе чӳхенсе илнӑ хыҫҫӑн, чӳке кайм а хатӗрленнӗ И ван Мучи
валет хӗрӗвӗпе те туз хӑвачӗпе Ҫ ӗр ҫине каллех сиксе анчӗ, лешне,
ан ш арли н е тӗнче хыҫне хӑварса, тӑп -тӑ р ӑ ур ӑл л а м ӑн ҫул ҫине
тухрӗ.
Ҫӗр ҫинче Лапш у Ҫтаппанӗпе мыскара курса пӗтнӗ хыҫҫӑн вӑл
кӑштах канса нлчӗ, чӑваш патшин пуканӗ ҫиччёмӗш пӗлӗте пырса перӗнсен, турӑсем шавланипе вӑранчё. Мёнле пагш а улӑхасшӑн-ха тата
пирён пата, тӳрех ҫӑтмаха? - тесе гавлашса юлчӗҫ вӗсем.
Чӑваш кулӑшҫи Ш упаш кара васкать. Мунча хутса ямалла. Ю т
валюта-валюккасем сӑмса умне тухмарӗҫ. Кив укҫана ҫӗннипе улӑштарайман-ха. Автобус ҫине лараймастӑн. Ҫ урран самаях танккама
тивет.
Телейӗ те ҫумрах ҫав. Пӑхать, мӑн ҫулпа Лапш у Ҫтаппанӗ пырать. Тӗнчери чи паллӑ та чи чаплӑ сунарҫӑ ӑслӑ пуҫӗ ҫине шлепке
лартнӑ, ш ӑллӑ ҫӑварне кукӑр чӗлӗм хыпнӑ, ӗнси ҫине Куҫма Чулкаҫа
улӑхгарнӑ, аллине хулӑ тытнӑ. Ухутник йёлтӗрӗнчен хӑмапа ҫапса
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тунӑ ҫунине... ара, чимӗр-ха, чим... Чӑвашӑнҫирӗммӗш ӗмӗрти «ӗнине»
каллех кӳлсе янӑ. М ӑйракаллӑ «ӗне», тӗп хуҫине палласа-ши, Иван
Мучине тӑванлӑн саламларӗ: мем-ме-никак!
Ӗмӗрне те тӑранас ҫук, шуйттан кӗвенти! - ш ӑрш ӑнтарнӑ пушӑ
алӑ айне лекейменнипе ҫурӑм тӑрӑх хулӑпа туртса ҫапрӗ Лапшу Ҫтаппанӗ «урхамаха». - М нхаля пахчинчи купӑстана кӑшласа яни ҫитмен,
тата выҫӑхать. Тӑр-р-р! Л арт аҫуна!? М ы скара мар-и? Эс лере улӑхсан Ш агака сарая сы хлайм ан ҫав. Ҫ ы вӑрн ӑ, канальӑ. Хурахсем
Понька понине каретипе пӗрлех ҫаратрӗҫ. Каллех вара Ҫ итӑр мучин
Качакине кӳлсе ятӑм. М эр пулнӑ-ҫке вӑл, пысӑк начальник. Аранаран турта хушшине тӑратрӑм, явӑла. Епле шур куҫпа каялла ҫаврӑнса пӑхать? Но-о, экс-мэр! М эртан тухнӑранна ш ӑммупатирӳҫеҫ юлчӗ
пулин те, тӗнчене кӑларнӑ аҫуна - Иван Мучине катаччи чуптармаллӑх
вӑй юлнӑ-ха санӑн, шуйттан кӗвентин.
Иван Мучи райри Раййа «тамӑкӗнчен» татса тухнӑ панулмие Ула
качакана хыптарчӗ те лав ҫине сиксе ларчӗ, ҫаврӑнса пӑхсан, тёлённипе шаках хытрӗ: хыҫалта Ямаш вӑрманӗнчен Кӳкеҫ таран хура чӗрчун
йӑш ӑлтатса утать, вӗҫен кайӑк явӑннипе пӗлӗт тарса хӑпарнӑ, хӗвел
анӑҫалла тапнӑ. Лапшу хӑлхисенчен ҫатӑрласа ты тнӑ Чулкаҫ вӗсене
вӗҫӗмсӗр пуҫӗпе сёлтсе йыхӑрать.
Ӑҫталла ҫул ты татӑр капла эсир, уйрӑлми туссем?
- Суйлава каятпӑр.
- Мӗнле суйлава?
- Чӑваш патшине суйлама. Халь сана та пӗрлех илетпӗр. Пӗр кулӑс
ытларах тухать.
Патш а пуканӗ ҫиччӗмӗш пӗлӗт айне ҫитнине пӗлетӗп, каллех
халӑх укҫине купаласа хӑпартса янӑ ӗнтӗ. Ҫапах... Эй, ҫук, - алӑ сулчӗ
Иван Мучи. - Эп патш аш ӑн суйламастӑп. Чы ш кӑ тытӑмне хам тутанса пӑхнӑ. Эй, ҫук. Ман...
- Сан «Чышкӑ тытӑмӗ» вӑл ӗлёк-авал пулнӑ. Ун чухне патшана
суйламан, халӗ...
Халӗ Чӑваш радион кашнн хумӗ ҫинче пёрер пулас патш а ларать-и?
- Эп те пулас патш а ӗнси ҫинче ларатӑп, хэ-хэ. Ҫ апла вёт, Ланшу
чунӑм?
Лапшу Ҫтаппанӗ чеен кулать:
- С уйлавччен, Чулкаҫӑм. С уйлав хыҫҫӑн... С ан а эп премьер
тӑватӑп.
- Иксӗмёр премьера кӑтартӑпӑр та кӑтартӑпӑр вара. Чӑн-чӑн пурнӑҫ премьери. Чӑвашӑн пыллӑ-ҫуллӑ пурнӑҫӗн премьери. Ҫапла-и?
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- Ҫ аплах, ы рӑ ш анчӑкӑм. С уйлав умён эпӗ Я маш вӑрманӗнчи
чёрчун патшалӑхӗсемпе пӗр чӗлхе тупрӑм. М ансӑр ы тла лӑпкӑ вёсене. Х ама патш а кандидатне тӑратм а килӗшнӗ куянсене те, тилӗсемпе
каш кӑрсене те, упасене те, арӑслансене те, пӑсарисене те, хуркайӑксемпе ӑсансене те хыҫран ертсех пыратӑп. Но, канальӑ. Лаву ҫинче
кам ларса пынине пӗл! - хуллипе качакана шарт! тутарчӗ Лапшу.
- Ҫ таппан тусӑм? - ҫаврӑнса ларчӗ Иван Мучи. - М ӗн, халӑх ҫитмесрен хӑратӑн-им Ш упашкарта?
-У н ш ӑ н мар. Халӑххи хуп-хурах-ха хулинче, утма-тӑма та вырӑн
ҫук. П атш а кандидачӗ те йыш лӑ-ҫке. Вӗсем хушш инче куянӗ те,
каш кӑрӗ те, тилли те, упи те... такам та пулма пултарать. Анчах...
- Пурте маскӗпа витӗннӗ, - И ван Мучи еннелле куҫне мӑчлаттарса илет Чулкаҫ. - М ан Л апш у вара... Чӑваш тӗнчийӗпе паллӑ. Нимӗнле хӑрушлӑх умӗнче те ним йёпетмест, ӑс-пуҫӗ хӑйрасӑрах ҫивӗч,
харсӑрлӑхӗпе арӑслана та хӳререн ҫулса илме пултарать. Пултарулӑхӗпе... суйлавҫисен чеелӗхне, йӑли-йӗркине никамран аван пӗлег.
- Ак ҫитетпӗр те Ш упаш кара, Иван М учин аван мунчине чёнсе
кёртетпёр те патш а пулма ёмётленекенсене, вёри мунчара хурӑн милёкёпе ислетнё хыҫҫӑн... камӑн мӗнле чӑн-чӑн сӑн-сӑпачӗ пулнине халӑх
тӳрех курё, Суя ы ран пурпӗрех тухать, - хушса хучӗ Лапшу.
Иван Мучи итлерӗ-итлерӗ те, ыйтрӗ:
- П атш ана ларсан, мӗн тунӑ пулӑтгӑн эс чи малтан?
Чӗлӗм тӗтӗмӗнчен кӑтра пӗлӗт явӑнтарнӑ хыҫҫӑн, Лапшу Ҫтаппанӗ шанчӑклӑн хуравларӗ:
Х амӑн Куҫма Чулкаҫпа Ҫ итӑр мучи К ачакин И ван Мучине
полнӑй сопрани сочинени кӑларса парап. Чӑваш кӗнекине ӗне ҫӑварӗнчен туртса илеп. Чӑваш хаҫат-журналне, вӑл шутра чӑваш «Илемне» те йӑлтах патшалӑх шучӗпе кӑларма тытӑнап. Ял клубӗсенче. библиотекисенче вучах чӗртеп. Халӑх ӑс-хакӑлне тӗнче культури шайне
ҫӗклеп. Чӑваш халӑхне хӑй аллипе ҫӑкӑр ҫитереп, хӑй аллипе ура сыртарап. Чӑваш халӑхне ирӗклӗ ҫул уҫса парап. Сывӑ, ӑс-тӑнлӑ, йӗрё
пултӑр чӑваш. М ан ӑна Чӑваш ра пурӑнакан ытти мӗнпур халӑх ҫыннисемпе Тӑван ҫӗршыв кӗрекине лартса тулли кӑмӑлпа:
Тӑвансемпе пӗрлешнӗ чух,
Чӑваш тӗнчи ҫӗкленнӗ чух,
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Татах та хастар пулас килет, тесе ю рлаттарас килег.
- Кун пек патш апа иурӑнма пулать. Чӑваш халӑхёшӗн Киремете
чӳк тунӑ хыҫҫӑн, раш тавра, Чӑвага халӑхён пуласлӑхӗшӗн Лапшу
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Ҫтаппанне патш а пуканӗ ҫине хӑпартса лартм а та юрать. Ҫапла-и,
тӑван геройӑм? - терӗ Иван Мучи.
- Мек-кек-какшӑ! - карт! туртӑнса тапса сикрӗ Ҫ итӑр мучин К а
чаки. Алса ӑшӗнчен сирпӗнсе тухнӑ Ш аш ка ума ӳкрӗ.
Ӳхӗрттерсе пыракан лав хыҫҫӑн чӗрчун тӗнчи хавас туйӑмпа тӗп
хуланалла Тӗп чӑваш а суйлама васкать.

ХОППАСЕН ҪӖРШЫВӖНЧЕ
1995 ҫулхи ҫурла уйӑхӗ пуян уйри ты рра вырса кӗлете хупнӑ хыҫҫӑн та хуп турттарма шутламарӗ, тутӑ хырӑмлӑ ҫынсене хӑяккӑн ӳкерсех ахӑрттарчӗ. Акӑ, Лапшу Ҫтаппанӗ Й ӑлӑмран мулкач ты тса килсе
кӑвайтӑ ҫине шӳрпе пӗҫерме хуран ҫакса ячё те, Иван Мучине шӑпланма ыйтрӗ:
- Пӑрах-ха эс пӗрмай ҫав Ҫ итӑр мучи Качакине ятлама, ахаль те
ун пек усӑ тӑваканни пулман пуль пире. Лаши те, ӗни те вӑл пирӗншӗн,
пӗр вӑхӑтра ылтӑн мӑйракаллӑ Ш упашкар мэре те пулса пӑхрӗ, керой-тӑк керой, авӑ, ари театре ҫумӗнчен лаплаттарса анать, хаҫат туяннӑ...
Иван Мучи сылгӑм ывӑҫне сарлака хӑлхи ҫумне варинккелесе
ты тна та канма мансах итлет.
- Эй, Лапшу, сана та тӑнлап, филармони енчен вӗҫсе килекен сасса та сӑнлап. Эс ухутана кайнӑранпах эрне ёнтё Ш упашкар хоппа та
хоппа тесе кӑна кёрлег. Итле-ха?
Вёрекен яш кана шлепкепе хупласа хучё те Лапшу Ҫ гаппанӗ, икё
хӑлхине те Урицкий урамнелле кӑнтарчӗ. Ун хӑлхине те хоппа та хоп
па ҫеҫ вӗҫсе кёрет иккен.
- Тёлёкре мар-ши эпир, Лапшу тусӑм? - пуҫне пӑркалать Иван
Мучи. - Тен, хальхи аҫтахаллӑ тӗлӗнмелле вӑхӑтра пирён Чӑвашстана урӑх цивилизаципе улӑштарса кайнӑ?
- Хоппасен ҫӗршывёпе-и? - сӑмси ҫине ларнӑ ӳпрене куян хӳрипе
ҫапса ӳкерет Ҫтаппан. - Ҫак ӗмёр вӗҫнелле Ҫӗр ҫинче тӗнче пӗтмелле
тетчёҫте... пулмата пултарать. Хэ, еплехоплатаҫҫӗте оплатаҫҫӗ. Чӗлхи
ытлах йывӑрах мар пулас ку темле ҫӑлтӑр ҫыннисен, ик-виҫ сӑмахран
кӑна тӑрать. Кайса паллашар мар-и? Тен, леш тӗнчерен тата лешлехрех
тӗнчене лекме пуле, унти райӗнче те Райӑсем ытларах пулсан...
- Меке-кек!
М ӑйрака ҫине тирнӗ «Хыпара» кӑларса илчӗ те Иван М учи сасӑria вулама пуҫларё: «Чӑваш ҫамрӑкёсен Ҫеҫпӗл М ишши ячӗллӗ пре43

мийӗн лауреачӗ - кулӑш па сатира театрӗ конкурс ирттерет. Конкурса
хутшӑнакансен сӑвӑ, юптару, калав вуламалла, юрласа-ташласа, тата
чӑрчунсен сӑнарӗсене кулӑш ла туса кӑтартмалла. К онкурс Чӑваш
патш алӑх филармонийӗнче (Урицкий урамӗ, 31 ҫурт) иртет...»
П аллӑ сунарҫӑ чӑваш кулӑшҫине вуласа пӗтерме памарӗ, радиотелефонпа шӑнкӑравларӗ. «Хоппа-оппа» тени илтӗнчӗ трубкӑра. Л ап
шу хӑй те оппалатса илчӗ те алӑ сулчӗ.
- М улкач месерле таш лама пуҫличчен каҫса килес, тусӑмсем. Эс,
Иван Мучи, ӗлӗкех артистра ӗҫленӗ... Ҫ итӑр мучи Качаки кирлех пульха вӗсене. Эп, Куҫма Чулкаҫ хӳттипе, тен, тӗнчери чи чаплӑ сунарҫӑ
пулса кӑтартӑп вӗсене. Ш ашкӑшӑн кулянмӑпӑр, пӗртен-пӗр йытта алса
ӑшӗнче те усрӑпӑр.
М улкач тирӗ парса катам аран ҫине ларчӗҫ те вӗсем, «Атӑл тӑрӑх
сасси ян каять кимё ҫинчи капӑр хёрёсен» тесе юрла-юрла сылтӑм ҫырана каҫрӗҫ. Ҫӳлелле улӑхрӗҫ кӑна, Тимӗр Феликс урамӗнчен автобус
кӗрлеттерсе тухрӗ. Ш аш ка урапасем хушшипе темле вирхӗнсе юлма
ӗлкӗрчӗ. К ачака чӗвен тӑчӗ. Автобусён хыҫалти алӑкӗ хытах хупӑнман та, унтан пӗр тӑлпан ҫамрӑк хура мӑйӑхне вӗлкӗштерсе кутӑн
ҫакӑнса пырать. Х ӑй вӗҫӗмсӗр«хоппа-оппа», «оппа-хоппа» тесе ҫухӑрнӑран ӑнланчӗҫ абитуриентсем: «тӗрӗс йӗр ҫинех ӳкнӗ».
Ку ҫуртра тахҫан авал вӗсем чӑваш хӗрарӑмӗсен курултайӗнче те
хӗрарӑмла пулса курнӑскерсем, хӑрамасӑрах таплаттарса кӗрсе кайрӗҫ. Хуралҫӑ тытса чарма пӑхрё. Лапшу ӑна: «Мён эсӗ, тӑмсай, чӑваш
халӑх артистне Ш аш кӑна та ку таранччен паллаймастӑн-им е саншӑн
К оза Ҫ иторовна Капустина Раҫҫей искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ
мар-и?» - тесе ҫеҫ хӑварчӗ. «Ой, халь пӗлес ҫук, йытти-качакине те,
кашни ҫеҫтепине те тӳрех тава тивӗҫлӗ ят хураҫҫӗ те, эпир ҫеҫ тӑрса
ю лтӑмӑр ӗнтӗ хисеплё ятсӑр, пета, темле чӑтать искусстви», - тесе
ӗнсине хыҫса тӑрса юлчӗ хуралҫӑ.
Пӗр алӑкран «хоппа» та «оппа» гени илтёнет. У нта кӗрсе кайрёҫ
Лапшусем. Кӑваиисене аран-аран хупланӑ гшкесем хушшинче пӗр
артист икё качака пу гекки ты гса тӑрать, ватӑрах арҫын вӗсем тавралла кутӑн тӑрса ҫаврӑнать, хайхи автобусран ҫакланса пыраканни хоппалагса аллисемпе тем кукӑргкалать. Ку кунта асли пулас.
- Эпир конкурса килтӗмӗр! - салтакри нек тӳрленсе тӑчӗҫ алӑкран
кӗнисем. - Хам-хам! Ме-кек!
- Ну и штуш, - кӑмӑллӑн кулса аллисене гшхаттирле хӗреслесе
ты трӗ Аслӑ хоппи. - Хэ-хэ-хэ-хэ. Ак япала...
- Т ы т та хыпала, - чӑтаймасӑр кулса ячё Лапшу Ҫ гаппанё те ҫара
пӗҫлӗ пике енне тинкерсе.
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Ш аш ка сӑмсине нӑш латтарса ҫара кӗлеткеллӗ артисткӑсем тавралла чупса ҫаврӑнчӗ, сӑмсине каллех тутлӑн наш-нӑтп тутарчӗ. Ахӑртнех чӗрчунсен ҫуркуннехи савӑш шухӑшӗ пырса кӗчӗ сунарҫӑ йыттине. Япала хыпала тенине илтсен, ватӑ артист та ура ҫине сиксе тӑчӗ:
«Хоп-па!» -«Хоп-па... конкурса апла, хоппа-оппа, ай -ой ,-м ӑй ӗҫин ех
шуса аннӑ ҫӑра ҫӳҫне шӑлса илчӗ Асли. - Мӗскер? Итлӗр-ха, эй-ей...
Мӗн тума пултаратӑр? Лукьянов, Семенов, тыттарса пӑхар-ха вӗсене
экзамен пекки, хэ-хэ-хэ...
Ик хулхушшине икё чипер качака путекки хӗстернӗ Валерий Лу
кьянов Илле Семеновне хӑлхаран тем пӑшӑлтатрӗ, ватти вара, чеен:
Куҫ хупса иличчен эсир арҫынтан хӗрарӑм пулса тӑм а пултарсан тата миллион хут хоппалатсан, сире тӳрех ш тата экзаменсӑр, вне
кон-курса кӗртсе яратпӑр. Йыттине театр япалине хураллама илӗпӗр.
Качаки... концерт хыҫҫӑн пусса ш ашлыка яма юрать... - терӗ питкуҫне пӑрӑҫ хыпнӑ хыҫҫӑнхи пек улӑштарса.
- Ҫук, Ҫитӑр мучи Качакисӗр ман пурнӑҫ ҫук, вӑл маншӑн ёмӗрхи
тус, вӑл манран нихӑҫан та уйрӑлмӗ, - пуҫа пӑркаласа илчӗ Иван Мучи. Хакӗ ҫук ун.
- Эпир хамӑр ҫамрӑк поколени ӳстеретпӗр-ҫке, акӑ мӗнле хип-хитре качака артисткӑсем. Иван Х ристофоровӑи чун ю ратнӑ Люськисем, чӑваш искусствин малашлӑхӗ вӗсенче, - чӗрре кӗме хӑтланчӗ
Лукьяновӗ. - Вӗсемпе эп пӗрре кӑна мар сцена ҫинче вылянӑ. Вагӑ
качака... Пенсионерка... Эсир, мучн, хӑвӑр та яш мар ӗнтӗ... пирӗн
пикесене куҫлатӑр пулин те, ҫапах... Конкурс условийӗнче вар а... «те
атр яшсемпе хӗрсене чӗнет» тенӗччӗ. Мӗнле, Виктор Аркадьевич?
Аслӑ Х оппи Виктор Петров, чи Аслӑ артисчех пулчӗ иккен, питӗ
ҫивӗччӗн сӑнать хӑнасене.
Илле Семеновӗ хӑйӗннех перет:
- Давай, пултаратӑр-и эсир хӗрарӑм сӑнарне гума е миллион хоппалатма?
Сав саман грах Лапшу Ҫтаппанё Уҫтук ҫырминчи асамлӑ курӑкне
ш ӑлавар кӗсйинчен кӑларчӗ те ҫӑвара хыпрё, ҫуррине Иван Мучине
пачӗ: «Ме, чӑмла». Туххӑмрах абитуриентсем ҫап-ҫамрӑк абитуриенткӑсем нулса тӑчӗҫ. Экзаменаторсен куҫӗсем яшла сиккелесе илчӗҫ.
Илле Семеновё асӑрхамасла тенӗ пек Лапшун чӑмӑр купарчине алли
пе шӑлса илме ӗлкӗрчӗ: «Ах, пёрреччӗ...» Театрти чипер пикесем
хӑйсем умӗнче юмахри пек ҫуралнӑ артисткӑсене ыталаса чуптурёҫ те
пилӗкӗсене тутӑр ҫыхса ячӗҫ.
Хоппасен ҫёршывне лекнё ятпа саламлатпӑр сире тесе пурге хопиалатса оппалатма нуҫларӗҫ: «хоппа-оппа!»
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Вӗрекен хуранти месерле ҫаврӑнса ӳкнӗ мулкач та урисемпс тапӑлтатса Й ӑлӑма ҫити янратрӗ: «хоппа-оппа!»
«Хыпарта» кӗҫех пӗлтерӳ пичетленчё: «ҪИТЕС ВӐХӐТРА!!! Иван
Мучипе Лапшу Ҫтаппанӗ Виктор Петровӑн «Минмӗн» театрне ӗҫе кӗнӗ.
Кӗлпук Мучи «М унча» лапки ҫинче сысна ҫури ӑшалать».

ХӐЙӐРЛӐ АРП А
Ш упашкар Арпачӗпе тройка тӑвалла ярлаттарса хӑпарать. Кӗлпук
мучи. тилхепине пушатса каялла ҫаврӑнса пӑхать те. Чӑвашхумӗ ҫинче сӑпкари ача пек ҫари ҫухӑрса ярать: «У-a! у-a! улах урамӗ!»
Чӑваш театрӗ хыҫӗнчен купӑс каласа тухакан Ухтер мучи шартах
сиксе ӗнсине кӗҫӗтмесӗрех хыҫать:
- Турруна кӗлту, тӑванӑм-каллегӑ, хӑвна юмахлӑха кӗртсе янӑшӑн,
кунта каккуй санашкал виҫ лаш апа чупма. килти моськӑсем ҫине утланса виҫ шит сиктерме те памаҫҫӗ. Ҫурран урам, э, ӗлёкхи Мускав Хусан ҫулё мар: ни урапаллӑ, ни ҫуналлӑ, ни ракетӑллӑ, ни атӑллӑшывлӑ транспорт ҫӳремест. Чӑваш кино мар-ши эс? Тен, Чӑваш...
- Чӑваш -ха эп, чӑвагаах, сан юрруна та кунтӑка тултарсах пыраттӑмччӗ-ха, «атте мана шур пӳрт лартса парайрас ҫук, ирӗксӗрех
каяс пулать ҫӗн ҫӗре» тесе ҫӗре ҫити пуҫ тайса янраттараттӑнччӗ тин
ҫеҫ, ахальтенех пулас ҫук-ха, тӑр кӑнтӑрлах нуша ю рри юрлас ҫук.
Чӑваш нуши пулас-ха эпир иксӗмӗр те.
Ҫаплах ҫав, - яп-яка янахне артистла шӑлса хаш латса 1шет Ух
тер мучи. - Сухал укҫипех А рпатра ар пӑтти ҫиеймӗн. Сан та, тем,
кӑрманунта арпа ҫеҫ.
- А рпи пулсан, тарамччӗ-ха, тусӑм, вӑл та пулин хӑйӑрланса юхса
пырать-ҫке. Атӑл хысакӗнчен кунта ҫигиччен ҫур кӑрман та юлмарӗ.
Урхамахӗсем ты тса чармалла марскерсем те...
- Етӗрне рысакӗсем пуль-ха, леш, тӗнче чуппипе чуиаканнисем.
- Ш упаш картанах. Ехрем хуҫа ҫилҫуначӗсем. «Атӑл караванё»
ятлӑ суту-илӳ ярмӑркинче эпӗ вёсене авалхи купцаран сысна ҫурилле
ҫухӑрса-ю рласа выляса илтӗм. Кӑрманӗ-мӗнӗпех парнелерӗ. Ҫавӑн
хыҫҫӑн ухӑр-ямшӑк пулса кайрӑм га... вӑя ниҫга хума май ҫук, хӑгь
Уйӑха кӗвентеллӗ хӗрӗпех туртса ангар. Туртса антарас тесе сиксе те
пӑхрӑм, ҫут лӗпкене пӗлёт арки тивнипе А тӑл хысакӗнчи хӑма кавир
ҫине хаплатрӑм. Туй шилӗкне лекрӗм. Праски инке хӗр парагь иккен.
Кӗвентеллӗ хӗр вырӑнне хӑть эсӗ те пулин качча пыратӑн-и мана, Прас
ки чунӑм , тесе алла ҫӳлелле тӑсрӑм , вӑл чӗнтӗрлӗ ар к ӑп а пите
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кӑтӑклантарса ҫурхи тихалла тёпёртеттерчӗ кӑн а... У ҫӑлм а тесе А тӑл хӗрне
тухрӑм га театртан... Ю рӑпа хутӑш «урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса, ҫилхи вӗҫӗсене вӗҫтерсе...»
- Ан суй, Кӗлпук мучи. Праски инке
вӑл халь ҫӗр хӗр качча парса ҫӗре ҫитнӗ те
Ҫӗр ҫинче ҫук хӗрарӑм-чемпионка пулса
тӑнӑ, хӑй кинемие тухнӑран качча тухман
вӑл сире, чапанӑн хӑрах ҫаннине тӑхӑннӑ
тёп каччи те виличчен памасть ӑна сире, йӗплерӗ «эп чӑваш артисчӗ те эп чӑваш
артисчӗ» тесе мӑкӑртатса пыракан ӳсӗртеЧР халӑх артисчӗ
Геннадий Терентьев рех арҫын.
Ухтер мучи
- Арпи те ку иртнӗ ӗмӗртиех пулас,
ҫампа вакланса хӑйӑрланса кайнӑ тем? сӑвӑрса пӑхрӗ Ухтер мучи, - «Хумсем
ҫырана ҫапнӑ» чухне пирӗн шӑл хушшине
ты р пӗрчи те, пылак салачӗ те лекетчӗ,
хы рӑм та самаях сарӑлатчӗ, халь, мӗн,
хывӑх, хылчӑк... Сан та кунта пӗр тырӑ
пӗрчи ҫук...
- Эй, мӗн калан иртнӗ пурнӑҫ пирки.
Вӑл саманара эп те сысна ҫурилле ҫухӑрса кӑна мар, самӑр сысни ҫинче те утлансах ҫӳренӗ...
- Ҫапах та, кала-ха, арпине ӑҫтан тиерӗн ҫак, тӑванӑм?
ЧР халӑх артисчӗ
Ефим Никитин - Арпине ӑна Ехрем хуҫан кӑрманне
Кӗлпук мучи
арпа тултарнӑ нуҫсем тултарса панӑччӗ.
Эс, Кӗлнук мучи, сапса пар ӑна артистсемпе художниксене, писательсемне композиторсене. пуҫтарччӑр вӗсем выля-выля, ташла-ташла та,
юмах ҫапса та купӑс каласа, тӑрантарччӑр хырӑмӗсене, тенёччӗ ҫӳл
тӳперен... Итле малалла. Праски инке уткас ианӑ хыҫҫӑн, лава Ильич
хыҫне ҫитсе тӳнтерес теттӗмччӗ кӑна... Пӑхатӑп, мӑн ҫул ҫинче катӑк
йӗмеемпе cap тутасем юмахри ухмах Йӑван кӗл ӑшӗнче пӑрҫа суйланӑ
пек хӑйӑр юхтарса ылтӑн шыраҫҫӑ, йӑлтӑрккисене ҫӑвара хыпаҫҫӗ те
сӗлтӗркине-каяшне ҫак кӑрмана сапаҫҫё, сире кашнине пёрер пӗрчӗ
хӑйӑр теҫитет, арпапа хутӑш кавлетёр тесе ҫут хырӑмӗсене шӑла-шӑла
хӑйӑр ҫулне такӑрлаҫҫӗ шӗвӗрккесем.
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- Ӑнланмалла, - купӑса урам тулли туртса ярать Ухтер мучи, вы лякан-таш лакан-ю рлакан-сӑрлакан валли ы лтӑн хӑйӑр пӑхӗ те
тутлӑхлӑ тесшӗн ӗнтӗ вӗсем, пире...
Л аркӑч ҫинчен сиксе аннӑ Кӗлпук мучи, тилхепине урам варрине
каплантарса лартнӑ Чӑваш соцбанкран яваласа илет те, Ухтер мучине авалхи ҫурт еннелле сётӗрет.
- Куратӑн-и чӳрече тӑррине мӗн ҫырнине?
- «Чечек» тесе ҫырнӑ.
- Кӗрер те унта, кафеллӗ-кофеллё парне туянар та, тусӑм, чӑмар
ю наш арти ҫамрӑксен театрне.
- М ӗн тума? Купӑс каласа юрлама-и?
- Ҫу-ук, туя. «Карчӑксем качча тухаҫҫӗ» паян унта. Лекҫи Васи
льев режиссер вӗсене, качча кайиччен, халӑх ҫине кӑлариччен, тёрӗслесе пӑхать. А тӑрук пирён валли те пӗр-иккӗшне хӑварать? Праски инкиминки йӗплӗрех... пире вара ҫамрӑксен карчӑккисем те пурпӗрех...
- Кӗсьере пёр пус та ҫук, паян та хытнӑ ҫӑкӑрпа тӑр шӳрпе ҫеҫ
тултартӑм хырӑма.
- М ай та хырӑмра арпапа хӑйӑр кӑна ҫав. Ҫамрӑксен театрӗнчи
ҫамрӑк карчӑк Праски инкерен те йӗрӗрех пулӗ те... ӗлӗк-авал «Ҫывӑракан Венерӑна» ыталаса выртни мар пуль ҫав халь. Аптриш.
Кӗҫ А рп ат вӗҫленнӗ тӗлтен ҫӳлерех тӑвӑр урам ҫӗр ҫӗмёресле
янӑраса каять: хоппа-оппа! А наталла тӗлӗнмелле чаплӑ йыш уявлӑн
анать. М алта мӑйне хӗрлӗ хӑю ҫыхнӑ, чанк тӑр ак ан хӳри вӗҫне
хӑмач ҫакн ӑ Ш аш ка вӗлтӗртеттерсе пы рать. Ҫ итӑр мучин мӑйрак а л л ӑ К а ч а к и н е ы л т ӑн л а са-к ӗм ӗ л л е се п ӗтер н ӗ, м ӑй ӗн ч ен йӗс
ш ӑн кӑр ав ҫакса янӑ. Ёмӗр сӳнмен вӑрӑм чӗлӗмне хы пнӑ Л апш у
Ҫ тап панӗ йӗлтӗр ҫуни-урапи умӗнче тилхепе ты тнӑ, ӗнси ҫинче лар ак ан К уҫма Чулкаҫ «Чечек» кафе ҫуммипе авалхи «Атӑл» хупаха
ш ы рать пулас. Тӗнчери чи паллӑ т а чи чаплӑ сунарҫӑ хыҫӗнче, унӑн
икӗ кӗпҫеллӗ пӑш алне чӗркуҫҫипе тӗкӗнсе, И ван М учи мӑнаҫлӑн
тӑрать. К ӑкӑрне ҫӗр ҫулпа явакланӑ. Л авран шит уйрӑлмасӑр чӗрчун
тӗнчи ш авлӑн куҫать: арӑслан хӳринчен упа ты тнӑ, упинчен каш кӑр,
каш кӑрён чен тилӗ, тилӗрен куян, куянран п ӑсара... Ӑсанӗ-мӗнё
сы влӑш ҫарӗ пек ваш латса вӗҫет.
М илицисем тин кӑна мӑнкӑмӑллӑн саркаланса тӑратчӗҫ-ха. Л ап
шу Ҫтаппанӗн Ш аш ки пӗрре хамлатнипех таҫта кайса ҫухалчёҫ, ас
фальт кӳлли ҫеҫ капланса юлчӗ вёсем хыҫҫӑн.
- Выҫӑпа ура ҫинче аран-аран тӑракан йӗнтеллигентсене урӑлтаркӑча ҫавӑтса кайса «ҫаратма» ҫеҫ пултараҫҫӗ вӗсем, пирӗн тӑнсӑр хуралҫӑсем, - тесе урам тулли кулса ячё Кӗлпук мучи.
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Ухтер мучи чӑваш юррисене купӑспа пуҫа чалӑш тарсах аййаралаттарма тытӑнчё. Уяв хумӗ ҫитсе ҫапнипе Кӗлпук мучин ӗмӗрхи шлеп
ки вӗҫсе сывлӑша ҫӗкленчӗ, радио хумӗпе Чӑваш ҫӗршывӗ ҫийӗн хӑлатла ярӑнчӗ. Ехрем хуҫа ӑйӑрӗсем Ҫитӑр мучин качаки умӗнче чӗвен
тӑчӗҫ те авалхи Ш упаш кара вӑратса кӗҫенсе ячӗҫ. Ҫуна-урапа сылтӑмалла вӑрт ҫаврӑннипе Чулкаҫ ямшӑк хулпуҫҫийӗ ҫинчен сирпӗнсе
йӑваланчё, чёкеҫ курӑк сӗткенӗпе сывалас ӗмӗтпе «Чӗкеҫе» вӑшт кӑна
кӗрсе ҫухалчӗ.
Кӗлпук мучипе Ухтер мучи лав ҫинчен Иван Мучине меллӗн йӑтса
антарчӗҫ, менелник ячёпе кӑтӑкламасӑрах саламласа ӑна чӑваш халӑхне кула-кула ёҫлеме, ю рла-ю рла, таш ла-гаш ла пурӑнма кулӑш
ҫимӗҫҫи ӳстерсе панӑш ӑн вагӑлла тав турӗҫ. Ехрем хуҫа ҫурчӗ умӗнче
кӑмӑллӑн кӗтсе тӑракан килпетлӗ мӑнттай йӗкӗт умне ҫитерчӗҫ.
- Ы рӑ сунса кӗтсе илетпӗр сире, Иван Иванович, хаклӑран та хаклӑ
ҫыравҫӑмӑр, хастартан та хастар капкӑнҫӑмӑр, яшӑран та яш ӑ артистӑмӑр, хамӑрӑн Писатель керменӗнче, ҫӗр ҫул тултарнӑ ятпала
кашни чӑваш сире ҫёр хут ыталаса саламлать. Тархасшӑн, пурне те
хапӑлласа чӗнетпӗр Ехрем хуҫа ҫуртне хӑнана, Чӑваш ӑн Аслӑ Кулӑшҫин менелникне, - тесе чӑваш писателӗсен пуҫлӑхӗ Хветӗр Агивер
чаплӑ хӑнана ытамласа илчӗ.
Иван Мучи хӗвеле хирӗҫ тӑрса виҫӗ хутчен пуҫ тайрӗ те, пурин
ҫине ге куҫӗнчи ҫиҫӗмне сапса:
- Тавтапуҫ еире, чӑвага ҫыравҫисене, ҫак керменте чӑваш ӑн аваллӑхӗпе малаш лӑхне паянхи тӗвӗпе ҫыхӑнтарнӑш ӑн. Х оппа-оппа, терӗ. Иван Мучи ухмаха тухнӑ теее ан тӗлӗнӗр. «Хоппасен ҫӗршывӗнчен» кӗрлеттерсе ҫитрӗмӗр-ҫке. Экзамен тытса Хоппасен театрне артиста кётӗмёр. Чӑваш халӑх артисчӗн хисепне тивӗҫрӗмӗрех пуль тетӗп
Лапшу Ҫтаппанӗ, Улайкка качака тата Ш ашка. Куҫма Чулкаҫ ҫеҫ
пыр чирне пула ҫывӑрса юлчӗ. Ну ку хӑямата-ха. Чулкаҫ геройӗсем
пурпёрех пӗрле, авӑ епле ӑррлатса та хӑрлатса тӑраҫҫё. Кӗлпук мучин
урхамахӗсем Ухтер мучин юррисемпе пӗрле епле тапӑртатаҫҫё! Тавах
сире пурнете. Хоппа-оппа!
- Хоппа-оппа, опна-хоппа! - кӗрлесе кайрё Ш упашкар.
Писатель куҫӗпе пурнӑҫ ҫине пӑхма аван-и сире? - тесе Иван
Мучин классикӑллӑ сӑмси умне шӑтарса пӗтернӗ пӑрӑҫ хутаҫҫи пырса
тӗкрӗ Чӑваш радио ҫынни.
Иван Мучи чӑваш тӗнчи илтӗнмелле кулса ячӗ:
Ха-ха! Писатель-кусатель ячӗпе-и? Хо-хо-хо! Чы ш кӑ тытӑмӗнчен хӑтӑлнӑ чӑваш турӑ ячӗпе те, патш а хушнипе те, тӗшмёш чӑпти
пулса т а п у р ӑн м ан ш ӑн Чее Еххӗмпе ҫил арм ан ӗ ав ӑр тм астӑ п .
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Вӑхӑтлӑха ҫӗтнӗ пуҫ вӑл халӗ те туллиех. Ача ҫуралнӑ каҫ юлашки
уявҫӑ вунӑ хут виҫ те пӗрре кас тесе коммунхоз «ырлӑхӗпе» сысна
валли майланӑ механизаци - пӗр вырӑнта тапӑртатни, ш ӑнапа калаҫни, ш ӑмӑсӑр япала. Авӑ, Кӗлпук мучин кӑрманӗнче сире валли пуш
пуҫсем тултарса панӑ пуш хӑйӑрлӑ арпа. Каҫса тӑкӑр ӑна урам урлӑ.
Унта ултавҫӑсен темле хвончӗ пуррине куратӑп. Хӑйсем чаваланччӑр
ылтӑн юлашкийӗнче. Сире вара, наци мимине, ылтӑн-ахахнех паччӑр.
Ҫапла-и, халӑх?
- Хоппа-оппа, ҫаплах пултӑр!!!
Кӗлпук мучин урхамахӗсем ямшӑкӗ тавҫӑрса илнччен кӑрмана
пушатса та каҫрӗҫ. Пӗчӗк ҫурт умӗнчи кунана кӗҫех К арл М аркс урамӗпе анаталла чупса ҫитнӗ cap туталлӑ сӑрӑ хуртсем чавалама пуҫларӗҫ.
Хӑнасем Ехрем хуҫа ҫуртне кӗрсе тулчӗҫ. Иван Мучи сывалнӑ
Куҫма Чулкаҫа хул хушшине хупрӗ. Лапшу Ҫ танпанӗ Ҫ итӑр мучи
качакине тӑварса купӑста пачӗ те Ш аш кине алсана чӑмтарчӗ, Арӑсланпа ю наш ар хурала тӑчӗ, шухӑша путрӗ: «Эх, лекеймерӗм Чӑваш
патшин ҫӳллӗ пуканӗ ҫине. Чӑваш патшин хӑмӑтне пиртен ҫивёчреххи
те ҫамрӑкраххи тӑхӑнса лартрӗ, Пӗрремӗш М икулай патша пулса тӑчӗ,
ы р ӑ ҫеҫ сунатӑи м атура. Н ач ар сунарҫӑ пултӑм пулас, вӑхӑтра
шӗкӗлчеймерӗм ш ӑмӑсӑр чӗлхесене. Турӑсем ҫумӗнчи ҫемҫе пукан
ҫинче ларас пулсан-и халь... ылтӑнран пайланӑ хӑйӑр пӑхӗпе тӑрантарса усрас ҫук чӑваш интеллигенцине».
Кулӑш кунё пуҫланать! Тӗнчери чи паллӑ та чаплӑ сунарҫӑпа тнскер кайӑксен патши Арӑслан пурне те кулма-култарма чӗнеҫҫӗ авӑн
уйӑхӗн каҫӗнче.

МӐКЛА-МУКЛА ПӐРУСЕМ
Ултӑ ҫул каялла, кӑрлач ҫӗр ҫине пуснӑ кун, тепӗр хут «Кӗрхи
кунри тамаш а» курнӑччӗ. Ҫ итӑр мучин Качаки халӗ те кулӑшла лава
мекеҫленсе туртса хӑпарать. Ухутник йӗлгӗрӗсене хӑма татӑккисемпе
ҫапса тунӑ ҫунин туртисем шӗшкӗ гуйисем хушшине каллех «Вӑрӑм
сухалне» кӳлсе тӑратнӑ. Ҫурӑмӗ хыҫёнче ик кёпҫеллӗ пӑшалӗ. Ю на
ш ар ырхан Ш аш ки лӗскет.
«Вӑрӑм сухал» утмӑлта та кӑвакарманш ӑн ытлаш ш и тӗлӗнмерӗ
И ван М учи ҫӗр-мамӑк утиял айӗнчен канса тухнӑ хыҫҫӑн. Ара, ма
ватӑлас К ачакан? Э леватор ячӗллӗ оперӑпа балет театрӗ ҫумӗнче
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ӳстернӗ ҫӗр тонна купӑстана кавлесе ячё-ха вӑл. Куян шӑмми кӑшласа пурӑнакан Ш ашка, авӑ, ниепле те самайланаймасть. Хуҫи ӑна Аслӑ
К а н а т ҫуртӗнчен ты тса тухнӑ бю рократсемпе кармаҫӑварсене шӑмӑсӑр чӗлхесене михёрен тартнӑш ӑн ҫавӑн пек айӑпласа нушалангарса пурӑнать. Ара, ӑна пулах Улайкка хаспатин Ш упаш кар мэрӗнче нумай тытӑнса тӑраймарӗ, суйлавра хӑй те чӑваш патшине лекеймерё. Ҫ ав тери пысӑк хур кӑтартрё Ш аш ка «Ивлапшаш кач» эртелне.
Ҫирӗмӗмӗш ӗмӗрти наукӑпа техника революцийӗ парнеленё рессорлӑ.
чӗнтӗрлӗ ҫӑмӑл кӳмепе ҫӗнӗ улпутла ярӑнатчӗҫ. Каллех Ш аш кӑна пула
ҫак ырлӑхпа усӑ кураймаҫҫӗ. П онька понине вӑл сыхласа усрайманҫке. Тёп хула енчен чан сасси илтёнет. Эсир ҫитсе йӗрке тусан ҫеҫ ӗнтӗ,
теҫҫӗ хирӗҫ пулакансем.
- Ҫавӑнпа Ш упаш кара васкатпӑр. чӑваш халӑхӗ чённӗ ҫёрелле.
Итле-ха халӑх чанне? М акӑрса чӗнет. Но, шуйттан кӗвенти, васкарах! - урхамахне ҫурӑм тӑрӑх пушшипе туртса касрӗ Лапшу. - Чӑваш
культурине ҫӑлма!
Ҫук, ҫӑласси пулмарӗ вёсен те ӑна. Кармаҫӑварсемпе бю рократсем параппан ҫапакан пуш лаптӑка ҫеҫ лекрӗҫ. Чухӑн чунлӑ чухчухсем ҫурӑк валашка умёнче пӗр-пӗрне хирсе пуҫ пуласшӑн тӗрткелешнинеҫеҫ курчӗҫ. Ш ӑршлӑ апатпа тус-юлгашне, енгеш-ӑратнине вараласа асавӗсене хӑйраса ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Тем гёрлӗ канашӗ, партийӗ, кунӗ
кӗресӗ, ассам пӗлейӗ, курултайӗ, ака тӗмӗ... Н аука «тухтӑрӗсем» Атӑл
ҫыранӗнче мар, Амасункӑ чӑтлӑхӗнче, Типет тӑвӗсем хушшинче, Ахрика лумумпнсемпе чумписен йӑхӗнче вилесле шыраҫҫӗ чӑваш кутнепуҫне - хӑйсен пӗҫ хушшине пӑхма мансах. Упӑте еткерлӗхӗ пирӗн
еткерлӗх тесе мӑкла пӑрусем пек муклатаҫҫӗ. Урам тулли акатемик...
Палласа илме ҫук кам хӑш акагемин чӑн е чӑн мар членне.
Ю рать-ха хамӑн чӑнниех, - тесе шӑлаварне ш анчӑклӑн хыпашласа пӑхрӗ те Лапшу хёрлӗ ҫурт ҫине ҫырса ҫапнине вулама пикенчӗ.
-Анланмастӑп. Пулӑш-ха, Иван Мучи, эс леш тӗнчерен таврӑннӑскер, ген унта тӗнче чёлхине вӗреннӗ.
Вӗренмен, маншӑн анне чӗлхи - тӗнче чӗлхи, - тесе куҫне ыраттарсах вуларё Иван Мучи те. - Чӑвапш а та, вырӑсла та мар ку. Ахрат
ҫырми чёлхи пуль...
Лапшу Ҫтаппанӗ урам тулли ахӑрчӗ:
Ҫӗн чӑваш тимук ӑраттисен чёлхи вӑл! Турнимакӑл чёлхи. Ш у
паш кар турккӑ, нимёҫ, акӑлчан чӗлхипе ҫеҫ палкать. Чӑваш чёлхи
шкулта та йӑваш. Пурте ачисене турнимакӑл чӗлхипе макӑлтаттарса
тӗнчене кӑларасшӑн, хамӑр чӗлхене сапасра ҫеҫ тытаҫҫӗ. А тӑрук кирлӗ
пулагь патш ана ларас пулсан...
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- Хам! Хам!
- Сан ҫывӑх тусу та ҫавнах капать. Хамсен, ю т ҫӗр сёмсёрёсен
чӗлхи-сӑмахӗ ҫавӑрса илнӗ иккен тӑван хулана. Тӑван хулах-ши ку? ун-кун пӑхкаларӗ И ван Мучи. - Чӑваш сӑмахне ҫӗр ҫӑтнӑ-ши?
- Ха, кашни урамра панккӑ, - ш ӑтӑк кӗсйине чиксе пӑхрӗ Лапшу
Ҫтаппанӗ. - Кансервӑ панккинчен нумайрах пуль. Ячӗ-шывӗ те кал
лех ют чӗлхеллӗ: «М енатеп» панкки, «Мегаполис» панкки...
- Хам! Хам!
- Тёрёс, ш аш ка, - ухутник йы ттине чӗрҫи ҫине л ар гр ё И ван
мучи. - К аллех хамеем нам ӑса пёлмесӗр хуҫаланаҫҫӗ Ш упаш карта, чӑваш укҫине таҫти тӗпсӗр тинӗсе юхтараҫҫӗ. «Аяр» панкки вунш ар пин ҫы нна м акӑртнине манман, ҫаплах утаҫҫӗ ун талла ҫулламан пӑрусем. А й-ай, ака кӑмпи пекех ретленсе ӳсеҫҫӗ тӗп хулара
хам -такам панккисем.
- Пӑх-ха, пӑх эс лайӑхрах! - тӗллесе кӑтартрё хитре ҫурт ҫине
Лапшу Ҫтаппанӗ, - «Венера!» Ю рату пылакне сутакан ясар лавкки
мар-ши ку?
Иван Мучи канлӗн каҫӑрӑлчӗ:
- П аҫӑртанпах пӑхса пырап-ха вӗсене. Ячӗсене вуланипе яп-яшланса кайрӑм. «М ария», «Эльвира», «Любушка», «Пӑпаки»...Парижра мар-ши эпир, тусӑм? Ҫапах та... Пӑлаки пылаккнне тутанса пӑхиччен хастарланар-ха. намӑс курӑпӑр тата, ҫурӑм ҫумне ҫыпҫӑннӑ хырӑма уйӑрар. Авӑ, ӗлӗкхи «Атӑл» хупахран тӑварахра, кӗтесри капӑр
ҫуртран тутлӑ ш ӑрш ӑ палкать.
Ни урапа-ни ҫуна Чӑваш театрӗ умне кӗрлеттерсе ҫитрё. Лапшу
Ҫтаппанӗ урхамахне мӑн мрамор юпаран кӑкарчӗ те, ҫул ҫинче машинӑран ӳксе юлнӑ купӑста пуҫне качака умне пӑрахса пачӗ, Ш ашкине
алсана чӑмтарчӗ, Иван Мучипе ытаклаш са хупахалла уттарчӗ.
Хӑнасене Пассам хаспатин саркалансах кӗтсе илчӗ, аран апачӗ
ҫитерчӗ. Вунӑ тилӗ тирӗ парса хӑварчӗ тӗнчери паллӑ сунарҫӑ юг гӗнче
апачӗшӗн.
- Тем тесен те эпир Ш упаш карта марах, - пуҫне иккӗленӳллӗн
силлесе илчё И ван Мучи. Урамё те Лумумба ятлӑ, ҫурчӗ-йӗрӗ ҫине
ҫырса ҫапни те ют чӗлхепе, лавкки-панкки те, апачӗ те, таварӗ те таҫти-мурги. Ш ӳрпеҫиес тенӗччӗ те... ниҫта та тӗл пулмарӗ. Ҫ итӑр мучи
качаки пире е мӑш кӑлласа е йӑнӑшпа Африка тӑррине е Анӑҫ хӗрне
илсе килсе ячӗ пулас. Ш ывӗпе фонтанё ҫине пӑхатӑп та, Венецири пек
т е туйӑнать.
Лапшу Ҫ таппанӗ таврана виҫҫӗ ҫаврӑнса пӑхрӗ.
- Тёрӗсех пуль-ха, тусӑм, - лӑплантарчё вара Иван Мучине.
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Чиркӗвӗсем Ш упашкарӑннах-иҫ. Паянхи пекех астӑватӑп хама Чулкаҫ Куҫми ҫавӑнти ҫуртра ҫуратнине, ҫуккӑ пулин те писательсен авал
хи ҫурчӗ, пурпӗрех халь те вӑл куҫ умӗнчех ларать. Эп пӑш ал персе
ярсан, Чулкаҫ мана хаҫат хучӗпе чӗркерӗ те «Атӑл» хупахра шыва
кӗртрё, Атӑл шывӗпе ҫунӑ хыҫҫӑн халӑх хушшине кӑларса ячӗ. Ҫӳретӗп
ҫапла ухутара ҫӗр каҫиччен хӗрӗх тилӗ, пилӗк лав пӑсара, кӗтӗвӗпех
каш кӑр-каш аман, хӑрамасӑрах упа-арӑслан тытса.
- Ч ӑваш халӑхне Й ӑлӑм лачакине путаракан тискер кайӑксене,
ик ураллисене, пӗрерӗн-пӗрерӗн шӗкӗлчесчӗ сан, Лапшу, - ӑс пачӗ
паллӑ сунарҫа Иван Мучи. - Ы тла хыт палкаҫҫӗ, куҫ хупмасӑрах
суяҫҫӗ, хула варрине пуш сӑмах керменӗ купалаҫҫӗ.
- Хам! Хам!
- Мулутеццӑ, Ш ашка! - Пассам хаспатин вак укҫа вырӑнне тавӑрса панӑ Нил пуллин хӳрине хыптарчӗ йыттине Лапшу. - Хамсем,
хамелеонсем вӗсем: тӗсне улӑш таракан калтасем, ҫил хӳрисем, намӑссӑрсем...
- Халӑх у мне икё питие тухма ю рамасгь те ҫав... Ялан вӑл пуҫлӑх
тени ҫапла-ҫке. Пёр питлё таса патш а юмахра та пулман. Атя, хавала
ав ҫав лав хыҫҫӑн.
А рпат урамёпе тройка тӑвалла ярлаттарса хӑпарать. Л аркӑч ҫинчн Кёлнук мучи каялла ҫаврӑнса пӑхрё те, тёлёнсех кайрё: йёлтёрлё
лавра гусёсем шӑл йӗрсе пыраҫҫӗ!
- Ехрем хуҫа ҫилҫуначӗсем-ха кусем, - пёлтерчё артист вёсене
сывлӑх суннӑ май. Арпа пуҫлӑ пуҫлӑхсем кӑрмана арпа тултарса пачӗҫ. Кёлпук мучи, сапса пар ӑна кӗлмӗҫ артистсемпе композиторсене,
писательсемпе художниксене, пуҫтарччӑр вёсем выля-выля, ташлаташла, юмах ҫапса та купӑс каласа, тӑрантарччӑр хырӑмӗсене, тесе
кулса юлчӗҫ.
- Авӑ мӗнле тӑрангарса усраҫҫӗ паян та чӑваш халӑхӗн ылтӑнран
та хаклӑ ӑсчахӗсене, маҫтӑрӗсене, - сӑнне сивӗтрё И ван М учи. Хӑйсем юмахри ухмах Й ӑван кӗл ӑшӗнче пӑрҫа суйланӑ пек те мар
ылтӑн хӑйӑрё купалаҫҫӗ пуль-ха.
- Хам! Хам!
- Ш аш кӑран нимӗн те пытараймӑн. Ш ӑрш ӑ вӑйлӑ пӗлет. Ку пуш
арпа кӑрманне культура, литература, искусство ӗҫлевҫисен килне мар,
Якши мулла умне кайса тӑк. Тилхепӳне вара ют ҫӗр ҫыннине шанса ан
пар, - Кёлпук мучин ҫуталнӑ шлепкине куҫё ҫинех пусса лартрё Иван
Мучи. Атя, хӑвала урхамахна тӑвалла, Лапшу! Пирён кӗнеке кӑлармалла!
«Чӑваш» хӑна ҫурчӗ ҫумӗнчи Чӑваш кӗнеке издательстви умӗнче
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пӗлӗт ҫӳлӗш ула ӗне капланса тӑрать, васкамасӑр хут чӑмлать.
- И ван Мучи, сан кӗнекӳсене ҫиет вӗт мушшальник янаварӗ. Ха,
суйла-суйла мӗшӗрет. «Тӗшмӗш чӑптине» «Хурхухпа» ҫӑтса ячӗ. «Телейӗм ҫук» тесе «Чее Еххӗм» те мӑн ҫӑварта курӑнми пулчӗ. «Сикекен
П ӑрҫапа» ӑш талан акан «М ёскӗн У панккапа» «Й ӑлай Й ӑкӑначӗ»
«Ю лаш ки уявҫӑ» пек ташлаҫҫӗ. Кур-ха, ӗне вӗсене те чӗлхипе ҫавӑргтарса илчӗ. Эй, эсӗ, ӗне, «Турӑ ячӗпе патш а хушнипе» ҫиетӗн-и чӑваш
кӗнекине?
У ла ӗне пӑванран хӑтӑлас тенё пек вӑрӑм хӳрипе ш артлаттарчӗ те
Лапшу Ҫ таппанне, мӗкӗрсе ячӗ:
- Му-у!
Ёнен хура ҫӑварӗнче «Чышкӑ тытӑмӗ» курӑнса кайрӗ, унпа пёрле
«Сунарҫӑ халапӗсем» шӑл хушшинчен тухса сирпӗнчӗҫ. Лапшу Ҫтаппанӗ аран-аран ҫут тӗнче кӗтессинче тӑрса юлчӗ.
- Ч ӑваш паян кун та «Чыш кӑ тытӑмӗнчех» иккен, - куляннипе
пӗчӗкленсе ларчӗ Иван Мучи. Ҫ ӑвар та уҫаймасть, йӑли-йӗркине те
ҫӗнетеймест, культурине те ютпа улӑш тарать, кӗнекине те тӑранман
ӗне хырӑмне тултарать. Эх, пурнап тен ҫав мӗскӗн мӑкла пуҫ, муклатса сиккелен амаҫури аннӳпе аҫаҫура аҫу хушшинче. Ху хуҫа пулаймастӑн. Э пир чухне чӑваш валли ҫуллен аллӑ-утмӑл ятпа кӗнеке
кӑларнӑ, халӗ - пиллӗк-улттӑ...
- Хам! Хам!
- Намӑс, - алӑ сулчӗ Иван Мучи. - Чӗр намӑс пире, мӑкла-мукла
пӑрусене, ҫӑвара шыв сыпса ула ӗнене ҫӑвар тулли кӗнеке ҫитерекенсене. Туртса илмеллех ҫав тӗпсӗр ҫӑвартан хамӑрӑн ӑс-хакӑл апатне.
- М алалла! - хӑваларӗ Лапш у урхамахне. - Атя, Иван Мучи,
«Капкӑна» тӗрӗслер, кам лекнӗ унта?
- К ам лектӗр ӗнтӗ унта, паллах, усал-тӗсел, - кулса ячё Иван Мучи.
Лапшу ӗнсине хыҫса пуҫне пӑркаларӗ:
- Усал-тӗсел халь капкӑна лекмест, тусӑм. Усал-тӗсел халь халӑх
пуҫӗ ҫинче ларать, халӑха ҫаратать, хуҫа пулнӑ. Пӗлетӗн вӗт эп сунарҫӑланнӑ Я маш вӑрманне?
- Ара, пӗлмесёр, Куҫма Чулкаҫпа унта пайтах мӑйӑр, кӑмпа татнӑ,
сан сукмаккусемпе утса киленнӗ.
Л ап ш у х уй хӑллӑн ан асл аса ал ӑр и ти л хеп и н е пӗҫ хуш ш ине
хӗстерчё те:
- Пирӗншӗн унта ҫул хупӑннӑ халь, - терӗ. - Вӑрмана ют патшалӑхсем пайласа илнӗ, тискер-кайӑк, вёҫен кайӑк ты тма вӗсенчен лицензи илмелле, вӗсене налук-пошлина тӳлемеяле. Х амӑр ҫёр ҫинче хамӑр
та хуҫа мар.
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М ӑкла-мукла, ҫулламан пӑру вырӑнӗнче, паллах, хуҫа пулаймастпӑр, - хушса хучӗ Иван Мучи. - Ш ӑмӑсӑр чӗлхе нимӗрӗпех, арпштех тӑранса лараймастпӑр.
У лайкка лава темле сьштӑмалла пӑрма ӗлкӗрчӗ. Й ӑлӑм енчен капланса килекен хура пӗлӗтпе тан выҫлӑх ӗне, кӗнеке-журнал чӑмлачӑмла, мӑн ҫул варрипе мёкӗрсе иртсе кайрӗ.

ҪӖР ТЕ ВУНӐ ХУТ КУЛСА ЯЧӖ
Лариван Йӑванӗн Йӑванӗ, тӗнче тытӑмӗн ҫулӗ ҫине хӑй Утикассинче пуҫласа хӗвел урине ты тнӑранпа ҫӗр те вуннӑмӗш хут пусма
тесе урине ҫӗкленӗччӗ кӑна, ҫурӑм хыҫӗнче темле шав илтнипе картах
ҫавр ӑн ч ӗ. Эй-кей! Ҫ а т м а пек ҫул тӑр ӑх А р ӑсл ан в аш к ӑр тать .
Тӗлӗнтермӗш урхамах ҫинче вӗҫсе юласран ҫилхерен ты тнӑ Ҫёрпӳ
тӑрӑхӗнчи М алти Ямаш ачи Куҫма Чулкаҫ сиккелесе ларать. Вӗсенчен юлмасӑр пӑлан пек качака ӗрӗхет. Лавӗ манерсӗр кулӑшла курӑнать. Ухутник йӗлтӗрӗсене хӑма татӑккисемпе ҫапса ҫуна пекки тунӑ
та, ҫулла чупма тӗпне пӗчӗк урапасем лартнӑ те, шӗшкӗ туйисем хуш
шине вӑрӑм сухала кӳлнӗ, ямшӑкӗ, чӗлӗме паклаттарса, улпут пек
сарӑлса ларса пырать, ҫурӑмӗ хыҫне ик кӗпҫеллӗ пӑшал ҫакнӑ. Пастай, пастай, паллӑ сунарҫӑ Лапшу Ҫгаппанӗ-ҫке ку? Авӑ, Ш аш ка ятлӑ
вёт йытти те ҫумӗнчех лӗпӗстетет. Урхамахӗ вара никамӑн та мар,
Иван Мучиннех. Пӗртте ватӑлман, самӑрӑлсаҫеҫ кайнӑ, мӑйракисем
ту такин мӑйракисем пек патвар, сухалӗ леш тӗнчери там ӑк хуранӗ
ҫумӗнче вӑш таланакан Ш уйттан сухалӗнчен пӗртте кая мар. Ай вайвай... Ҫитмӗл пиллӗкре теҫич уйӑхри качака таки пекех йӑрӑ. Вӗт вӑл
унӑн ӑслӑ мӑн пуҫёнчи кулӑш картинчен шӗвӗр мӑйракипе шӑтарса
тухса тарнӑччӗ, М ихаля мучин ял хӗрринчи ыраш анине тапӑннӑччӗ.
Ӑна курса М ихаля мучи хӑйӗн сурӑххисене кӳршин ани ҫине хуса
янӑччӗ. Пуҫланнӑччӗ вара кӳршӗ-аршӑн, ял-йышӑн выльӑхӗ пӗр-пӗрин
анпне тасатма. Ш акла пуҫ иекех туса янӑччӗ. Ҫ акӑн хыҫҫӑн кашнин
пуҫне, хальхи пекех, «мӗнле пурӑнас-ши килес ҫук» тенӗ шухӑш паралам а пуҫланӑччӗ. «Кӗрхи кунри там аш а» хыҫҫӑн ӑрсурник ирӗке
кайрӗ, кулӑш хумӗнче Утикасси утьӑккинче ярӑннӑ пекех ярӑнчӗ.
Мёнле лекнӗ вӑл Куҫма Чулкаҫӑн тӗнчере ҫук мухтавлӑ Лапшу Ҫтанпанё лартнӑ серепене, паллӑ мар.
Трр-рр! Ш уйттан кӗвенти! - тилхепине туртса карӑнтарчё те
Лапшу Ҫ таппанӗҫӗре яшт сиксе анчӗ. - Салам пултӑр, И ван Мучи!
Курманни сана, ҫӗр вунӑ ҫул пуль, чупса ҫитсе ы галарӗ ҫул
55

ҫинче тӗл пулнӑ юлташне Куҫма Чулкаҫ. - Ӑҫталла ҫул ты татӑн?
- Атӑл хӗрнелле. Уява. Уяв кӗрлеттерсе капӑрланакан Ш упашкарта ман та савӑнса юлас.
- Эпир шӑпах сан уявна кайма тухнӑскерсем-ха. Авӑ, кур, - хыҫалалла гӗллесе кӑтартрӗ Лапшу Ҫтаппанӗ.
- Ш аш ка пулӑшнипе ҫӗр те икӗ куян, хӗрӗх тилӗ, пилӗк лав пӑсара, пӗр лав пӑчӑр, икӗ пин кӑвакал, пилӗк карта хур кайӑк, картиш
тулли ӑсан, вунӑ каш кӑр, вӑтӑр упа тата тепёр арӑслан тытрӑм.
- Вӑт сана менелник парни, Иван Мучи. - Арӑсланӗ ҫине чалт!
сикрӗ Куҫма Чулкаҫ. - М алалла, «Капкӑн» лаҫҫи еннелле!
Иван Мучи Лапшу Ҫтаппанӗн сарлака ҫурӑмӗ хыҫне сӗвенчӗ. Вӑл
хӑйсем хыҫҫӑн шит уйрӑлмасӑр шавлӑн куҫакан чӗр чун тӗнчи ҫине
пӑхса киленет. Авӑ епле чӗррӗн кётсе илеҫҫӗ ӑна, хӑйӗн менелникне
паллӑ тума Ҫӗр ҫине тепре аннӑ чӑваша!
Тӗп хулана кӗнӗ тӗлте вӗсене Ч ӑваш ӑн Аслӑ Асчахӗ Якку Йӑванӗ
хӑйӗн вӗренекенӗсемпе пӗрле уҫӑ кӑмӑллӑн саламларӗ, тезкине «Халал сӑмахӗ» парнелерӗ.
Акӑ, Пичет ҫурчӗн ю наш ар каснӑ икӗ алӑкёнчен те харӑс хирӗлсе
кӗрекен А рӑслана курнипе сехӗрленнё пӑш аллӑ хуралҫӑсем тӑрук
йӗпеннӗ кучӗсене хыпашласа илчӗҫ.
Улттӑмӗш хута вӗҫсе-шӑхӑрса хӑпарнӑ хӑнасене «Капкӑн» хуҫи
Эдисон П атмар «Капкӑн» тесе ҫы рнӑ куркаран «Капкӑн» ятлӑ шур
эрехпе хӑналарӗ.
- Пирӗнне те тутанса иӑхӑр, - тесе Лапшу Ҫ таппанё редактор
сӗтелӗҫине четвӗрт кӗленчи кӑларса лартрӗ. Кӗленчин мӑйӗнчен аяларах «Лапшу» тесе ҫырнӑ. - Х амӑр Я маш вӑрманӗнчи хурӑн шывӗ А тӑл шывӗнчен тутлӑраххи, сиплӗреххи. Сире валли ҫеҫ мар, мӗн пур
чӑваш ҫыннине те ҫитет. Таҫти-ҫӑвари иылаклатнӑ наркӑмӑш а кӳпсе
ҫитет, хамӑрӑн вӑрман эмелӗнчен усӑллӑраххи ниҫта та ҫуккӑ. Эпир
те Куҫма аттемӗрпе «Лапшу» пылак шыв сутма лицензи хутне шггёмӗр.
- «Чулкаҫ», «Иван Мучи», «Ш ашка» ятлӑ пылак шыв кӑларсан
та халӑхш ӑн ш утсӑр аван пулнӑ пулӗччӗ, - сӗнчӗ ҫӑм лам ас У па,
шӑнӑҫайманнипе пӗчӗк пӳлӗм стенисене хирсе силлентернӗ май.
Хӑнасем шавласа илчӗҫ:
- Ы тла тӑвӑр кунта. Пӑчӑ. Сывлӑш ҫитмест...
- Кунта тӑвӑр пулсан, ман пата, иккӗмӗш хута анӑпӑр, унта анкартинчи пекех аслӑ, - терё вӗсене лӑилантарса «Хыпар» издатель
ство ҫурчӗн» генералӗ Элекҫи Леонтьев.
Сире халё хамӑр пата
чӗнетпӗр. «К апкӑна» та хам ӑрӑн йы ш лӑ ҫемьере ӑш вы рӑн тупса
патӑмӑр. Хӗрӳ лаҫҫинчи вёркӗчне еплерех хаш латтарать пирӗн аслӑ
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тимӗрҫӗ, чӑвашӑн йӑли-йӗркишӗн чунӗпе ҫунать Эдисон Иванович.
- П атм ар Й ӑванӗпе пӗр хуранта вӗренӗ-ҫке эпир, - калаҫӑва
хутшӑнчӗ Куҫма Чулкаҫ. - Иван М учи те лайӑх ас тӑвать сӑнарлӑх
тӗнчинче епле асапланнине.
Хӑнасен хушшипе хӗсӗнсе пӗр тӑлпан. япшар арҫын кулкаласа
кӗчӗ те И ван Мучине журнал кӗнекисене тыттарчӗ.
- Ку парне - чӑваш ҫыравҫисемпе вулаканӗсен ячӗпе, - терӗ Сер
гей Павлов. - «Тӑван Атӑлпа» Ялав» халӗ «Хресчен сасси» издатель
ство ҫуртӗнче» тухаҫҫӗ-ҫке. Паянхи йывӑрлӑхра вӗсем пӗтсех ларнӑччӗ.
Х амӑр алла илме ирӗк пачӗҫ те аслисем, халӗ мӗнле хнтре, хулӑн кӑларатпӑр. М ускав журналӗсем пек.
Иван Мучи тёп редактор-директора ырӑ ӗҫшӗн мухтарӗ, йӑлл кулса, каларӗ:
- «Атӑлӗ» те тӑванах-ха апла сирӗн, «Ялавӗ» те пуҫ тӑрринчех
хитрен вӗлкӗшет. «Капкӑнне» те «Хыпар» хыпнӑ, авӑ, ӑна хӑйӗн авалхи
тути-ҫӑварӗнчен ямарӗ. Чӑваш ӑн тӗп хаҫачӗн лаҫҫинче тутлӑ пиҫсе
тухнӑскерне шыва путармарӗ. Парас-илес, сутас-пуяс саманинче тӑр
пӗччен инҫех ишеймӗн ҫав, пысӑк каран кӑна путмасть ш авлӑ тинӗсре. Ҫӗмӗрттерёр малаллах, атьсемӗр. Эсир чечекленсе пырсан, эпир те
ӗмӗрех пурӑнӑпӑр вара. Ҫаплах пултӑр-и?
Хӑнасемпе пёрле Лапшу Ҫ гаппанён хорё нин саслӑн янраттарчё:
- Ҫаплах пултӑр!
Тӑрук коридорта шӑв-шав илтӗнчё, Мӗн пулнӑ?
«Капкӑн» лаҫҫине шӑнӑҫайман Арӑслан юнашарти фойере, Чӑваш
кӗнеке издательствин директорӗ ларакан пӳлӗм умёнче, хут чӑмласа
тӑракан ула ӗнене малти урипе ҫапса ӳкернӗ иккен.
- Ай, гинех шӳрпе пулать ӗнтӗ менелник ячӗпе, - сиккелесе илчӗ
пӗр выҫӑ ҫыравҫӑ.
М ӗн ихӗретӗр, ухмахсем? - ума тухса тӑчӗ Иван Мучи. - Ара,
вунӑ ҫул каялла мӗнле кавленӗ ҫак ӗне пирӗн кӗнекесене, паянхи кун
та тӑранман. Хамӑр кӗнекесенех ҫиет вӑл, шельма пуҫё.
А р ӑсл ан ӑ н с ӑ р т р а н хӳрипе ҫ а т л а т т а р н ӑ хы ҫҫӑн, д и р е к то р
пӳлӗмӗнчен «вечнӑй издатель» Вутлан Йӑванё ӗҫ сётелӗпе ҫемҫе пуканне йӑтса тухрӗ, лифтпа ҫиччӗмёш хуталла тарса улӑхрӗ.
- У нтан ҫӳлти патшалӑх издательствине улӑхма ҫӑмӑлрах та ҫывӑхрах пуль ҫав, - ихиклетрӗ Куҫма Чулкаҫ. - «Директор» тесе ҫырнӑ
хӑма татӑкне манса хӑварчӗ-ҫке? Музей валли мар-и?
Кӗҫ алӑк умне сӑрантан ҫӗлетнӗ вӑрӑм сӑхман тӑхӑннӑ тулли кӗлеткеллӗ, ҫавра питлӗ Валерий Комиссаров хашкаса ҫитрӗ.
Хапӑл тусах йыш ӑнатӑп сире, хисеплё классиксене, -а л ӑ к н е яри
57

уҫрӗ издательствӑн ҫӗнӗ директорё. - Ш ӑкӑлтатсах, планлах калаҫӑпӑр.
- О-о-о! - савӑннипе маччана ҫити ӳсрӗ И ван Мучи. - Ҫёнӗ комиссарсем ҫуралнӑ чухне кӗнекеллӗ те пулӑпӑр-ха, чӑваш кӗнекине те тек
ӗне ҫимӗ.
Ямаш вӑрманӗн хумӗ Пичет ҫуртне сиплӗ сывлӑш илсе килсе уҫӑлтарса ячӗ. Эртелпе пухӑнмалли анлӑ пӳлӗмре уяв малалла тӑсӑлчӗ.
Лапшу Ҫтаппанӗн чӗрӗ парнисем сарлака сцена ҫинче черетпе савӑклӑх
шӑрантарчӗҫ. Чӑвага сценин «ҫӑлтӑрӗсенчен» пин хут чаплӑрах.
Хул хушшине «Ҫӗнӗ Капкӑн» хӗстернӗ Иван Мучи пӗтӗм халне
пухса ҫӗр те вунӑ хут чӑваш халӑхӗ илтмелле кулса ячё.
Ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗрӗн малтанхи пилӗк ҫуллӑхӗ те пурнӑҫ тинӗсӗнче кулӑш хумӗн тӑвӑлне вӑйлатсах пычӗ.
1990-2005 ҫулсем хушшинче
пулса иртеҫҫӗ ку ӗҫсем.

ҪӖР ХӖВЕЛ ТАВРА ПИЛӖК ПИН ХУТ ҪАВРӐННӐ
ХЫҪҪӐН РОМАН ВӖҪӖНЧЕ КАЛАНИ
Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ рай пахчинчен Ҫ ӗрҫине канлӗн пӑхса
выртаҫҫӗ.
- Ах, хамӑн пасара сутма кайнӑ кӑммунхус сыснине кӑвайтӑ ҫинче ӑш аласа ҫиесчӗ, - какӑрм а хӑтланать Утикасси чӑвашӗ.
- М ан та арӑслан хӳрин шӳрпипе хырӑма наклаттарас килет, мухтанасшӑн лӑнк тутарать пырне тёнчере ҫук сунарҫӑн Лапшу Ҫтаппанӗн ашшӗ, М алти Я маш ра хӗвел урине тытнӑскер.
Аялта, ҫавра мӑн чӑмӑрта, этем кӗтӗвӗ куҫ виҫсе илейми йӑшӑлтатать. Х ура-хӑм ӑр, ш урӑ-сарӑ вӗлтӗрккесем хуш ш инчен «Хурах!
Ҫӑлӑр!» - тесе чӑваш ла ҫухӑрнине илтнипе вӗсем ялтах сиксе тӑраҫҫӗ.
- М ӗн пулнӑ? Кам хуптӗрленӗ пирӗн ентешсене кӑмака хыҫне?!
Х урахлатнӑ сасӑ, хумлӑн-хумлӑн тӗнче картине сирее, куҫ-иуҫа
алчӑраттарса яракан ҫӑлтӑрлӑ Анлӑша кайса ҫухалать.
- Сикрёмӗр чӑваш а ҫӑлма!
Ю ртан тасалсах пӗтеймен уя хаплатнӑ Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ Ҫӗр ҫинче пёрне-пӗри этемле палласа илеҫҫӗ, кӗҫех вӗсем чарӑнма
пӗлмесёр юп ю птаракан юмах тӗнчин канашне лекеҫҫӗ. Чӑваш юптаруҫисене Х оттабы ч мучи сарлака та вӑрӑм сётел хуншшнчи хӑйён
вырӑнне кивҫенле парса хӑварать.
Хӗремесленсе кайнӑ шакла пуҫсемпе маччана перёнекен кӑтра58

латнӑ ҫӳҫ-пуҫлӑ ҫӗнӗ чӑвашсем чӗлхе ҫапӑҫӑвё пуҫланӑ-мӗн. Унтан
та, кунтан та нлтӗнет:
- К ам чӑваш хресченне камантлама пултарать?!
- Кам ҫӑкӑрлӑ-аш лӑ тӑвать чӑваш халӑхне?!
- Эпӗ! - тӑрук ӑнкарса илнӗ Иван Мучи шалт! ш алтлагтарса илет
кут хыҫӗнчи капкӑнне. - Эпир суккӑр мар, пурне те куратпӑр ҫӳл тӳперен. Чӑваги ҫӗрне тырӑсӑр, чӑваш ялне выльӑхсӑр тӑратса хӑварма
мехел ҫитернӗ каппайчӑкпа тӑранма пӗлмен шампа хырӑма «Капкӑн»
шӑл хушшине хупса хӗстернӗ хыҫҫӑн, чӑваш ҫӗршывӗн ял хуҫалӑхне
хамӑрла, чӑвашла, хамӑр тытса тӑма пуҫлатпӑр. Я лта - ял ҫыннин
хуҫа пулмалла; ялта - ял хуҫин укҫа ҫапмалла; ял пурлӑхне - ял халӑхнех хӑвармалла.
- Эпӗ! пуҫлӑхсенчен те ҫӳлерех ҫӗкленесшӗн каҫӑрӑлать Куҫма
Чулкаҫ. - А тӑл шывӗпе юхтарса янӑ, выльӑх масарне ӑсатнӑ мӗльюн
ӗне, сысна, сурӑх, качака, чӑх-чӗп ячӗпе тупа туса калатӑп : ҫил
ш ӑхӑрттарса ларакан пушӑ витесене, сысна-вӑкӑр хулисене Ямаш
вӑрманӗнчи тусӑмсемпе тултарса лартатӑп. Ҫӗрпӳел енчен вӗсем кунталла каш ӑлах тапранса тухрӗҫ, авӑ. Ч ӑваш ӑн пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӗсенче сурӑх, сысна, ӗне выльӑх ҫухалса пырать пулсан, эпё... Чӑваш
патшалӑхӗн йӗрёпе-йӗркипе пырса, тӑван халӑхӑмӑн нушине туйса...
мӗльюн куян, тилӗ, пӑсара, каш кӑр, упа ӗрчетме пултаратӑп. М ан
пӑчӑрсене, кӑвакалсене, хур кайӑкёсене, ӑсансене нимле аҫтаха кӗрипӗ
те ермест, мӗншӗн тесен эпӗ вӗсене ҫӳлти патшалӑх имӗпе пилленӗ.
Эпё... Енчен те, утаймиех пулнӑ пулсан чӑваш ялӗ, асӑрхаттарса калатӑп: Хоттабыч мучисем пек таҫти-мурти хыпкӑчсем ҫине шансан,
ҫут пӑр ҫине ҫара кутпа шаплатса ларатпӑр. Эпир вара, Ямаш вӑрманӗнчи Арӑслан тусӑмпа, чӑваш ялне ним мар ҫӳле ҫӗклетпӗр: халӑх
хӑвачӗпех чӑваш ла - мӑн эртелпе, нимепе. М алалла утса кайма ылтӑн
туйи те ҫавӑнтах тунӑнать. Чӑваш ӑн мулӗ ун ҫӗр валли яланах сарай
хыҫӗнче пулнӑ.
С арлака та вӑрӑм сётел кӗрекӗвӗ Атӑла та хум ҫапгарать.
Ю мах - юпа тӑрринче, тет... - илтӗнет ҫурӑк сасӑ. ~ Пирён вара
чӑн сӑмахӑмӑр та иулӑшу мулӗн тӳпинче.
Иван М учин пуҫ кунтӑкӗнче ылтӑн пӗрчисем пӗр-пӗринпе тӗрткелешсе илеҫҫӗ. Кулӑшҫӑ хӑлхине анӑҫалла тӑратать, унтан вӑйланнӑ
ҫиле аллипе сирет те:
А якри пулӑшу майӗ вӑл, - тет пурин ҫине те чеен пӑхса, - ҫапах
та, таҫти-аякри май, пире ҫаратмалли май. Вӑл ют ҫёртен килет-и,
хамӑр пуянсенчен-и, пурпӗрех пёр гӗллевпе тапӑнать сана, ҫыпҫӑнать
те, хырӑмне тӑрантарать те сан шутупа, пуять те, чӗпӗ кӑларать те,
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м ӑнтӑрланса-йы ш ланса, Х оттабы ч мучи пекех хӑйӗн тӗп йӑвине
йӑлтӑрт вӗҫет. С ана пӑрахса панӑ ылтӑн пӗрчинчен пӗлӗте перӗнекен
ҫӳллӗ ту каплантарать. Сан валли, ухмаххине валли, пуш йӑвара пуш
куршук ҫеҫ хӑварать. Чӑваш вара, авалтатша мӗнле кӑш ланӑ тип йӑвана, паян та, ы ран та ҫаплах кӑш лама пултарать мул хуҫисенчен тӑрса
ю лнӑ хывӑхран пӗҫернӗ йавана. Патшалӑх панӑ пулӑшӑва та мӗнпур
ял халӑхӗшӗн тӑккаламалла. Ҫ апла эпир, пин ҫын ҫинчи пӗр-пӗр пуҫтаха пуйтариччен, ял-ялӑн пин ҫыннине хӑйне пуйтарагпӑр.
Ш авлакансемпе тавлаш акансем кӗрленипе Атӑл та ейӗве каять.
Ҫурхи хӗвел, пуш сӑмах ҫаптарса хӗрнӗ кӗреке ушкӑнне юхӑмпа анаталла ю хтара-юхтара, Чӑваш ялӗ юмахри пек чечекленнӗшӗн хӗмленсе, Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ аталантарнӑ сӑнарлӑх cap ҫӗршывӗн
илемӗпе хӑйне евёр савӑнать, йӑлл кулса саламлагь те вӗсене, канса
илет, вӑрансан, тӗнче сехетне ака уйӑхӗн иккӗмёш картлаш ки тӗлне
ш аклаттарса куҫарать.
Кулӑ, суюк-ултав, савӑк кунӗ иртсе кайнӑ иккен. Хоттабыч мучи
те чӑш латса-мӑкӑртатса ҫӗре анса ларать, ылтӑн тултарнӑ тӑм курш укне с а р л а к а т а вӑр ӑм сӗтел в ар р и н е ш а к л а т т а р е а л а р т а т ь .
В ӑхӑтлӑха парса хӑварнӑ ӑш ӑ вырӑнш ӑн кивҫен укҫине тӳлеймен
чӑваш юптаруҫисене вӑл пӗрре вӗрсех сӗтел хушишнчен шӑлса ывӑтать. М акулатура сарайне лекнӗ Иван Мучипе Куҫма Чулкаҫ, Ҫёр
нушинчен Ҫӳлти патш алӑха улӑхмалли вӑрӑм пусма патнелле выҫ
хырӑмпа шуса пынӑ май, шакла пуҫсемпе маччана перёнекен кӑтралатнӑ ҫӳҫ-пуҫлӑ ҫӗнӗ чӑвашсем Хоттабыч мучин ылтӑнне кӑпӑр-капӑр
пайласа илнине тата Чӑваш ҫӗрӗн сыхланса юлнӑ ял мулне хӑйсен
тарӑн кӗсйине ӑм ӑртмалла хыпаланса тултарнине курса тӗлённипе,
сӑхсӑхса илеҫҫӗ:
- Тавах Турра, пире ыран пурӑнмаллӑх та ҫӑкӑр панӑшӑн!
30.03.2006 ҫ.

ИВАН МУЧИН ВИЛМЕН СӐМСИ

***
Иван Мучие ҫамрӑксем ҫавӑрса илнӗ те, пӗри ге тепри анратаҫҫӗ:
хӑҫан пире чикарккӑ ҫавӑрма вёрентетӗн?
Ш ахвӑртса-ш ахлатса илет те вӑл, пуҫ тӑрне пӗлӗт карса, хуравлать: хӑвӑр Чигоринпа ҫапӑҫма вӗренсен.
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*

*

*

Иван М учи илем каҫне лекнӗ.
Илемпи: Мӗншӗн сухалу ҫук-ши сан сӑмсу айӗнче?
И ван Мучи: - Эс сухал ан шыра, сӑмсине лайӑхрах пӑх.
***
Василий Иванчпа Анка тачанка ҫинче ярлатгарса пыраҫҫӗ. Будайка ҫумӗпе Иван М учи эхлетсе утать. А нка сиксе анать те Иван
Мучине ы галаса чуптӑвать. Ял халӑхӗ умёнче ват старикпе ытаклашса мана намӑс кӑтартатӑн тесе Чапаев пулеметран ш атӑртаттарма
тытӑнать. Анка пулемет кӗпҫине пӗҫ хушшине хупать те, ахлатсах
йӑлӑнать: «Ваҫкӑ, хӑйне вёлерсен те, тархасшӑн сӑмсине хӑвар».
* * *

Иван Мучипе Ленин Республика лапамӗнче тёл пулнӑ.
- Ы вӑнтӑм эп, - тет Ленин.
- Мён туса? - тёлёнет Иван Мучи.
Тӑрса. Л арма та, выртма та пултараймастӑп.
- Апла пулсан, пар-ха мана хӑв вырӑнна. Эп ларса та, выртса та
йӑлӑхрӑм.
***
Турӑ чӑваш писателӗсене йӗркипе тӑратса тухнӑ та, ыйтать:
- Иуда орденён кавалер-лауреачӗ ятне хӑшне памалла?
- Пурин ҫинчен те ҫӳле ҫыраканнине, - курӑнман хӗҫӗпе касса алӑ
пусать аслӑ мыскараҫӑ.
***
Иван М учие хирӗҫ кӑлкан ҫӳҫлё ҫыравҫӑ тӑклаттарса иырать, хул
хушшине кӗсре хӳри хӗстернӗ.
- Хӳри айӗнчи лекмерӗ-им? - кулмасӑрах ы йтать Иван Мучи.
- Усламҫӑсемпе улшуҫсем ҫывӑрнӑ вӑхӑтра юрагь-ха хӳрине те
пулин прихвостизацилесе юлтӑм.
***
Иван Мучине Дума депутачӗ пулма кандидата тӑратасш ӑн.
- Кнлёшетӗр-и? - ыйтаҫҫӗ суйлавҫӑсем.
- Килӗшмесӗр, ара, - хавасланса ӳкет вӑл. - Дума вырӑнне - дама
пулсан.
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* * *

Иван М учи Ч ӑваш университечӗ умӗнче шухӑша кайса гӑрать.
- Сире мӗнле звани кирлӗ? Сутса пӗтериччен люпуйне илсе юлма
пултаратӑр.
- Парас-илес выҫлӑхӗнче мана нимле звани те кирлӗ мар, званый
обед ҫеҫ кирлӗ, - чӑрлатакан хырӑмне хы тарать Иван Мучи.
***
Тепрехинче И ван Мучи, патӑрьелсен ентешлӗхӗнче хӑналанса хастарланнӑ май, Чӑваш Иш ек ачипе паллаш ать, унран хӑю ллӑнах
ыйтать:
- Эсир Лапшу Ҫтаппанне паллатӑр-и?
- Леш, Куҫма тӑванне-и?
- Аха.
- Кӑштах астӑватӑп. анчах хӑйне курман. Пул тран-сертепе та га
вӑрман аш -какайӗпе халӑха тӑрантарса Чӑваш патшалӑхӗнче ҫёнӗ
экономика ҫилтӑвӑлне ҫёклекенни, тавар на тавар пасарёнчи усламҫӑ
вӗт вӑл? Ч ӑн членччӗ-и вӑл академире и членкоррччӗ?..
- Пурте кун чӑнниех, хӑй те чӑнниех - гӗнчери чи чаплӑ та пултаруллӑ чӑн-чӑн сунарҫӑ.
- Ч ӑваш ра сунарҫӑсен академийё ҫук-ҫке? Ю т ҫӗршыв инчленӗ
мар-и?
- Ҫук. Х амӑрӑннах. Вӑл, темӗн те шутласа кӑлараканскер, ҫара
алӑпа пӗр каҫрах ҫӗр те икӗ куян, хӗрӗх-аллӑ тилё, пилёк лав пӑсара,
пӗр кӗтӳ каш кӑр, тепӗр ушкӑн упа, ҫӑка хӑвӑлёнче ларсах арӑслан,
саккӑр персех тулли кӑрман пӑчӑр, карти-картипе кӑвакал, хуркайӑк,
купи-кугшпе ӑсан тытса чемпион пулнӑ.
- А кӑ вӑл ӑҫта перекетлӗх, акӑ вӑл ӑҫта стратеги! Х амӑр ҫумри
тӗнче тавра пӑхма пӗлместпӗр. Гиннес кӗнекине кёртменччӗ-и ӑна?
- Ҫук. «Сунарҫӑ халапӗсем» кӗнекене ҫеҫ кӗртнӗ.
- Х а, епле хасгар чӑваш! Ӑслӑ пуҫсем пире ӑслӑлӑх керменӗнче
кирлех. Чӗнес ӑна хамӑр пата. Хисеплӗ д о к то р а ы ранах илетпӗр.
Ш ахм ат чемпионӗпе А натолий К арп овп а пӗрле С тепан Л апш ин
сун арҫӑ-чем п и он университет ятне тӗнче ш айӗнче та т а ҫӳлерех
ҫӗклӗҫ.
***
Театр ҫурчӗ умӗнчи пӗр мӑн юпине хулпуҫҫи ҫине хурать те Иван
Мучи, хуҫа патне кӗрет.
- Бартерпа партера билет паратӑр-и?
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- Хавасах! - сиксе идет хуҫа. - Театра юсама миҫе ҫул ӗнтӗ укҫа
кӗтеттӗмӗрччӗ-ха патшалӑхран.
***
Куҫма Чулкаҫ «Капкӑна» хашкаса пырса кӗнӗ те, редактортан
чеен ыйтать:
- Вилӗмрен ҫӑлатӑн пуль, тусӑм? Атӑл шывне ӗҫсе ятӑм, мухмӑра
сӳнтереймерӗм. Мӗнпе чёртмелле-ши?
- Типнӗ Атӑл тӗпӗнчи чула касса, - питне-куҫне кулӑ хумӗпе вылянтарса илет Иван Мучи. - Ҫапсан-ҫапсан хӗлхем кӑларӑн.
- Ах тур-тур, чул касма вӑй-хал ҫитмест. Чулкаҫран Чулкас туса
та пулин гонорар лартса пар-ха.
М ухмӑр чӗртнӗ хуш ӑра вара вӗсем А тӑла пӗвелеме шутлаҫҫӗ.
Тинӗс шывӗ пур «вилекене» те чӗртме ҫитет.

К ЁЛ П У К М УЧИ: -Тусӑмҫӑм, мӗн кӗрхиҫанталӑкла ӑмӑрлантӑн?
Чун ю ратнӑ Сарпикӳ ҫӗнӗ хӑлха ҫакки туянса янӑш ӑн кулянатӑн-им?
ИВАН М УЧИ: - Сан, мӗн, шакла пуҫу ҫинче те, чӗрҫи ҫинче те
савӑк майра ларать те, шарить тума сысна ҫури те пур та, куласси.
М ан вара... хӑҫан хӑлха чикки туянасса кӗтсе ларасси ҫеҫ юлать.
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СЫЛТӐМ АЛЛИ - ИККӖМӖШ МАЛАТУК
1985 ҫулхи аса килчӗ-ха. Ун чухне «Капкӑн» менелник турӗ. Ш упаш карти Пичет ҫурчӗн анлӑ пӳлӗмне чӑваш кулӑшҫисемпе кулма
юратакансем валли пукан юлман пирки хӑшӗ-пёри юнтарса та, юнаса
та пӑхрӗ. Анчах мӗн тӑвӑн, ун чухнехи саккунсӑр саккун йӗркипе унта
камӑн-камӑн саркаланса лармаллине бронза ҫулпуҫ ҫурӑмӗ хыҫӗнчи
хӑрушӑ ҫуртрах ҫирӗплетнӗччӗ те... К П С С обкомӗнче виҫӗ кун сӳтсе
явса та кандидатсене ҫав историлле списока кӗртме пёр калама ҫук
паллӑ та ҫав тери кирлӗ ҫынна пурпёрех манса хӑварнӑ. Кулӑшҫӑсен
улахӗн пуҫӗ пулнӑ май, эпӗ ҫав йӑнӑш а чи малтан туйса илтӗм.
Хӗрсе калаҫнӑ вӑхӑтра пӑхрӑм та, шаках хытрӑм. М ан вӑхӑтлӑха
пуш аннӑ пукан ҫинче хам ӗмӗрте курман, анчах хамӑн ҫур ӗмӗрӗм
тӑрш шӗпе унпа калаҫса-канаш ласа пурӑннӑ мӑн пуҫлӑ чӑваш лара
парать: тӗрленӗ катанпир кӗпепе, хӗл варрине йӑлкӑш тарса ҫитернӗ
ҫурхи куллипе, никамран вӑйлӑрах шӑрш туякан сӑмсипе, рентген
ҫутинчен те витӗртерех куракан ҫавра чее куҫӗпе, локаторган вӑйлӑрах
курӑмлӑ хӑлхипе, лазертан таҫивёчрех касакан чӗлхипе... К ам пулчӗ,
тетӗр-и? «Ҫуралас ӑрусемшӗн манми, Улш ӑнми кулӑш енчӗк хуҫи Вӑл И ллариус ывӑлӗ М ами-Капкӑнмейстер - Иван Мучи», - Хусанкайла каласан.
А кӑ кама манса хӑварнӑ капкӑнҫӑсен аслӑ улахне чӗнме Чӑваш
патшалӑхӗн вдеологи пуҫлӑхӗсем! «Капкӑна» ҫуратакансенчен пӗрне
хӑю ллӑ та ӑста, маттур кӗрешӳҫе.
Кӳреннӗрен-ши, ывӑннӑран-ши, ҫӑвар та уҫмарӗ, шыв сыпнӑ пек
ларчӗ вӑл, куҫа тепре мӑчлаттарса илнӗ ҫӗре ман пукан пуш-пушӑччӗ,
хӑлхана ҫеҫ таҫтан ҫӳлтен хулӑнрах уҫӑ сасӑ ҫӗмӗрсе кӗчӗ: «Халӑхран
тухнӑ чӑн-чӑн кулӑш ӑстисене хӑвӑртан ан уйӑрӑр, унсӑрӑн ҫылӑх
пулать!» И ван М учин асӑрхаттарӑвё пулчӗ пулас ку.
Улах ш авӗпе-савӑклӑхӗпе эпё ун пирки ҫийӗнчех никама та к а
л ам а ӗлкӗреймерӗм. Ҫ апах халӗ те пулин чӑваш халӑхне пӗлтерес
терӗм. Тӗрёсмарлӑхпа кӗрешсе нихҫан ы вӑнман ӑслӑ-пуҫлӑ чӑваш
хайлавҫисене аса илсе пурӑннӑ вӑхӑтра И ван М учин сылтӑм аллине
те алӑ патӑм. Вӑл ӗнтӗ, Аслӑ капкӑнҫӑ каларӑшле, «Ш ӑпчӑк-П апай йы т ҫимен какай» пулчё. Ҫӗпритун Ш ӑпчӑка. ывӑнма пӗлмен ҫыравҫа, Ч ӑваш кулӑш лаҫҫинче И ван Мучи хыҫҫӑн иккӗмёш мӑлатука
ҫапса пы ракан тенӗ.
Ҫ аплах пуль ҫав, халӑхра ҫунатлӑ сӑмах ахалех ҫуралмасть. Халӑхра ы рӑ ят та ахальтен юлмасгь. Ҫитес раш тавра тӑхӑрвун саккӑр
тултаракан вилӗмсёр кулӑшҫӑ хӑйӗн ёҫтешӗпе Иван Мучипе пёрле
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халӗ те халӑх асӗнчех, халӑх ӑсӗнчех.
Ш ӑпчӑкӗ ҫуралнӑ тӑван кӗтесӗнче уйрӑмах ятлӑ-хисеплӗ.
Ч ӑваш ьенӗн варринерех, сип-симӗс
вӑрманлӑ, пуян уйлӑ илем кӗтесӗ пур. Ҫак
паллӑ Вӑрнар тӑрӑхӗнче, Санарпа Сунар
юханшывӗсем хугашинче сарӑлса ларакан Ҫ ӗр п ел те ҫ у р а л н ӑ вӑл Ҫ ӗп ри тун
Ш ӑпчӑк - Спиридон Павлович Толмасов.
Пирӗн Хурӑнсур Ҫ арм ӑс ялӗ Ҫӗрпелпе
чавсапа чавса тӗкӗннӗ пек ҫывӑх ларать.
Ҫавӑнпа эпё те унӑн, паллӑ ҫыравҫӑн пурнӑҫӗ пирки кӑш тах пӗлетӗп. Ашшӗнчен
Ҫӗпритун Шӑпчӑк
сӑмса шывлех тӑлӑххӑн тӑрса юлнӑскерне, кукашшӗ патӗнче пурӑнакан шӗвӗрккене, Павел Ф едорович Тол
масов хресчен усрава илсе ӳстернӗ. Ҫӗпритун вара ҫак ы рӑ ҫыннӑн
хушамачӗпе ятне те йыш ӑннӑ - Павлович пулса кайнӑ, хӑйӗн ашшӗн
ятне-шывне астумасӑрах. Ялти пуҫламӑш шкулта, кӳршӗри Иртеменкассинчи икӗ класлӑ шкулта вӗреннӗ. Ҫ арта фельдшер пулнӑ. Салтакран таврӑнсан чухӑнсен комитетне ертсе пынӑ. Етӗрне районӗнчи Янасалти пуҫламӑш шкулта, У равӑш ра вулӑс ҫутӗҫ пайӗн пуҫлӑхӗнче,
Нурӑсри ача ҫургӗнче ӗҫленё. Ленинградра В. Воровский ячӗпе хисепленекен журналистика институтӗнче вёреннӗ. Чӑвашсен «Канаш» (па
янхи «Хыпар») хаҫатӗнче пултарулӑхне туптанӑ. Ҫавӑнта ӗнтӗ Илларионов-Мучин чӑваш кулӑшҫисен хӗрӳҫемйине кӗрсе кайнӑ. «Капкӑн»
«Канаш» ҫумӗнче тухма пуҫланӑ-ҫке. Сӑвӑ-калав, фельетон-кулӑш
нумай ҫырнӑ Спиридон Павлович. 1934 ҫулта ӑна, чӑваш ҫыравҫисен
ушкӑнӗпе пӗрле, С СС Р писателӗсен тинтерехех ҫуралнӑ Союзне илнӗ.
Хӗрлӗ Чутай райхаҫатӗнче ёҫленӗ чухне ӑна, суя айӑппа партирен,
редактортан кӑларнӑ, инҫе ҫӗре хӗсӗрлесе янӑ. Ҫапла 1937 ҫултан пуҫласа 1947 ҫулччен вӑл читлёх шӑтӑкӗнчен пӑхса пурӑннӑ. Ӑна ҫырма
та, пичетлеме те чарнӑ. «Сталин ҫӑтмахӗнчен» аран-аран сӗтӗрёнсе
ҫитсен те писателе ҫыру урлӑ халӑхпа калаҫма Чӑвашьенче никам та
ирӗк паман. Хӑйӗн хайлавёсене ют ятпа та ярса пӑхнӑ вӑл редакцисене, анчах та унӑн стильне тата чӗлхине пёлекен «ҫывӑх юлгашӗсем»
хура самана хуралӗнче ҫав тери ҫирёп тӑнӑ, кулӑш ӑстине литература
картишё ҫывӑхне те яман. Унӑн ҫӗнӗ хайлавӗсене Ҫӗрпел колхозӗнче
кӑларакан стена хаҫатёнче кӑна вулама май пулнӑ тата вӗсем хӑй
халӑх хушшинче каласа-вуласа панипе таврана саланнӑ. Ҫӗрпелте
кӑна мар, Хирпуҫӗнче кӑларакан стена хаҫатӗнче те вуланӑ эпӗ унӑн
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йӗплӗ сӑввисемпе кулӑшӗсене. Нимле тухтӑр чӗртме пултарайман
хӑруш ӑ чиртен - пичетлеме ирӗк памасӑр асаплантарнӑ чиртен - Ҫӗпритун Ш ӑпчӑк виличчен те чӗрӗлеймерӗ.
Ы вӑлӗ, А натолий Спиридонович, пропагандист, ҫыравҫӑ, редак
тор, учитель, ӑслӑ-тӑнлӑ чӑваш, тӗл пулсан, ялан ҫапла калатчӗ: «Аттен кӗнекине кӑлармасӑр пурпӗр вилместӗп». Ҫук, пурнӑҫлаймарӗ вӑл
ашшӗн, хӑйӗн ӗмӗтне - вуншар ҫул тапӑҫса та хулӑн стенана шӑтараймарӗ, тӳнтереймерӗ, хӑй те чӑвашсенчен аякра сарӑмсӑр вилсе
кайрӗ. Ҫур ӗмӗр нуша тӳснӗ хыҫҫӑн тин Ҫӗпритун Ш ӑпчӑк «Капкан
библиотекинче» куҫне уҫрӗ. Унӑн ҫырнисен пӗчӗк пуххине виҫӗмҫул
«Капкӑн» редакцийӗ, Вӑрнар район администрацийӗ, «Янгорчино»
колхоз пулӑшнипе тата Петӗр Ялгир сӑвӑҫпа Чӑваш Республики культурин тава тивӗҫлӗ ёҫченӗ И ван Иванов тӑрӑш нипе Вӑрнар типографийӗнче пичетлесе кӗларчӗҫ. Чӑваш кӗнеке издательствинче ӗҫлекенсем Ш ӑпчӑкӑн саралса кайнӑ хайлавӗсене (пичете П. Я лгир хатӗрленё) хӑйсем патӗнчен ҫӑмӑллӑнах сирсе янӑ. Эх, айӑпсӑр ҫынна
ӗмӗрӗпе нушалантаракансене «Капкӑна» хӗстерсе сикгересчӗ те ҫав...
К апкӑнҫӑн халӗ хӑйӗн чӗрё шӑлӗ ҫук.
Ш ӑпчӑк утмӑла та ҫитеймерӗ, 1954 ҫултах ҫӗре кӗчӗ. Унччен вӑл
тӑван ялӗнчен виҫӗ ҫухрӑмри Хирпуҫне, ёҫе ҫӳретчӗ. М ӑш ӑрё Елиза
вета И в ан о в н а Т о л м ас о ва та ун та с а н и т а р к ӑ р а ӗҫлесе. Ҫ ивӗч
чӗлхеллё, шӳте, хӑй те шӳтлеме ю ратакан ҫынна таврари халӑх хисепленё. Хирпуҫсемшӗн те вӑл тӑван ял ҫынни пекех пулнӑ. Ф ельд
шер ял ҫыннисене сипленӗ, культурӑна аталантарм а пулӑшнӑ. Инкек куҫа курӑнса килмест ҫав. В ӑрттӑн чир сиплевҫе хӑйне те персе
хӗстерет. Ку вӑл 1954 ҫулхи чӳк уйӑхён вӗҫёнче пулнӑ. Хирпуҫсем
хыпӑнса, пӑлханса ӳкеҫҫӗ. Х альхи пек автом аш ина тавраш ӗ нумай
ҫук. Пуш ар хуралӗнче ӗҫлекен Хӗветӗр Д митриева хӑвӑртрах лаш а
кӳлтереҫҫӗ те... Я мш ӑк лаш ана У равӑш еннелле хӑвалать. Унта пульница, ҫӑлӑнӑҫ. Ҫук ҫав, икё ял хушшинчи Вилнӗ ҫын ҫырмине
ҫитсен, С пиридон П авлович Хӗветӗр аллинчех куҫне ӗмӗрлӗхех хупать. Кӗреш пек м ӑнттай, хӗрӳ чӑваш ӑн чӗри чӑтайман. Тӗлӗнмелле
вы рӑнта ҫут тёнчерен уйрӑлмалла пулнӑ унӑн.
Хурӑнсур Ҫ армӑсра халӗ унӑн хӗрӗ М ария-М арсельеза Спиридо
новна, ачасене вӗрентсе пеисие тухнӑ кӑм ӑллӑ хӗрарӑм пурӑнать,
ашшӗ ҫинчен вӑл яланах ыррине кӑна асӑнать.
Ҫёрпел масарӗнче чӑваш кулӑшҫин вилтӑприйё. Спиридон П ав
лович пурӑннӑ урама ун ятне панӑ, вӗреннё шкул ҫурчӗ ҫине Асӑну
хӑми ҫакнӑ. 1999 ҫулта пире те чӗннӗччё ӑна уҫма. Виталий Енӗшпе,
Петӗр Я лгирпе авӑн уйӑхӗн 1-мӗшӗнче пултӑмӑр унта. Эпё те тӑван
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яла килес умён хула ҫумӗнчи дачӑра каҫпа ҫырса пӑрахнӑ ҫак кӗске
хайлавсене вуласа патӑм ун чухне.
Ҫӗпритун Ш ӑпчӑк пурнӑҫӗнче пулнӑ-ши е пулман вӗсем, анчах
манӑн вӑл кулӑшсене пулнӑ пекех каласа кӑтартса халӑха ӗнентерес
килчӗ. Иван Мучи чӑваш кулӑшҫисен улахӗнче 1985 ҫулхи нарӑсра
аса илтернӗ майлах, халӑхран тухнӑ чӑн-чӑн кулӑш ӑстине Ш ӑпчӑкПапая хамӑртан уйӑрар мар.

ШӐПЧӐК-ПАПАЙ ПУРНӐҪӖНЧЕН

■к

*

*

- Ҫӗпритун Павӑлч, эсӗ мӗншӗн хушма ят тупнӑ?
- Ш ӑпчӑк юррине халӑхра вӗҫӗмеӗр янраттарма.
***
Халӗ те ҫӑпата сырса тӗнчене ан култар-ха, Ҫӗпритун Павӑлч!
Чӑваш ҫӑпата сырма пӑрахсан, кӳршём, тӗнче те пӗтет, - кантрине хытӑрах туртса ҫыхнӑ май хуравлать Ш ӑпчӑк.
*

*

*

Ш ӑпчӑк-Папай, чӑваш писагелёсем пурте «Капкӑн» ҫырӑнаҫҫё-и?
Ҫук, хӑшӗсем «Капкӑн» ҫумне сырӑнаҫҫӗ ҫеҫ.
***
Ш ӑпчӑк, эс «Капкӑнра» ӗҫленине кам пёлет?
- Иван Мучипе туслӑ икӗ мӗльюн чӑваш.
***
- Ҫӗпритун Павӑлч, эсӗ пуппа хӑҫан туслашнӑ?
- Турӑ юнӗпе ҫӑванна хыҫҫӑн.
***
Тёрмерен таврӑнакан Ҫёпритун Ш ӑпчӑка тусӗсем сырса илнӗ. Вӑл,
савӑнӑҫне ниҫта хума пӗлеймесёр, кӗпи тӳмисене вӗҫертсе ярать те,
ырханланнӑ кёлеткине ҫӗклентерсе ҫӳлелле уфф! вӗрег.
- Куртӑр-и?
- Мён? Мӗн пулчӗ сана, хаклӑ гусӑмӑр? тӗлӗнеҫҫӗ ентешӗсем.
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- Ҫӗрпел ҫӑлтӑрне вӗҫтерсе ятӑм, - хӗвел пек ҫиҫет Ҫӗпритун. - ҫак
чиркӳ лаптӑкӗнчен уйрӑлнӑ чухне ӑш а хывнӑ ял ҫӑлтӑрне эпӗ сӳнтермерӗм, темле хӗн-асапра та ун ҫутине сыхласа хӑвартӑм. Халӗ, читлӗхрен ирӗке тухнӑ хыҫҫӑн, ӑна каллех хӑй вырӑнне ҫакасшӑн. Вӗҫ, Ҫӗрпел ҫӑлтӑрӗ! Ҫ утат пире!
- Ч ӑнах та! - тӳпенелле йӑлкӑш са улӑхакан ҫап-ҫутӑ ҫӑмхана асӑрханӑ пекех куҫпа выляҫҫӗ тусӗсем. - Вӗҫ, Ш ӑпчӑк ҫӑлтӑрӗ! Ҫутат
пире! Ҫутат пирӗн ял-йыша! Ҫ утат пирӗн чӑваш халӑхне!
***
- Ҫӗпритун П авӑлч, эс хаҫата кутӑн тытнӑ-ҫке, мёнле вулан?
- Пуҫӑн тытсан, пуҫ ҫаврӑнать. Кашни йӗркерех хура пуҫлӑ, хура
мӑйӑхлӑ пуҫлӑх ячӗ куҫа хуратса ярать те...
**

-к

Ҫӗпритун Павӑлч сӑнчӑртан хӑтӑлнӑ хыҫҫӑн Ш упаш карта пӗр
писательпе тӗл пулать.
ПИ С А ТЕЛ Ь: - Итле-ха эсӗ, Ш ӑпчӑк-П апай - йыт ҫимен какай,
пичетленмесӗр мӗнпе тӑранса пурӑнатӑн?
Ш Ӑ П ЧӐ К : - «Фосфорит» ҫӑнӑхӗпе.

***
- Хисеплӗ Ҫӗпритун Павӑлч, сирён пурнӑҫ тӗллевӗ мӗнлерех-ши?
- ыйтаҫҫӗ ҫамрӑксем.
- В ӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫулта хама айӑпсӑр хуптарнӑ ҫынҫиенӗн вилтӑпри ҫине «пӗгӗм халӑхсен ҫулпуҫӗн» ҫӗр чӑтайм и палӑкне аҫтаха
сӑнарлӑ туса лартасси.
***
С талин вилнӗ хыҫҫӑн Ш ӑпчӑк мекӗрленсе тем йӑтса пырать. Ӑна
хирӗҫ хӑйсен кӳрши утать.
- М ён тултартӑн ку мӑйӑха?
- Х ура мӑйӑхлӑ ҫулпуҫ пуҫне.
- Ӑ ҫта тупрӑн?
- Тислӗк купи ҫинче.
- Ӑҫта илсе каян?
- М асар ҫине.
- Мён тума?
- Хам леш тӗнчене кайиччен те пулин ун нушинчен хӑтӑлас.
- М асара вараламастӑн-и?
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- Ч ӑн та, тавтапуҫ ыр сёнӳшӗн, - тесе Ш ӑпчӑк ҫулпуҫӑн чул пуҫне
юпа ҫумне шанлаттарса ватать.
***
Ш ӑпчӑк тухтӑр ш ӑнчӑкла ш ӑхӑркаласа Хирпуҫӗнчи фельдшер
пунктӗнчен кшш таврӑнать. Пӑхать, тусанлӑ ҫул ҫинче хитрелетнё
хутпа хырӑмне туртса ҫыхнӑ кӗленче ҫуталса выртать.
Вилетӗп! - ахлатать кӗленче.
Мӗн чӗмери тытрӗ? - пӗшкӗнсе чеен ыйгать Ҫӗпритун.
- А тӑл ш ы вне х ы р ӑм а персе чикрӗҫ ге ещ ёке л ар тс а ячӗҫ.
Я мш ӑкӑн лаш и хуйса кайнине пула ҫакӑнта ҫавӑрса ҫапса хӑварчӗҫ.
Вырт халь йӑваланса. Ҫӑл-ха, тархасш ӑн, ы рӑ ҫыннӑм? Пӗлӗте ҫити
вӗҫтерсе савӑнтарӑп.
Ш ӑпчӑк тухтӑр сумккинчен скальпель кӑларса кӗленче пӑккине
меллӗн уҫать те, пӗчӗк хырӑмри хаяр шӗвеке мӑн хы рӑма васкасах
куҫарать, кӗленчене ял лавккине ҫнтерсе парать.
Тавтапуҫ мана вилӗмрен ҫӑлнӑшӑн, ш ӑнкӑртатса илет кӗленче. - Виличченех туслӑ пурнар.
Тепре тӗл пуличчен! - иванмучилле тулли кӑмӑллӑн алӑ сулать
Ш ӑпчӑк.
***
Ҫӗпритун Павӑлча ял ҫынни «Беломор-канал» пирус сӗнет.
- Туртса ярӑр?
- Ҫук, - пуҫне пӑркалать вӑл.
Мӗншӗн тата?
«Беломор-канал» туги-масине эпӗ ҫав аслӑ стройкӑри лагерьтех
ӗмёрлӗхе асгивсе курнӑ.
***
Утӑ капала хывайман, ыраш пулса ҫитнӗ. Колхоз хуҫи Сергеев
хыиӑнса ӳкнӗ. Библиотекӑна каякан Ш ӑпчӑк ӑна хирёҫ пулать.
- Ҫӗпритун Павӑлч, ыран Питрав. Таврари халӑх яла тулать.
Ёҫкӗ-ҫикӗ эрнинче утӑ та ҫӗрсе-юхӑнса кайӗ, ты рӑ га тӑкӑнма пуҫлӗ.
Мён тумалла-ши?
Алӑпа мар, пуҫпа ёҫлемелле, Ксенофонт Иванович, - ӑс парать
Ш ӑпчӑк. Вун ик кӑш ӑллӑ пичкесене уя кӑларар. Хӑна-вӗрлене тул
ли куркапа пӗрле ҫурла, мӑн каш ӑкпа пёрле ҫава ты гтарар.
Ы раш а ю рла-ю рла вырса пётереҫҫӗ, угта таш ла-таш ла капана
хываҫҫӗ ҫёрпелсем хӑнасем пулӑшнипе.
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Раҫҫей талккӑш ӗпе ҫӗр чӗтреннине илтсе вӑраннӑ Ш ӑпчӑк юптаруҫӑ леш тӗнчерен персе аннӑ та, Ч ӑрӑш Хуппи патш апа тӗл пулнӑ.
- Борис Николаевич, мӗншӗн эсир япунсене Курил утравӗсемшӗн
вӑрҫтаратӑр?
- Д орогой Спиридон Павлович, вы должны знать, тёнчере кёрсе
тухман ш ӑтӑк хӑварман ваш Я лгир пулман-ха унта, панимайте. Петр
Алексеевич Ш икотан утравне кайса япунсене чӑмӑрла улма ҫитерсе
килсен, мирлӗ килӗшӳ тума та ты тӑнма ю рать. А халӗ манӑн вӑхӑг
ҫук, во по горло занят. Кашни кун репетици. «Хуняма» ю рра вёренетпёр. Иришка Хакамада куспушапа тата Петр Я лгир а р т и с т а Японире концерт кӑтартасш ӑн. Вот такая загогулина, панимайте.
1995 ҫ.
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«КАПКӐНПА»
ИВАН МУЧИ МЕНЕЛНИКӖ
кӑҫал, 1995 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче, Турӑ ҫырнӑ пекех, пӗр килчӗ. Чӑваш
халӑхне вар тытса култаракан, кар тӑрса пулӑшакан кӑтӑклӑ-сӑнӑллӑ
журнал тӗнчене янратмалла ҫитмӗл ш аккарӗ те, кула-кула ҫимӗк мун
чи хутса ячё. Мунчине пултараканё-тутлантараканё Иван Мучи, кёр
сӑрине ҫёр алтӑр ӗҫсе янӑ хыҫҫӑн. У гикассннчен Ш упаш кара тухса
тӑклаттарчӗ. Вӑл чӑваш писателёсемпе Ехрем хуҫа керменӗнче ытаклашса яшланчӗ те, хӑйне пуҫ тӳпинчен ура тупанӗ таран сӳтсе явакан
«туктӑр-тухтӑрсемпе» ӑс пухсах ҫитереймен пӗлӳҫӗсене вӗри лапка
ҫинче ҫулҫӑсӑр милӗк тутангарса пӑхрӗ. М ӑш кӑл мар-и ара? Ҫитмӗлти «Капкӑнпа» ҫӗр ҫулхи Мучине ку таранччен те тӗплён тӗрӗслесе
пӑхман-ха та вӗсем. Нивушлӗ «Сикекен пӑрҫапа» вӑрттӑн юн ӗмекен
«Хӑнкӑлана» хирӗҫ «тухтӑрсен»-тёпчевҫӗсен мар, «Капкӑнпа» Иван
Мучин ӗмӗр-ӗмёр кӗрешмелле? Куманитари ака тӗмӗсем шӑтса салат
пулнӑ пулас - кӗреке ю рри илтӗнет.
« К апкӑнпа» И ван М учи, И ван М учипе «К апкӑн» ҫапла пёр
варлӑн, пӗр халлӑн утаҫҫӗ Чӑваш тӗнчинче хастаррӑн.
18.10.1995 ҫ.

КУЛА-КУЛА, САВӐНСА
Пёррехинче Ҫӗрпелте хуҫалӑх пуҫлӑхне шыраса правление ҫитрӗм.
«Янгорчино» колхоз предеедателӗ Василий Игнатьевич Романов хама
яланах хирӗҫ тухса кӗтсе илни, кӑмӑллӑ куллипе, ӑшӑ куҫӗпе чуна
уҫса яни, хӗрӳ те ӑслӑ-тӑнлӑ калаҫӑвӗпе чӗрене хӗмлен терни аса килчӗ.
Чи начар пурӑнакан тӑлӑх ва гӑ хӗрарӑмсене ҫӗнӗ пӳрг лартса парас
ыйтуран пуҫласа литературӑпа искусство ҫынна мӗнле илем-ӑнтӑлу
хӑвачё хушма пултарни таранах калаҫса-ӗмӗтленсе хавхаланатчӗ вӑл.
Ҫ амрӑклӑхӑн чи хӗрӳ вӑхӑтёнче пысӑк хуҫалӑх лавне туртса пыма
хӑнӑхнӑскер, Василий Игнатьевич ялхуҫалӑх, культура аталанӑвӗнче хӑйне евӗр ӗмӗрлёх паттӑрла ӗҫ гурӗ. Пурнӑҫ-кёрешӳ карглаш кипе
тата ҫӳлерех улӑхнӑ май, вӑл йывӑр лав ямшӑкӗн тилхепине хӑйӗн
вӗренекенне, Георгий Ильич Андреева, ш анчӑклӑн тыттарчӗ. Вӗрентекенӗн ӗҫӗсене-ӗмёчӗсене малалла ҫирӗппӗн пурнӑҫласа, ҫӗнетсе пычё
хӗрӳллӗ ҫамрӑк. Ҫёрпел, «Янгорчино» ячӗ, ял ҫыннисен хастарлӑхӗпеҫитёнёвӗпе, чӑваш ӳнерҫисен сӑнарлӑ вӑй хумӗпе, анлӑ ҫӗршыв ҫийӗн
мухтавлӑн сарӑлчё.
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Вӑхӑт пурне те улӑш тарать, ваттисем кил-ҫемье канлӗхне куҫаҫҫӗ,
ҫамрӑксем хастарланса хӗрӳ ӗҫе кӳлӗнеҫҫӗ. Ашшӗ сиссе те юлаймарӗ пулас хӑй темиҫе ҫул каялла ларнӑ вы рӑна ывӑлӗ йышӑннине.
Х ӑйне ш аннӑ пекех ш аннӑ иккен ял ҫыннисем унӑн ачине те. Геннадий Васильевич халӑх шанӑҫне мӗнле тӳрре кӑларнине ашшӗпе амӑшӗ
тимлӗн сӑнаҫҫӗ. Эпё те «Я нгорчино» ялхуҫалӑх предприятийӗ ҫак
йы вӑр сам ан ара та епле ҫирӗп утӑмсемпе м алалла кайса иынине
хӗпӗртесе сӑнаса тӑратӑп. Ч ӑваш ӑн анлӑ кӗр сӑри кӗрекинче ялхуҫалӑх тата апат-ҫимӗҫ министерстви ҫӗрпелсене ҫулсерен трактор е
укҫан преми парса чысланинченех курӑнать вёсен ҫитӗнӗвӗ. Аплатӑк, ҫамрӑк Ром ановӗ те ваттинчен кая мар кӗрлеттерет, хӑш-пӗр
енӗпе, тен, иртсе те каять пуль. Ашшӗсен ҫулӗпе п атваррӑн утакансем пур Ҫӗрпелте.
Правлении капм ар ҫуртне Георгий Ильич Андреев тутарнӑччӗ.
Ял администрацийӗ те, унччен ял Совечӗ текенскер, унтах вырнаҫнӑ.
П очта уйрӑмӗ пур. Унтах лавкка та ӗҫлет.
Иккӗмӗш хута хӑпарсан, председатель пӳлӗмӗнче Геннадий Васильч га мана ашшӗ пекех кӑмӑллӑн кулса кӗтсе илекенччӗ. Хальхинче йышӑну пӳлӗмӗнче кӗтсе ларм а тиврё. Ш алта лару пы рать иккен.
Самаях чӑтмалла пулчӗ. Кӗтнӗ вӑхӑтра мана хӗрӳ калаҫу хушшинче
хаваслӑ кулӑ сасси янӑра-янӑра кайни тӗлӗнтерчё. Темле кулӑш лартса параҫҫӗ е кураҫҫӗ тейён.
- Ҫ ап л а татса паратп ӑр эпир ыйтусене, кула-кула, савӑнса, ӑш ш ӑн йӑлкӑш са йышӑнчӗ мана Романов лару хыҫҫӑн. Нихҫан та
пӗр-пӗринпе хирӗлсе, пёр-пӗрне тарӑхтарса-ҫиллентерсе лармастпӑр.
Чуна уҫса калаҫатпӑр-тавлаш атпӑр, кулкаласах ирттерсе яратпӑр
капланса килнӗ ҫилле те.
К улӑш - ӗҫре пулӑш, тени пурнӑҫра тахҫанах вӑй илнё ҫав. Ӑҫта
кулӑ - унта хаваслӑх, уҫӑ кӑмӑл-туйӑм, хӗрӳ ӗҫ, ҫӗнтерӳ. Ёлӗкренпех
пуян-ҫке Ҫӗрпел тӑрӑхӗ кулӑшҫӑсемпе. П аллӑ капкӑнҫӑ Ҫӗпритун
Ш ӑпчӑк хӑех мӗне тӑрать! Ҫивӗч сӑмах маҫтӑрӗ, кулӑш ӑсти К он
стантин Н иколаевич Баюков тата!.. Куҫкӑн йӗплӗ-сигшӗ шӑлӗ хуш
шине лекмен ҫын ҫуралман пуль-ха Ҫӗрпелте.
Вёсен кулӑш хумӗ ҫинче манӑн га сиккелесе илме гивет хушӑран.
Кулӑш киммипе ишнӗ май, нумай-нумай ҫулҫӳреврен пӗри аса килчӗ.
Чӑваш халӑхне вар тытса култаракан, кар тӑрса пулӑшакан катӑклӑсӑнӑллӑ «Капкӑнпа» унӑн ҫыннисем, тусӗсем-вулаканёсем пирки пырать-ха кунта калаҫу. К апкӑнпа ман хамӑн та алла-аллӑн тытӑнса
ултӑ ҫул пӗрле Чӑваш станра кастарса ҫӳреме тӳр килнёччӗ. Ун чухне
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тута хӗрринче хӗвел кулличчӗ, алӑра ҫивӗҫ сӑнӑччӗ, пуҫра сӑнарлӑх
кӑшӑлӗччӗ. Ҫавӑн чухне ҫуралнӑ хайлавпа, пуҫласа кун кураканскерпе, паллаш тарасш ӑн эпӗ. Х ӑй вӑхӑтӗнче вӑл «Капкӑнра» тухайманччӗ, халӗ ун валли те симёс ҫул уҫӑлчӗ.

ХӐНАРА
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух кун курнӑ К апкӑна чӑваш халӑхӗ ҫав
тери юратнӑ. Пур ҫёрте те хаклӑ хӑналла кӗтсе илнӗ ӑна. Мӗншӗн
тесен вӑл ҫӗнӗ пурнӑҫ тума чӑрмантаракансене вирлӗн хӗстернӗ, ыррине курсан каҫса кайса мухтанӑ.
К апкӑнпа эпӗ тахҫанах паллашнӑ. Ю лашки ҫулсенче вара унпа
тӑван пекех ҫывӑхланма тиврё. Ю рататпӑр пӗрле тухса ҫӳреме районсене. Х альхинче те, акӑ, «Атӑл» ятлӑ хура урхамах ҫине утланса
лартӑмӑр га, Вӑрнар еннелле вӗҫтертӗмӗр. Ҫулра калаҫу пуҫланчӗ.
Ватӑсем яланах ӗлӗкхине аса нлме юратаҫҫӗ те, Капкӑн т а ...- Аттеанне манӑн «Канаш» ятлӑччӗ, - терё Капкӑн. - Чӑваш хаҫачӗн пепки
ӗнтӗ эпӗ, урӑхла каласан. «Чӑпӑл тунӑ» чухне мана Ш упаш кар ҫывӑхӗнчи Утикасси шӑлйӗренне Лариван Йӑванне тыттарчӗҫ те, ы рӑ кунҫул сунчӗҫ, ӑслӑ канаш пачӗҫ. Куматте питё ӑш кӑмӑллӑскер, ӗҫченскер пулчӗ. Атте вырӑнне - ачашласах, юратсах пӑхса ӳсгерчё. Ҫ амрӑк
пулин те ӑна юратнипе Йӑван Мучи тетчӗҫ. Х ӑй пекех шӑллӑ, хӑюллӑ
тусӗсем иухӑнчӗҫ ун тавра. Вӗсем хушшинче Ҫ ӗрпелти Ҫӗпритун
Ш ӑпчӑк та пурччӗ. Кулаксене, вӑрӑсене, кахалсене хыт питленӗ чух
не вӑл Папай тесе алӑ пусатчӗ.
Ҫ ав Ш ӑп ч ӑ к -П а п а й К ап кӑн а колхозсем пуҫлан н ӑ ҫулсенче
Ҫ ӗрпеле хӑн ан а чӗннӗ-мӗн. Кӗҫех вӗсем чиркӳ чанӗсен сассиллӗ
пысӑк яла ҫитсе кӗнӗ. Улӑм ҫӗлӗк тӑхӑннӑ пӳртсемпе хуралтӑсем,
вӗрлӗк-ш ӗтӗрнек картасем ҫуммипе вёсем ан атал ла утнӑ. Ш ӑпчӑк
К ап кан а хура пӳрте илсе кӗнӗ те Толм асов хуш аматлӑ хресченпе
паллаш гарнӑ. Тӑлӑха юлнӑ Ҫ ӗпритуна ҫав ы рӑ ҫын пӑхса ҫитёнтернё-мӗн, хуш аматне те хӑйённех панӑ. Ҫиме ҫӑкӑр ҫитменнипе
П авӑл Ҫ ӗпритунӗ кулаксем патӗнче тарҫӑра тертленнӗ. Кӗҫ Толмасовсем патне пӗр ҫын ҫитнӗ. Ҫийне сӑхман тӑхӑнн ӑ, пуҫне сурӑх
тирӗнчен ҫӗлетнё мулахай лартнӑ, урине ҫӑпата сы рнӑ ҫам рӑк хӑнасене уя чӗннӗ. Ку колхоз председателе И лья А ндреевич Андреев
пулнӑ. Э ргеллеш се пёрлеш нё ҫӗнё хуҫалӑха р ай о н тан хурҫӑ ут
килнӗ-мӗн. У рапаллӑ трак тор виҫӗ каслӑ плугпа ҫӗр сухаланине ял
ҫыннисемпе пёрле К апкӑн та сӑнам а васканӑ. Х аличчен илтмен
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аслатиллӗ кӗрлев сассипе п ач ӑш кӑ уялла кӗш ӗлтетекен ҫынсене
каялла кӗме чӗннӗ. Х урҫӑ ут хӑвачӗ унран та асам лӑрах пулнӑ ҫав,
п ач ӑш кӑ еннелле ҫа вр ӑ н а к ан туп ӑн м ан . Т ёлӗнтерм ӗш вӑй ҫёре
тар ӑн сухаланине ҫӗрпелсем ҫӑвара карсах сӑнанӑ. Ҫ ӳлти Т урӑ атте
м ар, к о л х о з к ӑ н а хӑйсене телей п ам а п ултарн и н е куҫпа курса
ӑнланнӑ. Ку хуҫалӑх унччен темиҫе те саланнӑ-мӗн. Х алӑха пупё те
пӑтратм а пулӑш нӑ иккен. К апкӑнӑн ҫавӑнпа чиркӳ ҫыннисене хӗстерес, ял активисчӗсене пулӑшас килнӗ.
Хуҫалӑх пуҫлӑхӗ К апкӑна йывӑрлӑхсем пирки каласа панӑ, ун
ран пулӑшма ыйтнӑ. Кайран вӑл хӑнана кӑмака улмипе уйран ҫитернӗ.
«М ӑнкунра начар хӑналанӑш ӑн каҫар пире, К апкӑн туе. П аян эпир
ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗрне хывма пуҫларӑмӑр, кӗҫех пирӗн ачасем ун тӑрӑх
анлӑ ҫул ҫине тухӗҫ, ун чух пирён те тулӑх пурнӑҫ пулӗ. Вӑт вара тепре
килсе курӑр» - ҫак сӑмахсемпе ӑш шӑн ӑсатнӑ К апкана председатель.
- У нтанпа ӗнтӗ шыв-шур нумай юхрӗ, ҫулсем вӗлтлетсе иртрӗҫ.
М анӑн кум атте Й ӑван Й ӑванӑч Илларионов-М учи тата Ҫӗпритун
П авӑлч Толмасов-Ш ӑпчӑк тусӑм тахҫанах «канлӗ ыйхӑра». Эпё те
акӑ утмӑла ҫитрӗм. С арӑ хёвел ҫур кунне палӑртса йӑлкӑш нӑ кунсенче ш ӑпах аса килчӗ хайхи Ҫӗрпел ачи хӑнана чӗнни. М а каяс мар, каяс
чӗннӗ ҫӗре, курас вёсен тулӑх пурнӑҫне, - хавасланса пычӗ Капкӑн.
Тахҫан вӗсем ҫӗр ҫухрӑмри Ҫӗрпеле икӗ талӑк ҫурӑ утнӑ пулсан,
эпир халӗ унта «Атӑлпа» сехетре чарласа ҫигрӗмӗр.
-Ҫ у л н е пӑтраш тартӑн пуль эсӗ, -я м ш ӑ к енне шанчӑксӑррӑн пӑхса
илчӗ Капкӑн. - Ҫӗрпел вӑл - ялччӗ-ҫке, ку вара - хула майлӑскер.
- Тӗрӗс ҫулпах, асф альтлӑ ҫулпах илсе килтӗм, - ӑнлантарчё
ямшӑк. - Авӑ, вулӑр: «Вӑрнар районӗнчи «Янгорчино» колхоз. Ы рӑ
сунса кӗтсе илетпӗр», - тесе ҫырнӑ пуҫ тӑрринче.
Ленин палӑкӗ лартнӑ тӳремре Капкӑн ҫаврӑна-ҫаврӑна тӗлӗнчӗ.
Хӑй Ш ӑпчӑкпа хӑнара пулнӑ чухнехи ҫурт-йёр тавраш ӗ те юлман.
Чиркӳ вырӑнӗнче вӑтам шкул. Унпа ю наш ар культура керменӗ сарӑлса ларать. Х ӑтлӑ магазин, ача сачӗ, фельдшер пункчӗ, аптека, пе
карня тунӑ. Сылтӑм енче - тепӗр икӗ хутлӑ ҫурт. У нта колхоз правленийӗ, ял Совечӗ, обшествӑлла организацисем вырнаҫнӑ-мӗн. Ҫав ҫурт
алӑкӗнчен тухнӑ арҫын пирӗн паталла вашкӑртса утрӗ. «Нивушлӗ Илья
Андреевич ку? - хӑй куҫне хӑй ӗненмест Капкӑн. - Чӑнах ҫавӑ. Сӑнёпуҫӗ те, кӗлетки те, утти те ҫавӑннах. Тумӗ ҫеҫ ӗлӗкхи мар, хальхи шукӑльтереххи»,
- Андреев, Георгий Ильич, - ҫирӗппӗн алӑ пачӗ хайхискер. - Эпӗ
председатель пулатӑп. Аптрамалла, пурге йёркеллех пекчӗ-ҫке, мӗн
амакё тупӑннӑ тата К апкӑн юлташ валли пирӗн хуҫалӑхра?..
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- Ятлама мар-ха, ӗҫчен ҫынсемпе тӗл пулма килтӗм, - терӗ Капкӑн. Сирӗн колхоз хуҫи пулнӑ Илья Андреевич тахҫан, вӑтӑрмӗш ҫулсен
пуҫламӑшӗнче, пире хӑнана тепӗр хут чӗннӗччӗ. Хӑй халь темле, те
пурӑнать ёнтӗ... Тем, эсир унӑн ывӑлӗ мар пуль те? Каснӑ-лартнӑ ҫавӑн
пек те.
- Ҫ авӑн ачи пулатӑп-ха. Атте пурӑнать. Халь те хуҫах, тульккӑш
- кил хуҫи. Сире асӑнать, хӑҫантанпа кӗтет, - йӑлл кулчӗ председатель
Вӑрнартан Ҫӗрпеле ҫӳрекен автобуса ҫул парса. - Тӳрӗрен мар, ҫавра
ҫулпа илсе каяс-ха сире. Ҫавра ҫӳрен ҫу хыпнӑ, тет.
Ы вӑлӗ те ашшӗнех хывнӑ иккен: чӗлхи-ҫӑварёпе те. ӗҫӗ-хӗлӗпе те.
Пуян хуҫалӑхра пур ҫёрте те тӑнлӑ-пуҫлӑ, ҫирӗп хуҫа алли сисӗнет.
Ашшӗ колхоз хуҫи пулнӑ ҫулсенче выльӑх-чӗрлӗхӗ пӗр витене шӑнӑҫнӑ
пулсан, халӗ... Тӑрӑхла мӑн витесенче - пин ытла ӗне выльӑх, икӗ пин
сысна, ҫичҫӗр сурӑх. Ҫ улталӑкра кашни ӗнерен виҫӗ пин килограмм
сӗт сӑваҫҫӗ, кашни сысна аминчен ҫирӗмшер ҫура, кашни ҫӗр сурӑхран ҫӗр ҫирӗмшер путек илеҫҫӗ. П атш алӑха ялхуҫалӑх продукчӗсем
сутмалли ҫулталӑкри плансене пур енӗпе те ирттерсе тултарнӑ. Аслӑ
Ҫӗнгерӳ кунӗ тёлне аш -какайпа сӗт сутмалли пилӗкҫуллӑх заданийӗсене пурнӑҫлассишӗн хёрӳ кӗрешӳ пырать. Ёлӗкрех пёр трактор яла
тӗлӗнтерсе савӑнтарнӑ пулсан, механизациленӗ паркра халӗ мӗн тӗрлӗ
техника ҫук пулё. Хастар механизагорсем -ҫ у р ак и умӗнхи тӗрӗслӳре.
Кӑҫал та вӗсем, ушкӑн иодрячӗпе ӗҫлесе, хӗрӗх центнер тёш тырӑ, виҫҫӗр аллӑ центнер ҫӗрулми туса илме ӗмӗтленеҫҫӗ. Ёмӗчёсем вёсен ҫуллен пурнӑҫланса пыраҫҫӗ.
Кёмёркке пек кӑмака уммипе те шӗв уйранпа хӑналанине манман-и? - шӳтлесе ыйтрӗ килёнче ватӑ Андреевӗ. - Х аклӑ хӑнасене астивтерсе пӑхмалӑх та ҫӑкӑр чёлли ҫукчӗ ун чух. - Кёҫех Илья Андрее
вич пирён ума апат-ҫимӗҫ лартрӗ. Тулӑх апатран юман сӗтел авӑнать.
- Вӑт епле улшӑнчӗ пурнӑҫ, - малалла юхтарчӗ сӑмахне мучи. Тавтапуҫах ывлӑмсене-ачасене вёренсе эпир уҫнӑ йӗртен анлӑ ҫул тума
пултарнӑшӑн. М ир хӗвелӗ йӑлкӑш тӑрччӗ ҫеҫ пуҫ тӳпинче.
Каҫхине К апкӑн культура керменёнче концерт пӑхрё. Ҫёрпел
шӑпчӑкӗсем тулӑх пурнӑҫ юррине шӑрантараҫҫӗ.
Тепёр кунне кӑмӑллӑн ӑсатса ячӗҫ Ёҫлёх Хӗрлӗ Ялав орденлӗ кол
хоз ӗҫченӗсем Канкӑна. Вӑл та вӗсене хаваспах хӑйён менелникне чӗнчӗ.
Пурте пырӑр, ӗҫченсем, хӑнана! Хисеплетӗп эпӗ сирӗн пек ҫынсене, - ӑшшӑн алӑ сулчё Капкӑн ҫӗрпелсемпе уйрӑлнӑ чух.
Капканпа пёрле эпё, Владимир Кузьмин, ҫӳренӗ.
1985 ҫулхи пуш уйӑхён 24-мӗшӗ.
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Кулмасӑр пурӑнмасть ял. Хӗвеле хирӗҫ пӑхса йӑлл кулать те ял
халӑхӗ пуҫа чиксе кӗркуннеччен мекӗрленет, суракан пилӗкне тытса
тӳрленет те, пӗлӗте ҫити капланнӑ умри ты рӑ, ҫӗрулми, пахча ҫимӗҫ
куписем ҫине пӑхса савӑнать. Эртеллешнӗ мӑн хуҫалӑхӑн хырӑмӗ те
тутӑ, ҫурӑмӗ те ӑшӑ,
Ҫитмӗл ҫул каялла ҫӑпатапа, сӑхманпа тӑвалла ваш кӑртса пыракан И лья Андреевич ватӑлса ял-йышран уйрӑлнӑ ӗнтӗ, леш тӗнчене
улӑхса капкӑнҫӑсене алӑ пачӗ пуль, унӑн ывӑлё Георгий Ильич та председательте ӗҫлемест, колхоз тилхепине урӑх матура тыттарчӗ, анчах
ашшӗпе ывӑлӗн ырӑлӑхӗ вара ял халӑхӗнчех, тӑван Вӑрнар районӗн,
Ч ӑваш Республикин хӑватӗнчех. Яланлӑхах. Ҫӗрпелсемпе тукайсен
«Я ню рчино» хуҫалӑхӗн ҫитмӗл ҫулхи аслӑ менелникӗнче вӗсене те
ятран, мухтав сӑмахӗпе асӑнчӗҫ. Хӗвелӗн ӑш ӑ кулли те вӗсемне пӗрле
ял-йыша уяв кӑмӑлӗ парнелерӗ.
2000 ҫулхи ҫу уйӑхӗ.

АХ, КӖРЕС КИЛЕТ ПУЛАС
«ИВАН МУЧИН АВАН МУНЧИНЕ!»
«Вучах» чӗртнӗ, «Илем» хӑй ҫумне туртнӑ туйӑм мӗншӗн-ши уйрӑлмасть пирӗнтен, «Хуранра» пиҫсен те, лапка ҫинче вӗлтӗренпе,
ҫулҫӑсӑр милӗкпе ҫапӑнсан та, пурпӗрех кулӑш лаҫҫинчен тухаймастпӑр, хамӑрӑн ленчешке ураллӑ кӗреке сӗтелӗ хушшинех кӗрсе
ларатпӑр. Унталла ӑнтӑланмашкӑн Турри кашнинех иил панӑ. Пӑхӑнаканни те, пӑхӑнгараканни те, вӗренекенни те, вӗрентекенни те хӑй сисмесёрех ҫав астармӑш сӗтелӗ хушшинче ҫунтаракан пӑрӑҫа ҫӑварне
хыпса пӑхатех.
Акӑ, ҫакӑ хайлав та «Иван М учин аван Мунчине» хутса янӑ-яманах «Вёри чул» парнине тивӗҫнӗччӗ.

ДАНИ ШПИОНӖ
Арканчӑк, сутӑнчӑк самана пуҫламӑшӗнче ҫерем кӑмпи нек карталанса шӑтса тухнӑ пӗчӗк предприятисем хушшинче «Данилэк» предприяти те хӗвел еннелле пуҫне каҫӑртнӑччӗ. Парас-илес, сутас-пуяс
ҫанталӑк пӑсӑлса кая пуҫласан вара унӑн тымарне те сӑрӑ хуртсем
тапӑнчӗҫ. Сӗтеклӗ ҫӗр пулӑхне аран-аран тулӑххӑн ӗмме вёреннӗ са76

м антра «кӑмпа» куҫ умӗнчех шанса, саралса пычӗ. П ы сӑках мар
ушкӑн ӗҫлесе илнӗ пӗтӗм пайне тенӗ пекех патшалӑх енчӗкне силлеҫҫӗ.
Тӗнче ҫути курма илнӗ кивҫене мӗнпе тата мӗнле майпа саплаш тармалли ҫинчен пурнӑҫ вӗренне сӳтсе явнӑ вӑхӑтра кантура внҫҫӗн
ҫитсе кӗреҫҫӗ. Ни милици-ни лесничи мар хурмӑпа хӑйсем. Японире
туяннӑ кӑткӑс маш инӑпа аппаланса йӑлӑхнӑ ҫам рӑк инженерсем
кулӑш кулли н ч е иш етчӗҫ. П уҫа к а н та р м а к ӑ н а т а м ар - чуна
уҫмашкӑн. Хӑйне евӗр чёлхе те шутласа тупнӑ вӗсем. Ю т ҫын таврашӗ пырса кёрес пулсан, сӑмахсене кутӑн ҫавӑрса калаҫаҫҫӗ е хуҫине ыйтакана «Данмлэ Данире» тесе хуравлаҫҫӗ.
- Кам кунта хуҫа?! - умра тӑракан тӑрӑхла питлӗ патвар чӑсмак камантласа ыйтнипе маччаран штукатурка шапӑрр! ӳксе саланать урайне.
- Рипэ, рипэ, рипэ, рипэ, - ялт сиксе тӑраҫҫӗ тӑваттӑн тан. - Бите.
-Ёҫсе лартнӑ вӗсем, - тукмаккисене кӗсйинчен хирсе кӑларать патваррӑн сылтӑм енчи лапчӑк пуҫ. - Этемле калаҫма вӗрентмелле мар-и
вӗсене?
- П аташ ти. Ӗлкӗрен, - сирсе ярать ӑна асли.
- Х амӑр камне кӑтартмаллах, - ҫӑвӑр автанла пуҫне каҫӑртать
сулахайри чанккама.
- Тарапиться ан ту. Эс ху ӗҫна ту: пӗрне те куҫран ан вӗҫерт, чарса лартать кӑна та пӑхаттир. Риппӗ-питлӗхлеттерсе тӑрататпӑрха кӗҫех сире, ултавҫӑсене, пӗрре вӗтеленгерсе илсен телӑсене... Дирректор ӑҫта?!
А-а-а, тир ректорӗ-и? Ара, ректор вӑл университетра ӗнтӗ. Тирта. Пӑшал перет. Тытнӑ тилӗ-упин тирне сӗвет, кӗрӗк ҫӗлесе Ш упашкарти стадион пасарӗнче сугать, - куҫне хӗвеллӗн йӑлкӑш тарать пӳлӗм
хуҫисенчен пӗри.
Ректор мар, диррректор ӑҫга тетӗп эпӗ! - шӑл витӗр пӗрхӗнсе тухаҫҫӗ тарӑху сӑмахӗсем. - Данилу Леопольд Эвальтович хӑшӗ пулать
сирӗнтен - «Данилэк нуль» предприятии генераллӑ директоре.
«К» ҫумӗнче ларакан ҫӳлти саспалли вӑл нуль цифра мар «О»,
Данилэ комнаннйё тенине пёлтерет, - ӑнлантарма пӑхать кил хуҫисенчен тепри.
Пире «О» та, «нуль» те кирлё мар, директор кирлӗ. Калӑр - хӑшӗ
генералли?
- Рампэ, эп - полковӑй директор, - хуравлать ватӑраххи.
Рампэ, эп майраллӑ директор.
Рампэ, эп — старший директор.
Тӑватӑ картлаш кана хӑйӑклаттарса путвала анса гӑнӑ тӑрӑхла
пит тарӑхса каять:
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- Тупӑннӑ рампэслӑ полковниксемпе майраллӑ майорсем. Салтакра мар кунта, службӑра. Ӑҫта генеральнӑй?!
Рэкетирсемпе темле хаяр тӗрӗслевҫӗсенчен те ӗмӗрне сехёрленсе
ӳкмен шутниксем, хӑйсем патне камсем килнине туйсах, мыскарана
малалла тӑсаҫҫӗ.
- Пирён Д анилэ генерал хаспатин Данире, - тет гштё килпетлён
сарӗ ҫӳҫлӗ, вӑтам пӳллё йӑлттам полковӑй директор. - Г ренланди пӑрне
сутас енӗпе Копенгагенра Европа шайӗнчи аслӑ канаш ӗҫлет. Радио
ла каланине илтмен-и?
- Илтмесӗр, телекспа та пачӗҫ, Чӑваш патшалӑхне те асӑнчӗҫ,
пирён патш а та пӑр туянасшӑн, - хӑйсем нумай пӗлнине кӑтартасла
умлӑ-хыҫлӑ вӗрсе яраҫҫӗ кӗтмен хӑнасем.
- Авӑ епле, - вӑрттӑн кулса малалла ӑнлантарагь «полковник», Тӗнче аталанӑвӗн банкӗ Раҫҫее пулӑшать-ҫке. Укҫа вырӑнне пире хальхинче йытӑ-куш ак апачӗ те, пёҫ хушшине мӑкламалли те мар, виҫ
ҫухрӑм ҫурӑ хулӑнӑш ӗмӗр ирӗлмен пӑр пама пулнӑ, тет. Эпир те темиҫе мӑн катӑк ҫавӑрса илесшӗн-ҫке. Ерис ет астак рӑптарап арав.
Рӗптелӗп ерис нём енилрик.
- А равлатса тӑр-ха унта ытларах, ҫиччас асав шӑлна...
- Тахҫанах калап вёт сана ҫак ушкӑн таса мар тесе, предприяти
ячё те чӑвашла мар. Хуҫин ячӗпе ашшӗ ячё те... Данипе ҫыхӑннӑ гата
ҫитменнине... Хӑйсем те данилле калаҫаҫҫӗ?..
- Пит тавҫӑруллӑскерсем-ҫке эсир. Чӑн та даниэллех калаҫатпӑр. Да
нилэ хаспатгапа вӗрентӗмӗр ҫав чӗлхене. Пирӗн хуҫан ячё те. ашшё ячё те,
хушамачӗ те чӑнах чӑвашла мар ҫав... хӑй чӑн-чӑн чӑваш пулсан та...
- Ш пион кличкисем вёсем, -тукмаккисене кӗсйине чӑмтарать сылтӑмри хурал.
- Тӗп-тӗрӗс, тӗнчипе паллӑ кличкӑсем, - куллине пытараймасӑр
тутине cap ҫуллӑ хӗр пек йӗрлесе илет майраллӑ директор. - ЛеопольдКашук вӑл - тӗнче геройӗ. Эвальт ятлӑ штурмбанфюрера астумастӑрим тата? Д анилэ - ҫак ҫӗр ҫинче нихӑҫан вилмен йӑх арӗ.
- Ӑ нлантӑр-и халь? Хуҫа Данирен пӑр илсе килсен килӗр, - сёнӳ
нарать рядовой директор.
- Ӑна кӗтме пирӗн вӑхӑт ҫук. Документсем кӑтартӑр! Тӗрӗслетпӗр.
Эсир тупӑш а ны таратӑр тесе миҫе шалӑп ямарёҫ пуль пирён пата. H aлук сахал тӳлетӗр.
«Данилэк» ушкӑнӗ пӗр-пӗринпе канашласа илет.
- Местух нӗрип хасатпат.
- Ахӑлаш тап намалатлу.
- Вахӑҫ - арух нахӑҫ.
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- Хамху - немҫип хамӑҫ.
П олковӑй директор вӗсене толкова ӑнлан гарать:
- Сэрсем, документсем пирте мар, йӑлтах сейфра.
- Сейф уҫатпӑр.
Эпир кӑш кӑратпӑр.
Эпир ҫӑвара хуплатпӑр.
- Эпир милицие пӗлтеретпӗр.
- Эпир - хамӑр полици!!!
Ҫагша тавлаш каланӑ хушӑра путвалти тӑвӑр пӳлӗме йӑм хура
ҫӳҫлё, вӑр-ҫаврака питҫӑмартиллӗ, сӑран пальто тӑхӑннӑ гӑлпан арҫын ҫигсе кӗрет.
Каллех, лэк, рэкет... тирсем-и, лэк? - лӑкӑртӑк ернипе аптӑраса
ӳкет вал. - Иртнинче те, лэк, милицилле, лэк, тумланса килсе, лэк,
ҫаракутӑн тӑрагса хӑварчӗҫ, лэк, хальхинче мӗнле, лэк...
Хурмӑллисенчен иккӗшӗ ҫав хушӑрах алӑка хуплаҫҫӗ, асли, сассине хӑпартса, ыйтать:
- К ам эс?
- Дани... лэл... лэк...
Данирен, да?
Ку шӳте ёҫтешёсемпе тахҫанах кӑвапа пуҫӗ ы ратакан пулнччен
чутланӑ Леопольд Эвальтович ӗҫ-пуҫ мӗнлине тавҫӑрса илет те лӑпкӑн
тавӑрса калать:
- Да... Лэк... Данирен эп - Данилэ... лэк... Ай, вӑйлӑ контракт
гурӑм-ҫке. Тёнчере пулман килӗшӳ! Лэк... Кӗҫех Ш упаш кар тинёсне,
лэк, Гренланди ҫыранӗнчи ҫирӗм айсберг ишсе ҫитмелле, лэк. Вёсем
ҫинче, лэк... морж, тюлень, шур упа, ҫурҫёр тилли, кит, пула кёгёвёсем.
лэк, капланса килмелле, лэк. Хамӑр патра пире, лэк. налукпа хёссе
лартрӗҫ пулсан, лэк, ют ҫӗршыв пӑрлантарса та пулин пулӑшать, лэк.
Перетпёр, лэк...
- Суять. Патш алӑха налук тӳлемесёр ҫаратни
паллӑ. Л ӑкӑртӑк
ахальтен ермест. Танпӑр тапнине пӗлет Данилэ, — илтӗнет алӑк патӗнчен ҫурӑк автан сасси. - Хупмалла ӑна!
Ак, лэк, хёрес, лэк, - сӑхсӑхса илет пӑлханнӑ пуҫлӑх.
Пӗр
тенкӗ те, лэк, улталаман патшалӑха «Данилэк». Пёр руб та, пёр дол
лар та, лэк, пёр марка та, лэк, пёр крона та, лэк, ҫук сейфра. Ёненместёр пулсан, пӑхӑр уҫса, лэк...
Ма тата леклетсе тӑран... е ытларах янӑ... е...
Лӑкӑртӑкӗ вӑл Гренланди пӑрне валеҫнӗчухнех ерчӗ-ха... Ш ӑннипе. Ы -ы-ыш... Эх, хӑвӑра ярасчё пёр уйӑхлӑха унга к о м ан д и р о в ан а,
шур упасем тытса налук сахал тӳленине тёрёслеме... Лэк...
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- Сейф уҫҫийӗ ӑҫта?
- Ҫурҫӗрти П ӑрлӑ океанра. Я ка пӑр ҫинче тюленрен шуса ӳкрӗм
те, лэк... ш ампӑрт ҫеҫ турӗ вӑл шыва. Уншӑн хӑрамастӑп-ха. Айсбергсемпе ишекен пулӑ кӗтӗвӗн патши кёҫех ҫитерсе парать мана сейф
уҫҫине, лэк... Кӗтме пултаратӑр-и, лэк, унччен?
- Ҫук! Х ам ӑрах уҫатпӑр, тен унта гшлӗк куҫлӑ эрмен тӗлӗрсе
ларать?
Кӳршӗри банкран маҫтӑр чӗнтерсе сейфа уҫаҫҫӗ те... унта чӑнах
та ҫатӑрка хутпа чӗркенӗ «Деньги» вырта парать.
Ҫ ӑвара курак чӗппинчен те анлӑрах карса пӑрахаҫҫӗ полицайсем:
- Укҫа ҫук тесе суеҫтерет Данилэ. Ку гата мӗн? Камӑн?
- Л эк, туршӑн та, хӗвелшӗн те, уйӑхшӑн та... ман мар вӑл, лэк, пуҫне пӑркалать Данилэ.
- К амӑн-ха тата?
- Эмилӗн.
- Каллех темле кличкӑллӑ суя ят. Ю т ҫӗршыв шли...
- Ёненместӗр-тӗк, лэк, Золян, эппин, лэк, тахҫан ҫапнӑскерех, лэк,
П ариж парни, л эк...
- Солинӑнни? Леш, Хусан каинӗсене тӑварсӑр яш ка ҫитерекенни-и? Тахҫантанпах ҫыхӑну ты татӑр унпа апла? Эх, эсир те ҫав, чӑваш
выҫҫа тӑрса ю лнӑ... Эс, Данилэ, С олинпа тӑвар-сӑвар суту-илёвё туса
хӑш ҫӗрш ыва тутлантарасшӑн-ха? Данине-и?
Д анин Гренландинех. Унта пӑра ирӗлтерсе касма тӑвар ҫитмест.
- Каллех Данипе ҫӗтет. Тем гесен те Д ани шпионӗ эсё, Данилэ.
С ана тахҫанах.... Ю рать-ха хамӑр алла лекрён. П ӑрпа ишсе килекен
тюленсен пёр пайне... Атту, лараҫҫӗ унта сёнксе, хут тёрки ӑшёнче
ӑман ш ыраса чекистсем. Ку таранччен пёр шпион тытса курман пуль
Чӑвашра. Эпир вара пёрре килсех Дани шпионне ярса илтёмёр, - кёске
пӑшалне хӗвӗнчен мӑнкӑмӑллӑн кӑларать аслӑ полицай. — Генералшпионшӑн налук департаменчён генералё пулаппах...
„

„

„

1995 ҫ.

МУНЧА СЕРЕМЕ
Пёр чарӑнмасӑр лӑпкӑ юхакан Атӑла пӗвелесси тата Шупашкар
ҫумӗнче Улӑп вӑйлӗ трактор кӑларасси ҫинчен ҫивчӗ хӑлхисене ашак
хӑлхисем пек тӑссах итлерӗҫ чӑваш сатирикӗсемпе кулӑшҫисем те. Тинех
мунча талӑкӗ-талӑкӗпе татӑлмасӑр ӗҫлеме пуҫласса шанчӗҫ. Анчах...
Трактор завочӗ тума ятарласа йӗркеленӗ 5-мӗш строительство тресчӗн
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аслӑ ултавҫисем хӑйсем ясарлӑх мути хутса янӑ-мӗн. Ҫапах та манӑн
вӗсене «Иван Мучин аван мунчине» кӗртсе кӑлармасар чун чӑтмарӗ.
•к •к *

Пуху вёҫленнё хыҫҫӑн Родион Иванович Ю нтапов васкамасӑр
хӑйӗн кабинетне кӗчӗ. Пуҫ кашланипе, чун тӑвӑрланса ҫитнипе вӑл
ним тума аптрарӗ, унтан телефон ш ӑнкӑртатнине илтсе сӗтел патне
пычӗ. Хӑш аппарачӗ-ши тесе лайӑхрах тӑнларӗ те, сулахай енчин трубкине ҫӗклерё. Обкомран, оргпартёҫ пайӗн инстркторӗ, партшкулта
пӗрле вӗреннӗскер «чӑрмантарать» иккен. С тройкӑна ыран Мускав
«хӑнисем» килеҫҫӗ, халӑх контроль комитетӗнчен, каллех мунча пир
ки, тет.
Ахаль те пухуран тарӑхса тухнӑ Ю нтапов юлташё «М унча ӑшши
тутлӑ пултӑр» тесе шӳтлени ҫнне снввӗн тавӑрчӗ те, трубкӑна хытах
хучӗ.
М унча историйё пӗлтӗрех, 1975 ҫултах, пуҫланнӑччӗ. С тройтрестри партком секретарьне ҫав сӑлтавш ӑн ӗҫрен хӑтарнӑ хыҫҫӑн, ун
вы рӑнне Родион И вановича суйларӗҫ. Хула ком итетӗнче инструкторта «ш ӑппӑн лараканскерне» ш авлӑ стройкӑна, хӗрӳрен те хӗрӳ
ӗҫе ячӗҫ. Ҫ ам рӑклах ком сом олта, вӗренме кайиччен пӗр паллӑ заводра парторганизаци секретарӗнче пиҫсе вӑй илнёскер, вӑл йывӑрлӑхсенчен хӑрам асть-ха, ҫирӗп шухӑшӗсенчен те каялла чакмасть.
Хӑйне кунта йӗркеллӗ ӗҫлеме паманниш ӗн, кунӗн-ҫӗрӗн чӑрм антарса тӑллантарниш ӗн ҫеҫ кӳтӗхет. Ҫур ҫул ҫапла ӗнтӑ мунча ыйтӑвӗпе
комисси хы ҫҫӑн ком исси, тёрӗслӳ хы ҫҫӑн тӗрӗслӳ, пуху хы ҫҫӑн
пуху... Пӗтӗм ҫӗрш ыв, Раҫҫей, республика, хула, район калӑпӑш ӗпе, тӗрлӗ-ҫёрлӗ организаци енӗпе ирттерекен тӗрӗслӳсем йӑлӑхтарсах ҫитерчӗҫ.
Ҫапла ҫав, мунчине хутаканӗсем пӗрисем те, ун сӗрӗмне ӗҫекенӗсем теприсем. Ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче стройкӑна ӗҫлеме килекен студентсене пурӑнма, кайма тесе Атӑлӑн чӑнкӑ ҫыранёнче илемлӗ
те меллӗ вырӑн суйласа илнӗ, унта йӗрки-йӗркипе ҫёмӑл ҫурт, вӗсемпе
юнашар профилакгори тунӑ. Аялта, гаыв кукринчи хӑвалӑхра, мунча
пытанса ларнӑ...
Илемлӗхӗпе ӗнтӗ мунчи тёлӗнмеллех пулнӑ. Ҫиелтен вигнё хӑмине
лакпа сӑрланӑ. Чёнтӗрлӗ кантӑк хашакӗсем, авалхи хунарсем, тимӗрҫӗ лаҫҫинче авса тунӑ алӑк хӑлӑпӗсем юмахри пек кры льца ҫурта
хӑйне евӗр хитрелетсе тӑнӑ. Мӗн кӑна пулман пуль шалта. Чи аслӑ
пӳлӗм мунча умӗ. Унта уҫӑ кӑмака, лапка, пӗчӗк ресторан. Урайне
хаклӑ йышши кавир сарнӑ. Стенисем тавраллах тӑнран яракан ӳкер81

чӗксем. М аччаран ҫурта тыткӑчисемпе урапа кустӑрмисем ҫакӑнса
тӑраҫҫӗ. Пӑспа хӗртӗнмелли, милӗкпе ҫапӑнмалли пӗчӗкрех пӳлӗмӗ те
мрамор ӑшӗнче. Акӑ мӗнлеччӗ сгудентсен «санитарипе профилактика
ҫурчӗ» ун чух. Родион Иванович унта партком секретарӗнче ӗҫлеме
ты тӑннӑ малтанхи эрнерех кайса курнӑччӗ. Ҫак кермен патӗнчен картлаш капа хаш ка-хашка хӑпарсан, Ю нтапов каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ.
Ҫутҫанталӑкӑн чаплӑран та чаплӑ кӗтесӗ ӗнтӗ. Т ип-тикӗс хӑвалӑх, сапсарӑ хӑйӑр, лӑпкӑ юханшыв. М унчине ҫеҫ ҫӗр ҫӑтнӑ тейӗн -- курӑнмасть.
Атӑл ҫинчи ҫӑтмах вырӑннех хучӗ ӑна Ю нтапов. Ҫӑтмах сачӗ ҫулсерен ешернӗ, йӑпанчӑк шухӑш-кӑмӑллӑ ҫынсене хай патне туртнӑ.
У нта ҫылӑхсӑр чун лексе курман, теҫҫӗ. Ҫылӑхлисем вара... тата темиҫе хут ҫьшӑха кӗрсе тухнӑ, Турӑ вырӑнӗнче трестӑн главнӑй инженерӗ Ярмуллаев ларнӑ. Ҫ ӑтмаха кама йышӑнмаллине пит ӑста чухланӑ вӑл, вӗсем умне мӗнле серепе кармаллине пёлнӗ. Серенине ҫеҫ
хӑй карман. Ҫ ӑтмах садне ты тса тӑмаш кӑн трест пуҫлӑхӗ ӑна вунҫичӗ
чун уйӑрса панӑ. Ярмуллаев вӗсене хӑй аллипе суйласа илнӗ. Кам
вӑйлӑрах, кам итлет - ҫав хуралҫа юрӑхлӑ. Комендант тумалли чуна
вӑл уйрӑмах тӗплӗн тӗрӗсленӗ. М уров текен спорт мастерӗ кнлёшнёкилӗшнех юлашкинчен. Ӑна тӳрех аслӑ инженер штатне кёртнӗ, ытти
пӑхаттирсене электрик, платник, маляр туса хунӑ. Куҫа курӑнман
«строительсем» ҫапла тар тӑкса ӗҫлекенсемпе пёр танах укҫа сӑптӑрса
пурӑннӑ.
Кунта стройкӑри пек мар, ӗҫ-пуҫ йӑлтах урӑхла пулса пынӑ-мӗн.
Тӗнче Ярмуллаев саккунӗпе ты тӑнса тӑнӑ. Ҫӑтмах пилӗк кун каннӑ та
икӗ кун ӗҫленӗ. Турӑ хушнине М уров малтанлӑха пурне ге пикенсех
пурнӑҫланӑ. Ярмуллаев шӑматкун эртелпе ҫитнё ҫӗре профилактори
пӳлӗмӗсем йӑлтӑртатса кӑна тӑнӑ, мунча хатӗр пулнӑ. Кӗр те унта,
стройка тусанне лӗп шывпа ҫуса тасат, ҫапӑн, ҫӑмӑллаг шӑмшакна...
П ӑс ӑшӗнчен тухакан турра аслӑ пӳлёмри чагшӑ кавир ҫинче хипхитре те ҫап-ҫамрӑк пике-пирӗшти кӑвас алгӑрӗпе сӑйласа кӗтсе илнӗ,
йӗпёлл кулса алтӑра ҫепӗҫҫён ты ттарнӑ та ӑна, хуллен ланка тӑрне
улӑхнӑ. Турӑ - ун хыҫҫӑн...
М уров турра ю рама вӗренсе ҫитнӗ ҫав. Й ӑлӑхтара пуҫланӑ пикепирёштисене улӑш тарса тӑнӑ. Тилӗ пек чее Ярмуллаев мунчара хӑй
ҫеҫ киленсе йӑпанман. К арнӑ сереиене ытти пуҫлӑхсене те майӗненех
астарса кӗртнӗ. Лешсем, ӗҫкӗ-ҫикӗпе минренӗскерсем, унтан ниепле
те ҫы лӑха кӗмесёр тухайман. К айран «эп унта пулман, курман-илтмен» тесе хӑтӑлса юлма никамӑн та май килмен. Куҫа курӑнман фото
камера кӑвас алтӑрӗ ты тнӑ иике-пирӗшти умӗнче сёлеке юхтарса тӑра82

кан тус-хӑнана Адам тумёпех ҫатлаттарса илнӗ. С'ёрекене лекнӗ
ҫӑрттансене ҫапла Ярмуллаев ахаль кӑларса яман. С тройка проекчӗн
тёп инженерӗ те, мунчара сӑйланнӑ-йӑианнӑ хыҫҫӑн, ҫӑтмах сачӗн расхучӗсене списать тумалли хут ҫине хӑрах куҫпа пӑхмасӑрах алӑ пуснӑ.
Турӑ стройкӑра пилӗк кун каннӑ вӑхӑтра ҫӑтмах коменданчӗ М у
ров та камантипе пӗрлех «канлёхе» куҫнӑ. Ярмуллаевсен ҫӑрӑлчӑкне
тасатса ывӑннӑскерсем пике-пирӗштисене хӑйсен пултарулӑхне кӑтартма пуҫланӑ. Н икамран та хӑрами пулса ҫитнӗ, виҫерен иртсе кайнӑ.
Хӑва ҫулҫисене сирсе ӑнсӑртран ҫиеле тухнӑ хӑрушӑ сас-хурана ҫавраҫил ҫаклатса таҫта ҫитиех илсе кайнӑ. Хула Совет ӗҫтӑвкомё ун
йӗрӗпе тӗрёслӗх ш ы рама Рылина янӑ. Строительство управленийӗн
начальникӗ, вӑлах хула архитекторӗ те, васкасах ҫитнӗ Атӑл хӗрне.
Ярмуллаев та серепепех кӗтнё ӑна, ятарласа тутлӑ мунча хатӗрлеттернӗ. Чӑтайман Рылин пуян сӗтеле, ы тарайман тӑнран кӑларакан
асамлӑ та ирӗлтӳллӗ мунча умне... кӑвас ӗҫнӗ те ҫывӑрмах юлнӑ.
Ярмуллаевсен ҫӑтмахне тӗп тунӑ ӗнтӗ. Мунчине те такам тӗртсе
ҫунтарса янӑ. Трест пуҫлӑхӗсене улӑштарнӑ. Айӑплисене суда панӑ.
М уров камантине хупнӑ... М унча сӗрӗмӗ ҫаплах йӑсӑрланать-ха....

М унча сёрёмё коммунистсене те пухура мннретсе янӑ.
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ҪЫРАВҪӐСЕМ ТЕ МУНЧАРА
ХӖРСЕ СИПЛЕНМЕ ЮРАТАҪҪӖ
*

*

*

Г еоргий Ефимов мӑшӑрӗпе театра пынӑ, чи малти рете кёрсе ларнӑ.
Балет пуҫланать.
- Каҫхи апат пулчё те, тутлӑхлӑн та пит кӑмӑллӑн шӑлкаласа илет
мӑйӑхне ҫара пӗҫлӗ Сарпике ҫинчен куҫне вӗҫертмесӗр упӑшки. - Виҫӗ
кун апат ҫимесӗр те пурӑнма пулать халь.
- Эпӗ вара чун савнине хӑрах алӑ ҫинче ҫӗклесе таш лакан Сариван ҫине пӑхса тӑранаймастӑп, - тата чечекленсе-ҫӗкленсе илет поэт
мӑш ӑрё Светлана Никифоровна.
к

к

*

Петӗр Ялгир хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартса ҫӳресе Чӑваш тӗнчинче
ҫӳп шӑтӑкӗ те хӑварман. Ш упашкарта хӗрсен общежитийӗнчен тарласа
тухнӑ хыҫҫӑн вӑл канма пӗлмесӗрех мӑнастире васкать: манашкӑсем те
поэт сӑвви-кулӑшне итлесе «артистпа» пӗрле юрласа-ташласшӑн-ҫке.
***
М ихаил Ставский критик пӗррехинче килне тайкаланарах ҫитсе
кӗрет. Путинккине хывма ӗлкӗричченех шеремете кётсе ывӑннӑ арӑмӗ
ҫухаваран ҫулса илет:
- Ӑҫта пултӑн? Мён туса ӗшентӗн капла ура ҫинче тӑрайми пуличченех?
- «Нарспи» хыҫҫӑн «Чӗкеҫ»... мӗнне... лешне... тӗпне ҫитиччен янӑ
та... чӗркуҫҫи лӑш тӑрах кайрӗ, - епӗл кулса ты тӑнчӑклӑрах калаҫать
упӑшки.
- Ха, пӗр Нарспийӗ ҫитмен ӑна, тӑранманскерне, тата астаракан
темле Чӗкеҫ тупнӑ, - пушшех урса каять арӑмӗ.
- Ӑнлан эс, чунӑмҫӑм. Улаха кайман эп, «Нарспи» опера хыҫҫӑн
«Чӗкеҫ» кафере кӑш т сы прӑмӑр та...
- Тӳрех ҫапла калам аллаччӗ, - ҫил-тӑвӑл хыҫҫӑнхи хёвел пек
ҫуталса каять арӑмӗн пит-куҫӗ. Кафе хыҫҫӑн кофе ӗҫ ге, кӗрсе вырт
утиал айне. А рӑм вӑл темле Нарспипе Чӗкеҫрен те ы тларах ӳсёртет.
к к к

Ваҫлей Давыдов ҫамрӑк чух кунӑс калама юратнӑ. П ырать ҫапла
Анатри чӑваш тальянкӑна туртса Атӑл хысакӗпе, иртен-ҫӳрен хӗреене
куҫласа чӗнтӗр кӗвви шӑрҫалать. Хресчен ҫурчӗ ҫывӑхӗнче купӑсҫӑна
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чикан майрисем ҫавӑрса илеҫҫӗ те, «дай погадаю» юррипе минретсе
юханшыв хӗрринчи тапӑрах ҫитереҫҫё. Ю рӑпа Йӑлӑм янӑрать, ташӑпа
Атӑл хумханагь. Упӑшкине ҫухатнӑ арӑмӗ йӗре-йӗре хула тӑрӑх ҫӳрет.
аптӑранӑ енне юмӑҫ пӑхтарма шутлать, чикансем патне каять.
- У пӑш ку мӗн ятлӑ-ха? - вӑлтса пы рать чикан майри чӑваш
хӗрарӑмӗн ывӑҫ тупанӗнчи йӗрсем тӑрӑх чупнӑ май. - A-а, Ваҫкӑ терӗнха, ҫӳлӗскер, карап каш ти пекскер, купӑс туртма, сӑвӑ калама маҫтӑрччӗ терӗн-и-ха, тата тепӗр пысӑкрах укҫине хур-ха, ҫиччас ӳкетпӗр
йӗрри ҫине, тата тепӗр...
- Пин те шалккӑ мар упӑшкана тупса парсан, ме! - куҫне шӑлса илет
хуйхӑпа хуҫӑлнӑ хӗрарӑм юлашки укҫине чикан майрине тыттарса.
- Вася-Василек, тух! - таш ласа ҫаврӑнать чикан майри.
Кӗҫ иир карнӑ чатӑр алӑкӗнчен ҫухалнӑ поэт-упӑшкан чиканланнӑ
пит-куҫӗ курӑнеа каять.

АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ ЭЛӖКЬЕНЧЕ
- Александр Спиридонович, сирӗншӗн мён тути чи тутли?
- Анне сӗчӗн тата Турӑ юнӗн тути.
•к

*

*

- Сирёншён мӗн ҫывӑх?
- Тури Выл ҫулӗ.
***
- Сирӗншӗн мӗн хаклӑ?
- Тӑван ял халӑхӗ.
"к

*

- Я лта эсир миҫе кун пурӑнатӑр?
- Икҫӗр кун.
Мӗншӗн?
- Кашни килте пӗрер кун пуласшӑн, ҫавӑнпа.

***
- Сирӗншӗн чи юратни кам?
Салампи.
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***
АЙ, ПЕТА, ПЕТА... Аслӑ Канаш шавё эфир хумёпе ман хӑлхана
та янраса кёрсе пуҫа минретсе ячё. Чап, хисеп, ят-сум пирки чёлхе
тӑррине самаях якатрёҫ. Эпё те анрасах кайрӑм. Чӑваш халӑх поэчӗ,
чӑваш халӑх писателӗ ятсем пур иккен пирён. П оэт писательтен мёнпе
уйрӑлса тӑрать-ш и? П оэт писатель мар-ши? Писатель поэт мар-ши?
Йӗкӗреш мар-ши вара вӗсем? Ку гемле чӑваш халӑх поварӗ, чӑваш
халӑх шӳрпе пӗҫерекенӗ, чӑваш халӑх пӑтӑ пӗҫерекенӗ, чӑваш халӑх
кӗсел ю раканӗ ят панӑ пекрех пулса тухмасть-ши? Чӑваш халӑх поэчӗн, чӑваш халӑх писателӗн ятне миҫе ҫула ҫитсен тата миҫе чӑваш
пуҫне нёрре параҫҫӗ? Черет пысӑк-ши унта? Илтнӗ тӑрӑх, пухӑва пынӑ
кашни ҫыравҫа-ҫӑравҫах чӑваш патши «чӑваш халӑх поэчӗ-писателӗ»
ятне автографласа парнелет, тет. Эпё те ҫыравҫӑсен ҫитес пухӑвне кут
хучӗ ҫинчен ҫы рнӑ «Сирень» поэмӑна илсе пырасшӑн-ха. Тен...
Т аҫта та ведущий специалист, ведущий инженер тенине илтме пулать. Писательсене этем чунӗн инженерӗ теҫҫӗ те, вёсем хушшинче те
ведущий прозаик, ведущий драматург, ведущий поэт, ведущий сати
рик, ведущий песенник пулма кирлех. Калӑр-ха, камсем-ши вёсем,
тата вӗсене ҫав ята кам парать?
Писательсене Чӑвашстан искусствисен з ава тивӗҫлё ӗҫченӗ ята га
параҫҫё-мӗн. Купӑс каласа ура хуҫса ташлаканнисене, шӑпчӑк пек юрӑ
шӑратаканнисене е сысна ҫури пек ҫухӑраканнисене параҫҫӗ-ши ҫав яга?
П ёр м аттурё тата тал ӑк ра ҫирӗм тӑватӑ сехет кутёрленекене
Ч ӑваш ӑн мӗнпур хисеплӗ ятне харӑс пама сӗнет. У нашкал ҫын пурах
пулсан, ӑна чӑнах та чӑваш халӑхӗн ҫара ҫерҫи хисеплӗ ят памалла.
Чӑваш стан халӑх артисчӗпе Ч ӑваш кас халӑх артисчӗ хушшинче
мӗнле уйрӑмлӑх пур-ши? Чӑваш халӑх балалайкинӗ, чӑваш халӑх суфлерӗ ятсем пур-ши тата? Пурах пулсан, тархасшӑн пӗлтерӗр: камсем
тивӗҫнӑ-ши ҫав ятсене?
Ай, пета, пета, кӗрсе кайрё пуҫа...
Я.СУМ О В,
Хырхӑййикӑшлакассинчи
Аслӑканашлӑхӗн чӑн членё

***
- Вилсен, сан халӑха вулама мӗн юлать?
- Писательсен Союзён член кӗнеки.
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***
Хӑмпӑ ҫыравҫӑ тӑрук туяпа ҫӳреме пуҫланӑ.
Мӗн пулчӗ? - тӗлӗнеҫҫӗ унран.
- У рана амантрӑм.
- Классика тухрӑн апла?
А какшӗ. Чӑваш классикёсем Семен Элкер, Ухсай Яккӑвӗ, Ваҫлей Алентей, Георгий Краснов, Петӗр Львов, Н иколай М артынов...
пурте уксак. Эпё вёсенчен мёнрен кая халь? Тинех пичетленме тытӑнатӑп, - каҫӑрӑлса уксакласа каять ҫӗнӗ классик.
* *

*

Хветёр Агиверпе Алексей Васильев ҫыравҫӑсем ~ уйрӑлми туссем. Пӗр-пӗринчен шӳтлеме те ӑста кулӑшҫӑсем. Тусне пёррехинче
Агивер парне туса пама шутлать. Хаҫат-журнал йӳнё тапхӑрччё ун
чухне. Ҫапла вӑл ют адреспа ты тагь те ҫы рӑнать «Гинекологи» жур
нал. Ҫӗнӗ ҫул ҫитсен почтальонка Васильевсен почта ещёкне журнала
ярса хӑварать. Алексей Григорьевич тутине мулкачла камитлентерсе
кулса ярать, журнала тӗплӑн пӑхса тухать: адресне те, хушаматне
тӗрӗсех ҫырнӑ. Ҫапах та, йӑнӑшнӑ пуль тесе, вӑл почтӑна ҫитет: унта
та тӗп-тёрӗсех ҫырнӑ. Ҫулталӑк вуласа-вӗренсе пурӑнать ҫапла Алек
сей Васильев медицина наукине. М анран иурпёрех халь тин хӗрарӑм
тухтӑрӗ пулса тухас ҫук тесе вара вӑл хӑйӗн ҫывӑх хӗр-гннекологне
журнал комплектне парнелет.
Хӑйёнчен кам кулнине виҫҫӗр утмӑл пилёк кун хушши шухӑшласа ӑнкарнӑ хыҫҫӑн, вӑл чӗлӗм туртман тусне Хветӗр Агивере ҫитес
ҫулшӑн «Табак» журнал ҫырӑнса парать.

АПТРАСАН ТА ХАШКАМАН
Вӑрнарти «Туслӑх» хӑна ҫуртӗнче Георгий Ирхипе Ю рий Айдаш
канаҫҫё. Ҫ ӑвар тнпнипе аптӑранӑ Айдаш ирех Ирхи пӳлӗмне чупать.
Георги, пуҫла?
Ю рать. Эп сана паҫӑрганнах кётетёп. - пуҫлать Ирхи сӑвӑ кала
ма, хёремесленсе, пӗрин хыҫҫӑн тенрине...
Айдаш типнӗ тути хёррисене ҫулласа чӑплаттарса илет те:
Тип ҫырма шывне ан юхтар-ха эс, пуҫла лешне, тет тарӑхса.
Ирхи дипломатӗнчен кӗленче кӑларать те, уҫса стакана тултарать:
Тархасшӑн, Ю рий Григорьевич, ман ҫак сӑвӑсен сывлӑхӗшӗн.
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- Ю хтар Атӑл шывнех, - чӗрӗлнӗ Айдаш пуш стакана кӑмӑллӑн
ты ттарать пӳлӗм хуҫине.
***
Хаваслӑ кӑмӑл-туйӑмпа пырать Вӑрнар урамӗпе Георгий Ирхи.
Ӑна шӗвӗрккесем тӗл пулаҫҫӗ.
- Аван-и, ачамккӑсем? - савӑнса сывлӑх сунать вӑл вӗсене.
- Аванах, Ирхи атте! Илсе пар пире тетге? - куҫран чӑрр нӑхаҫҫӗ
ачасем.
Кӗсйинчен ш околад кӑларса ты ттарать те шаймӑксене Ирхи аса
илех каять: ара миҫе ҫул ҫӳрет ӗнтӗ вӑл Вӑрнар артисчӗсемпе, писателӗсемпе ентешлӗх туслӑхне ҫывӑххӑн ҫирӗплетсе-чечеклентерсе.
*

*

*

Чулхулара тахҫан партш кул ҫумӗнче пуҫлӑхсен пуҫне туптаса
якатмалли тимӗрҫ лаҫҫи пулнӑ. Ҫавӑнта парти обкомӗн пичет уйрӑмӗн
пуҫлӑхӗ Григорий Васильев-Луч писательпе мыскарасем хайлакан Ни
колай Дубинин лектор пынӑ.
Дубинин, П авлово хулине тӑванӗсене курма кайсан, ҫӗрле тин
таврӑнать. Ш аккать-ш аккать вӑл пӳлӗм алӑкне, анчах тусё ӑна уҫса
кёртмест. Диван ҫине выртса та, ҫемҫе креслӑна ларса та пӑхать, ыйхӑ
килмест. А птранӑ енне вара Дубинин «Бахусизм - марксизм-ленинизм
идейисен тӑш манӗ» темӑпа ирччен лекци вулать. Луч ҫав вӑхӑтра Бахуспа ытаклаш са хуп турттарнӑ.
***
Чулхула тӑрӑх ҫӳресе кунланӑ хыҫҫӑн ҫӗрлене юлса кайнине те
сисмен Григорий Луч, Н иколай Дубинин тата Элӗк хаҫатӗнче ӗҫленӗ
И ван М ихайлов журналист. П ы р выҫҫи вёсене хунахсем енне пӑхтарать. Пӗрин алӑкне пырса тӗртеҫҫӗ, тепринне - шалтан ҫаклатнӑ. «Мускав» ятли патне ҫитсен, Лучӑн ҫамки, ӑслӑ шухӑш пырса кёнипе, тата
сарӑлса каять, вара вӑл швейцара кӑчӑк туртать:
- А ф ри кӑран , К онго патш алӑхӗн М ускаври посольствинчен,
Лумумба юлташӗ, - тӗллесе кӑтартать вӑл xyri-xypa сӑнлӑ М ихайлов
ҫине. - Ак ку - унӑн гӑлмачӗ, эпӗ - обкомран, акӑ, курӑр, - тет «КПСС»
тесе ҫы рнӑ хӗрлё хуплашкана ҫӳлелле ҫёклесе.
Хуп-хура М ихайловпа хурарах сӑнлӑ Дубинин тӑрӑш сах чӑвашла калаҫаҫҫӗ.
Ш вейцар вӑшт ҫухалать, кёҫ пёр чипер хӗрарӑма чёнсе тухать.
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Хӑнасен пӳлӗмне илсе кӗрсе хӗремесленичченех хӑналаҫҫӗ Патрис Лумумба юлташӗсене.
«Тӑранман пыр тем те тутарӗ, чӑвашран негр та пултарчӗ ваҫка,
турӑ усала сиртёрех малашне», - тесе вӑрттӑн сӑхсӑхса илет Дубинин.
***
Комсомол йӗкӗчӗ пулнӑ Валентин Васильев баян калама юратать.
Денис Гордеевпа пёр пӳлӗмре пурӑнать. Чулхулана килнё Ю рий П ет
ров Каҫал тусне шыраса Пушкин урамне пынӑ. Кунта вёренекен ытти
чӑваш ҫыравҫисем те пухӑннӑ поэзи уявне. Общежити ҫумӗнчи ешерекен ҫурхи паркрах саванна.
А кӑ, урам тулли таврӑн аҫҫӗ чӑваш сем, ю рра ш ӑлаҫҫӗ кӑна:
«Тухрӑм эпӗ Атӑл хӗррине...» Сӑвӑ вулаҫҫӗ. Кӗҫ таш ш а яраҫҫӗ. Васи
льев баянӗ ҫынсене хӑй патне туртагь. Икё енчен те трамвайсем
чӑнкӑртаттараҫҫӗ. Вакунсенчен халӑх сиксе тухать. Алӑ ҫупсах итлеҫҫӗ, кураҫҫӗ. таш ш а хутш ӑнакан га пур.
Такӑш вӑхӑтра ю нашарти телестудирен операторпа журналист
сиксе тухаҫҫӗ.
Тепӗр кунне Чулхула ҫӗнӗ хыпарӗнче «Чӑваш артисчӗсемпе поэчёсен урамри уявӗ» репортаж кӗрленё.
* * *

- Н иколай М аксимов хӑҫан псевдоним тупать?
Чӑваш прочин уйӗнче «Синкер» килсе тухсан, кам га пулин унӑн
«Пурнӑҫ вырӑнне» йыш ӑнма хӑтланать, - ҫавӑн чухне.
***
Василий Эктел мӗн тума женьшень ӳстерет?
- М узӑпа вилӗмсӗр юлмашкӑн.
Л* *
Хветёр Коновалов хӑҫан чӑвашӑн асамат кёперне хывса пӗтернӗ?
Чӑваш илемён тёнчи уҫлӑхӗнчен Акивер ҫӑлкуҫне тӗрленӗ кӗпе
тӑхӑнса ансан.
if

**

Хисеплӗ ят паракан Аслӑ кантур алӑкӗ умӗнче кӗтӳ пушши пек
вӑрӑм через. Пӗр енчисем сӑвӑ сӑвӑрса, поэма пырши кумаҫҫӗ, тепӗр
енчисем калав-роман кӑрманӗнчен шыв юхтараҫҫё. Унта Н иколай Теветкел ҫыравҫа ҫывхарать.
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- «Чӑваш халӑх поэчӗ» пулас килсен, сӑмсуна ытлашши ан каҫӑрт, пурпӗрех пирӗнтен мала иртеймён, тӑр черете, -сӗнеҫҫӗ ӑна хывӑх
вӗҫтерекенсем.
- «Чӑваш халӑх писателе» ят та япӑхах мар, хисепрех, кутна хӗстер
кӑрман хыҫне, - кӑчӑк туртаҫҫӗ сӑмах купи купалакансем.
- Чӑваш халӑхӗ мана хӑйӗн хисеплӗ ятне черетсӗрех панӑ, - тет те
Теветкел, аллисене шарт! ҫупса ҫунатланать, тӳпери Элкер ҫӑлтӑр
ҫумне вӗҫсе хӑпарать.
Х алран кайнӑ черечӗ те ун хыҫҫӑн сиксе пӑхать, анчах Аслӑ кантур маччинчен ҫӳлерех вӗҫме М икул поэчённи пек Турӑ панӑ хӑватлӑ
ҫунат нихӑшин те ҫук иккен. Ирёксёрех черет ҫитессе кӗтме тивет.
•к

**

Геннадий М аркианов композитор пит хавасланса пырса кӗрет
«Тӑван Атӑл» редакцине. Поэзи пайӗн пуҫлӑхӗ Аркадий Лукин вӑл
ҫӗнӗ ю рӑ сӑмахёсене вулама пуҫланӑ-пуҫламан партитурӑна каялла
тавӑрса парать.
- Каллех тӑлӑх хурӑн, тӗксӗм уйӑх, сӳннӗ ҫӑлтӑр... Каллех ҫуннӑ
юрату, уйрӑлу, тунсӑх. Ниме тӑм ан ку сӑмах купине кам купаланӑши?
- Куҫа уҫарах вуласа пӑхӑр-ха, тен, авторне паллатӑр?
- Эккей, епле маттур эсир, - хӑй хушаматне асӑрханипе ӗнсине
хыҫса илет паллӑ поэт. - Суйласа илме пӗлнӗ те вара чаплӑ сӑвӑ. Эпӗ
вёт ку сӑмахсене ҫӗр ҫывӑрмасӑр. кун ҫути курмасӑр, тӑн а ҫухатса
ҫырнӑ-ҫке. М ан ку - ю рату гимнӗ. Кӳр партитуруна. Кӗрлеттер!
***
Кӗркури Луч писатель кӑвак ҫутлах Анатолий Хум хвагтерне вашкӑртсаҫитет.
- Вилеп.
Хум шифоньер хыҫӗнчен ухутник пӑшалӗ йӑтса тухать те гӗллет:
- Апла пулӑшап.
- Анатули шӑллӑм, - типнӗ тути хӗррисене чӗлхипе ҫулласа илет
Луч, - хама вӗлерсен те, мухмӑра чӗрт.
* *

*

Ю рий Айдаш «Тӑван Атӑл» журнал редакцийӗн пӳлёмёнче анасласа ларать:
- Пӗр-пӗр живой роман утса килинччӗ хӑть.
- Ш ивуех ҫитрӗм-ха, ялтан, - ахӑлтатса ярать алӑкра курӑннӑ
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Роман Чепунов ҫыравҫӑ, кутамккине васкавлӑн салтма пуҫласа. Л аҫра ҫырнӑ «Чёрӗ шыв» роман вулаттарасшӑн-ха сана.
ft

"к "к

Чӑваш поэчӗ Ю рий Семенов-Сементер хӑй утмӑл тултарнине аллӑ
гӑхӑр ялпа хулара уявланӑ хыҫҫӑн, ӑна Шетмӗ тӑрӑхӗнчи ентешӗ И з
маил Г ригорьев-Исемпек ҫыравҫӑ тӗрленӗ кӗпи ҫаининчен карт! турт
са чарать:
- Аслӑ пиччем,менелникӗн утмӑлмӗш пайне ӑҫта кӑтартӑпӑр?
- Семенгер хулинче! - татӑклӑн каласа йӑл-л кулать ӑш хӗвеллӗн
Ю рий Семенович. Тӑван хулара - хамӑн тӗп хулара. Мӗн пур пӑлхар
йӑхӗ, тӗрӗк тӗнчи умёнче пурнӑҫ шӑпчӑкӗ пек юрласа.
- Аила телефон кӗнекинче шырам-ха Сементер хули мэрӗн номерне, - тесе сӗтел ҫинчи хут тӗркисене чӑш тӑртаттарм а пуҫлать Измаил
хулин хисеплӗ элчи Исмай Исемпек.

ИВАН МУЧИ: - Лапшу тусӑм, тухӑҫ календарьне ӗненсе, Йбкехӳре ҫулталӑкӗнче эпӗ бюрократ-йӗкехӳре йышши пуҫлӑхсем валли пу
кан пасарӗ уҫрӑм. Сан валли те патш а пуканё пур, авӑ. Хакё - халӑх
килӗшёвӗ тӑрӑх.
ЛА П Ш У ҪТА П П А Н Ё: - Каккуй пагш а пуканӗн шухӑшӗ халь.
Куратӑн пуль мана вӑрман тиллисемпе пӗрлех диван тилли те епле
илӗртнине? Пурне те улаххӑн персе антарас килет. Ҫавӑнпа пӑшалӑма «Вука Вука» пульккӑпах авӑрларӑм.
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ШУПАШКАР КАЛАҪАТЬ - «МУНЧАРА»
МУРГА-МУРГАШСЕМ
Икӗ пинӗмӗш ҫулхи ю па уйӑхӗнче Журналистсен Союзён пленумне «Волжанкӑна» каятпӑр. Эпё Павел Крысинпа ю нашар ларса пыратӑп. Вӑл шутсӑр калаҫма ю ратать. Ҫ ав калаҫӑва хут ҫине типгерлӗ
ш ӑрҫаласа сӑнарласанччӗ... Вӑл тахҫанах Иван М учи кулӑш ҫӑран
ӗрӗхсе иртсе каймалла. Павел Афиногенович, журналист-организа
тор, журналист-информатор, журналист-комментатор, ҫӑварти чӗлхепе
ытларах палӑрать. Хальхинче те эпир мён ҫинчен кӑна пуплемерӗмӗрши? Асаилӗвӗ унӑн чикан майрин мӑй ш ӑкӑрчи чухлех.
У нпа чёрре кӗрсе пы раканни - С ӗнтӗрвӑрри ачи М ихаил И ва
нов. И ккӗш ӗ те хӑй вӑхӑтӗнче Ч ӑваш енче паллӑ ҫынсем пулнӑ,
тӗрӗссипе - халӗ те ҫавсен шутӗнчех. Крысин Ч ӑваш радиопа телевиден и н е ч ап а к ӑ л а р ч ӗ , И в ан о в - «С оветская Ч уваш и я» хаҫата
вӑйлатрӗ. Ч ӑваш чӗлхишӗн, литературиш ӗн, чӑн-чӑн чӑвашлӑхш ӗн
чунне пама хатӗр патриотсем. М ӗн пур чӑваш лӑх картийӗ вёсен пултарулӑх юпи тав р а сырӑннӑ.
Ҫапах та... Кам ӑҫта ҫуралса ӳснин уйрӑмлӑхё ҫынран виличчен
те каймасть-мӗн. Ч ӑваш литератури, чӑваш ҫыравҫисем, чӑваш пуласлӑхӗ пирки перкелешсе пынӑ хушӑра Михаил Иванович хӑйпе тавлаш аканран ыйтрӗ:
- Павел Афиногенович, сирӗн патра кишёре мӗнле калаҫҫӗ?
- М урга, - хуравларӗ Крысин лӑпкӑн. - М ургана мӗнле калан
ӗнтӗ ӑна урӑхла, мурга вӑл - мургах.
- Да... - пуҫне кӑлттӑн сиктерсе илчӗ Иванов. - Мургашсем ҫав
эсир, мурга-мурташсем...

ЮРАТУХУМЁ
Ы таласа чупту... Ю рату парнеле эс мана... Вӑратсах ячё юрӑ. Ку
таранччен хама ҫавнаш кал ҫепӗҫҫӗн те илӗртӳллӗн ыгаклаш са чуп
тума чӗннине чӗрӗ тӗнчери чӗнтӗр айӗнче те курманччӗ. Ку пике сасси
вар а... кунён-ҫӗрӗн, ҫӗрӗн-кунӗн, Улагимӗр Стасӗ каларӗшле тенӗ пек,
ю рласа та таш ласа, таш ласа та юрласа куҫ хуптармасӑр, ҫӗр ҫыврагмасӑр ҫилӗмлет ман хӑватӑма: чупту-чупту...
Чуптутарсах савӑклатасшӑи-ш и ку пике сасси тесе шухӑшлама
та ӗлкӗрейместёп, тепӗр хӗрупраҫӗ тата сувҫем ясартараххӑн сӗрсе
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ярать те сассине... М икулай кумсем ура тупанне ылтӑн такан ҫыпӑҫтарм а хӑватлӑ май пурри ҫинчен танкӑлтатса каяҫҫӗ те... ҫыврас умен
те. Хӗвеллӗ ирпе куҫа уҫсан та, кӑнтӑр яшки кашӑкне тытсан та, хёрхёрарампа паллашмалли хута вулама тытӑнсан та, чӳречерен вӑртгӑн
сӑнакан тутӑра куҫласа илсен ге, тӗлӗкре те... «ыталаса чупту, астаракан туту... ту-ту-ту... т-ту-ту ту-ту-ту...»
Ю рать-ха хальхи сам анара «Ю рату Ту-ту» адресне те парать,
юратнӑшӑн мӗн чухлӗ тӳлемеллнне те вӑтанмасӑрах хаваспа пӗлтерет...
Аптриш, тӗлӗнтерсех пӑрахрӗҫ, ирӗксӗрех юраттараҫҫӗ вӗт!.. Ирёксӗрех тутулаттараҫҫӗ...
Ҫапах та, пуҫ тавра вирлӗн ҫавӑрттарса илнӗ хыҫҫӑн, виличчен.
тен, юлашки хут юратса, тӑвансемпе урхамахла тапӑртатса юлас тесех у т т ар а с пуль терӗм в ар а Ш у п аш к ар ти Н и к о л ае в урам не,
тӑваттӑмӗш ҫурта кӗрес те, кӗсьесене пушатса. ыталаса чуптӑвас ю ра
ту хумне.
ТАВҪӐРУЛЛӐ ШТУРМАН
Ҫ ынна ним мар йӗплеме, такамӑн йӗмне хӑй сисмесӗрех хывса илме
пултаракан Тимӗрҫ М ихалин Валентинӗ вӗҫсе килнӗччӗ те Патӑрьел
тӑрӑхӗнчен, ай аташ атчӗ Чӑваш ҫыравҫӑлӑх тинӗсӗнче. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫӑмӑл ҫунат сарса ҫӳл тӳпере ярӑннӑ штурман кирлӗ самантра
хурчка пек тапӑнма та пултаратчӗ.
Чӑваш радио эфирӗнче кефир ӑҫнӗ хыҫҫӑн, хайхи пилот сывлӑш
уҫлӑхӗнче хӑйне гӑвӑрлакан пуҫлӑха тавӑрма шутлать. Хӑйӗн пуҫӗнчен пёчӗкрех пуҫлӑ пуҫлӑхӗ унӑн Павӑл Крысин. Афиноген ывӑлӗ
Чӑваш радиопа телевиденине М уркашри ашшӗ сухапуҫне ҫирёп тытма вӗрентнё пекех икӗ алӑпа тытса пыракан патш алӑх ҫынни - парти
тарҫи. Радио-телевидени сас-курӑмне йёркелекенсен, вӗсене халӑх куҫне-хӑлхине ҫигерекенсен, юрлакансен профсоюзне ертсе ныраканскер, Тимӗрҫ-маҫтӑр хӑй пёртте аслӑ пуҫлӑх ҫёр ҫине пуснннчен начарах пусмастӑп тесе ш утлаканскер, халӑх хушшине ӑслӑлӑх хумӗ
хӗмлентерсе янӑ хушӑрах, тӑвӑл хумне те пуҫлӑх пӳлёмӗ умне ҫапса
кӑпӑклантарма манса кайман.
Ҫ апла нӗррехинче... Чӑваш курӑм-сас-хура хуҫине парги обкомӗнче кункӑрара йӑвалантарса янине пёлет теТимӗрҫ Валентинӗ, ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа хӑлтӑртатса илет: ш н ех лекрё!
Кёҫ Ш упашкарти санитарсем патне КПСС Чӑваш обкомӗнчен хаяррӑн шӑнкӑравлаҫҫӗ: «Чӑваш радиопа гелевиденнре йӗкехӳре йӑва
ҫавӑрнӑ. Пирён пата та, Цӗкана га ҫӑхав хыҫҫӑн ҫӑхав килет. Хӑрушӑ
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чӗрчун пленкӑна кӑшласа ярса халӑха сасӑсӑр тӑратса хӑварма пултарать. Васкавлӑ ӗҫлемелле. Йӗкехӳре кӗтӗвне пӗгермелле. М ускава
вӑхӑтра пӗлтермелле...» Обком ячёпе ҫак хухпува панӑ Кузнецов ма
лалла мӗн пулса тухасса чӑтӑмсӑррӑн кӗтет.
Ӑна-кӑна чухламан Афиноген ывӑлӗ Павӑл хӑйне парнеленӗ Аслӑ
пӳлӗмре яланхи пекех ш анчӑклӑн ларать: ӗҫ хучӗсем айне хушаматне
хӳреллӗ кукӑртать, ш ӑнкӑрава хулӑнрах сассипе хуплать, ҫӗрвар ыйтӑвӗпе килнӗ хористкӑсемпе куҫлӑхне хывсах вӑрах калаҫать, кӗленчерен шуса ӳкнисене ура ҫине тӑм а пулӑшать... Ёҫ шавӗ эфирта янӑрать,
экран ҫинче кӗрлет. Акӑ, васкавлӑ татса памалли гепӗр ыйтупа вӑл
п ропаганда редакгорне чӗнтерет. Те столовӑй апачӗ ю раман, тем
пулнӑ, унчченех хырӑм пӑкӑртатнипе, ы ратса пӑрса килнипе аптӑранӑччӗ-ха Крысин. Ҫ ак кӑткӑс ыйту тата... Кузнецов пырса кӗрсенех, чӑтма май ҫуккипе, Павел Афиногенович васкалӑ ҫёре вашкӑртнӑ.
Пӳлӗмре пӗчченех тӑрса юлсан, Валентин М ихайлович вӑхӑтлӑха та
пулин хуҫа вырӑнне ларса пӑхас тенӗ, ларнӑ та, хӑйне мӑн пуҫлӑх пек
ты ткаласа, умри ӗҫ хучӗсене пӑхкаланӑ. Ҫ ав вӑхӑтра алӑка тул енчен
ш аккаса пӳлӗме палламан хӗрарӑмсем кӗрсе тӑнӑ, алӑри ш ӑрш лӑ
хатӗр-хӗтӗре кавир ҫине лартнӑ.
- Мӗнле ыйтупаччӗ?
- Йӗкехӳре пирки.
- Крысин ҫуккӑ. Эп нимӗн те пӗлместӗп, кунта йӑпӑртлӑха ҫеҫ
кӗнӗ ҫын. Хӑй килсен ыйтӑр, - куллине аран-аран тытса чарса ура ҫине
тӑрать Кузнецов.
- М ӗнле ҫуккӑ крыса? - тӗлӗнет хӗрарӑмсенчен ватӑраххи. - Радиона йӗкехӳре кӑш ласа яма пуҫланӑ, вӑл... А ра, вӑхӑтра пӗтермесен ӑна, асса кайсан... Х ӑвӑрӑн кутри йёмне кӑш ласа кӗрсе каягь.
Ю рамасть аташ тарм а ирсӗре. П ире обком хушнӑ ҫак нӳлӗмрен пуҫлама. Йӗкехӳре вӑл сӗтел ҫинче сире хирӗҫ пӑхса ларм асгь, таҫта
ш капра-тумбочкӑра-ха. Хӑ, крыса ҫук тесе суясшӑн. Пирӗн ӗнтё крысӑран хӑйӗнчен ы йтмалла: хисеплӗ хаспутин, сире наркӑмӑш пама
ю рать-и? Хӗрсем, пуҫлар сирпӗгме, имҫам сапма. Ахаль ге вӑхӑт сахал, хӑвӑртрах, пирӗн хамӑрӑн инструкци. Эпир нимле нуҫлӑх-куҫлӑха пӑхӑнмастпӑр. Хӑ, чиперех крыса ҫук, тет. К ры са хиври пекех
ҫаптарать.
Ӑшӗнче тутлӑхлӑн кулсатухать пуҫлӑх пӳлӗмӗнчен Валентин М и
хайлович. Вара темле ӑнӑҫлӑ пысӑк ӗҫ тунӑ пек коридор тӑрӑх саркаланса утса каять.
Х ы рӑма ҫӑмӑллатса таврӑннӑ Крысин ӗҫ пӳлӗмне кӗрет те...
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ПИҪМЕН ПАШАЛУ
Пурнан пурнӑҫра ҫын ӑҫта кӑна ҫитмест, мӗнле-мӗнле ӗҫ тумасть
пулӗ. Эпё те ҫапла, ҫамрӑк чухне Ч ӑваш радиона лекнӗччӗ. У нта алӑра ручка-кӑранташ вылятни ҫеҫ ҫителӗксӗр. Тап-таса чёлхепе хӑюллӑн
та уҫҫӑн калама, пӗр-пӗр ҫын сассине магнитофон ленти ҫине ҫырма
ӑста пӗлмелле. Ёҫе илес умён мана шӑпах ку енӗпе тӗплӗн тӗрӗслерӗҫ.
Редакци пуҫлӑхӗ колхоз председателӗ вырӑнне пулчӗ, аллинчи шлепкине ҫавӑрттаркаласа, пӳлём тӑрӑх каллӗ-маллӗ утма гытӑнчӗ. Эпӗ
унран, ыйтусем пара-пара, интервью илетӗп. Калаҫу пӗтсен, вӑл мана,
ҫурӑмран лӑпкаса:
- Ш ӑллӑм, чӑваш ра ҫӗнӗ репортер ҫуралнӑ ятпа еаламлатӑп.
Хӑюллӑ, вӑр-вар пул, пӗлнӗ ҫулпа хастар чуп, - терӗ.
Хӗрӗхсене ҫитме пуҫланӑ, лапчӑкрах питлӗ, пуклак сӑмсаллӑ,
хёрлӗ ҫӳҫлӗ, клеще ураллӑ Кадров, редакци корреспонденчӗ, пуҫлӑхӗ
мана мухганӑшӑн кӗвӗҫрё-ши, кавӑн пек иуҫне пӑрса, снмӗс куҫӗпе
кӑнн! пӑхрӗ те ман еннелле, ҫапла каласа хучӗ:
Тӑхтӑр-ха, ҫуралман тиха ҫине утланар мар, хӑй тӗллӗн ӗҫлеме
пуҫличчен халь пайтах тар тӑкмалла, паркра хурӑн шывӗ юхтарма
вёренмесӗрех темле-ха...
Хурӑн шывӗ тенёрен, эпӗ ӑна-кӑна тавҫӑрса илеймееёрех урама
тухса чупрӑм. Ҫывӑхри парк тӑрӑх ҫӳремерӗм, лавккарах туянтӑм
вӑрман шерпетне. Сумкӑран сӗтел ҫине кӑларса лартнӑ виҫӗ литр кӗрекен кёленче савӑта курнипе редакци пуҫлӑхӗн куҫлӑхӗ ҫамки ҫинех
хӑпарса ларчӗ, корреспондентне лӑкӑртӑк ерчӗ.
Х ам ӑн йӑнӑш а эпё каярахпа тӳрлетрӗм, вёсене урӑх йыш ш и
«хурӑи шывӗ» юхтарса патӑм. Ҫапах мана магнитофонпа ӗҫлеме шанмарёҫ-ха. хӑнӑхтараҫҫё. Вӗҫӗмсӗр ҫӳретпӗр Кадровпа ял-ял тӑрӑх. Вӑл
мал га, аллисене ҫурӑм хыҫне тытса, хуҫалла саркаланса пырать. Эпё
магнитофонне, самай йывӑрскерне йӑтнӑ. Сысна пӑхакансен, ӗне сӑваканеен, тырпул ӳстерекенсен пагтӑрлӑхне эфира сапалатпӑр.
Кадров! - терё пёррехинче редакци пуҫлӑхӗ. - Праҫник ҫывхарнине туятӑн-и? Репортаж кирлӗ. Тулӑх пурӑнакан ҫемьене калаҫтарас
пулать.
М ана та унпа пӗрле ячӗ хайхи. Ҫ итрёмёр Ҫӑлкуҫне. Ш ы раса
тупрӑмӑр хӑтлӑ ҫемьене. Ял Советёнче каланӑ гӑрӑх, вёсен кил-ҫурчӗ
те, пурнӑҫ пуянлӑхӗ те, ватти те, вётти те пирён ыйтусене тивӗҫтермелле пек ӗнтё.
У лгӑ кӗтеслё ҫурт умӗнче чарӑн тӑм ӑр та вы рӑсла хап харан
кёгёмёр.
95

- А кӑ мӗн, - симӗс куҫне мӑч хупрӗ Кадров. - репортаж картиш ӗнчен пуҫланать. Уҫ-ха магнитоф онна, кӑлар микрофонна. Пуҫла
ҫырма!
Эпӗ вӑл хушнине тӑрӑш сах тӑватӑп. Сурӑх макӑрчё - ӑна ҫыртӑм.
Витерен тухнӑ ула ӗне пуҫне силлесе му-мулатрӗ. Сасӑ - лента ҫинче.
Аслӑк ҫинчен кӑгиклетсе вӗҫсе аннӑ чӑх та ҫырӑнчӗ унта. Чӗвӗлти
ҫерҫисем те юлмарёҫ.
- Й ы тӑ хамлатни ҫитмест-ха, - картиш не пӑхса ҫаврӑнчӗ Кадров.
- Усрамаҫҫӗ-шим вёсем нимле У лайкка та? Темех мар-ха ку, кӳршӗре
те ҫырса илме пулӗ анчӑка е хамӑр фонотекӑрах сасӑ шыраса тупӑпӑр.
Кӗрер пӳрте.
Пит тарават кӗтсе нлчӗҫ пире кил хуҫисем, тӗпелелле иртме чӗнчӗҫ,
сӗтел хушшинех кёртсе лартрёҫ.
- Ёҫ вӑл ш апа мар-ха, шыва сикес ҫук, тутӑ хырӑмпа тулӑх пурнӑҫ ҫинчен пуплеме те кӑмӑллӑ, - терӗ те Кадров, апата пикенчӗ.
Ял ҫынни Ш упаш кар хӑнисемшӗн нӳхрепре мӗн нуррине йӑлтах
кӑларса лартрӗ тейӗн. Сӗтел ури авӑнать пуль. Кадров, пыл карчама
тутана-тутана, самай хӗрчӗ курӑнать, хӑлаҫлансах калаҫа пуҫларӗ:
- Эсир, ырӑ тӑвансем, пирӗн кӑмӑла пула, эфирта янӑрӑр, ак. Кӗҫех пӗтӗм тӗнче илтӗ сире. Кил-ха кунта, шӗвӗркке? Мӗн ятлӑ эс?
- Раман, - терё сётел ҫӳлӗш ача, сӑмсине нӑш латтарса.
- Н икамран та хӑраман апла? Ҫырас, сначӑт.
- Паллах, хӑрама ҫуралман.
- П урнӑҫа ю рататӑн-и эс?
- Ю ратап. Ҫупа ҫӑкӑр та юратап. Аннепе аттене те, асаттене те.
М иркӑна та...
- Во епле ӑслӑ ача ӳстеретӗр эсир! М ухтанас пулать унпа.
К адров кӗҫех Раман ашшӗне тӗпчеме тытӑнчӗ.
- Йӗркипе хуш аматна, ятна, аҫу ятне асӑнса тух-ха? А рӑмна та ан
хӑвар. Ҫ ы рм а ҫӑмӑлрах пултӑр.
- Аврорин Тельман Иванович, - шкул ачи пекех о гветлерё лешӗ. А рӑма О ктябрина Васильевна тесе чӗнеҫҫӗ.
Кадров савӑннипе ҫуна гсӑрах пӗлӗте вёҫме хатӗр ёнтӗ, вёсене ы та
ласа чуптуманни ҫеҫ юлчӗ.
- Вӑт телей-тӗк телей! ҫагӑлтатать хӑй. - Пӗр ҫак ятсене асӑнни
репортаж а ҫӗклентерсе ярать. Ҫ ы рар малалла. Сначӑт. Эсир ҫуралнӑранпах Ҫӑлкуҫӗнче пурӑнатӑр. Лайӑх. Авланнӑранпах ача-пӑча туса
ӳстеретёр. М аттур. Пӗри трактористра, тепри фермӑра вӑй хуратӑр.
Аван. Уява ӗҫри ҫитёнӳсемпе кӗтсе илетӗр... Юрӗ, юрӗ, миҫе гектар
суха гуни, миҫе литр сӗт суни кирлех мар. Цифра радио чӗлхине пӑсать.
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Ахаль те паллӑ эсир ӗҫченни. Ҫитӗ сире чӑрмантарса. Аслӑ ӑру ҫыннине итлес. Ватти пуҫӗнче ылтӑн, чӗлхннче кӗмӗл пулакан.
Аслӑ кил хуҫи, шур сухаллӑ, шакла пуҫлӑ, курпунланнӑ мучи,
Кадров ҫине куҫ айӗн пӑхса йӑлл! кулчӗ те, ӑна курка тыттарчӗ. К ор
респондент, кӑрчам а ӗҫнӗ май, старике ы йту хыҫҫӑн ыйту пама
гытӑнчӗ.
- Хӑҫан ҫуралнӑ эс, мучи?
- И ртнӗ ӗмӗртех ҫав. Пурнап-ха пурпӗрех айланкаласа.
- Чӑнах-и? сиксе тӑчё Кадров. - Тӗлӗнмеллеҫын-ҫке пирӗн умра.
- Ара, ма суяс ман. Ак хӗрес хурса калап. Ҫӗн ӗмӗр пуҫланнине те,
тӗнчери ҫӗн самана хӗвелӗ тухнине те хам куҫпа курнӑ.
С апаланнӑ хӗрлӗ ҫӳҫне каялла шӑлчӗ те Кадров, кушак куҫӗпе
мучи еннелле пӑхса:
- Сначӑт, так, - терӗ, - пуҫларӑмӑр ҫырма. М ан хыҫҫӑн каласа
пыр, атту такӑнма пултаратӑн. Эпё, те.
- Эп.
- Иван Александрович Аврорин, - те.
- Эп, Йӑван Сантӑрч Аврурин...
- Юрё, кун пек те кайё ват ҫынна, иртнӗ ӗмӗрте ҫуралнӑскерне, ун
чухне ликбез пулман. М алалла ҫапла кала: пин те сакӑрҫӗр тӑхӑрвун
пиллӗкмӗш ҫулта Ҫӑлкуҫӗнче ҫуралнӑ.
- Ҫӑлкуҫ хыҫӗнчи сёлӗ ани пуҫёнче ҫулла ҫуралнӑ, - тӳрлетсе каларӗ мучи.
- Т а-ак. ҫуралнӑ, тейёпӗр, - кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ ёнсине репортер.
- Унтан мён тунӑ?
Мучи аптранипе ш акла пуҫне сӑтӑрса илчӗ, сиввӗнрех хуравларӗ:
Мён тӑвать ӗнтӗ ҫуралнӑ ача. П ы р каниччен ҫухӑрнӑ, чёчӗ ӗмнӗ
те паппа гунӑ. Ӳснӗ май суха тунӑ. авӑн ҫапнӑ, пашалу ҫинӗ. С алтак
ячӗ тухнӑ та ajuia пӑшал тытнӑ, кайран революцие хутшӑннӑ, кӑлхуса
кёнё, авланнӑ та, арӑма ача гутарнӑ. Ватӑлнӑ та, кӑмака ҫине улӑхнӑ.
Туршӑн та, хӗвелшӗн те калатӑп урӑх нимӗн те туман. Тархасшӑн
ан нуш алантар мана урӑх.
Мучи ҫумне ҫилӗмле ҫыпҫӑннӑ репортер пурпӗрех уйрӑлмасть.
вёҫёмсӗр ыйтагь:
- Питё чаплӑ пурнӑҫ ҫулё сан, мучи. Халӗ, Иван Александрович,
ҫав ҫулпа иксӗмӗр пӗрле магнитофон ленти тӑрӑх ытакланса утса тухар-ха? Так, сначӑт, ҫуралнӑ, тейӗпӗр. Мёнле сасӑпа кӑшкӑрнӑ-ха эсё
вӑл вӑхӑтра, мучи? Асту-ха? Так, ш ӑпӑрг ыттисем! Ҫыратпӑр.
Мучн ҫӑварне уҫма ӗлкӗрнёччӗ ҫеҫ, чатӑр хыҫӗнче ыйхӑран вӑраннӑ
ача сасси илтӗнчӗ: у-аа! у-аа!
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Прекраснӑ! - аллисене саркаларӗ Кадров. - Мӗнле ҫухӑрни паллӑ.
Так, сначӑт, чӗчӗ ӗмни те паллӑ. Мучи, итле-ха. мёнле пашалу ҫинӗ эс
ун чухне? Ҫ акӑ та пит кӑсӑклантарать пире.
- Мӗн?.. Мӗнле пашалу, терӗн-и ҫак? - лӑх-лӑх кулчӗ мучи. - Сӗлӗ
паш алӑвӗ, ара...
- Юрӗ, - аллинчи тулли куркана пушатрӗ Кадров. - Хамӑртан ҫапла ҫырса хурӑпӑр: «сначӑт, сӗлё пашалӑвне пиҫнӗ-пиҫмен ҫӑвара персе
хыпнӑ та, хулпуҫҫи ҫине ҫурла хурса, уя ты рӑ вырма тухса чупнӑ».
Ывӑлёпе кинӗ хӑналаҫҫӗ ман вӗрентекенӗме. Хуш ӑран вӑл карчамине хӑйех ярса ӗҫет. Чёлхи те сӳтӗле пуҫларӗ, пуҫё те усӑнма тытӑнчӗ
ӗнтӗ, хӑй пур, ҫаплах ыйтать-ха:
- Тем те тунӑ... терӗн эс мучи: революци те... колхоз та... ача та...
Пӗлесчӗ, миҫе ачана... ҫитертӗн?
- Эп мар, карчӑк тунӑ ачисене, улттӑ тан. Киле кёҫӗнни ҫеҫ юлнӑ.
А кӑ вӑл - кур, - ӑнлантарчё старик Кадрова. - П урӑнатпӑр ҫапла,
халӑхпа тан тенӗ пек.
- Пур-нат-пӑр, пур... Сначӑт. Аврорр... Ок-тяб-ри-на. Тель... репор... таж, кӑрч... - пушшех уҫӑмсӑррӑн мӑкӑртагрӗ ман вӗрентекенӗм,
унтан сӗтел ҫине пуҫне лӑнк! ӳкерчӗ.
М учи тинех хапшатса сывласа ячӗ, пуҫне пӑркаларӗ те:
- Вӑт, пиҫмен пашалу, - тесе хучӗ.

КОМАНДИРОВКӐНА ТА
КАЙМА ПӖЛМЕЛЛЕ
М ӑн Этмен ачи, мӑн пуҫлӑ Петр И ванович Волков, Ч ӑваш радиоран хӑйӗн тӑван Элӗк районне к о м а н д и р о в а н а кайнӑ. Тени кӳлли
ҫывӑхӗнчи хуҫалӑхра каҫуннӑй ёҫне туна хыҫҫӑн вӑл ял хуҫипе ы таклансах ю рӑ ш ӑрантарнӑ. Ш ӳтлеме ю ратакан ентешӗ эфир корреспондентне кефирпа ҫеҫ хӑналаман-ҫке-ха, ы рӑ кӑмӑл юххинче ма савӑнса ишес мар. Ч анлӑ хӑна валли чаплӑ кучченеҫ те хатёр ёнтӗ:
хӑваран авса ӑсталанӑ вӗр-ҫӗнӗ карҫы нккара хурсем м ӑш ӑрлӑн какаклатнӑ.
Ш упаш кара ҫитсен П етр И ванович м аш инӑран анса ю лать ге
хурсене ачаш лам а ты тӑн ать. Ҫ ав вӑхӑтра тӳпере хуркайӑк карти
пӗлӗте ҫурса к ӑн тӑр ал л а вӗҫни курӑнса каять. В олков карҫы нкка
пуш анса юлннне те сиссе ю лаймасть, хурсем хыҫҫӑн сиксе ге нӑхать,
анчах... ҫунат ҫуккиитӗн куляннипе асф альт ҫине лак л арать. Чёрё
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парнесем хуркайӑк картин хӳрине ҫыпҫӑничченех ти нкерет вӗсем
хыҫҫӑн.
Тепӗр кӗркунне Петр Ивановичӑн каллех Тени ҫывӑхӗнче пулма
тӳр килет, сӑмах май хӑйӗн хуйхи пирки сас кӑларать. Ш ӳтлё калаҫу
хыҫҫӑн хуҫалӑх хуҫи ӑна пӗр кӑрман хур парнелет, ҫийӗнчен ҫапла
калать:
- Ы рӑ ентешӗм, енчен те эсӗ пӗлтӗр нирӗн Тени хуркайӑкӗсемпе
хырӑмна сапланӑ пулсан, ҫак кӑрман та тулли пулмастчӗ. К ӑнтӑра
вӗҫсе кайса килнӗ хыҫҫӑн вӗсем ҫу каҫиччен авӑ епле йыш лӑ кӗтӳ
ӳстернӗ. Татах килсе ҫӳре, сан валли парне яланах пур.
Волков ҫавӑнтанпах Тени кӳлли ҫывӑхӗнчен хӑпмасть. Сӗтел ҫинче унӑн нихҫан та хур ашӗ татӑлмасть.
- К омандировкӑна та пёлсе каймалла, - хӑйён коллегисем умӗнче
мухтанмасӑр чӑтаймасть пултаруллӑ радиожурналист.

НАУКА КЕРМЕНӖНЧЕН ТЕ СӖРӖМ ЙӐСӐРЛАНАТЬ
ХУН ЧӖЛХИПЕ ПИНГВИН ЧЁЛХИ
ПӖР ТӐВАН ИККЕН
Вӗренгӳ университечёсем халӗ Совет саманинчи халӑх университечӗсенчен те йыш лӑрах пулас ӗлӗк-авал Пӑлхар патшалӑхӗ пулнӑ
Атӑл тӑрӑхӗнче. Х амӑр хуларисене шутласа кӑларма та икӗ алӑри
пӳрне ҫитмест. Вёсенчен пӗринче манӑн ҫывӑх тусӑмсем ҫамка тирне
картлантарса тӑн кӑлараҫҫӗ. Тинӗсре ҫулталӑк ытла ишнӗ хыҫҫӑн киле
канма таврӑннӑччё те, мана вёсем хӑналанса чӗлхе тӑрри якатма
чӗнчёҫ. Эпӗ хапӑлах пултӑм. Ирӗклӗ вӑхӑт сӑмса умне килсе тухеан,
акӑ, ӑслӑлӑх ҫыннисем патне васкарӑм.
М ӑн хула урамӗсем тинёс ҫулӗсем мар ҫав: хытӑ чупакан ҫынран та
хулленрех кускалаҫҫӗ автомобилӗсем. Ҫ ав сӑлтавпах университета
каярах юлса ҫитрӗм. Вӗсем савӑк канашне мансӑрах пуҫланӑ иккен.
Кёнеке шкапӗсемпе пушар каланчи ҫӳлӗш купаланӑ хут тӗркисем
хушшинче калаҫса тӑракан ӑсчахсем мана тӳрех ытама хупрёҫ, алла
ш трафланӑ пушӑ мӑн курка тыттарчӗҫ.
Тухӑҫ ен ҫеҫенхирӗсенчи халап пӑхаттирне аса илтерекен вӑтам
пӳллӗ тӑлпан Тю ркин профессор, тӗрӗк филологи факультетне ертсе
пыракан, пит ҫӑмартисене кулӑшлатса, шӳтлерӗ:
К апитан, капитан, йӑл кулсамӑр, кӗсре сӗчё ҫӑлкуҫ шывӗ пек
гапать. Кӑмӑса симпылла тутансамӑр, ун сипечӗ арҫынна хӑват иа99

рать. Пёлес тёк, пирён хамӑрӑн докторантура. Мускавсем хушнипе
ӑна манӑннах йӗркелесе пыма тивет. Вӑтам Азири хамӑрӑн тёрёктӑвансем те наука докторе пуласшӑн. Пулас ученӑйсем тӑрӑшсах вӗренеҫҫӗ. Пӗрин ашшӗ пире валли парне парса янӑ. Ҫ ӑкӑр-тӑвар хирехирӗҫ пулнине вёсем те тӑванла ӑнланаҫҫё. Астивсемӗр?
Ун ҫумӗнчи, якатнӑ шалча пек хитре П артас профессор, хун чӗлхи
кафедрин пуҫлӑхӗ, ю рлакан хёрарӑм сассипе саламласа, ман алӑри
чечеклӗ савӑта кӗсре сӗтӗнчен тунӑ хӑватлӑ уйрана хавас кӑмӑлпа
ш ӑнкӑртаттарчӗ. Сӗтел тепӗр енче ҫурхи ӑйӑр пек кукалесе тӑракан
М артынка профессор, университетӑн типетту чӗлхисен институчӗн ди
ректоре, «Хав-вас!» -- тесе, пилӗкне пирён еннелле аврё.
Ҫ ав хушӑра ҫурӑм хыҫӗнче такам мӑш латни илтӗнчӗ. Эпӗ йӑпӑрт
аяккалл а шуса тӑтӑм та, Г алап агос утравӗнчи пингвинӑнни евӗр
шур хы рӑм лӑ костю м гӑхӑннӑ вӑтам ҫулсенчи каска пуканӗ, сарлака хул-ҫурӑмне выляткаласа, уш кӑналла ҫы вхарагь иккен. Вӑл, пурне те куҫран ш ӑтарасла пӑхса ҫаврӑнчӗ те, пуклак пӳрнипе тӗллесе
тухрӗ:
Та-ак... П артасхӑйӗн кабинегёнче-офисӑнчех. М арты нка та пуш
сӗтел умӗнчех, Тю ркин та вырӑнтах-ха... пака.
Палламан ҫын ю лашки сӑмахӗсене ӑнсӑргран персе янӑш ӑн сехӗрленсе чӗлхине ҫӑтса янӑ пек тӑрук шӑп пулса тӑнӑран тӗлӗннипе эпӗ
ҫумри П артас профессортан шӑппӑн ыйтрӑм:
- Ку тата кам?
- Ку-и? Пӗлместӗн-и, ара? Ку - пирён Ку П ан профессор. Тёрлӗ
чӗлхесен танлаш тару чухлавӗн кафедринчен, - ӑнлантарчӗ кӳршӗм.
- Кузь... паллашу чӗлхи пуҫлас тесе ҫӑвара ҫурри таран уҫма
ӗлкӗртём кӑна, «О-о-о!» - тесе мана чарсах хӑлаҫланса ӳкрӗ хайхи
китайла хуш аматлӑ Ку П ан профессор. - Кузь... Гусь, значӑт. Гусь
лапчатӑй. П ар апла хур ури пек саркаласа лаппуна.
Пирён сылтӑм алӑсем наччас лаппӑланчӗҫ.
- Эпё те нуш алӑпа килмен, - Ку Пан профессор ш алпар ш ӑлавар
кӗсйинчен самай мӑн хырӑмлӑ, чиперкке майра ӳкерчёклӗ кёленче тур
тса кӑларчӗ, гавралла мӑнкӑмӑллӑн пӑхса ҫаврӑнса, ӑна сӗтел варрине шак! лартрӗ. Сӗтел силленнипе куркасем П артас профессор пек
ҫинҫен юрласа ячӗҫ. - Трехлетней выдержки. Аспирантка парни «Па
рижский поцелуй».
- Виҫ ҫул хушшинче сан иҫӗм ҫырли шӗвекӗ самаях хухнӑ-ҫке, пырса тӑрӑнчӗҫ кулӑш йӗпписем профессор ҫамкине.
Лешё те антӑраса ӳкмерё, хах-хахлагса хырӑмне шӑлса илчё те,
ланлаттарса хучё:
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- Хамӑн выдержка ҫавнаш кал, коллега-юлташсем. Чӑваш парижанкишӗн тунсӑхласа, хальтерех кӑна уҫса ҫуррине кирлӗ ҫӗре силлерӗм. Ҫуррипе - сире хӑналасшӑн. Эсир те хӑнана кӗсре уйранӗпе
ырӑ туса ан намӑсланӑр. Атьӑр, тутанса пӑхар. Пӗрле францусла
чӑпӑр-чӑпӑр-чӑпӑрик тӑвар. Парижри пӑруппсасем пек... Ха-ха-ха-хаху-ху-ху!
Куркасем, ҫунатланса, туслӑх уҫлӑхне вёҫме пуҫларёҫ. Чёлхе саккунӗсемпе кӑна саккусить тунине пула чӗлхесем часах ирӗклӗх юрри
тӑсса ячӗҫ. Калаҫура-тавлаш ура кашниех хӑйӗн ӑсне мала хурасшӑн,
кашни пӗр-пӗрне пӳле-пӳле пуплет.
Пуҫ савӑшӗн апатне маларах тутанма ӗлкӗрнӗ Тюркин, П артас
тата M ap гынка хёрелнӗ хӑлхи тӑррисене сӑтӑра-сӑтӑра умпӳллӗ пакӑлтатаҫҫӗ.
Р-р-ректор паян хӑй патне кӗртмерӗ, - кӳршӗрен каҫнӑ чупкӑн
автан пек мӑнаҫлӑн пуҫне каҫӑртрӗ М арты нка профессор, - Ничеву!
Эпир те лапш а мар. Пускай мана директортан кӑларассипе хӑраттӑр.
Тумлам куҫҫуль те тӑкмастӑп. Хӑйне те кӗҫех кунец. Ҫитет ӑна хуҫаланма! Ҫитес суйлавра пурпёр эпё пулатӑп университет ректорӗ. Рек
тор ҫеҫ те мар - президент-ректор. Сан та, Тю ркин юлташ, пуҫ кунтӑкне ы тларах ҫавӑрттарм алла пулать ун чухне. Ф акультету алӑрах
юлать-и е, пӑван ҫыртнӑ янавар пек вӗҫерӗнсе ёрёхет...
О раторӑн хӑлаҫланнипе пушаннӑ куркине тултарчё те Тюркин,
сассине хӑпартрӗ:
Пулас ректорш ӑн, тӑванӑмӑрсем: хунсем-тӗрӗксем! Тӗппипе!
Ку Пан профессор, ҫаврӑнакан тимёр пукан ҫине ларнӑскер, ахӑлтатса кулнипе, пӗрре маччана пуҫӗпе перӗнет, тепре сӗтел хушшине
анса ларать.
Ҫ ӑвар тулли пухӑннӑ сӑмахне ҫӑтса ярасран сехӗрленнӗ П артас
профессор, сылтӑм аллипе сулкаласа, деканран калаҫма ирӗк ыйтать.
Куллегине ӑнланнӑ Тюркинӗ иуҫне пӗкет те, Партас профессор халиччен шггмен темле чӗлхепе сӗрмен кусагӑран сасси пекрех те, вӗҫенкайӑк иасарӗнчи шӑв-шав майлӑрах та, пӗр сывлӑшпа тенӗ пек, лекци
вуласа пачӗ, куҫлӑхне хывса сӗтел ҫине хунӑ хыҫҫӑн, никам та алӑ
ҫупманнине кура-ши, хыткан алӑ тупанӗсене хӑйех ш апӑртаттарса
илчӗ.
Лнлантӑр-и мён те пулин? - аудиторире студентсенчен ыйтнӑ чухнехи пек яланхилле пуҫне ялт! ҫӗклерё факультет пуҫлӑхӗ.
Ку Пан профессор нумай хутлӑ чул ҫурта ишӗлтерсе антарасла
ахӑлл-ахӑлл-ахӑлтатнисӗр пуҫне эпир нимӗн те калаймарӑмӑр.
Ш ӑпах ӗнтӗ ҫакӑ пингвин чёлхи, - университет умёнче питӗ
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тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн пиншак ҫухи ҫине орден тирсе ярас умӗнхилле
кӑкӑрне каҫӑртрӗ Тюркин. - Халлӗхе ӑна пирӗн Атӑл енче Партас
профессорпа эпӗ ҫеҫ пӗлетӗп. П артас тусӑм кутран патак панӑ пекех
ҫине тӑрса вёрентрӗ ӑна мана. Хунсем. ытти тӗрӗк халӑхёсенчен уйрӑмрах, селӗпрех те тытӑнчӑкрах, сӑмахсене ҫӑтса калаҫнине шута Ш1сен,
шӑпах эпир ҫёр чӑмӑрӗн кӑнтӑр ҫурринчи тата Антарктидӑри пингвинсен чӗлхин ҫемйине кӗретпӗр пулас. Ун гшрки малашне пирён тӗнчсне тӗлӗнтермелли ӑслӑлӑх ӗҫӗсем те пулӗҫ-ха. Халӗ вара эпир, Партас
профессорӑн ҫӗнӗ тӗпчевӗшӗн тепре кӗреке чанӗ ҫапар та...
- Чӑнкӑлл-чӑнкӑлл-чӑнк-чанк!
- Ах, тутлӑ! Уф, уҫӑ!
М арты нка пӗрремӗш класс ачи пек алӑ тӑратрӗ:
- М ӗн ҫинчен каларӗ вӑл пире, П артас профессор? Ш утсӑр пӗлес
килет.
- К ӑш т-каш т ҫак торта ӗмкелесе ҫуллакалӑр та, вара итлёр, ш ӑиланма ыйтрӗ асли. - Акӑ, йӗркипех куҫарса паратӑп П аргас про
фессор хӑйӗн открытийӗ ҫинчен пингвинла хыпарланине:
«Эпӗ, - терӗ коллега. - Ним пытармасӑр, куҫран калатӑп. Эпир,
тусӑмӑрсем, наука докторӗсем. Ҫапах та... Ку П ан профессор та, авӑ,
алӑкран кӗрсенех, пире шута илсе тухнӑ вӑхӑтра мӗн терё шахвӑртса?
Аса илтерем: «Тюркин та вырӑнтах-ха... пака». Ф акультет чӑхӑмлама пуҫланине мансӑрах кураҫҫӗ-туяҫҫӗ иккен. Эпӗ, хамӑрӑн ӑҫе паян
хи чупура тёнче шайне ҫитерес тесе шухӑшласа пурӑннӑ хушӑра, чутах чире каяттӑмччӗ вёт. Ю рать пӗррехинче телевизор з к ранне кӗске
ҫунаттисемпе ҫатӑлтагса, лаптак урисемпе вылянтарса таш лакан пингвинсем тултарса лартрӗҫ. Хӑлхана «шыв хӗрринче авкаланма хытӑ
хӑйӑр кирлӗ...» тенӗн хаваслӑ кёвӗллӗ юрӑ пырса кӗчё. Чӑтаймарӑм,
ура ҫине сиксе тӑрса, хам та таш ша ятӑм. Чисти хунла сӑмахсем илтӗнеҫҫӗ вёсен ушкӑнӗнчен. Тӗлӗнмелле пёрпеклӗх: пуплевӗ те, юрри те,
таш ш и те, хӑйсене хӑйсем ты ткалани те пӗр манерлё. Тарӑнраххӑн
шухӑншанӑ май, ҫакна та пӗр пӗтёмлегрӗм. Чӑннипе илсен, хунсенчен
ҫурри ы тла пуль пингвин пек пӑркаланса мӑнаҫлӑн утать ҫӗр ҫинче.
Хамӑрӑн ректортан пуҫласа М аргы нка директор таранах каснӑлартнӑ пингвин. Ку Пан профессор та авӑ йӑрӑмлӑ костюмпа пушшех
пингвинсемпе ҫывӑхрах пек.
Ҫӗнӗлёхе никам та вӑр гтӑн туртса илме ан пултартӑр гесе вара энӗ
пингвинсен пурнӑҫне ҫулталӑк ҫурӑ тӗпчерём, ун хыҫҫӑн ҫакӑн патне
пы рса тухрӑм: хун лингвистики те вӑл галапагос лингвистикипе
пайӑрлӑ. Ҫавӑнпа пингвин чӗлхине вӗренмешкён шутсӑрах йывӑр пулмарӗ. Студентсем те ӑна хӗвелчамӑш ҫинӗ пекех шёкёлчеме нултараҫҫӗ.
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Пӗр вӑхӑтрах хамӑн ҫывӑх тусӑма Тюркин профессора та пингвинла
вӗрентсе пытӑм. Пингвинсемие ге, пуҫлӑхпа та пӗр чӗлхе тупрӑм. Вёсен
те, пирён те - чёлхесем пёр майлах. Икё чӗлхен хутӑш грамматикине
тума та, пингвин-хун, хун-пингвин чӗлхисен словарьне кӑларм ата кӗҫех хатӗрлесе ҫигеретёп ӗнтё. Куратӑр, пирён кафедра сӑмах калама хӑмаран тӑваткалласа ҫапса тунӑ кафедра умёнче те тёлёрсе лармасть, чёлхене якатсах, пуянлатсах тӑрать. Ҫ а 1ша майпа эпир хамӑрӑн факуль гетра
кӑна мар, мӗннур университетра, тӗрӗк халӑхёсен тёнчгшче революци
тӑватпӑр. Тёрёксем те пингвин чӗлхипе ҫывӑх тӑраҫҫӗ-ҫке!»
Тю ркин профессор куҫарӑвне итленё май, шухӑшӑма анлӑлатса
та тарӑнлатса тӑтӑм. Вуншар ҫул хушши укиянсем тарах караппа ярӑнса ӑҫта кӑна ҫитмерӗм пуль. Африкӑн кӑнтӑр енче куҫлӑхлӑ пингвинсене сӑнаса чуна кантараттӑм. Галапагос утравёсенчен пёринче
императорски пинтвинсемпе чӑнтарсах таш ӑ ҫапни те пулнӑ. Вёсен
йӑнкӑр-йӑнкӑр сасси, ю рӑпа таш ӑ ансамблӗн хорӗ майлӑн янӑраса
кайрё ун чухне. Эпир ёлӗк-авал ҫырма хӗррисем тӑрӑх ҫӗр пӳртсенче
пӗрлешсе нурӑннӑ пекех кӑнтӑрти пингвинсем те тинӗс ҫыранӗсенчи
тёплӗ йӑвасенче хӑйсене евӗр ушкӑнланса пурӑнаҫҫӗ. Эпӗ ятарласа
вӗреннӗ чӗлхеҫё-ученӑй мар та, инҫет ҫулҫӳрев морякӗ-капитанӗ ҫеҫ
те, пинтвинсемпе туслашса ҫывӑхланма та, вёсен ҫепӗҫ чӗлхине вӗренсе туслӑн-гӑванлӑн калаҫма та тавҫӑрайман. Акӑ халӗ П артас про
фессор мана та хаваслантарса мачча таранах вӗҫтерсе ячё. Мурманскра кётекен хаман «Пингвин» пӑрахута ыранах кӑнтӑралла, пингвинсен ҫӗршывнелле хӑвалас килсе кайрё. М арты нка профессор «Эври
ка», «Виктория!» тесе кӑш кӑрса янипе шартах сикрӗм, куҫ умёнчи
пингвинсен ш авлӑ ушкӑнне те куҫран ҫухатрӑм. Вӑл, чаплӑ сӑмах
каласшӑн пулас, аллине тӑратрӗ:
Ҫитет мӑнкӑмӑлланнӑ ректор-патш а куҫӗнчен пӑхса! Галапагосра Типетту университетне уҫмалла! - терӗ профессор хулпуҫҫийӗсене сиктерсе.
Сана унта шӑпах ректора суйлаттаратпӑр, - хавхалантарчӗ про
фессора Тюркин. Сана, Ку Пан ю лташ ӑмӑр, тӗрӗк чӗлхисен танлаш тару чухлавӗн кафедри кӗтет унта. Ҫитет пирён патра рядовой
профессорта чакаланса. Партас профессор икӗ тӑван чӗлхе факультетне йӗркелет. Сире унта хамӑрӑн ҫывӑх тусӑмӑр Тимӗр Куҫма ҫичӗ
тинёс урлӑ иштерсе чиперех илсе ҫитерӗ. Факультет пуҫлӑхӗ, университетӑн ӑслӑлӑх Канашӗн членӗ Тюркин про4)ессор ман еннелле иётӗм
кӳлепиие ҫаврӑнчӗ. Халӗ Куҫма ю лташ а хун чӗлхи кафедрин профессорне суйлас та, гёрёк филологийӗн факультечӗн ӑслӑлӑх канашне йышӑнар. Кам та кам...
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Куна илтнипе Ку П ан профессор, ыттисенчен юлмасӑр, сылтӑм
аллине маччана ҫити ялт! ҫӗклерӗ, сулахаййине ман еннелле тӑсрӗ:
- П ар лаппуна, профессор хаспатин.
П артас профессор иртнӗ ӗмӗр варринче хӑй учитель ге ӗҫлеме пуҫланӑ чухнехи пӗрремӗш ӗҫ укҫипе туяннӑ аҫам пек вӑрӑм плащне шкап
хыҫёнчен илсе тухрӗ те...
-Т ӑ х ӑ н , тусӑм, пирӗн, профессорсен тумӗ, манти ку, - т е р ӗ пуҫласа вӗренекен ача чӗлхипе.
Тю ркин профессор эртелпе ҫулласа гасатнӑ тӑваткал торт курупкине ман пуҫ ҫине пусса лартрӗ те, яланхилле ӑш ш ӑн йӑлл! кулчё:
- Саламлатпӑр! М алаш не те туслӑн пурӑнӑпӑр, алла-аллӑн тытӑнса ӗҫлӗпӗр. Ҫёнӗ ҫитӗнӳ туса хун-тӗрёк ятне тӗнче тавра анлӑрах сарар!
Кӗҫех эпир профессорсемпе инҫе ҫулҫӳреве тухатпӑр. Умра пингвинсен тинӗс ҫӗршывӗ.
19.09.2007 ҫ.
***
Ягуров профессор Ю манлӑхран тухнӑ та, шӑлавар кёсйинчи юман
туратти аптратнипе ниҫта кайса кӗреймесёр, вӑрман тӑрӑхёнчи Хӑркаса хаш каса ҫитет.
- Ӑ ҫта хумалла-чикмелле-ши ку хӑрӑк турата? - тӗл пулнӑ карчакран ы йтать вал.
Ӑҫта мӗн чикмеллине те манса кайрӑн-им, ачамккӑ? Ю рату вутне
чӗр туратпа чӗртсех чёре кутне хывнӑччӗ-ҫке аллӑ ҫул каялла иксёмӗр?..
Хӑҫан тепре мён хывмаллине те манса кайман-ха эпё сана кунӗн-ҫӗрӗн
кӗтнипе. Атя у п а р а р часрах килелле. Хӑрӑк турата та чӗртӗпӗр. Ҫунтӑри ю рату вучахӗ! Кӗрлетӗр таврана ялкӑштарса!

***
Л еш тӗн черен «по совм ести тел ьству» ёҫлеме у н и верси тета
вӑхӑтлӑха чӗнсе килнӗ Велимир Хлебников ӗҫ укҫи илнӗ те, кайма
таврӑнать. У рамра ӑна ҫамрӑксем сырса илеҫҫё.
Мӗн ыйтупаччӗ? Тасалӑр ман умран!
Кам вара эс, пире хирӗҫлекенскер?
Эпӗ... Эпӗ - чӗлхе академнкӗ! Хлебников писатель.
Хлеб?.. Ага-а, вовремя попался. Как раз пирён закуска валли
хлеб ҫук. М ожь пире пёр кусок та пулин тупса паран?.. хуптёрлет
ш авлӑ камантӑ.
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Л авккан а ҫитеймен-ха эп, тӑванӑмсем, А гаков пек «Ы лтӑн
вӑчӑра» та ҫакм ан м ӑйран, - шӳтлерех калаҫса хӑруш ӑ ункӑран
хӑтӑласш ӑн классик-литератор. - Акӑ, «Хура ҫӑкӑр» пур... Сирӗн
чӑваш ҫӗрёнче пӗҫернӗскер.
К акой еше хура? Тимӗр гатӑкки е чукун катӑкки?
- Тимёр-тӑмӑр мар, Илпек Микулайӗн романӗ. Тутанса пӑхманим ӑна? Мӗнле тутлӑ... Вуланӑҫем хырӑм тӑранса пырать.
- Ҫ иччас кӗсйӳна тавӑрса вулатпӑр та, академически банкет
тӑватпӑр. Но только... без Ильбека, - тесе хурахланнӑ йёкётсем академикӗн укҫа хутаҫне йӑкӑртса волейболла выляма тытӑнаҫҫӗ, зачеткисене кӑлараҫҫӗ те:
- «Пиллӗк» лартмасан чӑваш литературишён, мутри, Хлебников,
Микулай тусупа виличченех хураҫӑкӑр сӑмси кӑшласа-ӗмсе пурӑнма
тивет.
Пӗрин аллинче сысна пусмалли ҫӗҫӗ йӑлкӑш нине асӑрханӑ Велимир Хлебников умри кӗсьерен ручка кӑларма васкать.
РАҪҪЕЙРЕ ПУРӐНАКАНСЕНЕ
ШУТА ИЛНӖ ХЫҪҪӐН
Ш упашкар хыҫӗнчи Станьялта миҫе ҫын пурӑнать-ши? - пӗлесшён
ҫунаҫҫӗ чӑкӑури журналистика факультетёнче вӗренекенсем.
Пёр ҫын, кулкаласа пёлтерет Виталий Петрович Никитин.
— Кам-ши вӑл?
Суймасгӑп. Чӑн-чӑнах. С таньял вӑл - С таньялта та, Чӑваш
тёнчинче ге, Раҫҫейре те нӗр Станьял.
ТАРҪӐРА
Университетра вӗренӳ пырать.
ПРОФ ЕССОР: - Т ряикнн, доска ҫине ҫырнине хурат-ха?
ТРЯ П К И Н : Тупнӑ ухмахсем. Эпир сире мӗншӗн укҫа тӳлетпӗр?
Тарҫа кӗрӗшрӗр пулсан, эпир ҫырнине хӑвӑрах хуратӑр. Урайне те
кӗҫёр хӑвӑрӑнах ҫумалла пулать ак...
ЧЁЛХЕ ТУХТӐРӖ
Виталий Н икитинпа Якур Сагуров Ш упашкар ҫумӗнчи Станьяла
кайнӑ. Хура мунчара сипленсе хёрнё хыҫҫӑн вёсем Ю1убалла ҫул тытнӑ.
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- Тӑвансем-ентеш сем, эпё сире чӑваш ла сы ватм а хам ӑрӑн чи
вӑй лӑ тухтӑра - чӗлхе ӑстаҫине - илсе килтӗм. К ама мӗн канӑҫсӑрлан тарать ҫав енӗпе, унран пулӑп 1у илме нултаратӑр, - халӑха пӗлтерет Н икитин-С таньял. Чӗлхе доктӑрӗсем те вӗсем - этем тухтӑрӗсемех.
Ҫӗрле вӗсем патне йӑркка М архва явкаланса ҫитет те Сатуров
умне кукленсе ларать:
- Ах! Ах тур-тур, мён тӑвас ку чӗлхене, вӗлерет кӗҫӗтсе...
- Ҫ апла хӑватлӑ вӑл чӑваш чёлхи, чӗрӗ, йӗкӗлтетсе-кӑтӑклантарсах тӑрать чун-чёрене, - тесе профессор, филологи докторе сӑран сумккинчен кӗнекесем кӑларать. - Хӑшӗ вӑйлӑрах чӗртӗ-ши сире: фоне
тика, морфологи, синтаксис...
- Ах, чӑтаймас, часрах... Хфонне-хӑвӑнне шанан пуль, етика-морфи кирлё мар кунта, эп, М архва, мархваллах-хамӑрлах урки тума
хатӗр, Я куркка тухтӑрӑм... ҫитаксене хывар та... ҫын та так сиссе
юлаймё, пер кӗнекӳсене ҫӳп шӑтӑкне, чӗлхе вӑл теурипе - ӑс юррипе
канӑҫланмасть... ах, вилеп... еп...
Ш акла пуҫӗ ҫӗкленнипе анранӑ «тухтӑрӑн» аптӑраса ӳкнӗ чирлӗ
хӗрарӑма чӗртесси ҫеҫ юлать.

КАМ ӐҪТАН ТУХНӐ
Кураккасси университетӗнче экзамен пырать. Чӑваш лигературин илем керменне купалакан, ӗмӗр-ӗмӗр хушши ывӑнма пӗлмесёр
сӑнар лачакинче чакаланакан кумусапиенссем ӑҫ гаи-муртан ҫӑрӑлса
тухни ҫинчен те ыйту пур иккен студента чётреме ертекен хут таткинче. Йыш ӑну туррисем ҫамрӑк чураран пуҫ мимин хӑрах катӑккине
кӑтартм а ыйтаҫҫӗ.
А СЛИ: Сирӗн тёп ыйтӑва, С идоров, тепёр хут саспа вуласа паратӑп: Ч ӑваш писателӗсем ӑҫтан-ӑҫтан тухнине алфавит йёркипе каласа памалла. Тархасшан?
С И Д О РО В: А гивер - Нӗркеҫ ҫы рминчи лач акаран , А лагер ҫамрӑк паттӑрсен лагерёнчен, Артемьев СаламПи майрипчен, Алек
сеев - ӑсан чӑмӑрккинчен, Асамаг чёнтёрлё кёпер айёнчен, Ахах шывлӑ ҫы рма чулёнчен, Ахун - утӑ валемёнчен, Бурнаевский - чӑваш
Будайккинчен, Вашки
ваш кӑртса утаканран, Воробьев - сарай
виттинчи салакайӑк йӑвинчен, Галкин ю птаракан чавкаран, Грибанов - вырӑсла-чӑваш ла йӳҫӗтнӗ кӑмпа каткинчен, Д авыдов - анатри
чӑваш ран, А. Дмитриев - Ҫавал авӑрӗнчен, Ж елтов - сунтал ҫинче те
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туптанакан ӑс чанёнчен, Егоровсем - хӑйсем тунӑ ҫӗршывран, Илпек
хура ҫӑкӑртан, Ирхи - шурӑмпуҫ сывлӑмӗнчен, Илепер - выльӑх
курӑкӗнчен, Исемпек - Измаил хулинчен, К абаков - ш авлӑ хупахран, Кипеч ӗмёр сакки сӑпкинчен, П. Кузьмин - пионер тантӑш ӗн
ҫӑл куҫӗнчен, Краснов - пуҫсӑр хӗрлӗ юланутҫӑран, Кошкин - вӑрман
кушакӗнчен, Кузнецов - чӑваш халӑхён тимӗрҫ лаҫҫинчен, Кӳлвар хӗрлӗ ҫар казакёсен хумлӑ кӳллинчен, Лисаев - никам аллине чутах ай!
кӗреймен тилӗрен, Львов - саркун ҫӗршывӗнчи арӑсланран, Маяксем шӑхран маякӗнчен, Овчаров - сурӑх витинчен, Орлов - ялавпа ҫавӑрнӑ
ӑмӑрткайӑк йӑвинчен, Ржанов - ыраш уйӗнчен, Родионов -вун ик ял
уйёнчен, Рыбкин ҫӑрттан пулӑран, Сарпи -вы рӑс cap пикинчен, Сарине cap ӗнерен, С кворцов хӗрлӗ мӑкӑнь ӑшӗнче ю рлакан Уках
шӑпчӑкран, Семенгер - пӑлхар хулинчен, Смолин - тамӑкри вӗрекен
сӑмала хуранӗнчен, Таллеров - ылтӑн укҫа енчӗкӗнчен, Терентьев ҫырана ҫапакан хумсенчен, Туркай - Турӑ кайӑкӗнчен, Г. Федоров арҫурисӗр, туратлӑ вӑрмантан, Чебанов - чаппан айӗнчен, Чебоксаров Ш упашпа Картан, Чаржов - чаршав хыҫӗнчен, Чулкаҫ Лапшу Ҫтаппанёнчен, Ш авли чулҫырма шавӗнчен, Шемекеев - хура меккерен,
Ш ӑпчӑк - сад пахчинчен, Шупуҫҫынни - ҫырма пуҫӗнчи ҫӑпкуҫран,
Ястран ясартан, Ялкир - ял хирӗнчен, Ялавин ашшӗн ялавӗ хумӗнчен...
К ЁҪ ЁН Н И : Эсир тата камсем ҫннчен лайӑх пӗлетӗр?
СИДОРОВ: Ефимов - Серафима ангел ҫунатти айёнчен, П ав
лов У ш анарти хресчен кассинчен, Петров - ҫамрӑк коммунистсен
кавалерийӗнчен, Пулар - яланах М икул Пулар турӑран...
АСЛИ: М алатеццӑ. Наука кандидачӗн тепёр кандидачӗ ҫуралнӑ
ятпа саламлатӑп. Киле кайсан аҫу-аннӳне пӗр вӑкӑр самӑртма шахвӑртса хӑвар. Ученӑйсем те иисательсем пекех пӗҫ хушшинчен кӑна тухманнине пёлччёр вёсем те.

АСЛӐ ВӖРЕНТЕКЕН
Профессор:
Петров, кал аса иар-ха Иван Яковлевич ҫинчен.
Петров:
Иван Яковлевич 1848 ҫулхи ака уйӑхӗнче Тутарстанри Теччё
Енчи чӑваш ялӗнче ҫуралнӑ, Чёмпӗрте чӑваш шкулӗ уҫнӑ. «Сармантей» cap чӑххи гунӑ ҫӑмартана ӑш аласа ҫисе пурӑннӑ. «Авган» авӑтсан юрланӑ. Унӑнҫывӑх кайӑкӗсенчен пӗри «Чакак» пулнӑ. Вӑл «Выр107

тмара» пӗрмай «Лаша шыранӑ». М ӑн аслашшӗсенчен «Арман тума»
та вӗреннӗ.
К ӑнна Куш ки ачи иртнӗ ӗмӗрӗн вӑтӑрмёш ҫулӗнче М ускавра
кӑннӑ. Ҫ ӗр ҫӑтнӑ ҫӗртен ӑна чӑваш тӗнчине К аш кӑр Генкки, Хӗрлӗ
М икулай, Курак Арӑсланӗ, С антӑр Кинатийӗ туртса кӑларнӑ. - Ҫавӑнпа вӑл вилӗмсӗр, халӗ те пирёнпе, пирён аслӑ вӗрентекен.
Профессор:
- М аттур. Ч и лайӑх паллӑ, «пилӗк ҫӑлтӑр», санран ку хуравшӑн.
С идоров, санӑн шухӑшу еплерех И ван Яковлевич ҫинчен?
Сидоров:
И ван Я ковлевич пӗлтӗрхи ӗмӗрӗн 23-мӗш ҫулӗнчи кӑрлачра
Чӑваш станри П атӑрьел тавраш ёнче паттӑрсен ялӗнче хӗвел уринчен
ҫакланса ҫӳл тӳпене улӑхнӑ, ака тунӑ, ты рӑ вырнӑ, авӑн ҫапнӑ, тӑварлӑ
умма пыра ларасран уйран ӗҫсе хы рӑма паклагтарса пурӑннӑ. Вӑрҫӑ
вутӗнчи вӗри ҫатма ҫинче Вилӗмпе хирёҫ куҫа-куҫӑн пӑхса сехре таштпи таш ланӑ, ӑш аланса хӗрнӗ те, ҫапӑҫу сцени ҫинче салтаксен хорӗпе
«Урра!» ю рри ш ӑрантарнӑ. Орден-медальне йӑтайми пулнӑ вӑхӑтра
ӑна, шеллесе, Конев тимӗр тагӑкки паман, хастарлӑхш ӑн тав гунӑ
ҫеҫ. Вӑрҫӑ паттӑрӗ ӗҫ паттӑрёсен ялне таврӑнсан, пӗр хушӑ шкул ачисемпе выляма пикеннӗ, каҫпа вӑййа тухнӑ хёр-пикене астарнӑ, чунне
кантарайман та, алла каллех хӗҫ-пӑшал - хурҫӑ перо ты тнӑ, асаплансан-асаплансан, ҫыравҫӑсен сӑртне улӑхса хӑйӗн ялавне ҫакнӑ. Пуҫӗ
ӑспа гулса мӑнланса пынӑ май чӑваш журналистикин пёрремёш профессорӗ Чӑваш ҫӗрне шӑнӑҫайми хаҫатҫӑ вёрентсе кӑларнӑ.
А лманчӑ ачи ҫӗнӗ ӗмӗрте те кӑнм а шутламасть-ха, кӗнеке хыҫҫӑн
кёнеке кӑларать, журналист хыҫҫӑн журналист калӑплать. «Тӑван ҫӗртен хакли ҫук» тесе «Ҫӗнӗ ҫулпа» малалла утать...
Профессор:
- Тӑхта-ха эс, Сидоров, чарӑн. Эпё пёр Иван Яковлевичӗ ҫинчен
ы йтатӑп, эсӗ тепёр Иван Яковлевичӗ пирки пакӑлтататӑн.
Сидоров:
Ҫу-ук, профессор хаспатин, пӗртте пакӑлтатмастӑп, эпӗ Тенюшев ҫинчен кӑна каларӑм. И ван Яковлевич вӑл - пирӗн чӗп-чӗрӗ,
вилӗмсӗр, чӑн-чӑн паттӑр, чӑн-чӑн П аттӑр ял чӑвашӗ, пирӗн аслӑ вёрентекен.
Профессор:
- М аттур! «Чи лайӑх» паллӑ тӑвӑпар... «Атӑл» шывӗнче ишсех.
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ҪӖТМЕЛЛЕ MAP
Профессор:
- Нӳшкассов, Тӑхти миҫемӗш ҫулта ҫуралнӑ?
Студент:
- Тӑхта-ха эс. профессор, эп Тӑхтипе хӑйӗнпе калаҫса иличчен.
Кала-ха, эс ху пӗлетӗн-и тата Элкер хӑҫан ҫуралнине?
Профессор:
- Паллах, пӗлетӗп, Элкер ентешӗм пурнӑҫне хам ҫуралнӑранпах
тӗпчекеискер, калатӑп - 1894 ҫулта.
Студент:
- Пӗлместӗн, Кушлавӑш текен вун икӗ ял уйӗнче ҫеҫ ҫӗтмелле мар,
уҫлӑхалла та тинкермелле. Элкер вӑл тӗнчепе пӗрлех ҫуралнӑ. Тӑхги
вара «Колчакпа» пӗрле илем тинӗсӗнче ишекен ҫунатлӑ «Пӗр кӗтӳ
кашкӑр» ты тнӑ, «Шерхулла» кӗтӳҫпе иккӗшб шашлӑк пӗҫернӗ. 1889
ҫултанпах пире Илле мучи Элкер ҫӑлтӑрё ҫине хӑнана чӗнет.
Профессор:
- П ултаратӑн, сан пек «Ш ӑллӑма шырама эп М ускава кайни»
пулманччё-ха. Чӑваш ҫӑлтӑрӗсене мачча ҫине пӑхмасӑрах курма-тупма пултарнӑшӑн сана Ҫемен Элкер преминех паратӑп - зачетку ҫине
«пиллӗк» лартатӑп. Ш ашлӑк пыра ан лартӑр тесе «Витаминсем» пир
ки ҫеҫ шухӑшлар.

- Эх, профессор, на
ука докторӗ, сирӗншӗн
хама намӑс пек туйӑнать.
- Ап т а к а л ӑ р -х а ,
ю лаш ки в ӑ х ӑ т р а тем
пуҫа ҫухатакан нултӑм,
юрать-ха аспирант чухнехи ҫак ҫёлёк сыхланса юлнӑ.
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ҪӐКӐР-ТӐВАР ХИРЕ-ХИРӖҪ
Хамкин профессор ӗҫрен тухсан вӑрман хӗррипе уҫӑлса ҫӳреме
ю ратать. Вырӑнӗ питӗ илемлӗ-ҫке, хулан симӗс паркё чуна ҫӗклентерсе ярать. К ӑмӑл пусӑмне хӑпартмалли капӑр ҫурт кашни утӑм ра тенӗ
пекех. Пӗрне кӗрсе пёр стакан пуш атать те теприн патне ш ӑхӑркаласа
ю рласа ҫитет. Эртел ҫинче тӑп-тӑрӑ пуҫпа курӑнакан хисеплё ҫын теп
ринчен тата теприн патне хавхаланса утнӑ май хальхинче те самаях
хёрчӗ, пӑхать - ун умёнче прапорщ ик пакунӗллӗ виҫӗ мент тара па
рать. М ёнле-ха капла? Куҫа хупсан та, уҫсан та виҫҫёшӗ те Хитров.
Пуҫа пуҫлӑх каланӑ сӑмахсем ы раттарса ячӗҫ. «Хамкин коллега, тем,
эсир ю лашки вӑхӑтра ы тла та тӗлӗнтермелле ты такан пултӑр хӑвӑрахӑвӑр, тен, психиатрпа канаш ласа пӑхатӑр?» Сывах-ши тесе вара вӑл
хӑлхине чӗпётсе пӑхрӗ. Самаях ыратать. Туйӑм пӗтмен-ха. Ҫ апах та,
ялан ёлкӗрсе пырайман чее студент университетран кӑларса янӑ хыҫҫӑн, асамҫӑ пулса тӑнӑ-шим? Хамкин ӑна хӑй ертсе пыракан факультетран кӑларса ҫапассишён тарӑхсах тӑрӑш нӑччӗ, сӗннӗ укҫана та илмерӗ. А кӑ халӗ виҫӗ Х итровӗ те аллисене карттус сӑмси ҫумне ҫӗклесе
куларах ыйтрӗҫ.
Ӑҫталла ҫул ты татӑр, хисеплё профессор?
- Кил-ле-лле, Хитров. Ӑсатса ямӑн-ши?
- Хаваспах.
- Тав-та-пуҫ сана, ман-на ман-ман-шӑн.
Х итров п рап орщ и к тахҫанхи вёрентекенне м аш и нӑна кӗртсе
лартрӗ те, Фучик урамӗнчи паллӑ ҫурта тӗрӗс-тӗкелех илсе ҫитерчё.
- Халлӗхе сирӗн кил ҫакӑнта пулать, - каллех кулса сывпуллашрӗ
сыхлавҫӑ.
У рӑлтаркӑчра каннӑ хыҫҫӑн Х амкинӑн тухтӑр патне те кайма
кирлӗ пулмарӗ, ректор ӑна хӑйӗн пӳлёмӗнчех «сиплерӗ». Тек ӗнтё вӑл
факультет пуҫлӑхӗ мар, пуртвӗл йӑтса ҫӳрекен профессор кӑна. Хуйха ҫуса тасатас тесе каллех хӑйӗн савӑк ҫулӗпе пырать. Х ы р урамёнче
куҫӗ умне каллех виҫӗ Х итров тухса тӑчӗ. Виҫҫӗшӗ ге пӗр саслӑн саламларӗҫ:
- Х элло, хисеплё профессор, ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ.

КУЛИНАРИ УЧИЛИЩИНЧЕ ХӐНАРА
Кулинари училищинче чӑваш чӗлхипе литературине вӗренгекен
Тройкина кула-кула сочинени вулать. Пултаруллӑ студент ю ратнӑ
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ҫыравҫӑн, чӑваш сатирикӗн Казановӑн пурнӑҫӗҫинчен тӗлӗнмелле ырласа та юмахласа ҫырнӑ. Учительница вара, хӑйӗн ӗҫне ытларах палӑртас шутпа, коридора пӗлтерӳ ҫапать. Университетран укҫапа кӑна
улӑштарса аран-аран диплом илсе тухнӑскер вӑл «к» вырӑнне «х» саспалли йӑнӑш лартса хунӑ ҫав...
П алӑртнӑ кун лекцисем янраттармалли пӳлӗм-сарая пӗтӗм учили
ще ҫапса хӗстернӗ пек тулнӑ. Пурте вар хытиччен ахӑрттаракан тӗнче
шайӗнчи кулӑшҫа чӑтӑмсӑррӑн кӗтеҫҫӗ. Д иректор ӗҫӗсене вӑхӑтлӑха
иурнӑҫлакан Котлеткин акӑ чаплӑ хӑнана хулран ҫавӑтсах хӗрлӗ пустав витнё вӑрӑм сӗтел хушшине чинлӑн кӗртсе лартать. «К» саспаллине калаймасӑр «ххӑ» латса нушаланакан селӗп Тройкина ҫинҫе сассипе пӗлтерет:
- Паян пире тӗнчене тӗлёнтернӗ Хазанов хаспатин кулӑш урапи
ҫинче ярӑнса кӑтартать.
Тулли кӗлеткеллӗ чӑсмакрах Аркадий Петрович, кӑкӑр кӗсйинчен лӳчӗркеннӗ хут таткисем кӑларса, хурарах ҫӑра ҫӳҫлӗ пуҫне ҫӗклемесӗр вулать те вулагь хӑй така хуранӗнче качака мӑйракине пӗҫерсе шуйттана кӑш латтарни ҫинчен. Зал ихиклетет, хаххахлатать, ухухлатать. Ҫ улӑм ҫинчи казан пек хӗрсе пы ракан К азанов-Х азанов,
хӑйпе мӗнле мыскара пулса иртнине туймасӑрах, пуш така хуранне
пуҫ ҫине лартса тӗнче уҫлӑхне вӗҫнӗ истори пирки хӑпартлансах м а
лалла юмахлать.
Алӑ ҫупнипе кисренекен стенасем хушшинче мухтав сасси янӑрать:
- Артист та артистах эсир! Паян ҫӗнӗ маскӑпа тухса чӑвашланса
кӑтартрӑр. Салам Атӑл ҫыннисенчен!
- Эсир чӑннипех паянхи кул-паттӑр!
Котлеткин пурте илтмелле хыпарлать:
- Эпир Хазанов кулинара ҫур ставкӑпа вӑхӑтлӑха ӗҫе илме йышӑнатпӑр. Пире шӑпах опы тлӑ повар кирлӗ. Сцена ҫинче пуш параппан
ҫапиччен... Килӗшетӗр пуль?
А птӑранӑ хӑна аллисене саркаласа тӑрать, пуҫра тӗвӗленнӗ шухӑшне зал гӑрӑх чуптарать:
- Чӑн та, писатель-пенсионер ячӗпе кӗлмёҫленсе ҫӳриччен, кули
нари училищинче пӑтӑ пӗҫерсе сире усӑ кӳрес, казан-хуран ҫумӗнче
хамӑн та хырӑм яланах тутӑ пулӗ.
Кулинарсен ал тупанӗнчен ҫӗкленнӗ хум пит-куҫне тӑвӑллӑн пыр
са ҫапнипе йӑнк тӳрленсе тӑнӑ К азанов писатель тинех хӑй те ҫӑвар
тулли кулса ярать.
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МУНЧА УМӖНЧИ ПӐШӐЛ ПӐТТИ
ЫРӐКӐМӐЛ ИНКЕКӖ
Йышлӑ пирӗн кантурта ҫын. Коллективра эпир. арҫынсем, сахалӑн
тулӗк. Ёҫлетпӗр, вӑхӑта ирттеретпӗр. Мён кӑна шухӑшласа кӑлармаҫҫӗ
пулё мӑнтарӑн хӗрарӑмӗсем. Вӑхӑтне таҫтан тупаҫҫё. Ёҫе наукӑллӑ
йӗркелекен пайри Сима Семеновнана ку енӗпе ҫитекенни никам та ҫук.
Тунтикун. К ӑнтӑр апачӗ ҫывхарать. Ш ӑп вуниккёре пӳлӗме уява
хатӗрленнӗ пике пек тумланнӑ Сима Семеновна пашлатса пырса кӗчӗ.
- Ну, ӑмӑрткайӑкӑмсем, - кулкалагь хӑй чеен, - ҫӗршер тенкё
кӑларса хурар. Кӳрӗр-ха арӑмӑрсем апата панӑ укҫӑрсене кунта? Ия,
директорӑн арӑмӗ ача ҫуратнӑ. Этемлӗх йышӗ хутшӑннӑшӑн ҫӗр тенкё
ш алккӑ-ши?
Эпир укҫасене С има Семеновна умне кӑлара-кӑлара хугӑмӑр.
Апатланаймарӑмӑр, пӳлӗме юлнӑ хаклӑ йынпии духи шӑршипех тӑранса лартӑмӑр.
Ы тларикун вӑл урӑх гумпа, пушшех те капӑртараххипе, вашлаттарса ҫитрӗ. Тути хӗррисене, куҫ хупанкисене, пит ҫӑмартисене сӑрлама писевне пӗртте шеллемен хӑй. Чӑшӑл-л! тӑтӑм ӑр ӑна курсан.
- Ӑмӑрткайӑкӑмсем, хуйхӑ пирён коллективра, - халь-халь йӗрсе ярас
пек пӗлтерчӗ вӑл кӗнӗ-кӗмен, - чӑтма ҫук пысӑк хуйхӑ. Директорӑн хунямӑшӗ вилсе кайнӑ. Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр га, мӗн тӑван, пулӑшмаллах...
Ю нкун кӑнтӑр апачӗсӗр ӗҫлени ы рра илсе ҫитерес ҫуккине туйса,
икҫӗр тенкӗ чиксе тухрӑм. Хӑра-хӑрах кӗтсе илтӗмӗр С има Семенов
нана. Ӑна алӑкра асӑрханӑ-асӑрхаманах, хӑнӑхнӑ йӑлапа, сылтӑм алӑ
ш ӑлавар кӗсйине пашт! чӑмса анса кайрӗ.
- П аян пирён пурин те савӑнмалла! - аллинчи хаҫачӗпе сулкалаш рё вӑл. Вуларӑр-и? Д иректора Хисеп грамотипе наградӑланӑ.
Пирён те парне хатӗрлемелле. Ҫӗршер тенкӗ мар, икҫӗргаер тенкӗ пухар-ха. Ан хытӑр, ю т ҫынах мар, хамӑр пуҫлӑх.
Каллех шӑнчӗ кӑнтӑр апатне каясси.
Кӗҫнерникун виҫҫёр тенкё чикрӗм. Хутаҫ-пакета Кӑлпасси, ҫӑкӑр
чёркесе хутӑм. Х ӑнӑхнӑскерсем , С им а С ем еновн ан а кӗтме пуҫларӑм ӑр. А лӑкра кӑтралатнӑ пуҫ курӑнсанах, салтакла яшт! сиксе
тӑтӑмӑр. С има Семеновна хальхинче пукан ҫине васкамасӑр пырса
ларчӗ, сӑмаха хуллен сӗтӗртеттерсе калаҫрё:
Эккей, пурнӑҫра тем те пулать ҫав. Д иректор вилет кулянса.
Кинӗн инкёшӗн куккӑшӗн шӑллӗн арӑмӗ магазинта «ҫунса кайнӑ»,
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тет. Д иректорӑн кӑмӑлне апла хӑварас мар, уҫас. Виҫҫӗршер тенкӗ
пуҫтарӑпӑр та - ҫитӗ.
Сима Семеновнана укҫа тыттарса янӑ хыҫҫӑн, хутаҫсенчен апатҫимӗҫ кӑлартӑм ӑр та, такам туртса илесрен хӑранӑн, ӑм ӑртм алла
тёшӗрме тытӑнтӑмӑр.
Эрнекун пилӗкҫӗр тенкӗ илнине курсан, арӑм мана алӑран шап!
тӳнлеттерчё:
Ҫитет! Ёнер виҫҫӗр тенкӗ, паян пилӗкҫӗр, ыран пин... Апатне ҫӗклемӗ-ҫӗклемӗпе туртатӑн. Кала, мӗн пулчӗ сана, Ҫитӑр?
Хирӗле-хирӗлех пӗтӗрсе чикрём пилӗкҫӗр тенке, апата та манса
хӑварм арӑм .
Кётетпёр Сима Семеновнана хайхи. К ӑнтӑрла та ҫитрӗ. Ҫук та ҫук
пирӗн чиперкке. Унсӑрӑнах апат ларса ҫирӗмӗр. Каҫ та ҫывхарса кнлет - курӑнмасть вӑр-вар этсм. Ӗненменрен, кӗсьерен укҫа кӑларса
пӑхрӑм - вырӑнтах. Ёҫ вёҫленнӗ тӗле вӑл ҫаратса кайрӗ - директор
казиноран йӗмсӗр таврӑннӑ-мӗн.
Тепӗр тунтикун, ӗҫе каяс умён, яланхи вырӑнта укҫа тавраш ӗ курӑнмарӗ. А рӑм пёҫернӗ ҫӑмартапа кукӑль чӗркесе пачӗ те, сиввӗн фай
ла каласа ӑсатрё:
- Кӑнтӑр апачӗпех уйӑхне вунӑ пин тенкӗ пӗтерсен, капла мӗнле
нурӑнас тетӗн-ха?
Нимӗн ге чёнмерӗм, гухрӑм та утрӑм ӗҫелле.
Эх, ӑмӑрткайӑкӑмсем! - ҫитнӗ-ҫитмен ӗшелентерме тапратрӗ
Сима Семеновна. Директорӑн пӗрремӗш заместителӗ, Аллочка, паян
аллӑ тултарать. Тага тепӗр чаплӑ хыпар пур: директорӑн секретарӗ
йӗкёреш ача ҫуратнӑ. Мӗн тери савӑнӑҫ!
- Укҫа парса ямарӗ-ҫке арӑм, - калаҫса татӑлнӑ пек пурте пӗр
харӑс персе ятӑмӑр.
Тытӑнчӗ Сима Семеновна пирӗнтен кулма:
Эх, эсир те ҫав, шереметсем, арҫын ятне силлесе ҫӳретӗр тата.
Арӑмӑрсене алла илейменскерсем! Мӗскӗнсем! Ёҫсе-кӳпсе ямасгӑр вӗт.
Х амӑр йыша усӑ тӑватӑр, коллектива пулӑшатӑр. Кун ҫинчен дирек
тор илтес пулсан-и? Сире-и? Х ӑвӑр ӑҫта ӗҫленине манса ан кайӑр!
Килӗшрӗмёр вара Сима Семеновнапа: малашне вӑл пире чӑрмантармасть, кассӑран илет те укҫине, кайран мӗн илнине пирӗнтен тытайса ҫеҫ юлаҫҫӗ.
Уйӑх вӗҫӗнче яланхи пекех хавас кӑмӑлпа касса умне карталанса
тӑтӑмӑр. Алӑ пусрӑм та, укҫа парасса кӗтетӗп. Кассир укҫа вырӑнне
Сима Семеновна списокне тыттарчё. Вулатӑп укҫа мӗшпӗн тыгса юлнине: директор амӑшён ӗни кӳпӗнсе вилнӗ иккен, пуҫанин пӳрчӗ ҫунса
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кайнӑ, пултӑрӗ авланнӑ, иккӗмӗш заместителӗ курортра укҫа ҫухатнӑ,
секретарӗн йӗкёрешӗсене ят хунӑ, ҫавсем-ҫавсем менелник тунӑ...
— Пирён мӗн тумалла капла?
Пӗр-пӗрин ҫине мӗскӗнле пӑхса илтӗмӗр те, пуҫа усса килелле уттартӑмӑр.
КАНӐҪ ПУРНӐҪ АНӐҪӖ
Иккӗшӗ те вёсем - тантӑшсем. Пӗр ялта, Хыркассинче, ҫуралса,
вӑтам шкултан пӗрле вӗренсе тухнӑскерсем. Валя-Валентина ялтах сыс
на пӑхма юлчӗ, Аля-Альбина хуланалла тапрӗ. Унтанпа самай вӑхӑг
иртрӗ ӗнтӗ. Иккӗшӗ те пурпӗрех куҫа-куҫӑн тӑрса калаҫаймаҫҫӗ-ха. Пётӗм
шухӑш-туйӑмне вӗсем ҫырупа пӗлтереҫҫӗ. Валя-Валентина тантӑшне ял
пурнӑҫӗпе, хуҫалӑх ҫитёнӗвӗсемпе тӑтӑшах паллаштарать. Вӑл хӑйсен
кӳршинчи хӑва хулли пек янггака Вася-Василека качча тухнӑ, икӗ ьгвӑл
ҫуратнӑ, тава тивӗҫлӗ ялхуҫалӑх ӗҫченӗ ятне илме пултарнӑ, хӑй тёллӗн
зоотехника вӗренет, ҫӗн пӳртре ҫемйипе савӑнса ҫеҫ пурӑнать.
Валя-Валентина ёҫлеме ҫеҫ мар, ҫыру ҫы рма та ю ратать пулсан,
Аля-Альбина ачаранпах наян чирӗпе чирлет. Пурӗ те виҫӗҫыру ҫеҫ ячӗ
вӑл ун патне.
П ЁРРЕМ ЁШ ҪЫ РӐВЁ:
«Хаклӑран та хаклӑ тусӑм! Пӗлес пулсанччӗ хулана лекнӗшӗн эпё
епле савӑннине! В ӑрттӑнлӑха сана ҫеҫ уҫса паратӑп. А стӑвагӑн-и яла
театр килнине? М ана ю ратса пӑрахнӑ Палля П алтунова та манман
пуль-ха? Хулана ҫитсен, тӳрех ҫав артист тӗл пулчӗ. Ы таласа илчӗ те
мана вӑл пилӗкрен, никамран вӑтанмасӑрах чуптурӗ. Тута хӗррисем
халӗ те пёҫерсе тӑраҫҫё.
А ртистпа ҫӳресе хам та чутах артистка пулса каяттӑм. М ассӑллӑ
сценӑсенче выляса та куртӑм. П алля тусё, ҫӑмламас пуҫлӑ режиссер,
тӗп ролех парасш ӑнччӗ те, хам килӗшмерӗм.
Ҫ апах та П алля Палтунова пӗлсеҫи грӗм-ҫитрӗмех. Куккук иккен
вӑл! Виҫӗ ҫӗрте виҫӗ арӑм ун. Ку мана самай пӑшӑрхантарчӗ. Ҫанах
иуҫа усмастӑп-ха. Нумай пулмасть пёр шурсухал хама куҫ хыва пуҫланине сисрём... Ун пирки каярахпа хыпарлӑп».
И К К Ё М Ё Ш Ҫ Ы РӐВЁ? «Ҫӗр хут салам сана, хаклӑран га хаклӑ
тантӑш ӑм! Я лта лайӑх, тетӗн-ха эсӗ. Эпё вара: хуларах, тетӗп. Ёҫлеме
ӑна, паллах, такам та пӗлег. Тар кӑлармасӑр ыр курма ҫеҫ... Эх, пурнӑҫ та ҫав ман! Тӗлёкре те курас ҫук зсё унашкаллине. Леш, хам хыҫҫӑн ю ртакан шурӑ сухаллӑ художник, Аристарх Апполонович, мана
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Палляран туртса илчӗ, хӑйӗн мастерскойне вырнаҫтарчӗ. М ан кӗлетке, сӑн-пит мӗнлине хӑвах пӗлетӗн. Тухса тӑратӑп та ҫапла ун умне...
Вӑл пур, умран та аякран та ӳкерет мана, тӗрлӗрен портретсем тӑвать.
Выставкӑна тӑрататӑп, тет. Ак хайхи, чапа тухасси те инҫе мар... Укҫа
вара хӑйӗн тем чухлех! Пӗр ҫитменлӗх ҫеҫ пур - ватӑ вӑл. Анчах та
художник ӳкерсе илмелли кӗлетке ҫеҫ мар-ҫке-ха эпӗ? К ӑтра пуҫлӑ
Кӑмпа Ҫитӑрӗ кӑмӑла каять-ха. Ёҫре тӑрпапа выляканскер, килӗнче
музыка ҫыраканскер...»
ВИҪҪЁМ ЁШ ҪЫРӐВЁ: «Пин хут салам сана, ентешӗм! Эх, мӗнле
ырӑччӗ Аристарх Апполоновичӑн кӑмӑлӗ. Тӑрпач тимӗр пӑрҫа пул
сан, вӑл - услам ҫуччӗ. Пӗтӗм пурлӑхне, хваттерне, дачине, мёнпур
каргинне мана халаллатӑп, тетчӗ. М ал ёмӗтпех йӑпанса пурӑнтӑм унпала. Анчах, тӑрпач пек кӑтра ҫӳҫлӗ ача ҫуралсан, ман художник,
пурнӑҫ шанчӑкӗ, тытамак тытнӑ пек хутланса ӳкрӗ, эрнеренех леш
тӗнчене ӑсанчӗ.
Аристарх Апполоновича питӗ чаплӑн, музыкӑпах пытарчӗҫ. Ҫавӑн
чухне эпё оркестр ушкӑнӗнче мӗскӗннӗн утса пыракан Кӑмпа Ҫитӑрне
курах кайрӑм. Нимле композитор та пулман иккен вӑл, тӑйлӑк-тайлӑк
оркестрта ҫеҫ ӗҫленӗ... тӑрпачра.
Художник мӑнукӗ мана килне те, мастерскоя та урӑх кёртмерӗ.
Кӑмпа Ситӑрӗ, алиментран хӑраса, урӑх хулана тухса тарчӗ. Тем, юлашки вӑхӑтра ӑнмарӗ-ха ман пурнӑҫ. Ёненессём те килмест. Тин кӑна ҫӑтмахри пекчӗ. Халӗ ак... пурнӑҫ анӑҫӗ... Ну, юрӗ, ун пирки кайран».
Валя-Валенгина урӑх шутласа тӑмарӗ, тантӑшӗн ҫырӑвӗсене чӑр-чар
ҫурчӗ те ҫунакан кӑмакана пӑрахрӗ. Хут тагӑкӗсем самантрах кӗл пулчӗҫ.

ХАКЛӐ ПАТЕФОН
Ҫын валли парне шыраса тупасси тата хатӗрлесси ытла та кӑткӑс
иккен. Пӗрисем хаклӑраххипе тӗлӗнтересшён, хӑшӗсем йӳнӗреххине
те хитререххине илсе парасшӑн, ячӗшӗн парнелесен ге юрӗ, текенсем
те нур. Выкӑтӑ Мӗкӗти те ҫавсен шутнех кӗрет. Анаткассем ун чеелёхне, хытгине тахҫанах пёлсе ҫитнё ӗнтӗ.
Выкӑтӑ Мӗкӗти ял лавккинче сутӑ тӑватчӗ. Пӗр вӑхӑтра му гӑпа
кивелнё, кайман япаласене йӳнетсе сутрёҫ, хӑшне-пӗрне пуҫӗпех спи
сать турёҫ. Патефон та пурччӗ вёсен хушшинче. Пурнӑҫран магнитофонсем хӗссе кӑларнӑ вӗр ҫӗнӗ тавара Выкӑтӑ Мӗкӗти, куммине парне
пама гесе, килнех йӑтса кайрӗ.
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Ҫӗнӗ пӳрт уявӗнчен мӑшӑрӗпе юрласах таврӑнчӗ вӑл. К алама ҫук
хӗпӗртенӗ-ҫке, ара, парнешӗн те пӗр пус тӑккаламарӗ, кӑларса пӑрахмалли янравлӑ арча пулӑшрӗ вӗт ӑна. Ҫӗрле темле усал тӗлӗкпе аташса анраш рӗ те питӗ хӑраса вӑранса кайрӗ. П ӗгрӗ пуҫ. У лтавпа нухнӑ
укҫана вӑл патефонӑн сасӑ тӑрпинче пы тарса усратчӗ. Вунӑ пине
ҫитернӗччӗ. Ӗнер кӑларса хума маннӑ ӑна. Тӗлӗкре ҫав укҫасем «вёҫвӗҫ, куккук» ю рӑпа ҫунатланса сывлӑш алла вӗҫеҫҫӗ пек.
Кӑвак ҫутӑллах тухса чупрӗ Мӗкӗте кӳршӗри кумми патне. Лешӗ
ӑна ы таласа чуп турӗ, ирех вӑраннӑ хӑнасем умӗнче мухтаса пӗтерчӗ:
- Ы лтӑнран т а хакдӑ, хӗвелтен те ҫутӑ тӗнчере ҫук ыр кӑмӑллӑ
пӗртен-пӗр кум вӑл манӑн. Ac тӑватӑр пуль патефон парнеленине? П а
тефон тӑрпине вунӑ пин тенкё укҫа хурса панӑ. Мӗнлерех ҫитнӗ тульккӑш
унӑн ӑслӑ пуҫӗ мана тӗлӗнтермешкӗн. Платниксене тӳлеме те шӑпах
вырӑнлӑ пулчӗ. Ю лнӑ укҫипе упӑшкана кӳмеллӗ мотоцикл туянса парас тетӗп-ха. Кума та хыҫала ларгса чуптаратпӑр вара. Мёнле тав туса
ҫитерес сана, ю ратнӑ кум... Тытса пар-ха ҫак куркана. Тӗппипех...
М ӗкӗтен халӑх умӗнче намӑс курас килмерӗ, укҫишӗн тарӑхса
шӑлне ҫыртрӗ. Х аклӑ парне сӑмахӗ арӑмӗн хӑлхине кӗрсен ун юррине
итлесе ывӑнчӗ.
Чы лай вӑхӑт иртрӗ унтанпа. Выкӑтӑ М ӗкӗтин мӑнукӗ те ар пӳне
ҫитрӗ. Патефонсене аяла тунӑ матнигофонсем те ҫӗнелсе-ҫёнелсе пыраҫҫӗ. М ӗнпе кӑна кӑсӑкланмасть пуль ӑслӑ мӑнукӗ, ҫамрӑк историкшӗн аваллӑх хаклӑ.тахҫанхи кивӗ япаласене пуха-пуха пурне те
тӗлӗнтерчӗ. Ана пурте кирлӗ, пӑсман кивӗ пӳрте ҫип арламалли пёчёк
урапапа, пир тӗртмелли станокпа, хултӑрчпа, хӑйчиккипе, йӗс сӑмаварпа тата тем те пӗрпе тултарса лартрӗ. Вӗсене вал ял ҫыннисенчен
йӑлтах хӑй укҫипе туянать. С тароста та, ял хуҫалӑх кооперативӗн пуҫлӑхӗ те ӑна пулӑшмасӑр алӑ сулнине пӑхса гӑмасть, килтех музей
уҫма хатӗрленет. А кӑ ашшӗ-амӑшӗнчен укҫа ытлах тухми пулчӗ. Ҫакӑн
хыҫҫӑн вара мӑнукӗ аслашшӗне тапӑнчӗ, «пӗр питӗ хаклӑ япала туянма» тесе вунӑ пин тенкё тархасласа ыйтрӗ. Уйӑха яхӑн хьггса пурӑнчё
старик. Хайхине карчӑкки ярса илчӗ, ӗмӗрхи юррине пуҫларӗ:
Ю ратнӑ куммушӑн эс вунӑ пин генкӗ хӗрхенмерён-ха, мӑнукушӑн
ҫеҫ гаалккӑ сана, тимёр пӑрҫана...
Ч ӑтайм арӗ старикки, перекет кассине кайса килнё хыҫҫӑн чӗтрекен аллипе укҫана аран-аран кӑкӑр кӗсйинчен кӑларса пачё мӑнукне.
Хӗпӗртенипе маччана ҫиги чалт! сикнӗ мӑнукё чупса тухса кайрӗ те
туххӑмрах йӑтса килчё хӑйне кирлӗ «хаклӑ экспоната». Вӑл сӗтел ҫине
лартн ӑ патефона Выкӑтӑ Мӗкӗти тӳрех палласа илчӗ. Тӳлевсӗр парне
хӑйшӗн мӗн хака ларнине туйнӑ май, шеремет, чӗлхесёр пулчӗ-тӑчӗ.
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ХУРА МУНЧА ПУРИНЧЕН ТЕ ТУТЛӐ.
ҪАВӐНПА ЧӐВАШ ТИМЕШ КУЛЛИ
ЮХАТЬ УРАМ ТУЛЛИ
Аслӑ ҫёрш ыва М ускав пуртти пуснӑ выльӑха сутас умён касса
вакланӑ пек пай-пайласа пӗтернӗ хыҫҫӑн, иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш ҫулӗсенче Йӗпреҫ районӗ те мӑнлатнӑ Вӑрнар ял районӗн хырӑмне кӗрсе
вырнаҫрӗ. Ҫав мӑн хырӑмра Йӗпреҫ, Элӗк. Вӑрнар тӑрӑхӗнчи чӑваш
халӑхӗн пӗр кӗпӗрленӗвӗ коммунизм ӗмӗлюшче «Ильич ламппин» ҫутипе тусан мӑкӑрлантарсах малалла таҫталла ҫунтаратчӗ. П атш а саманин нишлёхне «Интернационал» кӗрлевӗн айне тунӑ ҫурма выҫлӑх
халӑх, ҫӑпатапа таш ласа социализмланнӑ халӑх, ёмӗрте никам нихҫан курман юмах пурнӑҫне хӑй аллипе тӑватчӗ. Аслатиллӗ ҫумӑрпа
хёллехи ҫил-тӑвӑллӑ ҫанталӑк чӑваш ш ӑн ӗмӗртен-ӗмӗре тӑсӑлакан
кулленхи улшӑну саманчӗ ҫеҫ шутланнӑ. Чӑваш Тимеш те ӗнтё ҫав
юхӑмра хӑйӗн урамӗсем тӑрӑх кулли-пуллине авалтанпах юхтарнӑ,
кулӑ кёрлевӗн ҫыранӗсем сарӑлса пынӑ, кӗмӗл турамӗн хумне таврана салагнӑ. Уяр ҫанталӑкрах кулӑ ҫумӑрӗ ҫунӑ ҫак илемлӗ ялта. Эпӗ
те ҫав ҫумӑр айне пулнӑччӗ хӗрёх ҫул каялла Вӑрнартан икӗ урапаллӑ
ҫилҫунатпа Тимеше мӑкӑрлантарса ҫитнӗ вӑхӑтра.
М ана виҫӗ район калӑпӑшӗвӗнчи ял хуҫалӑх производство управленийӗн «Ҫӗнтерӳ ялавӗ» хаҫат редакторӗ «ильичсен» ҫӗнё пурнӑҫне
мухтама кӑларса янӑ. Аслӑ ҫулпуҫ ячӗллӗ пуян колхоз ӗҫченӗсене манӑн
хальхи аслӑ ҫулпуҫ Хрущ Мӗкӗти - ӗне нӑрри М ускавран вёслетсе янӑ
хав-хав шавёпе епле хавхаланса пурӑннине Чӑваш тӗнчине кӑтартмаллаччӗ ӗнтё.
А якранах асӑрхатӑп-ха, симӗс ҫеремлӗ ан лӑ лапам варринчи
гӑваткал йывӑҫ ҫург чӳречи тулли ҫын нуҫӗ курӑнать. Ун умне ҫитсе
чарӑнтӑм та, мотоцикӑла майласа тӑратрӑм.
Йӑм хура ҫӳҫлӗ, тӑнлав ҫумне пӗршӗнтернӗ хӑлхаллӑ, пиҫнё хурлӑхан пек куҫ шӑршиллӗ, никам хурламалла марсӑмсаллӑ, тутинелаш а
кучӗ пек чӑмӑртаса лартнӑ тӑлпан арҫын пӑхать те пӑхать ман ҫине.
Эпё те ӑна хамӑн кушак куҫӗие тӑлларӑм. Тинех унӑн куҫӗ манӑн
тӑлла тагса йӑлл ҫнҫрӗ те, тачка нӗлӗт хыҫнелле шуса кӗрекен хёвеле
улӑштарнӑн, ӗшӑ шевле сапрӗ. Эпё те, вӑл та сӑмах чӗнмесёрех кулса
ятӑмӑр. Чӳречерен уйрӑлса хӑвӑрт алӑк уҫнӑ хуш ӑра та ҫав кулӑ
чӗтревӗ пирӗн хушӑран каймарӗ. П отапов кулли пулчӗ иккен - колхоз
пуҫлӑхӗн кӑмӑллӑ, ӗҫлӗ кулли. Тимеш халӑхне хӗвеллӗ кулӑ парнелеме ӑс-хакӑл, пултарулӑх ҫитернӗ чӑваш хресченӗ Л ариван Петӗрӗ
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манш ӑн паянхи кун та ҫав кивӗ йывӑҫ ҫурт чӳречинчен ял халӑхне
пархатар кулли валеҫнӗнех туйӑнать.
Алла-аллӑн тытӑнса, пӗрне-пӗри иулӑшса, пӗр-пӗринпе ҫывӑхланса ӗмӗт ҫунатӗнчен тытса пурӑннӑ вӑхӑтра мӗн кӑна пулса иртмест,
м ӗнле к а м и т к ӑ н а л а р т ӑ н м а с т ь п уль т ӑ в а н х у тл ӑх р а . Х у тл ӑх
вӑрттӑнлӑхне кутлӑх йӗппипе тирсе ҫёлеме те май ҫук иккен. Вӑл ял
халӑхӗн анлӑ курӑну ӳкерчӗкӗ - вӗҫӗмсӗр улшӑну вылявё.

СЫСНА АШӖ ТӖТӖМЛЕНИ
С арам ов ялта ачаранах Пӗтӗлти Петёрӗ пулса ӳснӗ. Хул-ҫурӑма
ҫынсем пек тар мунчинче нуш алантарман. Пилӗкне авса айлатман,
ялан ҫӑмӑл ӗҫре тӗкӗнкелесе ҫӳреме хӑнӑхнӑ. П отаповӑн ҫивчӗ куҫӗ
ҫакна асӑрхать те, ӑслӑ пуҫӗ ҫапла йышӑнать:
- П аянтан эсӗ, С арамов юлташ, генеральнӑй хуралҫӑ пулатӑн!
Я нккам ара ура тупанӗсене якатна Петӗр алла шёшкӑ патакки тытать те уй сыхлама тытӑнать. Хӑйсенчен инҫех мар униче ҫумёнче ыраш
каш ласа ӳсет. Хуралҫӑ тухиччен председатель асӑрханӑ ҫав унга сыс
на ашкӑннине. Вӑл Сарамова тӑнкӑрук парать. Пӗтӗлтин хӗсӗк куҫӗ
тин уҫӑлать: ыраш ӑшӗнче чӑнах та пёр сысна хырӑмне шӳтерет.
«Камӑн пулма пултарать, паллах, урам вӗҫӗнчи Еххёмӗн», - тесе тӗв
тӑвать те вӑл ун патне каять. Яковлев шат та пат хуравлать:
- М ан сысна картарах.
Ӑратлӑ шурӑ сысна тепӗр кунне ге тырӑ анине аш тарать. Сарамов
хуҫа патне ҫитсе ш аловатцӑ гӑвать:
Пӗлтӗм ӑрсурник камӑнне. Еххӗм Яковлев иртӗхтерет выльӑхне. Эп каланине хӑлхана та чикмест.
Петр И лларионович хуралҫа пӑшал ты ттарать те, сӑмсинчен шаккаса, хушать:
- Ш аплаттар эсӗ ӑна.
Ҫ апла тӑвать те Пӗтӗлти Петӗрӗ. Пӗр кунхине пӑшал сассипе ял
куракӗ пӗлӗте ҫӗкленсе хуплать, уйри халӑх укӑлча патне хашкаса
пухӑнать: «Мӗн пулнӑ?»
Пӑшалне хулпуҫҫи ҫине ургнӑ Сарамов ҫӗр ҫураала ҫухӑракан аманнӑ
сысна хыҫҫӑн лӗпӗсгетет. М ӑнтгай чушкӑ Яковлевсем патне мар, хӑйсен
кшше юн юхтарса ҫитет. Тин паллӑ пулать: арӑмӗ ӑна кашни кун уя кӑларса янӑ иккен. Харкашу, ҫанӑҫу... Халь тин мӗн тӑвӑн ӗнтӗ. Кӳршисене
чёнсе сыснана пусаҫҫӗ те шӳрпе пӗҫерсе ҫиеҫҫӗ. Ашне мӗн тумалла, ӑҫта
хурса пӗтермелле? Холодильник ҫук. Хӗвелӗ ҫунтарасла хёртет.
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- К аптить ту эсӗ ӑна, - сӗнӳ парать кӳрши. - Вунӑ ҫултан та
пӑсӑлмасть ашу-пӑшу.
Касса ваклаҫҫӗ Пӗтӗлтисем сыснана. Арӑмӗ хыпӑнсах вут хутса кӑларать. Кӑмака тулли тултараҫҫӗ тин пуснӑ сысна какайне. Пыра чӳхенӗ
хыҫҫӑн хырӑма салӑпа сӗреҫҫӗ те хуп турттарма тытӑнаҫҫӗ хӑйсем.
С амай вӑхӑтран пӳрте тутлӑ ш ӑрш ӑ тулать. П ӗтӗлти Петӗрӗ
тӗлӗкре Пӗрремӗш Петёр ҫарӗнче пск. Вӑл Раҫҫей патшине Европӑна
тухма чӳрече касать. Вӗсем патнелле шведсен тупӑ йӗтрисем ш ӑхӑрса
ҫывхараҫҫӗ. Пӗри сӑмса умӗнчех ҫурӑлать. Хап! тунипе Сарамовсем
урайне йӑванса каяҫҫӗ. К ӑмака умӗнче ҫулӑм явӑнать А ш ран юхнӑ ҫу
тёлкёшекен кӑварпа хыпса тухнӑ ҫав.
Ю рать-ха кӳршисен мухмӑр пуҫланнӑ, ӑна чӗртме ҫав вӑхӑтра
персе ҫитнӗ. Вёсем тӗтӗм-сӗрӗм ӑшӗнче ҫапкаланаканскерсене тулалла сӗтӗрсе тухса пӑрахаҫҫӗ те сысна пушарне шывиа сапса сӳнтереҫҫӗ.
Ашӗ ю рӑхсӑрах тухайман, шутсӑр тутлӑ тӗтӗмленнӗ.
Ҫ авӑн тан п а ӗнтӗ тимешсем Пӗтӗлти П етӗрӗн меслечӗпе кӑна
тӗтӗмленгереҫҫё пуснӑ сысна ашне. Тутанса пӑхсан ӑна, вунӑ ҫултан
та хырӑм выҫмасть, тет.

АБАКУМӐН СӐНАВ УЙӖ
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тунӑ аэродром патнелле ҫул гӑсӑлать. Унӑн ен ч ехресченсен анкартисем, тепӗр енче - тулӑ пусси. Унта фанер татӑкӗ
ҫине ҫырса ҫаинине нртен-ҫӳрен сасӑпах вулать: «5-мӗш уй, 50 га, ҫурхи тулӑ». Ю наш арах «Вӑрлӑх уйӗ» тесе ҫырни те пур.
Чаваш Тимеш те тӗнчере юлхавсӑр тӑрса юлман. М атви Абакумё
шӑпах кахалсен ушкӑнёнче налӑрнӑ. Вӑл эртел хуҫалӑхёнче те паттӑра тухайман, кил хуҫалӑхӗнче те чап илеймен. Ҫ авна пулах анкартийё
те ҫум ӑшне путнӑ. Пиҫенӗ те чечекленсе ю наш арти тулӑран та ҫӳлерех ӳссе кайнӑ.
Такам шаймӑкӗ «Вӑрлӑх уйӗ» текен табличкӑна ты тать те Абакум анкартине тӑрӑнгарса лартать, тикӗтпе хушса ҫырать. Ҫапла «Абакумӑн вӑрлӑх уйӗ» пулса тӑрать.
Ҫакна Йёпреҫрен пынӑ райком секретарё асӑрханӑ. Правление
ҫитсен вӑл ял Совет хуҫине те чӗнтерет. Павел М ихайлович Волков
пульӑ пек персе ҫитет. Анчахрах-ха М ускавран ҫумкурӑкпа кёрешмелли хаяр ху г вӗҫсе килнёччё. Ай ҫунтарма пуҫлать икё председателе
К П С С ревизорё. П отапов тӑрать те, кулкаласа калать:
Мён хирёлмелли кунта, юлташсем. Матвеева преми шучӗпеҫава
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и л се п ар атӑп . С ав ӑн тӑр . Н ам ӑс пире ҫулсерен ягсӑр тулӑ акса
ӳстернӗшӗн. М алаш не «Абакум» ҫурхи тулӑ пулать. Паянах «Абакум» ҫурхи туллӑн сӑнав уйӗ» тесе ҫы ртарса ларттаратӑп Ҫтаппан
Семенов агронома.

ПАРТИЙЦӐСЕМ
Арӑмӗ Кӗтерук-Чиперук ӗне сётне юрагсах кайманнине кура Купрановсем вите тулли качака усранӑ. Кӗтӗве яриччен те, уйран тӑранса
таврӑнсан та «Сталин ӗнисене» хушма паек - апат лекнӗ. И кӗ ӑрат
ты тнӑран, каҫтаки те иккӗ пулнӑ вёсен.
Ял Совет председателӗнче ӗҫлекен Элекҫи Элекҫейч урай, сак-пукан сӑрланӑ хыҫҫӑн пӳртум картлаш ки ҫинче кӗвӗллӗн ш ӑхӑркаласа
ларать. Хапхан пӗчӗк алӑкӗ шанн! тунипе вӑл ш артах сикрӗ, унталла
ҫаврӑнса пӑхрӗ те, качака кӗтёвне асӑрхарӗ. Такасем камантирсем
пек малта пыраҫҫӗ сухала каҫӑртса. Вӗсем кил хуҫи умне, апат парасса кӗтсе пулас, тап! ҫитсе чарӑнчӗҫ. Ҫ ав самантра Купранов пуҫӗнче
чӑрсӑр шухӑш ҫуралчӗ. Тытрӗ те вӑл вара вёсен мӑйракисене хёрлӗрех
тӗслӗ сӑрӑпа сӑрласа ячӗ.
Тепӗр темиҫе кун иртсен партком секретарён Ҫ таппан Семенован
арӑмӗ Валюк сӑлтавсӑрах хӑлтӑкланса илчӗ:
- Пуҫу ӑҫта-ш и сан, Ҫтапиан?
Ҫ таппан, аптӑранӑ енне, икӗ пуҫне те хыпашласа тӗрӗслесе тухрӗ:
пурте хӑй вырӑнӗнчех. Тип ты тнӑ хыҫҫӑн тутлӑ апат тутанасш ӑн антӑхман-ши ку тесе вӑл кил юратӑвне ы талама хӑтланчӗ, ҫӳхе ҫупкӑ
ҫинӗ хыҫҫӑн, йӑлӑнтармӑш сасса чӑтӑмлӑн иглеме пуҫларё. У Пашки
не ухватпа пӳрт пӗрени ҫумне хӗстерсе лартас шухӑшлӑн янӑрать ҫиеле
тухнӑ хуҫяйккӑ:
- М а ҫынсем санран тӑнлӑрах-ш и, Ҫтаппан? Купран Элекҫийӗ,
авӑ, сана партийццӑ енӗпе пӑхӑнать пулин те, каллех чапа тухнӑ.
- Мӗнпе? Ёнер анчах эпӗ ӑна, хӗрарӑмсем ҫине ы тла куҫа чалӑштарса пӑхнӑшӑн, К П С С нухайккин вутлӑ вӗҫӗпе ҫунтарса илтём-ҫке?
Выговор париччен, «халӑх куҫё умне кӑлартӑмӑр». Райком хирӗҫлемесен пире, вӑл чӑнах та ҫав хурав ячӗпе чана тухать.
- Эй, санпа, лӗпӗртипе, ваг янавар аш ӗпеталӑк пёҫерекен хуранти
яш ка пек лӑкӑртатан. Кил ҫинчен шухӑшламастӑн. Купран Элекҫийӗ
каҫтакисене те партие кӗргнӗ, тет. Кӗтӳ урамёнче вёсем ҫинчен ҫеҫ
наврать халӑх. Хӗрлӗ мӑйракаллӑскерсем, хёрлӗ армеецсем пек ҫырма ик енне тӑраҫҫӗ тет те, нимле каскӑн сурӑхна качака таврапше тыр
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ҫине кӗртсе ямаҫҫӗ тет. Кӗтӳҫ те кирлӗ мар, кӗтӳ укҫи париччен луччӑкӑн
Купрана кӳптерсен икё хут усӑ пулать, ҫаиах га вӑл - ял старости, теҫҫӗ
пурте.
Хырӑмне тытмасӑрах ахӑлтатакан Ҫ таппана Валюк чышкӑ муклаш ки кӑтартрӗ те юррине хӑй ҫеммипех тӑсрӗ:
- Сан мӗн, тӳр пилӗкӗн, штатнӑйрах ӗмӗрна ирттертӗн те. М ай ик
эрнере пӗрре касу пӑхмалла. Хӗл каҫнӑ вӑкӑрсене ма илес мар хӑвӑн
перетовой камантуна. Партийцӑ пушшипе касу пӑхма тытӑнсан вӗсем,
эп те ирӗкленӗттӗм, сана та вӗлтрен яшки салмапа вӑхӑтрах пӗҫерсе
ҫитерӗттӗм...
Упӑшки правление тухса кайсанах Валюк пӳрт тӑрри сӑрланинчен юлнӑ банкӑна уҫать те, икӗ вӑкӑрӗн мӑйракисене хӗрлӗ сӑрӑпа
сӑрлать.
Ҫтаппан Семеновӑн пӗр шухӑшлӑх ушкӑнне тата икӗ партийцӑ
хутшӑнать.
22.03.2007 ҫул.

***
Тури урамӗ, Вӑтакас урамӗ, Анат урамӗ, Кулхус урамӗ кашни
хӑй майлӑ, хӑйне евӗр сӑпайлӑ. Хӗвел чӳрсчерен ҫуркунне ҫитнине
пӗлтерсе ӑпчнӑн кӗрсе кайнӑ кашни пӳртре йӑл кулӑ ҫиҫме пуҫлать.
Хёвел парнеленӗ хастарлӑхпа ӑшри туйӑма ниҫта кайса кӗрейми хӑпартса янӑ ял ҫыннисем пёрне-пӗри йӑтса ҫӳременни ҫеҫ. Ёҫсӗр нурӑнайманни ю рла-ю рла фермӑна, тракторе патне ӑнтӑлать, вӗренсе ӑслӑ
ҫын пулас текенни шкулалла ӑмӑртса чупать, канлӗ кану тупни телейне кампа га пулин пайласшӑн. Авӑ, Геннадий Романович Яковлев,
П отапов ҫулӗпе йӗпреҫелле уйран уҫлама васкать; Степан Иванович
Семенов, хӑрушсӑрлӑх техникин йёркине пӑсса, мухмӑр аптратнипе
нихӑш механизатор та та гайка-болт ҫӑтса яман-ши тесе ҫӗвӗҫ хаччине йӑтса мӑтӑсӑна чупать; Алексей Алексеевич Купранов, кутран та
кам ш ӑрш ӑнтарнӑ пушӑпа ӑш алантарса пынӑ пек, каялла пӑхма мансах, ял тӑрӑхӗн кантурне ӑслӑ канаш вӑхӑтра ҫитересшӗн пуҫ гӳпинчен пӑс кӑларса пырать. Пурин те вёсен - чи вашнӑй ёҫ. Пурте вёсем
ял штатнӑйӗсем ял пуҫӗнче тӑнӑ паллӑ ҫынсем. Раман Кинатийӗ кол
хоз председателӗн, районти ял хуҫалӑх производство управленийӗн
начальникӗн, райсовет ӗҫтӑвкомӗн райадминиеграци пуҫлӑхӗн сӑранпа витнӗ тарӑн кӗреслисене якатса ывӑннӑ; Йӑван Ҫ таппанё бригадирта, агрономра, колхоз пуҫӗнче тӑрса пуян тыр-пул ӳстернӗ, парт
ком секретарё пулса халӑха коммунизм тума вёрентнӗ; Элекҫи Элекҫ121

ийё, пучтӑ начальникёнче чухне кашни киле хаҫат-журналпа тӑрантарнӑ, кашни ҫын патне ҫыру-телеграмма вӑхӑтра ҫитернӗ, ялсувет
хуҫи пулнӑ май, килпе-кил, ялпа-ял хушшине йӗплӗ пралук картарман. К ӑмака уммипе уйран ҫисе ӳснӗскерсем, халӑхран ш иг те уйрӑлман, ҫынсене йӗркеллӗ ӗҫлеттерсе пуйтарнӑ колхоза, патшалӑха. Ёҫре
те, кулленхи пурнӑҫра та мӗн кӑна пулман пуль пысӑк хуҫалӑхра, мӗн
кӑна курман пуль мӑн эртел. Эртел пуҫлӑхӗсем те ял пулли пекех ял
куллин юххинче ишнӗ, халӗ те ҫав юхӑмрах ишеҫҫӗ.

ҪӖНӖЛЛЕ - ҪӖНТЕРӲЛЛЕ
Ы вӑлё мӗншӗн кӑтраланса ҫут тӗнчене йӑлл ҫиҫсе тухнӑшӑн Йӑван
Ҫимунч пӗртте кулянман, хӗпӗртенӗ ҫеҫ. Кулӑ сӑннипе тирсе илесшён
ҫунакансене вӑл туххӑмрах пусарнӑ:
- М ӗн пӗлетӗр эсёр, тӑманасем. Ях, сире! М ан арӑм ялтан тухса
курман, ялта кӑтра така пулман. Т ак шту... Чӑваш вӑл А хрикӑран та
тухнӑ, тет. Некӑрсен, пирӗн тӑхӑмсен ачисен ачисем Атӑл тӑрӑхӗнчи
С арӑҫӗрш ы вра саралнӑ. Учитлӑсене тӑнласа итлӗр.
Й ӑхран-йӑха йӑрлаттарса чупакан гена текен пӗчӗк тӗлӗнтермӗш
Чӑваш Тимеш ҫыранне те килсе ҫапӑнма пултарнӑ пуль ҫав. К ӑтра
пуҫлӑ, кӑвак куҫлӑ, ҫӗмрен утлӑ Ҫ таппан ял хӗрёсене вӑйӑ картинче
таш латтарса ар пулса ҫитӗннӗ. Кӳршӗри Раман Кинатийӗпе ӑмӑртса
чупма та хатӗрччӗ. Анчах та Яковлев, ял ӗнисене Ш упаш кар институтӗнчен хыт хуплашка илсе пырса ҫуллаттарнӑ хыҫҫӑн, пӗр вӑхӑт ҫине
тӑрсах ӗҫлерӗ-ха. Ученӑй-зоотехник каярахпа ферма мӑкӑрӗ шӗвӗр
мӑйракипе хӑмсарнине чӑтаймасӑр, правление кёрсе ларать, П ота
пов ҫирӗплетнӗ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх йӗркине малалла ҫӗнегме пуҫлать.
Пӗрре пуҫлӑх пуканӗнчи канлӗхе тӳссе курнӑ ҫын унран уйрӑлма
васкаманнине такам та пӗлет. Геннадий Романович Яковлев та пукан
хыҫҫӑн пукан ларкӑчне якатса малаллах чупать ӑслӑ пуҫӗпе. Йӑван
Ҫимунч ачи те кӳршинчен юласшӑн мар ҫав. Анчах пӗр пуҫлӑх пуканё
ҫине йӗкёрешле кӗрсе вырнаҫаймастӑн. Вӑл вара, хӑине Ш упашкарги
совпартш кула кӗртсе вӗрентсе кӑларнӑ П отапова асра тытса, Чӑваш
Тимеш ял хуҫалӑхнех наука шайне лартм а шутлать.
Акӑ, Ильич ячёллӗ колхозӑн Хумпуҫ Патӑрьелё тавра улахлӑ хура
ҫӗр сарӑлса в ы р га ть.«Абакум» ҫурхи тулӑ питӗ тулӑх пулнине ӑнкарса илнё экономист-йӗркелӳҫӗ агроном ячёпе иӗлтерет: «М алашне эпир
тата ҫӗнӗллерех ҫӗм ӗрп еретпёр»! Ҫ апла ҫӗнӗ меслетпе тӑваткал тӗмӗн
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шитрен шит пӗрер пӗрчӗ пӑрахса тухаҫҫӗ кӗрхи тулӑ вӑрлӑхне ҫӗр аллӑ
гектар таранах. Тӑпраран хура тӗтӗм мӑкӑрлантаракан Атам Ҫеркийӗ тӗлӗннипе Семеновран ыйтать:
- Камран вӗреннӗ эс капла хӑтланма? Ҫӗрулми мар вӗт вӑл тырӑ?
- К П С С обкомӗн шкулӗнче ҫапла тума хушаҫҫӗ. Вӗреннине ман
пурнӑҫра кӑгартса памалла, - усӑннӑ пӗлӗт аркине ты тасла ҫӗкленет
Й ӑван Ҫтаппанӗ.
Тем мыскари те курнӑ ҫӗр шӑп-шӑпӑрт выртать, этем акнӑ-лартнӑ
ӳсентӑрана ӳстерсе парать. «Абакум» ҫурхи тулӑпа «Ҫӗнӗ Хум» кӗрхи
тулӑ ҫавӑнтанпах Хум юханшывён хумёнчен те вӑйлӑрах хумханаҫҫӗ.
Ҫавӑнпа халӗ те чӑваш-тимешсем - яланах ҫӗнӗлле ӗҫлекен малтисем.

КОСМОНАВТСЕН ЯЛӖ
Ч ӑваш ҫыннисем ялан: «Эпир - виҫӗ космонавт ҫӗршывӗ» тесе
мухтаннӑ вӑхӑтрах, чӑваш-тимешсем хӑйсем те космонавтсем ҫуратса ӳстернине асра та тытмаҫҫӗ пулас.
Николаев, Бударин, М аннаров... ӗнтӗ вӗсем тӗнче уҫлӑхёнче те
ишнӗ-ярӑннӑ, ҫут тӗнчене те паттӑрлӑхӗпе те тӗлӗнтернӗ. Семеновна
Купранов вара...
Ял-йыш ӗҫкинче пёр кӗрекере Купран Элекҫийӗ Й ӑван Ҫимунч
ачине лапчӑк хӑлхинчен вӑрттӑн пӑшӑлтатать:
- Ҫтаппан, эп шутсӑр интереснӑ тӗлӗк куртӑм. Лайккӑ-улайккӑсем хыҫҫӑн леш тӗнченелле чёрӗ этемех вӗҫтерме хатӗрленеҫҫӗ пулас.
М анран та ыйтрӗҫ: «Мӗнле пек, улӑхас шухӑш ҫуккӑ-и унталла? Вӗренрен явнӑ картлаш капа ҫурран мар, хӑватлӑ ракетпа шӑхӑрса каятӑн.
Аннӑ чух параш ю тпа хӑвӑр Хум ҫыраннех сикетӗн, ним те хӑрушӑ
мар». «Купран кутран хӗртсе вӗҫтернине юратмасть, мана халлӗхе
ҫӗр ҫинчех пурӑнма чаплӑ», - хуравларӑм эпӗ.
Ҫтаппан ачалӑх тусне ыталаса илет, унтан ӑна тулли стаканпа тав
туса, унӑн ҫут ҫамкине шӑйӑрттарсах нӑрахать:
- Ухмах эс, Элекҫи. М а килӗшмен. Тӗнчсре ҫук мухтавлӑ ҫын,
улӑпла паттӑр пулатчӗ ман кум. Валюка ӗнер ҫуратма ӑсатрӑм-ҫке.
Чун сисет: ывӑлах пулать ман.
Элекҫи пуҫа чалӑштарса кулса ярать:
Ихи-хик, хих! Кула-кула ҫӗр тавра вёҫсе ҫаврӑнакан маттурӑн,
ячёпе ашшё ячё те пулин Элекҫи пулсан тин, ачуна тытма килӗшетӗп.
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Ы ранччен пурӑнса пӑхар, радиоприемникри вӑрттӑн «амерёк сасси»
ахальгенех «космос» та «человек» тесе янрас ҫук. Турра хытӑрах кӗл ту.
Ы ран тени Семеновсен килне те хӑй вӑхӑчёпех ҫитсе телей пӑрахса парать. Валюк ир енне ывӑл ача ҫуратнӑ-мӗн, кӑнтӑрла Ю рий Алек
сеевич Гагарина тӗнче уҫлӑхне вӗҫтернӗ.
А кӑ хайхи ача уявӗ пуҫланчӗ. Й ӑван Ҫтаппанӗ, савӑннипе, ачана
Ю ра ятлӑ хурать, кумашшӗ килӗшӗвӗпе пӗчӗк пӑхаттире Ю рий Алек
сеевич Гагарин теме пуҫлаҫҫӗ.
Кӗҫех Купран Элекҫин Кётерукӗ те упӑшкине ывӑл парнелет. М алтан калаҫса татӑлнӑ пекех кумне Ҫ танпана тӑваҫҫӗ.
А чана Герман ят ҫыртараҫҫӗ. Тепӗр космонавт Герман Степано
вич Титов ят ҫуралса ҫухӑрать.
Ял Совет председателӗнче ӗҫлекен Купранов патш алӑх хучӗсем
ҫине ача ашшӗсене мӗнле ҫырса хунине эпир пӗлместпёр. Туссем вара
ачисен ашшё ячӗсене кумла тав туса улӑш тарнӑ, теҫҫӗ. Н икама та
никампа улӑш тарман арӑмёсемшӗн упӑшкисен шӳчӗ мыскара вырӑнне ҫеҫ шутланнӑ.
Ю рий Гагарин-С еменов тата Герман Т итов-К упранов ял таврашӗнчен тахҫанах вӗҫсе кайнӑ. Космонавтсем, К устӑрма облаҫӗнчи
Галич хулинче техникум ра вӗреннӗ хыҫҫӑн, вырӑссем хушш инче
мирлӗ ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ, К осм онавтика кунне Ҫ ӑлтӑр хулинчинчен
кая мар чаплӑн п аллӑ тӑваҫҫё. Ч ӑваш Тимеш те малаш не космонавтсен тёнче картти ҫине сӑрланасса кунӗн-ҫӗрён кӗтеҫҫӗ-ха Элекҫипе
Ҫ таппан кумсем.
2007 ҫулхи
пуш уйӑхён 31-мёшё.

ВИҪӖ ЧЕЧЕК
Вӑтакаспа А наткас чиккинче пурӑнакан П аттӑр М ихала ялти автомаш инӑсемпе чупса ывӑннӑ хыҫҫӑн, «вӑрӑм укҫа» ш ыраса, Канаш
автобазине ӗҫе кайса кӗнёччӗ. Х ӑватлӑ автофургонпа ҫёршывра ҫигмен вырӑн хӑвармарӗ пуль. Хуш ӑран уйӑхӗ-уйӑхёие тӑсӑлагь унӑн
вёҫленме пӗлмен вӑрӑм ҫулӗ. Те вӑл кунӗн-ҫӗрӗн ярӑнса ҫӳрениие, те
арӑмён сӑлтавне пула, вёсен килёнче выльӑх макӑрнисёр пуҫне ача
сасси илтӗнменччӗ. П ёр-пӗринпе м ӑртлаш каласа пурӑннӑ вӑхӑтра
упӑш ки арӑмне, арӑм ӗ упӑш кине чёлхепе тивертсе илнипех ҫырлахнӑччӗ-ха. А чапча пулманнишён куҫа-куҫӑн га, кут хыҫёнче те са124

хал мар хирӗлкеленӗ вёсем. Арӑмӗ пульницара та, юмӑҫра та пулса
пӑхнӑ, пур ҫӗрте те Розана «сан ача хвабрики тёрёс-тёкелех» тесе хавхалантарнӑ, упӑшкуна тӗплӗнрех тӗрӗслемелле, тенӗ. П аттӑр ёҫ тума
хӑнӑхнӑ П аттӑр М ихалан тухтӑрсемпе аппаланма нихҫан та вӑхӑт
тупӑнман: вӑл пёрмай вӑрӑм рейсра. Кӗтмен-гуман ҫӗртен арӑмӗ умне
телей ҫулҫи вӗҫсе анать. Ӑна фермӑра ӗҫлесе мала тухнӑшӑн хавхал антарса Хура тинӗс хӗрринчи паллӑ та чаплӑ санаторие кайм а пу
тевка параҫҫӗ. У пӑш ка П о л ь ш ӑн а та в а р тиесе кай н ӑ, уйӑхсӑр
таврӑнмасть. Тӑнлӑрах шухӑшлать те Роза ты тать те вӗҫтерет Сочине. Качакисемпе сурӑххисене пӑхма Купран Элекҫийӗсем килӗшеҫҫӗ.
Вӗсене шанма пулать.
Упӑшкипе арӑмӗ пӗр вӑхӑталлах Чӑваш Тимеше персе ҫитрӗҫ.
Ҫул ҫинчен арӑмӗ мунча хутса ячӗ. Чёлхе-ҫӑварт ан кая юлман Роза
хӑй мӗнле сывални тата ялти хура мунчара тар кӑларса ҫапӑнни, пӗрпӗринпе унтах савӑшни хӗрарӑмш ӑн ҫав тери усӑллӑ пулни ҫинчен
юмахласа, хёрарӑмш ӑн тунсӑхланӑ упӑшкине астарсах ячӗ. М ихала
ача ҫуратнӑш ӑн патшалӑх укҫа нумай парса пулӑшма хатӗрри ҫинчен
тухнӑ патша указне вуларё те, «хаҫатне... айта кут айне халарса пӑхар,
тен...» тесе арӑмне хы-ыттӑн ыталарӗ.
— Эх, М ихала, М ихала... хӑв настуящи упӑшка пулни ҫинчен те
манманш ӑи сана... вӗлереп пӑчӑртаса, кӗҫех чечек кӗтетӗп.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул такӑрл арӗ Михала. Пӗррехинче килне таврӑнчё
те, сӗтел ҫинчи хута вуласан, тӳрех Й ӗпреҫе ваш кӑртрӗ. Вӑл ёнтё
пӑлханнипе те хы пӑннипе ялан ӗҫлекен пасара кӗрсе чечек илме те
м анчё.
— Ах, ҫак арҫынсене, ку та чечек ҫыххисӗр, — пуҫне пӑркаларӗ
ача ҫуратмалли ҫуртри шурӑ калпаклӑ хӗрарӑм.
М ан арӑм хӑй чечек ҫав,
мухтаннӑ пек пулчӗ П аттӑр М иха
ла, ҫав хушӑрах хыпӑнса ыйтрӗ:
— Мён ача ҫуратнӑ-ши Роза? Ӑҫта васкать, тӑхӑр уйӑх ҫитмесӗрех...
Сестра ӑна кулкаласа ӑш ӑ сӑмахсемпе лӑплантарчё:
— Чӑнах та чечек пекех сан арӑму. П ит хитре ҫурӑлчӗ, виҫӗ чечек
кӑларчӗ. Кур-ха?
М ихала ҫаврӑнса пӑхрӗ те арӑмне тата унна юнаш ар ача йӑтса
пыракан ҫамрӑк хӗрарӑмсене асӑрхарӗ.
— Вӑхӑгра килеймерӗм, каҫар, саламлатӑп, пурте...
Каласа пӗтереймерӗ М ихала, икӗ алла виҫӗ ача ты ттарнипе, шалтах аптӑрарё.
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— Пӗлнӗ пекех, паян та чечек ҫук сан, чупкӑнӑн. Анчах та — ман
пур, — тесе упӑшкине чӑп тутарчё те Рота ӑна пепкисемпе паллаштарчӗ. — А кӑ ку, сулахайри, шурӑ лили чечекё пек, сы лтам ри— симёс
чечеклё Лю бка пек, варринчи вара сиплё вероника пек. Лили, Любка,
Вероника пур халё пирён, М ихала, савӑн.
— Роза та пур, — ун ҫумнерех кӑш ӑрт куҫрӗ упӑшки.
— Ёмӗтӗме пурнӑҫларӑм, чупӑмҫӑм. С ана чечек ҫыххи парнелемешкӗн тинех вӑхӑт ҫитрӗ. Ахальли те мар — чӗрри хатӗрлерём.
Ч ӑр-чар туса сас параҫҫё П аттӑр М ихалана аллинчи «чечексем».
— Чӑнах та чӗрӗ чечек ҫыххи,
хӗпӗртеннпе ҫаврӑнса нлчӗ вӑл.
Вӑг телей! Ҫийӗнчех арӑмне хӑлхаран пӑшӑлтатрӗ. — Сиплех иккен
хура мунча... П атш а указӗ те.
— С анатори те, — ачаш ш ӑн чуптурӗ Роза хӑйӗн П аттӑрне.
2008 ҫулхи
кӑрлачӑн 9-мёшё.
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«Содействие»

«Согласие»

Взаимодействие в интересах развития села.
ОАО Страховая Компания «Чувашия-Поддержка»
В декабре 2007 года исполнилось 15 лет региональной Страховой Компании «Чувашия-Поддсржка». Она динамично развивается, имеет устойчивое финансовое положение и высокую деловую
репутацию. В уставном капитале компании доля Правительства Чувашской Республики составляет
33,15 процента. По объему собранных страховых взносов СК «Чувашия-Поддержка» входит в чис
ло пяти крупных страховых организаций - лидеров регионального страхового рынка, обеспечивая
своим клиентам надлежащий уровень страховой защиты. Она участвует в реализации федеI
ральных и республиканских целевых программ и в своей работе взаимодействует с органами
I
законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления.
Страховая Компания «Чувашия-Поддержка» предоставляет юридическим лицам и граж
данам широкий спектр страховых услуг по личному и имущественному страхованию, включая
страхование ответственности. В целях доступности страховых услуг во всех городах и райо
нах Чувашии открыты представительства компании. Ее представители к каждому клиенту
подходят индивидуально, обеспечивая удовлетворение спроса страхователей при заключе
нии договора страхования и в период его действия, а широкая сеть страховых агентов поз
воляет оказывать страховые услуги всем желающим с выездом на место и в любое время.

Чувашский республиканский сельскохозяйственный
потребительский кредитный кооператив «Согласие»
В целях удовлетворения потребностей клиентов СК «Чувашия-Поддержка» в финансовых
услугах по ее инициативе и при поддержке компании в 1998 году создан Чувашский респуб
ликанский сельскохозяйственный потребительским кредитный кооператив «Согласие». Коо
ператив «Согласие» успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» по направлению «Стимулирование развития малых ферм хозяйствования
в АПК». В рамках взаимодействия С К «Чувашия-Поддержка» и ЧРСПКК «Согласие» при их
содействии, организационной и консультационной поддержке, а также методической и
финансовой помощи в республике сформирована и развивается сеть сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов. Большинство клиентов С К «Чувашия-Поддержка»
становятся их пайщиками, а члены кредитных кооперативов - клиентами компании. Офисы
этих двух структур обычно располагаются в одном здании, благодаря чему хозяйствующие
субъекты и жители республики имеют возможность без лишних затрат времени и денежных
средств одновременно получить страховые и микрофинансовые услуги.

Республиканский сельскохозяйственный потребительский
обслуживающий кооператив «Содействие»
Неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики становятся сельскохозяйствен
ные потребительские кооперативы других направлений деятельности - перерабатывающие,
сбытовые, обслуживающие, снабженческие и др
Для объединения и координации работы создаваемых сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов с целью более эффективного ведения хозяйства, увеличения доходов их
пайщиков и обеспечения сотрудничества между кооперативами в 2006 году по инициативе
ЧРСПКК «Согласие» создан Республиканский сельскохозяйственный потребительский обслужи
вающий кооператив второго уровня «Содействие». Он оказывает консультационные, информа
ционные и маркетинговые услуги, а также методическую помощь руководителям и специалистам
кооперативов первого уровня по вопросам создания и развития в кооперативах современной
материально - технической базы, проводит для них обучающие семинары.

де

Сотрудничество Страховой Компании «Чувашия-Поддержка», Чувашского республиканского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Согласие» и Республиканского сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Содействие» способствует развитию сферы услуг для ж ителей села, созданию дополнительных рабочих мест, мобилизации местных ресурсов и
привлеченных средств на развитие сельских территорий, способствует росту поступлений в местные бюджеты

и поддержанию доходов населения.

Благодарим за то. что вы с нами, и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества.
428024,

г. Ч е б о к с а р ы , п р . М и р а ,

д. 90,

к о р п . 1 _______________________ _
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